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ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ 
ΕΠΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΑΣΧΑ 
Ἀριθμ. Πρωτ. 315 

 
† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ 
ΕΛΕΩ  ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 

ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, 
ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ 

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 
 
 
Ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι καὶ τέκνα θεοφιλῆ ἐν τῷ Ἀναστάντι Κυρίῳ, 
 
“Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε˙ ἀλλὰ 

θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον” 
(Ἰωάν. ισ΄, 33), διαβεβαιώνει ὁ θανάτῳ 
τὸν θάνατον μόνος πατήσας Κύριος τὰς 
γενεὰς τῶν ἀνθρώπων. Χριστὸς Ἀνέστη! 
ἀναφωνοῦμεν καὶ ἡμεῖς πρὸς πάντας τοὺς 
ἐγγὺς καὶ τοὺς μακρὰν ἀπὸ τῆς Ἱερᾶς 
ταύτης Αὐλῆς τοῦ βιωματικοῦ ἐν τῷ 
κόσμῳ σταυροῦ καὶ τῆς θλίψεως· ἀλλὰ 
καὶ ἀπὸ τῆς Αὐλῆς τῆς Ἀναστάσεως· ἀπὸ 
τῆς κόγχης ταύτης τῆς γῆς, τῆς Κων-
σταντίνουπόλεως, ἀπὸ ὅπου διακηρύττεται 
ὅτι “ζωὴ πολιτεύεται”, διαλυομένης τῆς 
κάθε εἴδους φθορᾶς καὶ αὐτοῦ τοῦ θανά-
του. 

Ὁ Κύριος πολλάκις προειδοποίησε, 
κατὰ τὴν ἐπὶ γῆς ἔνσαρκον παρουσίαν 
Του, τοὺς Μαθητάς Του περὶ τῆς θλίψεώς 
των ἐξ αἰτίας τῆς σταυρικῆς Του θυσίας 
ἐπὶ τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, ὡς καὶ ἕνεκα 
τῆς δραστηριότητος καὶ τῆς πορείας των 
ἐντὸς τοῦ κόσμου τούτου – αὐτῶν τῶν 
ἰδίων ἀλλὰ καὶ πάντων ὅσων θὰ ἐπίστευον 
εἰς τὸν Χριστόν-. Μὲ μίαν χαρακτηριστικὴν 
ὅμως λεπτομέρειαν: “ὅτι κλαύσετε καὶ 
θρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται· 
ὑμεῖς δὲ λυπηθήσεσθε, ἀλλ᾿ ἡ λύπη ὑμῶν 
εἰς χαρὰν γενήσεται...καὶ ὑμεῖς οὖν λύπην 

μὲν νῦν ἔχετε· πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ 
χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία” (Ἰωάν. ιστ΄, 
20 - 22).  

Τὴν ἀναστάσιμον ταύτην καὶ ὑπερκό-
σμιον χαρὰν πρῶται ἐβίωσαν αἱ λίαν πρωῒ 
ἐλθοῦσαι ἐπὶ τὸ μνῆμα τοῦ Ζωοδότου Μυ-
ροφόροι Γυναῖκες διὰ τοῦ μονολεκτικοῦ 
Κυριακοῦ λόγου “Χαίρετε” (Ματθ. κη΄, 
9).Τὴν ἰδίαν ἀναστάσιμον χαρὰν βιοῦσα 
ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως διακηρύττει σήμερον στεντορίᾳ 
τῇ φωνῇ: “Αὕτη ἡ ἡμέρα Κυρίου, ἀγαλ-
λιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ” 
(πρβλ. Ψαλμ. 117, 24). Ὁ ἔσχατος ἐχθρός, 
ὁ θάνατος, ἡ λύπη, τὰ προβλήματα, ἡ 
φθορά, ἡ θλῖψις, ἡ δοκιμασία, σκυλεύονται 
καὶ καταργοῦνται ὑπὸ τοῦ Νικητοῦ Θεαν-
θρώπου Κυρίου.  

Ζῶμεν, ὅμως, ἐντὸς ἑνὸς κόσμου εἰς 
τὸν ὁποῖον τὰ μέσα γενικῆς ἐπικοινωνίας 
μεταδίδουν συνεχῶς δυσαρέστους πληρο-
φορίας περὶ τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν, 
περὶ πολέμων κατὰ τόπους, περὶ κατα-
στροφικῶν φυσικῶν φαινομένων, προβλη-
μάτων λόγῳ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ, 
πείνης, προσφυγικοῦ προβλήματος, ἀνιάτων 
ἀσθενειῶν, πτωχείας, ψυχολογικῶν κατα-
πιέσεων, αἰσθήματος ἀνασφαλείας καὶ 
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λοιπῶν συμπαρομαρτουσῶν ἀνεπιθυμήτων 
καταστάσεων.  

Ἔναντι τῶν καθημερινῶν τούτων 
“σταυρῶν”, τοὺς ὁποίους οἱ ἄνθρωποι 
αἴρομεν μὲ “γογγυσμούς”, ἔρχεται ἡ Μήτηρ 
μας Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία νὰ 
μᾶς ὑπενθυμίσῃ ὅτι ἠμπο-
ροῦμεν νὰ εἴμεθα χα-
ρούμενοι, διότι ὁ 
ἀρχηγός μας 
Χριστὸς εἶναι ὁ 
νικητὴς αὐτῶν, 
εἶναι ὁ φορεὺς 
τῆς χαρᾶς, ὁ 
φαιδρύνας τὰ 
σύμπαντα. 

Ἡ χαρά 
μας στηρίζεται εἰς τὴν βεβαιότητα τῆς 
νίκης τοῦ Χριστοῦ. Ἔχομεν τὴν ἀπόλυτον 
βεβαιότητα, ὅτι τὸ ἀγαθὸν εἶναι ὁ νικητής, 
διότι ὁ Χριστὸς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον 
“καὶ ἐξῆλθεν ἵνα νικήσῃ”(πρβλ. Ἀποκ. στ΄, 
2). Ὁ κόσμος εἰς τὸν ὁποῖον θὰ ζήσωμεν 
αἰωνίως εἶναι ὁ Χριστός: τὸ φῶς, ἡ ἀλήθεια, 
ἡ ζωή, ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη.  

 Ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη 
Ἐκκλησία, παρὰ τοὺς καθημερινοὺς σταυ-
ροὺς καὶ τὰς θλίψεις, ζῇ ἀποκλειστικῶς 
καὶ μόνον τὸ γεγονὸς τῆς χαρᾶς. Βιώνει 
ἐντεῦθεν, ἐν τῇ παρούσῃ καὶ ἀπὸ τῆς πα-
ρούσης ζωῆς, τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 
Ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ τούτου Κέντρου τῆς Ὁρθο-
δοξίας, ἀπὸ τῶν σπλάγχνων τοῦ μαρτυρικοῦ 
Φαναρίου, διακηρύττομεν “κατὰ τὴν φω-
ταυγῆ ταύτην νύκτα”, ὅτι προέκτασις καὶ 
τέλος τοῦ σταυροῦ καὶ τῆς θλίψεως καὶ 
διασκέδασις τοῦ κάθε ἀνθρωπίνου πόνου 

καὶ τῆς κάθε δοκιμασίας, εἶναι ἡ Κυριακὴ 
διαβεβαίωσις: “Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφα-
νούς” (Ἰωάν. ιδ΄, 18-19).”Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ 
ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς συν-
τελείας τοῦ αἰῶνος” (π κη΄, 20). Αὐτὸ τὸ 

μήνυμα πρέπει νὰ ἀκούσωμεν ὅλοι, νὰ 
ἀκούσῃ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος 

καὶ νὰ ἀφήσῃ τὸν ἑαυτόν 
του νὰ ἴδῃ τὸν Χριστὸν 
συμπορευόμενον μαζί 
του. Ναί, νὰ Τὸν ἴδῃ 
δίπλα του. Καὶ θὰ 
Τὸν ἴδῃ, μόνον ἐὰν 
ἀκούῃ καὶ βιώνῃ 
τὸν λόγον Του 
εἰς τὴν ζωήν του. 

Τὸ μήνυμα 
τοῦτο τῆς κατισχύσεως τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ 
θανάτου, τῆς νίκης τοῦ ἱλαροῦ φωτὸς τῆς 
πασχαλίου λαμπάδος ἐπὶ τοῦ σκότους τῆς 
ἀκαταστασίας, καὶ τῆς διαλύσεως, διὰ τοῦ 
ἀνεσπέρου Φωτὸς τῆς Ἀναστάσεως, τῶν 
θλίψεων καὶ τῶν προβλημάτων εὐαγγελί-
ζεται τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον εἰς 
ὁλόκληρον τὸν κόσμον καὶ καλεῖ ὅλους 
τοὺς ἀνθρώπους νὰ τὸ βιώσουν. Τοὺς 
καλεῖ νὰ σταθοῦν μὲ πίστιν καὶ ἐλπίδα 
ἐνώπιον τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, ἐνώπιον 
τοῦ μυστηρίου τῆς ζωῆς· τοὺς καλεῖ νὰ 
ἐμπιστευθοῦν τὸν κρατοῦντα τὰ ἡνία πάσης 
κτίσεως Ἀναστάντα Κύριον, τὸν Κύριον 
τῆς χαρᾶς καὶ τῆςεὐφροσύνης.  

Χριστὸς Ἀνέστη, λοιπόν, ἀδελφοὶ καὶ 
τέκνα! Αὐτοῦ τοῦ δεσπόζοντος τῆς ζωῆς 
καὶ κυριεύοντος τοῦ θανάτου Κυρίου ἡμῶν 
ἡ Χάρις καὶ τὸ ἄπειρον Ἔλεος εἴησαν 
μετὰ πάντων. 

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα, βιζ´ 
 

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 
Διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα εὐχέτης πάντων ὑμῶν.
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (16042017) 
Πρὸς  
Τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν 
Τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως 

Ἀνέτειλε, ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Πατέρες, 
ἡ πιό χαρμό-
συνη τοῦ 
Χριστιανι-
σμοῦ ἑορτή, 
ἡ βασίλισσα 
τῶν ἑορτῶν 
καὶ πανήγυ-
ρις τῶν πα-
νηγύρεων , 
τὸ Πάσχα τὸ 
ἄμωμον καὶ 
μέγα. Καὶ 
καλεῖ ὅλους, 
μικροὺς καὶ 
μεγάλους , 
πλούσιους 
καί πένητες, 
νὰ συμμετάσχουμε μὲ ὅλη τὴν ψυχή μας στὸν 
ἑορτασμό του. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς και ἐμεῖς ἐπι-
θυμώντας νὰ συμβάλουμε στόν οὐσιαστικώτερο 
καὶ πνευματικώτερο ἑορτασμό του σᾶς ἀπευ-
θύνουμε τήν παροῦσα ἑορταστική Ἐγκύκλιο. 
Τὸ Πάσχα ἔχει βαθύ, πνευματικὸ περιεχόμενο. 
Καὶ θὰ εἶναι πολὺ λυπηρόν, ἐὰν ὁ πιστὸς εἴτε 
τὸ ἀγνοεῖ, εἴτε καὶ ἔχει τὴν ἐσφαλμένη ἐντύ-
πωση, ὅτι ἡ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως εἶναι σὰν 
τὶς συνηθισμένες χαρὲς τοῦ κόσμου, πού ἔχουν 
τὴν αἰτία τους σὲ καθαρῶς ἐξωτερικοὺς πα-
ράγοντες. Σέ γραφικά ἔθιμα ἤ πλούσια τραπέ-
ζια. 

Ἑπομένως τὰ μέγιστα χρήσιμο εἶναι νὰ 
δοῦμε τὸ μέγα καὶ σπουδαιότατο γεγονὸς τῆς 
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ὑπὸ τὸ φῶς τῆς δι-
δασκαλίας τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν Πατέρων 
καὶ Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ δὴ 

τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου, τοῦ ὁποίου τὸν περίφημο 
κατηχητικὸ 
Λόγο ἀ κοῦ -
με τὸ βράδυ 
τῆς Ἀναστά-
σ ε ω ς … 
«Ἑορτάσω-
μεν, λοιπόν, 
τὴν ἑορτὴν 
ταύτην τὴν 
μεγίστην καὶ 
λαμπράν, ἐν 
ἧ ἀνέστη ὁ 
Κύριοςˑ ἑορ-
τάσωμεν δὲ 
α ὐ τ ὴ ν 
φ α ι δ ρ ῶ ς 
ὁμοῦ καὶ θε-

οσεβῶς», κατὰ τὸν ἱ. Χρυσόστομο καὶ ἀκόμη 
ἂς προσφέρουμε σὰν ἐλάχιστη ἀμοιβὴ στὴν 
ἀτίμητη προσφορὰ τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ πρὸς 
ἡμᾶς τὴ θερμὴ πίστη μας καὶ τὰ καλὰ καὶ θεά-
ρεστα ἔργα μας. Καὶ κατ’ ἀρχὰς ἂς ἐρωτήσουμε, 
γιατί ἀπέθανε ὁ Κύριος, γιατί γεύθηκε τὸ 
κατάπικρο ποτήρι τοῦ θανάτου; Ὁ Ἀδὰμ 
καὶ οἱ ἐν συνεχεία, στὴν ροὴ τῶν αἰώνων ἀπό-
γονοι του, ἀπέθαναν, διότι ἁμάρτησαν. Ἀλλὰ 
ὁ Κύριός μας ὑπῆρξε τελείως καὶ κατὰ μοναδικὸ 
καὶ ἀνεπανάληπτο τρόπο ἀναμάρτητος. Καὶ 
ὅμως ἀπέθανε ἐπὶ τοῦ σταυροῦ. Μὲ τὸ «τετέ-
λεσται» ἀφῆκε τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ του 
ἐγκατέλειψε τὸ ἄχραντο σῶμα Του ἐπὶ τοῦ 
σταυροῦ. Γιὰ νὰ ἐννοήσουμε καλύτερα, πῶς 
ἐνῶ εἶναι  ἀναμάρτητος ὁ Κύριος ὑπομένει 
τὴν συνέπεια τῆς ἁμαρτίας τοῦ Ἀδὰμ, δηλαδή 
τόν θάνατο, ὁ ἱ. Χρυσόστομος ἀναφέρει τὸ 
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ἑξῆς παράδειγμα. Ὅτι δηλαδὴ συνέβη μὲ τὸν 
Χριστὸ ὅ,τι συμβαίνει μὲ ἐκεῖνον πού πληρώνει 
τὸ χρέος κάποιου, πού βρίσκεται κλεισμένος 
στὴν φυλακὴ, διότι ὀφείλει χρήματα καὶ ἀδυ-
νατεῖ νὰ τὰ δώσει. Ὁ Ἀδάμ, ὁ ἄνθρωπος, 
ὤφειλε στὸν Θεό, γι’ αὐτὸ καὶ ᾖτο παραδομένος 
στὸν θάνατο. Ἦλθε ὅμως ὁ Κύριος «κατέβαλε 
θάνατον ὑπὲρ τοῦ κατεχομένου ὑπὸ τοῦ δια-
βόλου, ἵνα ἐκεῖνον ἀπολύση». 

Αὐτὴ ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ 
τὸν βαθύτερο σκοπὸ τοῦ θανάτου καὶ τῆς Ἀνα-
στάσεως τοῦ Κυρίου φαίνεται ὡραῖα στὴν 
Ὀρθόδοξη Εἰκονογραφία τῆς Ἀναστάσεως. 
Ἐκεῖ παριστάνεται ὁ Κύριος νὰ πατεῖ ἐπάνω 
σὲ μία σπασμένη, διαλυμένη πόρτα καὶ μὲ τὰ 
δύο χέρια του νά σηκώνει ἐπάνω δύο ἀνθρώ-
πους. Ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος τὸν προπάτορα Ἀδὰμ 
καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος τὴν προμήτορα Εὔα. 
Μὲ τὴν Ἀνάστασή του πράγματι συνανέστησε 
καὶ τὸ ἀνθρώπινο γένος, ὅσους θὰ ἐπίστευαν 
στὸ ἅγιο Ὄνομά Του.  

Ἀκόμη ὁ ἱ. Χρυσόστομος, μᾶς διδάσκει, 
ὅτι ὁ μὲν Χριστὸς ἕνα θάνατο ὑπέμεινε, ἐνῶ 
ὁ ἄνθρωπος διπλό. Ἐκεῖνος μόνο τὸν θάνατο 
τοῦ σώματος, ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος καὶ τῆς ψυχῆς, 
λόγω τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ σώματος. Τὸ ὅτι 
δὲ ἀπέθανε στὴν ψυχὴ ὁ ἄνθρωπος μόλις 
ἁμάρτησε στόν Παράδεισο ἀποδεικνύεται σα-
φέστατα ἀπὸ τὴν ἱστορία τοῦ πρώτου ἀνθρώπου 
καὶ τῆς πτώσεώς του, ὅπως περιγράφεται στὸ 
βιβλίο τῆς Γενέσεως: «ᾟ ἂν ἡμέρα φάγητε 
ἀπὸ τοῦ ξύλου, εἶπε ὁ Θεὸς στοὺς πρωτοπλά-
στους, θανάτω ἀποθανεῖσθε». Τὴν ἡμέρα πού 
θὰ ἁμαρτήσετε θὰ πεθάνετε…! Ἀλλὰ ἡ ἴδια ἡ 
Ἁγία Γραφὴ μᾶς λέγει, ὅτι δὲν ἀπέθαναν οἱ 
πρωτόπλαστοι μετὰ τὴν παράβαση, ἀλλὰ ἔζησαν 
πολλὰ ἀκόμη χρόνια. Σὲ 930 χρόνια ἀνεβάζει 

ἡ Γραφὴ τὸ σύνολο τῶν ἐτῶν τοῦ Ἀδάμ. Ἑπο-
μένως ὁ πρῶτος καὶ χειρότερος θάνατος εἶναι 
τῆς ψυχῆς. Ὁ Κύριος ἔτσι μία ἀνάσταση 
εἶχε. Μόνο τοῦ σώματος. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι 
δύο, τῆς ψυχῆς πρῶτα καὶ κατόπιν τοῦ σώματος. 
Ἡ πρώτη εἶναι ἡ μεγαλύτερη, διότι καὶ ἡ ψυχὴ 
μας εἶναι ἀνώτερη τοῦ σώματος καὶ συντελεῖται 
κυρίως μὲ τὸ βάπτισμα. Τὸ βάπτισμα συμβολίζει 
τὸν θανατό μας καὶ ἡ ἄνοδός μας ἀπὸ τὴν Κο-
λυμβήθρα τήν ἀνάστασή μας. Ἀδελφοί, ἀκοῦμε 
στὸν Ἀπόστολο τοῦ βαπτίσματος, «ὅσοι εἰς 
Χριστὸν ἐβαπτίσθημεν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ 
ἐβαπτίσθημεν». (Ρωμ. 6,3). 

Ἡ πρώτη ἀνάστασή μας εἶναι ἡ ἀνάσταση 
τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία μᾶς δίδει τὴν δύναμη νὰ 
ἐλπίζουμε καὶ στὴν ἄλλη,τήν ἀνάσταση τοῦ 
σώματος. Ἐπειδὴ ὅμως ἐγνώριζε ὁ Κύριος 
πόσο δύσπιστος εἶναι ὁ ἄνθρωπος καὶ πιθανὸν 
νὰ ἔκαμε τὴν ἐσφαλμένη σκέψη, ὅτι ναὶ μὲν 
ἀνέστη τὸ ἰδικὸ Του σῶμα, ἄφησε στὸ τέλος 
τῆς δράσεώς Του καὶ λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ Πάθος 
Του τὸ μεγαλύτερό του θαῦμα: τὴν ἀνάσταση 
τοῦ τετραημέρου φίλου του Λαζάρου. «Τὴν 
κοινὴν ἀνάστασιν πρὸ τοῦ πάθους πιστούμε-
νος…». 

Ἰδού, λοιπόν, γιατί χαίρουν καὶ σκιρτοῦν 
καὶ δὲν ξέρουν πῶς νὰ ἐκφράσουν τὴν μεγάλη 
χαρὰ καὶ ἀγαλλίασή των, οἱ Ἀπόστολοι, οἱ 
Μάρτυρες, οἱ Πατέρες καὶ Διδάσκαλοι τῆς 
Ἐκκλησίας, οἱ ἱεροὶ τῆς Ἐκκλησίας ὑμνογράφοι. 
Διότι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου τοὺς εἶχε χαρίσει 
ἤδη τὴν πρώτη ἀνάστασή των ἀπὸ τὸν τάφο 
τῆς ἁμαρτίας καὶ τοὺς ἔδινε τὴν ἐλπίδα, ὅτι 
καὶ αὐτὸ τὸ ἀσκητικὸ σῶμα των δὲν θὰ τὸ 
ἔχαναν, ἀλλὰ πάλι θὰ τὸ ξαναέπαιρναν νέο 
καὶ ἔνδοξο. Ἀμήν 

 
Διάπυρος εὐχέτης πρὸς τὸν Ἀναστάντα Κύριον 

 
† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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Ὅταν λέμε πὼς ζοῦμε κοσμογονικὰ γεγο-
νότα στὶς μέρες μας νομίζω πὼς αὐτὲς οἱ 
φράσεις εἶναι πολὺ φτωχὲς μπροστὰ στὴ 
σκληρὴ καὶ ἀπάνθρωπη πραγματικότητα ποὺ 
ζεῖ ὁ πλανήτης μας καὶ ποὺ τὴν βιώνουμε 
ἐδῶ καὶ λίγα χρόνια μὲ τὴν ἀνεξέλεγκτη 
εἰσβολὴ μυριάδων λαθρομεταναστῶν ἀπὸ 
χῶρες τῆς Νοτίου Ἀμερικῆς, τῆς Ἀφρικῆς 
καὶ τῆς Ἀσίας. Παραδόξως καὶ αἰνιγματωδῶς 
μονάχα ἡ Εὐρώπη καὶ ἡ Αὐστραλία ἔχει με-
τανάστες καθὼς καὶ ἡ Βόρειος Ἀμερική. 

Φοβοῦμαι πὼς γράφοντας αὐτὲς τὶς γραμμὲς 
πολὺ εὔκολα θὰ μποροῦσα νὰ θεωρηθῶ ξε-
νοφοβικός, ἰσλαμόφοβος, ἐθνικιστής, σωβι-
νιστὴς καὶ μὲ ἕνα σωρὸ ἄλλα ἐπίθετα, τὰ 
ὁποῖα θὰ μποροῦσαν νὰ φορτώσουν οἱ προ-

οδευτικοί, οἱ διεθνιστές, κάποιες Μ.Κ.Ο. καὶ 
προπαντὸς κάποιοι προϊστάμενοι διεθνῶν 
Ὀργανισμῶν, μεγαλοτραπεζίτες, ἄνθρωποι 
λεσχῶν κ.ἄ. 

Ὅμως ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι δὲν μπο-
ροῦμε νὰ μὴν ἀντισταθοῦμε σ’ αὐτὴν τὴν 
ἐπερχόμενη λαίλαπα, σ’ αὐτὴν τὴν φοβερὴ 
καταιγίδα, ποὺ στὸ διάβα της ἰσοπεδώνει, κα-
ταστρέφει, ματώνει. Δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε 
τὸ στόμα μας κλειστὸ καὶ νὰ μὴν ἀντισταθοῦμε, 
ὅταν βλέπουμε νὰ ἐπιπολάζει τὸ ἔγκλημα 
στὴν Ἑλλάδα μας καὶ σ’ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη 
καὶ μὴν ἀναρωτιόμαστε: Πόσοι στ’ ἀλήθεια 
Χριστιανοὶ προκάλεσαν ἢ ἀσέβησαν στὶς 
γιορτὲς καὶ τελετουργίες τῶν μουσουλμάνων; 
Ποῦ ἀκούστηκε Χριστιανοὶ νὰ πέφτουν μὲ τὰ 

Εὔλογα 
ἐρωτήματα 

μπροστά στά 
ἐγκλήματα 
τῆς τρομο-
κρατίας 

καί τήν σιωπή 
τῆς Εὐρώπης 
στόν πόλεμο 

κατά τῶν 
Χριστιανῶν

Ὑπὸ τοῦ Πρωτ/ρου π. Ἀθανασίου Παπαδάκη 
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου



αὐτοκίνητα πάνω σὲ ὁμάδες μουσουλμάνων, 
νὰ ρίχνουν βόμβες μέσα στὰ τζαμιά τους, νὰ 
βιάζουν καὶ νὰ σκοτώνουν μουσουλμάνες; 
Σὲ ποιὸ μουσουλμανικὸ κράτος ὁπλοφοροῦν 
φοβούμενοι ἐπιθέσεις χριστιανῶν; Ποῦ μπαί-
νουν κιγκλιδώματα σὲ πλατεῖες, σὲ δρόμους, 
σὲ τζαμιὰ ἀπὸ τὸν φόβο βομβιστικῶν ἐνεργειῶν 
κινουμένων ἀπὸ ἐλατήρια θρησκευτικῆς ἐμπά-
θειας; Ποιὰ μάνα χριστιανὴ ζώνει τὰ κορι-
τσάκια της ἑπτὰ καὶ δέκα ἐτῶν μὲ ἐκρηκτικὰ 
γιὰ νὰ σκορπίσουν τὸν ὄλεθρο καὶ νὰ αἱμα-
τοκυλίσουν ἀθῶες ὑπάρξεις; Ποιὰ χώρα χρι-
στιανικὴ ἐπαίρεται προβάλλοντας παιδάκια 
δώδεκα καὶ δεκαπέντε ἐτῶν νὰ κρατοῦν αἱμο-
σταγεῖς κεφαλὲς ἀντιπάλων ποὺ μόλις κατέ-
σφαξαν ἢ ποῦ ἀκούστηκε νὰ φιλοξενῶ στὴν 
πατρίδα μου ἀνθρώπους μὲ παρελθόν, τὸ 
ὁποῖον χρήζει ἔρευνας μὲ σκοπὸ καὶ προορισμὸ 
ποὺ δημιουργοῦν ἐρωτηματικὰ καὶ αὐτοὶ στὴ 
δική μας χώρα νὰ βάζουν φωτιές, νὰ ρημάζουν, 
νὰ ἀπαιτοῦν καὶ μὲ αὐθάδεια καὶ ἀναίδεια νὰ 
δείχνουν πὼς αὐτοὶ εἶναι οἱ προστατευόμενοι 
τοῦ Κράτους καὶ ἐμεῖς τὰ θύματα; Σκεφτόμαστε 
τί θὰ συνέβαινε ἂν αὐτὰ πού ὑφιστάμεθα τὰ 
κάναμε ἐμεῖς σ’ ἕνα ἀπὸ τὰ κράτη τῆς κατα-
γωγῆς των; οὔτε ἡ στάχτη μας δὲν θὰ ὑπῆρχε. 

Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ μᾶς λυπεῖ περισσότερο 
καὶ μᾶς ἀπογοητεύει εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς 
ἀνυπαρξίας τῆς Χριστιανικῆς φωνῆς μέσα 
σὲ μία παραπαίουσα Εὐρώπη εἰς τὴν ὁποίαν 
τὸ τσουνάμι τῶν ὑλιστικῶν θεωριῶν καὶ ἡ 
λαίλαπα τῶν ἐκ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων 
ἀπορρεόντων σχεδίων τὴν ἔχουν φθάσει εἰς 
τὸ σημεῖον τῆς ἔσχατης ἐξαθλίωσης καὶ τῆς 
σύγκρισης μὲ τὴν Βαβυλώνα τῆς Ἀποκαλύ-
ψεως, ὅταν γεμάτη ἐνοχὲς τὴν στιγμὴ μάλιστα 
ποὺ ἀρχηγὸς τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας 

καὶ προστάτης της εἶναι ἡ ἴδια ἡ βασίλισσα, 
πρόεδρος τῆς πλουσιότερης Εὐρωπαϊκῆς χώρας 
εἶναι πάστορας καὶ καγκελάριος θυγατέρα 
πάστορος, δὲν βλέπουμε ὅμως ὁμολογία πί-
στεως, ὁμολογία χριστιανικῆς ἰδιότητος, δὲν 
βλέπουμε ἀπολογητικὴ προδιάθεση, οὔτε καί 
προβολή τοῦ σταυροῦ τοῦ Κυρίου, ἀπεναντίας 
δυστυχῶς, βλέπουμε συνεχεῖς ἀποκαθηλώσεις 
Του ἀπό δημόσια κτήρια, δικαστήρια, ἐκπαι-
δευτήρια κ.λ.π. Τὸ μόνο ποὺ βλέπουμε εἶναι 
μία ὁλόκληρη Εὐρώπη νὰ τρέμει πρὸ τοῦ 
κινδύνου μίας τρομοκρατικῆς ἐνέργειας νὰ 
λαμβάνει μέτρα μόνο στὰ χαρτιὰ, νά ὑπο-
τάσσεται μπροστά στή λαίλαπα τοῦ φανα-
τικοῦ ἰσλαμισμοῦ καὶ νὰ τῆς λείπει ἡ ἄμυνα 
καὶ ἡ διάθεσις  πρὸς ἀποτροπὴν τῶν κινδύνων 
αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι ἴσως τὴν ὁδηγήσουν καὶ σὲ 
ὀλέθριες καταστάσεις. 

Εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ ἐπισημάνουμε 
καὶ τὴν πικρὴ ἀλήθεια γιὰ τὸ «τὶς πταίει» γιὰ 
τὴν κατάσταση ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ. Κάποιοι 
ἔσπειραν ἀνέμους καὶ θερίζουν θύελλες. Ἐπ’ 
οὐδενὶ ὅμως ἐπιτρέπεται γιὰ τὴν γλυκιά μας 
πατρίδα νὰ δέχεται θύελλες ἀπὸ τὴ στιγμὴ 
ποὺ αὐτὴ δὲν ἔσπειρε ἀνέμους. Ἡ πατρίδα 
μας, ὁ λαὸς της ἐπιβάλλεται νὰ ξαναβαπτισθεῖ 
στὴν κολυμβήθρα μὲ τὰ νάματα τῆς Ἱστορίας 
της καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας της, διότι εἴμαστε 
ἀπόλυτα πεπεισμένοι πὼς ὅλα αὐτὰ ποὺ συμ-
βαίνουν ἀποβλέπουν στὴν ἐν γένει ἀλλοίωση 
τοῦ λαοῦ της, τῆς ἱστορίας της, τῆς θρησκείας 
της καὶ τὴν ἀντιστροφὴ τῶν ὅρων ὥστε νὰ 
καταστεῖ ἡ παρουσία μας στὸν χῶρο αὐτό, 
παρουσία προσφύγων, ἐνῶ ἡ ἐπέλαση τῶν 
ἄλλων κατάληψη τῆς χώρας μας. 

Φύλακες γρηγορεῖτε! Ἕλληνες ἀγρυπνεῖτε! 
Ταγοὶ τοῦ τόπου μας ἀφυπνιστεῖτε!!! 

MBΩNA
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Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί πατέρες 
Ἁγία καί Μεγάλη Παρασκευή σή-

μερα, ἡμέρα πένθους πνευματικοῦ καί δα-
κρύων, καί ὅλα ἐκεῖνα τά ἀνεπανάληπτα, 
τά συγκλονιστικά καί δραματικά γεγονότα 
πού συνθέτουν τό Θεῖο Δρᾶμα, παρελαύ-
νουν καί πάλι μπροστά ἀπό τή σκέψη καί 
τή φαντασία μας. Μακάριος ὁ χριστιανός, 
ὁ ὁποῖος ἥσυχος ἀπό τόν κλύδωνα τῶν 
παθῶν καί τῶν βιοτικῶν μεριμνῶν ζεῖ μέ 
θέρμη καί ἔνταση ψυχῆς τίς τελευταῖες 
ὧρες τοῦ γλυκυτάτου Θεανθρώπου. Ἐμεῖς 
ἐφέτος στό κήρυγμα αὐτῆς τῆς ἁγίας ἡμέ-
ρας ἄς σταθοῦμε στό θλιβερό γεγονός τῆς 
ἀρνήσεως τοῦ Πέτρου. 

Ἦταν πράγματι κάτι τό ἀπρό-
σμενο! Ποιός θά τό περίμενε, ὁ πλέον θερ-
μός καί ζωηρός μαθητής τοῦ Κυρίου, 
ἐκεῖνος πού τόσο πολύ Τόν ἀγάπησε, πού 
ὁμολόγησε τόσο καθαρά τήν θεότητά τοῦ 
πεφιλημένου Διδασκάλου ἀπαντώντας στό 
ἐρώτημά Του «τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρω-
ποι εἶναι τόν υἱόν τοῦ ἀνθρώπου, καί λέ-
γοντας – σύ εἶ ὁ Χριστός ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ 
τοῦ ζῶντος», (Ματθ. 16, 15-16), ποιός νά 
φανταζόταν ἐκεῖνος πού πρίν λίγες ὧρες 
δικαίως  ἀγανακτισμένος γιά τήν βάρβαρη 

σύλληψη τοῦ Διδασκάλου του, ἔβγαλε μα-
χαίρι καί ἔκοψε τό αὐτί τοῦ Μάλχου, τοῦ 
δούλου τοῦ Ἀρχιερέως, πώς θά ἔπεφτε 
τόσο χαμηλά. Ἀκριβῶς μόλις βρέθηκε 
στήν αὐλή τοῦ Ἀρχιερέως, μέσα σέ τόσο 
ἐχθρικό καί ψυχρό περιβάλλον, ἀνάμεσα 
στούς ὑπηρέτες καί ὑπηρέτριες, κοντά στή 
φωτιά, αὐτομάτως ὁ ξακουστός Πέτρος 
ξέχασε τά πάντα. Σέ μία τραγική στιγμή 
λησμόνησε τόν Δάσκαλο, τόν μαθητή, τήν 
θερμότητα κάποτε τῆς ψυχῆς του, τήν 
φλογερή ἀγάπη, πρόσφατες καί παλαιές 
ἀναμνήσεις. Θόλωσε τό μυαλό του! Τήν 
ὥρα ἐκείνη, ξεχνώντας ὅ,τι ὡραῖο καί 
ὑψηλό εἶχε στό νοῦ καί τήν καρδιά του, 
ἔβλεπε μόνο τά ἀγριωπά καί χυδαῖα πρό-
σωπα τοῦ προσωπικοῦ, πρόσεχε μόνο τά 
λόγια των, τά πικρά καί εἰρωνικά σχόλιά 
των γιά τόν ἀνακρινόμενο Ἀθῶο μέσα στό 
μέγαρο. Ἕνας παράξενος, μυστηριώδης 
φόβος καί τρόμος καί δειλία παρέλυσε τήν 
ψυχή τοῦ κορυφαίου Ἀποστόλου Πέτρου. 
Μερικοί ἐκεῖ τόν ἀνεγνώρισαν. Εἴτε γιατί 
τόν εἶχαν δεῖ νά ἀκολουθεῖ στίς περιοδεῖες 
τοῦ Χριστοῦ, εἴτε γιατί τόν ἀνεγνώρισαν 
ἀπό τήν προφορά του. Οἱ κάτοικοι τῆς Γα-
λιλαίας εἶχαν πιό βαρειά φαίνεται σάν 

Πρὸς  
Τὸν Ἱερὸν Κλῆρον 
καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν 
Τῆς καθ’ ἡμᾶς 
θεοσώστου Μητροπόλεως

«ὁ δέ ἠρνήσατο 
ἔμπροσθεν αὐτῶν 
πάντων λέγων,  

οὐκ οἶδα τί λέγεις». 
(Ματθ. 26, 70)
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ἐπαρχιῶτες προφορά ἀπό τούς πρωτευου-
σιάνους τῶν Ἱεροσολύμων. Τρεῖς φορές 
τόν ρώτησαν ἄν εἶναι μαθητής του, ὑπη-
ρέτριες, ὑπηρέτες καί τρεῖς φορές, μάλι-
στα μέ ὅρκο ἀρνήθηκε ὁ δυστυχής τήν 
ἰδιότητά του, ὡς μαθητοῦ τοῦ ἑλκομένου 
ἐπί τό Πάθος καί ἤδη Ἀνακρινομένου Χρι-
στοῦ. «Ὁ μαθητής ὑπό τοῦ δέοντος κα-
ταγωνισθείς, ὅπως εὔστοχα παρατηρεῖ ὁ 
ἱ. Χρυσόστομος, οὐ μόνον οὐκ ἐνδείκνυ-
ται ἀγανάκτησιν, ἀλλά καί ἀρνεῖται καί 
κορασίου ταλαιπώρου καί εὐτελοῦς ἀπει-
λήν οὐ φέρει». 

 Ἡ περίπτωση αὐτή τοῦ Πέτρου ἔχει 
ἰδιαίτερη σημασία γιά τήν θρησκευτική 
ζωή μας. Μάλιστα μερικοί ψυχολόγοι τῆς 
θρησκείας  ὀνόμασαν τό φαινόμενο αὐτό 
«σύμπλεγμα Πέτρου». Διότι κάτι παρό-
μοιο δυστυχῶς πολλές φορές ἐπαναλαμ-
βάνεται στή ζωή τῶν χριστιανῶν. Ὅταν 
τύχει νά βρεθοῦν σέ θέση παρόμοια, δη-
λαδή μέσα σέ ἐχθρικό περιβάλλον, μέ 
ἀνθρώπους πού πρεσβεύουν ἰδέες καί 
ἀρχές ἀντίθετες μέ ὅσες ὁ ἴδιος πρεσβεύει. 
Τήν ὥρα ἐκείνη ὁ φόβος, ἡ δειλία, ἡ κα-
τάπτυστη καί ἀδικαιολόγητη ντροπή πα-
ραλύουν κάθε ἠθική ἀντίσταση, δένουν 
τήν γλῶσσα του. Τήν ὥρα ἐκείνη ζεῖ ὁ χρι-
στιανός τό δρᾶμα τοῦ Πέτρου, πιέζεται 
ἀφόρητα ἀπό τό σύμπλεγμά του. Ἐάν 
εἶναι  π.χ. νέος καί βρεθεῖ σέ μία συντρο-
φιά μέ ἔξαλλους συνομιλήκους του, ψυ-
χρούς μέ τή θρησκεία, χωρίς ἰδανικά, τότε 
ἤ δέν μιλᾶ, δέν λέγει τήν ἀλήθεια πού τοῦ 
ἐδίδαξε ὁ Χριστός, ἤ λέγει φοβισμένα δέν 
ξέρω. Τό ἴδιο κάποτε καί μέ τόν εὐσεβῆ 
ἄνδρα ἤ γυναίκα, ὅταν βρεθοῦν σέ μία 
συγκέντρωση κοσμικῶν καί ἀθέων. Δι-
στάζουν τότε ἀφάνταστα  νά ὁμολογή-

σουν, τί λέγει ὁ Χριστός, ὁ Σωτήρας μας, 
σ’ αὐτό (α΄ ἤ β΄) θέμα. Φοβοῦνται μή 
τυχόν καί γελάσουν ἤ τόν εἰρωνευθοῦν ἤ 
τόν χαρακτηρίσουν ὀπισθοδρομικό. Φο-
βοῦνται χωρίς νά ὑπολογίζουν τήν πίκρα 
τοῦ Χριστοῦ.  

Ποιά εἶναι ὅμως ἡ αἰτία πού παρα-
λύει μπροστά στό κακό ἡ ἠθική μας ἀντί-
σταση. Εἶναι ἡ ἴδια μέ τήν περίπτωση τοῦ 
Πέτρου. Εἶχε κλονισθεῖ τότε σοβαρά ἡ 
πίστη τοῦ Πέτρου στόν Χριστό, ἐξ’ αἰτίας 
τῶν τότε θλιβερότατων γεγονότων. Ἀμφι-
βολίες πολλές εἰσέβαλαν στό μυαλό του. 
Μήπως δέν ᾖταν ὁ Θεός, ὅπως τόν πίστευε 
ἐπί τρία χρόνια; Μήπως ᾖταν ἀπάτη, 
ὄνειρο χίμαιρα... Ἤ πῶς συμβαίνει Υἱός 
Θεοῦ και νά συλλαμβάνεται καί νά δένε-
ται καί νά ἀνακρίνεται και νά ραπίζεται. 
Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ μᾶς πού δειλιά-
ζουμε καθαρά νά ὁμολογήσουμε τόν Χρι-
στό καί τήν ἀλήθειά Του. Τά γεγονότα 
κάποτε μᾶς κλονίζουν. Αἰτία, λοιπόν, τοῦ 
συμπλέγματος τοῦ Πέτρου ἡ ὀλιγοπι-
στία μας, ἡ ἀναιμική μας ἀγάπη γιά τό 
Θεῖο Λυτρωτή μας.  

Ἰδού σήμερα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τί 
μᾶς ἐπιτάσσει ἡ σεβασμία αὐτή καί ἁγία 
ἡμέρα. Νά ἀναλογισθοῦμε καί ἐμεῖς, πότε 
σάν τόν Πέτρο τό μαθητή Του Τόν  ἀρνη-
θήκαμε καί μπροστά στόν αἱμόφυρτο 
Σταυρό Του νά τοῦ ζητήσουμε γονατιστοί 
συγγνώμη, μέ πικρά δάκρυα ἀληθινῆς με-
τάνοιας, σάν τό Πέτρο. Νά τοῦ ὑποσχε-
θοῦμε δέ, ὅτι ποτέ πιά δέν θά δειλιάσουμε 
μπροστά στούς ἐχθρούς Του, ἀλλά θά Τόν 
ὁμολογοῦμε μέ παρρησία. Μόνο τότε δέν 
θά μᾶς ἀρνηθεῖ καί Ἐκεῖνος, ὅταν ἔλθει 
κάποια ἡμέρα πάλι στόν κόσμο μας ἐν τῆ 
δόξη Του. Ἀμήν 

ΜΕΤ’ ΕΓΚΑΡΔΙΩΝ ΠΑΤΡΙΚΩΝ ΕΥΧΩΝ 
 

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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1. Ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς ἀπό μία λειτουργική  σκοπιά ή εναλλακτικά Μία λειτουργική 
προσέγγιση τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς 

Ἡ Πεντηκοστή ἀποτελεῖ τήν γενέθλιο ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας καί κατέχει, ἀπό τήν πρωτοχριστιανική 
ἀκόμη ἐποχή, κεντρική θέση μέσα στό πλαίσιο τῆς περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου, ἀλλά καί εὐρύτερα 
ὁλόκληρου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Μέ τήν κάθοδο τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος καθιερώνεται οὐσιαστικά 
ἡ πρώτη χριστιανική κοινότητα ὡς ἕνα σῶμα, τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, γι’ αὐτό χαρακτηρίζεται ὡς «ἡ 
μητρόπολη τῶν ἑορτῶν», «ὡς ἡ τελειώσασα τήν Ἐκκλησίαν αἰτία»1.  

Ἡ ἰδιαιτερότητά της αὐτή γίνεται ἐμφανέστερη ἀπό τήν ἀλληλεξάρτησή της μέ τήν ἑορτή τοῦ 
Πάσχα, ἀποτελώντας τήν προέκταση καί ὁλοκλήρωση τοῦ Πασχαλίου Μυστηρίου. Ἄν λοιπόν ὅλες οἱ 
ἀκολουθίες τῆς περιόδου τοῦ Τριῳδίου βρίσκουν τήν κορύφωσή τους στή λαμπροφόρο ἡμέρα τῆς 
Ἀναστάσεως, ἡ Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς ἀντανακλᾶ τό ἐπιστέγασμα τῆς πεντηκονθημέρου πασχα-
λινῆς περιόδου. Τήν κεντρική της θέση ἐπιβεβαιώνει ἐπίσης καί τό γεγονός ὅτι μαζί μέ τήν ἑορτή τοῦ 
Πάσχα ἐπιλέχθηκαν γιά τήν παροχή τοῦ Βαπτίσματος στούς Κατηχούμενους2. Ἐκτός τῶν προαναφε-
ρομένων, ἡ Πεντηκοστή βρίσκεται σέ στενό δεσμό καί μέ τό ὑπόλοιπο ἐκκλησιαστικό ἔτος, δεδομένου 
ὅτι ἡ σημασία τῆς παρουσίας τοῦ Παρακλήτου εἶναι καταλυτική γιά τόν ἐτήσιο λειτουργικό κύκλο. 

1 Βλέπε Ἰωάννου Χρυσοστόμου, «Εἰς τήν Ἁγίαν Πεντηκοστήν, Ὁμιλία Β’», στό P. Migne, Patrologie cursus 
completus, series Graeca 50, σ. 463.
2 Στήν ἀρχαία Ἐκκλησία ἡ Παννυχίς τῆς Πεντηκοστῆς, καθώς καί τοῦ Πάσχα, χρησιμοποιοῦνταν γιά τήν παροχή 
τοῦ Βαπτίσματος στούς Κατηχούμενους, μολονότι παλαιότερα χορηγοῦνταν, κατά τήν μαρτυρία τοῦ Τερτυλλια-
νοῦ (De bapt. 19), καί καθ΄ ὅλη τή περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Θεολογικά

Τοῦ Χρυσοβαλάντη Ἰωαννίδη, 
διδάκτορος Θεολογίας μέ εἰδίκευση 
στήν Βυζαντινή Μουσικολογία
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Τό σωτηριολογικό νόημα τῆς καθόδου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τῆς συνέχειας τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ 
μέσῳ αὐτοῦ διαποτίζει καί διαπερνᾶ ὁλόκληρη τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας.   

Ὡς πρός τήν λειτουργική της ἐξέλιξη, ἡ Πεντηκοστή ἐκτός τοῦ συσχετισμοῦ της με τό Πάσχα, συν-
δέεται στενά καί μέ τήν Ἀνάληψη, μαζί με τήν ὁποῖα ἀποτελοῦσαν γιά τήν ἀρχαία Ἐκκλησία μία ἑνιαία 
ἡμέρα κατά τήν ὁποῖα ἑορταζόταν ἡ ὁλοκλήρωση τῆς «ἐν σαρκί» παρουσίας τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο3. 
Ἄλλωστε ἡ σχέση καί ἀλληλοεξάρτησή τους ὑπογραμμίζεται στόν ἑορτασμό τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυ-
ρίου, ὅταν ὁ δεδοξασμένος Χριστός δίνει τήν ἐπαγγελία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τό γεγονός αὐτό φα-
νερώνει ὅτι ἡ Πεντηκοστή δέν εἶναι ξεχωριστή ἀπό τήν Ἀνάληψη, γιατί ἡ πρώτη εἶναι συνέπεια τῆς 
δεύτερης. Ὁ διαχωρισμός τῶν δύο ἑορτῶν ἔγινε πρός τό τέλος τοῦ Δ΄ αἰ. κατά πᾶσα πιθανότητα 
στόν χῶρο τῆς διασπορᾶς, γεγονός τό ὁποῖο προκύπτει ἀπό τό κείμενο τῶν Ἀποστολικῶν Διαταγῶν, 
καθώς καί τήν ὕπαρξη δύο ξεχωριστῶν ὁμιλιῶν τοῦ Ἰωάννου Χρυσοστόμου καί τοῦ Γρηγορίου Νύσ-
σης4. 

Ἀπεναντίας ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς ἔχει, ὅπως καί τοῦ Πάσχα, Ἰουδαϊκό ὑπόβαθρο, τό ὁποῖο 
ἀναμορφώθηκε καί ἀνακαινίστηκε τελείως μέσα στό πλαίσιο τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας, καθώς 
ἀπό μνήμη παραδόσεως τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου καί ἡμέρα προσφορᾶς τῶν πρωτογεννημάτων μετα-
μορφώθηκε σέ γενέθλιο ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας καί ἀνάμνηση τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
στούς Ἀποστόλους5. Ἡ πρώτη μνεία τῆς χριστιανικῆς Πεντηκοστῆς βρίσκεται στήν ἀπόκρυφη 
«Ἐπιστολή τῶν Ἀποστόλων», ἐνῶ ἀπό τον Δ΄ ἤδη αἰώνα μαρτυρεῖται ὅτι ἑορταζόταν στήν Αἴγυπτο, 
Μικρά Ἀσία καί Παλαιστίνη . Μέχρι τόν ΙΒ’ αἰώνα δέν ὑπῆρχε ξεχωριστός ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, ἀλλά συνεορταζόταν ἡ ἑορτή τῆς παρουσίας τῆς Ἁγίας Τριάδας μαζί μέ τήν Πεντηκοστή . Ὁ 
«μερισμός» τῆς ἑορτῆς ὁριστικοποιεῖται καί ἐπισημοποιεῖται τόν ΙΣΤ’ αἰώνα μέ τήν συγκρότηση τῶν 
ἔντυπων λειτουργικῶν βιβλίων, γεγονός γιά τό ὁποῖο μᾶς πληροφορεῖ καί τό Συναξάριο τῆς ἑορτῆς6. 
Ὁ χρονικός προσδιορισμός τοῦ διαχωρισμοῦ πρίν τόν ΙΔ’ αἰώνα ἐνισχύεται καί ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ 
ἑορτή τῆς Ἁγίας Τριάδας ἐμφανίστηκε στήν Δύση γύρω στόν ΙΒ’ αἰώνα, ἐνῶ εἰδικότερα στήν Ρώμη 
θεσπίζεται μεταξύ ΙΔ’ καί ΙΕ’ αἰώνα7.   

3 Γιά τόν κοινό ἑορτασμό τους ὑπάρχουν μαρτυρίες Πατέρων τοῦ Γ’ καί Δ’ αἰ. καθώς καί στό Ὁδοιπορικό τῆς 
Αἰθερίας, βλ. Θ. Κουμαριανοῦ (πρωτοπρεσβυτέρου), «Οἱ ἑορτές τῆς Ἀναλήψεως καί τῆς Πεντηκοστῆς», στά 
Πρακτικά τοῦ Η’ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων «Τό Χριστιανικόν Ἑορτο-
λόγιον» (Βόλος 18-20 Σεπτεμβρίου 2006), σσ. 211-235, Ἀθῆναι 2007. Ἀναφορικά με τό Ὁδοιπορικό, τό ὁποῖο 
εἶναι λεπτομερέστατο ὡς πρός τήν ἔκθεση τῶν Ἀκολουθιῶν τῆς ἑορτῆς, συνάγεται ὅτι ἡ Πεντηκοστή ἑορταζόταν 
τό πρωί καί ἡ Ἀνάληψη τό ἀπόγευμα τῆς πεντηκοστῆς ἀπό τοῦ Πάσχα ἡμέρας.
4 Βλέπε Διαταγαί τῶν Ἀποστόλων, βιβλίο Ε’, 20, στή Βιβλιοθήκη Ἑλλήνων Πατέρων καί Ἐκκλησιαστικῶν Συγ-
γραφέων, 2, 91, Ἰωάννου Χρυσοστόμου, «Εἰς τήν Ἀνάληψιν» καί «Εἰς τήν Ἁγίαν Πεντηκοστήν», στό J. P. Migne, 
Patrologie cursus completus, series Graeca 50, σσ. 441-452, 453-470 καί Γρηγορίου Νύσσης, «Εἰς τήν τοῦ Χρι-
στοῦ Ἀνάληψιν καί Εἰς τό Ἅγιον Πνεῦμα», στό J. P. Migne, Patrologie cursus completus, series Graeca 46, σσ. 
689-694 καί 695-702 ἀντίστοιχα.
5 Ἰ. Φουντούλη, «Γένεσις τῶν Χριστιανικῶν ἑορτῶν», στά Πρακτικά τοῦ Η’ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου 
Στελεχῶν Ἱ. Μητροπόλεων «Τό Χριστιανικόν Ἑορτολόγιον» (Βόλος 18-20 Σεπτεμβρίου 2006), Ἀθῆναι 2007, σ. 
57.
6 Βλέπε Πεντηκοστάριον, Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔκδοση ΣΤ’, Ἀθήνα 2002, σ. 237: 
«Ἐπεί δε τοῖς ἁγίοις Πατράσιν ἔδοξε μερῖσαι τάς ἑορτάς διά τό μεγαλεῖον τοῦ Παναγίου καί ζωοποιοῦ Πνεύμα-
τος…. ἰδού καί ἡμεῖς εἰς αὔριον, ὅπως τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἐπεδήμησε, λέξομεν».   
7 Θ. Γ. Βεργωτῆ, «Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Ἱστορική προσέγγιση)», στά Πρακτικά τοῦ IB’ Θεολογικοῦ 
Συνεδρίου μέ θέμα «Τό Ἅγιον Πνεῦμα» Ἱερά Μητρόπολη Θεσ/νίκης (11-14 Νοεμβρίου 1991), Θεσ/νίκη 1992, σ. 
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Ἐνδεικτικό, τέλος, τῆς λειτουργικῆς της ἰδιαιτερότητας εἶναι ἡ ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν τῆς 
Πεντηκοστῆς, ἡ ὁποῖα ὅμως δέν περιλαμβάνεται στό ἐν χρήσει Πεντηκοστάριο8. Ἡ ἀκολουθία αὐτή 
δέν εἰσῆλθε ποτέ στήν τρέχουσα λειτουργική πράξη σε καμία περιοχή τῆς Ὀρθόδοξης ἐπικράτειας, 
ἐντούτοις ἀποτελεῖ μία μαρτυρία τῆς σπουδαιότητας τῆς ἑορτῆς γιά τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Χαρα-
κτηριστική ἐπίσης εἶναι ἡ ἄρση τῆς ἀπαγόρευσης τῆς γονυκλισίας καί ἡ ἔναρξη τῆς νηστείας, καθώς 
τήν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου ἡ γονυκλισία καί ἡ νηστεία ἀπαγορευόταν ἤδη ἀπό τήν ἐποχή τοῦ 
Τερτυλλιανοῦ λόγῳ τοῦ χαρμόσυνου χαρακτήρα τῶν ἡμερῶν αὐτῶν9 . Μέ τήν ἔναρξη δέ τῆς γονυκλι-
σίας συνδέεται καί ὁ λεγόμενος Ἑσπερινός της Γονυκλισίας τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ ὁποῖος 
στήν σημερινή ἐνοριακή λειτουργική πράξη τελεῖται, γιά λόγους πρακτικούς, τήν Κυριακή τό πρωί, 
εὐθύς μετά τήν Ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς κυριώνυμης ἡμέρας τῆς Πεντηκοστῆς. Πρόκειται 
γιά μία ἰδιαίτερη ἀκολουθία μέ λαμπρό καί ἐπίσημο χαρακτήρα, ἐξαιτίας τῆς σύνδεσης τῆς λειτουρ-
γικῆς πρακτικῆς οἱ πιστοί νά προσεύχονται «κλίνοντες τό γόνυ» μέ κάποιες ἰδιαίτερες Εὐχές, οἱ ὁποῖες 
δέν ἔχουν τόσο σχέση μέ τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος10 . 

 

2. Ἡ ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῆς Πεντηκοστῆς 

Τήν παραμονή τῶν μεγάλων Δεσποτικῶν ἑορτῶν ἡ ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν περιέχει μία πιό ἀνεπτυγ-
μένη καί ἐπίσημη τάξη, πού χαρακτηρίζεται ἰδιαιτέρως γιά τήν ὕπαρξη τῶν βιβλικῶν Ἀναγνωσμάτων 
καί τῶν εἰδικῶν της τροπαρίων καί Ἰδιομέλων. Μέ την ἐμπλουτισμένη αὐτή μορφή τελοῦνται σε 
τρείς σημαντικούς ἑορτολογικούς σταθμούς και γιά τόν λόγο αὐτόν ἐπιγράφονται ὡς «Μεγάλαι Ὧραι». 
Μεταξύ αὐτῶν οἱ Μεγάλες Ὧρες τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς εἶναι οἱ παλαιότερες, ενῶ οἱ ὑπόλοιπες 
δύο συνετέθησαν κατά τό πρότυπο αὐτῶν μεταγενέστερα καί ἐξυπηρετούν τήν λειτουργική ἐπισημό-
τητα καί ἔξαρση τῶν ἀντίστοιχων ἡμερῶν11. Στό λειτουργικό Τυπικό τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν ἐπιβιώσει 
μόνο οἱ Μεγάλες Ὧρες τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς καί οἱ δύο τῆς περιόδου τοῦ Δωδεκαημέρου, δηλαδή 
τῶν Χριστουγέννων καί τῶν Θεοφανείων, σέ ἀντίθεση μέ τήν ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῆς 
Πεντηκοστῆς, ἡ ὁποῖα δέν εἰσῆλθε ποτέ στήν τρέχουσα λατρευτική πράξη σέ καμία περιοχή τῆς Ὀρθό-
δοξης ἐπικράτειας, ἐντούτοις ὅμως ἀποτελεῖ μία μαρτυρία τῆς σπουδαιότητας τῆς ἑορτῆς γιά τήν 
ζωή τῆς Ἐκκλησίας. 

Κατά τόν ΙΣΤ΄ αἰώνα ὁ ἱερέας Νικόλαος Μαλαξός, πρωτοπρεσβύτερος Ναυπλίου,  ἐπιθυμώντας 
νά ἐπεκτείνει τήν πράξη αὐτή καί στήν ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς συνέταξε τήν ἀκολουθία τῶν «Με-
γάλων Ὡρῶν τῆς Παραμονῆς τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς». Ἡ ἀκολουθία αὐτή ἔχει περιληφθεῖ στήν 

136-139.
8 Ἐπίσης ἔχει ἐκδοθεῖ στό  Ἰ. Φουντούλη, «Αἱ μεγάλαι ὧραι τῆς παραμονῆς τῆς Πεντηκοστῆς», στήν  Ἐπιστη-
μονική Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης 16 (1970-71), σσ. 145-153 καί τοῦ ἰδίου, 
«Μεγάλαι Ὧραι τῆς παραμονῆς τῆς Πεντηκοστῆς», Θεσ/νίκη 1971 [Κειμένα Λειτουργικῆς 9], σσ. 7-66.            
9 Βλέπε Εὐ. Θεοδώρου, «Πεντηκοστή», Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία 10, Ἀθῆναι 1962 καί ἑξῆς, σ. 
287.
10 Βλέπε Χρ. Ἰωαννίδου, Οἱ ὕμνοι τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς στήν βυζαντινή καί μεταβυζαντινή μελοποιΐα, δι-
δακτορική διατριβή στό Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀ.Π.Θ., Θεσ/νίκη 2015, σσ. 84 καί 
87-90.
11 Ἰ. Φουντούλη, «Αἱ μεγάλαι ὧραι τῆς παραμονῆς τῆς Πεντηκοστῆς», στήν  Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης 16 (1970-71), σσ. 143-144.
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ἔκδοση τοῦ Πεντηκοσταρίου τοῦ 1552 ἀπό τούς ἀδελφούς Σπινέλλους στήν Βενετία, τῆς ὁποῖας τήν 
ἐπιμέλεια εἶχε ἀναλάβει ὁ ἴδιος ὁ Μαλαξός, ἀλλά καί στήν ἐπανέκδοσή του 1579, ὅμως μή στηριζό-
μενη στήν λειτουργική παράδοση, δέν μπόρεσε νά ἐπιζήσει, οὔτε περιλήφθηκε στίς ὑπόλοιπες ἐκδό-
σεις τοῦ Πεντηκοσταρίου 12. Στήν πραγματικότητα προορίζεται γιά τήν προπαραμονή τῆς ἑορτῆς, 
ἡμέρα τῆς Ἀπόδοσης τῆς Ἀναλήψεως, ἀφοῦ τό Σάββατο δέν τελοῦνται Μεγάλες Ὧρες. Ἐπίσης ἡ 
τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας κατά τήν Παρασκευή ἀναστέλλεται, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει καί στήν 
περίπτωση τῆς μεταθέσεως τῶν Ὡρῶν τοῦ Δωδεκαημέρου, ἄν τύχει ἡ ἑορτή τήν Κυριακή, ἐξαιτίας 
προφανῶς τῆς ἐπιδράσεως τῶν Ὡρῶν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς13.  

Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μαλαξός συνέθεσε τά Ἰδιόμελα καί τά τροπάριά της ἀκολου-
θώντας κυρίως τήν τάξη τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Θεοφανείων, μέ τήν ἐπιλογή στίχων, Προκειμένων 
καί βιβλικῶν Ἀναγνωσμάτων πού ἀναφέρονται κυρίως στή ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Πιό 
συγκεκριμένα, τά δεκατρία Ἰδιόμελα ἔχουν καταφανέστατη ὁμοιότητα καί ἐξάρτηση ἀπό τά ἀντί-
στοιχα τῶν Θεοφανείων τοῦ Σωφρονίου Ἱεροσολύμων καί μποροῦν νά χαρακτηριστοῦν ὡς προσό-
μοιά τους. Παρακάτω παρατίθεται ἕνα διάγραμμα τῶν Ἰδιομέλων τῆς συγκεκριμένης ἀκολουθίας:  

«Τροπάρια δεκατρία ψαλλόμενα ἐν ταῖς Μεγάλαις Ὥραις τῆς παραμονῆς τῆς Ἁγίας Πεντη-
κοστῆς…».  

Ὥρα Α’: - «Πνεῦμα Κυρίου ἐπί Σιωνίταις…» ἦχος πλ. δ’, ψαλλόμενο δύο φορές χωρίς στίχο. 
- «Σήμερον τῶν ἀνθρώπων…» ἦχος πλ. δ’, ψαλλόμενο μία φορά μέ στίχο.  
- «Ὡς πῦρ κατῆλθες ἐπί γῆς…», ἦχος πλ. δ’, ψαλλόμενο μία φορά μέ στίχο.  
- «Πρός τήν Σιών…» ἦχος πλ. δ’, ψαλλόμενο δύο φορές ὡς «Δόξα-Καί νῦν...».         
Ὥρα Γ’: - «Τῶν Ἀποστόλων καί Μαθητῶν…» ἦχος πλ. δ’, ψαλλόμενο δύο φορές χωρίς στίχο. 
- «Ἡ Τριάς ὁ Θεός ἡμῶν…» ἦχος δ’,  ψαλλόμενο δύο φορές μέ στίχο. 
 - «Ἐρχόμενος ἐξ οὐρανοῦ…» ἦχος πλ. α’, ψαλλόμενο δύο φορές ὡς «Δόξα-Καί νῦν…». 
Ὥρα ΣΤ’: - «Τάδε λέγει Πέτρος πρός τούς πέριξ ὄχλους…» ἦχος πλ. δ’, ψαλλόμενο δύο φορές 

χωρίς στίχο. 
- «Σήμερον δεσποτική προθεσμία…» ἦχος πλ. β’, δύο φορές μέ στίχο. 
- «Τί νῦν ἐναλλάτετε τόν Λόγον...» ἦχος πλ. α’, ψαλλόμενο δύο φορές ὡς «Δόξα-Καί νῦν...». 
Θ’ Ὥρα: - «Θάμβος ἦν κατιδεῖν…» ἦχος βαρύς, ψαλλόμενο δύο φορές χωρίς στίχο. 
-«Ὅτε πρός αὐτόν ἐρχόμενον…» ἦχος β’, ψαλλόμενο δύο φορές μέ στίχους.   
- «Τήν χάριν σου τήν ἐκχυθεῖσαν…» ἦχος πλ. α’, ψαλλόμενο μία φορά ὡς «Δόξα- Καί νῦν...».  
 

12 Βλέπε Ἰ. Μεσολωρᾶ (πρωτοπρεσβυτέρου), Τό ἔντυπο Πεντηκοστάριο καί ἡ ἐκδοτική ἐξέλιξή του, συμβολή 
στήν ἱστορία τοῦ ὀρθόδοξου λειτουργικοῦ βιβλίου, διδακτορική διατριβή στό Τμῆμα Θεολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ 
καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 2003, σσ. 215-221. Τό πλῆρες κείμενο τῆς ἀκολουθίας 
σώζεται στό Πεντηκοστάριο τοῦ 1552, σσ. 210-224 καί στόν κώδικα τῆς Μαρκιανῆς βιβλιοθήκης gr. II 140 
φύλλα 124β-125β. Ἐπίσης ἔχει ἐκδοθεῖ στό  Ἰ. Φουντούλη, «Αἰ μεγάλαι ὧραι τῆς παραμονῆς τῆς Πεντη-
κοστῆς», στήν  Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης 16 (1970-71), σε-
λίδες 145-153 καί τοῦ ἰδίου, Μεγάλαι Ὧραι τῆς παραμονῆς τῆς Πεντηκοστῆς, Θεσ/νίκη 1971 [Κειμένα 
Λειτουργικῆς 9], σσ. 7-66.    
13 Βλέπε Ἰ. Φουντούλη, Μεγάλαι Ὧραι τῆς παραμονῆς τῆς Πεντηκοστῆς, Θεσ/νίκη 1971 [Κειμένα Λειτουργικῆς 
9], σ. 5.
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Πολύς ὁ λόγος τά τελευταία χρόνια γιά τίς 
Ἀποκλειστικές Οἰκονομικές Ζῶνες (ΑΟΖ), 
καί γιά τό κατά πόσο αὐτές μποροῦν νά 
βοηθήσουν τήν οἰκονομία τῆς χώρας μας. 
Παρακάτω θά προσπαθήσουμε νά δώσουμε 
κάποιες ἑρμηνεῖες σέ πιθανά ἐρωτήματα 
πού πολλοί ἔχουν. 

 
1. Τί εἶναι ἡ ΑΟΖ  
Εἶναι ἡ θαλάσσια ἔκταση, ἐντός τῆς 

ὁποίας ἕνα κράτος ἔχει δικαίωμα ἔρευνας ἤ 
ἄλλης ἐκμετάλλευσης τῶν θαλασσίων πόρων 
καί μπορεῖ αὐτή νά ἐκτείνεται καί πέραν 
τῶν χωρικῶν της ὑδάτων πού εἶναι ἡ καθο-
ρισμένου πλάτους ζώνη περιμετρικά τῶν 
ἀκτῶν μέσα στήν ὁποία ἐκτείνεται ἡ δικαιο-
δοσία ἑνός κρά τους. Ἡ διαφορά χωρικῶν 
ὑδάτων καί ΑΟΖ εἶναι πώς τά χωρικά ὕδατα 
ἀφοροῦν τήν πλήρη κυριαρχία, ἐνῶ ἡ ΑΟΖ 
ἀποτελεῖ ἁπλό “κυριαρχικό δικαίωμα”, τό 
ὁποῖο ἀναφέρεται στή δικαιοδοσία τοῦ πα-
ράκτιου κράτους μέχρι καί κάτω ἀπό τήν 
ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας. Ἡ ἐπιφάνεια εἶναι 
διεθνῆ ὕδατα. Συμφώνως μέ τούς κανόνες 
τοῦ διεθνοῦς δικαίου τῆς θάλασσας, τά χω-
ρικά ὕδατα μποροῦν νά ἐπεκταθοῦν στά 
12 μίλια ἀπό τή βάση τῆς ἀκτογραμμῆς 
μίας παράκτιας χώρας. 
 
2. Οἱ ἀντιδικίες μέ τήν γειτονική  Τουρ-
κία 
Τό 1995 ἡ τουρκική ἐθνοσυνέλευση ψή-

φισε ὡς αἰτία πολέμου τήν ἐπέκταση τῶν 

χωρικῶν μας ὑδάτων στά 12 μίλια. Παράλ-
ληλα ὑποστηρίζει ὅτι τό Καστελόριζο καί ἡ 
Στρογγύλη δέν διαθέτουν ΑΟΖ. Ἰσχυρισμός 
ἀστήρικτος ἀφοῦ κατοικοῦνται (θ’ ἀναφέ-
ρουμε παρακάτω τόν ἀκριβῆ λόγο) . Ἀπό 
τήν ἄλλη ἡ Ἑλλάδα μετά τά γεγονότα τοῦ 
1987 (τήν κρίση μέ τό Τουρκικό ἐρευνητικό 
πλοῖο «Χόρα» ἤ Σισμίκ), δέν προχώρησε 
σέ ἐπέκταση τῶν χωρικῶν της ὑδάτων πέρα 
ἀπό τά 6 μίλια, οὔτε προχώρησε σέ συνο-
μιλίες γιά τήν ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ μέ τήν 
Τουρκία. Ὁ μόνος λόγος πού ἡ Ἑλλάδα δέν 
ἐπεκτείνει τά χωρικά της ὕδατα καί δέν δια-
κηρύσσει τήν ὑφαλοκρηπίδα της εἶναι ἡ 
ἀπειλή πολέμου ἀπό τή Τουρκία. Ἡ Ἑλλάδα 
καί Κύπρος ἐπέλεξαν νά ἀκολουθήσουν τή 
στρατηγική τῆς ἐγκαθίδρυσης ΑΟΖ καί ὄχι 
τῆς διεύρυνσης τῶν χωρικῶν ὑδάτων καί 
τῆς διακήρυξης ὑφαλοκρηπίδας πού εἶναι 
τό τμῆμα τοῦ παράκτιου βυθοῦ τῆς θάλασσας 
πού ἐπί τῆς οὐσίας ἀποτελεῖ τήν ὁμαλή 
προέκταση τῆς ἀκτῆς κάτω ἀπό τήν ἐπιφά-
νεια τῆς θάλασσας ὡς τό σημεῖο στό ὁποῖο 
αὐτή διακόπτεται ἀπότομα (κλίση 30Ο - 45Ο 
). Γιά ὁρισμένους στήν διεθνῆ κοινότητα, ἡ 
ἔννοια τῆς ὑφαλοκρηπίδας ἔχει ὑπερκεραστεῖ 
ἀπό τήν ΑΟΖ, γιά κάποιους ἄλλους ἡ ἀδιαμ-
φισβήτητα ἰσχυρότερη ζώνη κυριαρχίας στή 
θάλασσα εἶναι τά χωρικά ὕδατα, στή συνέχεια 
ἔρχεται ἡ ὑφαλοκρηπίδα, ἡ ὁποία στό διεθνές 
δίκαιο εἶναι πιό ἰσχυρή ἔννοια ἀπό τήν ΑΟΖ.  

Ἡ γειτονική χώρα βρίσκεται στό ἐπίκεντρο 
ὅλων τῶν περιφερειακῶν κρίσεων τά τε-

??? ???????? ??????????????????, Οἰκονομο-



λευταία χρόνια καί θεωρεῖ ὅτι μπορεῖ νά 
ἀξιώνει κάποια διεθνῆ ἀσυλία, ἐπειδή εἶναι 
κρίσιμος παράγοντας στήν περιοχή. Ἡ Τουρ-
κία ἐπιδιώκει νά δημιουργήσει μία Ἀποκλει-
στική Οἰκονομική Ζώνη (ΑΟΖ) στή Μεσόγειο 
ὅπως ἔκανε καί στήν Μαύρη Θάλασσα, 
ἀγνοώντας τή Διεθνῆ Συνθήκη γιά τό Δίκαιο 
τῆς Θάλασσας (πού  περιγράφουμε περι-
ληπτικά παρακάτω) καί προσπαθώντας νά 
ἀποκόψει τήν Ἑλλάδα ἀπό τήν Κύπρο. Εἶναι 
χαρακτηριστικό ὅτι τό τελευταῖο διάστημα 
στήν περιοχή ὅλο καί συχνότερα χειριστές 
πολιτικῶν ἀεροσκαφῶν ἀναφέρουν ὅτι δέ-
χονται τίς «ὑποδείξεις» ἀπό πιλότους τουρ-
κικῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν νά ἀπομα-
κρυνθοῦν ἀπό …τόν τουρκικό ἐναέριο χῶρο! 
 
3. Γιατί δέν διεξάγει ἔρευνες ἡ Ἑλλάδα 
στό Αἰγαῖο; 
Γιά νά γίνουν ἔρευνες ἀπό ἑλληνικῆς 

πλευρᾶς θά πρέπει νά ὁριοθετηθεῖ ἐπα-
κριβῶς ἡ ΑΟΖ.  
Στίς  30 Ἀπριλίου 1982 ψηφίστηκε στή Νέα 
Ὑόρκη ἡ Τρίτη Σύμβαση περί Δικαίου τῆς 
Θάλασσας, γνωστή καί ὡς Σύμβαση Μον-
τέγκο Μπέι. Εἶναι ἡ σύμβαση πού ὁρίζει τά 
δικαιώματα καί τίς ὑποχρεώσεις τῶν κυ-

βερνήσεων, συμπεριλαμβανομένων τῶν 
κρατῶν, τῆς σημαίας τῶν πλοίων. σέ διά-
φορες ναυτικές ζῶνες πού ὑπάγονται στήν 
ἐθνική δικαιοδοσία, ἀλλά καί ἐκτός αὐτῆς, 
ὅπως εἶναι ἡ ἀνοιχτή θάλασσα.Τή Σύμβαση 
αὐτή ψήφισαν 130 κράτη ὑπέρ, 4 κατά καί 
17 ἀπεῖχαν. Μέχρι τό τέλος τοῦ 2008 ἐπι-
κύρωσαν τή Σύμβαση 157 χῶρες, μεταξύ 
τῶν ὁποίων ἡ Κύπρος (12 Δεκεμβρίου 1988) 
καί ἡ Ἑλλάδα (21 Ἰουλίου 1995). Ἡ Τουρκία 
καί ἡ Βενεζουέλα ἀρνήθηκαν νά ὑπογράψουν 
τή Σύμβαση ἐπειδή συνορεύουν μέ νησιά 
πού δέν τούς ἀνήκουν καί ἔτσι ἐκ τῶν πραγ-
μάτων ἔχουν περιορισμένη ΑΟΖ. Μέχρι σή-
μερα ἔχουν ἀξιοποιήσει τή Συνθήκη περί 
τά 140 παράκτια κράτη. Τέλος οἱ βράχοι οἱ 
ὁποῖοι δέν μποροῦν νά συντηρήσουν ἀνθρώ-
πινη διαβίωση ἤ δική τους οἰκονομική ζωή 
(βραχονησίδες), δέν θά ἔχουν ἀποκλειστική 
οἰκονομική ζώνη ἤ ὑφαλοκρηπίδα.  
Νά λοιπόν γιατί εἶναι πολύ σημαντικό γιά 
τήν Ἑλλάδα τό Καστελόριζο. Ἐπειδή μόνο 
ἄν τό Καστελόριζο δέν ἔχει δικαίωμα ΑΟΖ 
εὐσταθεῖ ὁ ἰσχυρισμός τῆς Τουρκίας ὅτι ἡ 
Ἑλλάδα δέν ἔχει κοινά θαλάσσια σύνορα μέ 
Κύπρο καί Αἴγυπτο. 

MBΩNA

16



17

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ



MBΩNAMBΩNA

18

«Ἱεραποδημία 
στόν Τάφο τοῦ Χριστοῦ μας…»1

1 Προσκυνηματική ἱεραποδημία στούς Ἁγίους Τόπους ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μ. Ἐλευθερουπόλεως 25 μέ 30 
Σεπτεμβρίου 2016.  

Φ
Φθάνοντας στόν Ἅγιο Θεοδόσιο, 
ἀφοῦ προσκυνῶ τό καθολικό, κα-
τεβαίνω στό λεγόμενο “σπήλαιο 

τῶν Μάγων’’, ἕνα φυσικό σπήλαιο ἐπί τοῦ 
ὁποίου ἡ παράδοσις θέλει τούς τρεῖς Μάγους 
τῆς Ἀνατολῆς νά διανυκτερεύουν ἐκεῖ μετά 
τήν προσκύνησή τους στόν Χριστό μας, ἐπι-
στρέφοντας ἀπό τήν Βηθλεέμ. Τό σπήλαιο 
αὐτό, ἔχει πολλούς τάφους. Διαβάζεις μεταξύ 
ἄλλων, στίς ἐπιγραφές ἐπ’ αὐτῶν: “ὁ Ἅγιος 
Σωφρόνιος, Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, ὁ 
διάδοχος τοῦ Ἁγίου Θεοδοσίου, ἡ Ἁγία 
Εὐλογία· μητέρα τοῦ Ὁσίου Θεοδοσίου, ὁ 
Ἅγιος Κόπρης, ἡ Ἁγία Σοφία, μητέρα τοῦ 
Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἠγιασμένου, ἡ Ἁγία Θε-
οδότη, μητέρα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, ἡ 
μητέρα τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, ἡ Ἁγία 
Εὐβούλη, ἡ Ἁγία Μαρία μητέρα τῶν Ἁγίων 
Ἀρκαδίου καί Ἰωάννου, συζύγου δέ τοῦ 
Ἁγίου Ξενοφῶντος’’.  

Στέκομαι μέ θαυμασμό μπροστά σέ ἕναν 
ἀπό τούς τάφους... Γράφει ἐπάνω: “Τάφος 
Ἁγίου Ἰωάννου Μόσχου, συγγραφέως τοῦ 
Λειμωναρίου...’’. Ἴσως γιά τούς περισσό-
τερους νά εἶναι ἕνας ἄγνωστος Ἅγιος. 
Ἀγνοοῦν ἴσως πώς αὐτός, εἶναι ὁ περίφημος 
συγγραφέας ἑνός ξεχωριστοῦ βιβλίου, τοῦ 
“Λειμωναρίου’’ πού γράφτηκε τόν ἕκτο 
μετά Χριστόν αἰώνα καί πού μεταφράστηκε 
σέ πολλές γλῶσσες τοῦ κόσμου μιάς καί 
ἐπανεκδίδεται ἀκόμα καί σήμερα. Μέσα στό 
ψυχωφελές αὐτό βιβλίο, ὁ ἀναγνώστης θά 

περιδιαβεῖ τήν Παλαιστίνη τῆς ἐποχῆς ἐκείνης 
μαθαίνοντας ἱστορίες πού θά εἶχαν χαθεῖ 
μέσα στό χρόνο, ἄν τό χέρι τοῦ Μόσχου δέν 
τίς εἶχε διασώσει...  

Προσκύνησα μέ εὐγνωμοσύνη τόν τάφο 
του καί κίνησα νά ἀνέβω πρός τά ἐπάνω, 
ἐνθυμούμενος τόν θαυμασμό τοῦ Οὐίλιαμ 
Ντάλριμπλ γιά τόν Ἰωάννη Μόσχο ἔτσι 
ὅπως τόν ἀκολουθεῖ στήν ἀρχική του πορεία 
μέσα ἀπό τίς σελίδες ἑνός ἰδιαίτερου βιβλίου 
πού εὐχαρίστως θά ἀναγνώσω καί πάλι κατά 
τήν ἐπιστροφή μου στήν Πατρίδα, ὑπό τόν 
τίτλον: “Ταξίδι στήν σκιά τοῦ Βυζαντίου...’’. 

Συνεχίζοντας τήν Ἱεραποδημία στήν Ἁγία 
γῆ, ἑπόμενος προορισμός εἶναι ἡ Ἱερά Μονή 
τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, ἕνα 
καστρομονάστηρο πού βρίσκεται στήν ἔρημο 
τῆς Ἰουδαίας καί πού ἀνέδειξε δεκάδες 
Ἁγίων οἱ ὁποῖοι μόνασαν ἐντός τῶν τειχῶν 
της. Μέσα στό ἀρχαῖο καθολικό της Μονῆς, 
φυλάσσεται τό ἄφθαρτο σκήνωμα τοῦ Θαυ-
ματουργοῦ Ἁγίου πού δέχεται ὡς γνήσιος 
οἰκοδεσπότης τούς προσκυνητάς τῆς Μονῆς, 
μέσα στήν λάρνακα τήν ὁποία καί ἀχνοφω-
τίζουν τά μελισσοκέρια. 

Ἡ ἀρχαία Μονή, ἱδρυμένη τό 483 μ.Χ. 
συνέβαλε στήν διαμόρφωση τῆς Ὀρθόδοξης 
λατρείας, τοῦ τυπικοῦ καθώς καί τῆς Ἱερᾶς 
ὑμνογραφίας μιάς καί μεταξύ ἄλλων, ἀνε-
δείχθησαν ἀπό αὐτήν κορυφαῖοι Ὑμνο-
γράφοι καί δογματικοί Θεολόγοι ὅπως ὁ 
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός- τοῦ ὁποίου 
τό κελλί διασώζεται- καί ὁ θετός ἀδελφός 

π. Θωμᾶ Ἀνδρέου

Γ΄ ΜΕΡΟΣ
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του Ἅγιος Κοσμᾶς Ἐπίσκοπος Μαϊουμά 
ἐπίσης Ὑμνογράφος τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλη-
σίας.  

Ἡ Μονή, λεηλατήθηκε πολλές φορές στό 
πέρασμα τῶν χρόνων. Κτισμένη στήν δυτική 
πλευρά τοῦ 
χειμάρρου 
τῶν Κέ-
δρων πού 
τήν διασχί-
ζει, μέσα σέ 
ἕνα ἐρημικό 
τοπίο γεμά-
το ἀπό 
ἀσκητήρια 
ἀ ν α χ ω -
ρητῶν πού 
ἀσκήθηκαν 
στήν περιο-
χή, δέχεται 
καθημερινά 
τούς προ-
σκυνητές ἔχοντας - κατά τό Ἁγιορείτικο τυ-
πικό- ἐπιλέξει τό ἄβατο γιά τίς γυναῖκες, 
οἱ ὁποῖες ὅμως ἔχουν τήν δυνατότητα νά 
προσκυνήσουν στήν εἴσοδο τῆς Μονῆς ἀπο-
τμήματα Ἱερῶν Λειψάνων τά ὁποῖα ἐπί τού-
του προσκομίζουν οἱ μοναχοί τῆς Μονῆς. 

Μέσα στό καθολικό ὡς ἤδη ἀναφέραμε, 
ἀναπαύεται μέσα σέ λάρνακα ὁ Ἅγιος Σάββας 
ὁ Ἠγιασμένος. Τό Ἱερόν καί ἄφθαρτο λείψανό 
του, μεταφέρθηκε στήν Κωνσταντινούπολη 
μερικές δεκαετίες μετά τήν κοίμηση του 
(†533 μ.Χ.) καί τό 1204 μετά τήν πρώτη 
ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς 
Σταυροφόρους, μεταφέρθηκε στήν  Βενε-
τία... 

Ὅμως, τό 1965 γίνεται ἀποδεκτό τό 
αἴτημα ἐπιστροφῆς τοῦ Ἱεροῦ λειψάνου στήν 
Μονή ὅπου ἔζησε καί κοιμήθηκε ὁσιακῶς 
ἐννέα αἰῶνες μετά! Ἔτσι, τόν μήνα Ὀκτώβριο 
τοῦ αὐτοῦ ἔτους, ὁ Ἅγιος Σάββας ὁ ἠγια-
σμένος ἐπέστρεψε στόν τόπο του, ἀφοῦ 
πρωτίστως τοῦ εἶχαν ἀλλάξει τά ἄμφια πού 
οἱ Λατίνοι τοῦ εἶχαν φορέσει, ἀντικαθιστών-
τας τα μέ τήν Ὀρθόδοξη ἀμφίεση.  

Ἀπέναντι ἀπό τό καθολικό, ὑπάρχει ὁ 
τάφος τοῦ Ἁγίου καί κάτω ἀπό αὐτόν, μία 
κρύπτη ἡ ὀπή τῆς ὁποίας βρίσκεται μπροστά 
στήν πόρτα τοῦ Ναοῦ. Αὐτή ἀποσφραγίζεται 
μόνον σέ μία περίπτωση: ὅταν κοιμηθεῖ 

ἕνας μοναχός, 
ἀφαιροῦν τήν 
πλάκα καί τόν 
κατεβάζουν σέ 
αὐτήν τήν σπη-
λαιώδη κρύπτη 
ὅπου τόν τοπο-
θετοῦν ἐπί τοῦ 
ἐδάφους χωρίς 
νά τόν θάψουν! 
Πάραυτα, αὐτή 
εἶναι ἡ εὐλογία 
τοῦ Ἁγίου, τά 
τοποθετημένα 
ἐπί τοῦ ἐδά-
φους οὐσιαστι-
κά ἄταφα λεί-

ψανα τῶν πατέρων τῆς Μονῆς, ἀποσυντί-
θενται χωρίς τήν ἐλάχιστη δυσοσμία... Τά 
σώματα τῶν πατέρων τοποθετημένα τό ἕνα 
δίπλα στό ἄλλο, ἀναμένουν τήν ὥρα ὅπου: 
“ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγ-
γέλου καί ἐν σάλπιγγι Θεοῦ καταβήσεται 
ἀπ’ οὐρανοῦ, καί οἱ νεκροί ἐν Χριστῷ ἀνα-
στήσονται πρῶτον’’ (Α΄ Θεσ. 4,16).  

Κοντά στόν τάφο τοῦ Ἁγίου πού βρίσκεται 
στόν αὔλειο χῶρο τῆς Μονῆς, ὑπάρχει τό 
Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου 
φυλάσσονται  τά μαρτυρικά Λείψανα τῶν 
σφαγιασθέντων Ἁγίων Πατέρων, εὐωδιάζοντα 
καί χαριτόβρυτα. Βλέπεις τίς κεφαλές τους 
παρατεταγμένες τήν μία δίπλα στήν ἄλλη, 
θεωρώντας τούς ἁγίους Πατέρας συνυπάρ-
χοντες καί στήν παροῦσα ἀλλά καί στήν 
αἰώνια ζωή. Τά γεγυμνωμένα ὀστέα, ὑπεν-
θυμίζουν στούς ζῶντες τό πρόσκαιρο τῆς 
ζωῆς τήν μετάβαση “ἀπό τῶν λυπηροτέρων 
ἐπί τά χρηστότερα καί θυμηδέστερα’’, τόν 
μόνιμο καί διηνεκῆ ἀγώνα γιά τήν κατάκτηση 
τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. 

Ἀπό τόν ἐξώστη τῆς Μονῆς, θεωρεῖς τά 

Ἱ.Μ. Ἁγ. Σάββα
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σπήλαια καί τά ἀσκητήρια τῶν μοναστῶν, 
μία σιωπηλή ἁγία πολιτεία πού οἱ πολίτες 
της πλέον βρίσκονται ὄχι μεταξύ οὐρανοῦ 
καί γῆς, ὅπως οἱ Ἁγιοσαββίτες μοναχοί, 
ἀλλά οἰκιστές τοῦ παραδείσου τόν ὁποῖον 
τόσο πόθησαν ἀπαρνούμενοι ἀκόμα καί τήν 
ἴδια τους τήν ζωή γιά τόν Χριστό. Ἔβαλα 
μ ε τ ά ν ο ι α 
στούς κεκοι-
μημένους λέ-
γοντάς τους 
“ Χριστός 
Ἀνέστη’’ καί 
βγῆκα ἀπό τό 
παρεκκλή -
σιο... Ἐμεῖς 
ἁπλά τό λέ -
με, αὐτοί τό 
ζοῦν... 

Ὅμως τό 
ὁδοιπορικό 
συνεχίζεται. 
Τό προσκύ-
νημα στήν Ἁγία γῆ, δέν μπορεῖ νά ὁλοκλη-
ρωθεῖ χωρίς νά ἐπισκεφτεῖς τόν Ἰορδάνη 
ποταμό. Ἐκεῖ, ὅπου ὁ Κύριος ὡς ἄνθρωπος 
ἐν ποταμῶ, προσῆλθε νά δεχθεῖ τό βάπτισμα 
ὑπό τῶν τοῦ Προδρόμου χειρῶν. Φθάνοντας 
στό σημεῖο ὅπου κατά τήν παράδοση βα-
πτίστηκε ὁ Χριστός μας, βλέπουμε τήν Μονή 
τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τοῦ ἀνθρώπου πού 
κλήθηκε ἀπό τόν Χριστό μας ὡς ὁ μέγιστος 
τῶν προφητῶν ὅλων τῶν ἐποχῶν. Βλέπεις 
τά Ἰορδάνεια ρεῖθρα καί θυμᾶσαι τόν ὑμνωδό 
νά φέρνει τόν γυμνόποδα προφήτη, νά δι-
στάζει μπροστά στήν ἱερά ἀποστολή Του 
λέγοντας: “πῶς φωτίσει ὁ λύχνος τό Φῶς; 
πῶς χειροθετήσει ὁ δοῦλος τόν Δεσπότην; 
ἁγίασον ἐμέ καί τά ὕδατα Σωτήρ, ὁ αἴρων 
τοῦ κόσμου τήν ἁμαρτίαν...’’ (ἰδιόμελον Μ. 
Ἁγιασμοῦ).  

Οἱ εὐλαβεῖς προσκυνητές, ἐνδεδυμένοι 
μέ τούς λευκούς χιτῶνες εἰσέρχονται στά 
νερά τοῦ Ἰορδάνου τήν στιγμή πού ὁ Μη-
τροπολίτης ψάλει τό “ἐν Ἰορδάνη βαπτιζο-
μένου σου Κύριε’’.  Δέχονται τήν ἀρχιερατική 
εὐλογία τοῦ συμβολικοῦ αὐτοῦ “βαπτίσμα-

τος’’ ἐκεῖ ἀκριβῶς ὅπου πρίν τόσους αἰῶνες 
“ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις’’... 

Πῶς ὅμως θά ἀποχωρήσεις ἀπό τήν πε-
ριοχή τοῦ Ἰορδάνου, ἐάν πρῶτα δέν ἐπισκε-
φθεῖς τήν ὄαση μέσα στήν ἔρημο, τήν Μονή 
τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, 
ὅπου ὁ Ἡγούμενος γέρων Χρυσόστομος μέ 

ἀ ν ο ι κ τ έ ς 
ἀγκάλες ἐν 
μέσω κωδω-
νοκρουσιῶν 
ὑποδέχεται 
τούς προσκυ-
νητές μέ μία 
ἀφοπλιστική 
ἀγάπη πού σέ 
κάνει νά μήν 
θέλεις νά φύ-
γεις ἀπό ἐκεῖ! 
Στό μονα-
στήρι αὐτό 
ἔζησε ὁ Ἀβ -
βάς Γεράσι-

μος πού ἔδειξε πώς τά θηρία ἡμερεύουν σέ 
ἀντίθεση μέ τούς ἀνθρώπους μιάς καί πο-
λύτιμος συνοδοιπόρος του ὑπῆρξε ἕνα λιον-
τάρι πού σέ κάποια στιγμή βρῆκε πληγωμένο 
καί τό θεράπευσε.  

Καί τό λιοντάρι, αὐτό τό ἀνήμερο θηρίο, 
ὅταν πλέον ἀποθεραπεύτηκε θέλησε νά πα-
ραμείνει κοντά στόν Ἅγιο, τόν φίλο τοῦ 
Θεοῦ πού ζοῦσε τήν προπτωτική κατάσταση 
ὅταν ὁ ἄνθρωπος μιλοῦσε μέ τόν Θεό καί 
βασίλευε ὡς κορωνίδα τῆς Θείας Δημιουρ-
γίας. Ὅταν κοιμήθηκε ὁ Ἅγιος, τό λιοντάρι 
τόν ἀποζητοῦσε μέ ὀδυνηρούς βρυχηθμούς. 
Καί ὅταν  τό ὁδήγησαν στόν φρεσκοσκαμμένο 
τάφο καί αὐτό, τό ζῶο τό ἄλογο, κατάλαβε 
πώς εἶχε πεθάνει ὁ εὐεργέτης του, ἔβγαλε 
φωνή καί ἔπεσε νεκρό, ἐκεῖ στό σημεῖο πού 
βρισκόταν ὁ ἄνθρωπος πού ἀγάπησε... Σκε-
πτόμενος πώς λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα , 
στήν λωρίδα τῆς Γάζας καί λίγο μακρύτερα 
στήν περιοχή τῆς Συρίας σκοτώνονται μικρά 
παιδιά, σκέφθηκα μέ θλίψη πώς τό μεγαλύ-
τερο θηρίο ἐπάνω στήν γῆ, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ 
ἄνθρωπος...  

Στόν Ἰορδάνη ποταμό



Kατά τόν μήνα 
Ἰανουάριο  2017 ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης 

μας κ. Χρυσόστομος:  
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 

Τήν 6ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου 
Νικολάου Νέας Περάμου καί προέστη τοῦ Μεγάλου 
Ἁγιασμοῦ καί τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων διά τῆς 
καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν λιμένα τῆς 
Νέας Περάμου, τήν 7ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ 
Τιμίου Προδρόμου Μεσοτόπου, τήν 8ην εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Παλαιοχωρίου, τήν 15ην 
εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου, τήν 17ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα  Ἱερόν Ναόν 
τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Πυργοχωρίου, τήν 18ην εἰς τόν 
πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου 
Κάριανης, τήν 21ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν 
Ναόν τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου Χορτοκοπίου, τήν 22αν 
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐλαιοχωρίου, 
τήν 29ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 
Ἐλευθερίου καί τήν 30ην εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν Ναόν 
ἐπί τῆ ἑορτῆ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.  
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 17ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου 

εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν τῆς Αὐλῆς, τήν 18ην 
εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Μακαρίου ἐπί τῆ ὀνο-
μαστικῆ ἑορτῆ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σιδηροκάστρου κ.κ. Μακαρίου εἰς τόν Μητροπολι-
τικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Σιδηροκά-
στρου μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Κιλκισίου κ.κ. 
Ἐμμανουήλ καί Γρεβενῶν κ.κ. Δαβίδ   

Προέστη: 
Τήν 1ην τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας τοῦ Μητρο-

πολιτικοῦ Οἴκου καί παρέθεσε δεξίωσιν πρός τιμήν 
τῶν Ἀρχῶν τῆς Πόλεως, τήν 2αν τῆς κοπῆς τῆς βασι-
λόπιτας τῶν ἐργαζομένων εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως, τήν 20ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας 
τοῦ Διαμαντῆ Διαμαντίδη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου 
Νέστορος Κοκκινοχωρίου, τήν 25ην τῆς κοπῆς τῆς 
βασιλόπιτας τοῦ Δήμου Παγγαίου, τήν 29ην τῆς 
κοπῆς τῆς βασιλόπιτας τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος 
Ἐλευθερουπόλεως, τήν ἰδίαν ἡμέραν τῆς Ἀκολουθίας 
τοῦ Ἑ σπερινοῦ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί τῆς κουρᾶς 
τοῦ Ἐλευθερίου Ζαχαρούδη εἰς τό μοναχικόν σχῆμα 
ὀνομάσας αὐτόν Παλλάδιον εἰς τόν Μητροπολιτικόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 30ην τοῦ 
Ἁγιασμοῦ καί τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας εἰς τό 
Ἀστυνομικόν Τμῆμα Ἐλευθερουπόλεως. 
Πραγματοποίησε: 
Τήν 28ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τό 

Συνεδριακόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ 
θέμα: «Ὁ Γάμος κατά τήν διδασκαλίαν τῶν Πατέρων 
τῆς Ἐκκλησίας μας. Κοινωνικές καί θεολογικές 
ἀλλοιώσεις τοῦ Μυστηρίου». Τήν εἰσήγησιν πα-
ρουσίασεν ὁ π. Ἀθανάσιος Παπαδάκης, Γενικός 
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεως.   
Συμμετέσχε: 
Τήν 10ην καί 11ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Διαρκοῦς 

Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς 
Συνοδικός Σύνεδρος 

Παρέθεσε: 
Τήν 30ην δεξίωσιν εἰς τό Πνευ-

ματικόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγίου Ἐλευθερίου πρός τιμήν τῶν 
Ἐκπαιδευτικῶν, ὁμιλήσας ἐπικαί-
ρως. 

Kατά τόν μήνα Φεβρουάριο  
2017 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Χρυσόστομος:  
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 1ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ 

Ἁγίου Δημητρίου Ἐλευθερῶν ἐπί τῆ 
ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος, τήν 2αν 
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων 
τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, ὅπου καί 
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ἐχειρο-
τόνησεν 
Διάκονον 

τόν Μονα-
χόν Παλλά-

διον Ζαχαρού-
δην, τήν 5ην εἰς τό Πα-

ρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Ἀ γάθης Πλατα-
νοτόπου, τήν 10ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν 
Παναγίας Φανερωμένης Νέας Ἡρακλεί-
τσης ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμ-
πους, ὅπου τεμάχιον λειψάνου τῆς Τιμίας 
Κάρας του φυλάσσεται εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν, τήν 12ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου 
Γεωργίου Μεσορόπης, τήν 19ην εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου εἰς τά Καμίνια 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, ὅπου καί προέστη 
τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τοῦ Δημητρίου 
Ἀνδρέου πατρός τοῦ Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Ἀρχιμ. Θωμᾶ Ἀνδρέου, τήν 26ην εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Νέας Περάμου. 

 Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 6ην εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱεράν Μονήν 

τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ Στειρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Θηβῶν μετά τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν 
Ὕδρας κ.κ. Ἐφραίμ, Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ καί 
Νέας Ἰωνίας κ.κ. Γαβριήλ, τήν 26ην εἰς τόν Α΄ Κα-
τανυκτικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν Μητροπολιτικόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 27ην εἰς τό 
Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν Ναόν.  
Εὐλόγησε: 
Τήν 3ην τήν βασιλόπιτα τῶν ἐργαζομένων εἰς 

τόν Δῆμον Παγγαίου. 
Προέστη: 
Τήν 4ην τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τοῦ 

Πρωτοπρεσβυτέρου π. Δημητρίου Κα-
ρυπίδη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 
Νέστορος εἰς τό Κοκκινοχώριον, τήν 
ἰδίαν ἡμέραν τό ἑσπέρας τοῦ τεσσαρα-
κονθημέρου μνημοσύνου τοῦ Παν/του 
Ἀρχιμ. Γρηγορίου τοῦ Κατουνακιώτου 
εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Παντε-
λεήμονος Χρυσοκάστρου. Τό μνημόσυνον 
τελέσθηκε κατά τό Ἁγιορείτικον τυπικόν, 
ὅπου στό τέλος ὡμίλησε μέ θερμά λόγια 
διά τήν προσωπικότητα καί τίς ἀρετές 
τοῦ Γέροντα, τήν 18ην τῆς ἐπιμνημοσύνου 

δεήσεως εἰς τό Στρατιωτικόν Κοιμητήριον Ἐλευθε-
ρουπόλεως, παρουσία τῶν Στρατιωτικῶν καί Πολι-
τικῶν Ἀρχῶν. 
Συμμετέσχε: 
Τήν 7ην, 8ην καί 9ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Διαρκοῦς 

Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς 
Συνοδικός Σύνεδρος. 
Πραγματοποίησε: 
Τήν 25ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τό 

Συνεδριακόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ 
θέμα: «Κοινωνική Δικαιοσύνη». Τήν εἰσήγησιν πα-
ρουσίασεν ὁ Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Ἀρχιμ. π. Θωμᾶς Ἀνδρέου. 
Χειροτονία Διακόνου 
Τήν 2αν Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 

μας κ. Χρυσόστομος εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων 
τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης ἐχειροτόνησεν Διάκονον 
τόν Μοναχόν Παλλάδιον Ζαχαρούδην τόν ἐκ Νικη-
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Χειροτονία

Μνημόσυνο



σιάνης καταγόμενον. Ὁ Διάκονος Παλλάδιος εἶναι 
ἀπόφοιτος τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Νικησιάνης καί θά 
ὑπηρετήση ὡς Διάκονος εἰς τήν ὡς ἄνω Ἐνορίαν. Τό 
περιοδικό μας τοῦ εὔχεται θεάρεστον καί ταπεινήν 
διακονίαν. 

 
Kατά τόν μήνα Μάρτιο 2017 ὁ Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:  
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 4ην εἰς τόν Κοιμητηριακόν Ἱερόν Ναόν τῶν 

Ἁγίων Θεοδώρων Ἐλευθερουπόλεως, ὅπου στό 
τέλος προέστη τοῦ τρισαγίου ἐπί τῶν τάφων, τήν 

5ην Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τόν Μητροπολιτικόν 
Ἱερόν Ναόν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν μετά 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί 
Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου καί τῶν Μελῶν 
τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, τήν 12ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου Ποδοχωρίου, τήν 15ην εἰς Προηγιασμένην 
Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου Ἀκροβουνίου, τήν 19ην εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Γεωργιανῆς, 
τήν 22αν εἰς Προηγιασμένην Θείαν λειτουργίαν εἰς 
τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Σιδηροχωρίου, 
τήν 25ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς τό Νέο Συράκο 
(Βλάχικα) Ἐλευθερουπόλεως, τήν 26ην εἰς τήν Ἱεράν 
Μονήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Νικη-
σιάνης. 

 

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 1ην εἰς Προηγιασμένην Θείαν λειτουργίαν 

εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου, τήν 3ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Α΄ Χαιρε-
τισμῶν εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν Ναόν, τήν 10ην εἰς τήν 
Ἀκολουθίαν τῶν Β΄ Χαιρετισμῶν εἰς τήν Ἱεράν 
Μονήν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου 
καί εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
Μουσθένης, τήν 12ην, τήν 19ην καί τήν 26ην εἰς τούς 
Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς εἰς τόν Μητροπολιτικόν 
Ἱερόν Ναόν Ἐλευθερουπόλεως, τήν 17ην εἰς τήν 
Ἀκολουθίαν τῶν Γ΄ Χαιρετισμῶν εἰς τήν Ἱεράν 
Μονήν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νικησιάνης καί εἰς 

τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων 
τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, τήν 
24ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ 
Ἑσπερινοῦ καί τῶν Δ΄ Χαιρε-
τισμῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων 
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Δω-
ματίων, τήν 29ην εἰς τήν Ἀκο-
λουθίαν τοῦ Μεγάλου Κανόνος 
εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν 
Ναόν, τήν 31ην εἰς τήν Ἀκολου-
θίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς 
τούς Ἱερούς Ναούς τοῦ Ἁγίου 
Ἐλευθερίου καί Ἁγίου Νικολάου 
Ἐλευθερουπόλεως. 
Προέστη: 
Τήν 25ην τῆς Δοξολογίας ἐπί 

τῆ Ἐθνικῆ Ἐπετείω εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν 
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί τῆς Ἐπιμνημοσύνου Δεή-
σεως εἰς τό Ἡρῶον τοῦ Δημοτικοῦ Πάρκου Ἐλευθε-
ρουπόλεως. 
Συμμετέσχε: 
Τήν 6ην καί 7ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 

Συνόδου ὡς Συνοδικός Σύνεδρος καί τήν 8ην καί 9ην 
τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 
Πραγματοποίησε: 
Τήν 2αν εἰς τό Ἐπισκοπεῖον Ἐλευθερουπόλεως 

Σύναξιν τῶν Πνευματικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
διά τήν Ἁγίαν καί Μεγἀλην Τεσσαρακοστήν. 
Ἐτέλεσε: 
Τήν 11ην Τρισάγιον ἐπί τοῦ Τάφου τοῦ προκατόχου 

του Κυροῦ Σωφρονίου εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ 
Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

23

Κυριακή Ὀρθοδοξίας



ΕΦΗΜΕΡ

ΙΔ
ΕΣ

 Π
ΕΡ

ΙΟΔ
ΙΚΑ         (1Χ

+
7
) 


