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Ἀπόψεις

Σὲ προηγούμενες ἐποχές, σὲ ὅλες
ναλογιζόμενοι γενικά τὸ παρελθὸν
εὔκολα συμπεραίνομε, ὅτι κάθε σχεδὸν τὶς κοινωνικὲς τάξεις, ἀλλὰ καὶ σὲ
μεγάλη ἱστορικὴ περίοδος ἔχει ὅλες τὶς ἡλικίες, ἡ ἔννοια τοῦ Θεοῦ ἐδέκάποια δικά της, ἰδιαίτερα, χαρακτη- σποζε στὴ σκέψη καὶ τὶς ἐνέργειες τῶν
ριστικὰ γνωρίσματα. Γιὰ παράδειγμα: ἀνθρώπων. Τὸ παλαιὸ ἐκεῖνο γνωμικό τῶν
δὲν διακρίνονται ἄνετα μεταξύ τους ἡ χι- προγόνων μας «ἀπὸ Θεοῦ ἄρχεσθαι» εἶχε
λιόχρονη περίοδος τοῦ Βυζαντίου ἀπὸ κεντρικὴ θέση στὴν ἀνθρώπινη ζωὴ καὶ
τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, ὅσον πολιτεία, ἔστω μερικὲς φορὲς ἀσυναίσθητα.
ἀφορᾶ τὴν Ἱστορία τοῦ Ἔθνους μας;
Τὸ ἀφελὲς ἐκεῖνο, γιὰ μερικοὺς ἀνοιἜτσι δὲν εἶναι ἄσκοπο -πρὸς ἀνωτέρα
πνευματικὴ ὠφέλεια- νὰ κάνωμε τὸν κόπο κτόμυαλους, «πρῶτα ὁ Θεὸς» δὲν ἔλειπε
νὰ διακρίνωμε τὰ χαρακτηριστικὰ γνωρί- ἀπὸ τὸ καθημερινὸ λεξιλόγιο πολλῶν. Ἤ
σματα τῆς δικῆς μας ἐποχῆς, τὴν ὁποία σὺν ἐκείνη ἡ χαρακτηριστικὴ φράση, ἡ κεντημένη μὲ φιλοκαλία μὲ μεταΘεῶ διανύομε. Χρονικὰ ἂς
τὴν περιορίσωμε ἀνάμεσα Ἡ ἐποχή μας ἀπό τήν ξωτὴ κλωστὴ ἐπάνω σὲ
ἄσπρο ὕφασμα καὶ ἀνηρτηστὶς τελευταῖες δεκαετίες
σκοπιά
τῆς
Πίστεως
μένη σὲ γυάλινο πλαίσιο σὲ
τοῦ περασμένου εἰκοστοῦ
αἰώνα καὶ τὴν πρώτη δεκαεκαί τῆς Ἠθικῆς μας. μέρος τοῦ σπιτιοῦ ἐμφανὲς
«ἔχει ὁ Θεὸς», ἐδήλωνε τὴν
τία τοῦ τρέχοντος εἰκοστοῦ
πρώτου αἰώνα. Ἂς σημειωθῆ ὅτι καὶ λόγω πρωταρχική, ἡγετικὴ θέση τοῦ Θεοῦ στὴ
τῶν ραγδαίων κοινωνικῶν ἐξελίξεων, τὸ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Δὲν ἔλειπαν δὲ ἀπὸ τὸν
πρόσωπο καὶ ἡ ταυτότητα τῶν ἐποχῶν με- κόσμο τῶν ἐπιστημόνων καὶ εὐσεβεῖς
ταβάλλονται πολὺ γρήγορα, ἀπ’ ὅ,τι συ- γιατροί, οἱ ὁποῖοι πρὶν νὰ σημειώσουν τὰ
φάρμακα τοῦ πελάτη των ἐχάρασσαν προνέβαινε παλαιότερα.
Ἂς ἐπισημάνωμε, λοιπόν, τουλάχιστον ηγουμένως στὴν κορυφὴ τῆς συνταγῆς των
ἀπὸ τὴ δική μας σκοπιά, δηλαδὴ τῆς τὰ λατινικὰ γράμματα C D, πού ἦσαν τὰ
Θρησκείας καὶ τῆς Ἠθικῆς, τὰ κυριώτε- ἀρχικὰ τῶν λέξεων Cum Deum, δηλαδὴ
ρα γνωρίσματα τῆς ἐποχῆς μας, τὴν μαζὶ μὲ τὸν Θεόν…καὶ ἐγὼ σὰν γιατρός σοῦ
ὁποία προσδιορίσαμε χρονικὰ προηγου- προτείνω τὰ φάρμακα αὐτά..
Ἄλλαξε ὅμως ἡ νοοτροπία αὐτή. Οἱ συμένως. Τὸ πρῶτον γνώρισμα εἶναι, κατὰ τὴ
γνώμη μας, ἡ μετατόπιση τοῦ κέντρου βά- νήθειες αὐτές, πού εἶχαν ὡς βάση τὴν ταρους τοῦ τρόπου σκέψεως καὶ ἀντιμετω- πεινὴ ἐξάρτηση ἀπὸ τὸν Θεόν, σὺν τῷ χρόπίσεως τῶν προβλημάτων τῆς ζωῆς τοῦ νω ἐξασθένησαν ἤ καὶ ἐξαφανίσθηκαν. Ἡ
συγχρόνου ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸν μετάλλαξη τοῦ ἀγροτικοῦ τρόπου ζωῆς, ἡ
ἄνθρωπο. Ἡ ζωὴ μας ἔγινε περισσότε- ἀστικοποίηση πολλῶν, ἡ εἰσβολὴ στὴν
κοινωνία μοντέρνων ἰδεῶν, κατὰ τὸ
ρο ἀνθρωποκεντρική.

Ἀ
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πλεῖστον ἰδεῶν ἀντιχριστιανικῶν, οἱ καταπληκτικὲς πρόοδοι τῆς Ἐπιστήμης καὶ
τῆς Τεχνολογίας, ἡ σοβαρὴ ἀπορρύθμιση
τῆς παλαιᾶς Ἑλληνοχριστιανικῆς Παιδείας, ὁ πόλεμος κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, ἔβαλαν στὸ περιθώριο τῆς ζωῆς πολλῶν τὴν
πατροπαράδοτη Θρησκεία καὶ Ἠθική.
Ἀλλὰ ὄχι μόνο οἱ θρησκευτικὲς πεποιθήσεις, ἡ ἁπλὴ καὶ ἀνεπιτήδευτη πίστη στὸ
Θεὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία, κλονίσθηκαν ἐπικίνδυνα στὴ ψυχὴ ἀρκετῶν συνανθρώπων
μας. Τὸ ρεῦμα τῆς ἐποχῆς συμπαρέσυρε βάναυσα καὶ ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ
ἀξίες, πού συγκρατοῦσαν καλὰ ἕναν
καιρὸ τὸν κοινωνικὸ
ἱστό. Ἕνα πνεῦμα
πρωτόγνωρο -ἐπικίνδυνης- ἀνοχῆς ἔπνευσε στὸ χῶρο
τῆς κοινωνίας μας.
Ἠθικὲς ἀπόψεις,
πού ἄλλοτε προκα λοῦσαν τὸν
ἀποτροπιασμὸ καὶ τὴν αὐθόρμητη καταδίκη τῶν πολλῶν, τώρα ἀντιμετωπίζονται ὄχι ἐχθρικὰ καὶ ἀρνητικά, ἀλλὰ εἴτε
μὲ σκεπτικισμό, εἴτε μὲ εἰρωνικό, συγκαταβατικὸ μειδίαμα. Ἡ μεγάλη παλαιὰ
ἀντίδραση ἔχει καμφθῆ.. Ἠθικὰ παραπτώματα, πού καταδικάζει ἀπερίφραστα
ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, παρὰ φύσιν σαρκικὲς
σχέσεις, γάμοι ἰλαροτραγικοί, μονογονικὲς
οἰκογένειες, παιδιὰ ἔξω ἀπὸ τὸ γάμο, ταυτόχρονοι γάμοι καὶ βαπτίσεις τῶν ἐν τῶ μεταξύ γεννηθέντων παιδιῶν, τείνουν νὰ
πάρουν στὶς ἡμέρες μας τὸ χρῖσμα τοῦ κανόνα..
Τρίτο γνώρισμα χαρακτηριστικό τῆς
ἐποχῆς μας, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν θρησκευτικὸ

ἀποχρωματισμὸ καὶ τὶς ἠθικὲς ἀποδεσμεύσεις, πρέπει νὰ θεωρήσωμε τὸν ἄκρατο ὑλισμὸ καὶ εὐδαιμονισμό. Κυρίως τὴν
ἀκατάσχετη ροπὴ, μετά πρωτοφανοῦς
πάθους, στὴν σαρκολατρεία. Ἡ ἀξιοθαύμαστη Τεχνολογία τῶν ἡμερῶν μας ὁλόψυχη ἔχει τεθῆ στὴ διάθεση τοῦ συγχρόνου
ἀνθρώπου, ὥστε νά μπορέση μέχρι τρυγὸς
νὰ πιεῖ τὸ ποτήρι τῶν ἡδονῶν. Φοβερόν! Ὁ
πόλεμος κατὰ τῆς ἠθικῆς ἁγνότητος καὶ
κάθε ἠθικῆς ἀνωτερότητος ἔγινε ἀμείλικτος, ἀδυσώπητος, φοβερός.. Λαίλαπα
σαρωτική τῶν πάντων!
Ἔτσι περίπου
προβάλλει στὴ σκέψη μας τὸ πρόσωπο
τῆς ἐποχῆς μας. Οἱ
γενικότητες βέβαια,
μάλιστα γιὰ παρόμοια θέματα, δὲν
εἶναι καλὸς σύμβουλος γιὰ τὴν ἐξακρίβωση τῆς ἀληθείας. Ὁ καθένας
εὔχεται τὸ πρόσωπο τῆς κοινωνίας μας ἤ
τῆς ἐποχῆς μας νὰ μὴν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι,
ὅπως πρηγουμένως τὸ σκιαγραφήσαμε
χάριν πνευματικῆς ὠφελείας, χωρὶς τὴ
λάμψη τῆς Θεϊκῆς Χάριτος ἤ τὸ κάλλος τῆς
χριστιανικῆς ἀρετῆς ἤ τὴν ἀρρενωπότητα
τοῦ πνευματικοῦ, ἀσκητικοῦ ἀγώνα. Ἂς
ἐλπίσωμε σὲ καλύτερες ἡμέρες. Εἴθε ὁ
ἄσωτος υἱός, ἡ ἐποχή μας, μέσα στὴν ξέφρενη ἐλευθερία του, παρακινούμενος
ἔστω ἀπὸ τὴν στυφάδα, τὴν πίκρα τῶν ἀμέτρητων ξυλοκεράτων καί ἀπαγοητεύσεων
τῶν ἀτέλειωτων ἡδονῶν, νὰ λαχταρήση τὸ
ἤρεμο καὶ εὐτυχισμένο καὶ πάμφωτο Πατρικὸ Σπίτι, τὴν θεσπέσια γλυκύτητα τῆς
ἀρετῆς. Εἴθε.

Ἔχει ὁ Θεός
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† Ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος

Ἐγκύκλιος

« …Χριστὸς ἐπὶ γῆς!
Ὑψώθητε!»
Πρὸς
Τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν
εὐσεβῆ Λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου
Μητροπόλεως
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Καταβασία τῆς ἑορτῆς. «Χριστὸς ἐπὶ
γῆς! Ὑψώθητε!». Εἶναι λόγος τοῦ Ἁγίου
Πατέρες
Ἡ Φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξιώ- Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ἀπὸ τὸν Πρόνει νὰ συνεορτάσωμε καὶ πάλι τὴν «μη- λογο τῆς λαμπρᾶς πανηγυρικῆς Ὁμιτρόπολη τῶν ἑορτῶν μας», τὴν κατὰ λίας του στὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ.
Σάρκα Γέννηση καὶ Ἐνανθρώπιση τοῦ (Λόγος ΛΗ). Τὸ νόημα αὐτῆς τῆς φράΚυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γιὰ τὴν σεως εἶναι τὸ ἑξῆς: Χριστιανοί, ὁ
μεγάλη αὐτὴ καὶ κοσμοχαρμόσυνη Χριστὸς ἦλθε στὴ γῆ. Ἦλθε ὁ Υἱὸς τοῦ
Θεοῦ, ὁ Δημιουργός τοῦ
ἑορτὴ τῆς πίστεως μας
προετοιμαζόμεθα ἀπὸ
Ἄς σηκώσωμε τά μάτια μέ παντός. Ἦλθε ὁ Βασιτὴν Ἐκκλησία μας ἐπὶ
εὐγνωμοσύνη στόν οὐρανό! λεὺς τῶν ἀγγέλων καὶ
ἀρχαγγέλων στὴ γῆ, μεσαράντα ἡμέρες μὲ νηστεία καὶ τοὺς σχετικοὺς ὕμνους στοὺς ταξὺ τῶν ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων γιὰ νὰ
Ναούς μας. Ἡ προετοιμασία αὐτὴ ἀπο- τοὺς ὁδηγήση στὸ δρόμο τῆς σωτηρίας.
Ἑπομένως, ἀδελφοὶ, καὶ σεῖς ὑψώβλέπει στὴν ὅσο τὸ δυνατὸν καλύτερη
προσέγγιση μὲ τὸ πνεῦμα μας στὸ βαθὺ θητε νὰ προϋπαντήσετε Ἐκεῖνον πού
ἔρχεται ἀπὸ τὸν οὐρανὸ στὴ γῆ.
καὶ ἱερώτατο νόημα τῆς ἑορτῆς μας.
Αὐτὸ τὸ καθῆκον κάθε χριστιανοῦ, Ὑψωθῆτε ὄχι τοπικά, ἀλλὰ τροπικά.
δηλαδὴ τῆς πνευματικῆς προετοιμα- Ἐπάνω ἀπὸ σκέψεις καὶ αἰσθήματα πού
σίας, ἰδιαιτέρως ἐπιθυμεῖ νὰ τονίση καὶ ἔχουν σχέση μὲ τὴν προσκόλληση ἀποὁ στίχος πού προέταξα στὴν σημερινὴ κλειστικὰ στὰ ὑλικά, στὰ γήινα, στὴν
Ἐγκύκλιο, ὁ προερχόμενος ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὴν φθορά. Ἦλθε στὴ γῆ ὁ
ὡραία καὶ μεγαλοπρεπῆ Χριστὸς γιὰ νὰ συμφιλιώση τὸ ἀνθρώπινο γένος μὲ τὸν Θεὸν καὶ σεῖς συνε-
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χίζετε νὰ παροξύνετε τὸν Θεὸν μὲ τὴν
ἁμαρτία; Ἦλθε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ὁ
Χριστὸς στὴ γῆ καὶ σεῖς, ἄνθρωποι,
ἔχετε διαρκῶς στραμμένο τὸ βλέμμα
στὴ γῆ, ὅπως τὰ ἄλογα ὄντα, πού δὲν
γνωρίζουν τίποτε ἄλλο νὰ κάμουν,
παρὰ ὅσα τοὺς ὑπαγορεύουν κάθε
στιγμὴ τὰ ἔνστικτά τους; Ἐσύ, ὦ
ἄνθρωπε, «ὁ ἐν τιμῆ ὤν»;
«Χριστὸς ἐπὶ γῆς! Ὑψώθητε!» Ἔστω
γιὰ μία στιγμή, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἂς
πάρωμε τὸ βλέμμα τῆς ψυχῆς μας ἀπὸ
τὰ ἀτέλειωτα καὶ ἄλυτα καθημερινά
μας προβλήματα, καὶ ἂς τὸ προσηλώσωμε στὴν προτροπὴ αὐτὴ τῆς Ἐκκλησίας μας αὐτὲς τὶς ἅγιες ἡμέρες. Στὴν
νουθεσία τοῦ Ἁγίου Διδασκάλου τῆς
Ἐκκλησίας μας, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Ἦλθε ὁ Χριστὸς στὴ γῆ, ἄνθρωποι!
Σηκῶστε τὰ μάτια σας καὶ κυττάξατε
Τὸν!
Δυστυχῶς γιὰ μερικοὺς συνανθρώπους μας, τόσο πολὺ ἀπορροφημένους
ἀπὸ τὴν σκληρὴ ἔστω καθημερινότητα,
κυρίως ἐκείνη πού σχετίζεται μὲ τὴν
οἰκονομία, συμβαίνει ὥστε, χωρὶς ὑπερβολή, τὰ Χριστούγεννα νὰ ἀποτελοῦν
μία μακρυνὴ ἱστορία, ἴσως – φρικτὸν
εἰπεῖν! καὶ ἀπίστευτη, πολὺ μακρυὰ
ἀπὸ τὸν ψυχισμὸ τους! Λυπούμαστε

πού θὰ ἐπαναλάβωμε, ὅ,τι ἐλέχθη ἀπὸ ἄλλους, ὅτι οἱ
ἄνθρωποι αὐτοί, χριστιανοὶ στὴν ταυτότητα ἀκόμη, θὰ γιορτάσουν Χριστούγεννα χωρίς…Χριστό. Μία ἑορτή,
πού τὴν ἔφερε μπροστά τους ὁ ἀσταμάτητος τροχὸς τοῦ χρόνου καὶ μερικὰ
ἀειθαλῆ ἀκόμη τοπικὰ ἔθιμα..
Ἀλλὰ αὐτό, ὅσο καὶ ἂν πιεζώμεθα
ἀπὸ τὶς δυσκολίες τοῦ καιροῦ μας, δυσκολίες γενικώτερες, ἀλλὰ καὶ πιὸ προσωπικές, αὐτὸ εἶναι ἀνεπίτρεπτο.
Δηλαδὴ νὰ ἀδιαφορήσωμε τόσο ψυχρὰ
γιὰ τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ἑορτῆς μας.
Κακὸ θὰ προξενήσωμε στὸν ἑαυτό μας,
ἐὰν δὲν δώσωμε κάποια σημασία στὴν
φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, πού ἀκούγεται τὶς ἡμέρες αὐτές: « Χριστὸς ἐπὶ γῆς!
Ὑψώθητε!» Ἦλθε ὁ Χριστὸς ἄνθρωποι.
Ἦλθε ἡ Λύτρωση. Ἦλθε ἡ Σωτηρία.
Σηκῶστε τὸ βλέμμα πάνω ἀπὸ τὴ γῆ,
ὅπου ἀγωνίζεσθε καὶ ζητεῖστε τὴ Βοήθειά Του. Πεῖτε μαζὶ μὲ τὸν Ψαλμωδὸ
ταπεινὰ: «Πρὸς Σε ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου τὸν κατοικοῦντα ἐν οὐρανοῖς. Ἰδοὺ ὡς ὀφθαλμοὶ δούλων εἰς
χεῖρας τῶν κυρίων αὐτῶν…(Ψαλμ.
122,1-2). Καὶ ἡ Βοήθεια τοῦ Κυρίου, νὰ
εἶσθε ἀπόλυτα βέβαιοι, δὲν θὰ ἀργήση
νὰ ἔλθη. Ἀμήν.

Ο ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΛΘΩΝ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΥΜΩΝ
Εὐχέτης σας
† Ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος

Κοινωνικά

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Ὑπό τοῦ Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Παπαδάκη
Γεν. Ἀρχ/κοῦ Ἐπιτρόπου.
«Καὶ πληθυνῶ σε σφόδρα»
ρίζες ἀπό τά πανέμορφα χωριά τῆς
(Γέν. ιζ΄ 2)
Πατρίδος μας ἔρχεται στὴ σκέψη μου ὁ
Ἐντυπωσιάζει ἡ ὑπόσχεσις τοῦ ἴδιου τελευταῖος προσωπικὸς ψαλμὸς τοῦ
του Θεοῦ γιὰ
Δαυίδ, ὅπου
τὴν δημιουργία
ρητὰ ἀναφέπολύτεκνης
ρει
ὅτι
οἰκογένειας.
«μικρὸς ἤμην
Ἐντυπωσιάζει ὁ
ἐν τοῖς ἀδελἀριθμὸς
τῶν
φοῖς μου καὶ
παιδιῶν
ἀπό
νεώτερος ἐν
τήν ἐποχή τοῦ
τῷ οἴκῳ τοῦ
Ἰακὼβ μέχρι καὶ
πατρός μου…
τὴν πολύτεκνη
καὶ ἦρέ με ἐκ
οἰκογένεια τῶν
τῶν προβάἁγίων Μακκατων τοῦ παβαίων Παίδων.
τρός μου καὶ
Ἀπὸ τὴν Παἔχρισέ με ἐν
λαιὰ ἤδη Διατῷ ἐλαίῳ τῆς
Ἀναφορά νοσταλγική
θήκη μέχρι καὶ
χ ρ ί σ ε ω ς
σέ σπουδαῖο ἐθνικό ζήτημα
τὴν
Καινή,
αὐτοῦ» ψαλὅπως ἡ Ἱερὴ οἰκογένεια τοῦ Χριστοῦ, μός πού ἐπισφραγίζει καὶ τὸν σκοπὸ
ἡ οἰκογένεια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, ἡ τῆς ἐργασίας αὐτῆς, ὅπου λαμπρὰ
οἰκογένεια τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καὶ οἱ ἀποδεικνύεται ἡ διηνεκὴς εὐλογία τοῦ
οἰκογένειες πολλῶν μορφῶν τῆς Θεοῦ πρὸς κάθε οἰκογένεια πολύτεἘκκλησίας μας εἶχαν τὴν εὐλογία τῆς κνη.
πολυτεκνίας. Στὴν ἐν γένει ἱστορία τοῦ
Νοσταλγικὰ ἀναφέρομαι στὸ παρελτόπου μας πλειάδα Πατριαρχῶν, θόν, ὅπου φτωχὲς μὰ πιστὲς οἰκογέἈρχιερέων, πολιτικῶν, στρατιωτικῶν νειες ἔδιναν ζωὴ στὰ χωριά μας. Τὰ
προσωπικοτήτων ὡς και ἀνθρώπων σχολειὰ κατάμεστα, τὰ ἱερὰ τῶν
τοῦ πνεύματος, ἔτυχε καὶ τυχαίνει νὰ Ἐκκλησιῶν μας γεμάτα μὲ παπαδοσόι.
ἔχουν καταγωγὴ ἀπὸ οἰκογένειες πο- Σὲ κάθε ἐκκλησιαστική, κοινωνικὴ
λυτέκνων. Καὶ ὡς ἐπί το πλεῖστον μέ ἐκδήλωση προεξῆρχαν τὰ παιδιὰ μὲ τὰ
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ἑξαπτέρυγα. Παιδικὰ τιτιβίσματα παντοῦ, στὰ σχολειά, στὶς Ἐκκλησιές. Πανηγύρι στὴν οἰκογένεια τὴν πολύτεκνη,
ὅταν ἀπὸ τὴν ξενιτιὰ γύριζε ὁ ξενιτεμένος γυιὸς γεμάτος προικιὰ γιὰ τὶς ἀδελφές του. Εὐλογημένα ἐκεῖνα τὰ
τραπέζια μὲ τὶς νοσταλγικὲς ἐκεῖνες
στιγμές, ὅπου ὁ παπποὺς καὶ ἡ γιαγιά,
ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα περιστοιχισμένοι ἀπὸ παιδιὰ καὶ ἐγγόνια κατά τό
«ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλω τῆς τραπέζης σου, ὡς στελέχη βλέπων τὰ
ἔκγονά σου, χαῖρε εὐφραίνου, προσάγων ταῦτα τῷ Χριστῷ ποιμενάρχα»
(Ἀντίφωνον Γ΄- Ἀναβαθμοὶ βαρέος
ἤχου) ἐξέχεαν εὐλογία, χάρη καὶ χαρά,
ἐλπίδα καὶ δύναμη, κουράγιο καὶ σιγουριά.
Καὶ τώρα ἐν ἔτει δισχιλιοστῶ ἐνδεκάτω νοσταλγοῦμε καὶ ἀναπολοῦμε τὶς
εὐλογημένες ἐκεῖνες στιγμὲς, διότι ἀπὸ
τέτοιες οἰκογένειες καταγόμαστε καὶ
μεῖς, καθὼς βλέπουμε μία πατρίδα
ἀναιμική, μὲ τὰ σχολειὰ τῆς ὑπαίθρου νὰ κλείνουν τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο.
Μὲ τὶς αὐλὲς χορταριασμένες, τὶς πλατεῖες βουβές, τὶς ἐκκλησιὲς δίχως παιδιά, μὲ ἀνύπαρκτες βαπτίσεις νηπίων
καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ μία πολιτεία
δίχως συμπόνια καὶ κατανόηση. Μὲ
ἕναν «Καλλικράτη», ὁ ὁποῖος μάζεψε
καὶ τὴν τελευταία ἰκμάδα τῶν
μικρῶν χωριῶν σὲ κέντρα, ποὺ πολλὲς
φορὲς ἔχουν μακρινὲς ἀποστάσεις, μὲ
ἀποτέλεσμα πολλὲς οἰκογένειες μὲ τὰ
παιδιά τους νὰ ἀποχωροῦν καὶ ἔτσι νὰ
ρημάζει ἡ ὕπαιθρος. Τελευταῖα τούς
ἥρωες τῆς πατρίδος, ποὺ εἶναι οἱ πο-

λύτεκνοι, οὐσιαστικὰ τὸ κράτος τοὺς
πέταξε κόβοντας ἐπιδόματα, φορολογώντας τους οὐσιαστικὰ γιὰ τὶς πολυπληθεῖς οἰκογένειες, ἐνῶ θἄπρεπε
λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν καὶ τὸ ὀξύτατο
δημογραφικὸ πρόβλημα ποὺ ταλανίζει
τὴν πατρίδα μας νὰ ἐγκύψει μὲ περισσότερη στοργὴ καὶ ἐνδιαφέρον πρὸς
τὴν εὐλογημένη πολύτεκνη οἰκογένεια
καὶ νὰ σταθεῖ ἀρρωγὸς καὶ συμπαραστάτης, διότι ἀπ’ αὐτὴν θὰ ὀργανωθεῖ
ἡ ἄμυνα τῆς χώρας καὶ ἡ στελέχωση
τῆς πατρίδας, τό μέλλον της καί ἡ
ὕπαρξή της.
Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τοὺς πολυτέκνους, ἔχει δὲ ἀφιερώσει καὶ εἰδικὴ
ἑορτὴ γιὰ αὐτούς. Μάλιστα οἱ Ἱεράρχες καὶ ὁ Κλῆρος τῆς Ἑλλάδος κατ’
ἔτος σὲ εἰδικὴ λογὶα γιὰ τὰ παιδιὰ τῶν
πολύτεκνων οἰκογενειῶν τῆς Θράκης
μας συνδράμουν μὲ ὅλη τή δύναμη τῆς
ψυχῆς τους. Καλὸν θὰ εἶναι ὅμως περαίνοντας τὴν ἐργασίαν μου αὐτὴν νὰ
παρακαλέσω, ὥστε ὅλοι μας νὰ ἔχουμε
εὐαισθησία, ἐκτίμηση, ἀγάπη καὶ διάθεση προσφορᾶς πρὸς κάθε πολύτεκνη
οἰκογένεια. Ἰδιαίτερα δὲ τὶς γιορτινὲς
αὐτὲς ἡμέρες μὲ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Θείου
Βρέφους στὴ δική μας ἀνθρώπινη οἰκογένεια, ἂς δείξει ὁ καθένας μας μὲ τὸ
φωτισμὸ τοῦ Θείου Βρέφους ἔμπρακτα
τὴν ἀγάπη του, μὲ ὅποιον τρόπον μπορεῖ, γιὰ νὰ σκορπίσει χαρά, νὰ δώσει
εὐτυχία, νὰ δεῖ χαμόγελα, νὰ ἀντικρύσει εὐγνώμονα μάτια, στὰ μέλη μίας
πολύτεκνης οἰκογένειας, τῆς γειτονιᾶς μας, τῆς ἐνορίας μας, τῆς Μητροπόλεώς μας, τῆς Πατρίδας μας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πρὸς
Τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως

Ἐπὶ τῆ ἐνάρξει λειτουργίας Βιβλιοπωλείου τῆς Μητροπόλεως
Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Πατέρες
Εἴμαστε στὴν εὐχάριστη θέση νὰ σᾶς ἀναγγείλωμε, ὅτι ἀπὸ τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ τρέχοντος ἔτους λειτουργεῖ Βιβλιοπωλεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας στὸ ἰσόγειο τοῦ παλαιοῦ Οἰκοτροφείου Ἀρρένων, στὸ κέντρο
τῆς πόλεώς μας, ἀπέναντι
ἀπὸ τὴ θέση, ὅπου σταθμεύουν τὰ λεωφορεῖα τῶν
ΚΤΕΛ. Τὸ μικρὸ αὐτὸ Βιβλιοπωλεῖο περιλαμβάνεται
στὶς δραστηριότητες τοῦ Ἐπιμορφωτικοῦ -Ἐπικοινωνιακοῦ
Ἱδρύματος, πού ἱδρύσαμε ἐφέτος διά Προεδρικοῦ Διατάγματος, τὸ ὁποῖον ἀποσκοπεῖ
στὴν θεσμοποίηση, τὴν ἐπισημοποίηση δηλαδὴ μὲ Κρατικὴ ἐπικύρωση ὅλου τοῦ πνευματικοῦ καὶ ἱεραποστολικοῦ
ἔργου τῆς Μητροπόλεώς μας.
Τὸ Βιβλιοπωλεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας δὲν ἀποβλέπει σὲ κερδοσκοπικοὺς σκοπούς. Ἄπαγε τῆς βλασφημίας! Ἐντάσσεται, ὅπως εἴπαμε προηγουμένως, στὴν ὅλη ποιμαντικὴ καὶ ἱεραποστολικὴ δραστηριότητα τῆς
Μητροπόλεώς μας καὶ ἕνα σκοπὸ ἔχει: Νὰ βοηθήση τὸν χριστιανό μας νὰ κρατήση στὰ χέρια
του βιβλία πνευματικά, θρησκευτικά, πού οἰκοδομοῦν, πού θὰ τὸν βοηθήσουν νὰ γνωρίση τὸ
Θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὸν αἰώνιο καὶ σωτήριο Λόγο

τοῦ Θεοῦ.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι γύρω μας μαίνεται ὁ πόλεμος τοῦ κακοῦ, ὅτι τὸ μαῦρο σκοτάδι τῆς πλάνης καὶ τῆς ἀπιστίας ἀγωνίζεται χρόνια τώρα νὰ
σκεπάση τὴ ζωή μας. Εἴμαστε ἀπόλυτα ἐνήμεροι γιὰ τὴν θλιβερὴ αὐτὴ κατάσταση τῆς ἐποχῆς μας.
Ὅμως πολὺ σωστὰ εἶπαν, ὅτι
εἶναι πολὺ καλύτερο ἀπὸ τὸ νὰ
θρηνῆς καὶ νὰ καταριέσαι τὸ
σκοτάδι, πού εἶναι γύρω σου,
νὰ ἀνάπτης ἔστω ἕνα μικρὸ
κερί. Αὐτὸ πράττομε συνειδητὰ καὶ ἐμεῖς ἱδρύοντας τὸ
ταπεινὸ Βιβλιοπωλεῖο μας.
Διαθέτοντας πρὸς πώληση σὲ
πολὺ μικρὴ τιμὴ τὴν Ἁγία
Γραφὴ ἤ ἄλλα πολύτιμα πνευματικὰ βιβλία ἐξορκίζομε τὸ
πλεονάζον κακὸ δίπλα μας
προσφέροντας τὸ Φῶς τὸ σωτήριο τοῦ Χριστοῦ μας.
Ἔτσι παρακαλοῦμε νὰ δεῖτε τὴ νέα ποιμαντική μας προσπάθεια καὶ νὰ ἐπισκέπτεσθε τακτικὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ Βιβλιοπωλεῖο μας προμηθευόμενοι βιβλία χρήσιμα εἴτε γιὰ τὴν προσωπική σας μελέτη ἤ γιὰ τὰ παιδιὰ ἤ γιὰ δῶρα
στοὺς συνανθρώπους σας. Μὴ λησμονεῖτε, ὅτι
ἕνα καλὸ βιβλίο μπορεῖ νὰ ἐπηρεάση σημαντικά ἤ καί νά ἀλλάξη τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου.

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
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Ὅπως καλῶς γνωρίζετε, πολλοὶ εὐσεβεῖς χριστιανοὶ
ἔχουν τὴν συνήθεια νὰ ἀφιερώνουν στὸ Ναὸ διάφορα
μικρὰ χρυσὰ ἤ ἀσημένια ἀντικείμενα. Θέλοντας νὰ
ἐκφράσουν καὶ μὲ τρόπο ὑλικὸ τὴν εὐγνωμοσύνη τους
πρὸς τὸν Χριστὸ ἤ τὴν Παναγία ἤ
σὲ κάποιον Ἅγιο, διότι σὲ μία
πολὺ δύσκολη στιγμὴ τῆς ζωῆς
τους εἶχαν τὴν βοήθειά τους, κρεμοῦν μπροστὰ στὴν εἰκόνα κάποιο
πολύτιμο ἀφιέρωμα, ἤ σταυρὸ ἤ
ὁμοίωμα μικροῦ παιδιοῦ ἤ κάτι
παρόμοιο, πιστεύοντας πολὺ
σωστὰ ὅτι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο
ἐκδηλώνουν τὴν εὐγνωμοσύνη τῆς
ψυχῆς των, γιὰ τὴν ἐξαιρετικὴ
χάρη, πού ἀπήλαυσαν μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἤ τὶς πρεσβεῖες τοῦ
Ἁγίου.
Ἔτσι βλέπομε μερικὲς θαυματουργὲς Εἰκόνες νὰ σκεπάζωνται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ
τὰ ἱερὰ αὐτὰ ἀφιερώματα ἤ ἀναθήματα. Νὰ μὴ διακρίνωνται ἀκόμη τὰ ἱερὰ πρόσωπα τῆς Εἰκόνος ἀπὸ
τὸ πλῆθος τῶν εὐλαβικῶν αὐτῶν δώρων. Δυστυχῶς
«οὐ πάντων ἡ πίστις». (Β΄ Θεσσαλ. 3,2) Μερικοὶ οὔτε
πίστη ἔχουν, οὔτε εὐλάβεια, οὔτε φόβο Θεοῦ. Ἀκόμη
καὶ αὐτὰ τὰ ἱερὰ δῶρα τῶν καλῶν χριστιανῶν μὲ τὰ
εὐγνώμονα αἰσθήματα πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τοὺς Ἁγίους
τῆς πίστεώς μας, τὰ βλέπουν «ἀδίκοις ὀφθαλμοῖς»
ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος.
Τὰ ἐποφθαλμιοῦν οἱ ἀσεβεῖς ἄνθρωποι καὶ ἀθεόφοβοι καὶ τὰ ὑπολογίζουν ὡς καλὴ λεία γιὰ νά τὰ κλέψουν καὶ ἀπὸ δῶρα τοῦ Θεοῦ νὰ τὰ καταχρασθοῦν
καί νά τά κάμουν ἰδικά τους. Φοβερὸν πρᾶγμα! Ἔτσι
χωρὶς ἴχνος ντροπῆς, νύκτα ἤ ἀκόμη καὶ ἡμέρα σπάζουν τὶς πόρτες τοῦ Ναοῦ ἤ καὶ τὰ παράθυρά του καὶ
εἰσβάλλουν στὸν ἱερὸ χῶρο, καὶ εἴτε παίρνουν μαζί
τους τὴν εἰκόνα μὲ τὰ ἀφιερώματα εἴτε ἀφαιροῦν τὸ
κάλυμμά της καὶ συλλέγουν τὰ χρυσὰ καὶ ἀσημένια
ἱερὰ ἀναθήματα γιὰ νὰ τὰ πουλήσουν στὴ συνέχεια τῆς
ἐλεεινῆς των δράσεως καὶ μὲ τὰ χρήματα αὐτὰ νὰ συνεχίσουν τὴν ἄθλια ζωή τους.

Τέτοια θλιβερὰ περιστατικὰ βεβηλώσεως Ἱερῶν
Ναῶν καὶ ἁρπαγῆς ἱερῶν ἀφιερωμάτων ἀπὸ σεβάσμιες
Εἰκόνες δὲν εἶναι πλέον ἀσυνήθιστα καὶ στὴν δική μας
Μητροπολιτικὴ περιφέρεια. Θρηνοῦν καὶ ὁλοφύρονται
οἱ ἱερεῖς μας γιὰ τὴν βδελυρὴ ἱεροσυλία καὶ παρὰ τὰ μέτρα ἀσφαλείας
πού φιλότιμα παίρνουν, τὰ ἐπεισόδια αὐξάνονται καὶ πολύτιμα ἀναθήματα τῶν Ναῶν ἤ καί σεβάσμιες
Εἰκόνες ἐξαφανίζονται στὰ χέρια
ἀσεβῶν καί ἀδίστακτων ἀνθρώπων.
Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ καὶ πρὸς περιορισμὸ τοῦ αὐξανομένου κακοῦ σὲ
μικροὺς καὶ μεγάλους Ναοὺς τῆς
Ἐπαρχίας μας ἀποφασίζομε τὰ κάτωθι: Τὰ ἱερὰ ἀφιερώματα, ὅπως
εἶναι ἐκτεθειμένα ἐπάνω στὴν
Εἰκόνα, λάμποντα καὶ ἀστράπτοντα
χρυσὰ καὶ ἀσημένια ἱερὰ δῶρα, προκαλοῦν τοὺς ἀσεβεῖς κλεπτομανεῖς καὶ ληστές. Ἑπομένως πάση θυσία πρέπει νὰ διαφυλαχθοῦν σὲ
ἀσφαλῆ τόπο καὶ ἀθέατο. Γνωρίζομε ὅτι μερικοὶ ἐπιθυμοῦν νὰ τὰ βλέπουν. Γιατί ὅμως τὰ ἀφιέρωσαν στὸ
Θεὸ; Γιὰ νὰ τὰ βλέπη ὁ Θεὸς ἤ νὰ τὰ βλέπουν οἱ ἴδιοι;
Τὰ ἀφιέρωσαν στὸ Ναὸ γιὰ νὰ ἐκφράσουν τὴν εὐσέβειά
τους ἤ ἀπὸ ματαιοδοξία καὶ κενοδοξία; Ἀλλὰ ἐὰν ἡ
κοινὴ θέα τῶν πολύτιμων ἀναθημάτων γίνεται αἰτία
κλοπῆς καὶ ἱεροσυλίας καὶ βεβηλώσεως τοῦ Ναοῦ,
τότε τί εἶναι προτιμότερο;
Πρὸς ἀποφυγὴν μάλιστα παρεξηγήσεων ἐντέλλονται οἱ Ἱερεῖς καὶ οἱ Ἐπίτροποι τοῦ Ναοῦ νὰ καταγράψουν λεπτομερῶς ὅλα τὰ ἀφιερώματα καὶ νὰ ἐξηγοῦν
προθύμως στὸν καθένα, πού ἀμφιβάλλει γιὰ τὴν
ὕπαρξή τους, ποῦ εἶναι κατατεθειμένα. Οὐδεὶς θὰ
ἐκποιῆ τὰ ἱερὰ αὐτὰ ἀφιερώματα, εἰμὴ ἐν ἐσχάτη
ἀνάγκη καὶ μὲ πλήρη διαφάνεια καὶ κατόπιν συννενοήσεως μετὰ τῆς Μητροπόλεως.
Ταῦτα, ἀγαπητοί, ἐντελλόμεθα πατρικῶς καὶ παρακαλοῦμεν πρὸς περιστολήν σοβαρωτάτης ἁμαρτίας
νὰ δείξετε τὴν δέουσαν κατανόησιν καὶ ὑπακοήν.

Εὐχέτης πρὸς Κύριον
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος

Ποιμαντικά

ὑπό Πρεσβυτέρας Ἑ. Καλεάδου
1. Χρόνια δύσκολα
γοητευμένο ἄνθρωπο καί τοῦ δίνει τήν προοπτική
Ζοῦμε σέ χρόνια δύσκολα, ὄχι μόνο λόγω τῆς του σκοποῦ καί τῆς χαρᾶς τῆς Ἀνάστασης! Καί ὅλα
οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς κρίσης πού διανύουμε, αὐτά μ’ ἕναν τρόπο θά τά δείξει καί θά τά ἐμπνεύἀλλά κυρίως γιατί στά χρόνια αὐτά φαίνεται κα- σει: μέ τό παράδειγμά της, ἔχοντας ἡ ἴδια κορυθαρά ἡ πνευματική πεῖνα καί δίψα τῶν ἀνθρώπων: φαῖο παράδειγμα τό ἦθος τῆς Παναγίας μας. Σέ
ἡ ἀνθρώπινη ψυχή λιμοκτονεῖ ἀπό ἔλλειψη ἐμπι- ἐποχές ὅπου ἀκόμη καί μέσα στήν οἰκογένεια δέν
στοσύνης, οὐσιαστικῆς χαρᾶς, θυσιαστικῆς ἀγάπης. ὑπάρχει συχνά ἡ θερμή ἀγάπη πού κάνει τίς ψυΤό κύριο πρόχές νά ἀνθίζουν καί
βλημα, πιστεύω, πενά βρίσκουν τό
ρισσότερο καί ἀπό
πρόσωπό τους, ἡ
τά περιορισμένα ἤ
πρεσβυτέρα καπενιχρά οἰκονομικά
λεῖται νά ἀφήσει
μέσα πού δυσκοἕνα ἄρωμα, μία
λεύουν τήν κατάγεύση ἐν Χριστῷ
σταση σήμερα, εἶναι
ζωῆς στούς ἐνορίἡ ἔλλειψη κατανόητες - τή γεύση ζωῆς
σης καί ἀνθρώπινης
πού εἶναι ἀπαραίσυμπαράστασης, ἡ
τητη γιά νά χαράἀπουσία τῆς φρονξουν τήν πορεία
τίδας καί τῆς ζετους μέσα σ’ αὐτό
Σύναξη Πρεσβυτερῶν.
στασιᾶς πρός τόν
τόν κόσμο. Ἡ ἀπόΧρήσιμες, ἐποικοδομητικές σκέψεις
ἀδελφό μας. Πράγλυτη καί ἀπεριόκαί προτάσεις πρός τίς πρεσβυτέρες.
ματι, ἐκφράσεις
ριστη μητρική
ὅπως «πρόβλημά
ἀγάπη πρέπει νά
σου…» παλαιότερα δέν ὑπῆρχαν κἄν στό λε- εἶναι ὁ ὁδοδείκτης, ὁ ἀγώνας της καί ἡ συνεξιλόγιό μας. Ἦρθε “χειμώνας’’ στίς ἀνθρώπι- χόμενη προσπάθειά της.
νες ψυχές καί «ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν».
Αὐτή ἡ ἀγάπη σαρκώνεται μέ ποικιλόμορὉ ταπεινός μεγάλος Φώτης Κόντογλου μᾶς λέει γιά φους τρόπους. Μποροῦμε νά ἀκούσουμε τόν ἐνοτόν σύγχρονο ἄνθρωπο: «Ἐπειδὴς οἱ δύστυ- ρίτη πού θέλει τήν συμπαράστασή μας μέ προσοχή
χοι εἶναι φτωχοὶ ἀπὸ μέσα τους κι ἀδειανοὶ καὶ τρε- καί ἐνδιαφέρον. Νά συζητήσουμε καί νά στηρίξουμε
μάμενοι καὶ θέλουνε νὰ ζεσταθοῦνε καὶ ρίχνουνε ἀπὸ μέ τόν λόγο. Νά εἴμαστε δίπλα του στό κάθε του
πάνω τοὺς ὅλα αὐτὰ τὰ πράγματα, σὰν τὸν θερμα- πρόβλημα ἕτοιμες νά κάνουμε καί πρακτικά ὅτι
σμένο ποὺ ρίχνει ἀπάνω του παπλώματα καὶ ροῦχα, μποροῦμε γιά νά ἐλαφρύνουμε τό φορτίο του.
δίχως νὰ ζεσταθεῖ. Λογαριάζω πὼς οἱ σημερινοὶ οἱ Ὑπάρχουν ὅμως καί τρόποι πού μπορεῖ νά φαίἄνθρωποι εἶναι πιὸ φτωχοὶ στὸ ἀπομέσα πλοῦτος, γιὰ νονται ἁπλοί ἤ ἁπλοϊκοί, ὅμως σηματοδοτοῦν σπουνά ‘χουν ἀνάγκη ἀπὸ τόσα πολλὰ μάταια».
δαῖα πράγματα, ἀνάλογα μέ τό ἦθος μέ τό ὁποῖο
ζυμώνονται, λ.χ. τό νά φτιάξουμε ἕνα κέρασμα
2. Ὁ ρόλος τῆς Πρεσβυτέρας
(κέικ, τυροπιτάκια, στίς νηστεῖες κάτι νηστίσιμο)
Σ’ αὐτά λοιπόν τά χρόνια, πού ἡ ἐκκλησία τοῦ ἤ ἕνα γεῦμα πού θά εἶναι φτιαγμένο μέ ἀγάπη καί
Χριστοῦ μας εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα στόν ἀδιέξοδο τρό- θά τό προσφέρουμε σέ ὅλους τους ἐνορίτες καί ὄχι
πο ζωῆς τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου, ἡ πρεσβυτέρα μόνο σέ αὐτούς πού ἔχουν ἀνάγκη καί ὁτιδήποτε
καλεῖται νά εἶναι παροῦσα γιά ν’ ἁπαλύνει τόν ἄλλο θά μποροῦσε νά εὐφράνει τήν ψυχή καί τό
πόνο… νά δείξει τό ἦθος καί τό κάλλος τῆς Ὀρθο- σῶμα καί νά δίνει τήν αἴσθηση καί τή ζεστασιά τῆς
δοξίας μας πού ἡμερεύει τόν κουρασμένο καί ἀπο- γνήσιας φροντίδας, τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς ἀγάπης.
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Ἐξ ἄλλου, γιά τόν Χριστό μποροῦμε νά μιλήσου- χοῦνται, τήν ἀγάπη πού τούς δίνεται ἔχουν τήν τάση
με μέ πολλούς ὄμορφους τρόπους καί ὄχι μόνο μέ σέ ἀρκετές περιπτώσεις νά μήν τήν χαίρονται ὡς
τόν λόγο. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἐφευρετική, αὐτή μπο- χριστιανοί, ἀλλά νά τήν βλέπουν χρησιμοθηρικά
ρεῖ νά μᾶς καθοδηγήσει καί νά μᾶς ἐμπνεύσει… καί νά τήν ἐκμεταλλεύονται. Ὁ ρόλος τῆς πρεἝνα ἄλλο μέλημα τῆς πρεσβυτέρας, εἶναι ἡ σβυτέρας ἑπομένως δέν εἶναι μόνο νά δίνει
χαρά πού ἔχει ἀνάγκη ἡ ἐνορία, νά ἐπικρατεῖ στή ἀπεριόριστη ἀγάπη, συγχρόνως πρέπει νά διζωή τῆς Ἐκκλησίας καί τίς συνάξεις τῶν πιστῶν δάξει πώς καί οἱ ἴδιοι θά μπορέσουν νά δώσουν
μετά τίς ἀκολουθίες, λ.χ. στήν αἴθουσα, στό ἀρχον- ἀγάπη.
ταρίκι ἤ ὅπου ἀλλοῦ οἱ πιστοί μποροῦν νά ἔχουν κάΕἶναι δύσκολο γιατί σήμερα οἱ ἄνθρωποι, ἤδη
ποια συνάντηση καί νά ἀνταλλάξουν κάποιες κου- ἀπό τήν παιδική τους ἡλικία, μαθαίνουν οἱ ἄλλοι
βέντες. Ὅταν ἔρχεται ὁ ἐνορίτης νά ἐκκλησιαστεῖ, νά τούς προσφέρουν. Σέ παλαιότερες ἐποχές ἦταν
τό περιβάλλον νά ἀποπνέει τήν Χαρά τοῦ Ἀνα- τό σύνηθες τά μεγαλύτερα ἀδέλφια νά προσφέρουν
στάντος Χριστοῦ. Ἡ Ψυχή πρέπει νά εἰσπράττει, ὅτι καί νά μεγαλώνουν τά μικρότερα. Αὐτό εἶχε σάν
πρίν λίγο μέσα στήν Θεία Λειτουργία τελέσθηκε τό ἀποτέλεσμα νά καλλιεργοῦνται βαθύτατοι δεσμοί.
πλέον χαρμόσυνο γεΣήμερα ἀπό τά
γονός. Γιά νά γίνει
παιδικά τους χρόὅμως αὐτό, ἡ πρεσβυνια, ζητοῦν καί
τέρα πρέπει πρῶτα
ἀπαιτοῦν τά πάντα
ἀπ’ ὅλα νά τό καλἀπό τούς ἄλλους,
λιεργήσει καί νά τό
γιατί θεωροῦν ὅτι
βιώσει ἡ ἴδια καί ἀκοὅλοι εἶναι ὑποχρεωλούθως νά τό ἀποδώμένοι νά τούς προσει στή εὐχαριστιακή
σφέρουν, τό ἀντίκοινότητα, δηλαδή
στροφο δέν τό ἔχουν
στήν Ἐκκλησία.
διδαχθεῖ. Αὐτό βέἩ Πρεσβυτέρα
βαια εἶναι μία μεγάὡς γυναίκα ἔχει τό
λη ἔλλειψη καί ἀναὉ Σεβ. ὁμιλεῖ στίς Πρεσβυτέρες.
χάρισμα τῆς εὐαιπηρία τοῦ σύγχροσθησίας καί τῆς φροντίδας. Ἔτσι διακονεῖ ὡς μάνα, νου ἀνθρώπου. Εἶναι συνηθισμένη στά παιδιά σήπαραμυθεῖ, στηρίζει. Νοιάζεται γιά τά προβλήματα μερα ἡ λέξη βαριέμαι, ἀδιανόητη γιά κάποιον μετῶν ἐνοριτῶν καί συμπάσχει. Προσπαθεῖ μέ κα- γαλύτερο. Δέν ξέρει νά ἀγαπάει ἀλλά μόνο νά χρητανόηση νά πλησιάσει καί νά σταθεῖ μέ ἀγάπη δί- σιμοποιεῖ τόν συνάνθρωπό του. Αὐτό εἶναι τό μεπλα τους. Ζεῖ τόν πλοῦτο τῆς αὐτοθυσίας.
γάλο πρόβλημα πού ἀφήνει τήν ψυχή ἄδεια καί
Τά προβλήματα ὅμως πού μπορεῖ νά συναν- πάμφτωχη!
τήσει, ἐνδεχομένως νά εἶναι μεγάλα καί νά προἩ Ἐκκλησία ἀρκετές φορές γίνεται ἀποδέκτης
έρχονται κυρίως ἀπό τήν διαφορετικότητα τοῦ κάθε τῆς συγκεκριμένης συμπεριφορᾶς πού δημιουργεῖ
ἐνορίτη, τήν ἀνταγωνιστικότητα, τόν ἐγωισμό καί προβλήματα στή λειτουργία της. Τό ἐρώτημα
μία σειρά ἀπό πάθη πού ὑπάρχουν σέ ὅλους τούς εἶναι, πῶς ἡ πρεσβυτέρα μπορεῖ ὡς στοργική,
ἀνθρώπους καί δυσκολεύουν τίς ἀνθρώπινες σχέ- μάνα νά μάθει στούς ἐνορίτες της, πῶς νά ἐξασεις. Ἡ προσπάθεια γιά διατήρηση τῆς συνοχῆς σκοῦν τήν ἀγάπη στήν πράξη, μέσα ἀπό ἁπλά
τῶν μελῶν τῆς Ἐνορίας καί τήν ἀνάπτυξη πράγματα πού σχετίζονται μέ τήν καθημερινή λειἁρμονικῶν σχέσεων, ὅπως σέ κάθε οἰκογένεια, τουργία τῆς Ἐκκλησίας.
εἶναι μέλημα καί καθῆκον της πρωταρχικό. ΒέΣτήν ἐποχή μας διάφορα διακονήματα σέ κάβαια, ἐδῶ ἡ δυσκολία εἶναι κατά πολύ μεγαλύτε- ποιους Ἱερούς Ναούς γίνονται μέ ἀμοιβή. Αὐτό
ρη γιατί οἱ ἄνθρωποι εἶναι πολύ περισσότεροι, μέ χωρίς νά εἶναι κακό, στερεῖ ἀπό τά μέλη τῆς εὐχαδιαφορετική νοοτροπία ὁ καθένας, μέ ἄλλο ἐπίπεδο ριστιακῆς κοινότητας τή δυνατότητα νά συμβάλπαιδείας, καλλιέργειας καί σέ πολλές περιπτώσεις λουν οἱ ἴδιοι μέ τόν προσωπικό κόπο καί χρόνο τους
φοβισμένοι, πληγωμένοι, ἀποθαρρυμένοι.
στή διακονία τῆς Ἐνορίας, πράγμα πού θά λειΟἱ ἄνθρωποι σήμερα ἐπειδή δέν μαθαίνουν νά τουργοῦσε θεραπευτικά, πέρα ἀπό τόν πρακτικό
ἀγαπᾶνε, δέν ἔχουν παραδείγματα, δέν κατη- σκοπό. Ὁ Χριστός μᾶς ζήτησε νερό ἀπό τή Σα-

μαρείτιδα γιά νά τῆς προσφέρει τό Ὕδωρ τό
Ζῶν. Ἀγαπᾶμε κάτι, ὅταν κοπιάζουμε καί δίνουμε
τόν χρόνο μας ἐν ἐλευθερία.
Ἡ Πρεσβυτέρα μάνα εἶναι αὐτή πού θά μεσολαβήσει πρός τόν Πατέρα Ἱερέα ὅταν κάποιο πρόβλημα ἀπασχολεῖ τά μέλη τῆς ἐνοριακῆς οἰκογένειας. Καλεῖται αὐτή νά κρατήσει
ἰσορροπίες. Νά ἁπαλύνει διαφορές. Μέ τήν νέκρωση τοῦ δικοῦ της θελήματος καί μέ τήν πίστη
στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά ξεκλειδώνει τίς
καρδιές! Μέ τόν λόγο ἀλλά τίς περισσότερες φορές μέ τήν σιωπή της μπορεῖ νά ἔχει μία καρδιακή ἐπικοινωνία. Καί ὅπως ἔλεγε μία Γερόντισσα στήν Ἱεραποστολή: «Οἱ γλῶσσες μέ τίς ὁποῖες
ἐπικοινωνῶ, εἶναι πέντε: χαμόγελο, δάκρυα, ἄγγιγμα, προσευχή καί ἀγάπη».
Ἄς μή θεωρηθεῖ ὅμως ὅτι ἡ πρεσβυτέρα προσφέρει στούς ἐνορίτες χωρίς νά λαμβάνει. Ζεῖ τή
χαρά μέσα ἀπό τίς πολλαπλές ἐκφράσεις της
μέσα στή ἐνορία. Ἀπό τήν ἄλλη διδάσκεται γιατί στούς κόλπους τῆς Ἐνορίας ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού βιώνουν τό μυστήριο τῆς σωτηρίας μέ ταπείνωση καί ἁπλότητα καί ἄλλοι πού δοκιμάζονται σκληρά καί ὑπομένουν μέ καρτερία καί προσευχή τίς δύσκολες περιστάσεις τῆς ζωῆς. Ὅλοι
αὐτοί μέ τήν σιωπή τους εἶναι ἕνα φωτεινό παράδειγμα γιά τό πῶς ἐνεργεῖ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ στούς
ἀνθρώπους. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι εἶναι ὁ πλοῦτος τῆς
ἐνορίας. Ὅμως ἡ πρεσβυτέρα διευρύνει τό νοῦ καί
τήν καρδιά της καί ἀπό τήν συναναστροφή της μέ
ὅλους τους ἐνορίτες, ἐξ αἰτίας τῆς διαφορετικότητας τοῦ κάθε ἐνορίτη. Ἔτσι μέσα ἀπό αὐτή τήν
ἀνατροφοδότηση κάνουμε ὅλοι μαζί ἕνα βῆμα πρός
τήν ἑνότητα καί τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Αὐτή τήν ἑνότητα ὀφείλουμε νά τήν δείχνουμε ἐκτός τῶν ἄλλων καί μέ τό νά ἔχουμε σέ ὅ,τι
κάνουμε πρῶτα τήν εὐχή καί εὐλογία τοῦ
Ἱερέα καί συζύγου μας. Εἶναι ἀπαραίτητο οἱ ἐνορίτες νά βλέπουν στό ἱερατικό ζευγάρι σύμπνοια
καί ἔγνοια γιά τήν ἐνορία.
Τό σημαντικότερο ὅμως πού καλεῖται νά κάνει μία πρεσβυτέρα εἶναι νά καλλιεργεῖ τήν
ἀκλόνητη Πίστη στό Θεό καί τήν Ἀνάστασή Του.
Ἡ πρεσβυτέρα μπορεῖ μέ μικρούς πρακτικούς
τρόπους νά καλλιεργεῖ τίς καρδιές τῶν ἐνοριτῶν
γιά νά μπορέσει ὁ Ἱερέας σύζυγος νά σπείρει τήν
βεβαιότητα τῆς ἀναστάσιμης χαρᾶς. Π.χ. Νά
διαβάζει τό Ψαλτήρι στούς κεκοιμημένους ἤ
νά κάνει κατηχητικές συνάξεις μέ βιωματικό
χαρακτήρα (ἑτοιμασία κολλύβων, ζύμωμα πρό-

σφορου, ἄναμμα καντηλιῶν κ.α.). Εἰδικά τά παιδάκια ἀποδέχονται ἁπλά καί χαρούμενα τό γεγονός τῆς Ἀνάστασης καί βιώνουν ἴσως ἀσυναίσθητα τήν ἑνότητα ζώντων καί κεκοιμημένων μελῶν τῆς
Ἐκκλησίας στό χῶρο τῶν κοιμητηρίων, ὅπου θά
μποροῦσε νά γίνει κάποιο μάθημα κατηχητικοῦ.
Γιά νά μπορέσουν νά γίνουν ὅλα τά παραπάνω,
πρέπει ἡ πρεσβυτέρα νά τά ἀναθέτει ὅλα στόν
Κύριο διά μέσου της Προσευχῆς. Ἀσφαλῶς οἱ
Ἀκολουθίες καί οἱ Προσευχές τοῦ συζύγου-Ἱερέα
εἶναι ἡ μεγάλη Εὐλογία καί βοήθεια πού ἔχει ἡ Πρεσβυτέρα στό δύσκολο καί πολύπλοκο ἔργο της.
Ὅμως καί ἡ ἴδια χρειάζεται νά διαβάζει τήν Ἁγία
Γραφή καί ὁτιδήποτε ἄλλο θά μποροῦσε νά πλατύνει τήν καρδιά καί τό νοῦ της. Νά προσπαθεῖ νά
εἶναι συνέχεια σέ Προσευχή γιατί μόνον ἔτσι μπορεῖ νά ἔχει διάκριση καί φώτιση - λέει γιά τήν Προσευχή ὁ ἀββάς Ἠσαΐας: «ἡ Προσευχή εἶναι ἕνας
καθρέφτης γιά τό νοῦ καί φανός γιά τήν συνείδηση». Ἡ Προσευχή εἶναι αὐτή πού θά κάνει ζωντανή
καί φωτεινή τή σκέψη καί θά ὁδηγεῖ στό σωστό δρόμο γιατί «ὅταν εἶσαι σέ Προσευχή τά βλέπεις ὅλα
γύρω σου, τά παρατηρεῖς ὅλα, ἀλλά διά μέσου της
Προσευχῆς πού χαρίζει σ΄ ὅλα τά φαινόμενα τό λαμπρό καί διεισδυτικό της φῶς».
Ἡ ζωή τῆς πρεσβυτέρας εἶναι χαρά ἀλλά
καί μαρτυρία καί συγχρόνως μαρτύριο. Καί
στίς δυσκολίες πού τυχόν ἀντιμετωπίζει σύμφωνα
μέ τόν ψαλμωδό: «πάντα τά ἔθνη ἐκύκλωσάν μέ,
καί τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς …», μπορεῖ νά ἔχει διέξοδο εἴτε πρός τά πάνω, δήλ. μέ τήν
προσευχή, εἴτε πρός τά κάτω μέ τήν ταπείνωση καί
τότε πάντα θά ἀνοίγει δρόμος στό ἀδιέξοδο πρός
Δόξαν Θεοῦ.
Ἡ ζωή τῆς πρεσβυτέρας εἶναι διάφανη πρός
τούς ἐνορίτες, γι’ αὐτό πρέπει νά τήν κοσμοῦν
ἡ εὐλάβεια καί ἡ σεμνότητα καί νά τήν χαρακτηρίζουν ἡ εὐγένεια καί ἡ καλοσύνη
πρός ὅλους ἀδιακρίτως.
Ὁ Θεός πού μᾶς ἔκανε τή μεγίστη τιμή νά μᾶς
βάλει βοηθούς καί συνοδοιπόρους δίπλα στό Λειτουργό Του καί Ἱερέα - σύζυγό μας, ἄς μᾶς χαρίζει τή δύναμη, τή φώτιση καί τήν Εὐλογία Του νά
βαδίσουμε αὐτόν τόν Σταυραναστάσιμο δρόμο τῆς
Χαρμολύπης πρός Δόξαν Του καί πρός χάριν τῆς
Ἐκκλησίας καί τῆς ἐνορίας! Ἀμήν!
Γαλακτίωνος καί Ἐπιστήμης σήμερα, Ἐγγάμων
Ἁγίων της Ἐκκλησίας μας. Νάχουμε τίς πρεσβεῖες
τους!

13

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Πολιτικο-οικονομικά θέματα

Ἄρθρο τοῦ Οἰκονομολόγου Νικολάου Χατζητριανταφύλλου
Ὑπευθύνου Οἰκονομικῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως

μέ τόν ἑλληνικό ὅρο «ἀγελαία σκέψη»
(ἤ «ὁμαδική σκέψη»). Ἄς ἐξηγήσουμε
ὅμως τόν ὄρο πού τόν συναντοῦμε
στήν ὁρολογία γενικότερά της Διοίκησης (management) ἀλλά καί σέ κοινωνιολογικές θεωρίες καί τόν ὁποῖο ὅρο,
προσπαθεῖ νά ἑρμηνεύσει ἡ ἐπιστήμη
τῆς Ψυχολογίας.

2. Τί σημαίνει

AMBΩN

1. Ἡ ὁρολογία

Ο

ἱ περισσότεροι πολίτες σ’ αὐτή
τήν ταλαιπωρημένη χώρα δέν
εἶναι λίγες οἱ φορές πού ἀναρωτιοῦνται, πῶς εἶναι δυνατόν τόσοι
ἄνθρωποι πού παίρνουν ἀποφάσεις
(στούς κυβερνῶντες ἀναφέρομαι), νά
λαμβάνουν –κατ’ ἐπανάληψη!– λάθος
ἀποφάσεις, καί μάλιστα νά ὑπάρχει
ὁμοφωνία στό λάθος. Κι ὅμως ὑπάρχει
ἐξήγηση στό φαινόμενο πού ὀνομάζεται ἀγγλικά groupthink καί ἀποδίδεται

Τό συγκεκριμένο φαινόμενο ἐμφανίζεται σέ ὁμάδες μέ ὑψηλή συνοχή,
ὁμοιογενεῖς καί ἀπομονωμένες ἀπό
ἐξωτερική πληροφόρηση, μέ δημοκρατικό ἔλλειμμα, πού λειτουργοῦν
κάτω ἀπό συνθῆκες ὑψηλοῦ ἄγχους.
Δημιουργεῖ ἀρνητικά συμπτώματα καί
ἐπιφέρει ἀρνητικές συνέπειες, ὅπως
γιά παράδειγμα τή λήψη λανθασμένων
ἀποφάσεων. Τά μέλη τῆς ὁμάδας
ὑπάρχουν φορές πού προσπαθοῦν νά
ἐναρμονιστοῦν στό πνεῦμα πού ἐπικρατεῖ ἐντός αὐτῆς, ἄσχετα ἀπό τό
διακύβευμα ἤ τή λογική μιᾶς κατάστασης. Ἡ ἔννοια λοιπόν τῆς «ἀγελαίας σκέψης» (groupthink) περιγράφει
τόν, στρεβλωμένο, τρόπο σκέψης τῶν
μελῶν μίας ὁμάδας πού τοποθετεῖ τή
συναίνεση, πάνω ἀπό τήν κριτική, τήν
ἀνάλυση καί τήν οὐσιαστική ἀξιολόγηση τῶν θεμάτων. Στή διάρκεια τοῦ
groupthink, τά μέλη τῆς ὁμάδας ἀποφεύγουν νά θέσουν ἀπόψεις πού

ἐνδέχεται νά ξεφεύγουν ἀπό μία “ἀνα• Ἡ περίπτωση τῆς ἀπόφασης ἐκτόπαυτική ζώνη” πού ἔχει δημιουργήσει,
ξευσης τοῦ διαστημικοῦ λεωφοἀσυναίσθητα συνήθως, ἡ δυναμική
ρείου Τσάλεντζερ (Challenger) τό
της ὁμάδας αὐτῆς. O τρόπος σκέψης
1986 ἦταν ἀποτέλεσμα «ὁμαδικῆς
τοῦ κάθε μέλους μίας τέτοιας ὁμάδας
σκέψης» τῶν ὑπευθύνων της
εἶναι περίπου ἔτσι: «δέν θέλω νά γνωNASA, νά ἐπιτρέψουν τήν ἐκτόρίζω, καθώς ἄν δέ γνωρίζω δέν θά ἔχω
ξευσή του παρ’ ὅλες τίς ἀρνητικές
νά ἀντιμετωπίσω διλήμματα ἠθικῆς,
ἀναφορές καί μετρήσεις πού
οὔτε θά πρέπει νά πάρω δραστικές
εἶχαν πραγματοποιηθεῖ τότε.
ἀποφάσεις, οὔτε νά ἀλλάξω κάτι
• Τό φαινόμενο τό συναντοῦμε καί
καθώς τό status quo ἐξυπηρετεῖ καί τά
στούς ὀπαδούς τῶν ὁμάδων πού
δικά μου συμφέροντα». Κατά συνέἄν καί γνωρίζουν, πώς νά ὑβρίπεια: δέν ρωτῶ, δέν ἀμφισβητῶ, δέ
ζουν τίς οἰκογένειες τῶν παικτῶν
βελτιώνω, δέν ἀλλάζω, ἁπλά διαιωνίζω
ἤ τοῦ διαιτητοῦ, δέν ἔχει κανένα
τήν ὑπάρχουσα
νόημα καί λοκατάσταση.
γική, παρ’ ὅλα
Μήπως σᾶς θυμίἈγελαία σκέψη καί συμπεριφορά αὐτά τό πράτζουν ὅλα τά πατουν!
καί ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία.
ραπάνω, τά κατ’
ἐπανάληψη λάθη
4.
Ἡ φωνή
τῆς Εὐρωπαϊκῆς
τοῦ Εὐαγγελίου
Ἕνωσης; Τήν ἀδιάλλακτη στάση της
Ποιός ὅμως ὁ λόγος τῆς Εὐαγγεσέ θέματα, ὅταν οἱ πάντες βροντοφωλίου ἀπέναντι σ’ ὅλα τά παραπάνω;
νάζουν, πώς οἱ λύσεις πού ἐπιχει«Ὅστις θέλει ὀπίσω ἀκολουθεῖν»
ροῦνται
εἶναι
πρός
λάθος
ἀπευθύνεται ὁ Κύριος στούς μαθητές
κατεύθυνση; Μήπως σᾶς θυμίζουν τήν
Του, ἀλλά καί στό πλῆθος, πού Τόν
ἐπίμονη πορεία πρός λάθος κατεύἀκολουθεῖ. Ὅποιος ἀπό σᾶς θέλει νά
θυνση τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς τῆς
Μέ ἀκολουθεῖ ὡς μαθητής μου. Βέχώρας μας τή στιγμή πού ὅλοι –ἄς μή
βαια αὐτό δέν εἶναι εὔκολο. Θά ἀντικοροϊδευόμαστε– γνωρίζουν, πώς
μετωπίσει πιθανόν δυσκολίες, θά
εἶναι λάθος καί παρ’ ὅλα αὐτά συνεχίχρειαστεῖ νά σηκώσει τό δικό του
ζουν νά τήν ἐφαρμόζουν ;
σταυρό. Ἡ ἀπόφαση πάντως εἶναι ἀποἌς ἀναφέρουμε ὅμως μερικά πακλειστικά δική του καί εἶναι ἐλεύθεραδείγματα γιά νά γίνει περισσότερο
ρος ν’ ἀποφασίσει. Φυσικά πάντα στά
κατανοητή ἡ ἔννοια:
ὅρια τῶν κανόνων πού ἐπιτρέπονται
καί δέν εἶναι εἰς βάρος τῶν συναν3. Παραδείγματα
θρώπων του. Αὐτό λοιπόν ζητοῦμε
• Οἱ περιπτώσεις μανιωδῶν ἀγορῶν ὅλοι καί ἀπό τούς πολιτικούς μας :
(φοῦσκες) στό χῶρο τῶν χρηματι- ἐλεύθερη βούληση μέ γνώμονα τό
στηρίων εἶναι μία τέτοια περί- συμφέρον τοῦ λαοῦ πού τούς ψήφισε
πτωση ἀγελαίας σκέψης.
κι ὄχι κομπάρσους σ’ αὐτό τό «θέατρο
• Οἱ στρατιωτικές ἐπιχειρήσεις τῶν τοῦ παραλόγου» τοῦ ὁποίου δέν εἴμαΗΠΑ σέ Ἀφγανιστάν καί Ἰράκ ἐπί- στε ἁπλά θεατές ἀλλά δυστυχῶς καί
σης ἀνήκουν στήν ἴδια κατηγορία. θύματα…
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Ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα προσκυνήματα
τοῦ Νομοῦ Καβάλας, εἶναι τό Προσκύνημα
τῆς Μεγαλόχαρης στήν Νέα Ἠρακλείτσα.
Στό κέντρο τοῦ χωριοῦ, δεσπόζει ὁ μεγαλοπρεπής ἱστορικός Ναός τῆς Παναγιᾶς τῆς
Φανερωμένης, πεντάκλιτη Βασιλική, μέσα
στόν ὁποῖο φυλάσσεται ἡ Θαυματουργός καί
χαριτόβρυτος Εἰκόνα Τῆς Παναγίας.
Οἱ κάτοικοι, πρόσφυγες ξεριζωμένοι ἀπό
τήν Παλαιά Ἠρακλείτσα τῆς Ἀνατολικῆς
Θράκης, διωγμένοι ἀπό τήν Πατρίδα τούς τό
1922 ἐκτοπίστηκαν ἀπό τόν τόπο τους ἀφήνοντας πίσω τους τήν ὀδύνη καί τόν θρῆνο
γιά τόν τόπο πού αἰῶνες ἦταν ἡ πατρίδα
τους. Ἔφυγαν γρήγορα, χωρίς νά πάρουν τίποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό τά θρησκευτικά τους
κειμήλια, τίς ἅγιες εἰκόνες, τά σκεύη τοῦ
Ναοῦ τοῦ χωριοῦ καί ὅ,τι ἄλλο τούς ἔδινε
ἐλπίδα στόν δρόμο τοῦ ξεριζωμοῦ…
2. Ἡ ἱστορία τῆς Εἰκόνας
Ἄς ἀφήσουμε τήν σκέψη μας νά γυρίσει
τόν χρόνο πίσω: …Γύρω στά 1700 μ.Χ., ἐκεῖ
στήν Ἠρακλείτσα τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης,
ἕνα μεγάλο γεγονός, σκορπᾶ τήν χαρά σέ ὅλη
τήν περιοχή… Σέ ἕναν ἐγκαταλελειμμένο πύργο τρεῖς μοναχές, ἡ Ἁγνή, ἡ Τατιανή καί ἡ
Παϊσία ἔφεραν στό φῶς τήν Θαυματουργή
Εἰκόνα τῆς Παναγίας. Εἶχαν πάει ἐκεῖ νά μονάσουν, χωρίς νά γνωρίζουν πώς τό σχέδιο
τοῦ Θεοῦ ἦταν τέτοιο, ὥστε οἱ τρεῖς μοναχές νά βροῦν τήν Ἁγία Εἰκόνα, ἐντοιχισμένη στόν τοῖχο τοῦ πύργου σέ μία καλά διαμορφωμένη μικρή κρύπτη… Θρυλεῖται πώς

ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας, εἶναι ἔργο τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ. Ὁ πύργος μέ τά χρόνια ἔγινε μοναστήρι καί μάλιστα μετόχι τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Εἶναι σημαντικό νά σημειωθεῖ, ὅτι στίς ἐγκαταστάσεις του φιλοξενοῦνταν ἀσθενεῖς μέ ψυχιατρικά προβλήματα, οἱ συγγενεῖς τῶν ὁποίων ἤλπιζαν σέ ἴαση μέ τήν χάρη τοῦ Θεού.
Τά χρόνια πέρασαν. Ἡ Παναγιά ἡ Φανερωμένη καθιερώθηκε στήν συνείδηση τῶν
πιστῶν ὡς σύμβολο ἐλπίδας τῶν πονεμένων.
Καί ἦρθε ξαφνικά ἡ ὥρα τοῦ ξεριζωμοῦ…
Τό καραβάνι τῶν προσφύγων ξεκίνησε γιά
τήν ἐλεύθερη Ἑλλάδα. Πρίν ἐγκαταλείψουν
γιά πάντα τόν τόπο τούς, πῆραν στά χέρια
τίς Εἰκόνες καί τά ἅγια σκεύη ἀπό τήν
Ἐκκλησία τους καί ὁ παπάς γκρέμισε τήν
ἁγία Τράπεζα μήν τήν μαγαρίσουν οἱ ἄπιστοι… Σάν νά ἤξεραν πώς ὁ Ναός πού βρέθηκε ἡ Ἁγία Εἰκόνα τῆς Παναγίας, θά μετατρεπόταν σέ στάβλο ὡς εἶναι σήμερα!
Πῆραν τό τμῆμα τῆς Κάρας τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, τά Δισκοπότηρα τοῦ Τσάρου τῆς
Ρωσίας Ἰβανώφ -δῶρα στήν Παναγιά γιά κάποιο θαῦμα πού τοῦ ἔκανε – ἀλλά τήν εἰκόνα τήν πῆραν οἱ μοναχοί τῆς Μονῆς Ἰβήρων
γιά ἀσφάλεια καί τήν μετέφεραν στό Ἅγιον
Ὄρος.
Ἡ πόλη τῆς Καβάλας ,ἄνοιξε τήν φιλόξενη ἀγκαλιά της καί δέχθηκε τούς ξεριζωμένους Ἕλληνες τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης
τούς ἐκτοπισμένους Πρόσφυγες πού ἔψαχναν τόπο νά ἐγκατασταθοῦν. Οἱ Ἠρακλειτσιανοί ἦρθαν καί ἐγκαταστάθηκαν ἐδῶ,
στήν Νέα Ἠρακλείτσα, νά βλέπουν τήν θάλασσα καί νά θυμοῦνται τήν Πατρίδα…

Ἔκτισαν ἕνα μικρό Ἐκκλησάκι πρός τιμήν
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, γιατί ἔτσι ὀνομαζόταν
καί ἡ Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ. Αὐτή τουλάχιστον γλίτωσε κατά κάποιο τρόπο γιατί οἱ
Τοῦρκοι ἔποικοι τήν μετέτρεψαν σέ τζαμί,
ὅπως παραμένει μέχρι σήμερα στήν Παλαιά
Ἠρακλείτσα.
Κάπως ἔτσι ξεκίνησαν τό 1922 οἱ Ἠρακλειτσιανοί τήν νέα τους ζωή στήν Νέα Ἠρακλείτσα… Οἱ θύμησες ἔγιναν παρακαταθήκη γιά τούς νεώτερους καί ὁ πόνος τῶν ξεριζωμένων ἱστορία ἑνός
ὁλόκληρου
λαοῦ!
Ὅμως ἡ Ἁγία Εἰκόνα
τῆς Φανερωμένης ἦταν
στό Ἅγιον Ὅρος. Στήν
προσφυγιά καί ἡ Παναγιά, ὅπως τά παιδιά
Της… Δέκα ὁλόκληρα
χρόνια οἱ κάτοικοι τῆς
Νέας Ἠρακλείτσας,
προσπαθοῦσαν νά πάρουν τήν Εἰκόνα ἀπό
τήν Ἱερά Μονή τῶν Ἰβήρων. Στίς 26 Σεπτεμβρίου τοῦ 1932 ἡ Ἱερά Μονή ἀποδέχθηκε τήν μεταφορά τῆς Εἰκόνας στήν Νέα
Ἠρακλείτσα τῆς Καβάλας. Σκηνές συγκίνησης ἐκτυλίχθηκαν στό μικρό λιμανάκι, ὅταν
τό πλοιάριο τῶν ἀπεσταλμένων ἔφερε τήν
Εἰκόνα. Τήν ὑποδέχθηκε γονατιστός ὁ τοποτηρητής τῆς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως, Μητροπολίτης Φιλίππων Χρυσόστομος Χατζησταύρου, μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν.
Ἡ Εἰκόνα τῆς Μεγαλόχαρης, τοποθετήθηκε στό μικρό προσφυγικό Ναό. Ἑκατοντάδες Χριστιανοί, προσέτρεχαν στήν Χάρη
Της ἀποζητώντας τό Θαῦμα. Ἔφερναν
ἀνθρώπους ψυχικά ἀσθενεῖς καί μέ ἁλυσίδες τούς ἔδεναν μπροστά στήν Εἰκόνα Της.
Ἀκόμα ζοῦν ἄνθρωποι καί τό μαρτυροῦν, δέν
ὑπάρχει ἕνας πού νά μήν ἔφυγε θεραπευμένος ἀπό τόν Ναό Της! Στήν ἑορτή Της στίς
23 Αὐγούστου τήν ἀπόδοση τῆς Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου, χιλιάδες ἄνθρωποι, ἀπό ὅλα
τά χωριά καί τίς γύρω πόλεις ἔρχονται νά

καταθέσουν τόν πόνο τους στήν Εἰκόνα Της
καί νά ἀντλήσουν τήν ἐλπίδα καί τό κουράγιο γιά νά συνεχίσουν μέ θάρρος καί ἀπαντοχή στίς τρικυμίες τῆς ζωῆς.
Τό Προσκύνημα τῆς Παναγιᾶς τῆς Νέας
Ἠρακλείτσας, καθιερώθηκε στήν συνείδηση
τῶν Χριστιανῶν. Τό 1956 κτίσθηκε μεγαλύτερος Ναός στήν θέση τοῦ παλαιοῦ καί ἡ
Ἁγία Εἰκόνα δεσπόζει σέ μεγαλοπρεπῆ
θρόνο καθώς ὑποδέχεται ὡς οἰκοδέσποινα
τούς Προσκυνητές στόν Ναό Της. Στίς 23
Αὐγούστου, τό ἀπόγευμα γίνεται ἡ λιτανεία. Χιλιάδες λαοῦ,
ἄνθρωποι πού μετατρέπουν τήν ἀπελπισία
σέ πίστη, ζητοῦν τό
θαῦμα ἀπό τήν Ἐλπίδα τῶν ἀπηλπισμένων.
Μαζί μέ τήν παρουσία
τῆς Παναγίας στήν
ὁποία τιμᾶται ὁ Ναός
στό ἀριστερό κλίτος,
ὑπάρχει παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
ὅπου καί τό παλαιοχριστιανικό Βαπτιστήριο καθώς καί ἡ παλαιά Εἰκόνα τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου καί στό δεξιό
κλίτος παρεκκλήσιο ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου
Χαραλάμπους, ὅπου φυλάσσεται τό τμῆμα
τῆς Κάρας τοῦ Ἁγίου.
Μέ τήν ἐμπνευσμένη καθοδήγηση τοῦ
Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κ.κ Χρυσοστόμου, χωρίς τήν εὐλογία τοῦ ὁποίου δέν θά
μποροῦσε νά ἀνακαινιστῆ ὁ Ἱστορικός Ναός
τῆς Μεγαλόχαρης, τό προσκύνημα τῆς Παναγιᾶς τῆς Φανερωμένης στήν Νέα Ἠρακλείτσα γίνεται φάρος πού φωτίζει τίς ψυχές τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν πού αἰσθάνονται τήν ὁλοζώντανη παρουσία τῆς Μεγαλόχαρης, ὅταν μέ εὐλάβεια καί πίστη, προσκυνοῦν τήν Εἰκόνα Της λέγοντας: «Τήν
πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς Σέ ἀνατίθημι Μῆτερ
τοῦ Θεοῦ, φύλαξον μέ ὑπό τήν Σκέπην
Σου…».
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Βοριᾶς σφυρίζει ἀπόψε θυμωμένος,
γιορτή τῶν Χριστουγέννων ξημερώνει
κι ἐκεῖνος μοναχός καί παγωμένος,
τά βήματά του σέρνει μές στό χιόνι.

Ἀνοίγει ὁ Χριστός τήν ἀγκαλιά Του,
τά χέρια Του ἁπλώνει τ’ ἁγιασμένα
κι ἀκούγετ’ ἡ μελίρρυτη λαλιά Του:
«Ἀπόψε ἐγώ γεννήθηκα γιά σένα».

Ἡ πόλη ἀπό φῶς πλημμυρισμένη,
λαμπιόνια ρυθμικά ἀναβοσβήνουν,
μά οἱ ἄνθρωποι φροντίδες φορτωμένοι
περνοῦν καί σημασία δέν τοῦ δίνουν.

Καμπάνες ἀντηχοῦνε πέρα ὡς πέρα,
σκορποῦν παντοῦ χαρά καί εὐφροσύνη,
Χριστούγεννα ξημέρωσε ἡ μέρα,
γιά νἄχ’ ἡ γῆ ἀγάπη καί εἰρήνη.

Κυλοῦν οἱ ὧρες κι ὅλα ἐρημώνουν,
τό κρύο διαπερνᾶ μές ἀπ’ τά στήθια,
τά πόδια του βαρειά, δέν τόν σηκώνουν,
ποῦ πῆγαν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀλήθεια;

Μά τώρα ὁ φτωχός δέ θά ξυπνήσει,
στήν Ἄνω θά γιορτάσει Ἐκκλησία,
Χριστοῦ τή Θεία Γέννηση θα ὑμνήσει
μαζί μέ τῶν Ἀγγέλων τή χορεία.

Ἀργά σέ μιά πλατεία προχωράει,
γιά λίγο σέ μιάν ἄκρη ν’ ἀκουμπήσει,
ριγᾶ τήν ἅγια νύχτα καί πεινάει,
δέν ξέρει ἄν κοιμηθεῖ κι ἄν θά ξυπνήσει.

Βοριᾶς τήν πλάση ὅλη ξεσηκώνει,
μά πέρ’ ἀπ’ τά βουνά τά χιονισμένα,
μοῦ φέρνει μιά φωνή, πού μέ λυτρώνει:
«Παιδί μου, ἐγώ γεννήθηκα γιά σένα».

Τά δέντρα ὅλα γύρω στολισμένα,
ἡ φάτνη τῆς πλατείας χιονισμένη
κι ὁ νοῦς του νά πετᾶ στά περασμένα,
σέ μιά ζωή γλυκειά, χαριτωμένη.
Βοριᾶς σκληρός τό χνῶτο του παγώνει,
ποιός εἶναι ποῦ πηγαίνει, δέν ὁρίζει,
δυό βήματα ἀκόμα κατορθώνει
κι ἐκεῖ, μπροστά στή φάτνη γονατίζει.
Δυό δάκρυα τά μάγουλ’ αὐλακώνουν,
Χριστούγεννα κι αὐτός πῶς νά γιορτάσει;
Οἱ χτύποι τῆς καρδιᾶς του ἀραιώνουν,
τή μάνα του ζητᾶ, νά τόν σκεπάσει.
Μά τί ’ναι αὐτό τό φῶς, πού τόν θερμαίνει;
Γλυκά πού τόν κοιτάει ἡ Παναγία!
Μιά Μάνα ξαναβρίσκει λατρεμένη
ἐπάνω στή μορφή Της τήν ἁγία.

Σωτηρία Δημητ. Ἀργυρίου

Kατά τόν μήνα
Αὔγουστον 2011 ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 2αν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου
Ὀφρυνίου ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος
Θεοδώρου τοῦ ἐκ Δαρδανελλίων, τήν 6ην εἰς τόν
πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος Παραλίας Ὀφρυνίου, τήν 7ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Πυργοχωρίου,
ὅπου προέστη καί τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τοῦ Ἱεροψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἰορδάνου Τσάκα, τήν 8ην εἰς τό Ἱερόν Παρεκκλήσιον
τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Τριανταφύλλου Ἁγίου
Χριστοφόρου, τήν 14ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, τήν 15ην εἰς τήν
πανηγυρίζουσαν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Παγγαιώτισσας Χορτοκοπίου, τήν 21ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος
Φλωρίνης μετά τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Δρυϊνουπόλεως κ. Ἀνδρέα, Κυδωνίας κ.
Δαμασκηνοῦ, Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως κ.
Ἱερεμίου καί τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου κ. Θεοκλήτου,
ὅπου συμμετεῖχε καί εἰς τό ἐτήσιον μνημόσυνον
τοῦ Γέροντός του Ἀειμνήστου Μητροπολίτου
Αὐγουστίνου, τήν 23ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Νέας Ἡρακλείτσης, ὅπου τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας προέστη τῆς μεγαλοπρεποῦς λιτανείας τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας, τήν 24ην ἐπί τῆ
ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ εἰς τό
ὁμώνυμον Ἐξωκκλήσιον Μεσορόπης, ὅπου κατά
τήν παράδοσιν ὡμίλησεν ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς εἰς τούς
πιστούς τῆς Μεσορόπης, τήν 27ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Φανουρίου Νέας Ἡρακλείτσης, τήν
28ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Ἀκροποτάμου, τήν 29ην εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱεράν
Μονήν Τιμίου Προδρόμου Νικησιάνης.
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τήν ἀκολουθίαν τῆς Παρακλήσεως
εἰς τόν Προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν τῆς Παναγίας Φανερωμένης Νέας Περάμου, τήν 3ην εἰς

τήν ἀκολουθίαν τῆς Παρακλήσεως εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μυρτοφύτου, τήν
4ην εἰς τήν ἀκολουθίαν τῆς Μεγάλης Παρακλήσεως
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νέστορος Κοκκινοχωρίου, τήν 5ην εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν
τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς τά
Κ.Α.Α.Υ. Νέας Περάμου, τήν 12ην εἰς τήν ἀκολουθίαν τῆς Μεγάλης Παρακλήσεως εἰς τόν Προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν τῆς Παναγίας Φανερωμένης, τήν 14ην εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν
ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Κοιμήσεως εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα τῆς Παναγίας Φανερωμένης Νέας Περάμου, τήν 22αν εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν
ἐπί τῆ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Παναγίας Φανερωμένης Νέας Ἡρακλείτσης, τήν
26ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ πανηγυρίζοντος
Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Προδρόμου Μεσοτόπου.
Εὐλόγησε:
Τήν 21ην εὐγενῶς προσκληθείς, τόν Γάμον τῶν
Εὐγενίου Τζιγγίζη καί τῆς Ἰωάννας Τραχανοπούλου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Σοφίας Νέας
Ἡρακλείτσης.
Προέστη:
Τήν 25 ην τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ
Πρωτ/ρου Πέτρου Γιαρισκάνη εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀκροβουνίου
μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης
κ. Παντελεήμονος καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θερμῶν κ. Δημητρίου, ὁμιλήσας διά τήν
προσωπικότητα καί τό ἔργον τοῦ μεταστάντος.
Ἐτέλεσε:
Τήν 20ην τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Ἀειμνήστου Μητροπολίτου Φλωρίνης Κυροῦ Αὐγουστίνου.
Kατά τόν μήνα Σεπτέμβριον 2011 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 9ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῶν
Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης Νικησιάνης, τήν 11ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἐλευθερουπόλεως, τήν
14ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῆς
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Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Γεωργιανῆς, τήν 18ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Ἐλευθερῶν, τήν
25ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ὀρφανίου, τήν 26ην εἰς τόν
πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου Ἁγίου Χριστοφόρου, ἐλειτούργησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μποτσουάνας κ.
Γεννάδιος καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας.
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 17ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Σοφίας
Ἐλαιοχωρίου
Ἐκκλησιάστηκε:
Τήν 4ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου
Μεσσήνης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
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Ἐτέλεσε:
Τήν 4ην ἑσπέρας τόν ἁγιασμόν τῶν ἐγκαινίων
τοῦ Δικηγορικοῦ Γραφείου τοῦ ἀνεψιοῦ του
Παναγιώτου Τζαμτζῆ στήν Ἀθήνα. Τό περιοδικό μας τοῦ εὔχεται λαμπράν σταδιοδρομίαν
ἐμφορουμένην ἀπό τό πνεῦμα τῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι καί ὑπηρέτησαν τήν νομικήν ἐπιστήμην, τήν 12ην τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῆ
ἐνάρξει τῶν μαθημάτων εἰς τό Λύκειον καί Γυμνάσιον Ἐλευθερουπόλεως. Ὡμίλησε ἐπικαίρως
εἰς τούς μαθητάς εὐχόμενος δημιουργική καί
εὐλογημένη Σχολική χρονιά! Εἰς ὅλα τά σχολεῖα
τῆς Περιφερείας μας ἀνεγνώσθη ὑπό τῶν Ἐφημερίων ἐγκύκλιος τοῦ Ποιμενάρχου μας.
Συμμετέσχε:
Τήν 5ην, 6ην καί 7ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Διαρκοῦς
Ἱερᾶς Συνόδου ὡς Συνοδικός Σύνεδρος τῆς 155ης
Συνοδικῆς Περιόδου (2011 -2012).
Πραγματοποίησε:
Τήν 24ην τήν πρώτην μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν τῆς Κατηχητικῆς περιόδου 2011 -2012 εἰς τόν
Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν, ἀφοῦ προηγουμένως ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν, μέ θέμα εἰσηγήσεως:
«Ὁ Ἱερεύς καί ἡ ἐποχή μας». Τήν εἰσήγησιν παρουσίασε ὁ ἴδιος ὁ Σεβασμιώτατος.

Προήδρευσε:
Τήν 29ην συνεδριάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Συμβουλίου.
Kατά τόν μήνα Ὀκτώβριο 2011 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀκροβουνίου, ὅπου καί προέστη τοῦ
τεσσαρακονθημέρου Μνημοσύνου τοῦ π. Πέτρου Γιαρισκάνη, τήν 16ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Κάριανης, τήν 20ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Πυργοχωρίου, ἐπί τῆ
ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Γερασίμου, ὅπου μετά τό πέρας
τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτέλεσε καί τά ἐγκαίνια τοῦ
Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τήν 23ην
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Παλαιοχωρίου, τήν 26ην εἰς τήν Πανηγυρίζουσαν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νικησιάνης, τήν 27ην εἰς
τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νέστορος Κοκκινοχωρίου, τήν 30ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Πλατανοτόπου, ὅπου
ἐχειροτόνησεν Διάκονον τόν Γεώργιον Μπάτζιον.
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 25ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Γαληψοῦς
Συμμετέσχε:
Τήν 4ην, 5ην, 6ην καί 7ην τῶν ἐργασιῶν τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί εἰς
τήν ἐκλογήν τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν
Χίου κ. Μάρκου, Ζακύνθου κ. Διονυσίου ὡς καί
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Διαυλείας κ.
Γαβριήλ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,
τήν 12ην, 13ην καί 14ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Διαρκοῦς
Ἱερᾶς Συνόδου ὡς Συνοδικός Σύνεδρος.
Παρευρέθη:
Τήν 3ην εἰς τόν Ἁγιασμόν τόν ὁποῖον ἐτέλεσεν
ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί
Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος ἐπί τῆ ἐνάρξει
τῶν ἐργασιῶν τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.
Ἐβάπτισε:
Τήν 9ην εὐγενῶς προσκληθείς εἰς τόν Ἱερόν

Ναόν τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου Καρτερίου –Κορινθίας τό τέκνον τῶν Λεωνίδου Δαλαβάγκα καί Δήμητρας Παπαδάκη, εἰς τό ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα Γεώργιος, τήν 16ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Δημητρίου Ἐλευθερῶν τήν θυγατέρα τῶν Διακόνου Μιχαήλ Σγουρομαλλίδη καί Χριστίνας
Μίχογλου εἰς τήν ὁποίαν ἐδόθη τό ὄνομα Πολυξένη.
Πραγματοποίησε:
Τήν 22αν τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Μουσθένης μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Ἡ διαχρονική
ἀποστολή τοῦ Ἱερέως». Τήν εἰσήγησιν παρουσίασεν ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος π. Ἀθανάσιος Παπαδάκης.
Ἐτέλεσε:
Τήν 24ην τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῆ ἐνάρξει τῶν Κύκλων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς Κυριῶν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν.

Μέ ἀδελφούς ἐκ Πολωνίας.

Δέχθηκε:
Τήν 27ην ὁμάδα ἐπισκεπτῶν ἐκ Πολωνίας,
προσκεκλημένων τοῦ Δημάρχου Παγγαίου.
Χειροτονία νέου Κληρικοῦ.
Τήν 30ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ἐχειροτόνησεν εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Πλατανοτόπου
Διάκονον τόν ἐκ Πλατανοτόπου καταγόμενον Γεώργιον Μπάτζιον, ἔγγαμον καί ἀπόφοιτον τῆς
Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης. Τό περιοδικό μας τοῦ εὔχεται λαμπράν
διακονίαν.

Χειροτονία Διακόνου.

Kατά τόν μήνα Νoέμβριο 2011 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 6ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Μελισσοκομείου, ὅπου προέστη
καί τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τοῦ Ἀχιλλέως Καραγκιοζοπούλου, τήν 8ην εἰς τόν
Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Χρυσοκάστρου, τήν 9ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Νεκταρίου Ἐλευθερουπόλεως, τήν 11ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν ἐπί τῆ ἑορτῆ
τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, τήν 13ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί
τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς του, τήν 14ην εἰς τήν
Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου, τήν 20ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου Ἀκροβουνίου, ὅπου καί ἐχειροθέτησεν Οἰκονόμον τόν Ἐφημέριον τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ π. Δημήτριον Τσομπανίδην, τήν 21ην εἰς τόν
Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, τήν 27ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Εὐγενίου Χορτοκοπίου, τήν 30ην εἰς τόν
Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου τῆς
ὁμωνύμου Ἐνορίας.
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 7ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Ἐλευθερῶν, τήν 8ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Προ-
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σκυνηματικοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου Ἐλευθερουπόλεως, τήν 10ην εἰς
τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου
Μηνᾶ, ὅπου μεγαλοπρεπῶς

Ἑορτή Ἁγίου Μηνᾶ.

τιμᾶται εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Νικολάου καί προέστη τῆς μεγαλοπρεποῦς Λιτανείας τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καί τῶν
Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου, πού τιμᾶται ὡς ὁ
Προστάτης τῆς Πόλεως, τήν 12ην εἰς τόν Πανη-
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Ἑορτή Ἁγίου Ἰω. Χρυσοστόμου.

γυρικόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου
μετά τῶν Ἀρχῶν καί ἁπάντων τῶν Κληρικῶν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 20ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου
Νικησιάνης.
Συμμετέσχε:
Τήν 1ην, 2αν καί 3ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς Συνοδικός Σύνεδρος.
Πραγματοποίησε:
Τήν 5ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Παγγαιωτίσσης τήν Σύναξιν τῶν Πρεσβυτερῶν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Ἡ

Πρεσβυτέρα ὡς μητέρα τῆς Ἐνορίας». Τήν εἰσήγησιν παρουσίασεν ἡ Πρεσβυτέρα Ἑλένη Ξυλινάκη, Ἐκπαιδευτικός. Ἀκολούθησε πλούσια
τράπεζα ἀπό τίς ἀδελφές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μέσα
σέ ἕνα ὑπέροχο κλῖμα ἀδελφικῆς ἀγάπης.
Ἐγκαινίασε:
Τήν 21ην τό Ἐκκλησιαστικόν Βιβλιοπωλεῖον τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τό Κέντρον τῆς Πόλεως
μέ τή συμμετοχή τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τοῦ Δημάρχου καί πολλῶν φίλων τοῦ καλοῦ ἐντύπου.
Ἐτέλεσε:
Τήν 17ην Ἁγιασμόν εἰς τόν Δῆμον Παγγαίου
παρουσία τοῦ Δημάρχου καί τῶν Προϊσταμένων
τῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Δήμου, τήν 24ην Τρισάγιον
ἐπί τοῦ Τάφου τοῦ π. Πέτρου Γιαρισκάνη, εἰς
Ἀκροβούνιον.
Ἔδωσε:
Τήν 18ην συνέντευξιν εἰς δημοσιογράφους τοῦ
Καναλιοῦ Καβάλας Center.
Προήδρευσε:
Τήν 16ην Συνεδριάσεως τῆς Παπαχρηστιδείου
Βιβλιοθήκης
Ἐπιμορφωτικόν Σεμινάριον
Τόν Ὀκτώβριο καί Νοέμβριο διεξήχθη μέ
ἀπόλυτη ἐπιτυχία ἀπό τό Ἐπικοινωνιακό -Ἐπιμορφωτικό Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
Σεμινάριον γιά τούς Ἐφημερίους μέ θέμα:
«Οἰκονομικά μέ ἁπλές ἔννοιες –Κύκλος Α΄ Μικροοικονομία» μέ εἰσηγητή τόν Ὑπεύθυνο Οἰκονομικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
Οἰκονομολόγο κ. Νικόλαο Χατζητριανταφύλλου. Ἡ συμμετοχή ἦταν τέτοια πού μᾶς γεμίζει
αἰσιοδοξία καί γιά τά ἑπόμενα ἐπιμορφωτικά σεμινάρια.
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