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Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως Χρυσοστόμου

«…ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐλθών ἆρα εὑρήσει τήν πίστιν ἐπί τῆς γῆς;»

A

(Λουκᾶ 18,8)

1. Tό ἐρώτημα

μποροῦν μέ βεβαιότητα νά μᾶς ἀποδώσουν.
Διότι τό πνεῦμα καί ἡ ψυχή εὔκολα δέν ἀνιχνεύονται, οὔτε σταθμίζονται. Ἄρα τά σχετικά συμπεράσματα δέν μπορεῖ νά ἔχουν τήν
σφραγίδα τοῦ ἀπολύτου, τοῦ ἀναντίρρητου.

προσδιόριστη, αἰνιγματική ἐρώτηση
τοῦ Χριστοῦ μας καί Προφητεία
μαζί. Σκυμμένοι ἐπάνω ἀπό τό
βαθύ της νόημα καί ρίχνοντας κατόπιν ἐτα2. Ἡ ἀπάντησή μας
στικό τό βλέμμα μας, ὅσο τό δυνατόν μακρύτερα, μέσα στήν κοινωνία, ὅπου ζοῦμε,
Ἐνδεικτικά, λοιπόν, μποροῦμε νά ἰσχυριὁδηγοῦμε τό πνεῦμα μας σέ κάποιες σκέ- σθοῦμε, ὅτι ἡ πίστη τήν ὁποίαν θά εὕρισκε
ψεις. Πιό συγκεκριμέὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου, ὁ
Ἀναζητώντας μία ἀπάντηση
να: Διερωτώμαστε, πῶς
Κύριός μας, ἐάν αὐτόν
ἔχει σήμερα, σέ ποιά
τόν καιρόν ἀπεφάσιζε
γιά τόν Κύριο
κατάσταση βρίσκεται
νά ἐπισκεφθῆ τόν πλαἡ χριστιανική μας πίστη. Πῶς οἱ χριστιανοί νήτη μας, δέν θά ἦταν κατά τήν εὐδοκία Του,
βιώνουν και πῶς μεταφράζουν στή ζωή τους ὅπως θά τήν ἤθελε. Πρῶτον, διότι κατά τό
τήν θρησκευτική τους πίστη.
πλεῖστον ἡ πνευματικότητα τῶν χριστιανῶν
Ἀσφαλῶς δέν εἶναι εὔκολο ἔργο ἡ συνα- εὑρίσκεται σέ πολύ χαμηλά ἐπίπεδα. Τό ὑλιγωγή τῶν σχετικῶν συμπερασμάτων. Ἐδῶ στικό πνεῦμα ἔχει πνεύσει ὁρμητικά καί ἔχει
οἱ νόμοι καί οἱ κανόνες τῆς στατιστικῆς δέν
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διαπεράσει τούς περισσοτέρους. «Τά ἄνω
φρονεῖτε, τά ἄνω ζητεῖτε» (Κολασ. 3,1-2), τῆς
χριστιανικῆς φιλοσοφίας ἀκούγεται πολύ
ξένο, πολύ ἀπόμακρο καί καταθλιπτικό ὡς
σύνθημα, πολύ δέ περισσότερο ὡς νόμος καί
κανόνας ζωῆς. Οἱ ἄνθρωποί μας πολύ δύσκολα σηκώνουν τό βλέμμα πρός τά ἐπάνω.
Τούς φαίνεται σχεδόν σάν κάτι ἀφύσικο, παράξενο, ἐκτός πραγματικότητος, νά ὑψώσουν
κάποτε τό νοῦ καί τήν καρδιά τους σέ ἀγαθά, γιά τά ὁποῖα ὁμιλεῖ ἡ Γραφή μας, «ἅ
ὀφθαλμός οὐκ οἶδε καί οὗς οὐκ ἤκουσε καί
ἐπί καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη». (Α΄
Κορ. 2,9).
Γι’ αὐτό βλέπετε καί προσπαθοῦμε οἱ κήρυκες τοῦ Λόγου Του νά κεντρίσουμε τήν
προσοχή τῶν πολλῶν καί νά τήν στρέψουμε
στόν ἄμβωνα κηρύσσοντας γιά θέματα θρησκευτικά ἤ ἠθικά, πού σχετίζονται ἄμεσα μέ
τήν καθημερινή, ἐπίγεια ζωή. Αὐτός εἶναι καί
ὁ λόγος, πού μετά τήν ἀνάπτυξη κάποιου σοβαροῦ, ὑψηλοῦ πνευματικοῦ θέματος ἀπό τό
ἱερό βῆμα, οὐδείς θά ἐρωτήση ἤ θά σχολιάση ἐπ’ αὐτοῦ. Ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή, πρός
μεγίστη λύπη καί ἀπαγοήτευση τοῦ καλοῦ
Ἱεροκήρυκος… Στίς ἡμέρες μας μάλιστα τέτοια ὕφεση τῆς πνευματικότητος παρατηρεῖται, ὅση εἶναι περίπου καί ἡ οἰκονομική
ὕφεση. Τό ἐνδιαφέρον σχεδόν ὅλων τό μονοπωλοῦν, μέ αὐταρχισμό πρωτοφανῆ, τά
οἰκονομικά τῆς χώρας καί τοῦ καθενός…

3. Ἐκδηλώσεις ὑλισμοῦ
Καί ὁ ἀγώνας τοῦ ὑλισμοῦ, τῆς εὐζωίας,
τῆς καλοπέρασης δέν ἔχει τελειωμό. Ἄλλο
φαινόμενό του: Ἀπό κανένα σχεδόν τηλεοπτικό κανάλι, κεντρικό ἤ περιφερειακό, δέν
λείπουν ὡριαῖες καθημερινές ἐκπομπές,
ὅπου παρουσιάζονται συνταγές γιά πιό
εὔγεστα καί καλομαγειρευμένα φαγητά.
Κανέναν δέν τόν ἀπασχολεῖ νά δώση συμβουλές γιά ἄλλα θέματα, ὅπως γιά τήν οἰκο-

γένεια ἤ τήν παιδεία, παρά μόνο γιά τήν
...κοιλία. Τό σῶμα σάν μαγνήτης προσελκύει
τό γενικό ἐνδιαφέρον. Ἡ ὑγιεινή του διατροφή, ἡ ἄσκησή του, ὁ καλλωπισμός του. Καί
τῶν δύο μάλιστα φύλων, ὅλων τῶν ἡλικιῶν…
Ποῦ θά βρῆ, λοιπόν, τήν πίστη ὁ Κύριός
μας; Στά μαγειρεῖα ἤ τά γυμναστήρια ἤ τά
κομμωτήρια; Ἡ θεωρία τοῦ Εὐαγγελίου, δυστυχῶς.., δέν λάμπει οὔτε στά φαγητά, οὔτε
στούς μῦς, οὔτε στήν κομμωτική τέχνη. Ὁ
Χριστός ἐπέπληξε μέ εὐγένεια καί πολύ τάκτ
τή καλή καί φιλότιμη Μάρθα γιά τόν μαγειρικό της ...ζῆλο. «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνᾶς
καί τυρβάζη περί πολλά… (φαγητά…), ἑνός
δέ ἐστι χρεία… (ἕνα εἶναι ἀρκετό…) (Λουκᾶ
10, 41-42)
Ὁ Ἀπ. Παῦλος ἔδωσε τήν πρέπουσα σημασία στή σωματική ἄσκηση. «Ἡ σωματική
γυμνασία πρός ὀλίγον ἐστιν ὠφέλιμος… (Α΄
Τιμ. 4,8) καί ὁ πρῶτος μαθητής Του, ὁ Πέτρος ἀπέρριψε τίς περίτεχνες καί ἐξεζητημένες κομμώσεις τῶν γυναικῶν. «ὧν (γυναικῶν) ἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν
καί περιθέσεως χρυσίων ἤ ἐνδύσεως ἱματίων
κόσμος, ἀλλ’ ὁ κρυπτός τῆς καρδίας ἄνθρωπος… (Α΄ Πέτρ. 3, 3-4)
Ἀλλοῦ, ἑπομένως, βρίσκεται ἡ ὑψηλή θεωρία καί φιλοσοφία τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐκεῖ
θά τήν βρεῖ ὁ Κύριος, μᾶλλον ἐκεῖ θά τήν ἀναζητήση. Ἡ πίστη Του, ἡ ὡραία καί τελειοτάτη,
ἀκτινοβολεῖ στόν ἁπλό καί φιλοσοφημένο καί
ἰσορροπημένο βίο. Στόν ἀγώνα τόν καθημερινό γιά τήν κατάκτηση τῆς Χριστομίμητης
ἀρετῆς ἀπό τούς πιστούς του, δι’ ὑπομονῆς
τρέχοντας, ἀφορῶντας εἰς τόν τῆς πίστεως
Ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν. Στήν ἀρρενωπότητα και τήν καλλονή τῆς ψυχῆς.
Οἱ τομεῖς ὅμως τῆς ζωῆς μας, ὅπου ὁ Κύριός μας θά ψάξη γιά τήν πίστη Του, δέν εἶναι
μόνο ἡ ὑλιστική θεωρία, πού ἀναπτύξαμε
προηγουμένως. Θά ἐρευνήση καί ἀλλοῦ,
ὅπως θά δοῦμε στό ἑπόμενο τεῦχος.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν
Τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως

ΠΟΣΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ Ἀδελφοί καί Πατέρες
Ἡ κορυφαία, ἡ κοσμοχαρμόσυνη,
ἡ μητρόπολη τῶν ἑορτῶν τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας, τά Χριστούγεννα, μᾶς φέρνει ὅλους μας μπροστά σέ
ἕνα πελώριο ἰδιαίτερο
θέμα, τό ὁποῖο βρίσκεται ἔξω, πολύ μακρυά,
ἀπό τά συνηθισμένα
θέματα τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς, τά ἀτομικά, τά οἰκογενειακά,
τά κοινωνικά, τά πολιτικά, τά οἰκονομικά.
Τά Χριστούγεννα ὁδηγοῦν τή ψυχή καί τό πνεῦμα μας
στόν κύκλο τῆς πίστεώς μας, πίστεως ὑπερβατικῆς, πίστεως ἐξ ἀποκαλύψεως Θεοῦ.
Καί ἄλλοτε σᾶς εἴπαμε, καί δέν θά
πάψωμε κατά χρέος νά ὑπενθυμίζουμε εἰς ἑαυτούς καί ἀλλήλους, ὅτι
ἡ μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων
δέν πρέπει νά ἐξαντλεῖται στίς ἀτέλειωτες προετοιμασίες, οὔτε μόνο
στά γραφικά καί τερπνά, παραδοσιακά μας ἔθιμα, πού κληρονομήσαμε
ἀπό τούς προγόνους μας. Ὅλα βέβαια ἔχουν τήν σημασία τους καί τήν
ἀξία τους, ἀλλά δέν πρέπει τό νόημα τῆς ἑορτῆς νά περιορίζεται ἀσφυ-

κτικά σέ ὅλα αὐτά. Τά Χριστούγεννα ἔχουν βαθύ νόημα, στό ὁποῖο ὡς
χριστιανοί πρέπει κάποτε νά δίνουμε τήν δέουσα προσοχή. Ἀλίμονο! ἡ
Θρησκεία καί ἡ ἁγία
πίστη μας δέν εἶναι
βρῶσις καί πόσις, ἀλλά
κάτι πολύ ἀνώτερο καί
ὑψηλότερο. Κάτι πού
τό πλησιάζει καί τό
χαίρεται ὁ χριστιανός μέ
εὐλάβεια, μέ ταπείνωση, μέ φόβο Θεοῦ.
Αὐτό πιό πολύ θά
τονίζαμε ὡς χρέος μας τώρα τά Χριστούγεννα. Ἡ κορυφαία αὐτή καί
τόσο χαρμόσυνη καί ἀγαπητή ἑορτή,
ἡ ὁποία παραδόξως γιορτάζεται σέ
ὅλο σχεδόν τόν κόσμο, ἀκόμη καί
ἀπό μή χριστιανούς, πρέπει νά μᾶς
ὁδηγῆ τοὐλάχιστον σέ μία ὀλιγόλεπτη
διακοπή ἀπό ὅλες τίς ἑορταστικές
μας μέριμνες, ὥστε νά ἀναλογισθοῦμε προσεκτικά τί ἀκριβῶς πανηγυρίζομε. Ποῦ βρίσκεται, δηλαδή
τό κεντρικό σημεῖο, ὁ πυρήνας τῆς
ἑορτῆς. Δέν εἶναι ἀλήθεια πολύ
ἄσχημο, νά μή γνωρίζομε τί ἑορτάζομε;
Ἄς τό ξαναθυμηθοῦμε, ἀγαπητοί
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μου. Μᾶλλον ἄς τό ἀκούσωμε καί
πάλι ἀπό τό στόμα τοῦ Προφήτου.
«Θεός ἐπί τῆς γῆς ὤφθη, καί τοῖς
ἀνθρώποις συνανεστράφη…» (Βαρούχ
3, 38). Θά ἐτρόμαξε, ἀληθῶς ὁ προφήτης, θά συγκλονίσθηκε, ὅταν τό
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ θά ἔβαλε στό
πνεῦμα καί στά χείλη του αὐτήν τήν
τόσο παράδοξη, ἀκατανόητη Προφητεία. Ὁ Θεός θά ἐμφανισθῆ στή γῆ
καί θά συναναστραφῆ τούς ἀνθρώπους.. Θά εἶχε ἴσως ἀκούσει ὁ Προφήτης τοῦ Θεοῦ τά ὅσα ἐπίστευαν
καί ἔλεγαν στά παραμύθια τους οἱ
λαοί, πού ἐλάτρευαν τούς θεούς τῶν
εἰδώλων. Τί τερατώδη καί αἰσχρά κάποτε παραμύθια ἔλεγαν οἱ εἰδωλολάτρες γιά τούς ψεύτικους θεούς των,
πού κατέβαιναν ἀπό τους οὐρανούς
καί συναντοῦσαν ἀνθρώπους καί
ἔκαμαν ἀνήκουστα πράγματα, ὅσα δέν
μποροῦσεν νά συλλάβη ἡ πιό σατανική φαντασία.
Ὅμως ὁ Προφήτης τοῦ Θεοῦ, ὁ
ἀληθινός Προφήτης τοῦ ἀληθινοῦ
Θεοῦ, ἐπίστευσε στά λόγια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί θά εἶδε καί ἐκεῖνος
ἀργότερα, μετά ἀπό αἰῶνες, ὡς
πνεῦμα ἀπό τούς οὐρανούς καί θά
ἐχάρη χαράν μεγάλην καί ἀνεκλάλητον, ὅταν ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ
«σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν
ἡμῖν» (Ἰω. 1, 14), σύμφωνα μέ τήν
ὡραία ἐκείνη ἔκφραση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου.
Ἰδού, λοιπόν, μέ δύο λόγια, ὅλο τό
ὑψηλό καί ὑπερκόσμιο νόημα τῆς
ἑορτῆς τῶν Χριστογέννων. Θεός ἐπί

γῆς! Μποροῦμε, ἀλήθεια, μέ τό μυαλό μας, νά κατανοήσωμε αὐτήν τήν
μοναδική ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας;
Ὅσο μπορεῖς, θά πεῖ κάπου ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, νά φαντασθῆς τόν ἥλιο νά ξεκολλᾶ ἀπό τόν
οὐρανό καί νἄρχεται κάτω στή γῆ καί
νά περιπατεῖ ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους.. Θέαμα φοβερό, τρομερό!
Ἔτσι, ὅμως συνέβη κάποτε, πρίν
δύο χιλιάδες χρόνια. Ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης ἦλθε στή γῆ. Δέν τήν ἔκαψε, ἀλλά τήν ἐφώτισε μέ τό γλυκύτατο Φῶς Του. Ὅσοι μόνοι τους
πῆγαν κοντά Του, ἐφωτίσθησαν, ἔλαμψαν μέ ἔργα καλά καί σπουδαῖα, καί
τώρα περιμένουν τήν τελική λάμψη,
τήν ἀσύλληπτη, στούς οὐρανούς.
Ἐμεῖς δέ καί ἐφέτος, πού πανηγυρίζομε τήν ἁγία Του Ἐνανθρώπιση,
ἔχοντας κατά νοῦν ὅλα αὐτά τά μεγαλεῖα τῆς πίστεως μας, καί ἀναλογιζόμενοι τήν πνευματική μας πτωχεία, διερωτώμεθα καί πάλι μέ εἰλικρίνεια, πόσο ἄραγε χριστιανοί εἴμαστε…
Εἴθε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, βεβαιούσης
τῆς συνειδήσεώς μας νά μπορέσωμε
νά Τοῦ ὁμολογήσωμε: Χριστέ Βασιλεῦ, Σοί μόνω ἁμαρτάνομεν, ἀλλά καί
Σοί μόνω λατρεύομεν. Ἀξίωσέ μας νά
γίνωμε κατά πάντα δικοί Σου, ἀληθινοί χριστιανοί, πιστοί τηρητές τοῦ
Νόμου καί τῶν ἐντολῶν Σου, καί ὁ
ἐρχομός Σου στή γῆ καί ἡ ταπεινή Συναναστροφή Σου μαζί μας νά ἔχη τή
σημασία του καί γιά μᾶς. Ἀμήν.

ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ

†

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ἑόρτια
Ὑπὸ τοῦ Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Παπαδάκη
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου

Π

αγερὴ Χριστουγεννιάτικη νύχτα. Παγερὴ ὄχι σὰν τοὺς πάγους ποὺ σκέπαζαν
τὸν Ἰορδάνη ἢ κάθε ὑγρὴ ἐπιφάνεια τῆς Βηθλεὲμ, ἀλλὰ σὰν τὶς καρδιὲς
τῶν ἀνθρώπων παγερές, ἀναίσθητες, σκληρές, ἀπάνθρωπες, ἀσυνείδητες.
Τί ἄδικα Ἰωσὴφ χτυπᾶς τὶς πόρτες τῶν σπιτιῶν μιᾶς πόλης ἀσυγκίνητης μπροστὰ στὸν
ἀνθρώπινο πόνο καὶ ἐκλιπαρεῖς ἔστω καὶ ἕνα μικρὸ δωμάτιο γιὰ τὴν ἑτοιμόγεννη κόρη
τῆς Ναζαρέτ; Κανεὶς δὲν πρόκειται νὰ συγκινηθεῖ, κανεὶς δὲν πρόκειται νὰ σὲ ἀνοίξει.
Κάποιος ὑποτιμητικὰ θὰ σὲ ὑποδείξει ἀπέναντι ἕνα στάβλο καὶ αὐτὸν μέσ’ στὴ σπηλιά.
Θεωρώντάς σε οὐσιαστικὰ σὰν ἕνα ἐκ τῶν θρεμμάτων τοῦ στάβλου.
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Ὅμως αὐτὴ τὴν παγερὴ νύχτα ἦρθε τὸ
πλήρωμα τοῦ χρόνου καὶ ἦρθε τὸ πλήρωμα
τοῦ χρόνου ὑπὸ τὶς πλέον ἀντίξοες
συνθῆκες. Σὲ λίγο στὴ φάτνη γεννιέται τὸ
Βρέφος ποὺ μετέβαλε τὴν ροὴ τοῦ χρόνου. Γιὰ τελευταία φορά θὰ ἀκουσθεῖ τὸ
ἔτος 752 ἀπὸ κτίσεως Ρώμης. Καὶ τελευταία φορά θὰ ἀκουσθεῖ ἡ 44η Ὀλυμπιάδα.
Ἀπ’ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ ἀνακλιθεῖ ὁ Ἀκλινὴς
καὶ θὰ σπαργανωθεῖ ὁ Ἄκτιστος, ὁ χρόνος
τρέπεται σὲ πρὸ καὶ μετὰ Χριστόν.
Ὁ οὐρανὸς ἐπιστρατεύει τὸν ἀστέρα του
καὶ ρίχνει τὸ φῶς πάνω ἀπὸ τὸ πρόσωπο
τοῦ θείου Βρέφους καὶ ὁ παράδεισος ἐξαποστέλλει μυριάδες ἀγγέλων, ὄχι μόνο
νὰ ὑμνοῦν τὸ θεῖο Βρέφος, ἀλλὰ καὶ νὰ συνομιλοῦν μὲ τὶς ἐλάχιστες ἐναπομείνασες
ἁγνὲς μορφὲς τῶν ποιμένων, νὰ τοὺς ἀποκαλύπτουν τὸ θαῦμα τῆς Γέννησης καὶ νὰ
συνομιλοῦν μετὰ τῶν ἀγραυλούντων καὶ
οὐχὶ εἰς αἴθουσες πολυτελεῖς εὐωχουμένων.
Ἀξιοθρήνητη Βηθλεὲμ ἀκολουθεῖς τὴν
πορεία τῆς βαθειᾶς νύχτας τῶν ἀρνητικῶς
διακειμένων τέκνων, ὄχι μόνον τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ τῶν Ρωμαίων. Στὴν παγερὴ ἐκείνη νύχτα κανεὶς δὲν εἶδε τὸ
ἀστέρι, κανεὶς δὲν ἄκουσε τοὺς ὕμνους τῶν
ἀγγέλων. Τόσο ἑρμητικὰ κλειστὰ ἦταν ὅλα
σὰν τὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν σου. Τουλάχιστον πιστεύω, ἐὰν σήμερα συνέβαινε ἕνα
τέτοιο κοσμοϊστορικὸ γεγονός, χιλιάδες θὰ
συνέρρεαν γιὰ νὰ δοῦν τί τὸ παράδοξον
συμβαίνει στὸ σπήλαιο.
Ἀλλὰ καὶ τὸ Ἱερατεῖο σου Ἱερουσαλὴμ
δὲν πάει παρακάτω. Ὅταν ἔντρομος ὁ
ἐκπρόσωπος τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας καλεῖ
τοὺς ἀγαθοὺς Πέρσες γιὰ τὴν ἐξακρίβωση
τοῦ φαινομένου ἀστέρος καὶ τὴν γέννηση
τοῦ νεαροῦ Βασιλέως, τότε καὶ αὐτό ζώντας μέχρι τότε τὴν τύρβη μιᾶς ζωῆς, μὲ
δίχως προσκόλληση στὸ γράμμα τοῦ

νόμου καὶ τὶς προρρήσεις τῶν Προφητῶν
του, ἐκπλήττεται. Τὸ μέχρι τότε ἀδιάφορο
Ἱερατεῖο ἀνασκαλεύοντας ἀπὸ τὰ ἑρμάρια παπύρους καὶ περγαμηνὲς θὰ προσπαθήσει νὰ βρεῖ στοιχεῖα γιὰ τὸ Βρέφος
τὸ τεχθέν.
Ἐρχόμεθα τώρα στὸν πανοῦργο ἐκπρόσωπο τῆς Ρωμαϊκῆς ἐξουσίας. Ποιὲς οἱ
προθέσεις του; «τοῦ ἀπολέσαι τὸ Παιδίον». Πηγαίνετε λοιπὸν λέγει στοὺς Μάγους, βρεῖτε τὸ παιδίον, προσκυνήσατε
αὐτὸ καὶ μετὰ ἐπιστρέψτε, πεῖτε καὶ σὲ
μένα νὰ τὸ προσκυνήσω καὶ ἐγώ.
Ὢ Θεῖο Βρέφος! δὲν σὲ θέλει ἡ Βηθλεέμ, δὲν σὲ θέλει τὸ Ἱερατεῖο τῶν
Ἑβραίων. Δὲν σὲ θέλει ἡ Ρωμαϊκὴ
ἐξουσία. Δὲν σὲ θέλει κανείς. Γι’ αὐτὸ
ἑτοιμάσου γρήγορα νὰ πάρεις τὸ δρόμο τῆς
προσφυγιᾶς. Θὰ διανύσεις χιλιάδες χιλιόμετρα μέσα στὴν ἔρημο μὲ τὶς πλέον ἀντίξοες συνθῆκες γιὰ νὰ βρεθεῖς σὲ ξένη γῆ,
στὴν Αἴγυπτο. Καὶ σὲ λίγο ὁ τόπος τῆς Γεννήσεώς σου θὰ γίνει αἱματοπότιστος ὄχι μὲ
ἀσεβεῖς καὶ σκληρὲς ἀνθρώπινες ὑπάρξεις
ἐνηλίκων, ἀλλὰ μὲ θηλάζοντα νήπια ποὺ
θὰ εἶναι καὶ οἱ πρωτομάρτυρές σου καὶ ποὺ
συμβολικὰ θὰ εἶναι τὸ νέο αἷμα τῆς Καινῆς
Διαθήκης ποὺ θὰ ἀναμορφώσει ὁλόκληρη
τὴν ἀνθρωπότητα.
Χριστέ μου! Δὲν θέλω νὰ πιστέψω ἀκόμη
πὼς ἡ σημερινὴ ἐποχὴ ἔγινε πανομοιότυπη
μὲ τὴν ἐποχὴ τῆς γεννήσεώς Σου. Ἂς σὲ μάχονται καὶ σήμερα, ἂς προσπαθοῦν νὰ
ὁμοιάσουν τὸν Ἡρώδη, ἂς προσπαθοῦν νὰ
σὲ ἐξοβελίσουν ἀπὸ τὶς φάτνες – καρδιές
μας. Πιστεύω ὅτι κάποιοι ἀπ’ τὸ χορὸ τῶν
ἀγγέλων ποὺ ἔχουν μείνει στὴ γῆ θὰ ἔρχονται νὰ θρονιάζουν στὶς καρδιές μας, νὰ μᾶς
θερμαίνουν μὲ τὸ μήνυμα τῆς Θείας σου
Γέννας καὶ τὸ συναίσθημα τῆς καταλλαγῆς,
τῆς ἀγάπης, τῆς λύτρωσης καὶ τῆς προσδοκίας.

Οἰκονομικά θέματα

Τοῦ Οἰκονομολόγου

Νικολάου Χατζητριανταφύλλου
Ὑπευθύνου Οἰκονομικῶν
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως

Μ

1. Τί σημαίνει κοιν. αὐτοματισμός

ία ἀπό τίς νέες ἔννοιες πού ἔχουν εἰσαχθεῖ τά τελευταία
χρόνια στό λεξιλόγιό μας εἶναι καί αὐτή τοῦ λεγομένου
«κοινωνικοῦ αὐτοματισμοῦ». Ἡ συγκεκριμένη ἔννοια
ἀποτελεῖ μία σύγχρονη προσαρμογή ὀπαδῶν τῆς φιλοσοφίας τοῦ:
«διαίρει καί βασίλευε», ἀφοῦ ἔχει ὡς στόχο τήν διοχέτευση τῆς
ἀνθρώπινης ὀργῆς καί ἀγανάκτησης στό ἀλληλοσπαραγμό κοινωνικῶν ἤ ἐργασιακῶν ὁμάδων, μέ ἀπώτερο ὅμως στόχο τήν ἀπόσπαση τῆς προσοχῆς τῶν ἀνθρώπων ἀπό τά πραγματικά
προβλήματα πού τούς ἀπασχολοῦν. Ἔτσι «κοινωνικό αὐτοματισμό» λέμε πώς ἔχουμε ὅταν μία ἤ περισσότερες κοινωνικές ἤ ἐπαγγελματικές ὁμάδες στρέφεται ἐναντίον μίας ἤ ἄλλων. «Κοινωνικό
αὐτοματισμό» ἔχουμε ὅταν ὁμάδες «ἀγανακτισμένων» πολιτῶν ἐπιτίθενται ἐναντίον ἄλλων ὁμάδων, οἱ ὁποῖες διεκδικοῦν τά αἰτήματά τους. Συνηθισμένο φαινόμενο στίς μέρες μας καί κάτι πού τό
συναντᾶμε διαρκῶς στήν καθημερινότητά μας. Οἱ ἀπολυμένοι ἰδιωτικοί ὑπάλληλοι δέ συμμερίζονται τά παράπονα τῶν δημοσίων
ὑπαλλήλων, ἄνεργοι δέν συμμερίζονται τήν ἀπόλυση ἄλλων, ὅταν
οἱ προηγούμενοι δέ συμμετεῖχαν κι αὐτοί στόν πόνο τους κ.ο.κ.
Θυμόμαστε ἐπίσημες ἀνακοινώσεις τοῦ τύπου: «1.000.000 δημόσιοι
ὑπάλληλοι ταλαιπωροῦν τούς ὑπόλοιπους Ἕλληνες πολίτες», νά
πυροδοτοῦν τέτοια φαινόμενα, ὅπου ὁ ἕνας στρέφεται κατά τοῦ
ἄλλου. Βεβαίως εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ συνδικαλιστική κουλτούρα
τῆς μεταπολίτευσης μέ ἀκραῖες διεκδικήσεις καί ἀντικοινωνικές
πρακτικές (τοῦ τύπου «κατεβάζουμε τό διακόπτη», ἀποκλείουμε
δρόμους, λιμάνια ἤ ἀεροδρόμια, καταλαμβάνουμε δημόσια κτίρια
καί ἀρχαιολογικούς χώρους) δυσφήμησε κάθε ἔννοια συλλογικῆς
διεκδίκησης καί παράλληλα βοήθησε στήν ἀνάπτυξη τῆς ἔννοιας
πού ἀναλύουμε ἐδῶ…
2. Ἀποτέλεσμα
Ποιό τελικά τό ἀποτέλεσμα μίας τέτοιας συμπεριφορᾶς πρός
τόν συνάνθρωπο; Ἕνας ἀκόμη ἐντονότερος ἐγωκεντρισμός, πού
ὁδηγεῖ σέ λογικές τοῦ τύπου «ἄς ἀπολυθοῦν αὐτοί γιά νά σωθοῦμε ἐμεῖς» ἤ ἀλλιῶς «ὁ θάνατός σου ἡ ζωή μου». Ἀδυνατοῦν
ἔτσι «ὑπνωτισμένοι» οἱ πολίτες νά συνειδητοποιήσουν πώς μία τέτοια στάση «κοινωνικοῦ αὐτοματισμοῦ», ἀπειλεῖ ἐν τέλει καί τά
ἴδια τους τά συμφέροντα, πού μέ τόν τρόπο αὐτό προσπαθοῦν νά
ὑπερασπιστοῦν. Φτάνουμε λοιπόν στό σημεῖο, ὅπου ἡ κοινωνία
μας δέν ἔχει νά ἀντιμετωπίσει μόνο τήν οἰκονομική κρίση πού μᾶς
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ταλανίζει, ἀλλά καί τόν κίνδυνο ἀπειλῆς ἑνός ἀκήρυχτου κοινωνικοῦ ἐμφυλίου μέ ἀπρόβλεπτες συνέπειες,
καταλήγοντας τελικά σέ μία κοινωνία πού στρέφεται
ἐναντίον τοῦ ἴδιου της τοῦ ἑαυτοῦ! Παράλληλα
ἀγνοεῖται τό γεγονός πώς ὁ ἐφιάλτης τοῦ «κοινωνικοῦ
αὐτοματισμοῦ» διευκολύνει τήν ἀποδοχή ἀκόμα σκληρότερων μέτρων, μέ ἐλάχιστες οὐσιαστικές κοινωνικές
ἀντιδράσεις, ἀφοῦ ἡ ἀγανάκτηση καί ὁ θυμός πού
συσσωρεύεται σέ ὁλοένα καί μεγαλύτερα κοινωνικά
στρώματα «ἐκτονώνεται» μέ τέτοιου εἴδους συμπεριφορές καί ἀναλώνεται στόν ἀλληλοσπαραγμό κοινωνικῶν ὁμάδων ἀντί ἐνεργειῶν πού θά μποροῦσαν ν’
ἀσκηθοῦν, γιά ἀποτροπή ἤ ἀναστολή κάποιων πιθανῶν σχεδίων ἐφαρμογῆς νέων μέτρων λιτότητας.
Ἄλλωστε εἶναι κοινῶς ἀποδεκτό πώς ἡ συγκεκριμένη ἔννοια ἀποτελεῖ ἔμμεσο ἐργαλεῖο χειραγώγησης
τῶν μαζῶν στό βωμό τῆς λεγομένης «παγκοσμιοποίησης». Ἔτσι τελικά, βῆμα - βῆμα, ἀργά ἀλλά σταθερά,
ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τόν λόγο τοῦ Κυρίου: «ἐντολήν
καινήν σᾶς δίδω, νά ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» (Ἰω. ιγ΄ 34),
καί περνᾶμε στό «καθένας μόνο γιά τόν ἑαυτό του»,
ἀγνοώντας πώς ἡ ἐλεημοσύνη δέν περιορίζεται μόνο
στήν ὑλική βοήθεια τῶν πτωχῶν, ἐλεημοσύνη εἶναι καί
ἡ προστασία τῶν ἀδικουμένων καί ἡ παρηγοριά ὅσων
ὑποφέρουν.
3. Ἡ στάση μας
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Ποιά ὅμως στάση πρέπει νά τηρήσουμε; Ὑπάρχουν
ὑψηλῆς ἀξίας πατερικά κείμενα μέσα στά ὁποῖα διακρίνει ὁ ἀναγνώστης τήν μετακίνηση τῆς ἔννοιας τῆς
εὐκαιριακῆς ἐλεημοσύνης καί φιλανθρωπίας πρός τήν
ἔννοια τῆς ἀλληλεγγύης μέ διάρκεια (χαρακτηριστικό
παράδειγμα ἡ «Ὁμιλία πρός τούς πλουτοῦντας» τοῦ
Μεγάλου Βασιλείου). Καί αὐτό εἶναι τελικά τό ζητούμενο, ἀφοῦ ἡ ἀνισομερής κοινωνική καί οἰκονομική
ἰσχύς καθιστᾶ τούς ἀδυνάτους εὔκολο στόχο πρός χειραγώγηση. Ἄλλωστε ὅσοι νοιάζονται τελικῶς, ἀληθινά
γιά τούς συνανθρώπους τους, παραβλέπουν τίς προκαταλήψεις τους προσπαθώντας μέ περίσσευμα καρδιᾶς ν’ ἀνακουφίσουν τόν πόνο τοῦ διπλανοῦ τους,
διαγράφοντας παλιές ἀποκλίνουσες διαδρομές ἤ διαφορετικές στό παρελθόν (καί πιθανῶς βεβαρημένες
ἱστορικά), προσεγγίσεις καί ἀντιμετωπίσεις καταστάσεων.

Ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Κοσμᾶ Θασίτη
Διοργάνωση: Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν
Φιλοξενία: Ἱ.Μ. Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας

έσα στό τριήμερο 26-28 Αὐγούστου 2013, διεξήχθη στό χῶρο τῆς θερινῆς κατασκήνωσης τῆς Ἱ.Μ. Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας, στή Ρίζα
Ναυπακτίας, ἡ Πανελλήνια Συνάντηση γιά τήν Κατήχηση, μέ τή συμμετοχή 110 περίπου κατηχητῶν ἀπό Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδας.
Σέ ἕνα περιβάλλον ἀναψυχῆς καί φυσικοῦ κάλλους, οἱ κατηχητές – ἱερεῖς καί
λαϊκοί – εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσουν ἐκ νέου καί νά ἀνταλλάξουν
τούς προβληματισμούς καί τίς ἐμπειρίες τους σέ σχέση μέ τήν κατήχηση στήν
ἐποχή μας. Ταυτόχρονα, εἶχαν τήν δυνατότητα νά γνωριστοῦν καλύτερα, νά
μοιραστοῦν ἀνησυχίες καί χαρές, νά ψυχαγωγηθοῦν ὁμαδικά, ἀλλά καί μεμονωμένα στά διαστήματα τῶν διαλειμμάτων, καί νά αἰσθανθοῦν τή χαρά τῆς
συνεργασίας.
Τήν πρώτη μέρα τῆς Συνάντησης, μετά τήν προσέλευση ὅλων τῶν συνέδρων καί τό μεσημεριανό γεῦμα πού παρατέθηκε, ἔγινε ἡ ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν
μέ τήν ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ πού ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς
Ἀγωγῆς καί Νεότητος, παρουσία τῶν Μητροπολιτῶν Ναυπάκτου καί Ἁγ.
Βλασίου κ. Ἰεροθέου, Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ καί Σισανίου καί
Σιατίστης κ. Παύλου. Στό χαιρετισμό πού ἀπηύθυνε ἀμέσως μετά, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Νικόλαος τόνισε τήν ἀνάγκη γιά ἀνανέωση τῆς κατήχησης καί μετέφερε τούς πατρικούς χαιρετισμούς τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου σέ ὅλους τούς συνέδρους. Ἀκολούθησαν
σύντομοι χαιρετισμοί τῶν ἄλλων Μητροπολιτῶν.

Μ
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Στή συνέχεια, τό λόγο πῆρε ὁ π.
Πολύκαρπος Μπόγρης, γραμματέας
τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος, ὁ ὁποῖος
ἀναφέρθηκε στά προβλήματα πού συνεχίζει νά ἀντιμετωπίζει ἡ κατήχηση
στίς μέρες μας, καθώς καί στήν προσέγγιση τῶν προβλημάτων αὐτῶν
ἀπό τίς Ἱερές Μητροπόλεις. Ἐπίσης,
ἀναφέρθηκε στά μέσα πού ὑπάρχουν
σήμερα στή διάθεση τῶν κατηχητῶν,
στούς τρόπους ἀναζωογόνησης τῶν
συναντήσεων μέ τά παιδιά, στήν ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου νά
ἀσχοληθεῖ συστηματικά μέ τά ζητήματα τῆς νεολαίας καί τῆς κατήχησης
καί τούς λόγους διεξαγωγῆς τῶν συνεδρίων γενικότερα καί τοῦ συγκεκριμένου εἰδικότερα. Κλείνοντας τήν
ὁμιλία του εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ.
Κοσμᾶ, καθώς καί ὅλους ὅσους συνεργάστηκαν, γιά τήν ἀβραμιαία φιλοξενία τους καί παρέδωσε τό λόγο
στό βασικό εἰσηγητή τῆς βραδιᾶς, τόν
πρωτοπρεσβύτερο π. Εὐάγγελο Μαρκαντώνη, Θεολόγο – Χημικό, πού εἶχε
ὡς θέμα «Τρόποι καί μέθοδοι διδασκαλίας τῶν κατηχητικῶν μαθημάτων».
Ὁ π. Εὐάγγελος, μετά τίς σχετικές
προσφωνήσεις, ἀφοῦ διατύπωσε τά
βασικά χαρκτηριστικά τῆς ἐποχῆς καί
τῶν παιδιῶν καί νέων στούς ὁποίους
ἀπευθυνόμαστε, πέρασε στό μεθοδολογικό πλαίσιο τῶν κατηχητικῶν
συναντήσεων, κυρίως στίς, καινοτόμες στρατηγικές διδασκαλίας
πού προτείνει ἡ σύγχρονη παιδαγωγική καί στό πῶς αὐτές θά
μποροῦσαν νά χρησιμοποιηθοῦν στήν κατήχηση.

Ὅσον ἀφορᾶ στά χαρακτηριστικά
τῆς ἐποχῆς μας, ἀναφέρθηκε:
α) στήν παγκοσμιοποίηση,

β) στήν ἔλλειψη ἐκκλησιαστικῶν καί
λειτουργικῶν ἐμπειριῶν στά παιδιά,
στήν ἀπουσία “αὐτονόητων” ἤ “δεδομένων” γνώσεων ὡς βάση γιά τήν
ἀνάπτυξη τῶν κατηχητικῶν θεμάτων, στήν ἀνάγκη νά ξεκινήσουμε
ἀπό τίς ἀπολύτως βασικές καί ἀπαραίτητες ἔννοιες, πού κάποια χρόνια νωρίτερα θεωροῦνταν “εὐκόλως
ἐννοούμενες” (προσευχή, ἐκκλησία,
ἄγγελοι, Θεός, Θ. Λειτουργία κ.α.).
γ) στόν ὑψηλό ψηφιακό ἐγγραμματισμό τῶν νέων καί τή δύναμη τῆς
εἰκόνας, πού τούς ἀποτρέπει ἀπό τό
βάθος τῆς γνώσης, τῆς ἐπικοινωνίας μέ τόν ἄλλο καί τῆς ἀλληλεπίδρασης, ἐνῶ τούς μειώνει τήν
ἱκανότητα συγκέντρωσης καί λεξιλογικοῦ ἐγγραμματισμοῦ. Ταυτόχρονά τούς περνάει λανθασμένα
μηνύματα καταναλωτισμοῦ, εὐδαιμονίας, ὑπερδυνάμεων, εὐκολίας.
Ἐπίσης, ἀναφέρθηκε στό πρόβλημα
τοῦ “κατηχητισμού”, πού ἀποτελεῖ
μειονέκτημα γιά τή μετάδοση τῆς διδασκαλίας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀφοῦ αὐτή στή βάση της εἶναι ἡ
ἐμπειρία τῆς ἐλευθερίας. Ἡ κατήχηση
δέ θά πρέπει νά περιορίζεται στή μετάδοση τῆς πληροφορίας ἤ τῆς διδασκαλίας, ἀλλά θά πρέπει νά
ἐπεκτείνεται στό βίωμα, στό πῶς
ζοῦμε αὐτή τήν ἐλευθερία καί τήν
πίστη στήν καθημερινή ζωή καί στήν
πράξη. Ὡς ἐκ τούτου οἱ βιωματικές
διαδικασίες, οἱ συνδεδεμένες μέ τήν
ἐκκλησιαστική λατρεία, εἶναι ἀναγ-

καῖες στήν κατήχηση πάντα, ἀλλά κυρίως στή σημερινή ἐποχή. Γιατί “ἡ Χριστιανική ἀγωγή θά πρέπει νά λαμβάνει
σοβαρά ὑπόψη τό συγκεκριμένο
παρόν, τό σήμερα, νά προσαρμόζεται
σ' αὐτό μέσα στό ὁποῖο ἐνεργείται”
(κ.Βασιλόπουλος, καθηγητής τῆς Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς).
Συνέχισε τονίζοντας τή θεμελιώδη
ἀρχή τῆς βιωματικῆς μάθησης “Ὅταν
ἀκούω ξεχνάω, ὅταν βλέπω θυμᾶμαι,
ὅταν κάνω μαθαίνω”, γιά νά περάσει
στά πλεονεκτήματα τῆς ὁμαδοσυνεργατικῆς μεθόδου καί τῆς μεθόδου project, μέ κυριότερο τό ὅτι ἡ αὐτενέργεια
καί ἡ συνεργασία σέ ὁμάδες, ἐνισχύει
καί ἑδραιώνει τή μάθηση. Τό ἑπόμενο
σκέλος τῆς εἰσήγησης ἐπικεντρώθηκε
στήν ἀνάπτυξη τοῦ πρακτικοῦ μέρους
τῶν παραπάνω μεθόδων, μέ διαφάνειες
πού συνόψιζαν τά βήματα τά ὁποῖα
ἀκολουθοῦνται καί περιεῖχαν σχετικά
παραδείγματα.
Στή συζήτηση πού ἀκολούθησε, τονίστηκαν ὡς ἐξ ὁρισμοῦ προϋποθέσεις
τῆς κατήχησης ἡ θεία χάρη, ἡ ἀγάπη
καί ἡ προσωπικότητα τοῦ κατηχητῆ.
Οἱ μέθοδοι διδασκαλίας εἶναι ἁπλῶς τά
ἐργαλεῖα του.
Ἀκολούθησε δεῖπνο καί Ἀπόδειπνο.
Τό προμεσημβρινό μέρος τῆς δεύτερης μέρας τοῦ συνεδρίου, μετά τή Θ.
Λειτουργία καί τό πρωινό, ἀναλώθηκε
στήν ἐργασία τῶν κατηχητῶν κατά
ὁμάδες, ἀνάλογα μέ τήν ἡλικιακή κατάταξη τῶν παιδιῶν πού καλούμαστε
νά κατηχήσουμε:
α) “Οἱ ἡλικιακές ἰδιαιτερότητες τῶν
παιδιῶν τῆς προσχολικῆς ἠλικίας”
β) “Οἱ ἡλικιακές ἰδιαιτερότητες τῶν
παιδιῶν τοῦ Δημοτικού”

γ) “Οἱ ἡλικιακές ἰδιαιτερότητες τῶν
παιδιῶν Γυμνασίου καί Λυκείου”
δ) “Προσέγγιση στόν κόσμο τῶν φοιτητών”
Μεσολάβησε μεσημεριανό γεῦμα,
ἐλεύθερη ὥρα γιά ξεκούραση, ἀπογευματινός καφές καί κατόπιν ἐπανασχηματισμός ὁμάδων (διαφορετικῆς
σύνθεσης αὐτή τή φορά) γιά ἐργασία
πάνω στήν ἐκπόνηση σχεδίων μαθήματος μέ συγκεκριμένο θέμα ἀνά
ὁμάδα:
α) “Σπουδή στό Σταυρό καί τό θάνατο”
β) “Συμφιλίωση - Ἀποδοχή”

γ) “Μοναξιά - Φιλία”
δ) “Μιλώντας γιά τή συγχώρηση”
ε) “Ἐπιμόρφωση τῶν κατηχητῶν”
Τό δεῖπνο καί ἡ βραδινή ψυχαγωγία
ἦταν μία εὐπρόσδεκτη ἀνάπαυλα, χρήσιμη γιά τήν ξεκούρασή μας ἀλλά καί
τήν ἐπεξεργασία τοῦ πλήθους τῶν
πληροφοριῶν πού εἴχαμε ἀπορροφήσει.
Ἡ ἑπομένη (Τετάρτη 28/8/2013)
ἦταν ἡ μέρα τῆς ἀνάγνωσης τῶν πορισμάτων τόσο τῶν πρωινῶν ὅσο καί
τῶν ἀπογευματινῶν ὁμάδων τῆς προηγουμένης, μέ τήν ὁποία ὁλοκληρώθηκε τό ψηφιδωτό τῶν ἐμπειριῶν
πάνω στίς προτεινόμενες μεθόδους κατήχησης. Μετά τό
γεῦμα, ἀναχωρήσαμε μέ ἀναπτερωμένες τίς ἐλπίδες, ἐνισχυμένοι καί ἐπιπλέον
ἐνημερωμένοι.
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Π

ροπαραμονές Χριστουγέννων στήν Ἀθήνα τοῦ 1950. Μία μεταπολεμική Ἀθήνα, ἡ ὁποία προσπαθεῖ νά σταθεῖ ξανά στά
πόδια της μετά ἀπό μία κατοχή καί ἕναν ἐμφύλιο. Ὁ κόσμος
προσπαθεῖ νά ὀρθοποδήσει. Ὅλοι σκέπτονται τά περασμένα καί δοξάζουν τό Θεό γιά τίς ἐφιαλτικές ἡμέρες πού πέρασαν. Ἐκεῖ στίς φτωχοσυνοικίες τοῦ Πειραιᾶ, ἑτοιμάζονται ὅπως ὅλος ὁ κόσμος γιά τήν μεγάλη
γιορτή ! Ὁ Χριστός Γεννᾶται! Δέν ὑπῆρχαν τότε , ὅλα αὐτά τά μπιχλιμπίδια νά θυμίζουν πώς ἔρχονται Χριστούγεννα. Τά Χριστούγεννα
τότε γίνονταν στίς καρδιές καί ὄχι στά σπίτια. Μπορεῖ ὁ κόσμος νά ἦταν
φτωχός , ἀλλά ἤξεραν νά γιορτάζουν μέ τήν καρδιά τους. Καί ἄν καμιά
φορά θυμόνταν πώς κάτι ἔλειπε ἀπό τό σπίτι, κάμαν τό σταυρό τους καί
λέγαν δόξα σοί ὁ Θεός, περάσαμε καί χειρότερα!
Σέ ἕνα τέτοιο φτωχόσπιτο ζεῖ μία γυναίκα μέ τόν ἄρρωστο ἄντρα της
καί ἕνα μωρό παιδί νά μεγαλώνει . Ἔκανε πολλές θυσίες γιά νά μπορέσει νά μεγαλώσει αὐτό τό παιδί νά μήν ζήσει τήν φτώχεια καί τήν
πείνα πού ἔζησαν οἱ γονεῖς τότε, στίς μαῦρες ἡμέρες πού μόλις εἶχαν περάσει. Μπορεῖ ἡ γυναίκα νά μήν εἶχε πολλά πράγματα στό σπίτι της,
εἶχε ὅμως κάτι πού τήν ξεχώριζε στήν γειτονιά της. Τήν πίστη της!
Πλησίαζε ἡ μεγάλη γιορτή. Ἔβλεπε τόν κόσμο νά ἑτοιμάζεται νά
βάλει τά γιορτινά του νά κάμει Χριστούγεννα. Ἔβλεπε τόν ἄρρωστο
σύζυγό της, θυμόταν πώς ἐκείνη ἔπρεπε νά συντηρεῖ σύζυγο καί παιδί ,
ξενοδούλευε γιά ἐλάχιστα χρήματα ἀλλά δέν τό ἔβαζε κάτω. Ἔκανε
τό σταυρό της, παρακαλώντας τόν Χριστό νά γεννηθεῖ στίς καρδιές

ὅλων τῶν ἀνθρώπων καί τήν δική της…
Τῆς εἶχαν μείνει ἐλάχιστα χρήματα νά
περάσει τά Χριστούγεννα, ὅμως πίστεψε
μέ , αὐτή ἡ γυναίκα δέν ἔχανε τό κουράγιο της, σάν νά μήν ἤξερε τί θά πεῖ ἀπελπισία…
Κτύπησε κάποιος τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ της καί ἀνοίγοντας , εἶδε τίς κυρίες
τῆς γειτονικῆς ἐνορίας νά διεξάγουν μέ
ἐθελοντική ἀγάπη γιά τούς πτωχούς
ἔρανο , νά τραφοῦν πεινασμένοι, νά ντυθοῦν γυμνοί, νά γίνει τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ ἐπί τῆς γῆς… Οὔτε πού σκέφθηκε!
Ἄνοιξε τό συρτάρι, μάζεψε μέ μία κίνηση
ὅτι εἶχε ἀπομείνει, σάν νά ξέχασε πώς
ἔρχονταν Χριστούγεννα καί μέ αὐτά θά
περνοῦσε ἐκείνη, ὁ σύζυγός της καί τό
μικρό παιδί τους καί τά ἔδωσε ὅλα, ναί
ὅλα, στίς κυρίες τῆς ἐνορίας γιά τούς
πτωχούς…
Ὅταν ἡ πόρτα ἔκλεισε , ἔκανε αὐτό
πού ἤξερε τόσα χρόνια νά κάνει, τόν
σταυρό της, καί σιγοψιθύρισε κοιτώντας
τά εἰκονίσματα : ‘’ Ἐσύ ξέρεις…’’ Ἔλα
ὅμως , πού δέν ἦταν μονάχα ἡ τροφή ,
ἀλλά καί τά φάρμακα γιά τόν ἀνήμπορο
ἄνδρα της . Πέρασε ἡ μέρα καί τό σκοτάδι ἁπλώθηκε στή γῆ , νά ξεκουραστεῖ
ἡ πλάση, νά ξαποστάσουν οἱ ἄνθρωποι
ἀπό τόν κάματο τῆς μέρας. Τό φαγητό
πού εἶχε ἀπομείνει τό ἔδωσε στόν ἄνδρα
της πού ἦταν ἄρρωστος καί ἀνήμπορος
καί στό παιδί πού ἔπρεπε νά μεγαλώσει.
Ὁ ἄνδρας της σέ κάποια στιγμή τήν ρώτησε ἄν εἶχε πάρει ἕνα φάρμακο πού
χρειαζόταν καί ἐκείνη , τοῦ εἶπε πῶς τήν
ἄλλη μέρα θά πήγαινε νά τοῦ τό φέρει…
Τί νά τοῦ ἔλεγε; Πώς τά τελευταῖα τους
χρήματα τά εἶχε δώσει γιά τούς πτωχούς; Σάν νά ἦταν οἱ ἴδιοι πλούσιοι….
Ἔκανε τήν προσευχή της καί πρίν κοιμηθεῖ , πέρασαν ἀπό τό μυαλό της κάποια Χριστούγεννα λίγα χρόνια πρίν…

Τότε, πού ὁ ὑπέροχος λαός μας, βρέθηκε
ὑπό κατοχή, μέ τήν πεῖνα νά γίνεται θάνατος πού σκορποῦσε παντοῦ, μαζί μέ
τίς σφαῖρες τῶν κατακτητῶν. Καί ἀργότερα, μετά τούς κατακτητές, χωρίς πεῖνα,
ἀλλά μέ σφαῖρες , χειρότερες ἀπό αὐτές
τῶν κατακτητῶν , σφαῖρες πού ἔριχνε ὁ
ἕνας ἀδελφός στόν ἄλλον καί γιά μία
φορά ἀκόμα σκέφθηκε πώς ἀφοῦ
ζοῦσε, ὑπῆρχε ἐλπίδα. Ξανακοίταξε τά εἰκονίσματά της, ἐπανέλαβε τήν φράση ‘’ ἐσύ ξέρεις’’
πρός τόν Χριστό πού σέ λίγες
ὧρες θά γεννιόταν καί ἀποκοιμήθηκε ἡ ἴδια νηστική….
Παραμονή Χριστουγέννων στήν μεταπολεμική Ἀθήνα… Ὁ κόσμος γιορτάζει. Ἡ κυρά γιά τήν ὁποία ἀφιερώνω
τοῦτες τίς ἀράδες, ἐπῆγε στήν
Ἐκκλησία τῆς Ἐνορίας της νά ἀκούσει τήν Βασιλική ἀκολουθία καί γεμάτη μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ κίνησε
νά φθάσει στό σπίτι της. Φθάνοντας, –κοίταξε πῶς μιλάει ὁ Θεός!–
φθάνοντας λοιπόν στό σπίτι της, τήν
περίμενε ὁ ταχυδρόμος στό κατώφλι
τοῦ σπιτιοῦ νά τῆς δώσει μία ἐπιταγή
ἀπό τήν Αὐστραλία , ἀπό τόν ἀδελφό της
πού εἶχε ξενιτευτεῖ γιά μία καλύτερη
ζωή στήν μακρινή Ἤπειρο καί πού ἀπό
ἐκεῖ ἔστελνε ρεγάλο στήν ἀδελφή του
γιά τά Χριστούγεννα… Βλέποντας τό
ποσόν τῆς ἐπιταγῆς κατάλαβε πώς μέ
αὐτά τά χρήματα πού τῆς εἶχε στείλει
ἐκεῖνα τά Χριστούγεννα ὁ ξενιτεμένος
ἀδελφός της , θά μποροῦσε νά φθάσει
μέχρι καί τά ἑπόμενα….. Ἔκανε ξανά
τόν σταυρό της. Ὅταν εἶχε πεῖ μέ τήν
καρδιά της στό Χριστό ‘’ἐσύ ξέρεις’’ σίγουρα ἐκείνη δέν ἤξερε, ἤξερε ὅμως ὁ
Χριστός…
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ἰδιόρρυθμες κοινότητες, σχεδόν κοινόβια, μέ ὅλες ὅμως τίς
ἀνέσεις ἑνός σύγχρονου πολιτισμένου κατοικημένου χώρου.
Παντοῦ παρατηροῦμε τόν ὀργασμό τῆς δράσεως ἑνός πράγματι ἔξυπνου καί δραστήριου
λαοῦ, μέ τό σπάνιο χάρισμα
τῆς ἀγάπης τῆς ἔμπρακτης πρός
τήν πατρίδα του.

Ἐν τῇ ἐρήμῳ.
Συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο τεῦχος
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ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013. Τήν Τετάρτη ἡμέρα τό πρόγραμμα ὥριζε μετάβαση
στήν ἱερά Μονή τοῦ Σινᾶ. Λίαν πρωί οἱ προσκυνητές μας ἀγόγγυστα, εὐδιάθετοι, ἀφοῦ
ἄκουσαν στό λεωφορεῖο, πού ὁδηγοῦσε ἕνας
εὔχαρις χριστιανός Παλαιστίνιος, τήν ἑωθινή Ἀκολουθία, ὅπως κάθε πρωί, ἀπό τούς
ἱερεῖς, ἑτοιμάσθηκαν γιά μακρυνό ταξίδι. Ἡ
διαδρομή ἦτο κατά μῆκος τῆς Νεκρᾶς θαλάσσης. Ἄγονη ἡ θάλασσα, ἄγονη καί ἡ γύρω
ξηρά. Ἄγονη καί ξηρή, ἀλλά μέ πολύ πλοῦτο
ἀφανῆ στά ἔγκατά της. Οἱ εὐφυεῖς κάτοικοί
της ξέρουν νά τήν ἐκμεταλλεύονται καταλλήλως. Μέ γεωτρήσεις πολλές ἐκτάσεις της τίς
ἔχουν ἤδη μεταβάλλει σέ εὔφορα κιμπούτς,

Θλιβερές σκέψεις περνοῦν
ἀπό τό μυαλό μας ἀντικρύζοντας ἀπό τά ἀριστερά μας τήν
ἁπλουμένη βαθυγάλαζη, ἀκύμαντη θάλασσα, μέ τό χειρότερο ἐπίθετο καί τήν χειρότερη
ἱστορία. Εὐτυχῶς στά δεξιά
μας διασκεδάζουν κάπως τίς
σκοτεινές σκέψεις μας ἐκτάσεις
ἀπέραντες , δάση σχεδόν, μέ πελώρια, πανύψηλα, καταπράσινα καί πυκνά στή σειρά φοινικόδενδρα.
Μετά ἀπό ἀρκετή ὥρα,
εὐχάριστη πάντως χάρις καί
στό κλιματιστικό μηχάνημα τοῦ
λεωφορείου μέ τήν ἀνεξάντλη-

Δάσος φοινίκων.

Ζωή στή Νεκρά Θάλασσα.

τη δροσιά, φθάνομε σέ ἕνα σημεῖο τῆς
Νεκρᾶς Θάλασσας, ὅπου ἦτο περίπου,
θά λέγαμε, ἡ σημερινή λουτρόπολή της.
Ξενοδοχεῖα σύγχρονα μέσα στήν ἔρημο
φυτρωμένα, παραθεριστές μέ μακρυά
ἄσπρα μπουρνούζια, καταστήματα μέ
ποικίλα δῶρα, προπάντων εἴδη φαρμακευτικά καί καλλυντικά, ὅλα προιόντα τῆς ..νεκρᾶς θάλασσας, τουριστική κίνηση ὄχι μικρή. Τί συνέβαινε ;
Ὅπως μάθαμε, κάποιοι προφανῶς ἀπό
τό Ἰσραήλ, βάλθηκαν νά ἐξευμενίσουν
τόν κατηραμένο τόπο. Γι’ αὐτούς ἡ Θάλασσα δέν εἶναι νεκρά, ἔχει ζωή. Ζωή
γιά τούς λουομένους, πού ἔρχονται
ἀπό τά πέρατα τοῦ κόσμου νά διαμείνουν στά πανάκριβα ξενοδοχεῖα τῆς περιοχῆς καί νά ἀναζητήσουν τή θεραπεία
ὁρισμένων ἀσθενειῶν τους στά ἰωδούχα καί σκοτεινά νερά της. Ζωή γιά ἐμπόρους καλλυντικῶν, τά ὁποῖα κατασκευάζονται ἀπό τά νερά τῆς ἀπαίσιας
θάλασσας καί προσφέρουν ζωή καί
ἀναζωογόνηση σέ κουρασμένα,ρυτιδωμένα δέρματα.
Νεκρά θάλασσα ! Γιά τούς Ἁγίους

Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἕνας ξεχωριστός τόπος αἰώνιας παιδαγωγίας τοῦ
ἀνθρώπου: « ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβεῖν» (Β΄Πέτρ.2,6), «δεῖγμα πυρός αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι» (Ἰούδα 7). Δηλαδή ὁ ἄνθρωπος νά μή διαπράττη κάποιες ἐπαίσχυντες ἁμαρτίες, γιά νά μή
πάθη ὅ,τι ἔπαθαν ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἀσύστολα τίς διέπρατταν καί τώρα εἶναι
θαμμένοι μαζί μέ σπίτια καί ὅλο τό βιός
τους στά σκοτεινά βάθη της. Καί νά σήμερα, ὕστερα ἀπό πολλούς αἰῶνες, ἡ Νεκρά Θάλασσα ἔγινε τόπος ἀναψυχῆς,
τουρισμοῦ ἰαματικοῦ καί ἀγορᾶς καλλυντικῶν ..Δυστυχῶς ὁ ἄνθρωπος μέχρι
σήμερα, ἰδίως σήμερα, συνεχίζει νά
παίζη μέ τή φωτιά καί νά προσπαθῆ νά
ἐξωραίση ἤ νά ἐξευμενίση ἐκείνη τή συμφορά, δικαιολογώντας χωρίς φόβο
Θεοῦ, ὅσους συνεχίζουν νά λατρεύουν
ἐκεῖνα τά πάθη, γιά τά ὁποῖα δημιουργήθηκε ἡ Νεκρά Θάλασσα..
Τό ταξίδι μας ὅμως γιά τήν παλαίφατη Μονή τοῦ Σινᾶ εἶχε καί τά ἀπροσδόκητά του. Καθώς ἔτρεχε τό λεωφορεῖο
στήν ἀτέλειωτη μαύρη λωρίδα τῆς
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Τουρισμός.
ἀσφάλτου καί τό βλέμμα μας ἀγκάλιαζε ἀδιάκοπα ἀπέραντες ἐρημικές σκουρόχρωμες καί μονότονες ἐκτάσεις, μάθαμε ὅτι πρέπει νά σταματήσωμε σέ κάποιο ἐνδιάμεσο φυλάκιο. Δέν ἀρκοῦσαν
οἱ προηγούμενοι ἐξονυχιστικοί ἔλεγχοι
ἀπό Ἰσραηλινά καί Αἰγυπτιακά τελωνεῖα, τώρα ἔπρεπε μέ ἀστυνομική καί
στρατιωτική συνοδεία νά προχωρή-

πνεύσει σ’ αὐτό τό ἀπομακρυσμένο
σημεῖο τῆς γής, ὅπου ὑπερήφανα κυματίζει ἡ ἑλληνική σημαία. Νέοι
ξενῶνες, ἑστιατόρια ἀντικατέστησαν
σχετικά παλιά, πρωτόγονα καταλύματα. Καί κόσμος πολύς εἶχε ἔλθει ἐκ περάτων γῆς ἀπό εὐλάβεια ἤ καί ἀπό ἄλλα
ἐνδιαφέροντα ἱστορικά, καλλιτεχνικά, φιλολογικά κλπ.

Σινά
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σουμε πρός τήν ἁγία Μονή μας. Τί συνέβη; Ἡ πολιτική κατάσταση στό Κάιρο ἦταν ἔκρυθμη. Ὁ στρατός εἶχε ἀπαιτήσει ἀπό τήν ἡγεσία τῆς χώρας νά
ἐγκαταλείψη τήν ἐξουσία. Ἔτσι ὑπῆρχε
κίνδυνος ἀπρόοπτων καί δυσάρεστων
ἐπεισοδίων στή χερσόνησο τοῦ Σινᾶ.
Εὐτυχῶς δέν συνέβη τίποτε ἀπ’ ὅσα
ἐφοβοῦντο οἱ ὑπεύθυνοι. Συνεχίσαμε
ἀμέριμνοι καί πάντα ἄνετα ἐποχούμενοι, τήν πορεία μας μέσα στήν ἔρημο
ὑπό συνοδεία καί κατά τό ἀπόγευμα
φθάσαμε στόν προορισμό μας. Μέ εὐχαρίστηση εἴδαμε σπουδαία ἀλλαγή στά
ἐξωτερικά κτίσματα τῆς Μονῆς. Ἄνεμος
δημιουργίας καί νοικοκυρωσύνης εἶχε

Ἀφοῦ ἀκούσαμε τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ στό κατανυκτικό του Καθολικό,
γέροντας ἱερομόναχος, εὔχαρις καί
προσηνής, δέχθηκε να καθοδηγήση
στούς καλλιτεχνικούς θησαυρούς τῆς
ἱερᾶς Μονῆς τούς προσκυνητές. Μέ
ἀφέλεια πατρική προσπάθησε ὁ πολιός
ἱερεύς νά ὁδηγήση στά δύσκολα μονοπάτια τῆς ἄφθαστης Βυζαντινῆς τέχνης τούς παντελῶς ἀμύητους ἐπισκέπτες τοῦ μικροῦ βυζαντινοῦ Μουσείου
τοῦ Μοναστηριοῦ. Κατόπιν τούς ἔφερε
στήν Ἁγία Βάτο, ὅπου ἀνυπόδητοι
ὅλοι προσκυνήσαμε τήν ἁγία γῆ καί ἐξιστόρησε τό σχετικό Βιβλικό συμβάν.
Τό βράδυ, ἀφοῦ δειπνήσαμε σέ

Μέ τόν ξεναγό.
εὐπρεπές ἑστιατόριο τῆς Μονῆς, ὑπηρετούμενοι ἀπό πρόθυμους καί καθαρούς βεδουίνους, ξεκουρασθήκαμε
στούς ξενῶνες της καί τίς πρῶτες πρωινές ὧρες μέ κατάνυξη ἀκούσαμε τή
Θεία Λειτουργία στό Καθολικό, τήν
ὁποίαν ἐτέλεσαν οἱ Ἱερεῖς τῆς συνοδείας
μας ἐκτός τοῦ Ἐπισκόπου. Οἱ ἔκτακτες
συνθῆκες ἐκείνης τῆς ἡμέρας δέν ἐπέτρεψαν οὔτε νά ἀνεβοῦμε στήν Ἁγία Κορυφή, οὔτε καί νά τελέσουμε ἀρχιερατική Λειτουργία. Δυστυχῶς δέν μπορέσαμε νά δοῦμε καί τόν συμπαθέστατο
Ἅγιο Σιναίου κ. Δαμιανό, διότι ἀπουσίαζε στήν Ἑλλάδα.
Μέ ἄριστες ἐντυπώσεις, ἰδίως ἐκεῖνοι
πού ἀνησυχοῦσαν γιά τήν ποιότητα τῆς
παρεχομένης φιλοξενίας, πήραμε τό
δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς γιά τά Ἱεροσόλυμα. Στήν ἐπιστροφή σταματοῦμε στήν
πόλι Ειλάτ στόν κόλπο τῆς Ἄκαμπας
στήν Ἐρυθρά θάλασσα. Ἀξιόλογο τουριστικό θέρετρο. Ὄψη ἐπιβλητική σύγχρονης μεγαλουπόλεως. Ἐδῶ θαυμάσαμε κάτι τό πολύ πρωτότυπο. Δαιμόνιοι Ἰσραηλίτες κατάφεραν μέ τά σύγ-

χρονα καταπληκτικά μέσα τῆς Τεχνολογίας νά κάνουν ὁρατά κάποια μέρη
τῆς θάλασσας καί σ’ ἐκείνους πού ἀδυνατοῦν νά φορέσουν στολή δύτου και
νά κολυμπήσουν κάτω ἀπό τήν ἐπιφάνειά της. Ἐπέτυχαν νά κτίσουν ὑποθαλάσσια οἰκοδομήματα γύρω ἀπό ὑφάλους, ὥστε νά εἶναι ὁρατά τμήματα τῆς
θάλασσας μέσα ἀπό ἀτσάλινα διαφανῆ
γυάλινα πλέγματα. Κάτι τό ὀνειρῶδες!
Νά βλέπης τή θάλασσα κάτω ἀπό τήν
ἐπιφάνειά της καί τούς ἀμέτρητους
κατοίκους της. Ψάρια ποικίλα σέ μέγεθος, σέ ἄπειρους ὡραίους, ἀφάνταστους χρωματισμούς στά βλέμματα
ἀδιάκριτων ἀνθρώπων». «Αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καί εὐρύχωρος. Ἐκεῖ
ἑρπετά, ὧν οὐκ ἔστι ἀριθμός, ζῶα μικρά
μετά μεγάλων».

Ἡ θάλασσα μπροστά μας.
Μετά ἀπό ὧρες φθάσαμε στήν Βηθλεέμ, στό ξενοδοχεῖο, μέ τό χαρακτηριστικό ὄνομα «Οἴκος τῶν Ποιμένων»,
ὅπου μᾶς περίμενε δεῖπνο ἑλληνικό
καί ἀνάπαυση στά ἄνετα δωμάτια του.
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(Τό τέλος στό ἑπόμενο)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Χρυσόστομος:

Kατά τόν μήνα
Σεπτέμβριον
2013 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Συμεών Μυτιλήνης, τήν 8ην εἰς τήν Ἱεράν
Μονήν Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου, ἀφοῦ προηγουμένως ἐτέλεσε τά
ἐγκαίνια τοῦ ἰσογείου Ἱεροῦ Ναοῦ πρός
τιμήν τοῦ Γεννεσίου τῆς Θεοτόκου καί
τῆς καθιερώσεως τῶν δύο Παρεκκλησίων
πρός τιμήν τῆς Παναγίας τῆς Γοργοεπη-
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Ἐγκαίνια

κόου καί τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, τήν 9ην
εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῶν
Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης
Νικησιάνης, τήν 14ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς
Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν
πανηγυρίζοντα ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν
Γεωργιανῆς, τήν 15ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Γεωργίου Μεσορόπης, τήν 22αν εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ἀκροβουνίου, τήν 26ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου εἰς τόν Ἅγιον Χριστόφορον, τήν 29ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Ἀθανασίου Πλατανοτόπου.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 7ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου
Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου, ἀφοῦ
προηγουμένως κατέθεσε τά Ἅγια Λείψανα διά τά ἐγκαίνια τοῦ ἰσογείου Ἱεροῦ
Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Πραγματοποίησε:
Τήν 28ην τήν πρώτην μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν τῆς Κατηχητικῆς περιόδου
2013 – 2014 εἰς τόν Μητροπολιτικόν
Ἱερόν Ναόν, ἀφοῦ προηγουμένως ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν, μέ θέμα εἰσηγήσεως
«Εἰσαγωγή στή θεματολογία τῶν Ἱερατικῶν Συνάξεων 2013 – 2014» ἐξηγώντας
τό πλαίσιο εἰς τό ὁποῖον θά κινηθοῦν οἱ
εἰσηγήσεις πού θά ἀκολουθήσουν.

Ἐτέλεσε:
Τήν 11ην τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῆ ἐνάρξει
τῶν μαθημάτων εἰς τό Γυμνάσιον καί Λύκειον Ἐλευθερουπόλεως. Ὡμίλησε ἐπικαίρως εἰς τούς μαθητάς καί τούς
εὐχήθηκε εὐλογημένη καί δημιουργική
σχολική χρονιά. Εἰς ὅλα τά σχολεῖα τῆς
Περιφερείας μας τήν ἡμέρα αὐτή ἀνεγνώσθη Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου
εἰς τούς μαθητάς ὑπό τῶν Ἐφημερίων.
Εὐλόγησε:
Τήν
29ην
εὐγενῶς προσκληθείς, τόν
Γάμον
τῶν
Παντελεήμονος Μαστορῆ
καί
Μαρίας
Ἀγγελοπούλου
εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου
Ἀθανασίου
Αὐλῆς.

Γάμος

Ἐβάπτισε:
Τήν 1ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων
Ἀναργύρων Ἀσωμάτων Μυτιλήνης τό τέκνον τῶν Στρατῆ Κοντογιάννη καί Μαρίας Τζαμτζή, ἀνεψιᾶς ἀπό ἀδελφή τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, εἰς
τό ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα Γεώργιος.
Προέστη:
Τήν 21ην τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ
Κρυσταλᾶ Θεοδώρου, Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβούλου, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας
Παρασκευῆς Ἐλευθερουπόλεως, τήν
22αν τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς Δήμητρας Σαρηγιαννίδου, Πρεσβυτέρας τοῦ π.
Λαζάρου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου Ὀρφανίου.

τήν 26ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νέστορος Κοκκινοχωρίου.

Συμμετέσχε:
Τήν 15ην, 16ην, 17ην καί 18ην τῶν
ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος καί εἰς τήν ἐκλογήν τοῦ Μητροπολίτου Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου.

Ἐτέλεσε:
Τήν 6ην τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῆ ἐνάρξει
τῶν Κατηχητικῶν μαθημάτων τῶν ἐνηλίκων Παλαιοχωρίου, τήν 13ην τόν Ἁγια-

Kατά τόν μήνα Ὀκτώβριον 2013 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου
Δημητρίου Νικησιάνης, εἰς τόν πανηγυρίζοντα αὐτῆς Ἱερόν Ναόν Παναγίας τῆς
Γοργοεπηκόου, τήν 6ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἀποστόλου Θωμᾶ Παλαιοχωρίου,
τήν 13ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Σιδηροχωρίου, τήν 26ην εἰς τήν
πανηγυρίζουσαν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου
Δημητρίου Νικησιάνης, τήν 27ην εἰς τόν
Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Ἐλευθερίου, ὅπου ἐχειροτόνησεν Διάκονον τόν Σταῦρον Ρήγαν.
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 25ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Γαληψοῦς,

Ἁγιασμός - Παλαιοχώρι

σμόν ἐπί τῆ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων
τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων Ἐλευθερουπόλεως, τήν 28ην τόν Ἁγιασμόν εἰς τό Πρεσβυτέριον τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου
σήμερα κατοικεῖ εἰς αὐτό ἡ οἰκογένεια τοῦ
Διακόνου Γεωργίου Μπάτζιου.

Πραγματοποίησε:
Τήν 12ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου μέ θέμα: «Περί
τῆς δογματικῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας μας». Τήν εἰσήγησιν παρουσίασεν ὁ
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς
Μητροπόλεώς μας Πρωτοπρεσβύτερος

Ἀθανάσιος Παπαδάκης.

Προέστη:
Τήν 5ην τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς Καραγιαννίδου Μαρίας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἀμισιανῶν
Καβάλας, τήν 28ην τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ
Ἐθνικῆ Ἐπετείω τοῦ 1940 εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί τῆς Ἐπιμνημοσύνου δεήσεως εἰς
τό Ἡρῶον τῆς Πόλεως.

ου Ἐλευθερίου
ἐχειροτόνησεν
Διάκονον τόν
Σταῦρον Ρήγαν, ἔγγαμον
καί
πατέρα
ἑνός ἀγοριοῦ.
Τό Περιοδικό
μας τοῦ εὔχεται
συνετῆ καί ταπεινή Διακονία.
Χειροτονία

Kατά τόν μήνα Νοέμβριον 2013 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:
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Δοξολογία

Εὐλόγησε:
Τήν 20ην εὐγενῶς προσκληθείς τόν
Γάμον τῶν Διονυσίου Παπανάγου καί
Εὐανθίας Νικητοπούλου εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Πατρικίας
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου.

Δέχθηκε:
Τήν 23ην εἰς τό Γραφεῖον του τήν Ποδοσφαιρικήν Ὁμάδα τῆς Ἐλευθερουπόλεως.

Χειροτονία Διακόνου
Τήν 27ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος
εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγί-

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 3ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Ἀθανασίου Κάριανης, τήν 8ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Χρυσοκάστρου, τήν 9ην
εἰς τόν πανηγυρίζοντα Προσκυνηματικόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἐλευθερουπόλεως, τήν 10ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν τῆς Ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης,
ὅπου καί προέστη τῆς δοξολογίας διά τήν
ἀπελευθέρωσιν τῆς Νήσου Λέσβου, προσκεκλημένος τοῦ Προέδρου τοῦ Συλλόγου Λεσβίων Θεσσαλονίκης, τήν 11ην εἰς
τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Νικολάου 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 τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου, τήν 17ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν
Παναγίας Παγγαιώτισσας Χορτοκοπίου,
τήν 21ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν

Ἁγ. Μηνᾶ

Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου

Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, τήν 24ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Γεωργίου Ἐλαιοχωρίου, ὅπου καί
προέστη τῶν μνημοσύνων Χαραλάμπους
Ἰορδανίδη καί Ἀποστόλου Τσαβδαρίδη,
τήν 30ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου Ἁγίου
Ἀνδρέου.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 7ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τοῦ πανηγυρίζοντος
ὁμωνύμου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἐλευθερῶν, τήν
8ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου τοῦ πανηγυρίζοντος ὁμωνύμου
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἐλευθερουπόλεως, τήν 10ην
εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, ὅπου
μεγαλοπρεπῶς τιμᾶται εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου
καί προέστη τῆς μεγαλοπρεποῦς Λιτανείας τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καί τῶν Ἱερῶν
Λειψάνων τοῦ Ἁγίου, πού τιμᾶται ὡς ὁ
Προστάτης τῆς Πόλεως, τήν 12ην εἰς τόν
Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου μετά τῶν Ἀρχῶν καί ἁπάντων
τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 20ην εἰς τόν ἑσπερινόν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, ὅπου προέστη τῆς
μεγαλοπρεποῦς Λιτανείας τῆς Ἱερᾶς
Εἰκόνος τῆς Παναγίας.

Λιτανεία

Ἑορτή Ἐπισκόπου

Πραγματοποίησε:
Τήν 23ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου μέ θέμα:
«Περί τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ - Ἐπιχειρήματα κατά τῶν ἀθέων». Τήν εἰσήγησιν
παρουσίασεν ὁ Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Θωμᾶς
Ἀνδρέου.
Ἐτέλεσε:
Τήν 27ην τά ἐγκαίνια τοῦ
Καταστήματος τοῦ Πέτρου
Μαούνατζη εἰς Ν. Ἡρακλείτσαν.

Παρέθεσε:
Τήν 4ην Δεῖπνον εἰς Ἐστιατόριον τῆς Ἐλευθερουπόλεως
στίς Κυρίες πού διακονοῦν στό Τραπέζι
τῆς Ἀγάπης, τίς ὁποῖες ἰδιαιτέρως εὐχαρίστησε γιά τή θεάρεστη προσφορά τους.

Προέστη:
Τήν 14ην τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ
πρώην Ὑπουργοῦ Μακεδονίας –Θράκης
Νικολάου Μάρτη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μουσθένης,
τήν 15ην τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς
Εὐαγγελίας Ἀθανασιάδου εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Παλαιοχωρίου.
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