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ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ...
Tοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως

κ. Χρυσοστόμου
Ἔτσι καί ἀπό αὐτήν τή γενικότατη
Στόν τίτλο τοῦ παρόντος ἄρθρου
μας μέ τούς γνωστούς ὅρους Ἐκκλησία καί ἐπιγραμματική θεώρηση τοῦ ἱστοκαί Πολιτεία νά κυριαρχοῦν, ὑπο- ρικοῦ αὐτοῦ φαινομένου συμπεραίνοοῦνται κυρίως οἱ ἐπί κεφαλῆς τῶν νουμε ἀρχικά, ὅτι οἱ σχέσεις Ἐκκληδύο θεσμῶν καί οἱ σχέσεις μεταξύ των. σίας καί Πολιτείας ἐξαρτῶνται κατά
Οἱ ἐκκλησιαστικοί καί οἱ πολιτικοί ἄρχον- μέγα μέρος ἀπό τή γνώση καί ἀπό
τες. Ἀπό αὐτούς καθορίζονται κατά τά πρόσωπα, πού ἐκπροσωποῦνται.
καιρούς οἱ ὑπόψη σχέσεις. Ὅσον Σκιωδῶς, στήν πρωταρχική μορφή
του, τό συμπέρασμα
ἀφορᾶ δέ τήν ἱστορία
Ἕνα ἐπίκαιρο θέμα
μας αὐτό τό βλέπουμε
τοῦ θέματός μας, ἀπό
νά ἐμφανίζεται, ὅταν τό
αὐτούς, καί προπάνσέ ἐπιγραμματική
των «ἄσχετους ἡγέτες»,
έν λόγω πρόβλημα, θά
ἱστορική ἀνάλυση
θά προκύψουν οἱ δύο
λέγαμε γιά πρώτη φορά
κύριες μορφές τῶν ἀκραίων σχέσεων παρουσιάσθηκε μπροστά στόν Ἴδιο
μεταξύ τους, ὁ Καισαροπαπισμός καί τόν Κύριό μας. Τότε τήν Πολιτεία ἀντιὁ Παποκαισαρισμός. Συγκεκριμένα. προσώπευε ἡ κραταιά ἀκόμη Ρωμαϊκή
Ὅταν οἱ πολιτικοί ἄρχοντες ἀπό ἄγνοια ἐξουσία καί τήν Ἐκκλησία αὐτός ὁ
ἤ καιροσκοπισμό ἤ θρησκευτικές προ- θεῖος Ἱδρυτής της. Ἕνα δέ πρᾶγμα,
καταλήψεις ἤ ἀπό ἀχαλίνωτη φιλοδοξία ἀνάμεσα στά ἄλλα, πού ἔφερνε τούς
ἐπιθυμοῦν νά ἔχουν κάτω ἀπό τό δύο θεσμούς σέ κάποια σχέση μεταξύ
σκῆπτρο των καί τήν Ἐκκλησία τότε τους, ἦταν ἡ φορολογία. Καί τό πρόγεννιέται ἐκεῖνο τό ἔκτρωμα, πού ὀνο- βλημα ἐδῶ ἦταν τό ἑξῆς: Ἡ Πολιτεία
μάζεται Καισαροπαπισμός καί ὅταν μέ τά ὄργανά της ἀπαιτοῦσε φόρο ἀπό
πάλι ἀπό ἄγνοια καί ἀπό ἀσυγχώρητη τήν Ἐκκλησία. Τί ἔπρεπε τότε νά πράξει
κενοδοξία οἱ ἐκκλησιαστικοί ἄρχοντες ἡ Ἐκκλησία; (τήν ὁποία ἀντιπροσώπευε
θέλουν νά διαχειρίζονται καί τό ξίφος ἡ Συναγωγή). Νά καταβάλει τό φόρο,
τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, τότε προκύπτει δηλαδή νά πειθαρχήσει στήν Πολιτεία
τό ἄλλο ἔκτρωμα, πού λέγεται Παπο- ἤ νά ἀρνηθεῖ; Τό πρῶτο αὐτό, ἀλλά
καισαρισμός.
τόσο οὐσιῶδες μεταξύ των πρόβλημα,

3

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

AMBΩN
4

κλήθηκε νά τό ἐπιλύσει ὁ πλέον ἁρμόδιος. Αὐτός πού ἵδρυσε τήν Ἐκκλησία.
(Μία πρώϊμη μορφή Ἐκκλησίας, ἄγνωστη στούς πολλούς, ἀποτελοῦσε τότε
ὁ Θεάνθρωπος καί οἱ πρῶτοι γύρω
Του μαθητές).
Γράφοντας αὐτά ἔχουμε κατά νοῦν
ἐκεῖνο τό περιστατικό ἀπό τήν Εὐαγγελική μας Ἱστορία, ὅπου περιγράφεται
ἡ σκηνή, ὅταν μερικοί ἀπό τούς γραμματεῖς θέλοντας νά περιπλέξουν τόν
Ἰησοῦ Χριστό σέ θέματα πολιτικά, τόν
ρώτησαν ὑποκριτικά, ἐάν πρέπει νά
δίνουν φόρο ἤ ὄχι. «ἔξεστι δοῦναι
κῆνσον Καίσαρι ἤ οὔ» (Ματθ.22,17).
Τότε ὁ καρδιογνώστης Κύριος, «γνούς
τήν πονηρίαν αὐτῶν» ζήτησε νά Τοῦ
δείξουν ἕνα νόμισμα ρωτώντας τους
συγχρόνως, τό νόμισμα, τό δηνάριον
πού κρατοῦσαν στά χέρια τους, ποιανοῦ
εἰκόνα φέρει καί ποιά ἐπιγραφή ἔχει.
Τότε οἱ συνομιλητές Του ἀπάντησαν,
ὅτι ἡ εἰκόνα ἡ χαραγμένη ἐπάνω στό
νόμισμα εἶναι τοῦ Καίσαρος, τοῦ ρωμαίου αὐτοκράτορος. Καί ἀφοῦ τό παραδέχθηκαν αὐτό οἱ φαρισαῖοι τούς
εἶπε ἐκεῖνο τό πασίγνωστο λόγιο: «ἀπόδοτε οὖν τά Καίσαρος Καίσαρι καί
τά τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῶ» (Ματθ.22,21).
Ἑπομένως θά μπορούσαμε νά
ποῦμε, ἀπό ἐκείνη τή μακαρία στιγμή

οἱ ρόλοι σ’ αὐτόν τόν κόσμο τῶν δύο
κορυφαίων της κοινωνίας μας θεσμῶν,
Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, ἔγιναν ὅ,τι
ἐπικαλοῦνται μέ ὕφος ἐπικριτικό καί
ἀπειλητικό συνάμα, κατά κόρον μερικοί
στίς ἡμέρες μας, ρόλοι διακριτοί. Δηλαδή τό πεδίο δράσεως κάθε θεσμοῦ
εἶναι αὐστηρά θά λέγαμε καθορισμένο.
Καί θά προσθέταμε: Δέν εἶναι σωστό,
οὔτε εἶναι ἐπιτρεπτό, ὁ ἕνας νά εἰσχωρεῖ
ὕπουλα στό πεδίο τοῦ ἄλλου. Ἡ ἰδέα
αὐτή, πού ἄρχισε νά διαμορφώνεται
μέ ἀφορμή καί ἀφετηρία τά θεϊκά λόγια «τά Καίσαρος Καίσαρι καί τά τοῦ
Θεοῦ τῷ Θεῶ», πῆρε τήν τελική καί
ὁριστική καί τήν τελειότερη μορφή της
κατά τήν διάρκεια τοῦ χριστιανικοῦ Πολιτεύματος τοῦ Βυζαντίου. Τότε, ἐκτός
ἐλαχίστων παρεκκλίσεων, σφυρηλατήθηκαν οἱ πιό ἀρραγεῖς καί ὡραῖοι
δεσμοί Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, ὅταν
μάλιστα διέπρεπαν στίς κορυφές των
μεγάλοι Πατέρες καί Διδάσκαλοι καί
εὐσεβεῖς βασιλεῖς. Τότε ὁρίμασε τό σύστημα τῆς λεγόμενης συναλληλίας,
τῆς παράλληλης καί γόνιμης πορείας
καί συνεργασίας Ἐκκλησίας καί Πολιτείας. Τότε, ὑπό τό φῶς τό ἀνέσπερο
καί εὐεργετικό τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, οἱ δύο θεσμοί θεώρησαν, ἐκτίμησαν καί ἀνέλαβαν τό ἔργο τους ὡς
διακονία ἀγάπης καί ἀνύστακτης χωρίς
ταπεινά ἐλατήρια καί συμφέροντα μέριμνας ὑπέρ τοῦ λαοῦ. Ἡ μέν Ἐκκλησία
ὡς διακονία θυσιαστική τῆς «ψυχῆς»
τοῦ λαοῦ, ἡ δέ Πολιτεία ὡς πρόθυμη,
ἀφιλοκερδής διακονία τοῦ «σώματος»
τοῦ λαοῦ. Ἡ μέν νά φροντίζει γιά ὅλες

τίς πνευματικές ἀνάγκες τοῦ λαοῦ, ἡ
δέ νά ἐνδιαφέρεται γιά τίς παντοειδεῖς
ὑλικές του ἀνάγκες.
Βέβαια ἀργότερα ἄλλαξαν τά πράγματα. Ἡ χιλιετής καί ἔνδοξη Βυζαντινή
αὐτοκρατορία ἔφθασε κάποτε δραματικά στό ἱστορικό της τέλος. Ἀκολούθησε
ἡ φοβερή, ἀπεχθής δουλεία στόν ἀλλόθρησκο τύραννο καί δυνάστη. Καί
μετά τήν ἀπελευθέρωσή του τό ἔθνος
μας ἀπό τήν μακροχρόνια δουλεία καί
τήν στοιχειώδη πολιτική του συγκρότηση, δέχθηκε ὁρμητικά τά πολιτιστικά
ρεύματα ἀπό τήν Δύση, νέες ἰδέες,
πού γέννησε κυρίως ὁ κατ’ εὐφημισμόν
Διαφωτισμός καί ἡ περιβόητη Γαλλική
ἐπανάσταση, ἰδέες πολιτικές, κατά τό
πλεῖστον χωρίς τό χρῶμα, χωρίς τό
ἄρωμα, χωρίς τή θέρμη καί τή λάμψη
τοῦ Εὐαγγελίου. Κάποτε μάλιστα ἰδέες
πού εἶχαν σάν βάση τήν ἀθεΐα, τήν
ἀπιστία, τό ἄσπονδο μῖσος κατά τοῦ
Χριστιανισμοῦ. Ἀπό αὐτές μολύνθηκαν
καί οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.
Καί τό περίμενε κάποιος αὐτό τό ἀποτέλεσμα, ὅταν πιά δέν θά εἴχαμε ἡγέτες
στήν κορυφή τῆς Πολιτείας πού νά
ἐμπνέονταν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ Εὐαγγελίου ἤ ἀπό τόν πατροπαράδοτο σεβασμό καί ἐκτίμηση πρός τήν Ἐκκλησία.
Ἕναν εἴχαμε ἀπό τόν Θεό σταλμένο,
σάν νέο Μωϋσῆ, καί τόν ἐξοντώσαμε
πρίν νά τελειώσει τό μεγαλειῶδες ἐθνικό
του ἔργο. Τόν ἀείμνηστο Ἰωάννη Καποδίστρια! Καί τό ἀποτέλεσμα αὐτό,
πού προῆλθε ἀπό τήν μόλυνση τῶν
ὡραίων πολιτειακών ἀπόψεων τοῦ

ἔνδοξου Βυζαντίου, τό ἐλάχιστα εὐχάριστο καί ἱκανοποιητικό, θά τό ἐξέφραζαν ἀργότερα μέ κάπως χυδαῖο τρόπο
ὅσοι μιλοῦσαν γιά «τσανάκια», δικά
μας καί δικά τους, πού κατά τήν ἄθλια
καί ἀποκρουστική γνώμη τους ἔπρεπε
νά χωρίσουν. Καί στίς ἡμέρες μας, συνέχεια θλιβερή τοῦ πρόσφατου ἀντιεκκλησιαστικοῦ πνεύματος, ἀπό ὁμόφρονές των θά ἐπαναλαμβάνεται κατά
κόρον, σέ ρυθμό ἐκνευριστικό, τό λαϊκίστικο σύνθημα χωρισμός Ἐκκλησίας
καί Πολιτείας, χωρίς ποτέ νά μᾶς δηλώσουν καθαρά, αὐτοί πού ζητοῦν τόν
χωρισμό, τί ἑνώνει τούς δύο θεσμούς
καί τί θά πρέπει νά φύγει ἀπό αὐτήν
τήν ἕνωση, τήν ὁποίαν ἀμαθῶς καί
διακαῶς ἐπιδιώκουν νά διαλύσουν.
Ὥστε τό δῆθεν πρόβλημα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας εἶναι
ἤδη ἀπό αἰῶνες λυμένο, εἶναι θαυμάσια
τακτοποιημένο ἀπό τόν Ἱδρυτή τῆς
Ἐκκλησίας καί κατόπιν ἀπό τούς Ἀποστόλους Του καί τούς διαδόχους των
Ἁγίους Πατέρες καί Διδασκάλους μέ
τόν πιό ἐπίσημο μάλιστα τρόπο στή
διάρκεια Τοπικῶν καί Οἰκουμενικῶν
Συνόδων καί κυρίως ἐπικυρωμένο στήν
πράξη, μέσα στή ζωή τῆς Βυζαντινῆς
αὐτοκρατορίας. Πότε θά ἀνακύπτει
ξαφνικά, προκλητικά τό πρόβλημα
αὐτό; Ὅταν οἱ θῶκοι τῆς Πολιτείας θά
κατέχονται ἀπό ἀνθρώπους ἀμαθεῖς
καί ἀνιστόρητους καί τό πιό χειρότερο,
φανατικούς, ἐμπαθεῖς, ἄσπονδους καί
ἀξιολύπητους ἐχθρούς του Εὐαγγελίου
τοῦ Χριστοῦ.
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Ἦταν ἀρεστὸ στὸν Κύριό μας εἴτε μὲ λίτσα γεμάτη ὄνειρα καὶ ὁράματα, μὲ
θαύματα, εἴτε μὲ παραβολές, εἴτε μὲ ἐπί- γονεῖς ποὺ καμάρωναν γιὰ τὸ μονάκριβο
καιρα γεγονότα νὰ εἶναι πάντοτε ὁ θεῖος κορίτσι τους, πού βρέθηκε γιὰ σπουδὲς
διδάσκαλος. Πλειστάκις βλέπουμε γεγο- στὸ νησὶ τῶν ἱπποτῶν. Λογικὸ θὰ ἦταν
νότα στὴ ζωὴ Του τὰ ὁποῖα ἀναλύει πρὸς ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους τοῦ νέου της
διδασκαλίαν καὶ ὠφέλειαν ψυχῶν καὶ σω- περιβάλλοντος νὰ ὑπάρξουν καὶ κάποια
μάτων. Νὰ ἀναφερθοῦμε σὲ παραδείγματα; νεαρὰ πρόσωπα. Ἀπεδείχθη ὅμως ὅτι ὄχι
Οἱ νεκραναστάσεις, οἱ θεραπεῖες ἀσθε- μόνον δὲν τῆς φέρθηκαν ἱπποτικά, ἀλλὰ
νούντων, οἱ θαυμάσιες παραβολές, ἀπὸ ἀπεναντίας μὲ ἀποτρόπαιες καὶ ἀκατανόμαστες ἐγκληματικὲς ἐνέρτοῦ πτωχοῦ Λαζάρου καὶ
τοῦ πλουσίου μέχρι καὶ
γειες τῆς ἀφήρεσαν τὴ
Ἠθικό σχόλιο
τοῦ σπορέα καὶ τέλος οἱ
ζωὴ μὲ σκαιότατο τρόπο.
σέ
τραγικό
συμβάν
ἠθικές Του διδασκαλίες,
Καὶ μία μαύρη μέρα
τῶν
ἡμερῶν
μας.
οἱ προφητικοί Του λόγοι
ἐκεῖνος ὁ δυστυχὴς καὶ
καὶ ἡ καυστικὴ καὶ ἐλεγπονεμένος πατέρας μετέκτική Του γλώσσα γιὰ τὴ διόρθωση τῶν φερε τὸ σπλάχνο του στὰ νυφικὰ ντυμένο
κακῶς κειμένων. Πῶς ὅμως νὰ παραλεί- νεκρὸ στὴν ἐκκλησιὰ τῆς Παναγιᾶς καὶ
ψουμε καὶ τοὺς λόγους τούς γεμάτους ἀντὶ γιὰ τὶς γαμήλιες εὐχὲς ἀκούστηκε ἡ
πόνο, μὲ τὸ φρικτὸ ἐκεῖνο «ὢ γενεὰ ἄπιστος, νεκρώσιμος ἀκολουθία.
ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; Ἕως πότε
Μὲ ποιὰ λόγια νὰ παρηγορήσουμε τοὺς
ἀνέξομαι ὑμῶν;» καὶ τέλος τὴν ὑπενθύμιση πονεμένους γονεῖς, ποιὸ βάλσαμο νὰ ἁπαπερὶ τῆς μελλούσης κρίσεως καὶ παρουσίας λύνει τοὺς πόνους τους, ποιὸς τρόπος μας
«ἐν ᾗ πάντες ὡς ἐν συσεισμῶ» πρόκειται νὰ κατευνάσει τὸ πένθος τους, ποιὸς χεινὰ παρασταθοῦμε πρὸ τοῦ φρικτοῦ καὶ ρισμὸς νὰ σφουγγίσει τὸ δάκρυ τους; Μόφοβεροῦ βήματος «ἵνα ἀπολογίαν δώσω- νον ὁ παρηγορητικός μας λόγος ὅπως
ἐκπηγάζει ἀπὸ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλημεν».
Μὲ βάση τὰ ἀνωτέρω δὲν μπορῶ νὰ σίας μας καὶ τὸ σθένος τῶν πονεμένων
μὴν σχολιάσω τὸ φρικτὸ ἔγκλημα, τὸ γονιῶν της ἐνδυναμούμενο ἀπὸ τὴ βαθιά
ὁποῖο συνετελέσθη στὴ Ρόδο μὲ τὴ νεαρὰ τους πίστη. Ὁ Θεὸς ἂς ἀναπαύσει τὴν ψυφοιτήτρια ἐκ Διδυμοτείχου. Μία κοπε- χούλα της.
λίτσα γεμάτη σφρῖγος καὶ ζωή, μία κοπε-

Καὶ τώρα ἐρχόμεθα στὸ δεύτερο
μέρος. Οὔτε μὲ ψυχολογικὰ, οὔτε μὲ
ψυχιατρικά, οὔτε μὲ νευροψυχικὰ ἐπιχειρήματα θὰ εἰσέλθω στὶς ψυχὲς
τῶν φονέων της. Μὲ τὸν λόγο μονάχα
τῆς Ἐκκλησίας μας θὰ προσπαθήσω
νὰ ψέξω πρῶτα αὐτοὺς ποὺ εἶχαν σχέση
μὲ τὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν αὐτῶν.
Τὸ ἔσχατο σημεῖο τῶν ἐγκληματικῶν
τους ἐνεργειῶν σὲ συνδυασμὸ μὲ πράξεις καὶ ἐνέργειες, οἱ ὁποῖες εἶναι
γνωστὲς λεπτομερέστατα στὸ πανελλήνιο, μὴ ἐπιθυμώντας νὰ τὶς ἐπαναλάβω, ἀναρωτιέμαι ἂν ὑπῆρχε θρησκευτικὸ ἢ ἠθικὸ ὑπόβαθρο σ’ αὐτοὺς
τοὺς νέους γιὰ νὰ φθάσουν ἐδῶ ποὺ
ἔφθασαν. Φαίνεται πὼς μᾶλλον δὲ θὰ
ἄκουσαν γιὰ τὴν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης
ψυχῆς καὶ ζωῆς. Φαίνεται πὼς μᾶλλον
δὲν ἄκουσαν πὼς «ἀρχὴ σοφίας φόβος
Κυρίου». Φαίνεται πὼς τοὺς ἦταν παντελῶς ἄγνωστες οἱ ἔννοιες τῆς ἠθικῆς,
τῆς ἐγκράτειας, τοῦ σεβασμοῦ, τῆς
συμπόνοιας, τῆς ἀνθρωπιᾶς. Φαίνεται
πὼς τὰ ἔνστικτά τους παραδόθηκαν σ’
ἐκεῖνα τὰ πάθη τὰ ὁποῖα κυριαρχοῦνται
ἀπὸ τὴν κτηνωδία καὶ τὸ ἔγκλημα.
Τὸ δὲ φρικτότερο ὅμως, ὅπως ἀπεδείχθη, δὲν εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς ἀνυπαρξίας μεταμέλειας, ἀλλὰ ἀπεναντίας
λίγες ὧρες μετά, τὸ ἔγκλημα μὲ τὸν
ἴδιο ἀπεχθῆ καὶ ἀκατανόμαστο τρόπο
ἐπαναλήφθηκε στὸ κορίτσι μὲ εἰδικὲς
ἀνάγκες.
Μᾶς προβληματίζει πολὺ τὸ γεγονὸς
πὼς παιδιὰ περὶ τὴν ἡλικίαν τοῦ εἰκοστοῦ ἔτους ἔφθασαν στὸ σημεῖο νὰ
ὁδηγήσουν στὴ δυστυχία ὄχι μόνον
τὶς οἰκογένειες τῶν θυμάτων τους ἀλλὰ
καὶ τὶς δικές τους οἰκογένειες, διότι
πιστεύουμε πὼς δὲν εἶναι δυνατὸν καὶ

οἱ δικές τους οἰκογένειες νὰ εἶναι εὐτυχισμένες γιὰ ὅ,τι συνέβη.
Τονίσαμε, τονίζουμε καὶ θὰ τονίζουμε μὲ ἔμφαση καὶ φωνὴ στεντορεία,
ἂς προσέξουμε ὅλοι ὡς γονεῖς καὶ κατόπιν ὡς Ἐκκλησία καὶ κοινωνία νὰ
νουθετοῦμε καὶ νὰ μεγαλώνουμε τὰ
παιδιά μας μὲ τὰ ἀκατάλυτα καὶ διαχρονικὰ μελετήματα τῆς διδασκαλίας
τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν παραδόσεων
τοῦ Γένους μας, διότι ἡ ἠθικὴ δὲν διδάσκεται μόνον ἀπὸ τὰ Ἱερὰ Εὐαγγέλια
καὶ τοὺς λόγους τῶν Πατέρων μας,
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὅσα φωτισμένα καὶ διαχρονικά μᾶς ἄφησαν οἱ φιλόσοφοι καὶ
οἱ ἱστορικοί της ἀρχαιότητος.
Δὲν εἶναι εὐτυχία ἡ ἀγορὰ ἑνὸς πολυτελοῦς αὐτοκινήτου γιὰ τὸ παιδί
μας, οὔτε ἡ ἐκπλήρωση κάθε ἐπιθυμίας
του. Εὐτυχία εἶναι ἡ συμβουλή, τὸ μέτρο, ἡ γαλούχησις, ἡ συζήτηση, ἡ διδασκαλία, ἡ εὐθυγράμμησις, τὸ παράδειγμα καὶ τὸ ὑπόδειγμα, ἡ στέρησις,
ἡ αὐτάρκεια, ἡ οἰκονομία, ἡ ἐγκράτεια,
ἡ πραότητα, ἡ καλλιέργεια τῆς πίστεως,
ἡ φιλαλληλία, ἡ φιλοκαλία, ἡ ἀγάπη
ἐκείνη πρὸς τὸν πλησίον, ἡ ἀξιοπρέπεια,
ἡ ἀναγνώριση τῆς προσωπικότητος
τοῦ συνανθρώπου μας, ὁ βαθὺς σεβασμὸς στὰ θεῖα καὶ τὰ ἀνθρώπινα
στοιχεῖα ποὺ κατὰ τὸν Ἀπόστολο
Παῦλο ἀποτελοῦν καὶ καρποὺς τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος.

Ἐπίλογος καὶ Προβληματισμός:
Ἂν ὅλοι αὐτοὶ οἱ σπόροι ἔμπαιναν
πρὸς καλλιέργεια στὰ ψυχικὰ χωράφια τῶν δύο νέων μας θὰ εἴχαμε
ἄραγε τὰ φρικτὰ γεγονότα πού ζήσαμε;
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ρός ὅλους σας, τό ἀγαπητό μου
Ποίμνιο, τόν ἱερόν Κλῆρον τῆς Μητροπόλεώς μας καί τόν εὐσεβῆ λαό
τῆς Ἐπαρχίας Παγγαίου, ἀπευθύνω ἀπό
καρδίας πατρικό χαιρετισμό καί θερμές εὐχές μέ τήν εὐκαιρία τῆς εἰσόδου
μας στό νέο ἔτος 2019. Μέ τό βλέμμα δέ τῆς ψυχῆς μου στραμμένο στόν
Παντοκράτορα,τόν Κύριο καί τοῦ χρόνου καί τοῦ σύμπαντος, Τόν ἱκετεύω
νά ἐπιβλέψει «ἱλέω ὄμματι», μέ Μακροθυμία καί Ἀγαθότητα στά πλάσματά
Του «καί τοῦτο τό ἔτος» (Λουκᾶ 13, 8), πού ἤδη ξεκίνησε τό γνωστό του
δρομολόγιο ἀπό σήμερα. Διότι ὁ καθένας τό ἀντιλαμβάνεται, ὅτι ἔχουμε
ἀνάγκη ἐπείγουσα ἀπό τή Μακροθυμία τοῦ Θεοῦ λόγω τῶν καθημερινῶν
παραβάσεων τοῦ ἁγίου Του Θελήματος, ὥστε μέ συναίσθηση βαθιά νά Τόν
παρακαλοῦμε «παράτεινον τό Ἔλεός Σου τοῖς γινώσκουσί Σε».
Καί ναί μέν μέ πολλή εὐχαρίστηση ἀκούσαμε τό χρόνο πού πέρασε τήν
καλή πληροφορία, ὅτι τελευταῖες δημοσκοπήσεις ἀνάμεσα στό λαό μας
ἀπέδειξαν, ὅτι οἱ περισσότεροι στόν τόπο μας σέ μεγάλο ποσοστό ὁμολογοῦν ὅτι πιστεύουν στό Θεό καί τιμοῦν τήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί πάλι οἱ
ἁμαρτίες μας ὡς λαός δέν εἶναι εὐκαταφρόνητες. Ἀπό τό ἕνα μέρος μᾶς
χαροποίησε τό γεγονός, ὅτι τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ λαοῦ μας δέν ἀπομακρύνθηκε ἀπό τήν πίστη τῶν προγόνων του, ἀπό τό ἄλλο μέρος πάλι

γέμισε θλίψη τή ψυχή μας ἡ κακή εἴδηση, ὅτι ἡ πατρίδα μας ἀντιμετωπίζει
πρόβλημα δημογραφικό σοβαρότατο, σέ τέτοιο μάλιστα δραματικό σημεῖο,
ὥστε μερικοί ἀπαισιόδοξοι μέ βάση ἀδιάψευστες στατιστικές νά κάμουν
λόγο γιά τραγική, στό ἐγγύς μέλλον, συρρίκνωση τοῦ ἱστορικοῦ ἔθνους
μας. Καί ἀσφαλῶς ἡ κυριότερη αἰτία αὐτοῦ τοῦ δημογραφικοῦ δράματος
τῆς πατρίδος μας, δηλαδή τῆς αὐξήσεως κατακόρυφα τῶν θανάτων καί
τῆς τόσο ἀνησυχητικῆς μειώσεως τῶν γεννήσεων κατ’ ἔτος, δέν εἶναι πάντοτε φύσεως οἰκονομικῆς. Δυστυχῶς ἡ περιφρόνηση τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ,
ἡ καταπάτηση τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ κυριαρχία τοῦ ὑλιστικοῦ καί εὐδαιμονιστικοῦ πνεύματος, πού πνέει μέ σφοδρότητα στήν
ἐποχή μας, ἡ φυγή πολλῶν νέων ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἡ ἀποφυγή ἤ ἡ ὑποτίμηση τοῦ γάμου τοῦ χριστιανικοῦ μᾶς ὁδήγησε στά ἐφιαλτικά ὅρια ἑνός
μελλοντικοῦ ἐθνικοῦ ἀφανισμοῦ ἀπό τό πρόσωπο τῆς γῆς.
Νά γιατί ἱκετεύουμε θερμά τήν θεία Μακροθυμία. Νά μή μᾶς ἀφήσει ὁ
Πανάγαθος καί οὐράνιος Πατέρας μας καί ὡς ἄτομα καί ὡς οἰκογένεια καί
ὡς ἔθνος νά τριγυρνοῦμε μακρυά Του στούς αὐχμηρούς καί ἄγονους τόπους τῆς ἀνομίας καί τῶν ἠθικῶν παραβάσεων. Παρακαλοῦμε δέ πατρικά
καί τούς ἀγαπητούς μας ἀδελφούς, πού ἀποτελοῦν τό εὐλογημένο Ποίμνιό
μας, σύντομα νά «ἔλθουν εἰς ἑαυτούς», νά ἐννοήσουν τούς μέγιστους κινδύνους πού μᾶς ἀπειλοῦν καί ἔτσι αὐτό τό νέο ἔτος τῆς Θείας Ἀγάπης
ὅλοι μας νά θελήσουμε νά ἀγωνισθοῦμε τόν καλόν ἀγώνα τῆς πίστεως καί
τῆς ἀρετῆς. Καί γιά τό καλό καί τή σωτηρία καί αὐτοῦ τοῦ εὐλογημένου
Ἔθνους μας. Ἀμήν

Κάθε εὐτυχία καί χαρά τό Νέο Ἔτος.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΘΕΑΡΕΣΤΑ.
Παντοτινός εὐχέτης σας πρός τόν Μακρόθυμο καί Φιλάνθρωπο Κύριο.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

†Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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Ἡ περιοχὴ ὅπου ἐκτείνεται τὸ σημερινὸ
προσφυγικὸ χωριὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα Κα‐
βάλας καὶ τὰ κτήματά του, στὴ διάρκεια τῆς
Ὀθωμανικῆς κατάκτησης καὶ πρὶν τὸ ἔτος
1869 ἦταν ὁλόκληρη ἐνταγμένη σ’ ἕνα τσι‐
φλίκι, μὲ τ’ ὄνομα «τσιφλίκι τοῦ Νουζλᾶ»,
ποὺ ἀνῆκε κάποτε σὲ κάποιον Τζαφὲρ μπέη.
Στὸ δεύτερο μισό του 19ου αἰώνα καὶ
ἀμέσως μετὰ τὴ λήξη τοῦ Ρωσο‐τουρκικοῦ
πολέμου καὶ τὴν σύναψη τῆς συνθήκης τοῦ
Ἁγίου Στεφάνου, μὲ τὴν ὁποία ἐπιχειρήθηκε
ἡ ἵδρυση τῆς Μεγάλης Βουλγαρίας, οἱ Ρῶσοι,
«ἀδελφοὶ τῶν Βουλγάρων», δὲν σταμάτη‐
σαν οὔτε λεπτὸ ν’ ἀγωνίζονται γιὰ μία ἐλεύ‐
θερη πρόσβαση τῆς χώρας τους (καὶ τῆς
«ἀδελφῆς βουλγαρικῆς» χώρας) στὸ Αἰγαῖο
Πέλαγος καί, ἐν γένει, στὴ Μεσόγειο Θά‐
λασσα. Στὰ πλαίσια αὐτῶν τῶν προσπα‐
θειῶν ἐντασσόταν, λοιπόν, μετὰ τὰ μέσα
τοῦ 19ου αἰώνα, ἡ ρωσικὴ πολιτικὴ στὸ
Ἅγιο Ὄρος, τὸ ὁποῖο τότε βρισκόταν ἀκόμη
μέσα στὰ ὅρια τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρα‐
τορίας. Οἱ ἔμπειροι διπλωμάτες τοῦ τσαρι‐
κοῦ ὑπουργείου τῶν ἐξωτερικῶν ἔγκαιρα
ἀντιλήφθηκαν ὅτι ὁ ἔλεγχος, μεταξὺ ἄλλων,
αὐτοῦ τοῦ παγκόσμιας ἀκτινοβολίας Ὀρθό‐
δοξου μοναστικοῦ Κέντρου, θὰ τοὺς ἐπέ‐
τρεπε μία ἄνετη διείσδυση στὴν Βαλκανική,
πρὸς ἐξυπηρέτηση τῶν τότε ἰδιαίτερα δια‐
διδόμενων πανσλαβιστικῶν ἰδεῶν. Ὡς μέσο

γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν τους ἐπέλεξαν
τὴ διείσδυσή τους στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Παν‐
τελεήμονος καὶ στὴ σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα
(ἀλλιῶς «Σαράϊ»), τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἴσως
γιατί στὴν πρώτη, ἤδη ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ
ἐποχή, μόναζαν καὶ Ρῶσοι μοναχοί, γι’ αὐτὸ
καὶ στὰ βυζαντινὰ κείμενα ἡ ἐν λόγω Μονή,
μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρεται καὶ ὡς Μονὴ
«τῶν Ρώσων». Ἔτσι, ἤδη τὸ ἔτος 1830 δύο
Ρῶσοι μοναχοὶ ἀγόρασαν τὸ τότε ἀκόμη
ἀσήμαντο Βατοπεδινὸ κελὶ τοῦ Ἁγίου
Ἀνδρέα (ἢ «Σαράϊ»), στὰ ὅρια τῶν Καρυῶν,
ἐνῶ Ρῶσοι ἐπίσης μοναχοί, ἀπὸ τὸ 1834
ἀρχίζουν νὰ ἐγκαθίστανται στὴ Μονὴ Ἁγίου
Παντελεήμονος, ἡ ὁποία, στὶς ἀρχὲς τοῦ
20ου αἰώνα ἔφθασε νὰ ἔχει περὶ τοὺς 1.900
μοναχοὺς καὶ ἄλλους 2.100 βοηθητικούς,
(ἐργάτες, δόκιμους μοναχοὺς κλπ.), ἐνῶ ἡ
πρώην ἀσήμαντη Σκήτη εἶχε, τὴν ἴδια ἐποχή,
περὶ τοὺς 600 μοναχοὺς καὶ 500 ἐργάτες.
Εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, ἄρχισαν νὰ συρρέουν
στὰ δύο θρησκευτικὰ ἱδρύματα ἄφθονα
χρήματα ἀπὸ τὴ Ρωσία καὶ νὰ κατασκευά‐
ζονται καὶ στὰ δύο ἐντυπωσιακά, ἀκόμη καὶ
στὰ μάτια τοῦ σημερινοῦ ἐπισκέπτη, κτίρια
κελιῶν, ἐργαστηρίων, βοηθητικῶν χώρων
καὶ ὑπέροχα καθολικὰ ἐκκλησιῶν καὶ πα‐
ρεκκλησιῶν. Ἐνδεικτικό τοῦ ρωσικοῦ ἐνδια‐
φέροντος γιὰ τὸ Ἅγιο Ὄρος ἀποτελεῖ τὸ γε‐
γονὸς ὅτι τὰ δύο προαναφερθέντα ρωσικὰ

θρησκευτικὰ ἱδρύματα ἐπισκέφθηκαν κατὰ
καιροὺς ἀνώτεροι καὶ ἀνώτατοι ἄρχοντες
τῆς Ρωσίας, (Μεγάλοι Δοῦκες, Πρίγκιπες,
στρατηγοί, πρόξενοι κλπ.), ἐνῶ στὰ τέλη
τοῦ 19ου καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰώνα,
ἐγκαθίσταντο ἐκεῖ, καλυμμένοι ὑπὸ τὸ μο‐
ναχικὸ ράσο, ἀκόμη καὶ ἀξιωματικοί τοῦ
ρωσικοῦ στρατοῦ!
Στὰ πλαίσια τῆς πιὸ πάνω «διεθνοῦς»
ρωσικῆς πολιτικῆς, ἡ δυναμωμένη, πιά,
Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, στὸ Ἅγιο Ὄρος,
ἀγόρασε, κατὰ τὸ ἔτος 1869, ἀπὸ τὸν Ὀθω‐
μανὸ μπέη τοῦ Νουζλᾶ, Ἐλιᾶς μπέη, ὁ ὁποῖος
διέμενε στὴ Δράμα, τὸ «τσιφλίκι τοῦ
Νουζλᾶ» ἢ «τσιφλίκι τοῦ Τζαφὲρ μπέη»,
(ἀπὸ τὸ ὄνομα κάποιου παλιότερου κτή‐
τορά του), ἀντὶ τιμήματος 3.000 χρυσῶν
τουρκικῶν λιρῶν. Ἡ ἔκταση τοῦ τσιφλικιοῦ
ἦταν, προφανῶς, πολὺ μεγάλη, ἂν κρίνει κα‐
νεὶς ἀπὸ τὸ ὑπέρογκο ὕψος τοῦ τιμήματος,
καταλάμβανε δὲ ὁλόκληρη τὴν περιοχὴ τοῦ
σημερινοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα καὶ τῶν κτημάτων
του κι ἔφθανε μέχρι τὴ σημερινὴ Νέα Ἠρα‐
κλείτσα, ὅπου εἶχε τὸν «ἀρσανά» του, κατὰ
τὸ πρότυπο ὅλων τῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου
Ὅρους, ἐνῶ συνάμα εἶχε καὶ ἐκτάσεις, μὲ
μία σκάλα ἐλλιμενισμοῦ στὴν περιοχὴ τῆς
σημερινῆς Νέας Περάμου. (Ἐδῶ σημει‐
ώνουμε καὶ τὸ ὅτι ὁ μεγάλος Γάλλος ἀρχαι‐
ολόγος καὶ ἀνασκαφέας τῶν Φιλίππων, Paul

Collart, στὸ ἔργο του “Philippes, ville de la
Macedoine, des ses origins jusqu’ a la fin de
l’ epoque romain”, ποὺ ἐξέδωσε στὴ δεκαε‐
τία τοῦ 1930, ἀναφερόμενος στὸ κάστρο
τῆς Ἀνακτορούπολης, στὴν ἀρχὴ τοῦ ἀκρω‐
τηρίου «Βρασίδας» τοῦ λιμένος τῶν Ἐλευ‐
θερῶν, τὸ ἀναφέρει ὡς «Καλὲ τσιφλὶκ» ἢ
«Καλὲ Μετόχι», ἀποδίδοντας ἔτσι, ἔμμεσα,
τὴ σπουδαιότητα τοῦ Μετοχίου γιὰ τὴν πε‐
ριοχὴ καὶ τὸν ἴδιο τὸν λιμένα τῶν Ἐλευ‐
θερῶν).
Ἀμέσως μόλις ἀγοράστηκε τὸ τσιφλίκι
τοῦ Νουζλᾶ, ἀπὸ τὴν Σκήτη τοῦ Ἁγίου
Ἀνδρέα, ἐγκαταστάθηκαν σ’ αὐτὸ περίπου
30 Ρῶσοι μοναχοί, ποὺ τὸ κατέστησαν κα‐
νονικὴ Μονή, μὲ τὸ Καθολικό της, κατα‐
σκευασμένο κατὰ τὸ πρότυπο τῶν ρωσικῶν
Καθολικῶν του Ἁγίου Ὅρους καὶ τιμώμενο
στὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, (Σφέτι –
Ἀντρέα ‐ ἀπὸ τὸ ὄνομα τῆς Σκήτης ποὺ τὸ
ἀγόρασε) καὶ διακοσμημένο μὲ εἰκόνες τῆς
εἰκονογραφικῆς σχολῆς τοῦ Νοβγκορὸντ .
Γιὰ τὴν ἀγορὰ τοῦ μετοχίου καὶ τὴν ἐγκα‐
τάσταση τῶν πρώτων μοναχῶν σ’ αὐτὸ
εἶναι χαρακτηριστικὰ ὅσα ἔγραφε ὁ τότε
Ἕλληνας πρόξενος στὴν (ὀθωμανικὴ) Θεσ‐
σαλονίκη, Γ. Δοκός, στὴν ὑπ’ ἀρ. πρωτ.
767/8‐11‐1886 ἀναφορά του πρὸς τὸ ἑλλη‐
νικὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν: «Κατὰ τὰς
ἀρχὰς τοῦ ἔτους 1869 οἱ Ρῶσοι τῆς ἐν Ἄθω
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Σκήτης τοῦ Σεράϊου, οἰκουμένης ὑπὸ 500
περίπου μοναχῶν, ὑπαγομένης δὲ δικαίω
μόνον εἰς τὴν μονὴν Βατοπεδίου, ἠγόρασαν
ἀντὶ 3.000 λιρῶν ὀθωμανικῶν παρὰ τοῦ ἐν
Δράμα Ἐλιᾶς Βέη… κτῆμα μέχρι τοῦ λιμένος
τῶν Ἐλευθερῶν …. Διέμενον συνήθως 18‐
23 μοναχοί, ὧν προϊστάμενος ἦτο μέχρι τοῦ
παρελθόντος ἔτους πολυμήχανός τις καὶ ρα‐
διοῦργος Ρῶσος, Βαρνάβας καλούμενος,
ὅστις εἶναι ἤδη Δικαῖος τῆς Σκήτης Σα‐
ράϊου..»
Σὲ μεταγενέστερη ἀναφορά του, μὲ
ἀριθμὸ πρωτ. 1051/24‐8‐1887, ὁ ἴδιος πρό‐
ξενος τῆς Ἑλλάδος στὴ Θεσσαλονίκη, ἐξέ‐
φρασε τὴν ἀγωνία του γιὰ τὸν «ρωσικὸ
ἀποικισμὸ» τῆς περιοχῆς τῶν Ἐλευθερῶν,
(ἐννοώντας τὸ Μετόχι τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα καὶ
τὰ δύο λιμάνια ποὺ αὐτὸ διέθετε) καὶ πρό‐
τεινε στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, νὰ φροντί‐
σει, ὥστε οἱ ἑλληνικὲς Ἱερὲς Μονὲς τοῦ
Ἁγίου Ὅρους ν’ ἀγοράσουν κτήματα στὴν
ἴδια περιοχή, γιὰ νὰ μὴν ἀλλοιωθεῖ ὁ ἑλλη‐
νικὸς χαρακτήρας της.
Ἀλλὰ καὶ οἱ ἐκθέσεις ποὺ ἔστειλε τὸ 1878,
στὸν Κ. Βατικιώτη καὶ τὸν Θεόδωρο Δηλι‐
γιάννη, ὁ τότε ὑποπρόξενος τῆς Ἑλλάδος
στὴν Καβάλα, εἶναι διαφωτιστικὲς γιὰ τοὺς
σκοποὺς τῆς ἵδρυσης τοῦ Μετοχίου, ἀφοῦ,
μεταξὺ ἄλλων, αὐτὲς ἀναφέρονται στὸ γε‐
γονὸς τῆς ἔλευσης, στὴν περιοχή, τοῦ πρώην
προξενικοῦ πράκτορα τῆς Ρωσίας στὴ Θεσ‐
σαλονίκη, Ἕλληνα ἀπὸ τὴν Τῆνο, Μάρκου
Φώσκολου, ὁ ὁποῖος, μὲ τὸν γιό του καὶ τὸν
ἀναφερθέντα Ρῶσο ἡγούμενο τοῦ Μετο‐
χίου, μοναχὸ Βαρνάβα, περιέτρεχαν τὴν Κα‐
βάλα καὶ τὴν Ἐλευθερούπολη, γιὰ νὰ τονώ‐
σουν τὸ φρόνημα τῶν Βουλγάρων ἐργατῶν
καὶ νὰ τοὺς καλέσουν σὲ θεία λειτουργία
ποὺ θὰ γινόταν στὴ βουλγαρικὴ γλῶσσα,
ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, σὲ Ναὸ τῆς
Καβάλας, πλὴν ὅμως τὰ σχέδιά τους ἀπέτυ‐
χαν, ἀπὸ τὴν ἐνεργὸ κινητοποίηση, ἀπὸ τὸν
Ἕλληνα πρόξενο στὴ Θεσσαλονίκη, ὅλου

του ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, 1500 ἔνοπλα
μέλη τοῦ ὁποίου προσῆλθαν στὸ Ναὸ καὶ
δὲν ἐπέτρεψαν τὴν ὑλοποίηση τῶν σχεδίων.
Χαρακτηριστική, γιὰ τὸ εἶδος τῶν ἐγκα‐
ταστάσεων τῶν Ρώσων μοναχῶν στὸ Με‐
τόχι τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, εἶναι καὶ ἡ ὑπ’ ἀρ.
πρωτ. 1473/14‐11‐1884 ἀπόρρητη ἀνα‐
φορὰ τοῦ Ἕλληνα προξένου στὴ Θεσσαλο‐
νίκη, Λογοθέτη, πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτε‐
ρικῶν, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία, πλησίον τοῦ
λιμένα τῶν Ἐλευθερῶν, ποὺ ἔχει μεγάλη
στρατιωτικὴ σπουδαιότητα, οἱ Ρῶσοι μο‐
ναχοί τοῦ ἐκεῖ ὑφισταμένου Μετοχίου εἶχαν
ἀνεγείρει ἰσχυρὲς οἰκοδομές, οἱ ὁποῖες ἔμοι‐
αζαν μᾶλλον μὲ προμαχῶνες, παρὰ μὲ
ἀποθῆκες, γεγονὸς ποὺ προκάλεσε τὸ ἐνδια‐
φέρον τοῦ ἴδιου τοῦ σουλτάνου τῆς Κων‐
σταντινούπολης, ὁ ὁποῖος κι ἔστειλε στὴν
περιοχὴ μηχανικὸ τῶν ἀνακτόρων, γιὰ νὰ
ἐλέγξει τ’ ἀνωτέρω, ἐνῶ σκόπευε νὰ ἱδρύσει,
σ’ ἐπίκαιρες θέσεις τοῦ λιμένα Ἐλευθερῶν,
στρατιωτικοὺς πύργους, γιὰ ν’ ἀντιμετωπί‐
σει τὸν κίνδυνο ἀπὸ τὴν πολιτικὴ τῆς Ρω‐
σίας στὴν περιοχή.
Ἀμέσως, λοιπὸν μετὰ τὴν ἵδρυσή του, τὸ
Μετόχι τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα ἐνισχύθηκε ἀπὸ
ἰσχυρὰ οἰκοδομήματα, ἔκτασης ἄνω τῶν
20.000 τετρ. πήχεων, ὅπως ἄλλη ἀναφορὰ
(τοῦ ἔτους 1880) τοῦ Ἕλληνα προξένου στὴ
Θεσσαλονίκη ἀνέφερε, ἐνῶ ἕνα τέτοιο οἰκο‐
δόμημα ἦταν καὶ ὁ πύργος του (ἀρσανὰς)
στὴν παραλία τῆς Νέας Ἡρακλείτσας, τοῦ
ὁποίου ὁ στρατηγικὸς σκοπὸς ἦταν προφα‐
νής.
Ἡ ἐπικοινωνία τοῦ Μετοχίου μὲ τὴ Ρωσία
καὶ ὁ ἐφοδιασμὸς του γινόταν μέσω τοῦ
ἀρσανά του, στὴν παραλία τῆς Νέας Ἡρα‐
κλείτσας, ἀπὸ ἀτμόπλοια ποὺ ἔρχονταν
ἀπευθείας ἀπὸ τὴν Ὀδησσὸ καὶ μετέφεραν
ἐφόδια καὶ στὰ Ρωσικὰ Μοναστήρια τοῦ
Ἁγίου Ὄρους.
Ἤδη πρὶν τὸ ἔτος 1877 πέρασε ἀπὸ τὴν
περιοχὴ τοῦ Νουζλᾶ ὁ Νικόλαος Φιλιπίδης

ὁ ὁποῖος, σὲ ἄρθρο του στὰ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ,
α΄ τόμος, τοῦ ἔτους 1877, ὑπὸ τὸν τίτλο «Πε‐
ριήγησις τῶν ἐν Μακεδονία ἐπαρχιῶν Δρά‐
μας, Ζίχνης καὶ Ἐλευθερουπόλεως», ἀναφέ‐
ρεται στὸ Μετόχι ὡς ἑξῆς: «Νοζηλὰ καὶ
Νοσηλὰ (ἡ). Τὸ χωρίον τοῦτο πρὸς μεσημ‐
βρίαν τοῦ Παγγαίου, καὶ παρὰ τὴν θάλασ‐
σαν κείμενον ἠγοράσθη παρὰ τινὸς Βέη
Ὀθωμανοῦ ἐκ Δράμας, ἀντὶ ἁδροτάτης
τιμῆς, ὑπὸ τῶν ὑπὸ τὸν γηραιὸν Ἄθω κατα‐
λυσάντων καὶ διὰ πολλῶν μηχανορραφιῶν
κατακτησάντων τὰς ὁποίας ἤδη κατέχουσιν
ἐν τῇ ἁγιωνύμω καὶ Ἑλληνικωτάτη ἐκείνη
χώρα θέσεις, Ρώσων ρασοφόρων, ἐπὶ
σκοπῶ, ὅν πάνυ εὐμαρῶς δύναταί τις νὰ
μαντεύση. Ἐπὶ τοῦ παρόντος διαμένουσι
αὐτόθι πεντήκοντα περίπου Ρῶσοι μοναχοί!
Η Νοζηλὰ κεῖται ἐπὶ χλοεροῦ καὶ τερπνοῦ
λεκανοπεδίου, ἔχουσα ἄφθονα ὕδατα καὶ
ἀπέχει μίαν καὶ ἡμίσειαν ὥραν τοῦ Πρα‐
βίου».
Λίγο πρὶν τὸ 1886 πέρασε ἐπίσης ἀπὸ
τὴν περιοχὴ ὁ Ἕλληνας ταγματάρχης τοῦ
Μηχανικοῦ, Νικόλαος Θ. Σχινᾶς, ὁ ὁποῖος τὸ
1886 ἐξέδωσε στὴν Ἀθήνα τὴν ἀναφορά
του, μὲ τίτλο «Ὁδοιπορικαὶ σημειώσεις Μα‐
κεδονίας, Ἠπείρου, νέας ὁροθετικῆς γραμ‐
μῆς καὶ Θεσσαλίας», συνταχθεῖσα, ὅπως στὸ
ἐξώφυλλό του ρητὰ ἀνέφερε, «τῇ ἐντολῇ
τοῦ ἐπὶ τῶν στρατιωτικῶν Ὑπουργοῦ».
Αὐτός, ἀναφερόμενος στὸ Μετόχι, ἀναφέρει
τὰ ἑξῆς: «Ἀπὸ τῆς πρὸς βορρᾶν ἀκτῆς τοῦ
λιμένος Ἐλευθερουπόλεως (ἐνν. τῆς Νέας
Ἡρακλείτσας), παρὰ τῇ ὁποία ὑπάρχει
φρέαρ μετ’ ἀντλίας, καλὴ ὁδός, διερχομένη
διὰ δάσους καὶ ἀγρῶν, μετὰ ὥρας φέρει εἰς
ρωσικὸν μετόχιον, ἐκ τούτου δὲ φέρουσιν,
ἁμαξιτὴ ὁδὸς εἰς τὴν ἐντός τοῦ αὐτοῦ λιμέ‐
νος ἀποβάθρα (ἀρσανᾶν) καὶ ἡμιονικὴ εἰς
Καβάλλαν. Ἐπὶ τῶ σκοπῶ διαδόσεως πανσ‐
λαβιστικῶν ἰδεῶν ἠγόρασαν ἁδρὼς οἱ
Ρῶσσοι, παρὰ τοῦ ἐν Δράμα ὀθωμανοὺ
Ἠλιὰζ βέη, τὸ κατὰ τὴν θέσιν ταύτην τσι‐

φλίκιόν του, Νουσλᾶ καλούμενον. Ἐπ’
αὐτοῦ ἀλλ’ οὐχὶ εἰς ὀχυράν θέσιν, διότι προ‐
σβάλλεται οὐ μόνον ἀπὸ θαλάσσης ἀλλὰ
καὶ ὑπὸ τῶν ὑπερκειμένων αὐτοῦ ὑψωμά‐
των τοῦ ὄρους, εἰς τοὺς πρόποδας τοῦ ὁ‐
ποίου κεῖται, ἀνήγειραν μετόχιον, ἔχον
καλὸν καὶ πολυτελῆ ναόν, μετὰ πολλῶν στε‐
ρεῶν οἰκοδομῶν καὶ ἐνεκατέστησαν συ‐
νάμα καὶ σιδηρουργεῖον, ξυλουργεῖον, ἁμα‐
ξοπηγεῖον, δύο ἱππομύλους, δύο κλιβάνους,
ἀποθήκας εἰσοδημάτων καὶ νομῆς καὶ σταύ‐
λους 500 κτηνῶν. Διαμένουσιν ἐν τῷ μετο‐
χίω τούτω 80 μοναχοὶ Ρῶσοι καὶ 100 χρι‐
στιανοὶ καλλιεργηταί, ἔχοντες οὐ μόνον
ἅπαντα τ’ ἀναγκαιοῦντα αὐτοῖς, ἄτινα διὰ
ρωσσικοῦ τοῦ μετοχίου πλοίου μεταφέρον‐
ται κατ’ ἔτος ἐξ Ὀδησσού, ἀλλὰ καὶ καλὸν
ὁπλισμὸν καὶ πολεμοφόδια, 40 κτήνη καὶ 6
ἁμάξας, ὧν μία ἐπιβατῶν, συρομένας δι’
ἵππων».
Ἀπὸ τὴν ἐνδιαφέρουσα αὐτὴ περιγραφή,
ἐκεῖνο ποὺ μένει σὰν πιὸ σημαντικὸ εἶναι
τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν ὑπηρεσία τοῦ Μετοχίου
ὑπῆρχαν περὶ τοὺς 100 χριστιανοὺς καλ‐
λιεργητές, ποὺ συνέχισαν, οὕτως εἰπεῖν, τὴν
ὑπὸ καθεστὼς δουλοπαροικίας ἐκμετάλ‐
λευση τοῦ τσιφλικιοῦ ἀπὸ τοὺς προγενέ‐
στερους κτήτορές του, Ὀθωμανοὺς μπέηδες
ἢ ἀνεξάρτητους Κονιάρους καλλιεργητές.
Τέλος, σχετικὰ ἐπίσης μὲ τὴν ρωσικὴ πο‐
λιτικὴ στὴν περιοχή μας καὶ στὸ Ἅγιο Ὅρος,
περὶ τὸ τέλος τοῦ 19ου αἰώνα, ἐνδιαφέ‐
ροντα εἶναι καὶ ὅσα στὴν ἀνακοίνωσή του,
στὰ πλαίσια τοῦ Β΄ τοπικοῦ συμποσίου «Η
ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ», περιέλαβε
ὁ θεολόγος καθηγητὴς κ. Σωκράτης Ν. Κα‐
πλανέρης, ἀντληθέντα ἀπὸ τὰ ἔγγραφά του
προξένου τῆς Αὐστρίας στὴν Καβάλα στὰ
ἔτη 1872‐1885, τὰ ὁποῖα βρίσκονται σή‐
μερα στὰ Αὐστριακὰ Ἀρχεῖα, στὰ ὁποῖα
ἁπλῶς ἀναφερόμαστε.
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Ἐδῶ καὶ αἰῶνες γράφαμε καὶ ἐξακολουθοῦμε νὰ γράφουμε σὲ ἕνα μικρὸ ποσοστό, μὲ τὸ χέρι. Τὸ χειρόγραφο εἶναι
ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα πολιτιστικὰ ἐπιτεύγματα τῆς ἀνθρωπότητας. Χάρη σὲ
αὐτό,οἱ ἄνθρωποι μπόρεσαν νὰ διατηρήσουν
τὴ γνώση τους. Ἡ γραφὴ ἔδωσε τὴ δυνατότητα νὰ μεταβιβάζουμε σύνθετες σκέψεις
καὶ ἰδέες σὲ ἄλλους ἀνθρώπους. Χάρη στὸ
γράψιμο μὲ τὸ χέρι καὶ μάλιστα πάνω σὲ
πέτρινες πλάκες, παπύρους καὶ ἀργότερα
σὲ χαρτί, γνωρίζουμε μέχρι σήμερα τί δίδαξαν οἱ ἀρχαῖοι φιλόσοφοι (Πλάτωνας,
Σωκράτης, Ἀριστοτέλης κ.ἄ), ἀλλὰ καὶ τὰ
κείμενα τῆς Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης,
τίς σκέψεις καὶ τὴν διδασκαλία τῶν Μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.
Σήμερα, τὸ γράψιμο μὲ τὸ χέρι γίνεται
ὅλο καὶ πιὸ σπάνιο καὶ δύσκολο. Ἡ χρήση
τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου καθὼς ἐπίσης τοῦ
ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ ἔχουν περιορίσει

τὸ λεξιλόγιο, ἔχουν καταργήσει τὴν ὀρθογραφία καὶ τὴν καλλιγραφία. Γράφουμε
καὶ ἀποθηκεύουμε πολλὲς γνώσεις καὶ πληροφορίες στοὺς ὑπολογιστὲς καὶ στὰ διάφορα ἠλεκτρονικὰ μέσα. Ἔτσι, ὅμως, ὅλο
καὶ συχνότερα ξεχνοῦμε τὸ στυλὸ ἢ τὸ μολύβι. Τὸ χειρόγραφο θὰ τὸ συναντήσουμε
μόνο σὲ σημειωματάρια, σὲ προσωπικὰ
ἡμερολόγια καὶ σὲ εὐχετήριες κάρτες.
Ἡ γραφὴ ὅμως μὲ τὸ χέρι εἶναι μία
τέχνη. Ὅμως, εἶναι μία ἀπὸ τὶς πιὸ ὑποτιμημένες μορφὲς τέχνης. Τῆς ἀξίζει κάθε
προσοχὴ καὶ τιμή, γιατί ἔχει ἀπὸ μόνη της
καὶ μέσα της τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν ἀπόλαυση, ἀλλὰ δὲν ἔχει δοθεῖ ἡ ἀνάλογη
προσοχὴ καὶ δὲν ἔχει ἐπενδυθεῖ τὸ χειρόγραφο μὲ τόση χάρη καὶ τόση ἀκτινοβολία
ὅπως ἄλλες τέχνες, π.χ ἡ ζωγραφική, ἡ
σκηνοθεσία κ.ἄ.
Κάποτε τὸ γραπτὸ μὲ τὸ χέρι, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ὀρθογραφία καὶ τὴν καλλιγραφία ἦταν ἀπόδειξη γνώσεων, μόρφωσης κοινωνικῆς, πνευματικῆς καλλιέργειας, ἔνδειξη εὐπρέπειας, καλῶν τρόπων
καὶ σεβασμοῦ πρὸς τὸν ἀποδέκτη ἑνὸς κειμένου.
Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ χρησιμοποιήσει
τὴ γραφὴ ὡς ἕνα ἐργαλεῖο ἔκφρασης καὶ
νὰ λάβει πολλαπλὰ ὀφέλη. Ὁ γραπτὸς
λόγος εἶναι κάτι βαθιὰ προσωπικὸ καὶ σημαντικὸ γιὰ τὸ ἴδιο τὸ ἄτομο. Ὅλοι ὅσοι
ἐπιθυμοῦν νὰ γράψουν μὲ τὸ χέρι, μποροῦν
νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ αὐτὸ καὶ νὰ ἐξελιχθοῦν
προσωπικά. Ἐπιστήμονες (ψυχολόγοι καὶ
νευρολόγοι) ὑποστηρίζουν πὼς εἶναι πολὺ
νωρὶς γιὰ νὰ προδικάσουμε τὸν θάνατο
τοῦ χειρόγραφου. Ἀντίθετα, ἐπιστημονικὲς
ἔρευνες ἀποδεικνύουν μία βαθειὰ σχέση

ἀνάμεσα στὸ γράψιμο μὲ τὸ χέρι καὶ τὴν
εὐρύτερη διανοητικὴ ἀνάπτυξη. Τὰ παιδιὰ
μαθαίνουν νὰ διαβάζουν νωρίτερα καὶ πιὸ
σωστὰ ὅταν γράφουν μὲ τὸ χέρι καθὼς
ἐπίσης γεννοῦν περισσότερες νέες ἰδέες
(ἐπειδὴ ἔχουν πλουσιότερο λεξιλόγιο), μαθαίνουν εὐκολότερα καὶ γρηγορότερα αὐτὸ
ποὺ γράφουν καὶ συγκρατοῦν περισσότερες
πληροφορίες. Αὐτὸ γίνεται διότι τὸ γράψιμο
ἑνὸς κειμένου εἶναι στὴν πραγματικότητα
τριπλὸ διάβασμα (μία ποὺ τὸ λέει καὶ τὸ
ἀκούει πρὶν τὸ γράψει, δεύτερη ποὺ τὸ
γράφει καὶ τρίτη ποὺ τὸ βλέπει τὸ μάτι ).
Ἄρα δὲν ἔχει ἀξία μόνο τὸ τί γράφουμε
ἀλλὰ καὶ τὸ πῶς τὸ γράφουμε (μὲ τὸ χέρι
ἢ μὲ τὸν ὑπολογιστή). Σύμφωνα μὲ ἔρευνες
σὲ σχολεῖο τοῦ Παρισιοῦ, ὅταν γράφουμε
μὲ τὸ χέρι, ἐνεργοποιεῖται ἕνα ὁλόκληρο
νευρικὸ σύστημα, τὸ ὁποῖο βοηθάει στὴν
ἐξέλιξη τοῦ ἐγκεφάλου μὲ πολλοὺς καὶ
διάφορους τρόπους, κάνοντας τὴ μάθηση
πολὺ πιὸ εὔκολη. Κατὰ συνέπεια εἶναι
πρὸς ὄφελος τῶν μαθητῶν ὅλων τῶν βαθμίδων, ὅταν διαβάζουν νὰ κρατοῦν σημειώσεις γράφοντας μὲ τὸ χέρι, γιατί ἔτσι ἐνισχύουν τὴ μνήμη των ἀλλὰ καὶ τὴν ἱκανότητα τῆς μάθησης.
Ὅμως τὰ ὀφέλη τῆς γραφῆς μὲ τὸ χέρι
ἐξακολουθοῦν καὶ κατὰ τὴν ἐνήλικη ζωή.
Γιὰ τοὺς ἐνήλικες ἡ πληκτρολόγηση μπορεῖ
νὰ εἶναι μία γρήγορη καὶ ἀποτελεσματικὴ
ἐναλλακτικὴ λύση, ἀλλὰ αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ
ἀποτελεσματικότητα περιορίζει τὴν ἱκανότητά μας νὰ ἐπεξεργαζόμαστε μὲ τὸ νοῦ
καινούργιες πληροφορίες καὶ νὰ κάνουμε
σύνθετες ἐργασίες.
Τὰ ὀφέλη ἀπὸ τὸ γράψιμο μὲ τὸ χέρι,
μπορεῖ νὰ εἶναι:

1) Στὴν ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἄλλους.
Τὸ γράψιμο μὲ τὸ χέρι, ἀποτελεῖ ἕνα
ἐξαιρετικὸ ἐργαλεῖο βελτίωσης τῶν ἐπικοινωνιακῶν μας δεξιοτήτων. Ὅταν γράφουμε σὲ κάποιον, πιέζουμε τὸν ἑαυτόν
μας νὰ σκεφθεῖ περισσότερο καὶ καλύτερα,ὥστε αὐτὸ ποὺ γράφουμε νὰ εἶναι
ὄμορφο, ὀρθογραφημένο, εὐανάγνωστο
καὶ τὸ νόημά του σύμφωνο μὲ τὴν περίσταση. Ὅσο περισσότερο γράφουμε μὲ τὸ
χέρι, τόσο περισσότερο ἀποκτοῦμε πλουσιότερο λεξιλόγιο καὶ εἴμαστε πιὸ ἀκριβεῖς
στὴ διατύπωσή μας.
2) Στὴν ὀργάνωση καὶ προτεραιότητες
Ὁ ἐγκέφαλός μας συνεχῶς λειτουργεῖ
καὶ προσπαθεῖ νὰ θυμᾶται ἕνα πλῆθος πληροφοριῶν καὶ εἰκόνων καθὼς ἐπίσης νὰ
διευθετήσει καὶ νὰ λύσει δεκάδες προβλήματα ταυτόχρονα. Ἡ καταγραφὴ μὲ τὸ
χέρι στὸ σημειωματάριο ἀποτελεῖ ἕναν
σπουδαῖο τρόπο ὀργάνωσης τῶν ὑποθέσεών
μας καὶ τῶν ἀνησυχιῶν μας ἐπειδὴ μόλις
τὶς καταγράψουμε, γίνονται ἀμέσως πιὸ
εὔκολες στὴν ἀντιμετώπισή τους,ἐνῶ τὸ
γράψιμο θὰ μᾶς βοηθήσει νὰ θέσουμε προτεραιότητες καὶ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰ
ὅσα ἔχουμε σημειώσει,χωρὶς καθυστερήσεις
καὶ μὲ τὴν σειρὰ σοβαρότητας τοῦ
καθενός,ἀφοῦ ἔτσι τὰ κατανοοῦμε καλλίτερα.
3) Στὴν δημιουργία θετικῶν συναισθημάτων
Μία ξένη εἰδικὴ ἐρευνήτρια, μετὰ ἀπὸ
σχετικὴ ἔρευνα καὶ μελέτη,κατέληξε στὸ
συμπέρασμα ὅτι οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔγραφαν
μὲ τὸ χέρι γιὰ τοὺς μελλοντικούς τους στόχους, τὰ σχέδιά τους καὶ τὶς φιλοδοξίες
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τους, ἦσαν πιὸ χαρούμενοι καὶ ψυχικὰ
ὑγιεῖς, πιὸ αἰσιόδοξοι, γεμᾶτοι μὲ ἐλπίδες
ὅτι θὰ τὰ καταφέρουν, σὲ σύγκριση μὲ
ἐκείνους ποὺ δὲν τὸ ἔκαναν.
4) Γίνεται φίλος καὶ συνομιλητὴς
Ὅταν γράφουμε μὲ τὸ χέρι, ὁ προσωπικός μας γραφικὸς χαρακτήρας διαφοροποιεῖται ἀνάλογα μὲ τὴν ψυχολογικὴ καὶ ψυχικὴ κατάσταση στὴν ὁποία
βρισκόμαστε. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ πληκτρολόγιο τὸ ὁποῖο παραμένει τὸ ἴδιο,
ψυχρὸ καὶ κουραστικό. Συνήθως πρὶν
ἀρχίσουμε τὸ γράψιμο μιλοῦμε μὲ τὸν
ἑαυτό μας γιὰ τὸ τί θὰ γράψουμε καὶ
πῶς θὰ τὸ γράψουμε. Ἐὰν μὲν γράφουμε
γιὰ τὰ προβλήματά μας, γιὰ τὶς στενοχώριες μας, γιὰ τὰ ἀρνητικά τῆς ζωῆς
μας καὶ τῆς ἡμέρας, αὐτὸ φέρνει ἐκτόνωση τῶν ἀρνητικῶν συναισθημάτων
καὶ τοῦ ἄγχους, μᾶς χαλαρώνει καὶ μᾶς
δίνει τὸν χρόνο νὰ σκεφθοῦμε πιὸ ψύχραιμα καὶ λογικά. Ἐὰν πάλι, γράφουμε
γιὰ τὰ καλά τῆς ἡμέρας, γιὰ τὸ τί ἀπολαμβάνουμε ὡς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ
ἔναντι ἄλλων,νιώθουμε τὴν ἀνάγκη
ἔκφρασης εὐχαριστιῶν καὶ εὐγνωμοσύνης καὶ γεμίζουμε ἀπὸ θετικὰ καὶ
εὐχάριστα συναισθήματα. Καὶ στὶς δύο
περιπτώσεις ἔχουμε εὐεργετικὴ ἐπίδραση
ἀπομακρυνόμενοι ἀπὸ τὴν μοναξιὰ καὶ
τὴν κατάθλιψη.
Ἔπειτα ἀπ’ ὅλα αὐτά, φαίνεται, πὼς
τὸ γράψιμο μὲ τὸ χέρι, δὲν εἶναι μία
ἀπαρχαιωμένη συνήθεια ὅπως νομίζουν
μερικοί, ἀλλὰ πράξη ἀναγκαία καὶ πολὺ
ὠφέλιμη γιὰ κάθε ἡλικία καὶ κάθε
ἐποχὴ, πολὺ δὲ περισσότερο στὴν σημερινὴ ἐποχή, ὅπου κυριαρχοῦν τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα.

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τοῦ Οἰκονομολόγου
Νικολάου Χατζητριανταφύλλου

Πρίν περάσουμε νά διακρίνουμε τά εἴδη αἴτια τά ὁποῖα δημιουργοῦν τήν ἀνεργία,
τῆς ἀνεργίας πρέπει νά δώσουμε κάποι- καθορίζουν τή σοβαρότητά της καί τόν
τρόπο ἀντιμετώπισής της. Διακρίνουμε τά
ους βασικούς ὁρισμούς
παρακάτω εἴδη ἀνεργίας:
Τό Ἐργατικό δυναμικό μίας χώρας ἀποτελεῖται ἀπό ὅσους θέλουν καί μπoροῦν α) Κυκλική ἀνεργία ἤ ἀνεργία ἀνεπαρνά ἐργαστοῦν, ἀλλά δέ βρίσκουν ἐργασία κοῦς ζήτησης: ἐμφανίζεται ὅταν οἱ κατα(γιά μικρό ἤ μεγάλο χρονικό διάστημα). ναλωτές ζητοῦν λιγότερα προϊόντα ἀπό
Αὐτοί ὀνομάζονται ἄνεργοι. Ὅσοι μπο- αὐτά πού παράγουν οἱ παραγωγικές μοροῦν ἀλλά δέν θέλουν νά ἐργαστοῦν ὀνο- νάδες. Μέ τή σειρά τους οἱ παραγωγικές
μονάδες μειώνουν τήν παραγωγή τους,
μάζονται ἄεργοι.
μέ ἀποτέλεσμα νά μήν προσλαμβάνουν
Ὅλος ὁ ὑπόλοιπος πληθυσμός πού δέν
νέο προσωπικό, ἀλλά καί νά κάνουν ἀπομπορεῖ νά ἐργαστεῖ χαρακτηρίζεται ὡς μή
λύσεις στούς ἤδη ἐργαζόμενους. Θεωοἰκονομικά ἐνεργός πληθυσμός (π.χ.
ρεῖται ἀπό τίς σοβαρότερες μορφές
συνταξιοῦχοι, παιδιά, νοικοκυρές, ἀνάπηἀνεργίας. Οἱ πιθανότητες νά ξαναβροῦν
ροι κ.τ.λ.).
ἐργασία οἱ ἀπολυμένοι εἶναι πολύ μικρές,
Τήν ἀνεργία τή μετροῦμε μέ τόν ἀριθμό ἐπειδή ἡ οἰκονομία βρίσκεται σέ ἄσχημο
τῶν ἀτόμων πού σέ μία δεδομένη χρονική σημεῖο. Ἡ ἀνεργία θά μειώσει ἀκόμα πεστιγμή εἶναι ἄνεργα. Ἐπειδή ὅμως, ὁ ἀπό- ρισσότερο τό εἰσόδημα μέ ἀποτέλεσμα
λυτος αὐτός ἀριθμός δέ μᾶς διευκολύνει τήν ἀκόμη μεγαλύτερη μείωση τῆς ζήτηνά ἐκτιμήσουμε τή σημασία τῆς ἀνεργίας σης.
σέ μία χώρα ἤ περιοχή γιά μία σειρά ἐτῶν,
μετροῦμε τήν ἀνεργία μέ τό ποσοστό της
στό συνολικό ἐργατικό δυναμικό. Τό ποσοστό ἀνεργίας εἶναι ὁ ἀριθμός τῶν
ἀνέργων, πρός τό σύνολο τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ.

β) Διαρθρωτική ἀνεργία: ὑπάρχει σέ μία
περιοχή, ὅταν οἱ ἐπιχειρήσεις ἐπιθυμοῦν
νά προσλάβουν ἐργαζόμενους μέ διαφορετικά ἐργασιακά προσόντα ἀπό ἐκεῖνα
πού διαθέτουν οἱ ἄνεργοι τῆς περιοχῆς.
Στή διαρθρωτική ἀνεργία ὑπάρχουν ἄνερἩ ἀνεργία διακρίνεται σέ κατηγορίες, ἀνά- γοι πού ψάχνουν νά βροῦν δουλειά καί
λογα μέ τό αἴτιο πού τήν προκαλεῖ. Τά ἐπιχειρήσεις πού ἔχουν κενές θέσεις,
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ἀλλά τά προσόντα τῶν πρώτων δέν ἀντιστοιχοῦν μέ τίς ἀπαιτήσεις τῶν ἐπιχειρήσεων. Διορθώνεται μέ ἐπιμόρφωση τῶν
ἐργαζομένων στίς νέες τεχνολογίες (γι’
αὐτό καί ὀνομάζεται καί τεχνολογική ἀνεργία προκειμένου νά εἰδικευτοῦν στίς νέες
ἀπαιτήσεις).
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νοσηρές καταστάσεις. Μεταξύ τῶν ἀνέργων, ἰδιαίτερα ἐκείνων πού ἔχουν χάσει
τήν ἐργασία τους γιά μεγάλο χρονικό διάστημα, ἐμφανίζονται ὑψηλά ποσοστά ψυχικῶν διαταραχῶν, ἀλκοολισμοῦ καί
ἐξάρτησης ἀπό ναρκωτικά. Ἔτσι τό ὑψηλό
ποσοστό ἀνεργίας σέ μία χώρα, συνοδεύεται μέ αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας,
γ) Ἐποχική ἀνεργία: συνδέεται μέ τίς λετῆς φτώχειας, μέ κοινωνικές καί πολιτικές
γόμενες ἐποχιακές ἐργασίες ὅπως π.χ. ὁ
ἀναταραχές.
τουρισμός, οἱ γεωργικές ἀσχολίες, ἡ
ἐμφάνιση τόν Δεκέμβριο καταστημάτων Τό Κράτος, στήν προσπάθειά του νά ἀντιμέ χριστουγεννιάτικα εἴδη, κ.ἄ. Τά ἄτομα μετωπίσει τά προβλήματα πού προκύπού ἀσχολοῦνται μέ αὐτές τίς ἐργασίες πτουν ἀπό τήν ἀνεργία ἀλλά καί τά αἴτια
εἴτε ἀλλάζουν ἐργασία ἀνάλογα μέ τήν πού προκαλοῦν τήν ἀνεργία, παίρνει διάἐποχή (ἐάν αὐτό τούς εἶναι δυνατό), εἴτε φορα μέτρα:
παραμένουν ἄνεργα περιμένοντας πάλι
α) Μέτρα κοινωνικῆς πρόνοιας: εἶναι τά
τήν κατάλληλη ἐποχή.
διάφορα ἐπιδόματα γιά τήν κάλυψη στοιχειωδῶν
ἀναγκῶν τῶν ἀνέργων (ὅπως
δ) Ἀνεργία τριβῆς: πολλές φορές οἱ
ἐργαζόμενοι ἐγκαταλείπουν τήν ἐργασία χρηματική ἐνίσχυση, ἰατρική καί φαρμαπού ἔχουν, ἀναζητώντας μία καλύτερη. Τό κευτική κάλυψη κ.α.). Τά μέτρα αὐτά δέ
χρονικό διάστημα (μικρό ἤ μεγάλο) πού λύνουν βέβαια τό πρόβλημα τῆς ἀνεργίας
μεσολαβεῖ κατά τή μετάβαση ἀπό τή μία ἀφοῦ ὁ ἄνεργος δέ ζητᾶ μόνο τή μερική
ἐργασία στήν ἄλλη, τά ἄτομα αὐτά εἶναι κάλυψη τοῦ εἰσοδήματος πού ἔχασε, ἀλλά
ἄνεργα. Τίς περισσότερες φορές δημιουρ- καί τήν ἐπανένταξή του στήν παραγωγική
γεῖται λόγω ἔλλειψης πληροφόρησης. Δη- διαδικασία, ὥστε νά αἰσθάνεται ἀξιοπρελαδή πιθανῶς ὁ ἐργαζόμενος νά μήν πής καί χρήσιμος. Ἐδῶ συγκαταλέγονται
γνωρίζει ὅτι ζητοῦν κάποιους μέ τά προ- καί μέτρα γιά τήν αὔξηση τῆς πληροφόσόντα του ἤ οἱ ἐπιχειρήσεις δέν γνωρίζουν ρησης γιά τήν ἀγορά ἐργασίας καί γιά τήν
πώς ὑπάρχουν κατάλληλοι ἐργαζόμενοι ψυχολογική στήριξη τῶν ἀνέργων, ὅπως
ἡ λειτουργία τῶν δημοσίων γραφείων
γιά νά καλύψουν τίς ἀνάγκες τους.
εὕρεσης ἐργασίας (ΟΑΕΔ), ὑπηρεσίες γιά
Οἱ συνέπειες τῆς ἀνεργίας εἶναι σοβατόν ἐπαγγελματικό προσανατολισμό καί
ρές τόσο γιά τό κοινωνικό σύνολο,
ὑπηρεσίες συμβουλευτικῆς γιά τούς ἀνέρἀφοῦ τά ἄνεργα ἄτομα δέν διαθέτουν
γους καί τίς οἰκογένειές τους, κ.ἄ.
εἰσόδημα καί ἑπομένως δέν μποροῦν νά
καταναλώσουν προϊόντα καί ὑπηρεσίες β) Μέτρα ἀνάπτυξης τῆς οἰκονομίας:
καί κατ’ ἐπέκταση ἡ οἰκονομία παράγει λι- Ἐδῶ συγκαταλέγονται οἱ δημόσιες δαπάγότερα ἐμπορεύματα ἀπό ὅσο θά μπο- νες γιά νά δημιουργηθοῦν νέες θέσεις
ροῦσε, ὅσο καί γιά τό ἄτομο ἀφοῦ ἐργασίας ἤ μέτρα γιά ἐνίσχυση τῶν ἐπιαἰσθάνεται ἔντονη ἀπογοήτευση, νιώθει χειρήσεων (ἰδιωτικός τομέας) ὡς κίνητρο
ἄχρηστο καί ἀπομονωμένο ἀπό τό κοινω- νά δημιουργήσουν ἐκεῖνες νέες θέσεις
νικό σύνολο καί μπορεῖ νά ὁδηγηθεῖ σέ ἀπασχόλησης.

Ἐκτός Μητροπόλεως

Τήν 12ην Φεβρουαρίου 2019 ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος μετέβη στό ἱερό Κάθισμα τοῦ
Ἁγίου Εὐσταθίου – Μυλοπόταμος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ γέροντος π. Ἐπιφανίου, γιά νά
τελέσει τήν πανήγυρη τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος.
Τήν Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου ἑσπέρας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ
Ἑσπερινοῦ πλαισιούμενος ὑπό Ἱερέων καί Μοναχῶν του
Ἁγίου Ὄρους.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἐν
συνέχεια ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία μέ τή συμμετοχή ἱερέων, τοῦ γέροντος π. Ἐπιφανίου, ψαλτῶν μοναχῶν καί εὐαρίθμων εὐλαβῶν προσκυνητῶν, ἐν κατανύξει παρακολουθούντων τήν σεμνή Ἀκολουθία. Μετά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας μετέβησαν στό
οἰνοποιεῖο τοῦ κελιοῦ ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καί
ἀνέγνωσε τίς εὐχές τοῦ τιμώμενου Ἁγίου προστάτου τῶν ἀμπελιῶν καί τῶν οἰνοποιῶν.
Μετά τό πέρας τῆς ἀκολουθίας ἀκολούθησε ὁ καθιερωμένος καφές στό Ἀρχονταρίκι καί
ἐν συνέχεια ἡ τράπεζα τῆς πανηγύρεως ὑπό τοῦ γέροντος καί ἀρχιμάγειρου π. Ἐπιφανίου.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας συνοδευόμενος ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο του
Ἀρχιμανδρίτη π. Χρυσόστομο Μπένο, τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο π. Ἀθανάσιο
Παπαδάκη, τόν ἐφημέριο π. Ζαχαρία Μέγγα, τόν Διάκονο π. Παλλάδιο Ζαχαρούδη καί
τόν κ. Βασίλειον Παπαευαγγέλου, εἶχε τήν εὐκαιρία κατά τή διάρκεια τοῦ τριημέρου, 12 14 Φεβρουαρίου, προσκυνήματος στό
Ἅγιο Ὄρος νά ἐπισκεφθεῖ τήν ἱερά Ἐπιστασία ὅπου συνομίλησε μέ τόν Πρωτεπιστάτη π. Στέφανο Χιλιανδαρινό, τήν Ἱερά
Μονή Βατοπεδίου, τήν Ἱερά Μονή Ἰβήρων καί τήν Ἱερά Μονή Σταυρονικήτα
ὅπου ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπό τούς
Καθηγουμένους τῶν ἱερῶν Μονῶν, καί
ὅπου ξεναγήθηκε καί προσκύνησε τά ἱερά
Λείψανα τῶν Μονῶν μαζί μέ τήν συνοδεία
του.
19

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Kατά τόν μήνα
Τήν 25ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
Ὀκτώβριον 2018
ὁ Σεβασμιώτατος τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Γαληψοῦς.
Μητροπολίτης μας κ.
Συμμετέσχε:
Χρυσόστομος:
Τήν 2αν, 3ην, 4ην και 5ην τῶν ἐργασιῶν τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς καί
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
ην
Τήν 7 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Προδρό- εἰς τήν ἐκλογήν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπομου Μεσοτόπου, τήν 14ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν λίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ.κ. Ἱερωνύμου.
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἐλευθερῶν, τήν 17ην εἰς
Προέστη:
Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον εἰς τόν Ἱερόν
Τήν 28ην τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ Ἐθνικῆ ἘπεΝαόν Ἁγίων Ἀναργύρων Νέων Κερδυλλίων τείω τοῦ 1940 εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν
μετά τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Μητροπολίτου τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί τῆς ἐπιμνημοσύνου
Σερρῶν καί Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου καί τοῦ Σε- Δεήσεως εἰς τό Ἡρῶον τῆς Πόλεως.
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Ν. Κερδύλλια

βασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου
Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ.κ. Θεοκλήτου, ἐπί τῆ
ἐπετείω τοῦ Ὀλοκαυτώματος τῆς μαρτυρικῆς
κοινότητος τῶν Νέων Κερδυλλίων κατά τήν
διάρκεια τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς (17 Ὀκτωβρίου 1941), παρουσία τοῦ Πρόεδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, τήν 20ην
ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Γερασίμου εἰς τό ὁμώνυμον Ἱερόν Παρεκκλήσιον Πυργοχωρίου, τήν
21ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως, ὅπου καί
προέστη τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ ἀπελευθερώσει
τῆς Πόλεως, τήν 26ην εἰς τήν πανηγυρίζουσαν
Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νικησιάνης,
τήν 27ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Νέστορος Κοκκινοχωρίου.

Ἐτέλεσε:
Τήν 19ην Ἁγιασμόν ἐπί τῆ ἐνάρξει τοῦ Βου
Τοπικοῦ Ἱστορικοῦ Συνεδρίου Παγγαίου προσφωνήσας ἐπικαίρως τούς συνέδρους, τήν 21ην
τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῆ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων
τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων εἰς τό Πνευματικόν
Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου
Ἐλευθερουπόλεως, τήν 22αν τόν Ἁγιασμόν ἐπί
τῆ ἐνάρξει τῶν Κύκλων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς
Κυριῶν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν.
Ἐβάπτισε:
Τήν 14ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Ἐλευθερίου Ἐλευθερουπόλεως τό τέκνον τοῦ
Διακόνου Ἀθανασίου Γουσίδη καί τῆς Γεωργίας
Μαντζάνη ὀνομάσας αὐτό Ἀλκιβιάδη.
Kατά τόν μήνα Νοέμβριον 2018 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 4ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Σοφίας
Θεσσαλονίκης, ὅπου καί προέστη τῆς δοξολογίας διά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Νήσου Λέσβου,
προσκεκλημένος τοῦ Προέδρου τοῦ Συλλόγου
Λεσβίων Θεσσαλονίκης, τήν 8ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Χρυσοκάστρου, τήν 9ην εἰς τόν

πανηγυρίζοντα Προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἐλευθερουπόλεως, τήν
11ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Νικολάου ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ,
μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ.κ. Στεφάνου, τήν

Νικήσιανη

Ἑορτή Ἁγίου Μηνᾶ

13ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Ἐλευθερίου ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς του, ὅπου εἰς
τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τόν Σεβασμιώτατο, ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, προσεφώνησεν ὁ ἑορτάζων Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας π. Χρυσόστομος Μπένος. Ὁ
Σεβασμιώτατος κλείνοντας τήν πανηγυρικήν καί
μεγαλοπρεπεστάτην Θείαν Λειτουργίαν εὐχαρίστησε τούς πάντας διά τήν συμμετοχήν τους, τίς
εὐχές τους καί τήν παρουσίαν τους εἰς τήν ἑορτάσιμον αὐτήν ἡμέραν, τήν 18ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μυρτοφύτου,
ὅπου καί προέστη τοῦ ἐτησίου Μνημοσύνου τῆς
Ἐλευθερίας Χαλάτα, τήν 21ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης,
μετά
τοῦ
Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Βελγίου κ.κ. Ἀθηναγόρου, τήν
25ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Μελίσσης,
τήν 30ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἰς τήν Ἐνορίαν τοῦ Ἁγίου
Ἀνδρέου.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 7ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τῶν Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν εἰς τόν πανηγυρίζοντα ὁμώνυμον
Ἱερόν Ναόν Ἐλευθερῶν, τήν 8ην εἰς τόν
Ἑσπερινόν τοῦ πανηγυρίζοντος Προσκυνηματικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου Ἐλευθερουπόλεως,
τήν 10ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ
Ἁγίου Μηνᾶ, ὅπου μεγαλοπρεπῶς τιμᾶται εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Νικολάου καί προέστη τῆς Μεγαλοπρεποῦς Λιτανείας τῆς Ἱερᾶς
Εἰκόνος καί τῶν Ἱερῶν Λειψάνων
τοῦ Ἁγίου πού τιμᾶται ὡς ὁ Προστάτης
τῆς Πόλεως μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου
κ.κ. Στεφάνου, ὅστις καί ὡμίλησε ἐπικαίρως εἰς
τό Ἐκκλησίασμα, τήν 12ην εἰς τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου μετά τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου
κ.κ. Μακαρίου, ὅστις ἐχοροστάτησεν εἰς τόν
Ἑσπερινόν καί ὡμίλησεν εἰς τό Ἐκκλησίασμα
παρουσία τῶν Ἀρχῶν καί ἁπάντων τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 20ην
εἰς τόν Ἑσπερινόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου
εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῆς Νικησιάνης μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Βελγίου κ.κ. Ἀθηναγόρου, ὅστις καί ὡμίλησεν
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σοκάστρου, τήν 30ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ Παγκρατίου τῆς Ἱερᾶς ἈρχιεπιΣυμμετέσχε:
Τήν 16ην τῶν σκοπῆς τῶν Ἀθηνῶν.
ἐργασιῶν τῆς ἐκτάκτως
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
συγκληθείσης Ἱερᾶς ΣυνόΤήν 5ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ πανηγυρίζονδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. τος Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Νέας Περάμου, τήν 14ην είς τόν Ἑσπερινόν ἐπί τῆ ἑορτῆ
Ἐτέλεσε:
Τήν 3ην τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῆ ἐνάρξει τῶν Κύ- τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου εἰς τόν πανηγυρίζοντα
ην
κλων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς εἰς τό Πνευματι- ὁμώνυμον Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν, τήν 24 εἰς
κόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τάς Ἀκολουθίας τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, τοῦ
Ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων καί τῆς Θείας
Ἐλευθερουπόλεως.
Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τόν
ην
Kατά τόν μήνα Δεκέμβριον 2018 ὁ Σεβασμιώτα- Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν, τήν 31 εἰς τόν
Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου εἰς τόν Προτος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:
σκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου καί
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Ἁγίου Βασιλείου.
Τήν 2αν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου
Προέστη:
Φωλιᾶς, τήν 4ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Τήν
4ην τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς
Ναόν Ἁγίας Βαρβάρας Μεσιᾶς, τήν 6ην εἰς τόν
πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος ηνΒαρβάρας εἰς τό ΣτραἉγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως, τήν 9ην εἰς τόπεδον Ἀμβράζη, τήν 7 τοῦ μνημοσύνου τοῦ
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Κηπιῶν, τήν Προκατόχου του Μητροπολίτου Κυροῦ Ἀμβρο13ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῶν πέντε Μαρτύρων, εἰς τόν σίου εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν.
Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ὈρφαἘτέλεσεν:
νίου, τήν 15ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Καθεδρικόν
Τήν 7ην Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ΠροκαἹερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἐλευθερου- τόχου του Κυροῦ Ἀμβροσίου εἰς Νέαν Πέραμον,
πόλεως, τήν 16ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γε- τήν 19ην τό Ἅγιον Εὐχέλαιον εἰς τόν Μητροποωργίου Μελισσοκομείου, τήν 23ην εἰς τήν Ἱεράν λιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου.
Μονήν Παναγίας Παγγαιώτισσας, τήν 25ην τά
Εὐλόγησε:
Ἅγια Χριστούγεννα εἰς τόν Μητροπολιτικόν
Τήν 30ην εὐγενῶς προσκληθείς τόν Γάμον
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 26ην εἰς τῶν Μελισσουργοῦ Ἰωάννου καί τῆς Τσαρούχα
τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυ- Ἠλιάνας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Προφήτου
διά τήν ἑορτήν.
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Ἠλιοῦ Παγκρατίου τῆς Ἰερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
τῶν Ἀθηνῶν.
Ἔψαλαν:
Τά κάλαντα εἰς τόν Σεβασμιώτατον ἡ μουσική τοῦ Δήμου, Στρατιῶτες, Μαθητές, Σύλλογοι, Σωματεῖα, παιδιά τῆς Πόλεως καί τῶν
Ἱερέων μας.
Τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου

Βοήθησε:
Μέσω τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς

Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου, τοῦ Κοινωνικοῦ Φαρμακείου καί τῆς
Τράπεζας Ἀγάπης ἀναξιοπαθούντας, ἀνέργους
καί δοκιμαζομένους ἀδελφούς μας καθ’ ὅλην
τήν διάρκειαν τοῦ ἔτους.
Πραγματοποίησε:
Τήν 8ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς
τό Συνεδριακόν Κέντρον «Ὁ ἱερός Χρυσόστομος» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ θέμα: «Σχέσεις
Ἐκκλησίας –Πολιτείας». Τήν εἰσήγηση παρουσίασε ὁ ἴδιος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας. Στήν ἀρχή παρουσίασε δι’ ὁλίγων τό μεγάλο θέμα ἀπό θεολογικῆς ἀπόψεως. Ἐν συνεχεία ἐνημέρωσε ἐκτενῶς τούς Ἱερεῖς γιά τίς
ἀποφάσεις τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος κατά τήν σύγκλησιν αὐτῆς τήν 16ην
Νοεμβρίου 2018. Ἀκολούθησε εὐρεία γόνιμη
συζήτηση, κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας οἱ Κληρικοί ἐξέφρασαν τήν ἔντονη ἀνησυχία καί ἀγωνία τους σχετικά μέ τό νέο καθεστώς σχέσεων
πού διαμορφώνεται μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας καί τίς ἀρνητικές συνέπειες, οἱ ὁποῖες θά
πλήξουν καίρια τόσο τήν ποιμαντική τους ἀποστολή καί διακονία στίς λειτουργικές, κοινωνικές καί φιλανθρωπικές της προεκτάσεις ὅσο καί
τήν στοιχειώδη διασφάλιση τῶν οἰκογενειακῶν
καί ἀτομικῶν τους δικαιωμάτων.
Τέλος κατόπιν ἀπόλυτης σύγκλισης τῶν ἀπόψεων τοῦ συνόλου τῶν Κληρικῶν στά ὅσα
ἄκουσαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
μας καί στά ὅσα συζητήθηκαν ἐκτεταμένα, ἡ
Ἱερατική Σύναξη τῆς Μητροπόλεως κατέληξε,
ὅπως ὁμοφώνως ἐκδοθεῖ τό ἑξῆς ψήφισμα
ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Σήμερον 8η Δεκεμβρίου 2018 ἅπαντες οἱ Ἱερεῖς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως συνελθόντες εἰς Γενικήν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τό
Συνεδριακόν Κέντρον τῆς Μητροπόλεως καί

ἀφοῦ προηγουμένως ἤκουσαν μετά προσοχῆς
τήν Εἰσήγησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ἐπί
τοῦ θέματος «Σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας» ἀπεφάσισαν ὁμοφώνως τά κάτωθι:
1 Ἐκφράζουν τήν ἐπιθυμίαν ὅπως διά τό
καλόν καί τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πολιτείας
διατηρηθῆ τό ὑφιστάμενον ἤδη καθεστώς
τῆς συναλληλίας, ἤτοι τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας, τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ, ἀλληλοπεριχωρήσεως καί τῶν κατά πάντα ἁρμονικῶν
καί γονίμων σχέσεων μεταξύ τῶν δύο
θεσμῶν.
2 Ἀποδέχονται μετά πολλῆς εὐγνωμοσύνης
καί εὐχαριστήσεως τήν ὁμόφωνον ἀπόφασιν τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν
ληφθεῖσαν κατά τήν σύγκλησιν αὐτῆς τήν 16ην Νοεμβρίου 2018.
3 Ἀρνοῦνται ὡς πιστοί Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἐπιμόνως
πᾶσαν ἀλλαγήν εἰς τό
ἄρθρον 3 τοῦ Συντάγματος
τῆς πατρίδος μας, τό ὁποῖον
κατά τήν εὔστοχον παρατήρησιν
τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας δέν
ἐκφράζει τό δέον ἀλλά τήν ἱστορικήν πραγματικότητα, τήν ἀφορῶσαν εἰς τό ἔθνος μας.
4 Ἀπορρίπτουν μετά βδελυγμίας τόν ψυχρόν
τοῦ ἔθνους μας χαρακτηρισμόν ὡς κράτος
οὐδετερόθρησκον ὡς τελείως ἀνιστόρητον,
βέβηλον καί βλάσφημον.
5 Ἐκφράζουν τήν πεποίθησιν ὅτι τελικῶς θά
ἐπικρατήσουν εἰς τούς ἄρχοντάς μας νηφάλιοι, ὀρθαί ἀπόψεις καί εἰς τήν καρδίαν των
ἀγαθά αἰσθήματα ὑπέρ τῆς πατρώας θρησκείας, τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία τά
μέγιστα συνέβαλε εἰς τήν δημιουργίαν τοῦ
Νεοελληνικοῦ ἔθνους διά τῶν ἀτρύτων ἀγώνων καί ἀμετρήτων θυσιῶν τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου της ἀπ’ ἀρχῆς μέχρις ἐσχάτων.
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