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Τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
Ἐλευθερουπόλεως Χρυσοστόμου

Σ

οβαρό καί πολύ ἀνησυχητικό πρόβλημα ἀπασχολεῖ ἔντονα μικρούς
καί μεγάλους τά τελευταῖα δέκα χρόνια
στήν πατρίδα μας. Τό πρόβλημα πού
δημιούργησαν οἱ ξαφνικές καί ἀδιάκοπες ἀφίξεις στή χώρα μας χιλιάδων
προσφύγων καί μεταναστῶν ἀπό χῶρες
τῆς Ἀσίας, πού γειτονεύουν μέ τή Μεσόγειο. Ἕνα ἀνθρώπινο ποτάμι δυστυχισμένων ὑπάρξεων ρέει χρόνια
τώρα μέ ἀπελπιστική μάλιστα αὐξητική
δύναμη κάθε μήνα ἀπό τή Συρία κυρίως
καθώς καί ἀπό πλησιέστερες σ’ αὐτή
χῶρες μέ μελλοντικό προορισμό τήν
Εὐρώπη, σάν νἆναι ἡ νέα Βιβλική γῆ
τῆς ἐπαγγελίας, ἡ ρέουσα μέλι καί γάλα.
Ὅλοι ὅμως αὐτοί, πρόσφυγες καί
μετανάστες, θλιβερά στίφη ταλαίπωρων
ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι διακινδυνεύοντας
μέχρι θανάτου τή ζωή των, καθώς στοιβαγμένοι,ἄνδρες, γυναῖκες και μικρά
παιδιά, σέ εὔθραυστα πλοιάρια καί
παλεύοντας μέ τρικυμίες καί καταιγίδες,

φθάνουν τελικά κυρίως στά νησιά τοῦ
ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ἀναζητώντας στέγη, τροφή καί θαλπωρή, μέ τόν ἐνδόμυχο
ἄσβεστο πόθο νά φθάσουν σέ κάποια
χώρα τῆς Εὐρώπης γιά νά ζήσουν τό
ὄνειρό τους.
Καί ἡ πατρίδα μας, ἡ ὁποία κατά τό
προχριστιανικό της παρελθόν ἔστησε
ἰδιαίτερο βωμό εἰς τιμήν θεοῦ τῆς φιλοξενίας, καί ἡ ὁποία στό πρόσφατο
σχετικά παρελθόν ἔζησε τό δικό της
δρᾶμα προσφυγιᾶς καί δοκίμασε ὅλη
τήν πικρία της, τούς καλοδέχθηκε καί
τούς φρόντισε μέ αἰσθήματα χριστιανικῆς συμπαθείας. Ἐνῶ ἡ ὑπόλοιπη
εὐημερούσα “χριστιανική” Εὐρώπη στήν
πλειοψηφία της ἔκλεισε ἄστοργα τίς
πύλες της καί τούς κράτησε ἐγωπαθῶς
μακριά της, ἡ πατρίδα μας μέ ὅλη τήν
οἰκονομική της κρίση τά τελευταῖα χρόνια καί τή δοκιμασία της, τούς ἔδωσε
καί στέγη καί τροφή καί γενικά συμπεριφέρθηκε ἀπέναντί τους ἀντάξια
τῶν προγόνων της καί τῶν πρό Χριστοῦ
καί τῶν μετά Χριστόν.
Ἀλλά τό πρόβλημα αὐτό, πού προστέθηκε στά τόσα προβλήματά της, δυστυχῶς δέν βρῆκε τήν ὁριστική λύση
του. Ἀκόμη καί αὐτή ἡ προσωρινή διαμονή καί φιλοξενία τῶν ξένων προσφύγων κατάντησε μέ τόν καιρό πρόβλημα ἀγχῶδες καί ἐπικίνδυνο. Ὅση
καλή θέληση καί διάθεση φιλαλληλίας
νά δείχνει καθημερινά ἡ χώρα μας τό
πρόβλημα, πού μᾶς προέκυψε ξαφνικά,
γίνεται μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου
ἀκόμη πιό δυσεπίλυτο.
Ἡ ἐχθρική καί κυνική στάση τῆς γειτονικῆς μας χώρας, ἡ ἀπουσία οὐσιαστικῆς ἀλληλεγγύης τῆς ἀδιάφορης
Εὐρώπης, ἡ σαδιστική στάση μερικῶν
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ψευδώνυμων ὀργανώσεων, ἐκμεταλλευτῶν τῆς ἀνθρώπινης δυστυχίας, ἔφεραν τούς ξένους ἐποίκους στά ὅρια τῆς
ἀθλιότητας καί τήν πατρίδα μας σέ
θέση δυσχερέστατη, σχεδόν στή θέση
ἀμυνομένου σέ πόλεμο ἀνηλεῆ, πρωτοφανῆ καί παράδοξο.
Καί ποιά τώρα μπορεῖ καί ἐπιβάλλεται νά εἶναι ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας
μας; Ἄλλοτε σέ πολεμικές περιόδους
εὐχόταν καί εὐλογοῦσε τά ὅπλα τοῦ
ἀμυνόμενου ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος
Ἔθνους μας. Ἐδῶ σέ αὐτόν τόν ἄγριο
πολιτικό, διπλωματικό, ἰδεολογικό,
οἰκονομικό, πρωτοφανῆ πόλεμο, στό
μεταναστευτικό, ποιά στάση τῆς ἐπιβάλλεται νά τηρήσει; Ἐδῶ δυστυχῶς
τό πρόβλημα εἶναι ἀκόμη πιό περίπλοκο.
Ἀκόμη καί νά ἁπλώσει τό χέρι γιά νά
δώσει τή βοήθειά της, ὑλική ἤ πνευματική, κινδυνεύει νά παρεξηγηθεῖ ἀπό
λεπτολόγους καί σχολαστικούς « ὑπερασπιστές», ὑποκριτές μᾶλλον, τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἔστω καί
ἄν, ἐδῶ πού φθάσαμε, θίγονται καί
θρησκευτικῆς ἀκόμη φύσεως ζητήματα,
καί προπαγανδίζονται ξένες θρησκεῖες
καί δόγματα καί συνάπτονται ἀκόμη
καί συνοικέσια ἐντοπίων μαζί μέ μυσαρές ἀλλαξοπιστίες. Ὅταν ἀκόμη σοβαρός ἀκούγεται λόγος γιά μελλοντική
ἀλλοίωση καί τῆς πληθυσμιακῆς καί
τῆς πνευματικῆς ὑπόστασης τοῦ
Ἔθνους.
Ἀσφαλῶς ἡ Ἐκκλησία μας θά βρίσκεται σέ διαρκῆ ἐπαγρύπνηση, “γρηγοροῦσα”κατά τό Εὐαγγελικό, καί ὅταν
χρειασθεῖ μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί
τή δράση ἄξιων ποιμεναρχῶν της θά
περιφρουρήσει τά ἱερά καί ὅσια τῆς

πατρίδος μας, καθώς θά διακινδυνεύουν
ἀπό ἕναν ἰδιόμορφο ἀλλά πολύ ἐπικίνδυνο πόλεμο. Καί προπάντων μέ πίστη ἀκλόνητη θά εὔχεται νά δοθεῖ ἄνωθεν ἡ καλύτερη λύση τοῦ προβλήματος.
Ἐπίσης, γιατί ὄχι, θά ὑποδεικνύει
ὅ,τι ἔπραξαν οἱ εὐσεβεῖς πρόγονοί μας
τοῦ Βυζαντίου, ὅταν ἔβλεπαν νά κατέρχονται ἐξορμώντας ἀπό βορρᾶ στίφη
βαρβαρικά καί νά καταλαμβάνουν τά
ἐδάφη της. Περί αὐτοῦ ὅμως, πῶς δηλαδή οἱ βυζαντινοί καί θεοσεβεῖς αὐτοκράτορες ἔλυσαν τό πρόβλημα τῶν ξένων μεταναστῶν δημοσιεύσαμε πρό
καιροῦ στό περιοδικό μας σχετική καί
λίαν διαφωτιστική ἱστορική μελέτη τοῦ
κ. Θεοδώρου Λυμπεράκη, δικηγόρου
καί ἑνός ἄξιου ἱστορικοῦ τοῦ τόπου
μας. Ὁ τίτλος της ἦταν: “Ὁ Βυζαντινός
Ὀβηλός καί ἡ ἱερά Μονή τοῦ Γενεσίου
τῆς Θεοτόκου, μετόχι τῆς ἱερᾶς Μονῆς
Ἰβήρων τοῦ ἁγίου Ὄρους.” 2009 τεύχη
20-22. Ἐκεῖ διακρίνουμε εὐκρινῶς τή
συνετή στάση τῶν χριστιανῶν ἡγετῶν,
ὅταν σέ ἕνα καθορισμένο αὐστηρά γεωγραφικό χῶρο τούς περιορίζουν, ὅταν
τούς δίνουν χωράφια νά τeά καλλιεργοῦν, (διότι οἱ φωτισμένοι ἐκεῖνοι πολιτικοί ἄνδρες ἤξεραν πολύ καλά, τί
εσήμαινε τό “ἀργία μήτηρ πάσης κακίας”) ὅταν τούς πιό ἀκμαίους σωματικά
τούς ἐνσωματώνουν ὡς μισθοφόρους
στό στράτευμα καί ὅταν μέ τρόπο φιλάνθρωπο καί ἀλτρουιστικό, πολύ ἀργά,
τούς ἐνσωματώνουν στή χριστιανική
τους κοινωνία.
Εἴθε ὁ Κύριος νά φωτίσει μικρούς
καί μεγάλους γιά τήν ταχύτερη λύση
τοῦ ἀνακύψαντος αὐτοῦ προβλήματος.

Ὑπὸ τοῦ Πρωτ/ρου
Ἀθανασίου Παπαδάκη

Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου

Ἀ

ναδιφώντας στὴν ἀπεραντοσύνη τῶν
σελίδων τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν
Πατερικῶν κειμένων πολλὲς φορὲς σκαλώνει τὸ μάτι σὲ κάποια ρητά, τὰ ὁποία
εἶναι ἄξια προβληματισμοῦ καὶ σχολιασμοῦ
καὶ τὰ ὁποῖα πολλὲς φορὲς τὰ ἀφήνουμε
ἀνέγγιχτα γιὰ νὰ μὴν πειράξουμε τοὺς
ἑκάστοτε κρατοῦντες. Ἔτσι μένει ἀσχολίαστο τὸ «μὴ πεποίθατε ἐπ’ ἄρχοντας,
ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία»
(Ψαλμ. 145, 3) ἢ καὶ «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῶ
μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις». (Πράξ. 5, 29). Ἡ
Ἐκκλησία διὰ τῶν ἡγετῶν της συνήθως,
ἐφ’ ὅσον αὐτοὶ τὴν ἐκπροσωποῦν, φέρεται
πρὸς τὰς ἀρχὰς καὶ ἐξουσίας μὲ ἰδιαίτερη
εὐγένεια καὶ φιλοφρόνηση προφανῶς, ὑπακούοντας πρὸς τὴν ρῆσιν τοῦ Παύλου
«ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω»

(Ρωμ. 13, 1) ἂν καὶ ἡ ἑρμηνεία τῆς παραπάνω ρήσης διέπεται περισσότερο ἀπὸ
πνευματικὲς ἔννοιες παρὰ κοσμικές.
Ἡ Ἐκκλησία διὰ τῆς διδασκαλίας της,
ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦ τεραστίου φιλανθρωπικοῦ
της ἔργου οὐσιαστικὰ ὑποβοηθεῖ τὰ μέγιστα
τὸ ἔργο τῆς πολιτείας, ὅπως αὐτὸ ἐκφράζεται διὰ τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Κοινοβουλίου οἱασδήποτε βαθμίδος. Ἐνῶ δέ ἡ
ἀγαστὴ αὐτὴ συμπόρευση Ἐκκλησίας καὶ
πολιτείας, γεγονὸς μοναδικὸ τουλάχιστον
στὸν Εὐρωπαϊκὸ χῶρο, ἀποβλέπει στὴν
ἁρμονικὴ διαβίωση καὶ ἐπιβίωση τοῦ Γένους μας καὶ ἐνῶ ἡ πανθομολογουμένη
μοναδικὴ προσφορὰ τοῦ Κλήρου πρὸς τὸ
ὀρθόδοξο πλήρωμα ἀπὸ καιροὺς χαλεποὺς
ὅταν ἀνύπαρκτη ἡ πολιτεία στὰ πεντακόσια
χρόνια τῆς σκλαβιᾶς καὶ ἐννοῶ πεντακόσια
γιὰ Μακεδονία καὶ Θράκη, ἔρχονται σήμερα κάποιοι ὄψιμοι καὶ νεοφανεῖς γενιτσαρίζοντες, οἱ ὁποῖοι διαρρηγνύουν ἱμάτια,
λυσσωδῶς φωνασκοῦντες καὶ ὠρυόμενοι,
ἀχάριστοι τουλάχιστον μπροστὰ στοὺς
ψηφοφόρους τους, θέλοντας νὰ ἀπαλείψουν
κάθε ἔννοια ὀρθοδοξίας, κάθε ἰκμάδα πίστεως, κάθε προσφιλῆ παράδοση, κάθε
θρησκευτικὴ ἔννοια, κάθε ὀρθόδοξη ἀναφορὰ μέσα ἀπὸ συντάγματα καὶ ἀπὸ νόμους
τοῦ κράτους. Καὶ ἂν μὲν εἶναι ἄθεοι ἂς τὸ
ὁμολογήσουν εὐθαρσῶς στοὺς προεκλογικούς τους ἀγῶνες. Ἄν διέπονται ἀπὸ
Μαρξισμὸ καὶ Λενισμὸ ἂς ἐνσκήψουν στὶς
ἐνέργειες τοῦ Στάλιν, ὁ ὁποῖος βλέποντας
τὴ Γερμανικὴ λαίλαπα νὰ ἐφορμᾶ στὴ
χώρα του στὴν περίοδο τοῦ Β΄ Παγκοσμίου
πολέμου ἀγκάλιασε τὸν Ὀρθόδοξο Κλῆρο
τῆς Ἐκκλησίας διήγειρε τὸ ὀρθόδοξο θρησκευτικὸ πνεῦμα τῶν Ρώσων καὶ ἔτσι κατόρθωσε νὰ κατατροπώσει τὶς θεωρούμενες
ἀήττητες Γερμανικὲς στρατιές.
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Σὲ χρόνους καὶ μέρες ὅπου ἀπροκάλυπτα ἀπειλεῖται ἡ χώρα μας καὶ
ὅπου ἀνερυθρίαστα κάποιοι ὁμιλοῦν
γιὰ τὸ τέλος τῆς συνθήκης τῆς Λωζάνης, ζητώντας ἀνακαταλήψεις Θράκης,
Μακεδονίας καὶ Ἠπείρου, σὲ μία
ἐποχὴ ὅπου ἡ πλάστιγγα τῶν κατοικούντων στὰ νησιὰ μας γέρνει πρὸς
τὸ μέρος Ἀφρικανῶν καὶ Ἀσιατῶν, οἱ
ὁποῖοι μᾶς θυμίζουν μέρες τῶν Περσικῶν πολέμων, μία ἐποχὴ ὅπου μία
θρησκευτικῶς ξεθωριασμένη Εὐρώπη
μᾶς κλείνει τὶς πόρτες ἐγκλωβίζοντας
χιλιάδες λαθρομεταναστῶν κάποιοι
ἀπὸ τοὺς ἐθνοπατέρες μας μυοποφοροῦντες δὲν ἀντιλαμβάνονται τὰ μελλούμενα καὶ μᾶς θυμίζουν τὸ ἀθάνατο
ὅσο καὶ ἐπίκαιρο ἀπόφθεγμα τῆς Τροίας «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιμπραμένων
ἡμεῖς ἄδομεν» τὰ σπίτια μας πῆραν
φωτιὰ καὶ ἡμεῖς τραγουδοῦμε.
Ἄρχοντες τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου παρακαλοῦμε ὡς μέλη πιστά
τῆς Ἐκκλησίας ἀνανήψατε πνευματικά,
ἀρθεῖτε στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων.
Ἀπαλλαγεῖτε ἀπὸ τὸ Ἐθνοκτόνο καὶ
Χριστοκτόνο μένος σας. Ἐνδυθεῖτε
μὲ τὸν θώρακα τοῦ πατριωτισμοῦ καὶ
τῆς πίστεως τῶν πατέρων σας. Ποτιστεῖτε μὲ τὰ νάματα τῶν ζωηρρύτων
πηγῶν τοῦ Γένους μας, αὐτὰ ποὺ σὲ
χαλεποὺς καιροὺς τὸ διέσωσαν. Ὡς
φυσικοὶ μπροστάρηδες τοῦ Ἔθνους
δώσατέ μας τὸ παράδειγμά σας γιὰ
νὰ σᾶς ἀκολουθήσουμε καὶ ἀποβάλλετε ἀπὸ μέσα σας θεωρίες ποὺ βλάπτουν καὶ σᾶς δημιουργώντας ὁπωσδήποτε συνειδησιακὰ προβλήματα,
ἀλλὰ καὶ ποὺ ὁδηγοῦν στὸν ὄλεθρο
καὶ ἀφανισμὸ τοῦ Ἔθνους μας.

Πληροφορίες‐Παραγγελίες:

Βιβλιοπωλεῖο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως
Ἀριμ. Κύριλλος Ποτηρένιας, Τηλέφωνο: 25920‐23011
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ΕΠι Τη ΕΟΡΤη
Των ΧΡιςΤΟυγΕννων
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Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί πατέρες

“Χριστός γεννᾶται δοξάσατε!”
Ἑορτάζουμε καί πάλι σύν Θεῶ
τήν κορυφαία καί κοσμοχαρμόσυνη
ἑορτή τῆς πίστεώς μας, τήν “μητρόπολη” τῶν ἑορτῶν μας σύμφωνα μέ
τόν ὡραῖο Πατερικό χαρακτηρισμό
της, τά Χριστούγεννα. Πανηγυρίζουμε μέ χαρά καί ἀγαλλίαση ψυχῆς,
ὅπως ἁρμόζει, τό τρισμέγιστο γεγονός, πού συνέβη ἐπάνω στόν πλανήτη μας, πρίν ἀπό δύο καί πλέον χιλιάδες χρόνια, τήν ὑπέρ πάντα λόγον καί ἔννοιαν Ἐνανθρώπιση τοῦ
Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἀκούσαμε νά τήν ἐξιστορεῖ ὁ Ἀπόστολος πρίν λίγο μέ λίγα λιτά καί ἀπέριττα λόγια: «ὅτε δέ ἦλθεν τό πλήρωμα τοῦ χρόνου ἐξαπέστειλεν ὁ

Θεός τόν υἱόν αὐτοῦ γενόμενον ἐκ
γυναικός γενόμενον ὑπό νόμον, ἵνα
τούς ὑπό νόμον ἐξαγοράση, ἵνα τήν
υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν» (Γαλάτας
4, 4 -5).
Ἔτσι μέ τή Χάρη τοῦ Παναγάθου
Θεοῦ νοερά στεκόμαστε στή μικρή
πύλη τοῦ ἁγίου καί Θεοδέγμονος
Σπηλαίου τῆς Βηθλεέμ καί μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς βλέπουμε ἔκθαμβοι
«Βρέφος ἐσπαργανωμένον κείμενον
ἐν τῆ φάτνη» (Λουκᾶ 2,12). Ὤ! τοῦ
παραδόξου θαύματος! τόν Κύριο τῆς
Δόξης «ἐν μορφῆ» Βρέφους ἁβροῦ
καί ἀκτινοβόλου, ξαπλωμένου μακαρίως μέσα σέ φάτνη ἀλόγων καί τυλιγμένου στά ἄχραντα σπάργανά
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ἀγάπη καί στοργή, ἡ Παναγία Μητέρα Του καί ὁ δίκαιος καί Μνήστωρ
Ἰωσήφ.
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λουμε νά ἐπαναλάβουμε χωρίς δισταγμό εἰς ἑαυτούς καί ἀλλήλους
καί αὐτά τά ἐφετινά εἰρηνικά Χριστούγεννα, παραμερίζοντας διακριτικά ὅλο τόν λαμπρό της διάκοσμο:
τά στολισμένα δέντρα,καί ὅλες τίς
χαρούμενες κοσμικές μας συγκενΤί ὑπέροχο, ἀλήθεια, καί μοναδιτρώσεις καί θορύβους.
κό σκηνικό! Πόσους ποιητές, πόσους ὑμνογράφους καί ἐγκωμιαστές,
Γι’ αὐτό ἦλθε, ἀγαπητοί, ὁ Χριπόσους καλλιτέχνες δέν ἐνέπνευσε στός στόν κόσμο, στή γῆ μας: γιά νά
γιά ἔργα τέχνης μεγάλα καί θαυμα- μᾶς λυτρώσει ἀπό τήν πιό σοβαρή
στά! «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ αἰτία καί πηγή ὅλης τῆς κακοδαιμοἐγεννήθη ὁ Χριστός»! Καί ἄν τήν νίας μας, δηλαδή τήν ἁμαρτία. Δυὥρα πού ἀτενίζουμε τό Θεῖο Βρέφος στυχῶς ὅλη ἡ πολύμορφη ταλαιπωσυγκρατήσουμε τή ψυχραιμία μας ρία μας σέ ἀτομικό, σέ οἰκογενειακό,
καί ρωτήσουμε, γιατί αὐτό τό ὑπερ- σέ ἐθνικό, σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο,
θαύμαστο θέαμα, τότε πάλι ὁ θεό- ἀπό ἐκεῖ ἀκριβῶς πηγάζει. Ἔκλεισε
πνευστος Ἀπόστολος θά μᾶς ἀπαν- αὐτή ἡ πληγή; ὤ! τότε ἡ χαρά τοῦ
τήσει πλήρως διαφωτίζοντάς μας: Παραδείσου, ἡ ἀληθινή εὐτυχία θά
«Χριστός Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τόν κό- ἀναλάμψει αὐτόματα στόν καθένα
σμον ἁμαρτωλούς σῶσαι, ὧν πρῶ- μας καί σ’ ὁλόκληρη τήν κοινωνία
τος εἰμί ἐγώ» (Α΄Τιμ.1 ,15).
μας. Ἄς μή περιμένουμε, λοιπόν, κάποια μαγική ἀπαλλαγή τῶν δεινῶν
Καί αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἐπιγραμμας. Λύση μοναδική θά παραμείνει ὁ
ματική σχεδόν ἀπάντηση τοῦ ἈποΚύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, τοῦ
στόλου Παύλου στό μέγα ἐρώτημα,
Ὁποίου τό ἄπειρο Ἔλεος ἄς σκέπει
γιατί «ἔκλινε οὐρανούς» καί ἦλθε
πάντας ὑμᾶς. Ἀμήν
στή γῆ μας ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὀφεί-

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης σας

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕω Σ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Σ

υνεχίζουμε στὸ σημερινό μας γραπτὸ
Κήρυγμα, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, καὶ
ὁλοκληρώνουμε τὴν ἀπάντηση, πού ὑποσχεθήκαμε, στὸ πρωτότυπο ἐρώτημα,
ποὺ ἔθεσε ὁ Ὅσιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας, ἐὰν μποροῦν νὰ κοινωνήσουν ἀπό
τά Ἄχραντα Μυστήρια καὶ οἱ νεκροὶ
ἀδελφοί μας, ὅπως κοινωνοῦμε καὶ
ἐμεῖς. Ἀφοῦ «...καί αὐτοῖς ὁ Χριστός
ἑαυτοῦ μεταδίδωσι τρόπον ὅν οἶδεν
αὐτός». Κατ’ ἀρχὰς ἀποκλείουμε τό
εὐλογοφανές ἐπιχείρημα, ὅτι μποροῦμε
καὶ κοινωνοῦμε Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ ἁπλῶς διότι ἔχουμε σῶμα, διότι
διαθέτουμε χέρια καὶ πόδια. Ἄλλα εἶναι
τὰ μέσα, οἱ τρόποι, διά τῶν ὁποίων μποροῦμε καὶ κοινωνοῦμε, «τοῦ ἁγιασμοῦ
τά αἴτια... ἅ παρ’ ἡμῶν ὁ Χριστός ἀπαιτεῖ».

Τὰ ἀπαραίτητα τὰ ὁποῖα ἀπαιτοῦνται γιὰ νὰ ἔχουμε τὸν ἁγιασμὸ τῆς
Θείας Κοινωνίας δὲν εἶναι τόσο σωματικά, ἀλλὰ πνευματικά. Εἶναι ἀκριβῶς
ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἀπαιτεῖ ἀπὸ ἐμᾶς ὁ
Χριστός μας. «Καὶ τίνα ἐστὶν ἃ παρ’
ἡμῶν ὁ Χριστὸς ἀπαιτεῖ; ἐρωτᾶ ὁ ὅσιος
Νικόλαος; Ψυχῆς κάθαρσις, ἀγάπη
πρὸς Θεόν, πίστις, ἐπιθυμία τοῦ μυστηρίου, προθυμία πρὸς τὴν μετάληψιν,
ὁρμὴ ζέουσα, τὸ διψῶντας δραμεῖν.
Ταῦτα ἐστιν ἃ τὸν ἁγιασμὸν ἐφέλκεται
τοῦτον καὶ μεθ’ ὧν τοὺς προσερχομένους
ἀνάγκη τοῦ Χριστοῦ μετασχεῖν καὶ ὧν
χωρὶς ἀδύνατον».
Δηλαδή, ὁρίστε, ἀπαντᾶ ὁ σοφός Βυζαντινός θεολόγος, στό ἐρώτημα, ποιὰ
εἶναι ἐκεῖνα, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀπὸ ἐμᾶς ὁ
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Χριστός, ὥστε νὰ ἔχουμε τὸν ἁγιασμὸ
ἀπὸ τὴν Κοινωνία τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων τῆς Θείας Λειτουργίας: Ψυχὴ
καθαρή, ἀγάπη στὸν Θεόν, πίστη, σφοδρή ἐπιθυμία τοῦ ἁγιοτάτου μυστηρίου,
θερμή προθυμία στὴ Μετάληψη τῶν
Ἀχράντων Μυστηρίων, φλογερὴ ἐπιθυμία, δίψα πνευματική. Αὐτὰ εἶναι ἐκεῖνα
ποὺ προσελκύουν τὸν ἁγιασμό μας.
Μόνο μὲ αὐτὰ εἴμαστε κοντὰ στὸ Χριστό. Χωρὶς αὐτὰ εἶναι ἀδύνατον νὰ Τὸν
πλησιάσουμε!
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Σὲ αὐτὸ τὸ κατηγορηματικὸ συμπέρασμα καταλήγει ὁ Ἅγιος Νικόλαος.
Καὶ οἱ νεκροὶ ἀδελφοί μας, ἐφόσον στὶς
ψυχὲς των ἔχουν τὰ προηγούμενα πνευματικὰ ἀγαθά καί προτερήματα, μποροῦν νὰ ἀπολαύσουν τὸν Ἁγιασμὸ τῶν
Τιμίων Δώρων, ὅπως καὶ οἱ ζῶντες.
Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀπαντᾶ σὲ κάποια
ἀπορία, τὴν ὁποίαν πιθανὸν νὰ ἄκουσε ἤ
καὶ ὁ ἴδιος παιδαγωγικότατα νὰ κατασκεύασε προκειμένου νὰ σχηματοποιήσει αὐτὴν τὴν πρωτότυπη λειτουργικὴ
Καὶ τὸ τολμηρὸ θεολογικὸ συμπέρα- θεολογική του θεωρία.
σμα τοῦ Ὁσίου Νικολάου τοῦ Καβάσιλα
Τί λέγει; Ὡραῖα! Καὶ ἐὰν κάποιος
καταλήγει ὡς ἑξῆς: Βλέπετε, ἀδελφοί, οἱ ἀπὸ τοὺς ζῶντες ἔχει στὴ ψυχή του, ὅλα
τρόποι γιὰ νὰ πλησιάσουμε τὸ Χριστὸ αὐτὰ τὰ ἀγαθά, ποὺ προανάφερες, πίστη
καὶ νὰ ἔχουμε πράγματι τὸν ἁγιασμό δηλαδή, ἀγάπη στὸ Θεὸ, ἱερὸ ζῆλο,
Του δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὸ σῶμα, ἀλλὰ ἀλλὰ δὲν πάει στὴν ἐκκλησία αὐτοπροἔχουν σχέση μὲ τὴν ψυχή. Ἑπομένως τί σώπως νὰ κοινωνήσει, θὰ ἔχει καὶ
ἐμποδίζει τοὺς νεκροὺς ἀδελφούς μας, ἐκεῖνος τὸν ἁγιασμό, πού ἔχουν οἱ νετίς ψυχές δηλαδή, νὰ ἔχουν ὅσα καὶ οἱ κροί, οἱ ὁποῖοι δὲν μποροῦν σωματικῶς
ζῶντες ἀδελφοί τους, ἂν καὶ στεροῦνται νὰ κοινωνήσουν;
τοῦ σώματος; Ἐὰν οἱ ψυχὲς εἶναι ἕτοιὌχι! ἀπαντᾶ ὁ ἱερὸς Πατήρ. Πλὴν
μες καὶ προπαρασκευσμένες γιὰ τὸ Μυὅμως ὑπάρχουν μερικὲς περιπτώσεις χριστήριο, ὁ δὲ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
στιανῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀδύνατον, ἀπό
Χριστὸς ποὺ ἁγίασε τὰ Τίμια Δῶρα καὶ
τίς συνθῆκες τῆς ζωῆς των, νὰ προσέλθουν
ἐτέλεσε τὸ Μυστήριο θέλει καὶ ἐπιθυμεῖ
στὸ Ναό, στὴ Θεία Λειτουργία καὶ νὰ
πάντοτε νὰ μεταδίδει τὸν Ἑαυτό Του, τί
κοινωνήσουν. Καὶ ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ;
ἐμποδίζει τὴ συμμετοχὴ τῶν κεκοιμημέΕἶναι, γιά παράδειγμα, ἅγιοι ἀσκητὲς
νων ἀδελφῶν μας; Ἀσφαλῶς τίποτε!
ποὺ ζοῦν «ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ
«Πάντως οὐδέν»!

ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς
γῆς» (Ἑβρ. 11,38). Ὅσοι, γιὰ πιό συγκεκριμένο παράδειγμα, ζοῦσαν ἀπομονωμένοι στὰ φρικτὰ Καρούλια, στούς
ἀπορρῶγες βράχους τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
ποὺ δὲν εἶχαν θυσιαστήριο, ποὺ ἦτο ἀδύνατον νὰ δοῦν ἱερέα. Σὲ ὅλους αὐτοὺς
τοὺς ἐκλεκτοὺς καί σπάνιους ἀγωνιστὲς
τοῦ πνεύματος ὁ Χριστὸς ἀφανῶς, ἀοράτως μετέδιδε τὸν ἁγιασμό Του.
Καὶ ἀπὸ ποῦ τὸ γνωρίζουμε αὐτὸ;
Ἔχουμε ἀποδείξεις; Ναί! Διότι εἶχαν
θαυμαστὴ πνευματικὴ ζωή. Καὶ πῶς
τὴν εἶχαν, ἂν καὶ δὲν εἶχαν μετάσχει τοῦ
Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας;
«Τούτους γάρ αὐτός ὁ Χριστός τόν ἁγιασμόν ἀφανῶς ἡγίαζεν τοῦτον». Ὁ Ἴδιος
ὁ Κύριος δὲν μᾶς εἶπε, «ἐὰν μὴ φάγητε
τὴν σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ
πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν
ἑαυτοῖς»; (Ἰωάν. 6,53). Καὶ μάλιστα
γιὰ νὰ κάμει ὁ Κύριος πιὸ αἰσθητὴ
αὐτὴν τὴν δωρεὰ Του τὴν ἀνέκφραστη
σὲ πιστούς, ποὺ δὲν ἀξιώθηκαν νὰ συμμετάσχουν αὐτοπροσώπως στὴ Θεία

Λειτουργία, τούς ἔστειλε τὰ Τίμια
Δῶρα μὲ ἀγγέλους! «Ἀγγέλους ἔπεμψε
τά δῶρα κομίζοντας»!
Ἰδού, ἀγάπητοι ἀδελφοί, τὸ ἀνέκφραστο, τό ἀπερινόητο μεγαλεῖο τῆς Θείας
Λειτουργίας! Ἄς ἐρχόμαστε, λοιπόν,
στὸ Ναὸ τοῦ Κυρίου καὶ ἂς συμμετέχουμε σ’ αὐτὴ μὲ πολλὴ εὐλάβεια καὶ
φόβο Θεοῦ ἐλπίζοντας στὸ ἄπειρο
Ἔλεος τοῦ Θεοῦ, τὸ Ὁποῖο ἐκτείνεται
ὄχι μόνο σ’ ἐμᾶς ἀλλὰ ἀκόμη καὶ στοὺς
νεκροὺς ἐν Χριστῶ ἀδελφούς μας. Ἐφόσον μποροῦμε, ἐάν ἀμελήσουμε τή Θεία
Μετάληψη «τοῦ παρ’ αὐτοῖς ἁγιασμοῦ
τυχεῖν παντελῶς ἀδύνατον». Εἴμαστε
τραγικά ἀδικαιολόγητοι, ἐάν μένουμε
μακρυά ἀπό τήν Τράπεζα τοῦ Μυστικοῦ
Δείπνου. Καί αὐτό πού συμβαίνει μέ τή
θεία Κοινωνία καί ἐμᾶς εἶναι κάτι τό
ἀξιοθαύμαστο. Δηλαδή «φθορᾶ συζῶν
ἄνθρωπος ἀκηράτου φάγοι σώματος»!
Γιατί, λοιπόν, νά μᾶς φαίνεται παράξενο, ἐάν ψυχές ἄυλες νά κοινωνοῦν,
«οὐσίαν ἀθάνατον τήν ψυχήν ἀθανάτου
μεταλαβεῖν;».

Ἀπό τό βιβλίον τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας «Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα. Ἑρμηνεία
τῆς θείας Λειτουργίας ἀπό τοῦ ἄμβωνος» Ἐπιμέλεια: Ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος,
σσ. 249-253.
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1. Τελετή Λήξεως τῶν Ἱερατικῶν Συνάξεων
τῆς Ι. Μ. Ἐλευθερουπόλεως 2018-2019
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Τό Σάββατο 1 Ἰουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στό Συνεδριακό
Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος»,
παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μᾶς κ. Χρυσοστόμου καί
σύσσωμου τοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Μητροπόλεως, ἡ τελετή λήξεως τῶν
μηνιαίων Ἱερατικῶν Συνάξεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως κατά τό κατηχητικό ἔτος 2018 – 2019.
Μετά τήν ἐναρκτήρια προσευχή τόν λόγο ἔλαβε ὁ εἰσηγητής τῆς
συνάξεως Πρωτοπρεσβύτερος Ζαχαρίας Μέγγας, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Παγγαίου καί ἐφημέριος του Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων Θεοτόκου
Νικησιάνης, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε καί παρουσίασε τό θέμα «Γιά μία
Ὀρθόδοξη Ποιμαντική της Ἐνορίας».
Ἐν συνέχεια καί ἐπί μακρόν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μᾶς
κάνοντας ἐκτενῆ ἀναφορά στό θέμα τῶν φετινῶν συνάξεων περί τῆς
ποιμαντικῆς τέχνης τοῦ ἱερέως, τοποθετήθηκε ἐπί τοῦ θέματος τῆς
εἰσηγήσεως καί ἐπισήμανε τό ὕψιστο ἔργο πού ὀφείλει ὁ Ἐπίσκοπος
καί ὁ Ἱερός Κλῆρος νά ἐπιτελεῖ μέ φόβο Θεοῦ, δηλαδή τήν διαποίμανση τοῦ ποιμνίου του, νά ὀρθοτομεῖ τόν θεῖο Λόγο διδάσκοντας τούς
εὐσεβεῖς χριστιανούς. Ἀκολούθησε γόνιμος διάλογος μεταξύ τῶν συνέδρων ἐπί διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων.
Κατόπιν ἀπηύθυνε σύντομο ἀποχαιρετιστήριο λογύδριο ὁ ἀναχωρῶν γιά τήν Ἱεραποστολή στήν Ἀφρική Ἀρχιμανδρίτης Κοσμᾶς
Θασίτης εὐχαριστώντας τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας γιά τήν
πατρική του ἀγάπη ὅλα αὐτά τά χρόνια της διακονίας του στήν Ἱερά
Μητρόπολη καί τούς συμπρεσβυτέρους του κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς μας.
Μετά ἀπηύθυνε σύντομη Προσφώνηση ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Μπένος κάνοντας ἀναφορά στά ὅσα εἰπώθηκαν κατά τίς Συνάξεις τοῦ περελθόντος
ἔτους. Στό τέλος εὐχαρίστησε τό Σεβασμιώτατο ποιμενάρχη μας γιά τό
ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον του, κατά τή δεκαπενταετῆ ποιμαντορία του
στήν Παγγαιωριτική Ἐκκλησία, γιά τήν πνευματική πρόοδο καί τόν
καταρτισμό ἀξίων λειτουργῶν τῆς Ἐκκλησίας καί ποιμένων τοῦ Ἱεροῦ
του Κλήρου.
Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας εὐχαρίστησε τόν Πρωτοσυγκέλλο τῆς Μητροπόλεως γιά τήν σύντομη καί περιεκτική ὁμιλία
του, καθώς καί τούς εἰσηγητές τῶν Συνάξεων τῆς χρονιᾶς πού πέρασε
καί ὅλους τους κληρικούς γιά τήν ὑποδειγματική παρουσία των στίς
μηνιαῖες συγκεντρώσεις.
Μετά τό τέλος τῆς Συνάξεως ἐπίσκοπος καί ἱερεῖς γευμάτισαν στό
Πνευματικό Κέντρο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως, μέ πλούσια ἐδέσματα πού ἑτοίμασαν οἴ κυρίες
πού διακονοῦν στό Τραπέζι Ἀγάπης τῆς Μητροπόλεώς μας.

2. Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ ἐν Δαρδανελλίοις
στό Ὀφρύνιο Παγγαίου
Μέ ξεχωριστή λαμπρότητα ἑορτάστηκε φέτος, Παρασκευή 2 Αὐγούστου 2019, ἡ ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ ἐν Δαρδανελλίοις στήν ἐνορία τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου Ὀφρυνίου τοῦ Δήμου Παγγαίου, ὅπου οἱ
πρόγονοι τῶν ἦσαν συμπατριῶτες τοῦ Νεομάρτυρος. Μέ
τήν καθιερωμένη ἐκκλησιαστική τάξη πραγματοποιήθηκαν
ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου
τά ἐγκαίνια τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου.
Τήν παραμονή πραγματοποιήθηκε ἡ ὑποδοχή τῶν Ἱερῶν
λειψάνων καί τελέσθηκε ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός τῶν
Ἐγκαινίων καί τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου. Πρό τῆς ἐνάρξεως τοῦ
Ἑσπερινοῦ ἔγινε ἀπό τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο π. Στέφανο
Μιχαηλίδη ἡ κατάθεσις τῶν Ἱερῶν Μαρτυρικῶν Λειψάνων
τά ὁποία καί ἐναποτέθηκαν εἰς τήν Ἁγία Τράπεζα ἐπί τοῦ
Ἁγίου Δισκαρίου, ὅπως ὁρίζει ἡ ἐκκλησιαστική τάξη τῶν
ἐγκαινίων ψάλλοντας τήν εἰδική Ἀκολουθία τῆς μεταφορᾶς
τῶν Σεπτῶν Λειψάνων ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς ἑορτῆς καί στό τέλος τῆς ἀκολουθίας
ἄρχισε ἡ ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων, μέ τή λιτανεία τῶν ἱερῶν
λειψάνων γύρω ἀπό τό Ναό, ἀπό τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχη μας κ. Χρυσόστομο, πλαισιωμένον ὑπό Ἱερέων καί
Διακόνων τῆς Μητροπόλεως.
Πρίν τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μᾶς κ. Χρυσόστομος καί ἀφοῦ μίλησε ἐπ’ ὀλίγον γιά τόν τιμώμενο Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐτίμησε τόν
Ἐφημέριο τῆς ἐνορίας π. Ἐμμανουήλ Δολμά μέ τό ὀφφίκιο
τοῦ Οἰκονόμου. Στήν σύντομη ὁμιλία του συνεχάρη τόν π.
Ἐμμανουήλ γιά τήν ὑπακοή του καί γιά τήν ὑποδειγματική
ἐργατικότητα στήν ἐνορία τοῦ Ὀφρυνίου. Ἐπίσης μεταξύ
ἄλλων τόνισε: «Ἰδιαιτέρως ἐπιθυμῶ νά εὐχαριστήσω τόν π.
Ἐμμανουήλ ὁ ὁποῖος ἔδωσε τήν ψυχή του, γιά νά ἀναγερθεῖ
ὁ Ἱερός αὐτός Ναός, πού εἶναι ὁ ἄξιος καρπός καί τό ἔργον
αὐτοῦ». Ἐν συνεχεία ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ὅσους
συνέβαλαν στήν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Στίς ἀκολουθίες προσῆλθαν πλήθους πιστῶν τῆς περιοχῆς τοῦ Ὀρφανοῦ, ὁ Δήμαρχος Παγγαίου κ. Φίλιππος
Ἀναστασιάδης, ὀ νεοεκλεγείς Περιφερειακός Σύμβουλος
τοῦ Νομοῦ Καβάλας κ. Ἀλέξης Πολίτης, Ἀντιδήμαρχοι καί
Δημοτικοί Σύμβουλοι τοῦ Δήμου.
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3. Τό Προσκύνημα τῆς Μητροπόλεώς μας
στήν Λέσβο
Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Μπένος
Πρωτοσύγκελλος Ι.Μ. Ἐλευθερουπόλεως
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Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε τό πενθήμερο προσκύνημα, 2 – 6 Σεπτεμβρίου 2019, στό νησί τῆς Λέσβου, πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ἐλευθερουπόλεως περιλαμβάνοντας ἐπίσκεψη σέ ὅλα τά προσκυνήματα τοῦ νησιοῦ, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Χρυσόστομο μαζί μέ τέσσερις
κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἐπίκεντρο τοῦ εὐλογημένου ὁδοιπορικοῦ ἦταν ὁ πάνσεπτος Ναός τῆς Παναγίας τῆς Ἁγιάσου, τό προσκύνημα τοῦ Ταξιάρχου
Μανταμάδου καί τῆς ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ραφαήλ, καθώς καί ἄλλα ἀξιόλογα μέρη τοῦ νησιοῦ, πού ἁγίασαν
μέ τήν χάρη τῶν ἤδη 47 γνωστῶν Λεσβίων Ἁγίων.
Ἡ ἐκδρομή μας ξεκίνησε τίς πρῶτες πρωϊνές ὧρες
τῆς Δευτέρας 2 Σεπτεμβρίου 2019 ἀπό τήν Καβάλα
ἀκτοπλοϊκῶς με 46 προσκυνητές τῆς ἐπαρχίας μας.
Φθάνοντας τό πλοῖο στό λιμάνι ἀντικρίσαμε τήν πόλη
τῆς Μυτιλήνης χτισμένη ἀμφιθεατρικά καί σέ περίοπτη
θέση τόν ἐπιβλητικό τροῦλο του Αγίου Θεράποντα, νά
μᾶς καλωσορίζουν μέ τό πιό ὡραῖο τρόπο. Ἀφοῦ ἀποβιβαστήκαμε ἀπό τό πλοῖο πρῶτα ἐπισκεφθήκαμε τόν μεγαλοπρεπῆ Ναό τοῦ Ἁγίου Θεράποντος, πραγματικό
στολίδι τῆς πρωτεύουσας τοῦ νησιοῦ, ὅπου ἐκεῖ οἱ πρόθυμοι Ἱερεῖς τῆς ἐνορίας π. Ἀθανάσιος καί π. Εὐστράτιος μᾶς μίλησαν γιά τήν ἱστορία τοῦ ναοῦ καί μᾶς ξενάγησαν στό μουσεῖο τῆς Μητροπόλεως Μυτιλήνης. Ἐν
συνέχεια μέσα ἀπό τό γραφικό πεζόδρομο τῆς ἀγορᾶς
τῆς πόλεως φθάσαμε στόν Μητροπολιτικό Ναό, τόν
ἀφιερωμένο στό Ἅγιο Ἀθανάσιο καί ἀφοῦ προσκυνήσαμε μέ δέος τό ἄφθαρτο λείψανο τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος
Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου μᾶς μίλησε γιά τήν ἱστορία
τοῦ ναοῦ καί τοῦ τοπικοῦ Ἁγίου Θεοδώρου ὁ προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ π. Νικόλαος Βουλμές. Τέλος ἐπισκεφθήκαμε ἕνα ἀπό τά πιό γραφικά προάστια τῆς πόλεως,
τό Καγιάνι, λίγα μόλις χιλιόμετρα ἀπό τήν πόλη περνώντας ἀνάμεσα ἀπό δεκάδες ὑπέροχα ἀρχοντικά, τά
ὁποῖα εἶναι κτισμένα σέ νεοκλασσική ἀρχιτεκτονική καί
συναγωνίζονται σέ ὀμορφιά τό ἕνα τό ἄλλο. Ἐκεῖ ἐπι-

σκεφθήκαμε τόν προσκυνηματικό ναό τοῦ
Ταξιάρχη Μιχαήλ καί ξεναγηθήκαμε ἀπό
ἕναν θεολόγο, συνεργάτη τοῦ ἐφημερίου.
Ἀπό τό προαύλιο χῶρο τοῦ ναοῦ, πού ἦταν
φυτευμένος μέ πεῦκα, ἀπολαύσαμε τήν
ἀπέραντη θέα στό γαλάζιο Αἰγαῖο καί τά
Μικρασιατικά παράλια.
Νωρίς τό πρωί τῆς Τρίτης ξεκινήσαμε
ἀπό τήν πόλη μέ κατεύθυνση τήν περιοχή
τῆς Θερμῆς Καρυές, ὅπου βρίσκεται μέσα
σ’ ἕνα μαγευτικό περιβάλλον τό γυναικείο
Μοναστήρι του Ἁγίου Ραφαήλ, τό ὁποῖο
ἱδρύθηκε τό 1963 μετά ἀπό ἕνα θαυμαστό
κύκλο ὀνείρων, ὀπτασιῶν καί θαυμαστῶν
ὁραμάτων, πού ὅλα ὁδήγησαν στήν ἀνεύρεση τῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων Ραφαήλ,
Νικολάου καί Ειρηνης, οἱ ὁποῖοι ὑπέστησαν θάνατο μαρτυρικό ἀπό τούς Τούρκους
τό 1463. Εκεί ὁ Ποιμενάρχης μας μαζί
τους Ἱερεῖς τέλεσαν κατανυκτικά τήν Θεία
Λειτουργία παρουσία πολλῶν ἑκατοντάδων προσκυνητῶν, πού εἶχαν ἔλθει ἀπό
διάφορα μέρη τῆς πατρίδος μας. Ἀφοῦ τελείωσε ἡ Θεία Λειτουργία μέ τό σχετικό
κήρυγμα τοῦ Ἐπισκόπου μας μέ θέμα τούς
νεοφανεῖς Ἁγίους καί ἀφοῦ προσκυνήσαμε
τά Ἅγια Λείψανα καί τούς τάφους τῶν Νεομαρτύρων, ἀναχωρήσαμε μέ προορισμό
τόν Μανταμάδο, τό χωριό ὅπου βρίσκεται
τό Μοναστήρι τοῦ Ταξιαρχη, μέ τήν θαυματουργή εἰκόνα του, μοναδική στήν
Ὀρθοδοξία, ἀνάγλυφη καί φιλοτεχνημένη
ἀπό τό αἷμα τῶν μαρτύρων μοναχῶν καί
ἀπό πηλό. Ὁ προϊστάμενος τοῦ ναοῦ ὁ π.
Εὐστράτιος Δῆσσος μέ τόν γλαφυρό του
λόγο μᾶς διηγήθηκε τήν ἱστορία τῆς ἐπιβλητικῆς εἰκόνας τοῦ Ἀρχαγγέλου. Μετά
τήν σύντομη ξεκούρασή μας στόν ὄμορφο
περίβολο τῆς Μονῆς, πού ἦταν ἰδανικός
γιά χαλάρωση, καφεδάκι καί ὑπέροχους
λουκουμάδες, πού σερβίρονται στό διπλανό μαγαζάκι, ἀναχωρήσαμε βόρεια τοῦ νησιοῦ γιά τόν Μόλυβο. Φθάνοντας στόν πιό

γραφικό οἰκισμό καί τήν πιό τουριστική
περιοχή τῆς Λέσβου, καθώς εἶναι κτισμένος ἀμφιθεατρικά, μέ τό μεσαιωνικό κάστρο «κορώνα» στό κεφάλι του, περπατήσαμε ἀνάμεσα στά πλακόστρωτα καί τά
«βραβευμένα» ἀπό τόν τουρισμό δρομάκια
του. Ἐν συνέχεια κατευθυνθήκαμε πρός τό
παραθαλάσσιο χωριό τῆς Πέτρας, ὅπου
δεσπόζει ψηλά στό βράχο ὁ Ἱερός Ναός
τῆς Παναγίας τῆς Γλυκοφιλούσας, πιθανότατα ἀπό τό 1609 μ.Χ. Λίγα χιλιόμετρα ἔξω
ἐπισκεφθήκαμε τήν Ἄναξο γιά νά γευματίσουμε στά παραδοσιακά ταβερνάκια πού
βρίσκονται κατά μῆκος τῆς παραλίας.
Ἀφοῦ γευματίσαμε καί ξεκουραστήκαμε
ἀπολαμβάνοντας τήν μαγευτική θέα τοῦ
αἰγαιοπελαγίτικου πελάγους ἐπιβιβαστήκαμε στό λεωφορεῖο γιά τόν τελευταῖο
προορισμό τῆς ἡμέρας, τήν Ἱερά Μονή
Λειμῶνος τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου, ἕνα ἀνδρικό μοναστήρι, μέ ἄβατο τό Καθολικό του
γιά τίς γυναῖκες λίγα χιλιόμετρα ἔξω ἀπό
τήν Καλλονή. Τοῦτο εἶναι τό σημαντικότερο μοναστήρι τοῦ νησιοῦ, πού χτίστηκε
τό 1523 καί ἀποτέλεσε πνευματικό κέντρο
τοῦ νησιοῦ καί κρυφό σχολειό στά χρόνια
της Τουρκοκρατίας. Φθάνοντας στό μοναστήρι ὅπου ἰδιαίτερη ἐντύπωση μᾶς προκάλεσαν τά ἀμέτρητα, ἑκατοντάδες μικρά
ἐκκλησάκια πού ὑπάρχουν περιμετρικά γύρω ἀπό τό μοναστήρι, κτισμένα ἀπό τόν
ἀείμνηστο Ἡγούμενο Νικόδημο Παυλόπουλο, θαυμάσαμε οἱ ἄνδρες τό παλιό καί
ἱστορικό καθολικό της Μονῆς πού σέ μεταφέρει στήν μακρινή ἐποχή πού χτίστηκε.
Ἀφοῦ ὅλοι μας ἐπισκεφθήκαμε τό πολύ
ἀξιόλογο καί σέ ἐκθέματα πλούσιο ἐκκλησιαστικό καί λαογραφικό μουσεῖο ἀναχωρήσαμε γιά τήν πόλη τῆς Μυτιλήνης
γεμᾶτοι ἀπό ὡραῖες ἐντυπώσεις.
Τήν Τετάρτη τό πρωί ξεκούραστοι ξεκινήσαμε γιά τήν πιό μακρινή ἐκδρομή τοῦ
ταξιδιοῦ μας. Πρῶτος προορισμός τῆς ἡμέ-
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ρας ἡ Ἱερά Μονη Ὑψηλοῦ διανύοντας μία
μεγάλη ἀπόσταση καί θαυμάζοντας τήν
ἄγρια, σεληνιακή ὀμορφιά τοῦ νησιοῦ σέ
ἀντίθεση μέ τό μεγαλύτερο καταπράσινο
μέρος του. Φθάνοντας στήν Μονή ἡ ὁποία
εἶναι χτισμένη πάνω στήν κορυφή τοῦ βραχώδους ὅρους Ὄρδυμνος, ἀπολαύσαμε
ἀπεριόριστη θέα στή γύρω περιοχή καί τό
Αἰγαῖο. Ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς π. Πρόχορος εἶχε τήν εὐγενῆ καλωσύνη νά μᾶς ξεναγήσει στό μοναστήρι καί στό ἐκκλησιαστικό μουσεῖο τῆς Μονῆς θαυμάζοντας μέσα ἀπό αὐτό τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία
τοῦ νησιοῦ. Ἀναχωρώντας ἀπό τήν Μονή
κατευθυνόμαστε πρός τήν περιοχή τοῦ Σίγρι ὅπου βρίσκεται το πάρκο τοῦ ἀπολιθωμένου δάσους τό ὁποῖο, μοναδικό στόν
κόσμο, προστατεύεται ἀπό τήν UNESCO
καί ἐπισκεφθήκαμε τό μουσεῖο Φυσικῆς
Ἱστορίας Ἀπολιθωμένου Δάσους. Ἑπόμενος προορισμός ἡ Ἐρεσσός, ἕνα ἀπό τά
τουριστικά μέρη τοῦ νησιοῦ. Φθάνοντας
στήν σκάλα Ἐρεσσού προσκυνήσαμε τόν
τάφο τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, συγγραφέως τοῦ
Μεγάλου Κανόνος, ὅπου ἀκριβῶς ἐτάφη,
ὅταν ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ σέ ἕνα του ἀκτοπλοϊκό ταξίδι, ἐπιστρέφοντας ἀπό τήν
Κωνσταντινούπολη γιά τήν Κρήτη. Ἀφοῦ
πήραμε τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου εἴχαμε χρόνο ἐλεύθερο νά θαυμάσουμε τίς φυσικές
ὀμορφιές τῆς περιοχῆς καί νά γευματίσουμε στίς γραφικές παραθαλάσσιες ψαροταβέρνες ἀνάμεσα σέ δεκάδες τουρίστες.
Ἀφοῦ ξεκουραστήκαμε ἀναχωρήσαμε καί
κατευθυνθήκαμε νότια του νησιοῦ ὥστε νά
πᾶμε στό Πλωμάρι, ἐκεῖ ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας θά προΐστατο στή
ὑποδοχή τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας Φοβερᾶς Προστασίας κατόπιν παρακλήσεως
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου. Ἡ διαδρομή μεγάλη καί
κουραστική ἀλλά ἡ ὀμορφιά τῆς φύσης τοῦ

νησιοῦ ἁπάλυναν τόν ὅποιο κόπο. Φθάνοντας στήν πλατεία τοῦ Πλωμαρίου ἀντικρίσαμε ἑκατοντάδες κατοίκους, προσκυνητές καί τουρίστες τοῦ νησιοῦ, νά εἶναι συγκεντρωμένοι καί νά ἀναμένουν τήν εἰκόνα
τῆς Παναγίας. Μέ πρῶτον τό Ποιμενάρχη
μας καί τίς ἀρχές τοῦ τόπου ἔγινε ἡ ὑποδοχή καί ἡ λιτάνευση τῆς Παναγίας μέχρι τόν
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου ὁ ὁποῖος ἄν
καί πληγωμένος μετά τόν τελευταῖο σεισμό
στήν περιοχή τοῦ Πλωμαρίου μᾶς ἄφησε
ἔκθαμβους ἀπό τήν ἐπιβλητικότητά του.
Ἀφοῦ παρακολουθήσαμε τήν ἀκολουθία
τοῦ ἑσπερινοῦ καί τήν ὁμιλία τοῦ Ποιμενάρχου μας εἴχαμε στή διάθεσή μας ἀρκετό
χρόνο νά θαυμάσουμε καί νά περιηγηθοῦμε στήν ὄμορφη καί ξακουστή κωμόπολη τοῦ οὔζου.
Τήν Πέμπτη τελευταία μέρα διαμονῆς
μας στό νησί ἀφήσαμε νά ἐπισκεφθοῦμε
ἕνα ἀπό τά σημαντικότερα προσκυνήματα
τοῦ νησιοῦ, τήν Ἁγιάσο. Φθάνοντας στήν
γραφική Ἀγιάσο, ἕνα ἀπό τά πιό γραφικά
καί δροσερά χωριά τοῦ νησιοῦ, μέ μεγάλη
παράδοση στήν ἀγγειοπλαστική καί στήν
ξυλογλυπτική, περιηγηθήκαμε στά πλακόστρωτα σοκάκια τοῦ χωριοῦ πού μᾶς ὁδήγησαν στην εκκλησία της Παναγίας, πού
εἶναι ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα προσκυνήματα τῆς Ὀρθοδοξίας, μέ τήν θαυματουργή
εἰκόνα τῆς Παναγίας, φιλοτεχνημένη ἀπό
τόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ, μέ μαστίχα καί
κερί. Ἀφοῦ μᾶς μίλησε ὁ ἐφημέριος του
προσκυνήματος π. Νεκτάριος, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας μπρός στήν
εἰκόνα τῆς Παναγίας ἀνέπεμψε δέηση γιά
ὅλους μας καί ἀναφέρθηκε στήν ἱστορία
τῆς εἰκόνος. Ἐκεῖ εἴχαμε τήν εὐλογία νά
μᾶς καλωσορίσει καί ὁ Σεβασμιώτατος
Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος δίνοντας τήν εὐχή
του καί ὡς εὐλογία μία εἰκόνα τῆς Παναγίας. Εἴχαμε κατόπιν ἀρκετό χρόνο νά

πιοῦμε καφεδάκι στή «χόβολη» στούς παραδοσιακούς
καφενέδες γύρω ἀπό τό ναό καί νά ψωνίσουμε διάφορα
τοπικά προϊόντα της Ἁγιάσου. Ἀναχωρώντας γεμᾶτοι
συγκινήσεις καί ὡραῖα αἰσθήματα ἀπό τό σπίτι τῆς Παναγίας τῆς Ἁγιάσου κατευθυνθήκαμε μέσω τοῦ κόλπου
τῆς Γέρας στά χωριά τῆς Γέρας, ὅπου ἡ γενέτειρα τοῦ
Ποιμενάρχη μας, γιά νά προσκυνήσουμε στίς κατακόμβες τῆς Ἁγίας Μαγδαληνῆς στό Σκόπελο, ἕνα ἀπό τά
πέντε χωριά τῆς περιοχῆς. Ἐκεῖ μέ περισσή ἀγάπη μᾶς
περίμενε ὁ ἐφημέριος του χωριοῦ, ὁ ἀρχιερατικός ἐπίτροπος καί παλαιός φίλος τοῦ Μητροπολίτου μας, ὁ
ὁποῖος μᾶς ξενάγησε στόν ἐνοριακό ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί στόν προσκυνηματικό ναό τῆς Ἁγίας Μαγδαληνῆς. Ἀργά τό μεσημέρι ὅλοι μαζί γευματίσαμε σέ
ἕνα ἄνετο παραθαλάσσιο ἐξοχικό κέντρο, δίπλα ἀπό τό
ἀεροδρόμιο, ἔξω ἀπό τήν πόλη, ἐνθυμούμενοι ὅλα ὅσα
ζήσαμε αὐτές τίς ἡμέρες στό νησί. Τό ἀπόγευμα εἴχαμε
χρόνο νά ἀποχαιρετήσουμε τήν πόλη τῆς Μυτιλήνη ἔτσι
ὅπως ὁ καθένας μᾶς ἤθελε, μέ περίπατο, ψώνια, καφέ
στό παλαιό λιμάνι τῆς πόλεως.
Τέλος τίς πρῶτες πρωϊνές ὧρες τῆς Παρασκευῆς ἐπιβιβαστήκαμε στό καράβι μέ προορισμό τήν Καβάλα.
Δοξάζουμε τό Θεό διότι καί αὐτό τό ὁδοιπορικό τῆς Μητροπόλεως μας ἦταν ἕνα πλούσιο σέ ἱερές ἐντυπώσεις
καί ἔντονες συγκινήσεις. Τά συναισθήματα ἀνάμικτα
ἀπό τήν ὅλη ἀτμόσφαιρα τοῦ ταξιδιοῦ μας. Πολλά τά
Ἅγια Προσκυνήματα. Πολλά τά πνευματικά ὀφέλη ἀπό
τήν πραγματικά Ἁγιοτόκο Μυτιλήνη, τήν φανερά βέβαια ἀλλοιωμένη ἀπό τό σοβαρό μεταναστευτικό πρόβλημα, πού ὑπομονητικά καί μέ τήν πατροπαράδοτη
ἀρχοντιά της ἀντιμετωπίζει.
Ὡστόσο, πρέπει νά ὁμολογήσουμε, ὅτι τήν ἀτμόσφαιρα τοῦ ταξιδιοῦ διαμόρφωσαν καί οἱ ἄνθρωποι πού
συμμετεῖχαν σ’ αὐτό. Πρωτίστως ὁ Σεβασμιώτατος Ποινενάρχης μας κ. Χρυσόστομος μέ τούς ἀδελφούς κληρικούς. Καί ἐν συνέχεια οἱ συμμετέχοντες λαϊκοί, κόσμιοι
καί πρόσχαροι ἄνθρωποι, χωρίς γκρίνιες, μιζέριες καί
ἀπαιτήσεις. Ἁπλοί, ἐγκάρδιοι, μέ οὐσιαστικό περιεχόμενο καί βαθιά πίστη στό Θεό. Ὅλοι οἱ ἐκδρομεῖς ζήσαμε μέ τόν καλύτερο καί πνευματικότερο τρόπο τό
προσκύνημα στό νησί τῶν Ἁγίων.
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4. Τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου
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Μέ τή πρέπουσα λαμπρότητα ἑορτάσθηκε καί φέτος 13 Νοεμβρίου 2019, ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ἡμέρα κατά τήν ὁποίαν
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ἐλευθερουπόλεως κ.
Χρυσόστομος ἄγει τά ὀνομαστήριά του.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε στόν Ἱερό Καθεδρικό
Ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου ὁ ὁποῖος καί μίλησε ἐπίκαιρα, συγχοροστατούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μποτσουάνας κ. Γενναδίου καί τοῦ ἑορτάζοντος Ποιμενάρχου μας κ.
Χρυσοστόμου, παρουσία τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Μητροπόλεώς μας, τῶν Ἀρχῶν τοῦ τόπου μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχον
Παγγαίου κ. Φίλιππον Ἀναστασιάδην καί πλῆθος πιστῶν τῆς
ἐπαρχίας Παγγαίου.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα, τελέσθηκε στόν ὡς ἄνω Ἱερό Ναό ἡ
Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς ἑορτῆς καί στήν συνέχεια Θεία
Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ ἑορτάζοντος Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου, πλαισιωμένου ὑπό Ἱερέων
καί Διακόνων τῆς Μητροπόλεώς μας.
Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφερόμενος στήν ζωή καί τό ἔργο τοῦ Ἁγίου Πατρός Ἰωάννου,
Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ
ἀνθρώπου πού σαγήνευσε καί συνεχίζει νά σαγηνεύει χιλιάδες
ἀνθρώπων μέσα ἀπό τόν βίον του καί τό κήρυγμά του.
Πρίν τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τόν ἑορτάζοντα Ποιμενάρχη, προσεφώνησε ἐκ μέρους τοῦ ἱεροῦ κλήρου ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μπένος, Πρωτοσύγκελλος τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὡς ἑξῆς:
«Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Εὐρισκόμεθα καί πάλιν ἐνώπιόν Σας μέ τήν καρδίαν μας
πλήρη αἰσθημάτων υἱικῆς ἀγάπης καί εἰλικρινοῦς σεβασμοῦ
κατά τήν εὔσημον αὐτήν ἡμέραν τῆς μνήμης τοῦ ὁμωνύμου
Σας Πατρός καί μέγιστου Διδασκάλου, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Χρυσόστομου, γιά νά σᾶς ἀπευθύνουμε μαζί μέ τό πιστό καί
εὐάγωγο Ποίμνιό σας τίς ἐγκάρδιες εὐχές μας μέ τήν εὐκαιρίαν
αὐτήν τῆς Ὀνομαστικῆς σας ἑορτῆς. Τό δέ χρέος μας αὐτό δέν
εἶναι ἁπλά κοινωνικό χρέος, ἀλλά πηγάζει μέσα ἀπό τήν
ἐκκλησιαστική συνείδησή μας, μέσα ἀπό τή σταθερή πίστη
μας στό ἀξίωμα τοῦ Ἐπισκόπου. Ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων
ἀκούγεται καθαρή ἡ φωνή τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου
τοῦ Ἱερομάρτυρος, τοῦ ἀρχαίου Ἐπισκόπου της Ἀντιόχειας,

τῆς γενέτειρας τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. «Πάντες τῷ ἐπισκόπω ἀκολουθεῖτε» καί
«ὅπου ἄν φανεῖ ἐπίσκοπος, ἐκεῖ τό πλῆθος ἔστω, ὥσπερ ὅπου ἄν
εἶ Χριστός Ἰησοῦς, ἐκεῖ καί ἡ καθολική Ἐκκλησία». Αὐτά τά
αἰώνια ρήματα πού ἐκήρυττε ὁ ἀρχαιότατος αὐτός τῆς Ἐκκλησίας μας διδάσκαλος ἀντηχοῦν στή ψυχή μας: «Πάντες τῷ ἐπισκόπω ἀκολουθεῖτε, ὡς Ἰησοῦς τῷ Πατρί, καί τῷ πρεσβυτερίω
ὡς τοῖς ἀποστόλοις, τούς διακόνους ἐντρέπεσθε, ὡς Θεοῦ ἐντολήν. Μηδείς χωρίς τοῦ ἐπισκόπου τι πρασσέτω τῶν ἀνηκόντων
εἰς τήν ἐκκλησίαν. Ἐκείνη βεβαία εὐχαριστία ἠγείσθω, ἡ ὑπό τόν
ἐπίσκοπον οὖσα, ἤ ᾧ ἄν αὐτός ἐπιτρέψη…».
Ὁ ἱερομάρτυς ἐκεῖνος τῆς Ἀποστολικῆς ἐποχῆς, ὁ ἐπικαλούμενος δικαίως θεοφόρος, πρίν τό φρικτό μαρτυρικό του τέλος,
πρίν νά ριφθεῖ στό στόμα τῶν λιονταριῶν μέσα στό κολοσσαῖο
τῆς Ρώμης, κατέθεσε ὡς παρακαταθήκη πολύτιμη στήν Ἐκκλησία ἀκριβῶς τήν πίστη τῶν Ἀποστόλων γιά τό ἀξίωμα τοῦ Ἐπισκόπου μέσα στήν Ἐκκλησία. Δηλαδή σεβασμό καί πλήρη ὑπακοή στίς ἐντολές τοῦ Ἐπισκόπου. Ἡ ὑπακοή μάλιστα αὐτή ἤ ἡ
τυχόν ἀνυπακοή ἰσοδυναμεῖ μέ τήν ὑπακοή ἤ τήν ἀνυπακοή
στόν Ἴδιο τόν Θεό.Γι’ αὐτό φορεῖς καί ἐμεῖς, Σεβασμιώτατε,
Κλῆρος καί λαός, αὐτῶν τῶν Ἀποστολικῶν ἐκκλησιολογικῶν
πεποιθήσεων, ὅτι ὁ ἐπίσκοπος βρίσκεται ἀνάμεσά μας, ἀνάμεσα
στό Πρεσβυτέριο καί τήν ἐν Χριστῷ διακονία καί τόν πιστό λαό
«εἰς τόπον καί τύπον Χριστοῦ», ὅτι τά πάντα, καί λόγια καί ἔργα
μέσα στήν Ἐκκλησία ὀφείλουν νά ἔχουν τήν εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου, ὅτι ἡ ἀναφορά στό τίμιο πρόσωπό του πρέπει νά εἶναι
διαρκής, αἰσθανόμαστε σήμερα, Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, τό ἱερό χρέος νά Σᾶς εὐχηθοῦμε υἱϊκῶς καί ἱεροπρεπῶς,
ὅπως ὁ φιλάνθρωπος Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας Σᾶς φυλάττει
«σῶον, ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καί ὀρθοτομοῦντα τόν
Λόγον τῆς Ἀληθείας». Γένοιτο!
Ἐν συνέχεια ἀντιφώνησε, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος μέ τήν σειρά του, εὐχαρίστησε τόν ἐπίσης ἑορτάζοντα Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἅπαντας
τούς Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως, τούς ἐκπροσώπους τῶν τοπικῶν
Πολιτικῶν καί Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς
ἐπαρχίας Παγγαίου, γιά τή συμμετοχή στά ὀνομαστήριά του.
Ἀναφέρθηκε στό πολυεύθυνο καί ἐπίμοχθο ἔργο τῆς Ἀρχιερατικῆς διακονίας του, ἐπισημαίνοντας ὅτι πρώτιστη προτεραιότητά του ἀποτελεῖ πάντοτε τό συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ
πνευματική προαγωγή τοῦ τόπου.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας οἱ πολιτικές καί στρατιωτικές Ἀρχές τοῦ τόπου καί πλῆθος πιστῶν εὐχήθηκαν στόν ἑορτάζοντα Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας στό Ἐπισκοπεῖο τῆς Μητροπόλεως.
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Ἄρθρο τοῦ Οἰκονομολόγου Νικολάου
Χατζητριανταφύλλου
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ό Ἰσοζύγιο τρεχουσῶν συναλλαγῶν παρουσιάζει τή διαφορά μεταξύ της ἀξίας
τῶν ἀγαθῶν καί τῶν ὑπηρεσιῶν πού εἰσάγει
μία χώρα σέ σχέση μέ τήν ἀξία αὐτῶν πού
ἐξάγει. Πιό συγκεκριμένα, τό ἰσοζύγιο τρεχουσῶν συναλλαγών ἀπεικονίζει τή διαφορά
τῶν ἐσόδων πού προέρχονται ἀπό τό ἐξωτερικό
γιά παραγόμενα ἀγαθά καί ὑπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων εἰσοδημάτων ἀπό τόκους
καί ἐνοίκια ἀπό περιουσιακά στοιχεῖα καί
ὑπηρεσίες) μεῖον τίς ἀντίστοιχες πληρωμές
πού γίνονται σέ ξένους ἀπό τήν ἐγχώρια οἰκονομία. Τό Ἰσοζύγιο τρεχουσῶν συναλλαγῶν
ὑπολογίζεται μέ βάση τόν παρακάτω τύπο:

γιά τή χρηματοδότηση τοῦ ἐπιπέδου διαβίωσης
τῶν πολιτῶν της καί τῆς ἀνάπτυξης τῆς οἰκονομίας της. Ὅταν τό χρέος συσσωρεύεται
χωρίς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ἡ χώρα
κινδυνεύει μέ μείωση τῆς πιστοληπτικῆς ἱκανότητας ἀπό τούς οἴκους ἀξιολόγησης καί
ἐνδεχομένως με πτώχευση, ἰδιαίτερα ἄν αὐτό
ἀποτελεῖ ὑψηλό ποσοστό ἐπί τοῦ ΑΕΠ της.
Αὐτό θά ἐπιφέρει ἀπότομη μείωση στήν ἐγχώρια κατανάλωση καί ἀποταμίευση, καθώς
καί τῶν κυβερνητικῶν δαπανῶν στήν προσπάθεια τῆς χώρας νά ἀρχίσει νά παράγει
πλεονάσματα σέ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς μηδενικῆς διαθεσιμότητας κεφαλαίων ἀπό τό ἐξωτερικό.
Σέ περίπτωση ἐλλειμματικοῦ ἰσοζυγίου
Ἐάν τό ἰσοζύγιο τρεχουσῶν συναλλαγῶν μία χώρα ἀρκεῖ νά αὐξήσει τίς ἐξαγωγές της
εἶναι θετικό τότε ἡ χώρα παρουσιάζει πλεό- (ἤ νά μειώσει τίς εἰσαγωγές της) γιά νά τό
νασμα ἐνῶ ἐάν εἶναι ἀρνητικό, τότε ἡ χώρα ἰσοσκελίσει. Αὐτό μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ εἴτε
παρουσιάζει ἔλλειμμα. Ἐλλειμματικό ἰσοζύγιο μέ δασμούς, εἴτε μέ ἐφαρμογή πολιτικῶν πού
τρεχουσῶν συναλλαγῶν σημαίνει ὅτι ἡ χώρα αὐξάνουν τήν ἀνταγωνιστικότητα καί τήν πα«ζεῖ» πέρα τῶν παραγωγικῶν της δυνατοτήτων, ραγωγική δυναμικότητα τῶν ἐγχώριων ἑταιχρησιμοποιώντας ἐξωτερικό δανεισμό (χρέος) ρειῶν στό ἐξωτερικό, ὅπως οἱ ἐπιδοτήσεις

καί οἱ φοροελαφρύνσεις. Ἕνας λιγότερο ἄμεσος τρόπος εἶναι ἡ ἐφαρμογή νομισματικῆς
πολιτικῆς (ἄν ἡ κεντρική τράπεζα ἔχει τόν
ἔλεγχο τοῦ νομίσματος), μέ τήν ὑποτίμηση
τῆς ἀξίας τοῦ ἐγχώριου νομίσματος (ἀλλαγή
συναλλαγματικῆς ἰσοτιμίας) πού θά ἔχει ὡς
ἀποτέλεσμα νά γίνουν τά ἐξαγώγιμα προϊόντα
καί ὑπηρεσίες πιό φθηνά στό ἐξωτερικό –
κάτι πού γιά τίς χῶρες πού ἀνήκουν στήν
Εὐρωζώνη (ὅπως ἡ Ἑλλάδα), δέν εἶναι δυνατό.
Τό Ἰσοζύγιο Τρεχουσῶν Συναλλαγῶν εἶναι
ἕνας ἀπό τούς τρεῖς λογαριασμούς πού ἀποτελοῦν τό Ἰσοζύγιο Πληρωμῶν (Balance of
Payments):
·
Ἰσοζύγιο Χρηματοοικονομικῶν Συναλλαγῶν (Financial Account)
·
Ἰσοζύγιο Κεφαλαίων

(Capital account)
Ἰσοζύγιο Τρεχουσῶν Συναλλαγῶν
(Current account)
Τό ἄθροισμα τοῦ ἰσοζυγίου τρεχουσῶν συναλλαγῶν καί τοῦ ἰσοζυγίου κεφαλαίων καί
χρηματοοικονομικῶν συναλλαγῶν πρέπει νά
εἶναι μηδέν σέ κάθε περίοδο. Δηλαδή:
·
·

ὅπου:
ΙΚ = ἰσοζύγιο κεφαλαίων
ΙΧΣ = ἰσοζύγιο χρηματοοικονομικῶν συναλλαγῶν
Αὐτό ἰσχύει διότι κάθε διεθνής συναλλαγή
ἀντιπροσωπεύει μία ἀνταλλαγή ἀγαθῶν, ὑπηρεσιῶν ἤ περιουσιακῶν στοιχείων μεταξύ
τῶν χωρῶν καί πάντοτε τά δύο μέρη τῆς
ἀνταλλαγῆς ἀντισταθμίζονται.
Παράδειγμα :
Ἔστω ὅτι ἕνας Ἕλληνας ἀγοράζει μία
βρετανική βαλίτσα γιά 100€. Αὐτή ἡ συναλλαγή ἀποτελεῖ εἰσαγωγή ἀγαθῶν γιά τήν
Ἑλλάδα καί, κατά συνέπεια, μειώνει τό ἰσοζύγιο τρεχουσῶν συναλλαγῶν της κατά 100€.
Ὡστόσο, ὁ Βρετανός ἐξαγωγέας πού πούλησε
τήν βαλίτσα ἔχει τώρα 100€. Αὐτά τά χρήματα
μπορεῖ νά τά χρησιμοποιήσει γιά νά ἀντι-

σταθμίσει τό ἀποτέλεσμα τῆς ἀγορᾶς τῆς βαλίτσας μέ πολλούς τρόπους:
α) Ὁ Βρετανός μπορεῖ νά χρησιμοποιήσει
τά 100€ γιά τήν ἀγορά ἑλληνικοῦ ἐλαιολάδου.
Αὐτή ἡ ἀγορά ἀποτελεῖ ἐξαγωγή ἀξίας 100€
γιά τήν Ἑλλάδα. Ἡ ἐξαγωγή τοῦ ἐλαιολάδου
καί ἡ ἀρχική εἰσαγωγή τῆς βαλίτσας ἀπό τήν
Ἑλλάδα, ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα νά μήν ὑπάρχει
καθαρή μεταβολή τοῦ ἰσοζυγίου τρεχουσῶν
συναλλαγῶν. Τό ἰσοζύγιο κεφαλαίων καί χρηματοοικονομικῶν συναλλαγῶν δέν ἔχει μεταβληθεῖ, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει πώληση περιουσιακῶν
στοιχείων, συνεπῶς, τό ἄθροισμα τῶν ἰσοζυγίων
παραμένει σταθερό.
β) Ὁ Βρετανός μπορεῖ νά χρησιμοποιήσει τά
100€ γιά τήν ἀγορά ἑνός ἑλληνικοῦ περιουσιακοῦ
στοιχείου, ἔστω ἑνός ὁμολόγου μίας ἑλληνικῆς
ἐπιχείρησης. Ἡ ἀγορά αὐτοῦ του ὁμολόγου
συνιστᾶ χρηματοοικονομικῆ εἰσροή γιά τήν
Ἑλλάδα. Ἡ αὔξηση τοῦ ἰσοζυγίου κεφαλαίων
καί χρηματοοικονομικῶν συναλλαγῶν κατά
100€ ἀντισταθμίζει τή μείωση τοῦ ἰσοζυγίου
τρεχουσῶν συναλλαγῶν τούς κατά 100€, λόγω
τῆς ἀρχικῆς εἰσαγωγῆς τῆς βαλίτσας. Πάλι, τό
ἄθροισμα τῶν ἰσοζυγίων τρεχουσῶν συναλλαγῶν καί κεφαλαίων καί χρηματοοικονομικῶν
συναλλαγῶν, δέν ἐπηρεάζεται ἀπό τίς δύο συναλλαγές.
γ) Ὁ Ἕλληνας μπορεῖ νά ἀποφασίσει νά πάει
στήν τράπεζά του καί νά ἀνταλλάξει τά εὐρώ
του μέ βρετανικές λίρες. Ἐάν ἡ τράπεζα πουλήσει
αὐτά τά εὐρώ σ’ ἕναν ἄλλο Βρετανό γιά νά
πραγματοποιήσει μία εἰσαγωγή ἀπό τήν Ἑλλάδα
ἤ νά ἀγοράσει ἑλληνικά περιουσιακά στοιχεῖα
ἤ ἄν ἀγοράσει ἑλληνικά περιουσιακά στοιχεῖα
ἡ ἴδια, ἐπαναλαμβάνεται μία ἀπό τίς δύο προηγούμενες περιπτώσεις.
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Kατά τόν
μήνα Ἰούλιον
2019 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 7ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
Ἁγίας Κυριακῆς Μεσορόπης, ὅπου καί ἐχειροτόνησεν Διάκονον τόν Μοναχόν Νεόφυτον Βαχαρέλην, τήν 14ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 17ην εἰς τόν
πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Μαρίνης
τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Νέας Περάμου, τήν
20ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ τῆς Παλαιᾶς Αὐλῆς, τήν 26ην εἰς
τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἐξοχῆς, τήν 27ην εἰς τήν πανηγυρίζουσα Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος
Χρυσοκάστρου, ὅπου καί ἐχειροτόνησεν εἰς
Πρεσβύτερον τόν Ἱεροδιάκονον Νεόφυτον Βαχαρέλην.

AMBΩN
22

τήν πανηγυρίζουσαν Ἱεράν Μονήν Χρυσοκάστρου.
Kατά τόν μήνα Αὔγουστον 2019 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 2αν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ ἐκ Δαρδανελλίων
Ὀφρυνίου, ἀφοῦ προηγουμένως ἐτέλεσε τά
ἐγκαίνια τοῦ νεοεγερθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ, πρό
δέ τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας χειροθέτησεν τόν Ἐφημέριον τῆς Ἐνορίας π. Ἐμμανουήλ Δολμᾶ Οἰκονόμον, τήν 4ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου,
ὅπου καί ἐτέλεσεν τό τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον τοῦ Ἀλκιβιάδη Παπαδημητρίου, τήν
6ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Παραλίας Ὀφρυνίου,
τήν 11ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἀποστόλου Θωμᾶ
Παλαιοχωρίου, τήν 15ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Νικολάου Νέας Περάμου, τήν 23ην εἰς
τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Νέας Ἡρακλείτσης μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μποτσουάνας κ.κ.
Γενναδίου, ὅπου τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας
προέστη τῆς μεγαλοπρεποῦς Λιτανείας τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας, ὡμιλήσας
ἐπικαίρως ἀπό ἐξέδρας εἰς τήν πλατείαν τῆς
Νέας Ἡρακλείτσης, τήν 25ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀκροβουνίου, τήν 27ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Φανουρίου Νέας Ἡρακλείτσης,
τήν 29ην εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱεράν Μονήν
τοῦ Τιμίου Προδρόμου Νικησιάνης.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 6ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἁγίας Κυριακῆς εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Νέας Περάμου, ὅπου καί ἔκειρε Μοναχόν τόν Θεολόγον Γρηγόριον Βαχαρέλην,
ὀνομάσας αὐτόν Νεόφυτον, τήν 16ην εἰς τόν
Ἑσπερινόν τῆς Ἁγίας Μαρίνης εἰς τό νεοτοποθετηθέν προκατασκευασμένον ὁμώνυμον
Ναΰδριον τῆς Νέας Ἡρακλείτσης, ἀφοῦ προηγουμένως ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τῶν ἱερῶν
Θυρανοιξίων τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναϋδρίου, τήν
19ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ
εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν τῆς Νικησιάνης,
τήν 25ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἁγίας ΠαραἘχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
σκευῆς εἰς τόν ὁμώνυμον Προσκυνηματικόν
Τήν 1ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῆς Μικρᾶς
Ἱερόν Ναόν Ἐλευθερουπόλεως, τήν 26ην εἰς
τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος εἰς Παρακλήσεως εἰς τόν προσκυνηματικόν Ἱερόν

Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Νέας Περάμου,
τήν 5ην εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τῆς
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς τά Κ.Α.Α.Υ.
Νέας Περάμου, τήν 13ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν
τῆς Μεγάλης Παρακλήσεως εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Παναγίας Φανερωμένης Νέας Ἡρακλείτσης,
τήν 14ην εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν ἐπί τῆ
ἑορτῆ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τόν
Ἱερόν προσκύνημα τῆς Παναγίας Φανερωμένης
Νέας Περάμου, τήν 22αν συγχοροστάτησε εἰς
τόν Ἑσπερινόν ἐπί τῆ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς
τῆς Κοιμήσεως, εἰς τόν ὁποῖον χοροστάτησεν
καί ὡμίλησεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Μποτσουάνας κ.κ. Γεννάδιος, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Νέας Ἡρακλείτσης.

τῆ ἑορτῆ τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τήν
Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου, τήν 9ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν τῆς Ἁγίας Ἄννης Νικησιάνης, τήν 22αν
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος
Δρυάδος, τήν 26ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἁγίου
Χριστοφόρου, τήν 29ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Παναγίας Φανερωμένης Νέας Ἡρακλείτσης.

Ἐτέλεσε:
Τήν 30ην τήν ὁρκομωσία τοῦ Δημάρχου
Παγγαίου κ. Φιλίππου Ἀναστασιάδη ὡς καί
τῶν Μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ
Δήμου Παγγαίου εἰς τό Δημαρχεῖον τῆς Ἐλευθερουπόλεως.

Ἐβάπτισε:
Τήν 2αν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν
τῶν Ἁγίου Ραφαήλ, Νικολάου
καί Εἰρήνης Μυτιλήνης τόν
ἐγγονόν τοῦ κ. Σωτ. Μαρινάτου,
εἰς εἰς τό ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα
Γεώργιος-Ραφαήλ.

Kατά τόν μήνα Σεπτέμβριο 2019 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 4ην εἰς τόν Ἑσπερινόν κατά τήν ὑποδοχήν
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας «Ἡ Φοβερά
Προστασία» εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου
Πλωμαρίου Λέσβου.

Εὐλόγησε:
Τήν 8ην, εὐγενῶς προσκληθείς τόν
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Γάμον τῶν Κουλαμά Δημητρίου καί τῆς Μυην
Τήν 1 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Θε- λωνοπούλου Μαρίας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
ράποντος Μυτιλήνης, ὅπου μετά τό πέρας τῆς Χαραλάμπους Ἀντιφιλίππων.
Θείας Λειτουργίας προέστη τῆς μεγαλοπρεποῦς
Ἐτέλεσε:
Λιτανείας τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας «Ἡ
Τήν 11ην τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῆ ἐνάρξει τῶν
Φοβερά Προστασία» πού φυλάσσεται εἰς τόν
ὡς ἄνω Ἱερόν Ναόν, τήν 3ην εἰς τήν Ἱεράν μαθημάτων εἰς τό 1ον Δημοτικόν Σχολεῖον Νέας
Μονήν τῶν Ἁγίων Νεοφανέντων Μαρτύρων Περάμου. Ὡμίλησε ἐπικαίρως εἰς τούς μαθητάς,
Ραφήλ, Νικολάου, Εἰρήνης καί τῶν σύν αὐτοῖς διαδασκάλους καί γονεῖς καί τούς εὐχήθηκε
Ἁγίων Μαρτύρων Μυτιλήνης, ὅπου μετά τό εὐλογημένη καί καρποφόρο τή νέα σχολική
πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτέλεσεν τρισάγιον χρονιά. Εἰς ὅλα δέ τά σχολεῖα τῆς Μητροπόλεώς
ἐπί τῶν τάφων τοῦ Μητροπολίτου Μυτιλήνης μας τήν ἡμέρα αὐτή ἀνεγνώσθη ὑπό τῶν ἘφηἸακώβου τοῦ Β΄ καί τῆς Καθηγουμένης τῆς μερίων ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου ΠοιμεἹερᾶς Μονῆς Εὐγενίας Κλειδαρᾶ, τήν 8ην ἐπί νάρχου μας.
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