


MBΩNAMBΩNAMBΩNAMBΩNAMBΩNA

Τριμηνιαῖο περιοδικό 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Ἐλευθερουπόλεως 
 

ΕΤΟΣ 13ο  ΤΕΥΧΟΣ 57ο 
 
 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ  
Ἱερά Μητρόπολις 
Ἐλευθερουπόλεως 

Τ.Κ. 641 00 
Τηλ.: 25920-23450 

 
 

Ἱδρυτής -Ἐκδότης  
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Ἐλευθερουπόλεως 
κ. Χρυσόστομος 

 
 

Ἐπιμέλεια  ὕλης  
Πρωτ. Ἀθαν. Παπαδάκης 
Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος 

 
 

Ἱστοσελίδα  
www.imelef.gr 

 
Διανέμεται δωρεάν 

Συνδρομές προαιρετικές 
 

Ἀριθμ. Λογ.: Τρ. Πειραιῶς 
5270-046919-454 

 
 
 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ  

Γραφικές Τέχνες «ΜΕΛΙΣΣΑ» 
570 21 Ἀσπροβάλτα 
Τηλ.: 23970 23313

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου 
Ἡ θρησκευτικότης τοῦ Παύλου Μελᾶ                                                      3 

 

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου 
Ἐγκύκλιος ἐπί τῷ νέῳ ἔτει 2018                                                               7 

 

Τοῦ Πρωτοπρ. Ἀθανασίου Παπαδάκη 

Ἀνάλεκτα περί Μακεδονίας                                                                              9 
 

Τοῦ Δρ Ἰωαννίδη Χρυσοβαλάντη 

Μία ἀναδρομή στή λειτουργική ἐξέλιξη 

τῆς Α΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν                                                           12 
 

Τοῦ π. Θωμᾶ Ἀνδρέου, Ἱεροκήρυκος 

Ἅγιος Σάββας ὁ νέος                                                                                    15 
 

 

Ψήφισμα ὑπέρ Μακεδονίας                                                                18 
 

 

Χρονικά                                                                                               19   

 
Καλλιτεχνική ἐπιμέλεια ἐξωφύλλου: π. Ἰωάννης Λιγνός 
Φωτογραφίες: Χρῆστος Κοκκινάκης



3

����������-� ������

Ὁ  Παῦλος Μελᾶς εἶναι γνωστός κυ‐
ρίως ὡς ὁ κεντρικώτερος καί ἁγνό‐
τερος ἥρως τοῦ νεωτέρου καί ἐνδό‐

ξου ἔπους τῆς φυλῆς μας, τοῦ Μακεδονικοῦ 
ἀγῶνος. Εἶναι γνωστός ὡς ὁ ἄλκιμος ἐκεῖνος 
καί εὐσταλής ἀνθυπολοχαγός τοῦ Πυροβο‐
λικοῦ, ἐκλεκτός βλαστός εὐγενοῦς οἰκογε‐
νείας τῶν Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος εἰς τάς ἀρχάς 
τοῦ αἰῶνος μας ἡγήθη ἀληθοῦς σταυροφο‐
ρίας μετ’ ἄλλων πατριωτῶν ἐκ Μακεδονίας 
καί ἀλλαχοῦ, διά νά φυλάξη ἀμόλυντον καί 
ἀκεραίαν τήν δεινοπαθοῦσαν ἑλληνικήν ψυ‐
χήν, ἐκ τῆς νέας καί ἰταμούς βαρβαρικῆς 
ἐπιδρομῆς τῶν Βουλγάρων. Ὀλίγοι ὅμως 
γνωρίζουν τό ἐσωτε‐
ρικόν του μεγαλεῖον, 
τήν μεγάλην του ψυ‐
χήν, τήν ἀξιοθαύμα‐
στον καί ἀρτίαν ἰδεολογικήν του συγκρότη‐
σιν. Αὐτοῦ τοῦ ψυχικοῦ μεγαλείου ἡ ὡραι‐
οτέρα ἔκφανσις εἶναι ἡ θρησκευτικότης του, 
ἡ βαθεῖα καί ἀκλόνητος θρησκευτική του 
πίστις. Ἐπίστευεν ὁ Παῦλος Μελᾶς, καί περί 
αὐτῆς τῆς πίστεώς του θά διαλάβη τό παρόν 
ἄρθρον, διά νά ἑρμηνεύση κατά τόν καλύ‐
τερον τρόπον τήν μεγάλην χάριν τῆς Πατρίδος 
θυσίαν του. Διότι θυσία ἦτο νά ἐγκαταλείψη 
τήν ἄνετον καί εὐχάριστον οἰκογενειακήν 
ζωήν ἐντός ἑνός κοσμοπολίτικου περιβάλ‐
λοντος, τό ὁποῖον ἐδημιούργει ἡ ἀριστοκρα‐
τική του καταγωγή. Θυσία ἦτο νά ἐγκατα‐
λείψη μόνην τήν ἀγαπητήν του σύζυγον καί 

τά δύο προσφιλῆ του τέκνα, πρός τά ὁποῖα 
ἔτρεφε τόσον τρυφερόν αἴσθημα εἰς τήν λε‐
πτήν του καρδίαν, καί ἀντί τούτων νά κα‐
ταστήση οἰκίαν του τά ἀπρόσιτα ὄρη καί τά 
δύσβατα χωρία τῆς Μακεδονίας, ὑπό δυ‐
σμενεστάτας καιρικάς συνθήκας καί ἀθλίους 
ὅρους διαβιώσεως. 

Πόθεν δέ μανθάνομεν περί τῆς θρησκευ‐
τικότητός του; Τάς πληροφορίας αὐτάς 
ἀντλοῦμεν ἀπό τάς ἐπιστολάς του, ὅπως 
ἐδημοσιεύθησαν ἀργότερον συμπεριλη‐
φθεῖσαι μετ’ ἄλλων πληροφοριακῶν στοι‐

χείων εἰς τήν ὑπό τῆς 
συζύγου του Ναταλίας 
ἐκδοθεῖσαν βιογρα‐
φίαν τοῦ ἀνδρός. Τάς 

ἐπιστολάς αὐτάς, οἱ ὁποῖαι καταλαμβάνουν 
τό μεγαλύτερον μέρος τοῦ βιβλίου, ἔγραψεν 
ἀπό διάφορα μέρη, κυρίως τῆς Μακεδονίας, 
ὅταν ἐστάθμευε κατά τάς μακράς καί κο‐
πιώδεις πορείας του. Εἶναι γραμμέναι μέ τό‐
σην χάριν καί λεπτότητα ὕφους, μαρτυροῦσαι 
καλλιεργημένην σκέψιν καί καρδίαν, ὥστε 
νομίζει τις ὅτι ἐγράφησαν εἰς τήν ἥσυχον 
ἀτμόσφαιραν ἑνός γραφείου ἀπό δόκιμον 
λογοτεχνικόν κάλαμον, καί ὄχι ἀπό ἕνα ἀνθυ‐
πολοχαγόν κατάκοπον ἀπό τή συνεχῆ ὁδοι‐
πορίαν, μέ πρησμένα πόδια καί ἐνίοτε κάτω 
ἀπό τήν κάπαν ὑπό καταρρακτώδη βροχήν. 
Ἐκεῖ διακρίνομεν καί θαυμάζομεν μίαν γεν‐

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως 
κ. Χρυσοστόμου

Δημοσιεύθηκε τό πρῶτον στό περιοδικό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης «Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας» 
στό τεῦχος 62 τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1973.
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ναίαν ψυχήν, ἡρωϊκήν, εὐωδιά‐
ζουσαν ἀπό εὐγενῆ καί ἀνώτερα 

αἰσθήματα. Αὐτό ἀκριβῶς ἀπετέλεσε 
καί τό βασικώτερον κίνητρον διά νά ἐκδώσῃ 
τάς ἐπιστολάς αὐτάς ἡ σύζυγός του Ναταλία 
Μελᾶ. Ἡ ἴδια γράφει εἰς τόν πρόλογον τόν 
προτασσόμενον εἰς τήν ἔκδοσιν τοῦ 1926. 
Τό «βιβλίο αὐτό, πού γράφτηκε ἀπό τόν 
πόθο νά ξαναφέρη στή ζωή τόν Παῦλο Μελᾶ, 
ἔχει πολλά ἰδιωτικά του γράμματα καί ἀρκε‐
τές λεπτομέρειες, γιά νά ἰδῆ ὁ καθένας πώς 
πραγματικά ἦταν αὐτός καί ἡ ζωή του. Ἔτσι 
θά βοηθήση ἴσως νά ξαναβρῆ ὁ ἀναγνώστης 
τό ἡρωϊκό, πού, λίγο πολύ, κάθε ἄνθρωπος 
ἔχει μέσα του, ὅποιος καί νά εἶναι»(σελ.15). 
Οἱ ἀριθμοί παραπέμπουν εἰς τήν ἔκδοσιν 
τοῦ 1964. Ν. Μελᾶ, Παῦλος Μελᾶς, Ἀθήνα 
1964). 

Ὁ ἀγών τοῦ Παύλου Μελᾶ ἦτο ἱερός. Μέ 
τήν συναίσθησιν αὐτήν ἐγκατέλειψε τήν 
οἰκογενειακήν θαλπωρήν εἰς τάς Ἀθήνας καί 
ἐρρίφθη εἰς τάς περιπετείας ἑνός ἀνταρτο‐
πολέμου ἀνά τά μακεδονικά ὄρη. Εἰς τό ἡμε‐
ρολόγιόν του ὑπό ἡμερομηνίαν 7 Σεπτεμβρίου 
1904 γράφει ὅτι σενεκέντρωσε τούς ἄνδρας 
του καί ἀφοῦ ἐζήτησε νά εὐχαριστήσουν 
τόν Θεόν διά τήν μέχρι τότε πρός αὐτούς 
βοήθειάν του τούς εἶπεν ὅτι «βάσιν τοῦ 
πολέμου τόν ὁποῖον ἀνελάβομεν θά ἔχω
μεν τήν θρησκείαν». Τοιουτοτρόπως κατά 
τόν καλύτερον τρόπον κατηξίωσε τό ἔργον 
του, ἔργον ὑψηλῆς πατριωτικῆς πνοῆς, ἀρχί‐
σας καί περατώσας τοῦτο ὑπό τό φῶς τῆς 
θρησκείας. Ἐπεξηγεῖ δέ κατωτέρω τήν ἱεράν 
του αὐτήν πρόθεσιν γράφων, ὅτι «ἐναντίον 
αὐτῆς (δηλαδή τῆς θρησκείας) ἐπιτίθεν
ται οἱ Βούλγαροι» (Αὐτόθι). 

Βάσις τοῦ ἀγῶνος του λοιπόν ἡ θρησκεία. 
Καί τοῦτο, διότι ἐπίστευε βαθέως εἰς τόν 
Θεόν. Ἐπίστευεν ὄχι θεωρητικῶς ἤ μέ ἁπλήν 
παιδικήν πίστιν, ἀλλά μέ ζῶσαν πίστιν, ἡ 
ὁποία κατηύθυνε τόν ροῦν τῆς ζωῆς του καί 
διεπότιζεν ὁλόκληρον τήν εὐγενῆ του ὕπαρξιν, 
τάς σκέψεις καί τά συναισθήματά του. Πλή‐
ρης πεποιθήσεως γράφει ἀπό τήν Λάρισαν 
πρός τήν σύζυγόν του «Εἶμαι βέβαιος ὅτι 

μέ τήν θέλησιν τοῦ Θεοῦ θά πᾶν ὅλα 
καλά» (σελ. 97). Εἰς δέ τόν πατέρα του Μι‐
χαήλ Μελᾶν, ἐξαίρετον προσωπικότητα τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης, ὁ ὁποῖος διετέλεσε καί δή‐
μαρχος Ἀθηναίων, γράφει τήν 20ην Ἀπριλίου 
τοῦ ἰδίου ἔτους «ὅτι ὁ Θεός δέν θά ἤθελε 
νά καταστραφῆ ὁ λαός, ὁ κλαίων κατά 
τήν ἡμέραν ἐκείνην (ἐννοεῖ τήν Μ. Παρα‐
σκευήν) τόν θάνατον τοῦ Υἱοῦ του» Ἀλλα‐
χοῦ ἐπίσης, οἱονεί ἐξομολογούμενος, γράφει 
πρός τήν σύζυγόν του Ναταλίαν, ὅτι «οὐδέ
ποτε, σέ βεβαιῶ, ἐπίστευσα τόσον εἰς 
τήν θείαν Πρόνοιαν, ὅσον χθές τήν νύ
κτα». Καί συνεχίζει: «Ναί, Νάτα μου, ἐπι
στεύσαμεν ὅλοι μέ ὅλην τήν ψυχήν μας 
ὅτι ὁ Θεός ἐκείνην τήν στιγμήν εὐλόγει 
τό ἔργον μας καί διά τῶν ἀστέρων του 
ἐφώτιζε τόν δρόμον μας» (σελ. 214‐ 215). 

Εἰς ἄλλην ἐπιστολήν του, ἀναφερόμενος 
εἰς τό Ἔθνος καί τήν θείαν Πρόνοιαν, δια‐
κηρύσσει ὅτι εἰς αὐτήν τήν πίστιν ὀφείλει ἡ 
ἕως τῆς ἐποχῆς του ἐλευθερωθεῖσα Ἑλλάς 
τήν ἐλευθερίαν της καί μόνον δι’ αὐτῆς θά 
ἐπετύγχανε τήν λύτρωσίν της καί ἡ ὑπόλοι‐
πος. Οὕτω γράφει «Χάρις εἰς αὐτήν (ἐννοεῖ 
τήν θρησκείαν) ἐλυτρώθη καί θά λυτρωθῆ 
καθ’ ὁλοκληρίαν ὁ τόπος μας» (σελ. 97). 

Ἡ πίστις του αὐτή, ἡ βάσις καί τό θεμέλιον 
τοῦ ἀγῶνος του, δέν ἦτο ἀκόμη νεφελώδης 
καί ἀπροσδιόριστος, ἀλλά μᾶς παρουσιάζεται 
εἴς τινα σημεῖα τῶν ἐπιστολῶν του ὡς ἀγάπη 
καί φλογερόν αἴσθημα λατρείας πρός τόν 
Ἰησοῦν Χριστόν. Κάποιαν ἡμέραν μετά τήν 
θείαν Μετάληψιν ἐσημείωνε πρός τήν σύζυ‐
γόν του τά ἑξῆς χαρακτηριστικά. «Ὁ νοῦς 
μου διαρκῶς ἐστρέφετο σ’ Ἐκεῖνον, ὁ 
ὁποῖος χάριν ἡμῶν καί τῆς θείας θρη
σκείας του ὑπέστη τό μαρτύριον. Τό μέ
γεθος τῆς θυσίας Του, τό μέγεθος τῆς 
ἀποστολῆς Του μ’ ἔκαμναν νά αἰσθάνωμαι 
πόσον μικρός καί πόσον μακράν Αὑτοῦ 
εὑρισκόμεθα, ἀλλά καί συγχρόνως μ’ ἐνε
θάρρυναν. Πάντοτε τόν ἐλάτρευσα διά 
τήν θρησκείαν Του καί τόν ἐθαύμασα 
διά τήν θυσίαν Του! Ἐλπίζω νά μᾶς βοη
θήση. Αἰσθάνομαι τώρα ἰσχυρός, γενναῖος 
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καί καλύτερος, ἕτοιμος διά νά κάμω τά 
πάντα» (σελ. 331). 

Δι’ αὐτήν τήν φλογεράν του ἀγάπην πρός 
τόν Χριστόν καί τόν ἀνυπόκριτον θαυμασμόν 
του πρός τό πρόσωπον τοῦ Κυρίου ἐφρόν‐
τιζεν ἐπιμελῶς μεταξύ τῶν συντρόφων του 
νά μή ἀκουσθῆ ἡ παραμικρά πρός τά θεία 
βλασφημία. Ἡ πειθαρχία ἐπί τῶν ἀνδρῶν 
του ἐξικνεῖτο σχολαστικῶς μέχρι τῶν θρη‐
σκευτικῶν των καθηκόντων. Καί πολύ δι‐
καίως. Ταῦτα μανθάνομεν ἀπό τό προσωπι‐
κόν του ἡμερολόγιον ὑπό ἡμερομηνίαν 7 Σε‐
πτεμβρίου 1904, εἰς τό ὁποῖον ἐσημείωνεν 
«Ἕνεκα τούτου ἠξίωσα νά τηροῦν 
εὐλαβῶς τά παραγγέλματα τῆς θρησκείας 
μας, νά μή βλασφημοῦν κ.λ.π.» (σελ. 368). 

Ἀξιοσημείωτος ἐπίσης τυγχάνει καί ἡ πί‐
στις του εἰς τήν μετά θάνατον ζωήν, ὅπως 
διαφαίνεται εἰς τάς ἀκολούθους γραμμάς 
τοῦ σημειωματαρίου του ὑπό ἡμερομηνίαν 
14 Φεβρουαρίου 1904. Γράφει «Ἐκεῖθεν μέ 
τήν ἅμαξαν πηγαίνω εἰς τό νεκροταφεῖον 
εἰς τοῦ πατρός μου τό μνῆμα. Κάθομαι 
ὀλίγην ὥραν παρά τόν τάφον του. Αἰσθά
νομαι τήν ψυχήν του πολύ κοντά μου. 
Ἐνθυμοῦμαι μέ πόσην φωτιά ἀγαποῦσε 
αὐτός τήν πατρίδα, ἐνθυμοῦμαι ὅτι ὡρκί
σθην ἐπί τοῦ φερέτρου του ν’ ἀποθάνω 
ἐν ἀνάγκη ὑπέρ αὐτῆς, ἐνθυμοῦμαι πόσον 
μᾶς ἐλάτρευε καί πόσον ὑπέφερε διά τήν 
καταστροφήν τοῦ 1987. Ὅλαι αὐταί αἱ 
σκέψεις μέ δίδουν θάρρος καί ἐπαναφέ
ρουν ὀλίγην γαλήνην εἰς τήν ψυχήν μου 
διότι σκέπτομαι ὅτι καί ἄν φονευθῶ, θά 
ἐπανεύρω τήν ψυχήν τοῦ ἁγίου ἐκείνου 
ἀνθρώπου»(σελ. 191‐192). 

Ἴσως ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐκτεθέντων νά 
ἐφάνη ὅτι ὁ Παῦλος Μελᾶς ἦτο ἁπλῶς εἷς 
ἰδεολόγος χριστιανός, πιστός εἰς τά δόγματα 
τῆς πατρώας θρησκείας καί γοητευμένος 
ἀπό τήν ὑψηλήν της ἠθικήν. Καί ὅμως ἡ 
πίστις του ἐξεδηλοῦτο ὄχι μόνον δι’ εὐγενῶν 
καί ὡραίων πράξεων ἠθικοῦ χαρακτῆρος 
ἀλλά καί διά τῆς συμμετοχῆς του εἰς αὐτήν 

τήν λειτουργικήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας. Τά 
ἤθη καί τά ἔθιμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
καί τῆς λατρευτικῆς της ζωῆς δέν τοῦ ἦσαν 
ἄγνωστα. Ἡ εὐλάβειά του ἐνταῦθα ἔχει τι 
τό ἀξιοθαύμαστον, ὑπενθυμίζουσα τήν πα‐
ραπλήσιον εὐλάβειαν τῶν ἡρώων του ’21. 
Ὁ πρωτεργάτης τοῦ Μακεδονικοῦ ἔπους ἰδι‐
αιτέρως ηὐχαριστεῖτο νά εὑρίσκεται ἐντός 
τοῦ ναοῦ. Εἰς μίαν ἐπιστολήν του, ἀπευθυ‐
νομένην πρός τήν σύζυγόν του, διά πολλῶν 
διεκτραγωδεῖ τά τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ Τυρ‐
νάβου, περιγράφων τήν ἀθλίαν τότε κατά‐
στασίν των, ἕνεκα τῆς βαρβαρικῆς ἐπιδρομῆς, 
συνιστᾶ δέ θερμῶς νά παραμένουν οὕτως 
ἡμικατεστραμμέναι, ἀδιόρθωτοι, διά νά ὑπεν‐
θυμίζουν εἰς τούς ἐπιγινομένους τήν ἀτίμωσιν 
τῆς φυλῆς. Γράφει: «Δέν ὑπάρχει καμμία 
εἰκών τοῦ Χριστοῦ μέ τούς ὀφθαλμούς 
ἀβλαβεῖς πολλάκις μάλιστα, μή ἀρκού
μενοι εἰς τό νά ἀποξέσουν τό χρῶμα, οἱ 
Τοῦρκοι διετρύπησαν καί αὐτό τό ξύλον 
καί τότε αἱ εἰκόνες παρουσιάζουν φρικτόν 
καί ἀπαίσιον θέαμα. Συνεστή
σαμε θερμότατα εἰς ὅλους 
τούς ἱερεῖς καί ἐπιτρόπους 
τῶν ἐκκλησιῶν νά μή ἐπι
διορθώσουν τάς εἰκόνας 
αὐτάς, ἀκόμη δ’ ὀλιγώ
τερον νά τάς ἀκτικα
ταστήσουν δι’ ἄλ 
λων, ὅπως ἄν εἶναι 
δυνατόν ἡ θέα των 
ὑπενθυμίζη πάντοτε 
καί εἰς ἡμᾶς καί τήν ἐρχο
μένην γενεάν τήν ὕβριν 
καί τήν ἀτίμωσιν τάς 
ὁποίας ὑπέστημεν…». 
Καί ἐνῶ ἡ συγκίνησίς του 
αὐξάνει καί θερμότατα 
αἰσθήματα πυρπολοῦν τήν 
καρδίαν του, γράφει «Φαν
τάσου τήν Μεγ. Πέμπτην, 
κατά τήν κατανυκτικωτέ
ραν τῶν θρησκευτικῶν 
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μας τελετῶν, τήν στιγμήν 
ἐκείνην καθ’ ἥν καί οἱ πλέον 

ἐλευθερόφρονες αἰσθάνονται 
κάτι μέσα εἰς τήν καρδίαν τους, φαντά
σου τί θά αἰσθανθοῦν οἱ χριστιανοί ὅταν 
ἰδοῦν τόν Ἐσταυρωμένον χωρίς μάτια 
καί μέ σπασμένον τόν ἕνα τῶν βραχιό
νων» (σελ. 162). 

Ἀλλοῦ πάλιν μέ πόθον γράφει ὅτι μετα‐
βαίνει εἰς τόν ναόν διά νά παρακολουθήσει 
τάς ἱεράς ἀκολουθίας. Γράφει εἰς τόν πατέρα 
του Μιχαήλ Μελᾶν τήν 20ην Ἀπριλίου 1897 
ἀπό τά Φάρσαλα «Ἤμεθα ὅλοι εὐχαριστη
μένοι καί ἐγώ, ζητήσας τήν ἄδειαν, με
τέβην εἰς τάς 7 ½ μ.μ. εἰς τόν Ἅγιον Νι
κόλαον ν’ ἀκούσω τήν Ἀκολουθίαν τοῦ 
Ἐπιταφίου» (σελ.102). Εἰς δέ τό ἡμερολόγιον 
του τήν 14ην Μαρτίου χαράσσει τάς ἑξῆς 
γραμμάς ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος 
«Τήν ἐρχομένην ἑβδομάδα θά ἔχωμεν 
Μεγάλην Ἑβδομάδα. Εἶναι ἡ πρώτη (ἀπό 
τοῦ ’97) πού διέρχομαι μακράν σας. Δέν 
γνωρίζω ποῦ θά ἀκολουθήσωμεν τάς λει
τουργίας της. Ἀλλ’ ὁπωσδήποτε θά πα
ρευρεθῶμεν ἀφεύκτως. Τήν Μ. Παρα
σκευήν γνώριζε ὅτι κατά τήν ἀκολουθίαν 
ὁλοψύχως θά σᾶς σκέπτωμαι καί θά προ
σεύχωμαι δι’ ὅλους σας καί διά τήν ἐπι
τυχίαν μας» (σελ. 233). 

Ἐλλιπής θά ἦτο ἡ εἰκών τῆς θρησκευτι‐
κότητός του, ἐάν ἐξ ἴσου πρός τόν ζῆλον 
του νά ἐκκλησιάζεται καί νά συμμετέχη εἰς 
τήν θείαν λατρείαν δέν ἀνεφέραμεν καί ὅτι 
ἐκοινώνει τακτικῶς τῶν Ἀχράντων Μυστη‐
ρίων. Συχνά, ὡς ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν ἐπι‐
στολῶν του, ὁ ὑπέροχος ἐκεῖνος ἀνήρ ἐπλη‐
σίαζε τό Ποτήριον τῆς Ζωῆς, διά νά λάβη 
ζωήν καί δύναμιν εἰς τόν σκληρόν καί ἐπί‐
πονον ἀγώνα του. Οὕτω γράφει ἀπό τό μο‐
ναστήρι τῆς Μερίτσας τήν 27ην Αὐγούστου 
1904 «Χθές, ὅταν ἐτελείωσα τό γράμμα 
μου, ἐπῆγα εἰς τήν ἐκκλησίαν τῆς μονῆς 
μέ τούς ἄνδρας μου. Εἶναι παλαιοτάτη, 
βυζαντινή. Οἱ τοῖχοι κατάμαυροι σχεδόν 
σκεπασμένοι μέ εἰκόνας ἁγίων φωτίζεται 
μόνον ἀπό ἕνα μικρόν παράθυρον ἐπάνω 
εἰς τήν αὐλήν τῆς μονῆς. Ἀκούσαμεν τόν 

Ἑσπερινόν πρῶτα καί κατόπιν μᾶς μετέ
λαβε ὁ γέρων χωρικός ἱερεύς τῆς Μονῆς. 
Οὐδέποτε μέ τόσην κατάνυξιν μετέλαβα» 
(σελ. 331). Καί ἀλλαχοῦ, ἀπευθυνόμενος 
πρός τήν σύζυγόν του, τήν παρακαλεῖ εἰς 
τήν ἐπιστολήν του νά εἰπῆ εἰς τήν μητέρα 
του ὅτι μετέλαβα καί ὅτι ἡ συνείδησίς μου 
εἶναι ἥσυχη» καί ἐν συνέχεια ἐν συμπεράσματι 
γράφει «Τί τά θέλεις, ἡ θρησκεία μᾶς δίδει 
πολλήν παρηγορίαν καί θάρρος» (σελ. 
97). 

Πράγματι. Εἰς τάς μεγάλας δυσχερείας, 
τάς ὁποίας κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἐπικοῦ 
του ἀγῶνος συνήντησε, δυσχερείας ἐκ τῆς 
φύσεως, ἐκ τῶν ἀνθρώπων καί ἐκ τῶν συ‐
νεργατῶν του, θάρρος καί παρηγορίαν ἤντλει 
ἐκ τῆς θρησκείας, τήν ὁποίαν κατέστησε 
βάσιν τοῦ ἀγῶνος του. Παρηγορεῖτο διά τῆς 
πίστεως, διά τῆς προσευχῆς, τῆς κατ’ ἰδίαν 
καί κατά τήν θείαν λατρείαν, καί διά τῆς 
θείας κοινωνίας. Ταῦτα ἦσαν δι’ αὐτόν τά 
καλύτερα καί ἀποτελεσματικώτερα ὅπλα. 

Διά τῆς ὅλης πολιτείας του ἐδίδαξε τάς 
μελλούσας γενεάς, καί δή τούς μέλλοντας 
συναδέλφους του εἰς τάς τάξεις τοῦ στρατοῦ, 
πόσον ὡραῖα δύναται νά συνδυασθῆ τό 
ἄλλως τραχύ ἔργον των μετά τῆς ἀκριβοῦς 
τηρήσεως τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων 
καί πόσον τοῦτο τελεσφορεῖ διά τοῦ τοιούτου 
συνδυασμοῦ. Ὁ ἥρως Παῦλος Μελᾶς ἀνε‐
δείχθη καί ἐκυριάρχησεν εἰς τά καρδίας τῶν 
Ἑλλήνων ὡς ἡ εὐγενεστέρα καί πατριωτι‐
κωτέρα μορφή τῶν νεωτέρων χρόνων, διότι 
ἐμιμήθη τό παράδειγμα τῶν προγόνων του, 
τῶν ἡρώων του 1821, οἱ ὁποῖοι, ὡς καί 
αὐτός, ἐρρίφθησαν εἰς τόν ἄνισον ἐκεῖνον 
διά τήν ἐλευθερίαν ἀγῶνα μέ μοναδικόν 
ἐφόδιον τήν κραταιάν καί ἀκλόνητον πίστιν 
των εἰς τόν Θεόν. Καί οὕτως, ἐνῶ ἐπί αἰῶνα 
σχεδόν τώρα σελαγίζει ὡς ἀστήρ πρώτου 
μεγέθους εἰς τόν πάνθεον τῶν ἡρώων τῆς 
φυλῆς μας, ἀναζητεῖ πάντοτε, καί σήμερον, 
μιμητάς τῆς θυσίας του, μιμητάς τοῦ ὑπε‐
ρόχου συνδυασμοῦ τῆς φιλοπατρίας πρός 
τήν εὐσέβειαν, μιμητάς πρό πάντων τοῦ 
θαυμασμοῦ καί τῆς λατρείας του πρός τόν 
Χριστόν.
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Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ  
ἀδελφοί καί πατέρες 

 
Ἄς δοξάσουμε τόν Πανάγαθο Θεό, τόν καιρούς καί χρόνους ἐν τῆ ἰδία 

ἐξουσία θέμενον, πού μᾶς ἀξίωσε νά πατήσουμε αἰσίως τό κατώφλι τοῦ νέου 
ἔτους 2018. Καί παράλληλα ἄς σκεφθοῦμε ὡς φρόνιμοι ἄνθρωποι τά λάθη 
μας, τίς παραλείψεις μας κατά τό παρελθόν ἔτος, ὥστε νά μή τά ἐπαναλάβουμε 
τό νέο ἔτος. Δέν βλέπετε οἱ φιλόσοφοι πρόγονοί μας, χωρίς νά πιστεύουν στό 
Χριστό, χωρίς νά ἔχουν διαβάσει τό Εὐαγγέλιο, καί ὅμως πῶς ἀντιμετώπιζαν 
τόν περασμένο χρόνο; Μέ βαθειά συναίσθηση τῆς ἀξίας τοῦ χρόνου ἔκαμαν 
τόν ἀκριβῆ ἀπολογισμό του θέτοντας  στόν ἑαυτό τους τό ἑξῆς ἐρώτημα, γιά 
νά ἀπαντήσουν ἐννοεῖται οἱ ἴδιοι: «πῆ παρέβην; Τί δέ ἔρεξα; Τί μοί δέον οὐκ 
ἐτελέσθη;». Μέ ὁδηγό τήν ἀδέκαστη σέ κάθε ἐποχή συνείδησή τους ἐρευνοῦσαν 
μέ προσοχή τά ἔργα τους, τά σφάλματά τους, τίς παραλείψεις τους. Καί 
πίστευαν ὅτι μέ αὐτόν τόν τρόπο τῆς αὐτοεξέτασης καί τῆς αὐτομεμψίας 
ἐπρόκειτο κάτι πολύ καλό καί ὠφέλιμο νά προσφέρουν στόν ἑαυτό τους. Νά 
διορθώσουν τά λάθη τους, νά μήν τά ἐπαναλάβουν, νά γίνουν καλύτεροι. 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 2018
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Καί ἐάν ὅλα αὐτά τά ἔκαμαν ἄνθρωποι πού ζοῦσαν ἀκόμη στό σκοτάδι 
τῆς εἰδωλολατρίας, τί ὀφείλουμε νά πράξουμε ἐμεῖς, πού εἴδαμε «τό φῶς τό 
ἀληθινόν… καί εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ;». Ἐξοικονομώντας, λοιπόν, λίγο 
ἐλεύθερο χρόνο αὐτές τίς ἡμέρες ἄς ρίξουμε προσεκτικά τό βλέμμα μας στόν 
περασμένο χρόνο καί ἄς ἐπισημάνουμε κυρίως τά λάθη μας μέ τήν ἀπόφασή 
μας νά πράξουμε τό πᾶν, ὥστε νά μή τά ἐπαναλάβουμε. 
Μακάρι αὐτήν τήν προσεκτική ἐξέταση τοῦ παρελθόντος νά τήν τηρήσουμε 

καί ἀτομικά καί συλλογικά. Ὡς χριστιανοί, πού πιστεύουμε στήν ἄπειρη ἀξία 
τοῦ χρόνου, ἀλλά καί ὡς ἔθνος. Ποιός θά ἀμφιβάλλει, ὅτι ἡ κάθε μορφῆς κα-
κοδαιμονία μας, ἡ ἀτομική, ἡ οἰκογενειακή, ἡ ἐθνική ὀφείλεται σέ σημαντικό 
ποσοστό σέ μᾶς τούς ἴδιους καί ὕστερα στούς ἄλλους. Δηλαδή στά ἀσυγχώρητα 
τά λάθη μας καί τίς ἀνεπίτρεπτες παραλείψεις μας. Οἱ ἅγιοι Πατέρες μας συ-
νήθιζαν νά λένε, ὅτι ἄνθρωπε, ἐάν ἐσύ δέν ἀδικήσεις καί δέν βλάψεις τόν 
ἑαυτό σου, κανείς δέν εἶναι σέ θέση νά σέ ἀδικήσει καί νά σέ βλάψει. «Τόν 
γάρ μή ἀδικοῦντα ἑαυτόν οὐδείς παραβλάψαι δυνήσεται». 
Ἄς πάρουμε ὡς ὁδηγό τήν ἁγία πίστη μας καί ἄς μή πειραματιζόμαστε μέ 

πρακτικές, πού θυμίζουν ἀθέους καί ἀπίστους. Ἄς ξαναβάλουμε στήν καθη-
μερινότητά μας ἐκεῖνες τίς ἠθικές καί κοινωνικές ἀρχές μέ τίς ὁποῖες 
πορεύθηκε ἀσφαλῶς καί ἐπιβίωσε τό ἔθνος μας μέσα στούς αἰῶνες. Δέν 
ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό ἰδέες ξένων πολιτισμῶν. Μᾶς ἀρκεῖ καί μᾶς φθάνει ὁ 
δικός μας πολιτισμός, πού γέννησε ἡ ἁγία Ὀρθοδοξία μας. 
Ἐάν, λοιπόν, ξεφύγαμε ἀπό αὐτές τίς γραμμές, εὐκαιρία μᾶς δίνεται νά 

ἐπανέλθουμε τόν καινούργιο χρόνο καί μέ τήν Χάρη καί τόν Φωτισμό τοῦ 
Παναγάθου Θεοῦ νά βαδίσουμε στήν καθημερινή μας ζωή καί ὡς ἄτομα καί 
ὡς οἰκογένεια καί ὡς ἔθνος τή γραμμή, πού ἐχάραξε Ἐκεῖνος, πού εἶναι γιά 
πάντα «ἡ Ὁδός καί ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή».  Ἀμήν 

 

Εὐχόμαστε καί πάλι Καλή Χρονιά καί κάθε χαρά ἐν Χριστῷ  
καί κάθε εὐτυχία, ἀτομική, οἰκογενειακή καί ἐθνική.   

 

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ 
† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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Τ
ὸ 700  π. Χ. γράφει ὁ Ἡσίοδος «Ἡ 
θυγατέρα τοῦ Δευκαλίωνα μὲ τὸν 
Δία ἀποκτᾶ δύο γιοὺς τὸ Μάγνητα 

καὶ τὸν Μακεδόνα καὶ ὁ γιὸς τοῦ Δευκα-
λίωνα ἀποκτᾶ τὸν Δῶρο, τὸν Ξοῦθο καὶ 
τὸν Αἴολο, τοὺς Ἑλληνόφωνας προγόνους 
τῆς Αἰολικῆς, τῆς Ἰωνικῆς καὶ Δωρικῆς 
διαλέκτου». Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τεκμαίρεται ἡ 
Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας ἀλλὰ καὶ 
τῆς γλώσσας τῶν Μακεδόνων.  
Κάπου μὲς τὴν ὁμίχλη τῆς Ἠμαθίας πε-

διάδος πρόβαλε μπροστὰ στὰ μάτια τοῦ 
πρώτου Βασιλιᾶ τῆς Μακεδονίας τοῦ Περ-
δίκα μία αἴγα (κατσίκα) ὁλόλευκη σὰν τὶς 
κορυφὲς τοῦ Ὀλύμπου καὶ ἀκολούθησε 
κατόπιν ἡ ἐμφάνιση ὁλόκληρης ἀγέλης. Νὰ 
ἡ αἰτία ποὺ ἡ πόλη ὀνομάστηκε Αἰγές, καὶ 
ποὺ ἡ μαρτυρία αὐτὴ ὁδήγησε τὸν Ἀνδρό-
νικο σὲ ἀνασκαφὲς καὶ ἐπιβεβαιώσεις τοῦ 
ἔνδοξου Μακεδονικοῦ παρελθόντος. 
Τὸ 371 π. Χ. στὸ συνέδριο Λακεδαιμονίων 

καὶ ἄλλων Ἑλλήνων, ὅλων μὲ μία γλώσσα 
καὶ μία θρησκεία, ἐκπρόσωπος τῆς Μακε-
δονίας ἦταν ὁ Ἀμύντας, ὁ πατέρας τοῦ Φι-
λίππου, καὶ ἀργότερα ὁ Μεγάλος Στρατη-

λάτης, ὁ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἐκλεγμένος καὶ ὑπὸ 
τῶν προφητῶν ἐξυμνούμενος Ἀλέξανδρος 
ὁ Μέγας, ὁμόγλωσσος, ὁμόθρησκος καὶ 
ὅμαιμος μετὰ τῶν λοιπῶν Ἑλλήνων. 
Στούς δέ Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες ἀπαραι-

τήτως ὑπῆρχε συμμετοχή τῶν ἀθλητῶν τῆς 
Μακεδονίας, ἡ ὁποία ἀπὸ Θάσου καὶ Φι-
λίππων μέχρις Αἰγῶν καὶ Πέλλας ἀνέδειξε 
πλείστους ὅσους Ὀλυμπιονίκες. 
Καὶ ἐρχόμεθα στὰ χρόνια τοῦ Ἀποστόλου 

Παύλου ὅπου, ὅπως συνέβαινε ἀνάλογα 
μὲ τὸ χῶρο στὸν ὁποῖο ζοῦσαν οἱ Ἕλληνες 
εἶχαν καὶ τὴ δικὴ των ἐνδυμασία καὶ τὴν 
διάλεκτο. Στὸ θεῖο του ὅραμα σὲ ἄπταιστη 
ἑλληνικὴ διάλεκτο ἀνὴρ Μακεδὼν παρε-
κάλει αὐτὸν γιὰ νὰ ἔρθει νὰ τοὺς εὐαγγελίσει 
στοὺς ἑλληνικότατους Φιλίππους, ἀπὸ τοὺς 
ὁποίους κατήγετο καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς 
Λουκᾶς. Φθάνοντας στὴν πόλη κατήχησε 
τοὺς ἑλληνιστάς Ἰουδαίους καὶ μὲ ἄπταιστα 
ἑλληνικά, αὐτά, ποὺ κήρυξε καὶ σὲ Θεσσα-
λονικεῖς καὶ Βεροιαίους συνέχισε στοὺς 
Ἀθηναίους καὶ Κορινθίους. Ἐξ ὅλων ὅσων 
προαναφέραμε παραπάνω προκύπτουν κά-
ποια συμπεράσματα: 

Ὑπὸ τοῦ Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Παπαδάκη 
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου 
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Πρῶτον ἡ ἑλληνικό-
τητα τῆς Μακεδονίας 
καὶ δεύτερον ἡ κοινὴ 
γλώσσα μὲ τοὺς ὑπό-
λοιπους Ἕλληνες. 
Στὸ διάβα τῶν αἰώνων 

ἐνῶ βορείως τῆς Μακεδονίας 
ὑπῆρχαν καὶ ἄλλοι λαοὶ οὐδέποτε 

ἀπὸ τοὺς ἱστορικοὺς ἀναφέρεται ἡ παρουσία 
τῶν Σλάβων πρὸ τοῦ 6ου μ. Χ. αἰῶνος καὶ 
ἡ χρήση ἄλλης γλώσσας πλὴν τῆς Ἑλλη-
νικῆς. 
Τὸ μόρφωμα τῶν Σκοπίων κατασκεύα-

σμα τοῦ Τίτο μετὰ τὸ 1931 αὐθαίρετα, ἀνι-
στόρητα, προκλητικὰ καὶ ξεδιάντροπα, 
ἀφοῦ δὲν τολμᾶ νὰ ἀναφερθεῖ οὔτε καὶ γιὰ 
τὴν ἀρνητικὴ στάση τῶν ἑλλήνων πρακτό-
ρων τῆς Ὀχράνα, οἱ ὁποῖοι μετὰ τὸ 1944 
μόνοι τους ἐπέλεξαν τὴν πορεία πρὸς τὰ 
βόρεια γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὶς συνέπειες ποὺ 
θὰ εἶχαν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ δικαιοσύνη γιὰ 
τὰ ὅσα διέπραξαν εἰς βάρος τῶν ἀδελφῶν 
τους ἰδιαίτερα εἰς τὴν Κεντρικὴ καὶ Δυτικὴ 
Μακεδονία καὶ οἱ ὁποῖοι σήμερα ἀποτελοῦν 
ἕνα μεγάλο ποσοστὸ τῶν κατοίκων τῶν 
Σκοπίων καὶ ποὺ οἱ ἴδιοι Σκοπιανοὶ δὲν 
τολμοῦν νὰ ἀναφερθοῦν εἰς αὐτοὺς ὡς μει-
ονότητα ἐντὸς τῶν Σκοπίων καὶ ποὺ ἡ γλώσ-
σα τους εἶναι Ἑλληνικὴ καὶ ἡ θρησκεία 
εἶναι Ὀρθόδοξη. Αὐτοὶ μὲ μερίδα τῶν Σλά-
βων ἐκ Βουλγαρίας καὶ μὲ Ἰλλυριοὺς ἐξ 
Ἀλβανίας, οἱ ὁποῖοι ἀσπάστηκαν τὸν Ἰσλα-
μισμὸ ἐκεῖ στὴν ἔνθεν καὶ ἔνθεν του Ἀξιοῦ 
περιοχὴ συνεπικουρούμενοι, δυστυχῶς, καὶ 
ἀπὸ γνωστὲς σκοτεινὲς δυνάμεις, οἱ ὁποῖες 
ἀποβλέποντες στὴν προώθηση δικῶν τους 
γεωπολιτικῶν συμφερόντων προωθοῦν μὲ 
αὐθάδεια τὸ ὄνομα Μακεδονία. Καὶ δὲν 
θὰ ἦταν τὰ πράγματα τόσο ἐπιλήψιμα, ἴσως 
ἂν καὶ οἱ πέτρες, οἱ ἐπιγραφές, τὰ ἀγάλματα, 

τὰ κάστρα, τὰ ἐρείπια, τὰ συγγράμματα μὲ 
στόμφο κράζοντας ἐπιβεβαιώνουν τὴν 
Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μας. Ἀπορῶ 
μάλιστα, γιὰ τὸ θράσος τους πῶς τὸ ἀρχαι-
ολογικό τους Μουσεῖο μὲ ἐπιγραφὴ Σλαβικὴ 
(Κυριλλικὴ) «ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Μα-
κεδονίας» ἐνῶ τὸ περιεχόμενό του ἐπιδει-
κνύει καὶ ἀποπνέει τὸ ἄγαλμα τῆς Ἑλλάδος 
καὶ τοῦ τέκνου της ποὺ εἶναι ἡ Μακεδονία, 
ὑποσκελίζοντας ἔτσι Μουσεῖα σπουδαῖα 
καὶ περιφανῆ, ὅπως εἶναι τῆς Βεργίνας, τῆς 
Πέλλας, τῆς Βέροιας, τῆς Θεσσαλονίκης, 
τῆς Ἀμφιπόλεως, τῶν Σερρῶν, τῶν Φιλίππων.   
Ὅμως ἐκεῖνο ποὺ προκαλεῖ περισσότερο 

εἶναι τὸ ἀπύθμενο θράσος τους γιὰ τὴν 
οἰκειοποίηση, παραχάραξη, καὶ ὑφαρπαγὴ 
τοῦ ἐνδόξου Μακεδονικοῦ ὀνόματος καὶ 
τοῦ εὐκλεοῦς τέκνου τῆς Μακεδονίας Ἀλε-
ξάνδρου τοῦ Μεγάλου καθὼς καὶ ὅλων 
τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας του. 
Ἐρωτοῦμε ὅμως: Γενέτειρα τοῦ Μεγάλου 

Ἀλεξάνδρου εἶναι ἡ Πέλλα ἢ οἱ Σκοῦποι; 
Πρωτεύουσα τῆς Μακεδονίας ἦταν οἱ Αἰγὲς 
ἢ οἱ Στόβοι; Οἱ λάρνακες, οἱ ἀνδριάντες, οἱ 
ἐπιτύμβιες στῆλες, οἱ ἐπιγραφὲς τοῦ Μου-
σείου σὲ πιὰ γλώσσα εἶναι γραμμένες; Στὴν 
Ἑλληνικὴ καὶ μόνον αὐτή. Ἀπὸ τὸν 7ο 
αἰώνα π. Χ. πού ἀρχίζει ἡ δυναστεία τῶν 
Μακεδόνων βασιλέων μέχρι τὸν 7ο αἰώνα 
μ. Χ. ὅπου ἔχουμε τὴν κάθοδο τῶν Σλάβων 
πρὸς τὰ Βαλκάνια μεσολαβεῖ μία χρονικὴ 
περίοδος 1.400 ἐτῶν, ποιὰ ἦταν ἡ γλώσσα 
τῆς περιοχῆς αὐτῆς πέραν τῆς Ἑλληνικῆς; 
Καὶ ἐρχόμεθα στὰ σημερινὰ γεγονότα 

τὰ ὁποῖα δείχνουν πέρα γιὰ πέρα τὶς ἀλυ-
τρωτικὲς τάσσεις τῶν Σκοπίων καθὼς ὑπο-
θάλπονται καὶ ἀπὸ ἀνθρώπους σὰν τὸν Νί-
μιτς ποὺ μᾶς θυμίζει τὴν παροιμία «βἄλαν 
τὸν λύκο νὰ φυλάει τὰ πρόβατα». Δὲν δε-
χόμεθα ἐπ’ οὐδενὶ τὸ ὄνομα Μακεδονία 
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σὰν ἐπίσημη ὀνομασία τοῦ κρατιδίου αὐτοῦ. 
Ὡς ἔννοια κράτους λογικὰ θὰ εἶναι ἰσχυ-
ρότερη ἀπὸ ἕνα διαμέρισμα ἑτέρου κράτους, 
ὅπως συμβαίνει μὲ τὴ Μακεδονία μας, ὅποτε 
μελλοντικὰ θὰ διεκδικήσουν τὴν συγχώ-
νευση καὶ ἀπορρόφηση τῆς Μακεδονίας 
μας μέσα  στὸ ἀνιστόρητο Σκοπιανὸ κρά-
τος. 
Ἡ ἐπὶ τρεῖς γενεὲς ἀνθελληνική τους 

παιδεία καὶ οἱ ἐπεκτατικές τους βλέψεις σ’ 
ὁλόκληρο τὸν γεωγραφικὸ χῶρο τῆς Μα-
κεδονίας ἀπὸ Νέστο μέχρι Ἁλιάκμονα θὰ 
δημιουργήσουν συνθῆκες πολεμικῆς συρ-
ράξεως καὶ ἐὰν θελήσουν νὰ μετατρέψουν 
τὸν ποταμὸ Ἀξιὸ σὲ πλόϊμο τότε θὰ ἔχουν 
ἀξιώσεις καὶ σὲ ΑΟΖ διεκδικώντας θα-
λάσσιες περιοχὲς ἀπὸ τὶς Σποράδες μέχρι 
καὶ τὴ Λῆμνο. 
Ζητοῦμε ἐπιτακτικὰ ἀφαίρεση συμβόλων, 

ἀγαλμάτων, ἀπάλειψη ὀνομάτων ἀπὸ πλατεῖες, 
δρόμους, καὶ ἀεροδρόμια ἐχόντων σχέσιν μὲ 
πρόσωπα ἱστορικῆς ἀξίας, ὅπως προαναφέ-
ραμε καὶ συνάμα ἀπαιτοῦμε νὰ γίνει τώρα 
ἀμέσως δημογραφικὴ ἔρευνα γιὰ νὰ φανεῖ 
πόσοι εἶναι οἱ Ἕλληνες ποὺ κατοικοῦν στὰ 
Σκόπια, ὥστε ἐμεῖς νὰ διεκδικήσουμε αὐτὰ 
ποὺ μᾶς ἀνήκουν μέσα στὴ δική τους χώρα 
καὶ προπαντὸς ἀπαιτοῦμε τὴν ἀλλαγὴ ἄρθρων 
τοῦ Συντάγματός των, τὰ ὁποῖα προκλητικὰ 
ἀναφέρονται μὲ βουλιμία στὶς ἀλυτρωτικές 
τους τάσεις. 
Μέσα στὰ πλαίσια τῆς προπαγάνδας καὶ 

τῆς ἱστορικῆς παραχάραξης χρησιμοποιοῦν 
ὡς ἐπιχειρήματα τὴν σύναξη ἀφ’ ἑνὸς τῶν 
στρατηγῶν τοῦ Ἀλεξάνδρου ἀπὸ τὸν Μέγα 
Ἀλέξανδρο μετὰ ἀπὸ μία στάση ποὺ ἐξο-
βελίσθη κατηγορώντας τὸν Ἀλέξανδρο ὡς 
μηδίζοντα. Ἐκεῖ ὁ Ἀλέξανδρος τοὺς μίλησε 
λένε σὲ Μακεδονικὴ γλώσσα. Ἐπίσης στὸ 
ὅραμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὅπου «ἀνὴρ 

τις ᾖν Μακεδὼν ἑστώς, παρακαλών αὐτὸν 
καὶ λέγων διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον 
ἡμῖν». (Πράξ. 16, 9).  
Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ἔχουμε διάλε-

κτον καὶ ὄχι γλῶσσαν Μακεδονικὴν διότι 
στὰ Πανελλήνια συνέδρια ἐλάμβανον καὶ 
οἱ Μακεδόνες μέρος ὡς Ἕλληνες καὶ ὡμι-
λοῦσαν τὴν Ἑλληνική. Ἑκατοντάδες δὲ 
εἶναι οἱ Ὀλυμπιονίκες Μακεδόνες, ὅπως 
ἀναφέραμε, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ τὶς Μακεδονικὲς 
πόλεις κατήρχοντο στὴν Ὀλυμπία καὶ ὡς 
συνέλληνες συμπεριφέροντο καὶ συνομι-
λοῦσαν ἑλληνικὰ, ἁπλῶς, ὅπως συμβαίνει 
μέχρι σήμερα μὲ τὰ ποντιακά, τὰ Θρακιώ-
τικα, Ἠπειρωτικά, Κρητικὰ ἡ γλώσσα εἶναι 
ἑνιαία, ἡ διάλεκτος ξεχωρίζει λίγο. Ἄλλωστε 
περίτρανα οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων μᾶς 
παρέχουν τὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα τῶν λό-
γων τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καὶ τῶν Πρά-
ξεων ἀπὸ Φιλίππους μέχρι καὶ Βέροια εἰς 
ἄπταιστον Ἀλεξανδρινὴν διάλεκτον καὶ ὄχι 
εἰς Ὁμηρικήν, ὅπου καὶ οἱ δύο ἦταν Ἑλλη-
νικές. Καὶ ἐρωτῶ ποῦ εἶναι ἡ Σλαβική; 
Ὅμως ἐπειδὴ ἡ περιοχή μας μᾶς παρέχει 

πλούσια ἱστορικὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα ἂς 
ἐπισκεφθεῖ κάποιος τὴν Δευτέρα Βασιλικὴ 
τῶν Φιλίππων καὶ ἂς μελετήσει στοὺς στυ-
λοβάτες τῆς βασιλικῆς δύο ἐπιγραφές. Εἶναι 
γραμμένες ἀπὸ Σλάβους τοῦ 8ου αἰῶνος, 
οἱ ὁποῖοι ἐλέγοντο Σμολεάνοι καὶ γράφουν 
τὰ παράπονά τους γιὰ τοὺς Μακεδόνες. 
Σήμερα ὅμως ὅλοι οἱ Σλάβοι χρησιμο-

ποιοῦν ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες στὴ γραφή 
τους ἢ τὴ λεγόμενη Κυριλλικὴ γραφή; Νὰ 
λοιπὸν μία πρόταση: Ἂν θέλετε νὰ ὀνομά-
ζεσθε Μακεδόνες, ἐλᾶτε, ἀφομοιωθεῖτε 
μαζί μας, χρησιμοποιεῖστε τὴ γραφή, τὴ 
γλώσσα μας, τὴν ἱστορία μας, τὴν ἐξάρτησή 
σας ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ 
τότε βλέπουμε.
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Ἡ
 Κυριάκη τῆς Ὀρθοδοξίας ἐντάσσεται 
μέσα στὴν περίοδο τοῦ Τριῳδίου 
καὶ εἰδικότερα ἀποτελεῖ τὴν πρώτη 

Κυριακὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. 
Μέσα στὴν περίοδο αὐτὴ μποροῦμε νὰ δια-
κρίνουμε ἀλλεπάλληλα στρώματα λειτουρ-
γικῶν παραδόσεων διαφόρων ἐποχῶν καὶ 
διαφόρου προελεύσεως. Ὑπάρχουν παμπά-
λαια στοιχεῖα, ὅπως καὶ ἄλλα κατὰ πολὺ 
νεώτερα. Τὰ νεώτερα στοιχεῖα ἢ ἐπικρατοῦν 
καὶ κυριαρχοῦν ἢ ἀναμιγνύονται μὲ τὰ πα-
λαιότερα καὶ ἡ συνύπαρξη αὐτὴ γεννᾶ ἕνα 
σωρὸ ἱστορικὰ προβλήματα. Παρὰ τὸ πα-
ράδοξο αὐτὸ μωσαϊκό, διακρίνει κανεὶς μιὰ 
γενικὴ κατευθυντήριο γραμμὴ καὶ μιὰ σχετικὴ 
ἑνότητα1. Ἐπίσης κάθε Κυριακή τῆς Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς ἔχει δύο θέματα, δύο νοή-
ματα: τὸ ἀρχικό, καὶ τὸ μεταγενέστερο. 
Ἀφενὸς μέν τὰ ἀρχικὰ ἑορτολογικὰ θέματα, 
τὰ ὁποῖα ἔχουν Ἱεροσολυμίτικη προέλευση, 

συμπίπτουν μὲ τὰ θέματα τῶν ἁγιογραφικῶν 
ἀναγνωσμάτων τῆς κάθε μιᾶς2, αὐτὸ δηλαδὴ 
ποὺ ἰσχύει ἕως σήμερα γιὰ τὶς τέσσερεις 
προπαρασκευαστικὲς ἑβδομάδες πρὶν τὴ 
Σαρακοστή. Ἀφετέρου κάποια μεγάλα ἱστο-
ρικὰ γεγονότα τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ ἡ 
μνήμη μεγάλων ὁσιακῶν της μορφῶν, συν-
δέθηκαν μὲ τὶς Κυριακές τῆς Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστῆς καὶ τελικῶς ἐπικράτησαν ὡς 
κύρια ἑορτολογικὰ θέματα ἕως καὶ σήμερα. 

Ἡ πρώτη λοιπὸν Κυριακὴ τῶν νηστειῶν 
ἦταν ἀφιερωμένη στὴ μνήμη τῶν Προφητῶν3, 
σὲ συνάρτηση προφανῶς πρὸς τὸ θέμα τῆς 
προηγούμενης Κυριακῆς, τῆς πτώσης δηλαδὴ 

 1 Ἰ. Φουντούλη, Λογικὴ Λατρεία,Θεσ/νίκη, 1971, σσ. 33-34.

 2 Ὅπ.π, σ. 34 καὶ  Ἀ. Σμέμαν, Σαρακοστὴ πορεία πρὸς τὸ 
Πάσχα, Ἀθήνα 1981, σ. 86.  
 Νὰ σημειωθεῖ ὅτι οἱ ἀναγινωσκόμενες εὐαγγελικὲς περι-
κοπὲς δὲν ἦταν παντοῦ καὶ πάντα οἱ ἴδιες, βλ. Ἰ. Φουντούλη, 
Λειτουργική Α΄, Εἰσαγωγὴ στὴ Θεία Λατρεία, Θεσ/νίκη 1995, 
σ. 123.
 3 Ἰ. Φουντούλη, Λογικὴ Λατρεία, Θεσ/νίκη, 1971, σ. 34, Θρη-
σκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, τόμος Θ΄, σ. 957 καὶ Ε. 
Θεοδώρου, Ἡ μορφωτικὴ ἀξία τοῦ ἰσχύοντος Τριωδίου, ἐν 
Ἀθήναις 1986, σ. 29.

Μία ἀναδρομὴ  
στὴ λειτουργικὴ ἐξέλιξη 

τῆς Α΄ Κυριακῆς  

τῶν Νηστειῶν 
(Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας) 

Ὑπό τοῦ Δρ. Ἰωαννίδη Χρυσοβαλάντη

Λειτουργικά
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τῶν Πρωτοπλάστων4. Αὐτὸ διαφαίνεται κα-
θαρὰ στὸ ἀποστολικὸ καὶ στὸ εὐαγγελικὸ 
ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας: στὸ μὲν πρῶτο γί-
νεται ἀναφορὰ στοὺς ἀγῶνες καὶ στὰ πάθη 
τῶν Προφητῶν5 καὶ τὸ δεύτερο ὁμιλεῖ γιὰ 
τὴν ἀναγνώριση ἀπὸ τοὺς μαθητὲς στὸ πρό-
σωπο τοῦ Χριστοῦ τοῦ προκηρυχθέντος ἀπό 
τοὺς προφῆτες Μεσσία6. Ἐπίσης τὸ Προ-
κείμενο («Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν 
πατέρων ἡμῶν») καὶ τὸ Ἀλληλουάριο 
(«Μωυσῆς καὶ Ἀαρὼν ἐν τοῖς ἱερεῦσιν 
αὐτοῦ»), ποὺ προηγοῦνται αὐτῶν τῶν ἀνα-
γνωσμάτων προέρχονται καὶ αὐτὰ ἀπό τὸ 
παλαιὸ στρῶμα τοῦ ἀρχικοῦ της περιεχομέ-
νου7. 

Καὶ γιὰ νὰ ἐμβαθύνουμε ἀκόμη περισ-
σότερο σὲ αὐτὸ τὸ ἀρχικὸ νόημα τῆς Κυριακῆς 
ποὺ ἐξετάζουμε, πρέπει νὰ θυμηθοῦμε τὴν 
ἀρχικὴ σχέση ποὺ εἶχε ἡ Μ. Τεσσαρακοστὴ 
μὲ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα καὶ νὰ τὴν ἐντάξουμε 
μέσα στὴν κατήχηση τῆς πρώτης Ἐκκλησίας 
καὶ τὴν προετοιμασία τῶν κατηχουμένων 
γιὰ τὸ Πασχαλινὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσμα-
τος8. Τὸ Βάπτισμα εἶναι ἡ εἴσοδος στὴ νέα 
ζωή ποὺ ἐγκαινίασε ὁ Χριστός. Γιὰ τὸν κα-
τηχούμενο αὐτὴ ἡ νέα ζωὴ εἶναι ἀκόμα μόνο 
μία ἀγγελία καὶ μία ὑπόσχεση καὶ αὐτὸς τὴ 
δέχεται μὲ τὴν πίστη. Εἶναι σὰν τοὺς ἀνθρώ-
πους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ποὺ ζοῦσαν μὲ 
τὴν πίστη σὲ μία ὑπόσχεση, τῆς ὁποίας τὴν 
ἐκπλήρωση δὲν εἶδαν. Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ 

θέμα τῆς Αʹ Κυριακῆς: ἀφοῦ ἀναφερθεῖ 
στοὺς Δίκαιους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τὸ 
ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα καταλήγει: «…καὶ 
οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως 
οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Θεοῦ 
περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου…». 
Τί εἶναι αὐτὸ τὸ «κρεῖττον»; Ἡ ἀπάντηση 
δίνεται στὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς ἴδιας 
Κυριακῆς: «…μείζω τούτων ὄψει ….ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν, ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν 
ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀνα-
βαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν 
τοῦ ἀνθρώπου». Αὐτὸ σημαίνει: «ἐσεῖς οἱ 
κατηχούμενοι, ἐσεῖς ποὺ πιστεύετε στὸ Χρι-
στό, ἐσεῖς ποὺ θέλετε νὰ βαπτιστεῖτε, ποὺ 
προετοιμάζεστε γιὰ τὸ Πάσχα, ἐσεῖς θὰ 
δεῖτε  τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς  νέας ἐποχῆς, 
τὴν ἐμφάνιση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ9».  

Στὴ σημερινὴ ὅμως λειτουργικὴ πράξη 
τὸ παλαιότερο αὐτὸ λειτουργικὸ στρῶμα 
δὲν διακρίνεται εὔκολα, ἀφοῦ ἔχει ἐπισκια-
στεῖ ἀπό τὸ νεώτερο ἑορτολογικὸ περιεχόμενο 
ποὺ ἔχει ἀποκτήσει10. Τὸ μεταγενέστερο 
λοιπὸν θέμα ποὺ τῆς ἔχει ἀποδοθεῖ εἶναι ἡ 
ἀνάμνηση τῆς κατὰ τὴν ἡμέρα αὐτή ἀνα-
στηλώσεως τῶν ἁγίων εἰκόνων καὶ τοῦ θριάμ-
βου τῆς Ὀρθοδοξίας κατὰ τῆς ἀσέβειας. 
Αὐτὴ ἡ ἑορτὴ δὲν ἔχει θέση στὸ Τριώδιο 
μόνο ὡς ἀνάμνηση τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ γε-
γονότος, ἀλλὰ ἔχει καὶ πασχάλιο χαρακτήρα: 

 4 Ἰ. Φουντούλη, Λογικὴ Λατρεία, Θεσ/νίκη, 1971,  σ. 34.
 5 Ἑβρ. 11, 24-26, 32-40.
 6 Ἰωάν. 1, 44-52.
 7 Ἰ. Φουντούλη, Λογικὴ Λατρεία, Θεσ/νίκη, 1971, σ. 3. 
 8   Ἀ. Σμέμαν, Σαρακοστὴ, πορεία πρὸς τὸ  Πάσχα, Ἀθήνα 
1981, σ. 16

 9 Ἀ. Σμέμαν, Σαρακοστὴ, πορεία πρὸς τὸ Πάσχα, Ἀθήνα 
1981, σσ. 86-87.
 10   Μετὰ τὴν καθιέρωση τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοξίας ἡ μνήμη 
τῶν Προφητῶν καὶ Προφητίδων μεταφέρθηκε κατὰ τὴν Κυ-
ριακή τῆς πρὸ Χριστοῦ Γεννήσεως μαζὶ μὲ τὴν μνήμη «πάν-
των τῶν ἀπ΄ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων ἀπὸ Ἀδὰμ ἄχρι 
καὶ Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος», βλ. Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ 
Ἐγκυκλοπαίδεια, τόμος Θ΄, σ. 957 καὶ Μηναῖον τοῦ Δεκεμ-
βρίου, Ἀθήνα, 1970, σ. 123.
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δηλώνει ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι προπαρασκευάζονται 
γιὰ τὸ Ἅγιο Πάσχα τηρώντας τοὺς ἑαυτοὺς 
τους καθαροὺς ἀπὸ κάθε ἀσέβεια. Ἡ ἐναντίον 
τῆς πλάνης τῶν αἱρετικῶν νίκη αἰσθητο-
ποιεῖται μὲ τὴ λιτανεία τῶν εἰκόνων, διὰ 
τῆς ὁποίας πανηγυρίζεται ἡ νίκη τοῦ Χριστοῦ 
ἐναντίον τῶν ὀργάνων τῆς πλάνης καὶ τοῦ 
σκότους. Πασχάλιο χαρακτήρα ἔχουν ἐπίσης 
καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῆς ἡμέρας: τὸ μὲν 
ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα δείχνει τὴν «πα-
σχάλιον δύναμιν» τῆς πίστεως, ἡ δὲ εὐαγ-
γελικὴ περικοπὴ παρουσιάζει τὸν Ἰησοῦν 
ὡς τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, τὸν βασιλέα τοῦ 
Ἰσραήλ, τὸν περιστοιχιζόμενο ἀπὸ τοὺς 
ἀγγέλους11. 

Στὴν σύγχρονη λοιπὸν λειτουργικὴ πράξη 
ἡ Αʹ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν εἶναι κατεξοχὴν 
γνωστὴ ὡς Κυριακή της Ὀρθοδοξίας, μὲ 
βάση δηλαδὴ τὸ μεταγενέστερο θέμα της. 
Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὶς ὑπόλοιπες Κυριακές, 
τῶν ὁποίων τὰ παλαιότερά τους θέματα 
ἀντικαταστάθηκαν μὲ νεώτερα, γεγονὸς ποὺ 
συντελέστηκε πιθανὸν στὴν Κων/πολη ἀπὸ 
τὸ ΣΤʹ ἕως τὸν ΙΔʹ αἰώνα12. Παρ’ ὅλα αὐτά, 
ἄλλα λιγότερο καὶ ἄλλα περισσότερο, τὰ 
σημερινὰ ἑορτολογικὰ θέματα εἶναι ἐνσω-
ματωμένα μέσα στὸ πνεῦμα τῆς Μ. Τεσσα-
ρακοστῆς (μνήμη  Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Πα-
λαμᾶ, Σταυροπροσκυνήσεως, Ἁγ. Ἰωάννου 
τῆς Κλίμακος, Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας).  

Ἡ ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας καθιερώθηκε 
τὸ 842 καὶ ἀφοῦ εἶχε κοπάσει ἡ εἰκονομαχία 
ἀπὸ τὴ βασίλισσα Θεοδώρα, ἐπὶ πατριαρχίας 

τοῦ Κων/πολεως Μεθοδίου τοῦ Ὁμολογητοῦ13. 
Μετὰ ἀπὸ θαυμαστὰ γεγονότα μὲ τὰ ὁποῖα 
ὁ Θεὸς ἔδειξε τὸ θέλημά του γιὰ τὶς ἱερὲς 
εἰκόνες καὶ τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ 
δυσσεβῆ συζύγου τῆς Θεοδώρας βασιλιὰ 
Θεόφιλου, ἡ βασίλισσα πραγματοποίησε λι-
τανεία, ἔπειτα ἀπό τὴν ὁποία ἔλαβε χώρα ἡ 
πανηγυρικὴ ἀναστήλωση καὶ προσκύνηση 
τῶν ἱερῶν εἰκόνων14.  Ἡ λιτανεία αὐτή, ἡ 
ὁποία ἐπιτελοῦνταν στὴν Κων/πολη παρόντος 
καὶ τοῦ βασιλιὰ ἀπὸ τὸ ναὸ τῆς Θεοτόκου 
στὶς Βλαχέρναις15,  θεσπίστηκε διὰ τοῦ Τυ-
πικοῦ τῆς Λαύρας τοῦ Ὁσίου Σάββα, μετέ-
πειτα δὲ ἀντικαταστάθηκε στὰ Τυπικὰ τοῦ 
Κων/ντίνου Πρωτοψάλτου καὶ τοῦ Γ. Βιολάκη 
μὲ ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπὲρ «πάντων τῶν 
ἀπʹ αἰῶνος κεκοιμημένων βασιλέων, πα-
τριαρχῶν, ἀρχιερέων… καὶ πάντων τῶν ἀπὸ 
περάτων ἕως περάτων τῆς οἰκουμένης προ-
τελευτησάντων εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χρι-
στιανῶν16». Ἀργότερα ὅμως, γύρω στὸ 1930, 
ἀναζωπυρώθηκε πάλι στὴν Ἀθήνα ὑπὸ τοῦ 
ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Χρυ-
σοστόμου (Παπαδόπουλου) καὶ τελεῖται ἀκό-
μη καὶ σήμερα σὲ ὅλους τούς ναοὺς τῆς 
Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας17. 

 11   Ἐ. Θεοδώρου,  Ἡ μορφωτικὴ ἀξία τοῦ ἰσχύοντος Τριω-
δίου, ἐν Ἀθήναις 1986, σ. 49.
 12 Ἰ. Φουντούλη, Λογικὴ Λατρεία, Θεσ/νίκη 1971,  σ. 36.

 13 Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, τόμος Θ’, σ. 
956.
 14 Βλ. στὸ Συναξάριο τῆς ἡμέρας, Τριῴδιον Κατανυκτικὸν, 
Ἀθῆναι 1960, σσ. 137-138.
 15 Κων/ντίνου τοῦ Πορφυρογεννήτου, Ἔκθεσις τῆς βασιλείου 
τάξεως,  PG 112, 393.
 16 Γ. Βιολάκη, Τυπικόν τῆς τοῦ Μ.Χ.Ε., Ἀθῆναι 1890, σσ. 336 
καὶ 338.
 17 Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, τόμ. Θ’, σσ. 956-
57, βλ. καὶ Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἰανουαρίου 
ἐπετηρὶς  2008,  σσ. 76-79.  
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Ἅγιος Σάββας 
ὁ νέος*  

ὁ ἐκ τῆς παλαιᾶς Ἠρακλείτσης 

Ὁ Ἀπρίλιος, εἶναι ὁ μήνας τῆς ἐλπίδος. 
Αὐτός ὁ μήνας ἔχει ταυτιστεῖ μέ δύο ἐλπιδοφόρα 
μηνύματα: τήν ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου 
καί τήν συνεπαγομένη ἀνάσταση τῆς φύσεως. 
Τήν μέν ἐκ τῆς φθορᾶς τοῦ θανάτου, τήν δέ ἐκ 
τῆς φθορᾶς τοῦ χειμῶνος. Μέσα σέ αὐτόν τόν 
γλυκό μήνα πού ὁλάνθιστες οἱ πασχαλιές καί 
τά ζουμπούλια, τά εὐώδη της φύσεως ἄνθη 
σκορπίζουν τῆς ἐλπίδος τό μήνυμα, ἕνα ἄλλο 
εὐῶδες ἄνθος, αὐτή τήν φορά ἀπό τόν πάντοτε 
ὁλάνθιστο κῆπο τοῦ Παραδείσου τιμᾶ ἡ Ἐκκλη-
σία τοῦ Χριστοῦ τόν Θεοφόρο Ἅγιο καί προ-
στάτη τῆς νήσου Καλύμνου τόν Θαυματουργό 
Ὅσιο Σάββα τόν νέο.  

Θά πρέπει νά στρέψουμε τά μάτια στό πα-
ρελθόν, Σεπτέ Ποιμενάρχα τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Ἐλευθερουπόλεως καί προεστώτα τῆς 
εὐχαριστιακῆς συνάξεως κ.κ. Χρυσόστομε φι-
λάγιοι καί εὐσεβεῖς, τοῦ λόγου ἀκροαταί, νά 
γυρίσουμε τήν σκέψη μας στάς ἀπαρχᾶς τοῦ 
πρόπαρελθόντος αἰῶνος ὅταν κατά τό ἔτος 
1862 στά εὐλογημένα χώματα τῆς Ἠρακλείτσας 
στήν Ἀνατολική Θράκη, γεννιέται ὁ κατά κό-
σμον Βασίλειος1 τέκνο τῶν εὐσεβῶν γονέων 
τοῦ Κωνσταντίνου καί Σμαραγδής. Ἐκεῖ στά 
ἁγιασμένα τῆς ἀνατολικῆς Θράκης χώματα, ὁ 
μικρός Βασίλειος θά ζήσει τά παιδικά του χρό-
νια, στήν ἀγαπημένη του πατρίδα τήν παλιά 
Ἠρακλείτσα φυσική ἱστορική συνέχεια τῆς 
ὁποίας ὑπάρχει ἡ Νέα Ἠρακλείτσα τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως.  

Εἶναι γνωστόν, πώς στήν Ἠρακλείτσα τῆς 
Ἀνατολικῆς Θράκης, ὑπῆρχαν μεγάλα μονα-
στήρια2, ὡς ἡ μονή τῶν Μακκαβαίων, ἡ Μονή 
τῶν Διδύμων ὅπου ἐφυλάσσετο  τό ἀπότμημα 
τῆς Κάρας τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους καί 
ἀσφαλῶς πρώτιστα ἡ Μονή τῆς Παναγίας 

*Ὁμιλία ἐκφωνηθεῖσα ὑπό τοῦ π. Θωμά Ἀνδρέου Δρ. Θ. 
Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Ἐλευθερουπόλεως, κατά τόν πρῶτον 
πανηγυρικό ἑορτασμό τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου, στόν Ἱ.Ν. Πα-
ναγίας Φανερωμένης Νέας Ἠρακλείτσης, τήν Ε΄ Κυριακή 
τῶν Νηστειῶν (2-4-17) . 
1 Β. Παπανικολάου Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΝΕΟΣ Ο ΕΝ ΚΑ-
ΛΥΜΝΩ, ἔκδ. Ἱ.Μ. Ἁγ. Πάντων Καλύμνου 1999 σ.21. 
2 Π. Λέκκου: ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑ-
ΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, ἐκδ. Δεδούση, Θεσσαλονίκη 1999, 
σ.σ. 252-357.

«Ἠρακλείτσης ἐκβλάστημα  
καί Καλύμνου τό καύχημα  

καί μεσίτην ἔνθεον  
πρός τόν Κύριον,  

τόν θεόφρονα Σάββα  
ἐπαξίως εὐημήσωμεν,  
μοναστῶν τό νέον γέρας  
καί ἱερέων τό σέμνωμα»

Τοῦ Ἀρχιμ. Θωμᾶ Ἀνδρέου 
Δρ Θεολογίας
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ὅπου βρέθηκε τό 1700 μ.Χ ἡ Θαυματουργός 
Εἰκών τῆς Κυρᾶς Φανερωμένης!  

Σέ αὐτό τό ἐκκλησιαστικό περιβάλλον καί 
μέ τήν ἐμπνευσμένη καθοδήγηση τῶν παλαιῶν 
πατέρων καί προκατόχων μας, ὁ μετέπειτα τῆς 
Ἐκκλησίας Ὅσιος Σάββας, προετοιμάζει τόν 
ἑαυτόν του, ὥστε νά γίνει σκεῦος τῆς ἐκλογῆς 
τοῦ Θεοῦ. Αἰσθάνεται τήν οὐράνια ἕλξη καί 
ἀπαντᾶ μέ τήν ἀνθρώπινη κλίση ἀποδεχόμενος 
τό κάλεσμα τοῦ Θεοῦ πρός αὐτόν. Σέ ἡλικία 
περίπου δώδεκα ἐτών3 πηγαίνει στό Ἅγιον Ὅρος 
καί συγκεκριμένα στήν Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης 
εἰς τό Κελίον τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. 
Εἶναι ἡ ἀπαρχή τῆς πορείας του, μίας πορείας 
στήν ὁποία τόν συντροφεύει ἡ Χάρις τῆς Πα-
ναγίας μας. Ἐκεῖ, θά μάθει τήν ἱερά τέχνη τῆς 
ἁγιογραφίας κοντά σέ φημισμένους τεχνίτες 
στά χέρια τῶν ὁποίων ὁ χρωστήρας ἀποδίδει 
στά πρόσωπα τήν φωτεινότητα τῆς ψηλάφησης 
τοῦ ἀκτίστου Φωτός τῶν ἁγίων, τῶν φίλων του 
Θεοῦ.  

Ἀναζητώντας τήν μεγαλυτέρα ἄσκηση, φθάνει 
στούς Ἁγίους Τόπους ἀρχικά στήν Λαύρα τοῦ 
Ἁγίου Σάββα τοῦ  Ἡγιασμένου, καί στήν συνέχεια 
στήν Μονή Χοζεβά, στήν δεύτερη ὄαση τῆς 
ἐρήμου, ὅπου καί κείρεται μοναχός τό 18904 καί 
λαμβάνει τό μοναχικόν του ὄνομα Σάββας, πρός 
τιμήν τοῦ Θαυματουργοῦ Ἁγίου καί κτήτορος 
τῆς ἀρχαίας Μονῆς. Ποιός μποροῦσε τότε ἐκτός 
του Τρισαγίου Θεοῦ νά γνωρίζει, ὅτι μαζί μέ τό 
ὄνομα, θά ἐλάμβανε καί τήν ἰδίαν Χάριν, τῆς 
θεραπείας τῶν νοσημάτων εἰς πάντας τούς ἐν 
πίστει προσερχομένους καί αἰτουμένους τήν 
ἴασιν!  

Ἀγωνίζεται τόν καλόν ἀγώνα, ἀσκεῖται στήν 
νηστεία, τήν ἀγρυπνία καί τήν προσευχή ὥστε 
νά λάβει τά οὐράνια χαρίσματα τοῦ Θεοῦ. Λαμ-
βάνει τήν Ἱερωσύνη στά Ἱεροσόλυμα τό 1902 
καί συνεχίζει ὁ εὐλαβής πλέον λειτουργός του 
Κυρίου τήν μεγάλη του διακονία ὡς προορι-
σμένος ἀπό τόν Θεό, ὥστε νά πληρωθεῖ στό 

πρόσωπο τοῦ ὁ Παύλειος λόγος:’’ οὗς δέ προ-
ώρισε, τούτους καί ἐκάλεσε, καί οὗς ἐκάλεσε, 
τούτους καί ἐδικαίωσεν, οὗς δέ ἐδικαίωσε, 
τούτους καί ἐδόξασε5’’. 

Ὅμως, ὁ Θεός τόν προορίζει γιά ἄλλους τό-
πους, ὥστε ἐκεῖ νά καρποφορήσει ὁ εὐσκιόφυλλος  
πλάτανος, ὑπό τήν σκιάν τοῦ ὁποίου ἐπέπρωτο 
νά βροῦν ἀνάπαυσιν ἑκατοντάδες ψυχές, κου-
ρασμένων ὁδοιπόρων τῆς ζωῆς. Ἡ γνωριμία 
του μέ τόν μέγα της Ὀρθοδοξίας Ἅγιο, Νεκτάριο 
Μητροπολίτη Πενταπόλεως, ὑπῆρξε καταλυτική 
διά τήν ζωή του. Παραμένει κοντά τού6 ἕως 
ὅτου ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἐγκαταλείπει τά γήινα 
γιά τά οὐράνια, τά φθαρτά γιά τά ἄφθαρτα, τά 
πρόσκαιρα διά τά αἰώνια. 

Ἐκεῖ, στό δωμάτιο τοῦ Ἀρεταίειου νοσοκο-
μείου τῶν Ἀθηνῶν, ὁ Ἅγιος Σάββας κλήθηκε νά 
ἐνδύσει τά Ἀρχιερατικά Ἄμφια στόν πολύπαθό 
της ὑπομονῆς διδάσκαλο. Ἔζησε τό πρῶτο θαῦμα 
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ὅταν τήν στιγμή πού προ-
σεπάθησε νά φορέσει τό ἐπιτραχήλιο στό σκή-
νωμά του,  τότε “εἶδε νά κλίνη ὁ Ἅγιος τήν κε-
φαλήν τοῦ προκειμένου νά τῷ φορέσει τό πε-
τραχήλιόν του καί νά ἐπανέρχηται εἰς τήν φυσικήν 
της κατάστασιν7’’.   

Μετά τήν ταφήν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ὁ 
Ἱερομόναχος Σάββας ἐπί τεσσαράκοντα ἡμέρας 
κλείστηκε στό κελί τοῦ προσευχόμενος, ζητώντας 
κατά τό διάστημα αὐτό νά μήν τόν ἐνοχλήσει 
κανείς! Τήν τεσσαρακοστή ἡμέρα ἐξῆλθε κρα-
τώντας ἀνά χείρας τήν πρώτη ἁγιογραφημένη 
εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου8 τήν ὁποία φιλο-
τέχνησε ὁ ἴδιος! Ὁ ἕνας Ἅγιος, εἶχε ἁγιογραφήσει 
τόν ἄλλον!   

Πολλές φορές οἱ μοναχές της Μονῆς Ἁγίας 
Τριάδος Αἰγίνης ἄκουγαν κάτι σάν συζήτηση 
στόν τάφο τοῦ Ἁγίου. Ὁ ταπεινός Ἱερομόναχος 
Σάββας ζητοῦσε κατευθύνσεις γιά τήν πορεία 
του ἀπό τόν Ἅγιο Νεκτάριο. Θαυμαστά γεγονότα 

3 Στ. Παπαδόπουλου, ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΝΕΟΣ (+1948) (Ἐν 
Καλύμνω), Ἀθήνα 2010, σ.24.
4 Β. Παπανικολάου, Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΝΕΟΣ Ο ΕΝ ΚΑ-
ΛΥΜΝΩ, ὅπ.π. σ.26.

5 Ρωμ. 8,30.
6 Β. Παπανικολάου, Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΝΕΟΣ Ο ΕΝ ΚΑ-
ΛΥΜΝΩ, ὅπ.π. σ.28.
7 Β. Παπανικολάου, Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΝΕΟΣ Ο ΕΝ ΚΑ-
ΛΥΜΝΩ, ὅπ.π. σελ.29.
8 Στ. Παπαδόπουλου, ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΝΕΟΣ, ὅπ., σελ. 30.
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τά ὁποῖα διαδέχονται τό ἕνα , τό ἄλλο, ὁδηγοῦν 
τά βήματά του στήν νῆσο Κάλυμνο ὅπου πλέον 
θά ἦταν καί ὁ τελικός ἐπίγειος προορισμός του.  
Ἐκεῖ ὁ Θεός θά τόν καθιστοῦσε φρουρό τῆς 
νήσου καί τῶν εὐλογημένων κατοίκων της  πού 
στό πρόσωπό του ἔβλεπαν τά χαρίσματα τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος.  

Ἡ Μονή τῶν Ἁγίων Πάντων γίνεται τό κα-
ταφύγιό του ὥστε ἀπό ἐκεῖ νά εὐλογεῖ τούς 
θαρραλέους σφουγγαράδες Καλυμνίους, τούς 
εὐλογημένους ψαράδες, νά φυλάει τίς δικές του 
Θερμοπύλες στό ἄκρο τῆς εὐλογημένης Ἑλλάδας 
ἀπέναντι στούς ἀλλόφυλους πού εὐκαίρως –
ἀκαίρως προσπαθοῦν νά ἐνεργήσουν εἰς βάρος 
αὐτοῦ του τόπου, μίας καί δέν ἔχουν ἀντιληφθεῖ 
πώς ὅτι καί ἄν γίνει εἰς τό μέλλον, ἡ Ἑλλάς δέν 
στηρίζεται σέ γήινες καί ἀνθρώπινες συμμαχίες 
ἀλλά στίς οὐράνιες δυνάμεις πού ἀπό τήν Κρήτη, 
τά Δωδεκάνησα, τό Αἰγαῖον καί τό Ἰόνιον, τήν 
Ἤπειρον, τήν Μακεδονία μας καί τήν Θράκη 
μας τήν περιφρουροῦν ἁγιασμένες μορφές ὥστε 
κάθε ἐπιβουλή ἀλλοτρίου νά ἀκυρωθεῖ!  

‘Ηταν 7 Ἀπριλίου τοῦ 1948, τέτοιος εὐλογημένος 
καί ἐλπιδοφόρος μήνας ὅταν πλέον ἦρθε ἡ ὥρα  ὁ 
Ἅγιος Σάββας τῆς Καλύμνου, ὁ Ἠρακλειτσιανός, 
νά ἐγκαταλείψει τήν στρατευομένη ὥστε νά καταστεῖ 
πλέον μέλος τῆς Θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας. Λίγο 
πρίν κλείσει τά μάτια του, καταβεβλημένος πλέον, 
κοιτάζοντας ψηλά τόν ἄκουσαν νά λέει μέ ἱερό 
ἐνθουσιασμό: “ὁ Κύριος, ὁ Κύριος, ὁ Κύριος9’’. “Καί 
κλίνας τήν κεφαλήν παρέδωκε τό πνεῦμα…10’’.  

Πέρασαν ἕντεκα χρόνια ὅταν ἀποφασίσθηκε 
τήν ἡμέρα τῆς ἐπετείου τῆς κοιμήσεώς του νά 
γίνει ἡ ἀνακομιδή τῶν λειψάνων του. Βρέθηκε 
ἄφθορος ἀπό τήν φθορά τοῦ χρόνου. Οἱ θεο-
σημίες τῶν θαυμάτων του δέν ἄργησαν νά κα-
ταστήσουν τό ταπεινό μοναστηράκι τῶν Ἁγίων 
Πάντων φάρο τηλαυγῆ πού φωτίζει τήν πορεία 
τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν γῆ στόν Οὐρανό! Πλέον, 
ὁ εὐλαβής καί ταπεινός λειτουργός του Θεοῦ, ὁ 
πρόσφυγας ἀπό τήν φωτοδότρα Ἀνατολική Θρά-
κη, εἶχε γίνει οὐρανοπολίτης μετά ἀπό τόσους 
ἀγῶνες καί κόπους, ‘’τῆς ἄκρας ταπεινώσεως ὁ 

ἐργάτης, τῆς νοερᾶς προσευχῆς ὁ ἀνύστακτος 
ὑπηρέτης, ὁ ἄφθαστος νηστευτής, ὁ ἀκαταμά-
χητός της Ἐκκλησίας ὑπερασπιστής, τῶν ἀσθε-
νούντων ὁ ἰατρός καί πάντων τῶν ἐν κινδύνοις 
ἀπροσμάχητος βοηθός11’’.   

Κάπως ἔτσι, Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα, ἀγα-
πητοί ἀδελφοί καί πατέρες ὁλοκληρώνεται ἡ 
συναρπαστική μονογραφία ἑνός γνησίου φίλου 
του Θεοῦ. Ὅταν πρίν ἀπό δεκαέξι χρόνια ἀνέλαβα 
τήν ποιμαντική διακονία τῆς Ἐνορίας Νέας Ἠρα-
κλείτσης, πληροφορήθηκα τό πρῶτον γιά τήν 
καταγωγή τοῦ Ἁγίου μας ἀπό τήν πατρίδα , τήν 
παλαιά Ἠρακλείτσα τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης.  

Καί σήμερα ὁλοκληρώνεται τό πρῶτο σκέλος 
τῆς εὐσεβοῦς ἐπιθυμίας ὅλων μας, ὁ Ἅγιος 
Σάββας νά ἑορτασθεῖ γιά πρώτη φορά πανηγυ-
ρικά στήν Ἐνορία μας μέ προεστώτα τόν Μη-
τροπολίτη μας. Ἡ εὐλάβειά σας ἀδελφοί τόν 
ἔθεσε σέ παραθρόνιο δίπλα στόν Θρόνο Τῆς 
Μεγαλόχαρης Φανερωμένης τῆς Ἠρακλείτσας 
τήν ὁποίαν πολλάκις ὁ ἴδιος ἀσπάστηκε ὡς 
παιδί καί ἐνώπιόν της ὁποίας ἄφησε τούς ἀνε-
κλάλητους στεναγμούς τῆς ψυχῆς του νά γίνουν 
εὐῶδες θυμίαμα προσευχῆς πρός Ἐκείνην.  

Ἕνα μόνον μένει τώρα. Νά μᾶς ἀξιώσει σύν-
τομα νά τόν ἑορτάσουμε σέ δικό του Ναό ἐδῶ 
στήν Ἠρακλείτσα καί ἴσως τότε ὁ ἴδιος ἐπιτρέψει 
μέ τίς δέουσες ἐνέργειες τοῦ Σεπτοῦ Ἐπισκόπου 
μας, νά ἀξιωθοῦμε νά ὑποδεχθοῦμε μικρό ἀπό-
τμημα ἐκ τῶν λειψάνων του ὥστε νά ἐπιστρέψει 
ξανά στούς συμπατριῶτες του πρόσφυγας καί 
ἐκεῖνος, κοντά στούς πρόσφυγες τῆς Ἠρακλεί-
τσας.   

Εὐχηθεῖτε Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, 
σέ αὐτήν τήν ἱστορική γιά τήν ἐνορία μᾶς στιγμή 
τῆς πρώτης πανηγύρεως τοῦ Ἁγίου μας ἡ ὁποία 
συμπίπτει μέ τήν ἐπέτειο μνήμης τῆς γενοκτονίας 
τοῦ Θρακικοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὁ Ἅγιος Σάββας ὁ 
ἐν Καλύμνω, ὁ Ἠρακλειτσιανός, νά εἶναι ἀρωγός 
καί βοηθός σέ  ὅλους μας, νά προστατεύει καί 
νά εὐλογεῖ, μεσιτεύοντας στόν Τριαδικό Θεό, 
ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας. Ἀμήν.  

9 Στ. Παπαδόπουλου, ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΝΕΟΣ, ὅπ. σελ.67.
10 Ἰωαν. 19,30.

11 Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου, ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΟΡΟΥΣ, ἐκδ. Μυγδονία-Θεσσαλονίκη, 2008, σελ. 654.
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Ἅπαντες οἱ ἱερεῖς οἱ ἀνήκοντες στήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἐλευθερουπόλεως, συ-
νελθόντες εἰς Σύναξιν κατά τήν 27ην Ἰανουαρίου 2018, εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον 
τῆς Μητροπόλεως «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος» ἐν Ἐλευθερουπόλει καί ἀφοῦ 
ἤκουσαν μετά προσοχῆς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην των κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ 
νά ἀναπτύσση ἐκτενῶς περί τῆς Μακεδονίας καί τοῦ ἐπιχειρουμένου σφετερισμοῦ τοῦ 
τιμίου καί ἐνδόξου ὀνόματός της ὑπό τοῦ νεοφανούς κρατιδίου τῶν Σκοπίων 
ἀπεφάσισαν ὁμοφώνως: 

Τάσσονται ἀναφανδόν παρά τό πλευρόν ὅλων τῶν Ἑλλήνων, τῶν φρονούντων 
ὀρθῶς ἐπί τοῦ θέματος τῆς Μακεδονίας καί πολεμούντων σθεναρῶς κατά τῆς ἀπεμ-
πολήσεως τοῦ ἐνδόξου ὀνόματός της εἰς ἔθνος ἀλλότριον. 

Διακηρύσσουν τήν σταθεράν των πεποίθησιν, ὅτι δύναται τό κρατίδιον τῶν 
Σκοπίων εὐκόλως νά ὀνομασθῆ δι’ ἄλλου προσφυεστέρου ὀνόματος, καταλλήλου 
κυρίως πρός τήν ἱστορίαν. Ἀντιθέτως διά τοῦ ὀνόματος Μακεδονία ἤ παραγώγου 
αὐτοῦ ἀντιστρατεύεται βαναύσως τήν ἱστορικήν πραγματικότητα καί ὑποθάλπει 
σκοπούς ἀθεμίτους. 

Διαδηλοῦμεν ὅτι δέν θά παύσωμεν νά διακηρύττωμεν πρός πάντας περί τῆς μονα-
δικότητος τῆς Μακεδονίας καί τοῦ ἀναποσπάστου αὐτῆς μέ τό ἔθνος τῶν Ἑλλήνων. 

Διά τούς συνελθόντας ἱερεῖς 
 

 
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ 

ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΠΕΝΟΣ 
 

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ 

ΠΡΩΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
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Kατά τόν μήνα 
Ὀκτώβριον 2017 ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Χρυσό-

στομος:  
 
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 1ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Δημη-

τρίου Νικησιάνης, εἰς τόν πανηγυρίζοντα αὐτῆς 
Ἱερόν Ναόν Παναγίας Γοργοεπηκόου, τήν 
22αν εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ 
Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 26ην εἰς τόν Μητρο-
πολιτικόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἰωαννίνων ἐπί τῆ 
ἀνακομιδῆ τῶν Ἁγίων Λειψάνων Γεωργίου 
τοῦ Νεομάρτυρος μετά τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου 
κ.κ. Μαξίμου, τήν 27ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νέστορος Κοκκινοχω-
ρίου, τήν 29ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δη-
μητρίου Γαληψοῦς. 
          
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 25ην εἰς τόν Ἑσπερινόν ἐπί τῆ ἀνακο-

μιδῆ τῶν Ἁγίων Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
τοῦ Νεομάρτυρος εἰς τόν Μητροπολιτικόν 
Ἱερόν Ναόν τῶν Ἰωαννίνων μετά τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κ.κ. Μα-
ξίμου. 

 
Συμμετέσχε: 
Τήν 3ην, 4ην 5ην και 6ην τῶν ἐργασιῶν τῆς 

Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς 
καί εἰς τάς ἐκλογάς τῶν Σεβασμιωτάτων Μη-
τροπολιτῶν: Σταγῶν καί Μετεώρων κ.κ. Θεο-
κλήτου καί Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου 
κ.κ. Στεφάνου, τήν 6ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολου-
θίας τῆς Πρεσβυτέρας Ἀθηνᾶς Ἡλιάκη εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν Παναγίτσας Παλαιοῦ Φαλήρου 
μετά τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Νέας 
Σμύρνης κ.κ. Συμεών καί Παροναξίας κ.κ. 
Καλλινίκου, τήν 8ην εἰς τό Ἀρχιερατικόν Συλ-

λείτουργον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημη-
τρίου Θεσσαλονίκης κατά τήν Χειροτονίαν 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων, 
Νεαπόλεως καί Θάσου κ.κ. Στεφάνου, τήν 
15ην εἰς τό Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον διά 
τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 

Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Γουμε-
νίσσης μετά τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου 
καί τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Καπι-
τωλιάδος κ.κ. Ἡσυχίου, Σερρῶν κ.κ. Θεολόγου, 
Νεαπόλεως κ.κ. Βαρνάβα, Ἰωαννίνων κ.κ. Μα-
ξίμου, Ἐλασσῶνος κ.κ. Χαρίτωνος καί τοῦ 
οἰκείου Ἱεράρχου κ.κ. Δημητρίου, τήν 25ην 
τῆς Μεγαλοπρεποῦς Λιτανείας τῆς Εἰκόνος 
καί τῶν Χαριτοβρύτων Λειψάνων τοῦ Ἁγίου 
Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου εἰς Θεσσαλονίκην 
μετά τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσ-
σαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου καί πολλῶν ἄλλων 
Ἱεραρχῶν. 

 
Προέστη: 
Τήν 14ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς μη-

τρός τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου π. 
Ἀθανασίου, Δήμητρας Παπαδάκη εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀσημενίου Ἕβρου 
μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δι-

Γουμένισσα.



δυμοτείχου κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ, τήν 

28ην τῆς Δοξολο-
γίας ἐπί τῆ Ἐθνικῆ 
Ἐπετείω τοῦ 1940 εἰς 

τ ό ν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν 
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί τῆς ἐπιμνημοσύνου 
δεήσεως εἰς το Ἡρῶον τῆς Πόλεως. 

Ἐτέλεσε: 
Τήν 23ην Ἁγιασμόν ἐπί τῆ ἐνάρξει τῶν Κα-

τηχητικῶν Κύκλων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς 
Κυριῶν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν. 

Εὐλόγησε: 
Τήν 14ην εὐγενῶς προσκληθείς, τόν Γάμον 
τῶν Ἀθανασίου Γουσίδη καί Κυριακῆς Μαν-
τζάνη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου 
καί Ἑλένης Δωματίων. 

 
Πραγματοποίησε: 
Τήν 21ην τήν πρώτην μηνιαίαν Ἱερατικήν 

Σύναξιν τῆς Κατηχητικῆς Περιόδου 2017 -2018 
εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον «ὁ Ἱερός Χρυσό-
στομος» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀφοῦ προ-
ηγουμένως ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν, μέ θέμα: 
«Τό τρισσόν ἀξίωμα τοῦ Χριστοῦ καί τό ἀντί-
στοιχο Ἱερατικό ἔργο». Τήν εἰσήγησιν παρου-
σίασεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας. 

 

Προήδρευσε: 
Τήν 12ην συνεδριάσεως τῆς Παπαχρηστι-

δείου Βιβλιοθήκης Ἐλευθερουπόλεως. 
 
 
Kατά τόν μήνα Νοέμβριον 2017 ὁ Σεβα-

σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστο-
μος:  
 
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 5ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρα-

σκευῆς Ἐξοχῆς, τήν 8ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἐλευ-
θερῶν, τήν 11ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν 
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ 
Ἁγίου Μηνᾶ, μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Μποτσουάνας κ. Γενναδίου, τήν 
12ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Σοφίας 
Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου 
κ.κ Στεφάνου καί προέστη τῆς δοξολογίας διά 
τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Νήσου Λέσβου, προ-
σκεκλημένος τοῦ Προέδρου τοῦ Συλλόγου Λε-
σβίων Θεσσαλονίκης, τήν 13ην εἰς τόν Καθε-
δρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου 
ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί τῆς 
ὀνομαστικῆς ἑορτῆς του, μετά τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Μποτσουάνας κ. Γεν-
ναδίου, στό δέ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας 
τόν Σεβασμιώτατον ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλή-
ρου προσεφώνησεν ὁ ἑορτάζων Πρωτοσύγ-
κελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας π. Χρυ -
σόστομος Μπένος. Ὁ Σεβασμιώτατος κλείνον-
τας τήν πανηγυρικήν καί μεγαλοπρεπεστάτην 
Θείαν Λειτουργίαν εὐχαρίστησε τούς πάντας 
διά τήν συμμετοχήν τους, τίς εὐχές τους καί 
τήν παρουσίαν τους εἰς τήν ἑορτάσιμον αὐτήν 
ἡμέραν, τήν 21ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν 
Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, 
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μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μπο-
τσουάνας κ. Γενναδίου, τήν 25ην εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Μελίσσης, τήν 30ην 
εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἀπο-
στόλου Ἀνδρέου εἰς τήν Ἐνορίαν τοῦ Ἁγίου 
Ἀνδρέου 
              
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 7ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ πανηγυρί-

ζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Τα-
ξιαρχῶν Χρυσοκάστρου, τήν 8ην εἰς τόν 
Ἑσπερινόν τοῦ Προσκυνηματικοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ὅπου καί ἐψάλη-
σαν καί τά ἐγκώμια τοῦ Ἁγίου, τήν 10ην εἰς τόν 
Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, ὅπου μεγαλο-
πρεπῶς 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 τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Σιδηροκάστρου κ.κ. Μακαρίου, 
ὅστις ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἑσπερινόν καί 
ὡμίλησεν παρουσία τῶν Ἀρχῶν καί ἁπάντων 
τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τόν 
Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθε-
ρίου. 

 
Συμμετέσχε: 
Τήν 18ην εἰς τήν ὑποδοχήν τοῦ Σεβασμιω-

τάτου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως 
καί Θάσου κ.κ. Στεφάνου εἰς τά ὅρια τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Φιλίππων ὡς καί τήν ἐνθρόνισίν 
του εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου Καβάλας, τήν 19ην εἰς τό 
Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον εἰς τόν ἴδιον 
Ἱερόν Ναόν προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Φιλίππων κ.κ. Στεφάνου, τήν 25ην εἰς 

τήν ὑποδοχήν καί ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Σταγῶν καί Μετεώρων κ.κ. Θεοκλή-
του. 

 
Πραγματοποίησε: 
Τήν 24ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν 

εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως «ὁ ἱερός Χρυσόστομος μέ θέμα: «ὁ 
Ἱερεύς καί οἱ συνεργάτες του». Τήν εἰσήγησιν 
παρουσίασεν ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτρο-
πος π. Ἀθανάσιος Παπαδάκης. Ἀκολούθησε 
ἐνδιαφέρων διάλογος.  

 

Ἐτέλεσε: 
Τήν 5ην τά Θυρανοίξια τοῦ νεόδ-

μητου Ἱεροῦ Ἐξωκκλησίου τοῦ Ὁσίου Παϊ-
σίου εἰς τήν Παλαιάν Αὐλήν, τό ὁποῖον 
ἀνήγειρεν ἡ οἰκογένεια τοῦ Ἱερέως π. Θεολόγη 
Μαστορῆ. 

 
Προέστη: 
Τήν 2αν τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς 

Μήτου Αἰκατερίνης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσο-
δίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, τήν 3ην τῆς 
Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς Σγουρομαλλίδου 
Πολυξένης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων 
Ταξιαρχῶν Ἐλευθερῶν. 

 

Ἱερός Ναός Ἁγίου Παϊσίου.



 
Kατά τόν 

μήνα Δεκέμβριον 
2017 ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης 

μας κ. Χρυσόστομος:  
 
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 3ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νι-

κολάου Νέας Περάμου, τήν 4ην εἰς τόν πανη-
γυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Βαρβάρας 
Μεσιᾶς, τήν 6ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Μη-
τροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
Ἐλευθερουπόλεως, τήν 7ην εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν 
Ναόν ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου Ἐπι-
σκόπου Μεδιολάνων, ὅπου ἐτέλεσεν καί τό 
μνημόσυνον τοῦ Ἀειμνήστου Προκατόχου του 
Κυροῦ Ἀμβροσίου, τήν 10ην εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Φωλιᾶς, ὅπου καί προ-
έστη τοῦ τεσσαρακονθημέρου Μνημοσύνου 
τῆς Πολυξένης Σγουρομαλλίδου μητρός τοῦ 
Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας π. Μιχαήλ, τήν 13ην 
ἐπί τῆ ἑορτῆ τῶν πέντε Μαρτύρων, εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὀρφανίου, 
τήν 15ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Καθεδρικόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου μετά τῶν 
Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Μποτσουάνας 
κ.κ. Γενναδίου καί Φιλίππων κ.κ. Στεφάνου, 
ὅπου καί ἐχειροτόνησεν Διάκονον τόν Ἀθα-
νάσιον Γουσίδην, τελειόφοιτον τῆς Ἀνωτάτης 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, 
τήν 17ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου 
Κηπίων, τήν 23ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμή-
σεως τῆς Θεοτόκου Μυρτοφύτου, ὅπου καί 
προέστη τοῦ τεσσακονθημέρου Μνημοσύνου 
τῆς Ἐλευθερίας Χαλάτα, τήν 25ην τά Ἅγια 
Χριστούγεννα εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν 
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 26ην εἰς τήν 
Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσο-
κάστρου, τήν 27ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου 

Στεφάνου καί τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων κ.κ. 
Στεφάνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Παύ-
λου Καβάλας μετά τῶν Σεβασμιωτάτων Μη-
τροπολιτῶν Ξάνθης κ.κ. Παντελεήμονος, Μπο-
τσουάνας κ.κ. Γενναδίου, Μαρωνείας κ.κ. Παν-
τελεήμονος, Λαγκαδᾶ κ.κ. Ἰωάννου καί Ἰωαν-
νίνων κ.κ. Μαξίμου, τήν 31ην εἰς τήν Ἱεράν 
Μονήν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νικησιάνης.  

 
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησεν: 
Τήν 5ην εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν 

τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς τόν ὁμώνυμον Μη-
τροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἐλευθερουπόλεως, 
τήν 14ην εἰς τόν Ἑσπερινόν ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ 
Ἁγίου Ἐλευθερίου εἰς τόν πανηγυρίζοντα Κα-
θεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου 
μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μπο-
τσουάνας κ.κ. Γενναδίου, ὅπου καί προέστη 
τῆς Λιτανείας τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου καί τῆς 
Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου, τήν 22αν εἰς τήν Ἀκολουθίαν 
τῶν Μεγάλων Ὡρῶν εἰς τόν Μητροπολιτικόν 
Ἱερόν Ναόν, τήν 24ην εἰς τόν πανηγυρικόν 
Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, 
τήν 31ην εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν ἐπί 
τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἐλευθερουπόλε-
ως. 

 
Ἔδωσε: 
Τήν 21ην διάλεξιν ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τῶν 

Χριστουγέννων εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ θέμα: «Πότε γεν-
νήθηκε ὁ Χριστός. Ἡ γνώμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάν-
νου τοῦ Χρυσοστόμου». Τήν διάλεξιν παρη-
κολούθησαν οἱ Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, 
οἱ Ἀρχές καί πλῆθος κόσμου. Ἀκολούθησε γό-
νιμος καί ἐποικοδομητικός διάλογος. Τήν ἐκδή-
λωσιν πλαισίωσε ἡ Βυζαντινή Χορωδία τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Ρωμανός ὁ Μελωδός» 

MBΩNA

22



23

 ����������-� ������

ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ ἱεροψάλτου τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Ναοῦ Χρυσοβαλάντη Ἰωαννίδη. 
Ἡ ἐκδήλωσις ἔκλεισε μέ τήν προσφορά δεκα-
πέντε (15) ὑποτροφιῶν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας εἰς φοιτητάς τῆς Μητροπο-
λιτικῆς Περιφερείας μας. 

 
Ἐτέλεσε: 
Τήν 7ην Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Προ-

κατόχου του Κυροῦ Ἀμβροσίου εἰς Νέαν Πέ-
ραμον. 

 
Προέστη: 
Τήν 2αν τῆς ἑξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ Σταύ-

ρου Μιχαλοπούλου, Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβού-
λου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
Ἐλευθερουπόλεως, τήν 21ην τοῦ Ἱεροῦ Εὐχε-
λαίου εἰς τόν ὡς ἄνω Μητροπολιτικόν Ἱερόν 
Ναόν.   

 
Προήδρευσε: 
Τήν 21ην συνεδριάσεως τῆς Παπαχρηστι-

δείου Βιβλιοθήκης Ἐλευθερουπόλεως. 
 
Προσέφερε: 
Τήν 28ην δῶρα ἐπί τῆ εὐκαιρία τῆς κοσμο-

σωτηρίου ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων εἰς τά 
τέκνα τῶν Ἱερέων, τά ὁποῖα συνήχθησαν τήν 
ἡμέραν αὐτήν μετά τῶν γονέων των εἰς τόν 
Μητροπολιτικόν Οἶκον, ἔψαλαν τα κάλαντα 

εἰς τόν Σεβασμιώτατο μέσα εἰς ἕνα κλῖμα ἀμοι-
βαίας χαρᾶς καί ἀγάπης. 

 
Ἔψαλαν: 
Τά κάλαντα εἰς τόν Σεβασμιώτατον ἡ μου-

σική τοῦ Δήμου, Στρατιῶτες, Μαθητές, Σύλ-
λογοι, Σωματεῖα, παιδιά τῆς Πόλεως καί τῶν 
Ἱερέων μας. 

 
Βοήθησε: 
Μέσω τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Κοινωνικοῦ Παν-
τοπωλείου, τοῦ Κοινωνικοῦ Φαρμακείου καί 
τῆς Τράπεζας Ἀγάπης ἀναξιοπαθοῦντας, ἀνέρ-
γους καί δοκιμαζομένους ἀδελφούς μας καθ’ 
ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ ἔτους. 

 
Χειροτονία Διακόνου 

Τήν 15ην Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος ἐχειροτό-
νησεν Διάκονον τόν Ἀθανάσιον Γουσίδην εἰς 
τόν πανηγυρίζοντα Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν 
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου παιδιόθεν διακονεῖ 
εἰς τόν ὡς ἄνω Ἱερόν Ναόν ὡς Ἀναγνώστης 
καί τά τελευταῖα χρόνια ὡς δεξιός Ἱεροψάλτης. 
Εἶναι ἔγγαμος τελειόφοιτος τῆς Ἀνωτάτης 
Ἑκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης 
καί γνώστης τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Τό πε-
ριοδικό μας τοῦ εὔχεται θεάρεστον διακονίαν.




