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Τ

ή μεγαλύτερη καί λαμπρότερη Θεομητορική ἑορτή μᾶς ἀξιώνει, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἡ ἄπειρη Ἀγάπη
καί ἡ Μακροθυμία τοῦ Θεοῦ νά συνεορτάσουμε σήμερα. Μαζί μέ ὅλους τούς
Ὀρθοδόξους χριστιανούς, ἀπανταχοῦ
τῆς γῆς, ἀναπέμπουμε εὐλαβῶς καί
ἐγκαρδίως ὕμνους καί ἐγκώμια πρός τό
σεπτόν καί πολυφίλητον πρόσωπον τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Ἡ σημερινή ἑορτή εἶναι λαοφιλέστατη ἑορτή. Ὅσο καί ἄν ἄλλαξαν
πάρα πολλά μέσα στίς «χριστιανικές»
μας κοινωνίες καί ἡ ἐξασθένηση καί καθίζηση τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν ἔγινε
τόσο ἐμφανής, ὅπως καί ἡ πνευματική
ραστώνη ἐξαιτίας τοῦ ἀποχαυνωτικοῦ
εὐδαιμονιστικοῦ κλίματος, ὅπου ζοῦμε,
ἐν τούτοις ἡ λειτουργική τιμή πρός τήν
Παναγία παραμένει ἀμείωτη, ὅπως
πρῶτα.
Θέλετε λόγω πατροπαράδοτης, μακροχρόνιας εὐλάβειας, θέλετε λόγω τοῦ
ὅτι ἡ καταφυγή πρός τήν Παναγία στίς
ἀνυπέρβλητες δυσκολίες τοῦ βίου καί
στίς ἀφόρητες θλίψεις εἶναι ἀκόμη ἀναπόφευκτη, τό ὄνομα τῆς Παναγίας μας
μέ εὐλάβεια προφέρεται ἀπό πολλούς
καί αὐτές ἰδίως τίς ἡμέρες τοῦ Δεκαπενταύγουστου τό Πανάχραντο Πρόσωπό
της δέχεται τίς γνωστές τιμές τῆς θρησκεύουσας ψυχῆς.

Ἡ τιμή
τῆς Θεοτόκου
ἀπό τούς
σημερινούς
χριστιανούς
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Εὐλογητός ὁ Θεός! Καί ἡ ἰδική
μας γενεά, τῆς ὑψηλῆς τεχνολογίας,
προστίθεται στίς γενεές, πού ἐγκωμίασαν τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
ὥστε ἡ προφητεία της ν’ ἀποδεικνύεται παναληθής: «Ἀπό τοῦ νῦν μακαριοῦσι με πᾶσαι αἱ γενεαί…».

AMBΩN
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Πράγματι, ἄν ἐξαιρέσουμε ἀπίστους, ἀθέους καί βλασφήμους, αἱρετικούς, παλαιότερους καί νεώτερους,
Νεστοριανούς, Χιλιαστές, Πεντηκοστιανούς καί τούς ὁμόφρονές των, ἡ
Ὑπεραγία Θεοτόκος τιμήθηκε δεόντως
ἀπό τό γένος τῶν ἀνθρώπων… «Αἱ γενεαί πᾶσαι μακαρίζομέν σε τήν μόνην
Θεοτόκον».
Ὑμνήθηκε σκιωδῶς στήν Παλαιά Διαθήκη ἀπό τόν Προφητάνακτα Δαβίδ, ὅταν ἔψαλλε ὁ μακάριος
«παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν
σου ἐν ἱματισμῶ διαχρύσω πεποικιλμένη» … «Ἀνάστηθι Κύριε εἰς
τήν ἀνάπαυσίν Σου Σύ καί ἡ κιβωτός τοῦ ἁγιάσματος σου». Ἐγκωμιάσθηκε ἀπό τόν Ἀρχάγγελο Γαβριήλ
τήν ὥρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. «Χαῖρε
Κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος
μετά σοῦ». Ἀκόμη ἡ Παναγία μας
ἐγκωμιάσθηκε ἀπό τή συγγενῆ της
Ἐλισάβετ «Εὐλογημένη, τῆς εἶπε ἐν
Πνεύματι Ἁγίω, σύ ἐν γυναιξί καί
εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας
σου». Ἐπίσης ἡ Παναγία Μητέρα
Θεοῦ καί ἀνθρώπων ἔμμεσα ἐπαινέθηκε ἀπό τήν ἐνθουσιώδη ἐκείνη καί
ἁπλοϊκή ἀκροάτρια τοῦ Κυρίου μας.
«Μακαρία ἡ κοιλία, εἶπε πρός τόν

Χριστό, ἡ βαστάσασά σε καί μαστοί οὕς ἐθήλασας».
Κυρίως ὅμως στή διαδρομή τῶν χριστιανικῶν αἰώνων δέχθηκε ἡ Ὑπεραγία
Θεοτόκος ἀναρίθμητους ὡραίους, θεσπέσιους, ποιητικώτατους ὕμνους. Μερικοί εἶναι ἀριστουργήματα λόγου,
ἄξιοι νά σταθοῦν δίπλα στά καλύτερα
δημιουργήματα τῆς παγκόσμιας ποιήσεως. Ἔργα ὑπέροχα, λυρικώτατα,
σαγηνευτικά, πού ἀποπνέουν τήν
εὐωδία τῶν εὐγενέστερων καί λεπτότερων συναισθημάτων τῆς θρησκεύουσας χριστιανικῆς ψυχῆς.
Ἡ Ἐκκλησία μας σέ Οἰκουμενικές
Συνόδους, ἐπίσημα καί πανηγυρικά,
καθώρισε τήν ἐξαιρετική, μοναδική
τιμή τῆς Θεοτόκου. Ὅπως ἡ Γ΄
Οἰκουμενική Σύνοδο, ὅπου οἱ Ἅγιοι
Πατέρες της διεκήρυξαν «Ὁμολογοῦμεν τήν ἁγίαν παρθένον Θεοτόκον». Ἤ ἀργότερα ἡ Ζ΄
Οἰκουμενική Σύνοδος, ὅπου ὡμολόγησαν τά ἅγια καί θεοφόρα μέλη της
«ὁμολογοῦμεν τήν Δέσποιναν
ἡμῶν τήν Ἁγίαν Μαρίαν κυρίως
καί ἀληθῶς Θεοτόκον».
Ἀλλά ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, τήν
Ὁποίαν ὕμνησαν οἱ Προφῆτες καί
ἐγκωμίασαν ἄγγελοι καί ἀρχάγγελοι,
καί αἱ γενεαί πᾶσαι τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν, δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα σύμβολο, μία ἰδέα. Εἶναι Πρόσωπο,
Πρόσωπο ἀνθρώπινο, μέ συγκεκριμένο ἦθος, ἔστω μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο. Δέν ὀνομάσθηκε τυχαίως
Κεχαριτωμένη ἀπό τόν Ἀρχάγγελον
Γαβριήλ. Εἶχε πράγματι ὅλες τίς θεά-

Ἑορτή Παναγίας Ν. Ἡρακλείτσης

ρεστες ἀρετές. Ὅλη τή Χάρη καί εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἑπομένως
τιμώντας καί ἐγκωμιάζοντας τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν τιμοῦμε
καί γιά τό ἦθος της προσπαθώντας νά γίνουμε μιμητές του.
Μιμητές τῆς ἀπαστράπτουσας ψυχικῆς της καθαρότητας. Μιμητές τῆς ταπεινοφροσύνης της. Μιμητές τῆς ἀγάπης καί φιλοστοργίας της. Μιμητές τῆς καρτερίας καί ὑπομονῆς Της.
Τότε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἐάν ἀποβλέπωμε καί στήν ἀρετή τῆς
Παναγίας μας, ἀγωνιζόμενοι νά τήν ἀντιγράψωμε στή ζωή μας,
τότε οἱ μακαρισμοί, τά ἐγκώμια καί οἱ ὕμνοι μας θά ἐπισύρουν τήν
εὐλογία της, σέ μᾶς προσωπικῶς, στίς οἰκογένειες καί στό Ἔθνος
μας. Τότε, ὅταν τό Ἦθος τῆς Παναγίας μας ἐπηρεάση, ἔστω στό
ἐλάχιστο καί τό δικό μας ἦθος, τότε θά ἀνατείλλουν καλύτερες
ἡμέρες καί στήν Ἐκκλησία καί στίς κοινωνίες μας. Ἀμήν.

Μὲ ἐγκάρδιες πατρικὲς εὐχὲς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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Πρὸς

Tοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων,
τῶν Γυμνασίων καὶ τῶν Λυκείων τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας Παγγαίου

Ἀγαπητά μας παιδιὰ
AMBΩN
8

Ἡ τέλεση σήμερα τοῦ Ἁγιασμοῦ γιὰ νὰ στεφανωθῆ μὲ τὴν ἀόρατη Χάρη τοῦ
Θεοῦ ἡ ἔναρξη τῶν μαθημάτων σας, μᾶς δίνει τὴν πολύτιμη εὐκαιρία νὰ ἐπικοινωνήσωμε μέ τήν παροῦσα Ἐγκύκλιο μαζί σας γιὰ νὰ σᾶς δώσωμε τὴν Πατρική
μας Εὐλογία καὶ τὶς ἐγκάρδιες Εὐχές μας τόσο γιὰ σᾶς, ὅσο καὶ γιὰ τοὺς σεβαστοὺς διδασκάλους σας. Εὐχόμαστε, λοιπόν, μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μας ὁ Πανάγαθος Θεὸς νὰ σᾶς χαρίζη ὑγεία καὶ δύναμη, σωματικὴ καὶ πνευματική, καὶ
προπάντων διάθεση καὶ ἔφεση ἀστείρευτη νὰ ἀγαπήσετε τὸ σπουδαῖο
ἔργο τῆς μαθήσεως καὶ νὰ ἐπιδοθεῖτε μὲ πολὺ ζῆλο σ’ αὐτό.
Σᾶς παρακαλῶ νὰ μὴ ξεχνᾶτε, ὅτι σὲ αὐτὴν τὴν φάση τῆς ζωῆς σας βάζετε τὰ θεμέλια τῆς κατοπινῆς σας προκοπῆς. Ἡ γνώση, ἡ Ἐπιστήμη, εἶναι
ἀνεκτίμητοι σύμβουλοι καὶ βοηθοὶ στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ τοῦ
Ἔθνους μας. Μάλιστα ὅταν ἡ γνώση καὶ ἡ Ἐπιστήμη συνοδεύονται
ἀπὸ ἦθος καλό, χριστιανικὸ καὶ τὴν ἀρετή. Θυμηθεῖτε ἐδῶ τὰ αἰώνια

καὶ ἀκατάλυτα λόγια τοῦ Θεοῦ, «ἀρχὴ σοφίας, φόβος
Θεοῦ» καὶ «τὶς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; δειξάτω ἐκ
τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πραύτητι σοφίας»( Ἰακ. 3, 13 )
Ὁ Θεός, ἡ ἀληθινή μας πίστη στὸν ἐν Τριάδι Ἅγιο Θεό, ὁ ἀγώνας ὁ καθημερινὸς γιὰ μία χριστιανικὴ συμπεριφορὰ μέσα στὸ σπίτι, μέσα στὸ σχολεῖο, ἀπέναντι σὲ μεγάλους καὶ μικρούς, ὅλα αὐτὰ ἂς μὴν ἀπουσιάζουν
ἀπὸ τὴ ζωή σας. Αὐτὰ συνιστοῦν τὸν ἀληθινό, τὸν γνήσιο ἄνθρωπο, ὁ
ὁποῖος ἔχει κάποιον ὑψηλὸ καὶ σπουδαῖο προορισμὸ στὴ ζωή του.
Ἐφέτος ἐπίσης μὴ ξεχνᾶτε, ἀγαπητά μας παιδιά, ὅτι ὅλοι ἐμεῖς ποὺ ζοῦμε σ’ αὐτὴν
τὴν ὡραία καὶ δροσοβόλο περιοχὴ, στὶς ὑπώρειες τοῦ μυθικοῦ Παγγαίου, ἔχομε νὰ
ἐκπληρώσωμε κάποιο χρέος. Χρέος μνήμης πρὸς τοὺς προγόνους μας ποὺ ἔζησαν κάποτε σ’ αὐτὸν τὸν τόπο. Ἐφέτος συμπληρώνεται ἕνας αἰώνας ἀπὸ τὴν εὐλογημένη ἐκείνη
ἡμέρα, 17 Ὀκτωβρίου 1912, ποὺ ἡ περιοχή μας ἀπελευθερώθηκε ἀπὸ τὸν Τουρκικὸ
ζυγὸ πεντακοσίων καὶ πλέον χρόνων.
Ὅλοι μας καὶ σεῖς τὰ παιδιά, πρέπει νὰ ἀναλογισθοῦμε, πῶς οἱ πρόγονοί μας
στὰ μέρη αὐτὰ τοῦ Παγγαίου ἄντεξαν τόσα δεινά, τέτοια πολυχρόνια καὶ βαρειὰ σκλαβιά, πῶς δὲν λύγισαν καὶ δὲν γονάτισαν ἀπὸ τὸ βάρος τῆς δουλείας τόσων χρόνων, ἀλλὰ
στάθηκαν ὄρθιοι περιμένοντας μὲ πόθο τὴν λευτεριὰ; Πῶς δὲν ἔχασαν στὴν ἀτέλειωτη
πορεία τους μέσα στὴν κοιλάδα τοῦ πόνου, οὔτε τὴν ἑλληνικότητά τους, οὔτε τὴν θρησκεία τους. Ἔχασαν βέβαια πολλὰ, ἀλλὰ αὐτά, τὰ πιὸ πολύτιμα, τοὺς ἔμειναν μέχρι τέλους…
Καὶ συνέβη αὐτὸ τὸ τεράστιο, ἀπίστευτο, ἐπίτευγμα, διότι ἐφρόντισαν οἱ ἀφανεῖς
ἐκεῖνοι λειτουργοὶ καὶ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Παιδείας, ἱερεῖς καὶ δάσκαλοι, νὰ κρατήσουν ἄσβεστη τὴν μισοσβυσμένη φλόγα στὴ ψυχὴ τῶν προγόνων μας, τὴν φλόγα καὶ τῆς
πίστεως καὶ τῆς πατρίδος.
Ἐφέτος, λοιπόν, ἂς τιμήσωμε ὅλοι μας καὶ σεῖς τὰ παιδιὰ, αὐτοὺς τοὺς ἀφανεῖς
ἥρωές μας καὶ μὲ τὸν ζῆλο σας ἐδῶ στὸ σχολεῖο καὶ τὴν ἁγνή, τὴν χριστιανικὴ καὶ ἑλληνοπρεπῆ συμπεριφορά σας, ἄς περιχαρακώσουμε, ἄς ἀσφαλίσουμε τὴν ἐλευθερία καὶ
τὴν τιμὴ τοῦ ἔνδοξου Ἔθνους μας

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ὑπὸ τοῦ Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Παπαδάκη
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
1. Τραγικὸ φαινόμενο τοῦ καιροῦ μας.
Τὸν τελευταῖο καιρὸ κοντὰ στὰ πάμπολλα δεινὰ ποὺ μαστίζουν τὴν πατρίδα μας, μὲ πρῶτο δεινὸ τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ λαοῦ μας ἀπὸ τὶς πνευματικές του ρίζες, τὴν ἀποπνευμάτωσή του καὶ τὴν ὀλέθρια προσκόλλησή του
στὴν ὕλη καὶ δι’ αὐτῆς στὴν λεγομένη οἰκονομικὴ κρίση, σὰν νὰ μὴν ἔφθανε
ἡ δυστυχία του καὶ ὁ βαρύτατος ὄγκος τῶν ἀπὸ τὴν κρίση ἀναφυομένων καθημερινῶς ζωτικῶν προβλημάτων, προσετέθη καὶ ἕνα ἄλλο σκληρότατο, ἀπάνθρωπο, βαρὺ καὶ ἀπεχθὲς σύνδρομον, τῶν αὐτοκτονιῶν.
Θὰ ἤθελα νὰ κάμω μία ἀναδρομὴ μέσα στὴ σφαίρα τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας γιὰ νὰ φανῆ ποιὰ εἶναι ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας μας ὡς πρὸς τοὺς
αὐτόχειρες.

AMBΩN
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2. Ἡ γνώμη τῶν ἁγίων Πατέρων
Ὁ ἱερὸς Πολύκαρπος διωκόμενος ἐκρύπτετο γιὰ νὰ μὴν ἐκθέσει διὰ τῆς
ὁμολογίας σὲ κίνδυνο τὴ ζωὴ του παρὰ μόνον ὅταν θὰ συλλαμβάνετο καὶ
ἀνεκρίνετο, τότε ὁμολογοῦσε ἄφοβα καὶ ἀτρόμητα τὴν πίστη του καὶ θὰ ὑφίστατο γενναίως τὸ μαρτύριον. Ὁ ἱ. Χρυσόστομος χαρακτηρίζει τὴν αὐτοκτονία ὡς ἔγκλημα ἀσυγκρίτως βαρύτερο καὶ περισσότερο ἀξιόποινο τοῦ
φόνου «Ὁ βιαίῳ θανάτω καταλύων τὸ ζῆν, ἐγκληματίας ἐστί καὶ βδελυρός. Διὸ ὁ Θεὸς τοὺς αὐτοκτονοῦντας κολάζει τῶν ἀνδροφόνων
μᾶλλον, καὶ πάντες βδελυττόμεθα. Εἰ γὰρ ἑτέρους ἀνελεῖν οὐ καλὸν,
πολλῶ μᾶλλον ἑαυτόν». Δηλαδή, αὐτὸς ποὺ μὲ βίαιο (ἑκούσιο) θάνατο
ἀφαιρεῖ τὴ ζωὴ εἶναι ἐγκληματίας καὶ μισητός. Γι’ αὐτὸ ὁ Θεὸς αὐτοὺς ποὺ
αὐτοκτονοῦν τοὺς τιμωρεῖ περισσότερο ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀφαιροῦν τὴ ζωὴ
κάποιου ἀνθρώπου καὶ ὅλοι τὸ ἀπεχθάνονται. Ὁ ἴδιος ἱερὸς Πατέρας ἀλλοῦ
λέγει «Εἰ ἐπ’ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς λέγεται, ὃ ὁ Θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω, ὁ τὴν ψυχὴν βιαίως χωρίζων τοῦ σώματος πῶς συγγνωσθήσεται;». Ἐφόσον γιά τοὺς ἄνδρες καὶ γιά τὶς γυναῖκες λέγεται, ὅτι
αὐτὸ πού ὁ Θεὸς συνένωσε ὁ ἄνθρωπος νὰ μὴν τὸ διαχωρίζει, πῶς θὰ συγχωρεθεῖ αὐτὸς πού μὲ βίαιο τρόπο διαχωρίζει τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὸ σῶμα;

3. Πότε συγχωρεῖται
Βεβαίως ὑπάρχουν καὶ περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες ἡ αὐτοκτονία ὄχι
μόνον δὲν καταδικάζεται ἀλλὰ τοὐναντίον ἐπαινεῖται, ὅπως γυναῖκες, οἱ
ὁποῖες προκειμένου νὰ ἀποφύγουν κινδύνους ἀτιμασμοῦ, ὕβρεων καὶ καταισχύνης, προτίμησαν τὴν αὐτοχειρίαν. Λαμπρὸ παράδειγμα ἀπὸ μὲν τὸ
ἁγιολόγιο ἡ Δομνίνη καὶ οἱ θυγατέρες της Βερίνη καὶ Προσδόκη, οἱ
ὁποῖες συγκαταλέγησαν στὴ χορεία τῶν μαρτύρων καὶ γιορτάζονται στὶς 4
Ὀκτωβρίου. Ὁμοίως καὶ ἡ Ἁγ. Πελαγία, ἡ ὁποία προκειμένου νὰ ὑποστῆ τὸ
ὄνειδος τῆς Λουκρητίας ἐπροτίμησε τὸν δι’ ὕδατος πνιγμόν.
Ἀλλ’ ὅμως μὲ ἄκρα ἐπιείκεια καὶ συμπάθεια καὶ ἡ ἐθνική μας ἱστορία
ἔκρινε ὁρισμένες ἡρωικὲς αὐτοκτονίες, οἱ ὁποῖες ἐσημειώθηκαν κάτω ἀπὸ
τραγικὲς συνθῆκες καὶ ὅπου οἱ αὐτουργοὶ καθὼς εὑρέθηκαν μπροστὰ σὲ
ἰσχυρότατες ἠθικὲς συγκρούσεις προτίμησαν ὡς μόνη ἀξιοπρεπῆ ἀνθρωπίνως καὶ δυνατὴ λύση τὴν αὐτοκτονία. Παράδειγμα οἱ τρεῖς αὐτοκτονίες εἰς

Ὡς ἐκ τούτου κάθε σκέψη κάθε ἐνέργεια καὶ
κάθε ἀπόπειρα αὐτοκτονίας εἶναι μακριὰ ἀπό
μᾶς. Ἡ αὐτοκτονία ὄχι μόνο δὲν λύνει οἰκογενειακά,
προσωπικά, οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ προβλήματα
ἀλλὰ μᾶλλον δημιουργεῖ ἐντονώτερα τραύματα καὶ δράματα. Ἡ ἐμπειρία μας σὲ ἐπισκέψεις
οἰκογενειῶν αὐτοχείρων εἶναι ὁ ἀδιάψευστος
μάρτυρας τῆς πικρίας καὶ δυστυχίας ποὺ διέπει τὰ
μέλη τῶν οἰκογενειῶν καὶ πολλὲς φορὲς ἕνα τεράστιο γιατί νὰ πλανᾶται
ἀπὸ τὸ ὑπέρθυρον τῆς καΣπουδαῖες παρατηρήσεις τοικίας μέχρι καὶ τὴν τεστὸ θέμα τῆς αὐτοκτονίας λευταία γωνιὰ τοῦ σπιτιοῦ.

τὸν «Λάμπρον» τοῦ Σολωμοῦ. Ὁ ἡρωικὸς θάνατος
τῶν ὑπέροχων ἐκείνων ἑλληνίδων, οἱ ὁποῖες προτίμησαν τὴν ἠθικὴ ἁγνότητα καὶ τὴν ἐθνικὴ τιμὴ
ὡς ὑπέρτερες τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς τους. Ἡ Δέσπω
ἡ Σουλιώτισσα στὸν Πύργο τοῦ Δημουλᾶ, ὁ θρυλικὸς καλόγηρος ὁ Σαμουὴλ μέσα στὸ Κούγκι, ὁ
Γιωργάκης Ὀλύμπιος στὸ Μοναστήρι τῆς Βουκοβίνας.

4. Ἀσέβεια.
Ὅμως πέρα ἀπὸ αὐτὲς τὶς
ἡρωικὲς πράξεις, ὅπου τὰ
ἐλατήρια εἶναι ἀνώτερα καὶ
ἰδιάζοντα, ἡ χριστιανική μας
ἠθικὴ θεωρεῖ κατάφωρη παραβίαση τὴν αὐτοκτονία, διότι τὴν ζωὴ δὲν τὴν ἔχει ὁ ἄνθρωπος
ἀφ’ ἑαυτοῦ ἀλλὰ τὴν ἔλαβε ὡς δῶρο ἀπὸ τὸ
Θεὸ καὶ ὡς τέτοιο ὀφείλει νὰ ἐκτιμᾶ καὶ νὰ μεταχειρίζεται. «Οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῶ ζῆ καὶ
οὐδεὶς ἑαυτῶ ἀποθνήσκει· ἐὰν τε γὰρ ζῶμεν
τῷ Κυρίῳ ζῶμεν ἐὰν τε ἀποθνήσκωμεν τῷ
Κυρίῳ ἀποθνήσκομεν» (Ρωμ. ιδ΄ 7 – 8). Ὁ ὅλος
ἄνθρωπος ἐκ σώματος καὶ ψυχῆς συνιστάμενος
ἔχει ἀξία ἀσύγκριτη, διότι εἶναι ναὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ
ζῶντος καὶ οἶκος τοῦ Ἁγ. Πνεύματος. (Α΄ Κορ. γ΄
17). Κατὰ τὴν πίστη μας ἡ αὐτοκτονία διπλὰ καταδικάζεται ἀπὸ τὴν μία ὡς ἀσέβεια καὶ ἐπανάσταση κατὰ τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὡς
φθορὰ τοῦ Ναοῦ τοῦ Θεοῦ χαρακτηριζόμενη καὶ
ὡς θανάσιμο ἁμάρτημα «εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ
φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός» (Α΄ Κορ. γ΄ 17). Ὁ
Χριστιανὸς ὀφείλει νὰ ὑπομείνει ἀγόγγυστα τὰ
δεινά τῆς ζωῆς ὡς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἐπιτρεπόμενα,
γιὰ τὸ πνευματικὸ του συμφέρον ἐξαγνίζοντας
ἔτσι τὴν πλημμελῆ του ζωὴ μὲ τὴν μετάνοια καὶ
δοκιμαζόμενος ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ. Ἐμεῖς
ὡς χριστιανοὶ πιστεύοντες εἰς τὸν οὐράνιο Πατέρα καὶ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς θεωροῦμε ὅτι
οἱ δοκιμασίες συμβάλλουν ἐν τῷ «ἀναλῦσαι καὶ
σὺν Χριστῷ εἶναι» (Φιλιπ. α΄ 23) καὶ οὐδέποτε
πρέπει νὰ ὁπλίσουμε τὸ χέρι μας βιάζοντας ἄμεσα
ἢ ἔμεσα τὴν ἔξοδο τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα ἀλλὰ
σὰν στρατιῶται πιστοί τοῦ Χριστοῦ ὀφείλουμε νὰ
ἐμμένουμε στὶς θέσεις μας καὶ τὸ πιστεύω μας
ἄγρυπνοι φρουροὶ τοῦ πολύτιμου δώρου τῆς
ζωῆς μας μέχρι τὸν χρόνο ποὺ ὁ Θεός μᾶς καθόρισε γιὰ τὴν ἐκδημία τῆς ψυχῆς μας στὴν οὐράνια
πατρίδα.

5. Τὸ παράδειγμα τῶν γονιῶν μας.
Οἱ γονεῖς μας καὶ οἱ προπάτορές μας ἔζησαν σὲ συνθῆκες τραγικές, ἐνδεέστατες, κατοχικές, δαρμένοι ἀπὸ χίλιους δυὸ ἀρνητικοὺς
παράγοντες. Ἔπρεπε νὰ αὐτοκτονήσουν; Ὅμως
ἡ ἁπλὴ ἐκείνη γνῶσις τῶν ἀξιῶν καὶ ἠθικῶν
ἀρχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ φόβος τῶν ἐπιτιμίων
τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ δύναμις τὴν ὁποία
ἀντλοῦσαν ἀπ’ τὶς παραδόσεις της, τὰ βιώματα
ποὺ καλλιεργοῦντο ἀπὸ τὴ συμμετοχή τους στὰ
μυστήρια τοὺς κατέστησαν κατὰ πάντα ἀξίους μὲ
φρόνημα πνευματικὸ καὶ ὄχι ὑλιστικό, ὅπως συμβαίνει σήμερα, νὰ βγοῦν ἄξιοι ἀθλητὲς τῆς ζωῆς
καὶ σὰν τέτοιοι νὰ παρουσιασθοῦν καὶ μπροστὰ
στὸ Χριστό μας. Τὰ βιώματά τους, ὁ ἁπλὸς τρόπος ζωῆς τους ἄς εἶναι γιὰ μᾶς μαζὶ καὶ μὲ τὶς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας μας κανόνας καὶ τρόπος ζωῆς.
Ἀπάντλησις θάρρους καὶ δυνάμεως ὥστε
ἀφορῶντες πρὸς τὸν ζωοδότη Χριστό μας νὰ μὴν
παρασυρθοῦμε πρὸ τῶν βιοτικῶν προβλημάτων
τῆς ζωῆς λυγίσουμε καὶ προβοῦμε στὸ «φρικτὸ
καὶ ἀπονοημένο» διάβημα τῆς αὐτοχειρίας πού
μᾶς στερεῖ ἀπὸ δυὸ ἀγκαλιές. Τὴν ἀγκαλιὰ τῶν
δικῶν μας στὴ γῆ καὶ τὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Κυρίου καὶ
Θεοῦ μας στὸν οὐρανό.
Περαίνοντας τὸ πόνημά μου αὐτὸ ἂς ὑπενθυμίσω αὐτὸ ποὺ σὲ κάθε ἀκολουθία αἰτούμεθα:
«Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα,
ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικὰ καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν
ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ αἰτησώμεθα».
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Ὑπὸ τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μπένου

Σεβασμιώτατε,
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ συλλειτουργοὶ,

Δοξάζομε κατὰ χρέος τὸν μεγάλο Εὐεργέτη καὶ Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, διότι μας ἀξίωσε καὶ
ἐφέτος, κατὰ τὸ τρέχον ἐκκλησιαστικὸ ἔτος 2011-2012, νὰ πραγματοποιήσωμε αἰσίως τὶς ἀπὸ ἐτῶν
καθιερωμένες ἱερατικές μας συνάξεις. Σχεδὸν κατὰ μήνα, «σχεδὸν» λόγω τῶν ἐκτάκτων Συνοδικῶν
καθηκόντων τοῦ Ποιμενάρχου μας, εὑρισκόμεθα συγκεντρωμένοι ἐπὶ τὸ αὐτὸ στὸν ἱερὸ Ναὸ
κάποιας Ἐνορίας μας γιὰ νὰ ἀκούσωμε κατ’ ἀρχὰς, καὶ μετὰ τὴν Προσευχὴν, τὴν
προγραμματισμένη Εἰσήγηση καὶ ἐν συνέχειᾳ τὶς παρατηρήσεις καὶ ἐπισημάνσεις τοῦ
προεστῶτος τῆς Συνάξεώς μας καθὼς καὶ τῶν παρισταμένων ἱερέων.
Κεντρικὸ θέμα τῶν ἐφετεινῶν μας ἱερατικῶν, φροντιστηριακῶν Συνάξεων ἦτο «ὁ
ἱερεὺς καὶ ἡ ἐποχή μας», ἕνα θέμα πρὸς ἀνάλυση, συζήτηση καὶ ἔρευνα, καὶ
ἐνδιαφέρον καὶ ἐπίκαιρο. Πρῶτον, διότι ἀφοροῦσε ἄμεσα ἐμᾶς τοὺς ἴδιους, τοὺς
καταξιωθέντας μὲ τὴν μεγίστη τιμὴ καὶ εὐθύνη, ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων,

τοῦ ἱερέως. Τοῦ λειτουργοῦ τοῦ ἁγίου θέμα τῶν αἱρετικῶν, συγκεκριμένα τῶν καινοφανῶν
Θυσιαστηρίου καὶ τοῦ διδασκάλου καὶ ποιμένος τῶν αἱρέσεων τῆς ἐποχῆς μας, ἀπὸ τὶς ὁποῖες
πιστῶν χριστιανῶν. Δεύτερον διότι ἐξειδίκευε τὰ ταλαιπωρεῖται ἐπικίνδυνα ἕνα μέρος τῆς κοινωνίας
καθήκοντα καὶ τὶς ὑποχρεώσεις μας τοποθετώντας μας. Ἐπίσης τὸ πάντοτε ἐπίκαιρο θέμα τῆς
τα μέσα στὸ πλαίσιο τῶν προβλημάτων καὶ τῶν ἀσθένειας, καὶ πῶς ὁ εὐσυνείδητος ποιμένας τῆς
συνθηκῶν τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου, τοῦ Ἐκκλησίας θὰ διακονήση μὲ τὸν τρόπο του τὸν
συνανθρώπου τῆς ἐποχῆς μας.
δυστυχῆ ἄρρωστο συνάνθρωπό του.
Ἔτσι μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ συμβολὴ ὅλων
Ἀλλὰ καὶ ὅσα ἀκούσαμε σήμερα, ποὺ
τῶν συνέδρων, ξετυλίχθηκε μπροστὰ στὸ πνεῦμα ἀναφέρονται στὴ Θεία Λατρεία μας καὶ πῶς ἡ Θεία
μας τὸ γενικὸ αὐτὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἐπίκαιρο θέμα, Λατρεία μας μπορεῖ νὰ χαρίση πνοὴ καὶ ζωὴ στὸν
τουλάχιστον σὲ γενικὲς γραμμές, πάντως ὅμως κουρασμένο ὁδοιπόρο τῆς ἐποχῆς μας, τὸν
κατατοπιστικὲς καὶ σαφεῖς. Ἕνα θέμα, ὅπως ἦτο τὸ καταπονημένο ἀπὸ τὰ ἄφθονα ἀντιψυχαγωγικὰ καί
θέμα τῶν συνάξεών μας, ἀπαιτεῖ πολὺ χρόνο γιὰ νὰ ὑλόφρονα θεάματα καὶ ἀκούσματα, δὲν εἶναι ἄνευ
ποῦμε, ὅτι τὸ ἐξαντλήσαμε. Γενικὰ τὰ θέματα τὰ σημασίας γιὰ τὸν καθένα μας. Τὸ ἴδιο πρέπει νὰ
ἐκκλησιαστικὰ καὶ θεολογικὰ περιλαμβάνουν ποῦμε καὶ γιὰ τὴν τελευταία Εἰσήγηση τῆς χρονιᾶς
πέλαγος νοημάτων, ὥστε ἡ ἐξονυχιστικὴ των ποὺ σχετίζεται μὲ τὸ σχολεῖο καὶ τοὺς μαθητές μας.
διαπραγμάτευση νὰ εἶναι σχεδὸν κάτι τὸ ἀδύνατον.
Ὅπως καθαρὰ φάνηκε ἀπὸ τὶς
Στὸ πλαίσιο ὅμως τῶν
προηγηθεῖσες
Ἀναφορά στὰ θέματα
δυνατοτήτων μας τὸ
Εἰσηγήσεις τὸ ἱερατικὸ
κεντρικὸ αὐτό θέμα τῶν ἐφετεινῶν Ἱερατ. μας Συνάξεων ἔργο σὲ κάθε ἐποχὴ εἶναι
ἀναλύθηκε σὲ ἄλλα
ἔργο
πολύμορφο,
μικρότερα, ὁμοειδῆ θέματα, κατὰ τρόπο ἐπαγωγικό, πολυδιάστατο. Ο Ορθόδοξος ἱερέας οὐδέποτε
μὲ ἀποτέλεσμα ἡ πνευματικὴ ὠφέλεια ποὺ προῆλθε περιόριζε τὶς δραστηριότητες του μέσα στὸ Ναὸ ἤ
νὰ μὴν εἶναι ἄνευ σημασίας. Συνοψίζοντας, λοιπόν, γύρω ἀπὸ τὸ Θυσιαστήριο. Ἐμπνεόμενος ἀπὸ τὸ
τὸν πνευματικὸ μόχθο, ποὺ εὐχαρίστως Παράδειγμα τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως Χριστοῦ, ὁ
καταβλήθηκε ἐφέτος στὸν ποιμαντικὸ αὐτὸν τομέα, Ὁποῖος δὲν ἔμεινε στὸ Ναὸ, ἀλλὰ τοὐναντίον δὲν
ἀναφέρομε κατ’ ἀρχὰς τὰ ὅσα γενικὰ καὶ περιεκτικά ἄφησε βουνὸ καὶ παραλία, πόλι καὶ χωριό, ὅπου νὰ
μᾶς ἐδίδαξε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας μὲ τὴν μὴ διδάξη, καθὼς καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων μας,
πρώτη Εἰσήγηση «τὰ χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα ἀνοίγει ὁ Ὀρθόδοξος καλός ἱερεύς πάντοτε τὴν
τῆς ἐποχῆς μας». Μὲ ὅσα ἀκούσαμε προσεκτικὰ πατρικὴ ἀγκαλιά του προσπαθώντας νὰ χωρέση
τότε, μπήκαμε στὴν ἀτμόσφαιρα καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ μέσα τοὺς πάντες καὶ ἐκείνους ποὺ βλέπει μετὰ
γενικοῦ θέματος.
χαρᾶς μέσα στὸ Ναὸ νὰ περιμένουν τὴν εὐλογία του
Οἱ Εἰσηγήσεις, ποὺ ἀκολούθησαν κατόπιν, μὲ καὶ τοὺς νέους καὶ τοὺς μαθητὲς καὶ τοὺς
περιεχόμενο βασιζόμενο σὲ ἐξακριβωμένα στοιχεῖα, ἡλικιωμένους καὶ τοὺς ἀρρώστους, ὅλους τοὺς
μᾶς ἔδειξαν μὲ σεβασμὸ καὶ εὐθύνη, ποιὰ εἶναι ἡ συνανθρώπους του, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ λογικό του
διαχρονικὴ ἀποστολὴ τοῦ ἱερέως, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ποίμνιο.
ἀθανάτων πηγῶν μας, τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν
Σεβασμιώτατε
Ἁγίων Πατέρων, καὶ πῶς ὁ Ἕλληνας Ὀρθόδοξος
Σᾶς ἐκφράζομε καὶ πάλι καὶ ἐξ ὀνόματος τῶν
λειτουργὸς σήμερα, ὑπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, μπορεῖ ἀδελφῶν καὶ συλλειτουργῶν μας τὶς εὐγνώμονες
νὰ συντελέση στὴν καλύτερη ἀντιμετώπιση καὶ λύση εὐχαριστίες μας, διότι χάρις στὴν δική σας
τρεχόντων ζητημάτων, ποὺ ἀπασχολοῦν καὶ ἀνύστακτη ποιμαντικὴ μέριμνα καὶ πρόνοια
στενοχωροῦν τὸ κοινωνικὸ σῶμα.
λειτούργησε καὶ ἐφέτος ὁ θεσμὸς αὐτός, ὁ
Ὅπως τέτοια, πολὺ σοβαρὰ καὶ ἀκανθώδη Ἀποστολικὸς καὶ Πατροπαράδοτος, τῶν ἱερατικῶν
ζητήματα, εἶναι ἡ ἐπικρατοῦσα στὴν πατρίδα μας Συνάξεων. Πιστεύομε ὅτι ἀπὸ τὴν κοινὴ ἀναστροφή
τὰ τελευταία δύο μόλις χρόνια οἰκονομικὴ κρίση. μας καὶ τὴν ἀκρόαση τῶν φροντισμένων Εἰσηγήσεων
Ἤ ἄλλο, ἐξίσου σοβαρὸ καὶ ἀξιοπρόσεκτο θέμα, ἡ καὶ τὰ δικά σας ἀξιοπρόσεκτα σχόλια καὶ τὶς
κρίση ἡ ἠθικὴ στοὺς κόλπους τῆς ἑλληνικῆς πατρικὲς παρατηρήσεις, ὅτι κάτι πολύτιμο ἔμεινε
οἰκογένειας, μὲ τὴν πολὺ ἀνησυχητικὴ αὔξηση στὴ ψυχή μας. Ὅτι συντελέσθηκε ἡ ἀναζωπύρωση
τῶν διαζυγίων ἤ τὴν παρατηρούμενη ἀναρχικὴ τῶν ἱερῶν ὑποχρεώσεών μας καὶ ἔναντι Θεοῦ καὶ
διάθεση τῶν νέων ἀνθρώπων.
ἔναντι τοῦ ποιμνίου μας. Εὔχεσθε, παρακαλοῦμε,
Τὸ ἴδιο ἀξιόλογα θέματα ἦσαν γιὰ ὅλους μας τὸ ὁ σπόρος ποὺ ἔπεσε νὰ ἀποδώση καρπούς. Ἀμὴν.
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ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

TAΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΣΕΚΤΩΝ (= αἱρετικές ὁμάδες)

Ἡ δράση τους εἶναι ὕπουλη καί παραπλανητική. Πάγια τακτική τους εἶναι ἡ ἀπόκρυψη τῶν πραγματικῶν σκοπῶν
τους. Ἤτοι:
- Αὐτοπροβάλλονται πολλές φορές ὡς φιλανθρωπικές ὀργανώσεις καί ἀσκοῦν παραπλανητικά κάποια κοινωφελῆ
δραστηριότητα.
- Συχνά προσεταιρίζονται ἀνθρώπους ἐπώνυμους (ἐπιστήμονες, γιατρούς, δικηγόρους κ.α.) οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦν τούς
σκοπούς καί τά κίνητρα τῶν ὁμάδων αὐτῶν.
- Ἐπιδιώκουν συνεργασία μέ δημόσιους φορεῖς.
- Ὀργανώνουν ποικίλες ἐκδηλώσεις μέ ἐλεύθερη, συνήθως, εἴσοδο, ὅπως σεμινάρια.
- Προσφέρουν δωρεάν «ἀναλύσεις προσωπικότητας» μέ ἐπιστημονικό, δῆθεν, κῦρος.
- Σφετερίζονται τίτλους πού ἀνήκουν σέ ἐπιστημονικά ἱδρύματα.
- Ἰσχυρίζονται ψευδῶς ὅτι χορηγοῦν τίτλους σπουδῶν καί διπλώματα.
Ἐπιγραμματικὴ
- Ἐπικαλοῦνται δῆθεν συνεργασία μέ πανεπιστήμια καί διεθνεῖς ὀργανισμούς.
ἐπισήμανση
- Χρησιμοποιοῦν ἄλλες ὁμάδες πού δέν φαίνονται σχετικές ὅπως π.χ. σχολές ποτῶν κινδύνων
λεμικῶν τεχνῶν.
ἐξ αἰτίας
- Παρερμηνεύουν χωρία τῆς Βίβλου καί δίνουν ἄλλο νόημα σέ Χριστιανικούς
ὅρους.
αἱρετικῶν ὁμάδων.
- Ὁ προσηλυτισμός γίνεται ὁπουδήποτε, στό δρόμο, στούς τόπους ἐργασίας, στό
Ἀλλὰ καὶ τῶν
ταξί, στό σχολεῖο, στό φροντιστήριο, στό κομμωτήριο, στήν παραλία, σέ συναυλίες,
προληπτικῶν
σέ κοινωνικές καί φιλανθρωπικές ἐκδηλώσεις κλπ
μέτρων.
- Ἀπευθύνονται κυρίως σέ ἀνθρώπους πού ἔχουν προβλήματα, ὅπως ὑγείας, πένθους, ἀνεργίας καί βεβαίως ἐντοπίζουν ὅσους ρέπουν πρός τόν μυστικισμό.
- Ὑπόσχονται εὔκολες καί σίγουρες λύσεις στά μεγάλα ἤ μικρά προβλήματα.
- Χρησιμοποιοῦν τή σύγχρονη τεχνολογία, ὅπως εἶναι ἡ τηλεόραση, τό ραδιόφωνο καί κυρίως τό διαδίκτυο γιά
τή διάδοση τῶν δοξασιῶν τους καί τήν προσέλκυση ὀπαδῶν.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ
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Νά συμβουλεύουμε τούς πιστούς μας καί νά τούς ὑπενθυμίζουμε πάντα λέγοντάς τους:
- Φυλαχθεῖτε ἀπό ἀγνώστους, πού εἶναι πολύ καί ἄνευ λόγου, φιλικοί μαζί σας.
- Φυλαχθεῖτε ἀπό τούς ἀνθρώπους πού ἔχουν ἁπλουστευμένες λύσεις γιά δύσκολα προβλήματα.
- Φυλαχθεῖτε ἀπό ὁποιονδήποτε προσφέρει δωρεάν ἤ πολύ φτηνά γεύματα καί διαλέξεις. Ἐλέγξτε τήν ταυτότητά
τους.
- Φυλαχθεῖτε ἀπό προσκλήσεις σέ ἀπόμακρες τοποθεσίες γιά ἐργαστήρια κατά τή διάρκεια τοῦ Σαββατοκύριακου,
τά ὁποία ἔχουν ἀόριστους στόχους.
- Φυλαχθεῖτε ἀπό ἀνθρώπους πού σᾶς πιέζουν νά κάνετε κάτι γιατί «καί ἄλλοι τό κάνουν» (π.χ. ἄσκηση γιόγκα).
- Μή Ξεχνᾶμε νά λέμε πάντα ὅτι: Οἱ λατρεῖες ἐνδιαφέρονται γιά σᾶς, ὄχι γιατί σᾶς ἀγαποῦν ἤ θέλουν πραγματικά τό καλό σας, ἀλλά γιατί ἔχουν συμφέρον ἀπό σας.
- Μή ξεχνᾶμε νά λέμε πάντα: Ἡ ταυτότητα τῆς σέκτας συχνά εἶναι ἐσκεμμένα κρυφή. Κάτω ἀπό ὁρισμένες συνθῆκες,
ὁ καθένας μπορεῖ νά παρασυρθεῖ. Δέν πρέπει νά ἐνδίδετε στήν περιέργειά σας. Μή δίνετε σέ ὁμάδες ἤ ἄτομα
χρήματα, χωρίς νά εἶστε ἀπόλυτα σίγουροι γιά τή νομιμότητά τους. Μή δίνετε σέ ἀγνώστους τά στοιχεῖα σας καί
μή συμπληρώνετε ὕποπτα ἐρωτηματολόγια (π.χ. γιά τέστ προσωπικότητας). Μή δέχεστε διάλογο μέ ἀγνώστους
γιά θρησκευτικά καί πνευματικά θέματα.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ἡ καλλίτερη θεραπεία εἶναι ἡ πρόληψη. Γι’ αὐτό οἱ γονεῖς νά σταθοῦνε κοντά στά παιδιά τους ἀπό τή βρεφική κιόλας ἡλικία τους ὡς τήν ἐφηβεία.
- Νά τούς μιλᾶνε συνεχῶς γιά τό Χριστό, ὥστε νά Τόν ἀγαπήσουν καί νά Τόν ἐμπιστεύονται στή ζωή τους.
- Νά τά ὁδηγοῦν τακτικά στήν Ἐκκλησία.
- Νά τούς προτρέπετε νά τά κοινωνοῦν συχνά καί ὄχι μόνο τρεῖς φορές μετά τήν βάπτιση.
- Νά τά μαθαίνουν νά προσεύχονται πρωί καί βράδυ.
- Νά τούς πείσουμε ὅτι μόνο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ ἀληθινή Ἐκκλησία καί πώς ἔξω ἀπό Αὐτή δέν ὑπάρ-

χει ἀλήθεια καί σωτηρία.
- Νά πληροφορήσουμε γιά τούς κινδύνους πού ἐλλοχεύουν
στίς νεοφανεῖς αἱρέσεις.
- Νά προσπαθήσουμε νά ἀποβάλλει ὁ κόσμος μας τή λαθεμένη εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ὡς χωροφύλακα καί ἐκδικητικοῦ
τιμωροῦ, νά τούς πείσουμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἄμετρη ἀγάπη
καί πώς ὁ ἄνθρωπος αὐτοτιμωρεῖται καί αὐτοκαταστρέφεται μακριά ἀπό τό Θεό.
- Νά προτρέψουμε τούς γονεῖς νά παρακολουθοῦνε διακριτικά τίς ἐκπομπές πού παρακολουθοῦν στήν τηλεόραση
καί τίς ἱστοσελίδες πού ἐπισκέπτονται στό διαδίκτυο. Προσοχή ἀκόμη στά βιβλία καί τά ἔντυπα πού διαβάζουν ἄν
ἔχουν ὕποπτη προέλευση.
- Νά κάνουν διάλογο μαζί τους μέ πνεῦμα ἠρεμίας καί κατανοήσεως, συμμεριζόμενοι τίς ἀνησυχίες τους καί τά
εὔλογα ἐρωτήματά τους. Ἐάν δέν τά καταφέρνουν νά
ἀπαντήσουν νά τούς παραπέμπουμε νά ἔρχονται σέ μᾶς
τούς ἱερεῖς τῆς ἐνορίας τους. Αὐτό φυσικά σημαίνει
ὅτι ἐμεῖς θά εἴμαστε σέ θέση νά βοηθήσουμε καί θά εἴμαστε γνῶστες τοῦ θέματος.
Ὅμως ἐλλοχεύει πάντα ὁ κίνδυνος νά παρασυρθεῖ κάποιο εἴτε δικό μας πρόσωπο,
εἴτε τῆς ἐνορίας μας. Γι’ αὐτό εἶναι ἀπαραίτητο νά μᾶς βάζει σέ ὑποψίες ὁποιαδήποτε ἀσυνήθιστη ἀλλαγή στή συμπεριφορά
του. Ὅποιος μπλεχτεῖ στά δίχτυα καταστροφικῆς ὁμάδος θά ἐκδηλώσει πολύ γρήγορα πληθώρα συμπεριφορῶν, ὅπως ἀλλοίωση τῆς προσωπικότητάς του, ἀσυνήθιστη
ἐσωστρέφεια καί ἀπομόνωση, εὐερέθιστη
διάθεση, ἐχθρική συμπεριφορά πρός ὅλους,
σταδιακή ἀποξένωση ἀπό τό οἰκογενειακό περιβάλλον, ἀλλαγή ἀναγνωστικῶν προτιμήσεων, ἀλλαγή μουσικῶν ἀκουσμάτων, ἀλλαγή στόν τρόπο ντυσίματος, ἀλλαγή στή διακόσμηση τοῦ δωματίου του
μέ παράξενα σύμβολα, ἀσυνήθιστη ἄσκηση κριτικῆς
στίς θρησκευτικές καί κοινωνικές ἀπόψεις τῆς οἰκογένειας
καί τῆς συντροφιᾶς κλπ. Ἐπίσης μπορεῖ τό ἄτομο αὐτό νά
ἐκδηλώσει ἔντονες τάσεις φυγῆς, τελέσεως ἐγκληματικῶν πράξεων καί αὐτοκτονίας.
Σκόπιμο εἶναι νά ἀπευθυνθοῦνε πρῶτα στήν Ἐκκλησία μας, σέ ἐμᾶς τούς ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά μπορέσουμε νά βοηθήσουμε τόν παρασυρμένο ἄνθρωπό μας. Κατόπιν ἐάν ἔχουμε βάσιμη ὑπόνοια ὅτι ἔχει παρασυρθεῖ σέ ἐγκληματική σέκτα καί
ὑπάρχει κίνδυνος γιά τή ζωή του, ἤ νά διαπράξει ὁ ἴδιος
ἔγκλημα, πρέπει νά τούς πείσουμε νά ἐνημερώσουνε
ἐξάπαντος τίς ἀστυνομικές καί εἰσαγγελικές ἀρχές.
Πάντως σέ καμιά περίπτωση δέν πρέπει νά μᾶς κυριέψει
ὁ πανικός, οὔτε φυσικά καί τούς πιστούς μας. Μέ ψυχραιμία, νηφαλιότητα, θερμή προσευχή καί πολλή ὑπομονή
μποροῦμε νά σώσουμε τόν πλανεμένο ἀδελφό μας.

Ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Ἐλευθερίου Εὐδοκίδη
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Ἐπίκαιρα θέματα
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σὲ ἐποχὲς οἰκονομικῆς κρίσης
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τοῦ Οἰκονομολόγου Νικολάου Χατζητριανταφύλλου
Ὑπευθύνου Οἰκονομικῶν Ἱ. Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως

Ὁ

πρῶτος κύκλος (15 συνολικά)
ἄρθρων, μέσα στή συγκυρία τῆς οἰκονομικῆς κρίσης πού μαστίζει τόν τόπο μας,
εἶχε κυρίως θέματα σχετικά μ’ αὐτή, μ’ ἕνα κριτικό, κυρίως βλέμμα διαπιστώσεων.
Συνεχίζοντας καί πάντα σχολιάζοντας ἐπίκαιρα θέματα, σ’ αὐτόν τόν δεύτερο κύκλο θά
προσπαθήσω νά μεταφέρω καί κάποιες σκέψεις (τρόπους) ὥστε νά γίνει περισσότερο
εὔκολη ἡ διαβίωσή μας ἐν μέσω ὅλης αὐτῆς τῆς κακῆς οἰκονομικῆς κατάστασης. Ἕνας ἀπό
τούς ὅρους λοιπόν, πού μπορεῖ νά βοηθήσει ὅλους μας εἶναι καί ἡ ἔννοια τῶν οἰκονομιῶν
κλίμακας. Τί σημαίνει ὅμως ὁ ὅρος αὐτός ;

Οἰκονομίες κλίμακας εἶναι ἕνας ὅρος τῶν οἰκονομικῶν, πού ἀναφέρεται στήν μείωση τοῦ
κόστους πού ἐπιτυγχάνει μία ἐπιχείρηση αὐξάνοντας τήν ποσότητα τοῦ παραγόμενου
προϊόντος καί μειώνοντας παράλληλα τό μέσο μακροχρόνιο κόστος της. Ἐνδεικτικά
ἀναφέρω κάποιους ἀπό τούς λόγους στούς ὁποίους βοηθᾶ ἡ «μεγέθυνση» τῶν παραγωγικῶν
δυνατοτήτων : Καλύτερη διαπραγματευτική δύναμη, διοικητικές οἰκονομίες (π.χ. : μία ἑταιρεία μέ 100 ἐργάτες χρειάζεται 10 διοικητικούς ὑπαλλήλους, ἐνῶ μία ἑταιρεία μέ 200 ἐργάτες
χρειάζεται μόνο 15) , μικρότερο κόστος προώθησης τῶν προϊόντων, οἰκονομίες (τά ἐπιτεύγματα τῆς τεχνολογίας διαμοιράζονται), κ.ἄ.
Σίγουρα βέβαια ὅλοι ἐσεῖς οἱ ἀναγνῶστες θ’ ἀναρωτιέστε τί σχέση ἔχουν ὅλα τά παραπάνω μέ
τήν ἀτομική μας διαβίωση. Νά τό ἐξηγήσω : δέν εἶναι λίγοι αὐτοί πού ἐν μέσω κρίσης ἐπέστρεψαν στά πατρικά τους γιά νά μείνουν καί πάλι (ἐνήλικες) μέ τούς γονεῖς τους, μήν ἔχοντας τή δυνατότητα νά συντηροῦν πλέον ξεχωριστά νοικοκυριά δημιουργώντας ἔτσι μία (ἄς
μοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ δόκιμη ἔκφραση), μία «οἰκογενειακή μορφή οἰκονομίας κλίμακας» ! Οἱ
λογαριασμοί μοιράζονται σέ περισσότερους, ἐνῶ μείωση ὑπάρχει καί στό κόστος διατροφῆς.
Ὅλα αὐτά βέβαια μέ τήν προϋπόθεση ὅτι τά μέλη τῆς οἰκογένειας παράγουν κατά τό μέτρο
τῶν δυνατοτήτων τους, καί συμβάλλουν στόν οἰκογενειακό προγραμματισμό. Τό ἀστεῖο τῆς
ὑπόθεσης εἶναι ὅτι ἐνῶ μέ διάφορους τρόπους ἡ δῆθεν «σύγχρονη» Εὐρώπη στά πλαίσια τῆς
παγκοσμιοποίησης, κινεῖται μέ διάφορες μεθόδους, πρός τή διάλυση τῆς οἰκογένειας, ἡ ἐφαρμοσμένη οἰκονομική πολιτική λιτότητας ἔφερε τ’ ἀκριβῶς ἀντίθετα ἀποτελέσματα! Ὄχι φυσικά ὅτι ἐπικροτοῦμε τέτοια μορφή «βίαιης» ἐπιστροφῆς στό θεσμό τῆς οἰκογένειας ἀλλά
σίγουρα εἶναι μία καλή εὐκαιρία ἀρκετοί, νά ἐπανεκτιμήσουν τήν προσφορά τῶν γονιῶν τους πού πιθανῶς πολύ εὔκολα ἀπέρριπταν στό παρελθόν καί νά ἐπανεξετάσουν τρόπους ζωῆς πού χαρακτηρίζονται ὡς «παρατεταμένη ἐφηβεία». Ἄς μήν λοιπόν, περιφρονοῦμε
λαούς γειτονικούς (μέ χαμηλότερα ἐπίπεδα διαβίωσης) στούς ὁποίους ὁ λεγόμενος οἰκογενειακός κορβανάς ἀποτελεῖ κύριο μοχλό ἀνάπτυξής τους…
Μέ τόν ἴδιο ὅμως τρόπο, θά ἔπρεπε νά λειτουργοῦν καί οἱ κρατικοί ὀργανισμοί. Ὁ κατακερματισμός καί ἡ διασκόρπισή τους, μόνο αὔξηση τοῦ κόστους ἐπιφέρει καί τῶν δαπανῶν
συντήρησής τους. Δέν εἶναι λίγες περιπτώσεις ὅπου διάφορες ὑπηρεσίες (τό διαπιστώνει κανείς παντοῦ σ’ ὅλη τή χώρα καί φυσικά καί στή δική μας περιοχή ὑπάρχει χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιο), εἶναι διασκορπισμένες σέ δεκάδες διαφορετικά μέρη καί μάλιστα σέ
ἐνοικιαζόμενα κτίρια, τή στιγμή πού τό κράτος, ἔχει τή δυνατότητα νά τίς συγκεντρώσει σ’
ἕνα χῶρο καί μάλιστα ἰδιόκτητο! Αὐτό συνεπάγεται κόστος (μετακινήσεων) καί ἀπώλεια χρόνου ἐργασίας γιά τούς συναλλασσόμενους, πού ἀναγκάζονται πολλές φορές νά κάνουν ἕνα
μικρό ταξίδι προκειμένου νά διεκπεραιώσουν μία συναλλαγή ἀλλά ἀκόμα, κατασπατάληση
τοῦ δημόσιου χρήματος (σέ περιττά μισθώματα) καί ἐπιπλέον διοικητικό κόστος ἀφοῦ τό
κάθε τμῆμα ἐπιβαρύνει τόν κρατικό προϋπολογισμό μέ τήν ἀνεξάρτητη λειτουργία του, κάτι
πού θά μποροῦσε ν’ ἀποφευχθεῖ μέ τή συγκέντρωση ὅλων αὐτῶν τῶν τμημάτων σέ λιγότερες
ὑπηρεσίες.
Κλείνοντας, σ’ ὅλα τά παραπάνω θά πρέπει νά προσθέσουμε καί μία ἀπαραίτητη προϋπόθεση
: τόν ὁρισμό ἑνός ὁρίου συγκέντρωσης, ἀφοῦ καί στόν οἰκονομικό ὅρο τῶν οἰκονομιῶν κλίμακας, μετά ἀπό κάποιο σημεῖο ἡ περαιτέρω συγκέντρωση ἀρχίζει νά δημιουργεῖ προβλήματα
(ἀντί ὀφέλους) ὅπως, δυσλειτουργίες, δυσκολία στή λήψη ἀποτελεσματικῶν ἀποφάσεων σέ
περιόδους κρίσης (μή εὐελιξία), κ.ἄ.
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νηφορίζοντας τόν κεντρικό δρόμο τῆς νιστικότητα, ὁ ἁπλός καί ἀνδρεῖος παπούλης, πού
Νικήσιανης, πού ὁδηγεῖ στήν κεντρική φάνηκε πραγματικός ποιμένας στίς δύσκολες στιγπλατεία τοῦ Δημαρχείου, δίπλα στό μές τοῦ ποιμνίου του δίνοντας ἐν τέλει καί τήν ἴδια
Ἀγροτικό ἰατρεῖο τοῦ χωριοῦ, βρίσκεται ἕνα κό- τή ζωή του, ὁ σεβαστός πάπα-Παράσχος Κυρσμημα ἐκκλησιαστικῆς τέχνης, τό ἱερό παρεκ- κούδης.
Πληροφορούμενος λοιπόν ὁ ἅγιος ἱερεύς τίς
κλήσιο τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καί Θαυματουργοῦ Μαρίνης. Ἕνα μικρό παρεκκλήσι, βυ- ἐχθρικές διαθέσεις τῶν κατακτητῶν, μάζεψε μία
ζαντινοῦ ρυθμοῦ, μέ τό σκαλιστό του τέμπλο καί ἐπιτροπή μέ τούς πρόκριτους τοῦ χωριοῦ καί τούς
τίς ὑπέροχες ἁγιογραφίες του. Μπαίνοντας στό ὁδήγησε λίγο ἔξω ἀπό τό χωριό νά περιμένουν
μικρό Ναό, ἀνάμεσα στίς εἰκόνες τοῦ τέμπλου, ἐκεῖ τούς κατακτητές μήπως καί καταφέρουν νά
ὑπάρχει καί μία φορητή εἰκόνα τῆς Ἁγίας, ἀγνώ- σώσουν τό χωριό. Τότε στάθηκαν μπροστά στό
στου χρονολογίας ἀλλά σίγουρα ξεπερνᾶ τούς τότε μικρό εἰκονοστάσι τῆς Ἁγίας Μαρίνας τό
δύο αἰῶνες, καθώς ὁ χρόνος ἔχει ἀφήσει ἔντο- ὁποῖο βρισκόταν σ’ ἕνα περίβολο μέ δέντρα καί
μέσα στό ὁποῖο βρισκόταν ἡ εἰκόνα τῆς Ἁγίας. Νά
να τά ἀποτυπώματά του στό ἱερό εἰκόνισμα.
σημειώσουμε πώς στίς
Θαυματουργός καἀρχές τοῦ εἰκοστοῦ
λεῖται ἡ Ἁγία Μαρίνα
κι αὐτό οἱ πιστοί κά- Ἕνα ἀπό τά πολλά θαύματα αἰώνα τά σπίτια τοῦ
χωριοῦ ἔφταναν ὡς
τοικοι τῆς Νικήσιανης
τῆς ἁγίας Μαρίνας
ἐκεῖ καθώς τό χωριό
τό γνωρίζουν πολύ
παλαιότερα βρισκόταν
καλά, ἀφοῦ σύμφωνα
μέ τήν τοπική παράδοση ἡ Ἁγία Μαρίνα ἐμπό- πιό ψηλά ἀπό ὅτι βρίσκεται σήμερα.
Κι ἐκεῖ ἐμπρός στήν εἴσοδο τοῦ χωριοῦ οἱ πρόδισε τήν καταστροφή τοῦ χωριοῦ κατά τά δύσκολα χρόνια τῆς πρώτης Βουλγαρικῆς κα- κριτοι κι ὁ λεοντόκαρδος πάπα-Παράσχος περίτοχῆς.
μεναν τά Βουλγαρικά στρατεύματα. Τό χωριό κινΚατά τά μαῦρα χρόνια τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πο- δύνευε νά γράψει τήν πιό θλιβερή σελίδα στήν
λέμου (1914 – 1918 ) ὅταν μετά τόν Αὔγουστο ἱστορία του. Νά καταχωρηθεῖ κι αὐτό στόν κατοῦ 1916 καί τό Κίνημα Ἐθνικῆς Ἀμύνης τοῦ Βε- τάλογο τῶν αἱματοβαμένων ἀπό τούς κατακτηνιζέλου στή Θεσσαλονίκη ἡ Ἑλλάδα εἶχε ἀνεπί- τές χωριῶν τοῦ τόπου μας. Μόνο ἕνα θαῦμα ἐξ
σημα μπεῖ στόν πόλεμο, στίς περιοχές τῆς Ἀνα- οὐρανοῦ θά τούς ἔσωζε. Ἕνα θαῦμα πού ἐν τέτολικῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης εἶχαν εἰσβά- λει ἔγινε πραγατικότητα.
Φτάνοντας οἱ Βούλγαροι στό σημεῖο πού βριλει Βουλγαρικά στρατεύματα. Ἔτσι καί ἡ εὐρύτερη
περιοχή μας λίγα μόλις χρόνια μετά τήν ἀπε- σκόταν τό εἰκονοστάσι, σταμάτισαν ἀπότομα
λευθέρωσή της ἀπό τούς Τούρκους πέφτει πάλι γιατί σύμφωνα μέ αὐτά πού εἶπαν ἀργότερα στόν
παπά, ἄκουσαν μία δυνατή βοή νά βγαίνει ἀπό
στόν ζυγό τῶν Βουλγάρων αὐτή τή φορά.
Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1916 ( καί σύμφωνα μέ τό εἰκονοστάσι πράγμα τό ὁποῖο τούς προκάλεμαρτυρία τοῦ προέδρου κ. Γ. Ράλλη κατά τήν 16η σε μεγάλη ταραχή καί φόβο.
Ὁ ὑπολοχαγός τότε πού ἡγοῦνταν τοῦ τάγΣεπτεμβρίου) ὁ Βούλγαρος ὑπολοχαγός Ζβέτκωφ, διοικητής τῆς Ἐλευθερούπολης, θέλησε νά ματος ὅταν ἀντίκρυσε τούς προκρίτους κατέβηκάψει τήν κωμόπολη τῆς Νικήσιανης κατηγο- κε καί ρώτησε τί βρήσκεται σ’ ἐκεῖνο τό σημεῖο
ρώντας τούς κατοίκους της γιά περίθαλψη Ἑλλή- πού εἶχαν σταματήσει. Ὡς ἐκεῖ ἐρχόταν μέ πολύ
ἄγριες διαθέσεις γιά τή Νικήσιανη ἀλλά μέ τό πού
νων ἀνταρτῶν.
Μόλις οἱ κάτοικοι καί οἱ τοπικοί ἄρχοντες ἔμα- ἔφτασε στό σημεῖο πού βρισκόταν οἱ πρόθαν γιά τίς προθέσεις τῶν Βουλγάρων θέλησαν κριτοι καί ἄκουσε τή βοή ὅλα μέσα του
νά προφυλάξουν τό χωριό καί νά μήν ἐπιτρέψουν ἄλλαξαν. Κι ὅταν ἄκουσαν τόν συμβάν οἱ κάνά συμβοῦν ἀνάλογες καταστροφές μέ αὐτές πού τοικοι κατάλαβαν πώς ἡ σωτηρία τοῦ τόπου τους
συνέβαιναν σέ πολλά χωριά τῆς περιοχῆς τά ὀφείλονταν στήν Ἁγία Μαρίνα καί στό θαῦμα πού
ὁποία κάηκαν καί λεηλατήθηκαν, ἐνῶ οἱ κάτοι- ἐπιτέλεσε ἡ εἰκόνα της.
Ἀρκετά χρόνια ἀργότερα τό μικρό ἐκεῖνο
κοί τους σφαγιάσθηκαν.
Ἐφημέριος τῆς ἐνορίας τῆς Νικήσιανης τότε εἰκονοστάσι ἡ εὐσέβεια καί ἡ εὐλάβεια τῶν καἦταν ὁ γνωστός γιά τήν φιλοπατρία καί τήν ἀγω- τοίκων τῆς Νικήσιανης τό μετέτρεψε σέ ἕνα γρα-

φικό καί περικαλέστατο παρεκκλήσιο, ἐνῶ
ἀπό τόν περίβολο τοῦ εἰκονοστασίου σώζονται μόνο δύο ψηλά κυππαρίσσια πίσω ἀπό τήν
κόγχη τοῦ ἱεροῦ βήματος, γιά νά θυμίζουν τό
θαῦμα τῆς Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης πού
ἔσωσε τήν Νικήσιανη!
Μπορεῖ ἡ Νικήσιανη καί οἱ κάτοικοί της νά
πέρασαν πολύ δύσκολα τά χρόνια ἐκεῖνα τῆς
πρώτης Βουλγαρίας, ὅπως τήν ἀποκαλοῦν,
ἀλλά γιά τό ὅτι δέν ὑπέστησαν ὁλική καταστροφή τοῦ χωριοῦ τό ὀφείλουν στήν Ἁγία Μαρίνα.
Ἄς δοξάσουμε τόν Θεό γιά τό ὅτι μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας του Μητρός πού εἶναι ἡ
ἔφορος καί προστάτιδα τῆς Νικήσιανης ἀλλά
καί τῆς Ἁγίας Μαρίνης δέν ἐπέτρεψε νά θρηνήσουμε κι ἐμεῖς θύματα τῆς ἀγριότητος τῶν κατακτητῶν μας, τήν ὁποία ἡ πολύπαθη πατρίδα
μας γεύθηκε καθ' ὅλη τήν διάρκεια τῆς ἔνδοξης ἱστορίας της.
Ἄς εὐχηθοῦμε ποτέ ξανά νά μήν χρειαστοῦμε τήν βοήθεια τῆς Ἁγίας μας γιά παρόμοιο κίνδυνο καί πάντοτε νά ζοῦμε εἰρηνικά καί
ἥσυχα μέ τούς γείτονές μας.

τοῦ
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Kατά τόν μήνα
Ἰούνιο 2012 ὁ
Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ.
Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 3ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Πεντηκοστῆς εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 4ην
ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τόν Κοιμητηριακόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Ἐλευθερουπόλεως, τήν 10ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου Μουσθένης, τήν 12ην εἰς τό Ἱερόν
Ἐξωκκλήσιον τοῦ Ὁσίου Ὀνουφρίου Ἐλευθερῶν, τήν
17ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῶν ἐν Λέσβῳ Ἁγίων εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Μυ-
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Λιτανεία ἑορτῆς Λεσβίων Ἁγίων.
τιλήνης, μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Μηθύμνης κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται τήν ἡμέρα αὐτή ἐπί τῆς Λάρνακος
τῶν Ἁγίων Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου, τήν 24ην εἰς τό Ἱερόν Ἐξωκκλήσιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου Ὀρφανίου, τήν 29ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Παύλου Μπουζίνας Ἐλευθερουπόλεως, τήν 30ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἁγίου Ἀνδρέου.
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 11ην εἰς τό Ἱερόν Ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ὀνουφρίου Ἐλευθερῶν, τήν 15ην εἰς τήν Ἀγρυπνίαν εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Θεράποντος Μυτιλήνης, τήν
16ην εἰς τόν ἑσπερινόν καί Λιτανείαν τῶν Ἁγίων Λειψάνων τῶν ἐν Λέσβω Ἁγίων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Θεράποντος Μυτιλήνης, ὁμιλήσας ἐπικαίρως
εἰς τήν Προκυμαίαν Μυτιλήνης, τήν 29ην εἰς τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἀποστόλου

Μυτιλήνη. Ἐξέδρα Προκυμαίας.
Παύλου εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν τῆς Μπουζίνας
Ἐλευθερουπόλεως, τήν 30ην εἰς τόν Ἑσπερινόν εἰς τό
Ἐξωκκλήσιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου Παλαιοῦ Χορτοκοπίου καί προέστη τῆς ἐπιμνημοσύνου δεήσεως
ὑπέρ τῶν σφαγιασθέντων ὑπό τῶν Βουλγάρων τό
1944.
Συμμετέσχε:
Τήν 6ην καί 7ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς
Συνόδου ὡς Συνοδικός Σύνεδρος.
Πραγματοποίησε:
Τήν 23ην τήν τελευταία Ἱερατική Σύναξη τῆς κατηχητικῆς περιόδου 2011 -2012 τῶν Ἐφημερίων τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Φανουρίου Ν. Ἡρακλείτσης μέ δύο εἰσηγήσεις.
Τήν πρώτην παρουσίασε ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. Στέφανος
Μιχαηλίδης μέ θέμα «Ἡ Θεία Λατρεία καί πῶς θά
ὠφελήση τόν σύγχρονο ἄνθρωπο». Τήν δεύτερη ὁ
Παν/τος Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Ξανθόπουλος μέ θέμα «Πῶς
μπορεῖ ὁ Ἱερεύς νά βοηθήση τό ἔργο τοῦ σχολείου».
Ἀκολούθησε «Ἀνασκόπηση τῶν γενομένων εἰσηγήσεων» καί εὐχαριστήριος προσφώνησις τοῦ Πρωτο-

Ἡ τελευταία Ἱερατ. Σύναξις.

συγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μπένου, ἐποικοδομητικός διάλογος καί νουθεσίες τοῦ Σεβασμιωτάτου διά τήν περίοδον τοῦ
θέρους. Ἡ σύναξις ἔκλεισε μέ πλούσια τράπεζα εἰς
τό Πνευματικόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὑπό τοῦ
Ἐφημερίου Ἀρχιμ. Θωμᾶ Ἀνδρέου καί τῶν συνεργατῶν του.
Ἐβάπτισε:
Τήν 24ην τήν θυγατέρα τῶν Ἐφημερίου Ἀκροβουνίου
π. Δημητρίου Τσομπανίδη καί Μαρίας Ὑψηλάντη εἰς
τήν ὁποίαν ἐδόθη τό ὄνομα Μαρκέλλα.
Προέστη:
Τήν 21ην τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς Ἐλευθερίας
Μουρτιᾶ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος
Δρυάδος, τήν 21ην τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς Γεροντίσσης Χριστίνης Μοναχῆς εἰς τήν Ἱεράν Μονήν
Παναγίας Παγγαιώτισσας Χορτοκοπίου ὁμιλήσας βαθύτατα συγκεκινημένος διά τό ἦθος, τούς πνευματικούς καί ἀσκητικούς ἀγῶνες της, τήν ταπείνωσιν καί
τίς ἐν γένει πνευματικές ἀρετές μέ τίς ὁποῖες ἐκοσμεῖτο. Ἀρετές πού ἐκπηγάζουν ἀπό τήν μοναχοτρόφο ἔρημο τῆς Φαράν, ὅπου μέ τίς ροές τῶν

Ἡ τελευταία ἔξοδος.
νεανικῶν της δακρύων ἐγεώργησεν καί ἐκαρποφόρησεν τόν ἀγρόν τῶν πνευματικῶν της χαρίτων.
Kατά τόν μήνα Ἰούλιο 2012 ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Πυργοχωρίου, ὅπου προέστη καί τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου
τοῦ Ἱεροψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἰορδάνου Τσάκα,
τήν 7ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Κυριακῆς Μεσορό-

πης, τήν 8ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Χρυσοκάστρου, τήν 14ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Φανουρίου Ν. Ἡρακλείτσης, ὅπου ἐτέλεσε καί
τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τήν 15ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μυρτοφύτου, τήν
17ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Μαρίνης τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Ν. Περάμου, τήν 20ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ Αὐλῆς, τήν
22αν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Ἐλευθερῶν, ὅπου μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐτέλεσε τρισάγιον ἐνώπιον τῆς προτομῆς τοῦ ἥρωος ἀγωνιστοῦ
Δημητρίου Τσαμκιράνη κατά τήν τουρκική εἰσβολή
εἰς τήν Κύπρον, παρουσία τῶν Πολιτικῶν καί Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν τοῦ Νομοῦ καί πλῆθος κόσμου, τήν
26ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Ἐξοχῆς, τήν 27ην εἰς τήν Πανηγυρίζουσαν
Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου, τήν 28ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου Γεωργιανῆς, τήν
29ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Παγγαιώτισσας,
ὅπου προέστη τοῦ τεσσαρακονθημέρου Μνημοσύνου
τῆς Γεροντίσσης Χριστίνης.
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 19ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ
Παλαιοχωρίου εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν, τήν
25ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Ἐλευθερουπόλεως, τήν 26ην εἰς τήν Ἱεράν
Μονήν Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου.
Συμμετέσχε:
Τήν 5ην καί 6ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς
Συνόδου.
Ἐβάπτισε:
Τήν 1ην εὐγενῶς προσκληθείς, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίας Παρασκευῆς Ἐλευθερουπόλεως τό τέκνον τῶν
Μενελάου Μαστορῆ καί τῆς Μαρίας Χορέβα εἰς τό
ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα Χρῆστος, τήν 8ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς τό τέκνον τῶν Ἱερέως
Ἰωάννου Λιγνοῦ καί Χριστίνας Σφουγγάρη εἰς τό
ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα Κωνσταντῖνος.
Ἐτέλεσε:
Τήν 7ην εὐγενῶς προσκληθείς, τόν Γάμον τῶν Θεοδώρου Καρασταμάτη καί Μαρίας Ἀρσενάκη εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Ν. Ἡρακλείτσης,
τήν 14ην τόν Γάμον τῶν Νικολάου –Ξάνθου Καμπᾶ
καί τῆς Μαρίας Καριπίδου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ν. Περάμου μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως
καί Θάσου κ. Προκοπίου.
Προέστη:
Τήν 14ην τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς Γεωργίας
Μπαντῆ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου
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Δρυάδος.

Νικησιάνης, τήν 21ην
τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τοῦ
Παναγιώτου
Ἐμμανουηλίδη εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος

Kατά τόν μήνα Αὔγουστο 2012 ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:

AMBΩN
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Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 5ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Μελισσοκομείου, τήν 6ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Παραλίας
Ὀφρυνίου, τήν 8ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἁγίου Χριστοφόρου ἐπί τῆ ἑορτῆ
τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Τριανταφύλλου, τήν 12ην εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Φωλιᾶς, ὅπου προέστη τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τῆς Μαρίας Πεταλίδου, ἡ ὁποία ἐπί πολλά ἔτη διετέλεσε
Ἐκκλησιαστική Ἐπίτροπος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τήν 15ην
ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ν. Περάμου, τήν 18ην
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀκροβουνίου, ὅπου προέστη τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τοῦ
Πρωτ/ρου Πέτρου Γιαρισκάνη, τήν 19ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, ὅπου προέστη τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τῆς Γεωργίας, συζύγου τοῦ Ἱεροψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Βασιλείου Μπαντῆ, τήν 23ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Ν. Ἡρακλείτσης
μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λεύκης Εὐμενίου, ὅπου τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας προέστη τῆς
Μεγαλοπρεποῦς Λιτανείας τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας ὁμιλήσας ἐπικαίρως ἀπό ἐξέδρας εἰς τήν πλατείαν τῆς Ν. Ἡρακλείτσης, τήν 24ην
εἰς τό Ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
Μεσορόπης, ὅπου κατά τήν παράδοσιν πέρασε καί
ὡμίλησε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, τήν 26ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀκροβουνίου, τήν 27ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Φανουρίου Ν. Ἡρακλείτσης, τήν 29ην εἰς τήν
Πανηγυρίζουσαν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Προδρόμου Νικησιάνης.
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῆς Μικρᾶς Παρακλήσεως εἰς τόν Προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας
Φανερωμένης Ν. Περάμου, τήν 2αν εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῆς Μεγάλης Παρακλήσεως εἰς τήν Ἱεράν Μονήν
Ἁγίου Δημητρίου Νικησιάνης, τήν 5ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς τά

Λιτανεία Ν. Ἡρακλείτσης.
Κ.Α.Υ.Υ. Ν. Περάμου, ὅπου καί προέστη τῆς Λιτανείας τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, τήν 10ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῆς Μικρᾶς Παρακλήσεως εἰς τήν Ἱεράν Μονήν
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Νικησιάνης, τήν 12ην
εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῆς Μεγάλης Παρακλήσεως εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Ν. Ἡρακλείτσης, τήν 13ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῆς Μικρᾶς
Παρακλήσεως εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου
Ἐλαιοχωρίου, ὅπου στό τέλος ἐτέλεσε καί τά θυρανοίξια τοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Τρύφωνος, τήν 14ην εἰς τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν
ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Κοιμήσεως εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα τῆς Παναγίας Φανερωμένης Ν. Περάμου, τήν
22αν εἰς τόν Ἑσπερινόν ἐπί τῆ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Ν. Ἡρακλείτσης, τήν 26ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Φανουρίου Ν. Ἡρακλείτσης, τήν 28ην εἰς τόν
Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Μεσοτόπου.
Συμμετέσχε:
Τήν 30ην καί 31ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς
Συνόδου ὡς Συνοδικός Σύνεδρος.

Στή χαρά τῆς Κατασκηνώσεως.

Εὐλόγησε:
Τήν 25ην εὐγενῶς προσκληθείς τόν Γάμον τῶν Σωκράτους καί τῆς Ἄρτεμης Καλούση εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Ρεντίνης.

Μέ τίς Κατασκηνώτριες.

Ἐγκαίνια Ἱ. Ν. Ἁγ. Φανουρίου Ν. Ἡρακλείτσης
Τήν 14ην Ἰουλίου τελέσθηκαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο
Ποιμενάρχη μας, τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς στήν Ν. Ἡρακλείτσα. Τήν παραμονή ἔγινε
ὑποδοχή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων τά ὁποῖα εὐγενῶς προσκόμισε ἐξ’ Ἀθηνῶν ὁ
Παν/τος Ἀρχιμανδρίτης π. Πρόδρομος Σκορδαρᾶς καί
ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας παρίστατο ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Παν/τος Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Μπένος. Τήν ἑπομένη 14ην Ἰουλίου, ἡμέρα
τῶν ἐγκαινίων, μέ τήν παρουσία πλήθους πιστῶν πού
ἀπό νωρίς εἶχαν κατακλύσει τόν Ναό γιά νά παρακολουθήσουν τήν ὡραία αὐτή ἀκολουθία, ὁ Σεπτός
Ποιμενάρχης μας τέλεσε μέσα σέ ἀτμόσφαιρα θρησκευτικῆς κατάνυξης καί συγκίνησης τήν ἀκολουθία
τῶν ἐγκαινίων τοῦ περικαλλοῦς Παρεκκλησίου πρός
τιμήν τοῦ λαοφιλοῦς Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου, τό ὁποῖον εἶναι καί μοναδικό στόν Νομό Καβάλας.
Θυρανοίξια Ἱεροῦ Παρεκκλησίου
Ἁγίου Τρύφωνος Ἐλαιοχωρίου

Συντρώγοντας.

Στήν τράπεζα.
Ἐπισκέφθηκε:
Τήν 9ην τίς Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις «Μέγας
Κωνσταντῖνος» Ν. Ἡρακλείτσης, παρεκάθησεν εἰς τό
γεῦμα καί ὡμίλησεν ἐπικαίρως εἰς τάς Κατασκηνωτρίας.

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τελέσθηκαν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου τήν
13ην Αὐγούστου ἐ. ἔ. μετά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ
Ἑσπερινοῦ καί τῆς Μικρᾶς Παρακλήσεως εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἐλαιοχωρίου, τά θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου Ἁγίου Τρύφωνος,
Προστάτου τῶν Ἀμπελουργῶν τῆς Περιοχῆς. Τό
Ἱερόν Παρεκκλήσιον εὑρίσκεται ἐντός τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί θά ἐξυπηρετεῖ τάς
λειτουργικάς καί ποιμαντικάς ἀνάγκας τῆς Ἐνορίας
κυρίως κατά τήν περίοδον τοῦ χειμῶνος.
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ΕΠΙ

ΚΑΙ

ΡΗ

ΠΡΟ

ΣΕΥ

ΧΗ

Γέμισ’ ὁ ἀγέρας στεναγμούς κι ἀπελπισία τόση!
Σβύστηκε τό χαμόγελο, ἡ θλίψη κυβερνάει!
Ἄχ, Παναγιά μου Δέσποινα τό χέρι ποιός θ’ ἁπλώσει
σ’ ἕναν λαό, π’ ἀδιάκοπα δακρύζει καί πονάει;

Γύρω τοπίο ζοφερό κι ἀπόγνωση μεγάλη
σφραγίστηκαν τά χείλη μας, χαρᾶς φωνή δέ βγαίνει.
Ἡ ἔνδοξη Ἑλλάδα μας προδόθηκε καί πάλι
καί τώρα ἁλυσσόδετη πρός τόν γκρεμό πηγαίνει.
Ὤ Παναγιά μου Ὑπέρμαχε καί στρατηγέ τοῦ γένους,
πόσες φορές μᾶς λύτρωσες ἀπό βαρβάρων σμήνη!
Κάνε ξανά τό θαῦμα Σου σέ μᾶς, τούς προδομένους,
ἐλεύθερ’ ἡ Πατρίδα μας κι ἀθάνατη νά μείνει.

Δέξαι Γλυκειά Παντάνασσα, τά δάκρυα, πού σταλάζουν,
σάν μιά σπονδή στή Χάρη Σου, σά νᾶμα ἱκεσίας.
Εἶναι τά δάκρυα τῶν φτωχῶν, πού κλαῖνε καί στενάζουν,
σέ μιά βαρειά ἐπιδρομή στεγνῆς λεηλασίας.
Προδότες καί ἀγνώμονες, τῆς οἰκουμένης δράκοι,
νέο Πιλάτο βάλατε, νά μᾶς καταδικάσει!
Ὁ σπόγγος, πού προσφέρετε, χολή ᾽ναι καί φαρμάκι
κι ὅλοι οἱ Ἰοῦδες τῶν λαῶν, στή γῆ μας ἔχουν φτάσει.

Οἱ «φίλοι» ἔγιναν ἐχθροί, Σταυρό μᾶς ἑτοιμάζουν,
ἄλλος βαστᾶ φραγγέλιο, ἄλλος πικρό στεφάνι.
Στό Γολγοθᾶ μᾶς ὁδηγοῦν τά ζάρια ἑτοιμάζουν,
ποιός θά προλάβει αὐτή τή γῆ, δική του νά τήν κάνει.
Ὤ, Ἐφιάλτες τῆς ντροπῆς τῶν ἐχιδνῶν οἱ γόνοι,
- πόσα ἀργύρια ἔταξαν οἱ ἄθλιοι νά σᾶς δώσουν;
Κι αὐτά, πού τά σεβάστηκαν στό πέρασμα οἱ χρόνοι,
νά μείνουν ὑπερασπιστές, ἰδανικῶν πατρώων.

ΙΚΑ
ΟΔ

Η ΜΕ Ρ

ΕΣ ΠΕΡΙ
ΙΔ

Σωτηρία Δημητρίου Ἀργυρίου

(1Χ+7)

ΕΦ

Βόηθα Γλυκειά μας Παναγιά τή δόλια μας Πατρίδα,
γονατιστή παρακαλῶ, ὦ μεῖνε Σύμμαχός μας!
Κάνε ξανά ν’ ἀναστηθεῖ στή γῆ μας ἡ ἐλπίδα,
νάν’ ὁ Χριστός ἡ Σκέπη μας κι Ἐσύ ὁ θησαυρός μας.

