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ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Ὁ
 τίτλος τοῦ παρόντος ἄρθρου 
ἀποτελεῖται ἀπό δύο μόνο γράμ-
ματα τοῦ λατινικοῦ ἀλφάβητου. 

Τά γράμματα C καί D. Ποιά εἶναι ὅμως ἡ 
σημασία τους, ὥστε ν’ ἀποτελέσουν τήν 
ἀφετηρία ἑνός κύριου ἄρθρου ἤ καί τό πε-
ριεχόμενό του θά ἐξηγήσουμε στή συνέ-
χεια. Ὁ συντάκτης τοῦ παρόντος ἄρθρου 
ἦταν μαθητής γυμνασίου καί διῆγε τήν 
ἀμέριμνη καί ἄφροντι ζωή τοῦ ἐφήβου 
μέσα σέ μία καλοστεκούμενη ἀκόμη ἡμι-
αγροτική κοινωνία. Γιά πρώτη δέ φορά 

εἶδε μέ ἀπορία τά δύο αὐτά τοῦ λατινικοῦ 
ἀλφάβητου γράμματα στήν κορυφή τῆς 
σελίδας τοῦ συνταγολογίου ἑνός γιατροῦ 
τοῦ τόπου. Εἶχε πρίν λίγο κληθεῖ ἐπειγόν-
τως γιά νά ἐξετάσει ἀπό κοντά κάποιο σε-
βαστό οἰκογενειακό μας πρόσωπο, πού 
χρειάσθηκε ἄμεση ἰατρική βοήθεια. 

Ὁ ὑποφαινόμενος εἶδε τότε μέ κάποια 
ἀπορία στήν ἀρχή τῆς συνταγῆς, πρίν ἀπό 
δύο – τρία φάρμακα, νά φιγουράρουν κε-
φαλαῖα τά δύο αὐτά γράμματα. Ἀδυνα-
τώντας δέ νά συγκρατήσει τήν περιέργειά 
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του ρώτησε τόν ἰατρό, πού εἶχε τήν καλύ-
τερη φήμη στήν περιοχή καί ὡς ἄνθρωπος 
καί ὡς ἰατρός. Τί ἤθελε ὁ συνταγογράφος 
νά δηλώσει πρίν νά δώσει τήν ἰατρική του 
γνώμη γράφοντας τά φάρμακα, πού 
ἔπρεπε νά προμηθευθοῦμε ἀπό τό φαρμα-
κεῖο, γιά τή θεραπεία τοῦ ἀσθενοῦς. Καί 
τότε ὁ καλός ἐκεῖνος καί ἀλησμόνητος 
γιατρός (ἄς ἔχει ἀνάπαυση ἡ ψυχή του) 
γνωρίζοντας καί τήν φιλομάθεια τοῦ 
ἐρωτῶντος μαθητοῦ ἐξήγησε μέ ὑπομονή 
τή σημασία τους. 

C.D.! Εἶναι τά ἀρχικά δύο λατινικῶν 
λέξεων. Cum Deο! Δηλαδή «σύν 
Θεῶ». Πού σημαίνει γιά τόν ἀκούραστο 
ἐργάτη τῆς δημόσιας ὑγείας: Εἶδα, ἀκρο-
άστηκα, ἐξήτασα, ἔμαθα τό ἱστορικό τοῦ 
ἀρρώστου καί τώρα μαζί μέ τόν Θεό γιά 
τό καλό καί τή θεραπεία του προτείνω τά 
παρακάτω φάρμακα! Τόση φιλοσοφία σέ 
δύο μόλις γράμματα! Ἔχουν περάσει 
ἀρκετές δεκαετίες ἀπό τότε. Ὅλα τά πρό-
σωπα πού ἦσαν παρόντα στό περιστατικό, 
πρόσωπα ἀγαπημένα καί σεβαστά, ἔχουν 
φύγει γιά τήν ἄλλη ζωή. Ὅμως ἡ ἀνά-
μνηση τοῦ C(um) D(eο) ἔρχεται πάντοτε, 
ὅταν ἐμεῖς πιά, σύμφωνα μέ τούς νόμους 

τῆς Θείας Πρόνοιας 
ἔρθουμε πιό κοντά 

στούς ἰατρούς γιά νά 
τούς ζητήσουμε τή 
βοήθειά τους 
χάριν τοῦ πά-
σχοντος σαρ-
κίου, ἰδίως ὅταν 
περάσουμε τό 

Δαβιτικό ὅριο τοῦ βίου καί οἱ ἀσθένειες 
μᾶς κάνουν πιό συχνή τήν δυσάρεστη ἐπί-
σκεψή τους. 

Εὐτυχῶς καί ἡ ἀνάμνηση αὐτή τῶν μα-
θητικῶν μας χρόνων δέν συνοδεύεται μέ 
πικρή νοσταλγία. Μπορεῖ τά ἀρχικά αὐτά 
λατινικά γράμματα νά μή τά ξαναεῖδα στίς 
ἄπειρες συνταγές πού πέρασαν ἀπό τότε 
ἀπό τά χέρια μας, ἀλλά τό νόημα πού 
ἐκφράζουν καί τή φιλοσοφία τά εἴδαμε 
στή συμπεριφορά πολλῶν ἄξιων θεραπόν-
των τοῦ Ἱπποκράτη. Δηλαδή νά ἀκού-
σουμε  τήν εὐγνώμονα ὁμολογία «πρῶτα 
ὁ Θεός» καί κατόπιν θά ἔλθει ἡ συμπαρά-
σταση τῆς φιλάνθρωπης Ἐπιστήμης. 

Εἶναι πολύ παρήγορο ὅτι καί στίς ἡμέ-
ρες μας ἡ πλειονότητα τῶν ἰατρῶν τῆς πα-
τρίδος μας δέν ἀρνοῦνται τό C.D.  τῶν 
συναδέλφων των τοῦ περασμένου αἰώνα. 
Μπορεῖ νά μή τό ἀναγράφουν ἐπί κεφαλῆς 
τῶν συνταγῶν των, ἀλλά μέ τήν ὅλη φι-
λάνθρωπη καί εὐγενική στάση καί συμπε-
ριφορά τους ἀπέναντι στόν ἄρρωστο 
ἀδελφό τους  ἐκφράζουν ἄριστα τή φιλο-
σοφία του. Μάλιστα τόν τελευταῖο καιρό 
ὡραῖο, φωτεινό παράδειγμα καί ὁδηγό 
ἔχουν τόν συνάδελφο τους Ἅγιο, τόν γνω-
στό καί στήν πατρίδα μας Λουκᾶ τόν 
ἰατρό καί μαρτυρικό ἐπίσκοπο Κριμαίας. 

Μακάρι «σύν Θεῶ» ὅλοι οἱ ἰατροί μας 
νά ἀσκοῦν τό φιλάνθρωπο ὑπούργημά 
τους. Ἔτσι μυριάκις θά εἶναι πιό χρήσιμοι 
καί ἀποτελεσματικοί γιά τούς συνανθρώ-
πους των.

† Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος
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ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Ἐν Ἐλευθερουπόλει τῇ 19ῃ.4.1978 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
 
Πρός 
Τήν A.Ε. τόν πρόεδρον τῶν Η.Π. Ἀμερικῆς 
Κύριον Τζίμυ Κάρτερ 
Εἰς Οὐάσιγκτον - Η.Π.Α. 
 
Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε· 

Θά ἤμην ἰδιαιτέρως εὐτυχής ἐάν ἡ παροῦσα 
μου ἀνεφέρετο εἰς εὐχάριστόν τι γεγονός, 
ἀντικατοπτρίζον τά ἐκ τῆς πατροπαραδότου 
φιλίας μεταξύ τοῦ Ἑλληνικοῦ καί Ἀμερικανι-
κοῦ λαοῦ αἰσθήματα. 

Δυστυχῶς ὅμως, ἀπευθύνομαι σήμερον 
πρός Ὑμᾶς, ὡς Ἕλλην Ἐπίσκοπος τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας, προκειμένου νά ἐκφράσω 
τήν βαθυτάτην ὀδύνην καί ἀπογοήτευσίν μου 
διά τήν ἔναντι τῆς Ἑλλάδος ἐχθρικήν στάσιν 
τῆς Κυβερνήσεώς Σας. 

Ἀτυχεῖς διπλωματικοί χειρισμοί τῶν τελευ-
ταίων Κυβερνήσεων τῶν Η.Π.Α. ἐπί μεγάλων 
διεθνῶν προβλημάτων εἶχον ὡς συνέπειαν 
τήν μείωσιν τοῦ γοήτρου τῆς μεγάλης Χώρας 
Σας ἀνά τήν Οἰκουμένην. 

 
Οὕτω: 
 
1) Ἐπί ὁλόκληρον ἑπταετίαν, καθ’ ἥν ἡ Χώ-

ρα μας ἐκυβερνᾶτο ὑπό τοῦ δικτατορικοῦ κα-
θεστῶτος, τό ὁποῖον ὑπῆρξεν ἔμπνευσις καί 

ἐκτέλεσις τῶν Ὑμετέρων Μυστικῶν Ὑπηρε-
σιῶν (C.I.A.) ἠκούομεν ἡμεῖς οἱ  Ἕλληνες μέ 
ὀδύνην τάς κυνικάς δηλώσεις τῶν ἐπισήμων 
Ἀμερικανῶν, καθ’ ἅς ἡ διατήρησις ἀγαθῶν 
σχέσεων μετά τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος 
ὑπηγορεύετο ὑπό τῶν συμφερόντων τῶν 
Η.Π.Α.: Ἡ γραμμή αὕτη τοῦ μισέλληνος Κίσ-
σιγκερ ἐτηρήθη πιστῶς καί ἀπαρασαλεύτως 
μέχρι τῆς πτώσεως τῆς δικτατορίας, εἰς 
πεῖσμα τῶν διαμαρτυριῶν τοῦ φίλου καί εὐγε-
νοῦς Ἀμερικανικοῦ λαοῦ. 

 
2) Ὅτε αἱ τουρκικαί ὀρδαί τοῦ Ἀττίλα ἐπέ-

δραμον κατά τῆς ἀόπλου καί μαρτυρικῆς Κύ-
πρου δι’ ὅπλων Ἀμερικανικῆς γενναιοδώρου 
πρός τήν τουρκίαν χορηγίας, ἐβλέπομεν ἔκ -
πλη κτοι μίαν περίεργον τακτικήν τῆς Ἀμερι-
κανικῆς Κυβερνήσεως, ἐνθυμίζουσαν τακτι-
κήν Ποντίου Πιλάτου, νίπτοντος τάς χεῖρας 
εἰς τό ἀχνίζον αἷμα χιλιάδων ἀθώων ἀνθρώ-
πων. Διά τούς δυναμένους νά ἑρμηνεύσουν 
τήν σύγχρονον ἀμερικανικήν διπλωματίαν 
ὄπισθεν τῆς βαρβάρου ταύτης καταστροφῆς 

Μνήμη ἡρωϊκοῦ  Ἱεράρχου



MBΩNA

6

ἐκρύπτετο μία πρωτόγονος ἱκανοποίησις, τῆς 
ὅλης τραγωδίας θεωρουμένης ἐν τῷ πλαισίῳ 
τῶν ἀμερικανικῶν συμφερόντων. 

 
3) Ὁλοσχερής ὑπῆρξεν ἡ ἀπογοήτευσίς 

μας, Κύριε Πρόεδρε, ὅτε ἐλάβομεν γνῶσιν 
τῆς τόσον διατυμπανισθείσης ἐκθέσεώς Σας 
περί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τό κείμε-
νον αὐτό ἀποτελεῖ κλασσικόν παράδειγμα 
ὑποκρισίας ἀνυποφόρως κυνικῆς. Θῦται καί 
θύματα τίθενται –φεῦ!– εἰς τήν αὐτήν μοῖραν 
καί γίνεται λόγος περί καταπιέσεως τῆς τουρ-
κικῆς μειονότητος τῆς Ἑλληνικῆς Θράκης πα-
ραθεωρουμένων ἀδιασείστων ἱστορικῶν καί 
ἀντικειμενικῶν γεγονότων. Τί ἀπέγινε, Κύριε 
Πρόεδρε, ὁ ἀκμαῖος Ἑλληνισμός τῆς Κων-
σταντινουπόλεως ὁ ὁποῖος μόλις πρό ὀλίγων 
ἐτῶν ἀνήρχετο εἰς ἑκατόν πεντήκοντα χιλιά-
δας; Ἐμελετήσατε τά φρικαλέα γεγονότα τοῦ 
1955, ὅτε βάρβαρα στίφη ἀπαιδεύτου λαοῦ, 
ὠργανωμένα ὑπό τῆς ἐπισήμου Κυβερνήσε-
ως, κατέστρεψαν ἐν Κωνσταντινουπόλει τάς 
περιουσίας τῶν Ἑλλήνων, ἠτίμασαν τάς γυ-
ναίκας καί τάς θυγατέρας των, ἀνέσκαψαν τά-
φους, ἐσύλησαν Ναούς, ἐβεβήλωσαν τά Ἱερά 
τῆς Χριστιανικῆς ἡμῶν Πίστεως, ἐπόμπευσαν 
καί καθύβρισαν τήν Κιβωτόν τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, τό Οἰκουμενικόν δηλονότι Πατριαρ-
χεῖον Κωνσταντινουπόλεως; Πῶς ἐσυρρι-
κνώθη αὐτός ὁ ἀκμαῖος Ἑλληνισμός τῶν ἑκα-
τόν πεντήκοντα χιλιάδων, εἰς ἑπτά περίπου 
χιλιάδας ἐντός ὀλιγίστων ἐτῶν; Καί πῶς ἑρ -
μη νεύετε τό γεγονός, ὅτι ἡ ἀντίστοιχος τουρ-
κική μειονότης τῆς Ἑλληνικῆς Θράκης, ἡ κα-
τά τήν Ὑμετέραν κρίσιν «καταπιεζομένη», 
αὐξάνει καί θάλλει; Ὀφείλετε τήν ἀπάντησιν 
εἰς τήν συνείδησίν Σας. 

 
4) Ἡ ἀπογοήτευσις ἡμῶν ἐκ τῆς ὑφ’ Ὑμῶν 

ἀκολουθουμένης πολιτικῆς ὡλοκληρώθη διά 
τῆς εἰσηγήσεώς Σας περί ἄρσεως τῆς ἀπαγο-

ρεύσεως χορηγήσεως ὅπλων εἰς τήν τουρ-
κίαν, παραβιάζοντες οὕτως Ὑμεῖς, ὁ πρῶτος 
Ἀμερικανός Πολίτης τήν σχετικήν Νομοθε-
σίαν τῆς πατρίδος Σας καί περιφρονοῦντες 
προκλητικῶς πᾶσαν ἔννοιαν Δικαίου. 

Μή γνωρίζοντες, Κύριε Πρόεδρε, τί εἰση-
γοῦνται εἰς Ὑμᾶς ἐν προκειμένῳ οἱ κυνικοί 
σχεδιασταί τῆς ἐξωτερικῆς Σας πολιτικῆς, 
εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά Σᾶς γνωρίσωμεν, 
ὅτι, ὁπλίζοντες τάς αἱμοσταγεῖς χεῖρας τῶν 
τούρκων, ναρκοθετεῖτε τήν εἰρήνην εἰς αὐτήν 
τήν εὐαίσθητον περιοχήν, ἔχοντες βεβαίαν 
τήν πεποίθησιν, ὅτι ὁδηγούμενα εἰς ἀναζωπύ-
ρησιν τοῦ τουρκικοῦ παρανοϊκοῦ ἐπεκτατι-
σμοῦ, παρακολούθημα τοῦ ὁποίου θά εἶναι ἡ 
ἀναπόφευκτος ρῆξις. Διότι δι’ ἡμᾶς, Κύριε 
Πρόεδρε, ἐξηντλήθησαν τά ὅρια καί τῆς ἀνο -
χῆς καί τῶν ὑποχωρήσεων. Εἴμεθα ἀποφασι-
σμένοι ὑποβαλλόμενοι εἰς αἱματηράς θυσίας 
καί στερούμενοι καί τῶν πλέον στοιχειωδῶν 
ἀγαθῶν νά θωρακίσωμεν τήν ἄμυναν τῆς πο-
λυπαθοῦς Χώρας μας καί εἴμεθα ἐπίσης ἀπο-
φασισμένοι ν’ ἀγωνισθῶμεν καί μόνοι καί με-
τά πολλῶν, διά νά περιφρουρήσωμεν τήν 
ἐλευθερίαν καί τήν ἀκεραιότητα τῆς γῆς, τῆς 
θαλάσσης καί τοῦ ἐναερίου χώρου τῆς Πατρί-
δος μας. Τοῦτο ἀποτελεῖ δι’ ἡμᾶς ὄχι «Ἐθνικόν 
συμφέρον», ὡς θά ἐλέγετο εἰς τήν ἀμερικανι-
κήν διπλωματικήν γλῶσσαν, ἀλλ’ ἐπιταγήν 
ἐθνικῆς ἀξιοπρεπείας καί προκειμένου νά δυ-
νηθῶμεν νά ζήσωμεν χωρίς νά ἐντρεπώμεθα. 
Διότι ὡς ἐκ βαρείας ἱστορικῆς κληρονομίας 
μας γνωρίζομεν, ὅτι εἷς λαός προκειμένου νά 
ἐπιβιώσῃ καί μεγαλουργήσῃ πρέπει νά ἔχῃ 
τήν δυνατότητα καί ἱκανότητα νά εἶναι ἀξιο-
πρεπής. Οὕτως ἔπραξαν ἀνέκαθεν οἱ Πατέρες 
ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἐπ’ ἐσχάτων. Καί εὐελ-
πιστῶ ὅτι παρά τήν διαφοράν εἰς τήν δομήν 
τῆς σκέψεως καί τοῦ πολιτισμοῦ, θά εἶμαι κα-
τανοητός ὑφ’ Ὑμῶν. 
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Κύριε Πρόεδρε· 
Παύσατε νά κόπτεσθε ὑπέρ τῶν ἀνθρωπί-

νων Δικαιωμάτων, ἐπειδή τά ὑπέρ αὐτῶν κη-
ρύγματά Σας, μεστά Φαρισαϊκῆς ὑποκρίσεως, 
παροργίζουν τόν Θεόν καί ἀφορήτως προκα-
λοῦν τούς ἁπανταχοῦ γῆς πεπολιτισμένους 
ἀνθρώπους. Ἐκ τῶν λόγων καί κυρίως ἐκ τῶν 
ἔργων σας, δέν εἶναι δύσκολον νά συμπεράνῃ 
τις ὅτι σκέπτεσθε καί ἐνεργῆτε, ὡς καί οἱ συ-
νάδελφοί Σας τῶν ὁλοκληρωτικῶν κρατῶν, 
ἔναντι τῶν ὑπ’ ἐκείνων καταδυναστευομένων 
μικρῶν καί ἀνυπερασπίστων λαῶν καί Ἐθνῶν. 
Τόσον δι’ Ὑμᾶς, ὅσον καί διά τούς εἰς τ’ ἀρι-
στερά τοποθετημένους πολιτικούς Ἡγέτας, 
κορυφαῖος Νόμος, πρό τοῦ ὁποίου ἐξαφανί-
ζονται ὅλοι οἱ ἄλλοι θεῖοι καί ἀνθρώπινοι, 
εἶναι εἷς καί μόνος: Ὁ Νόμος τοῦ Συμφέρον-
τος. Εἰς αὐτόν τόν ἀποκρουστικόν, τόν ἀηδῆ 
καί Θεοκατάρατον τοῦ ταπεινοῦ συμφέρον-
τος βωμόν σφαγιάζονται καί τ’ ἀνθρώπινα δι-
καιώματα καί ἅπασαι αἱ ἠθικαί ἀξίαι, συλλή-
βδην. 

Ἀλλ’ ἡ καταπάτησις τοῦ Ὑψίστου Ἠθικοῦ 
Νόμου παροργίζει τόν Θεόν, ὁ ὁποῖος «Δί-
καιός ἐστι καί Δικαιοσύνας ἠγάπησε». Καί 
ἐπειδή, κ. Πρόεδρε «Θεός οὐ μυκτηρίζεται» 
θά ἔλθῃ –τό πιστεύω ἀκραδάντως – θά ἔλθῃ 
ἀφεύκτως καί μάλιστα συντόμως ἡ φοβερά 
ἡμέρα τῆς θείας ἐκδικήσεως καθ’ ἥν ὁ Δίκαιος 
Θεός θά ἐκσφενδονίσῃ κατά τῶν κεφαλῶν 
τῶν ἀδικούντων καί ἀδιστάκτων περιφρο-
νητῶν τοῦ Νόμου ΤΟΥ τόν κεραυνόν τῆς 
ὀργῆς ΤΟΥ καί θά ἐκτινάξῃ τά ὑπερήφανα καί 
ἄδικα Ἔθνη εἰς τήν ἄβυσσον τοῦ ὀλέθρου καί 
τόν Τάρταρον τοῦ ἐξαφανισμοῦ των ἀπό τοῦ 
προσώπου τῆς Γῆς. 

Ἡμεῖς, κ. Πρόεδρε, οἱ Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι 
σή μερον ἀδικούμεθα, περιφρονούμεθα, 
ἐμπαιζόμεθα καί ἀπανθρώπως διωκόμεθα 
ἀπό Σύμμαχον καί φίλον Κράτος (ὡς αἱ 
Η.Π.Α.), τό ὁποῖον ἔχει ἐπίγνωσιν τῶν μεγί-

στων θυσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ὑπέρ τῆς 
δημοκρατίας, τῆς ἐλευθερίας καί τῶν ἀνθρω-
πιστικῶν ἰδεωδῶν, συντετριμμένοι ἀπό τήν 
ἀδικίαν καί ἀπογοητευμένοι ἀπό τούς ἀνθρώ-
πους, καταφεύγομεν μετά πίστεως καί ἐμπι-
στοσύνης ὑπό τήν κραταιάν καί ἀκαταίσχυν-
τον προστασίαν τοῦ Παντάνακτος Θεοῦ, ὡς 
πράττομεν εἰς τάς κρισίμους στιγμάς τῆς 
Ἐθνικῆς μας Ἱστορίας. Καί μέ τήν ἐνδυνάμω-
σιν Ἐκείνου, ἔστω ἐγκαταλελειμμένοι καί 
προδομένοι ἀπό φίλους καί Συμμάχους θά 
πράξωμεν, ὅ,τι πρός τήν ἐμπερίστατον καί 
σκληρῶς δοκιμαζομένην Πατρίδα μας, τό 
Ἐθνικόν χρέος μᾶς ἐπιτάσσει. 

 
Ἐξοχώτατε· 
Λυποῦμαι, διότι εἰς τήν ἐπιστολήν μου 

ἐχρησιμοποίησα γλῶσσαν, στερουμένην κομ-
ψότητος καί διπλωματικῆς ἐπιτηδεύσεως. Μή 
ὤν οὔτε πολιτικός οὔτε διπλωμάτης, ἀλλ’ Ἐπί-
σκοπος, ὑποχρεοῦμαι νά ὁμιλῶ τήν ὠμήν 
γλῶσσαν τῆς ἀληθείας καί τῆς Δικαιοσύνης 
τοῦ Θεοῦ, τήν γλῶσσαν, δηλονότι ἐκείνην εἰς 
τήν ὁποίαν καί Σεῖς ἑκόντες ἄκοντες θά ὑπο-
χρεωθῆτε νά δώσητε λόγον τῶν πράξεών 
Σας, ἐνώπιον τοῦ Φρικτοῦ Κριτηρίου τοῦ Δι-
καιοκρίτου Θεοῦ. 

Ἐπί τῇ ἐλπίδι, ὅτι τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ θά 
φω τίσῃ τήν διάνοιαν Ὑμῶν, ὥστε νά δυ-
νηθῆτε νά ἐπανεντροχιάσητε τήν ἀμερικανι-
κήν πολιτικήν εἰς τάς ἀθανάτους ἀρχάς τοῦ 
Δικαίου καί τῆς Ἠθικῆς, δι’ ὧν ἐπολιτεύθησαν 
μεγάλοι ἄνδρες προκάτοχοί Σας καί προ-
σκαρτεροῦντες. 

Διατελῶ 
Μετ’ εὐχῶν καί τιμῆς 

 
†  Ὁ  Ἐλευθερουπόλεως 

ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
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Ἐγκύκλιος  
ἐπί τῇ Ἑορτῇ  

τῆς Κοιμήσεως  
τῆς Θεοτόκου 2019 

 
Πρὸς 

Τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸν  

τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως 
 
Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί πατέρες 
 
 

Ἀνέτειλε καί πάλι, μέ τή Χάρη καί 
τήν Μακροθυμία τοῦ Παναγάθου 

Θεοῦ ἡ χαρμόσυνη ἑορτή τῆς Κοιμή-
σεως τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ 
καί τό ἐπισφράγισμα τῆς περιόδου  
τοῦ Δεκαπενταυγούστου. Μετά τή 
νηστεία τῶν ἡμερῶν αὐτῶν καί τίς 
κατανυκτικές Παρακλήσεις, πού 
προηγήθηκαν, γιορτάζουμε σήμερα 
σέ ὅλη σχεδόν τή χριστιανική οἰκου-
μένη τήν ἐπιφανέστερη καί λαμπρό-
τερη θεομητορική ἑορτή, ἡ ὁποία γιά 
τόν ἔξοχο πανηγυρικό καί πάνδημό 
της χαρακτήρα δέν ὀνομάσθηκε ἀδί-
κως τό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ. 
 

Ἄς τήν γιορτάσουμε, λοιπόν, ὅπως 
ἁρμόζει στούς Ὀρθοδόξους χρι-

στιανούς καί κανείς ἄς μήν ἀπουσιά-
σει ἀδικαιολόγητα ἀπό τούς ναούς 
μας. Προπάντων ἄς μή λησμονοῦμε, 
ὅτι τό χρέος μας τό πνευματικό, ὅ,τι 

καί νά  κάνουμε, ἀπέναντι στήν Πα-
ναγία καί Πανάχραντη Μητέρα μας 
θά παραμένει πάντοτε ἀνεξόφλητο. 
Τί μποροῦμε νά ἀνταποδώσουμε στό 
πάντιμο Πρό σωπό της γιά ὅσα ἐκείνη 
μᾶς ἐχάρισε γεννώντας τόν Μονο-
γενῆ Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ; «Ὅτε 
δέ ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, θά 
μᾶς διδάξει ὁ μέγας Ἀπό  στο λος, ἐξα-
πέστειλεν ὁ Θεός τόν υἱόν αὐτοῦ, 
γενόμενον ἐκ γυναικός…». (Γαλ. 4, 
4). Καί ἔτσι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος 
ἔγινε, καθώς ἐξεπλήρωσε τόν μοναδι-
κό της αὐτόν καί ὕψιστο ρόλο μέσα 
στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος, «ἡ 
κλῖμαξ ἡ ἐπουράνιος δι’ ἧς κατέβη 
ὁ Θεός καί ἡ γέφυρα ἡ μετάγουσα 
τούς ἐκ γῆς πρός οὐρανόν», ὅπως 
ψάλλει ἔνθεος ὁ ποιητής τοῦ Ἀκαθί-
στου Ὕμνου. 
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Ἄς τιμήσουμε, λοιπόν, ὅλοι ἀπό 
καρδίας τήν Παναγία μας, ἡ 

Ὁποία ὄχι μόνο μία φορά μᾶς εὐεργέ-
τησε γεννώντας τόν Μονογενῆ της 
καί Σωτήρα μας Χριστό, ἀλλά καί κα-
τόπιν, στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων, πα-
ραμένει κοντά μας, ἀφοῦ ὅπως τόσο 
ὡραῖα ψάλλουμε αὐτές τίς ἅγιες ἡμέ-
ρες καί «ἐν τῇ κοιμήσει της τόν κό-
σμον οὐ κατέλιπε», ἀκόμη καί μετά 
τόν χωρισμό της από αὐτόν  τόν κό-
σμο κοντά μας ἔμεινε καί πάντοτε θά 
ἔχει μεγάλη ἰσχύ καί δύναμη ἡ «δέη-
σις τῆς Μητρός τοῦ Θεοῦ πρός 
εὐμένειαν Δεσπότου». 
 

Ἰδιαιτέρως ἄς σπεύσουν μέ θερμά 
αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης στήν 

καρδιά τους νά εὐχαριστήσουν τήν 
Παναγία μας ὅσοι ἀντιμετώπισαν δει-
νούς πειρασμούς στή ζωή τους, ἰδίως 
σέ θέματα σωματικῆς καί ψυχικῆς 
ὑγείας καί ζήτησαν τήν ἁγία συμπα-
ράστασή της στή δοκιμασία τους. 
Ὅσοι ἀδελφοί μας μέσα στό ἀνυπό-
φορο καμίνι τοῦ σωματικοῦ πόνου 
συνέψαλλαν μέ ἀπόλυτη συναίσθηση 
μέ τόν ἱερό ὑμνωδό: «Ἀ πορήσας ἐκ 
πάντων, ὀδυνηρῶς κράζω σοι· πρό-
φθασον θερμή προστασία, καί σήν 
βοήθειαν, δός μοι τῷ δούλω σου, 

τῷ ταπεινῶ καί ἀθλίω, τῷ τήν σήν 
ἀντίληψιν, ἐπιζητοῦντι θερμῶς». 
Ἤ ἀπό τό κρεβάτι τοῦ πόνου ἐδέοντο 
στήν ἀκοίμητη Θεοτόκο μαζί μέ  τόν 
ποιητή τῆς Ἐκκλησίας μας:  «Ἐν κλί-
νη νῦν, ἀσθενῶν κατάκειμαι· καί 
οὐκ ἔστιν ἴασις τῆ σαρκί μου· ἀλλ’ 
ἡ Θεόν καί Σωτῆρα τοῦ κόσμου· 
καί τόν λυ τῆρα τῶν νόσων κυήσα-
σα· σοῦ δέομαι τῆς ἀγαθῆς· ἐκ 
φθορᾶς νοσημάτων ἀνάστησον». 
 

Παρακαλῶ, λοιπόν, ἀγαπητοί μου, 
καί δέομαι, μέ εὐγνωμοσύνη 

πολλή καί ἐγκάρδια ἄς τιμήσουμε 
ἐφέτος τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου. Μέ εὐγνωμοσύνη καί ὡς 
ἄτομα καί ὡς Ἔθνος καί ὡς Ἐκκλη-
σία. Ἡ στάση μας αὐτή ἡ εὐχαριστή-
ρια εἶναι βέβαιο, ὅτι θά εὐχαριστήσει 
περισσότερο τήν Παναγία μας καί θά 
κινήσει πιό θερμή τήν Μητρική της 
παρρησία καί τήν ἀκένωτη ἀγάπη της 
ἀπέναντί μας, ἀπέναντι στά ταπεινά 
καί βασανισμένα ἀπό τό φυσικό καί 
ἠθικό κακό πλάσματα τοῦ Θεοῦ.  
Εὐχόμαστε δέ ἀπό τή ψυχή μας σήμε-
ρα  στή χαρμόσυνη καί πάνδημη 
γιορτή της,  αὐτή ἡ συμπάθεια καί 
αὐτή ἡ ἀγάπη καί ἡ στοργή τῆς Πανα-
γίας μας πάντοτε νά εἶναι μαζί μας. 
Ἀμήν 

 
Εὐχέτης πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο πάντων Ὑμῶν 

 
† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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Ὑπὸ τοῦ Πρωτ/ρου  
Ἀθανασίου Παπαδάκη 

Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου  
 

Ἡ
 ἀείζωος καὶ ἀείτοκος μορφῶν μαρτυ-
ρικῶν Ἐκκλησία μας, οἱ ὁποῖες ἀποτε-

λοῦν τὸ κλέος καὶ τὴν δόξα της, μὲ ἀπαρχὴ τὰ 
νήπια τῆς Βηθλεέμ, τὴν ἀποκεφάλιση τοῦ Τι-
μίου Προδρόμου, τὸν λιθοβολισμὸ τοῦ Πρω-
τομάρτυρος Στεφάνου καὶ τὸν θάνατο ἀπὸ τὸ 
ἰκρίωμα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφο-
θέου συνέχισε τὴ μαρτυρικὴ πορεία μὲ τὴν 
ἀνάδειξη ἑκατομμυρίων μαρτύρων στοὺς 
διωγμοὺς τῶν Ρωμαίων αὐτοκρατόρων, ὅπου 
τὰ αἵματα τῶν σφαγιασθέντων ἀρνίων ὡς 
πορφύρα καὶ βύσσος κατακοσμοῦν τὸ οὐρά-
νιο πέπλο της. 

Καὶ ἔμελλε ἡ μαρτυρικοῖς αἵμασι φοινίσου-
σα Ἐκκλησία νὰ συνεχίσει νὰ πλουτίζεται ὄχι 
μόνο μὲ αἷμα παλαιομαρτύρων, ὅπως συνέ-
βαινε στοὺς πρώτους τρεῖς αἰῶνες, ἀλλὰ καὶ 
μὲ αἷμα νεομαρτύρων. Σ’ αὐτοὺς ὑπάγεται τὸ 
κλέος καὶ τὸ καύχημα τῆς Κυζίκου, ὁ νεομάρ-
τυς Θεόδωρος,  στὸν ὁποῖο καί ἀφιερώνουμε 
τὸ παρὸν ἄρθρον. 

Ἐποχὴ τοῦ Μουσταφᾶ τοῦ Β΄ γυιοῦ τοῦ 
Σουλεϊμᾶν τοῦ Μεγαλοπρεποῦς. Παρὰ τὸ γε-
γονὸς πὼς στὶς φλέβες του κυλοῦσε αἷμα Χρι-
στιανικὸ καθ’ ὅτι ὡς υἱὸς τῆς Χουρὲμ ἦτο 
ἐγγονὸς Χριστιανοῦ ἱερέως, ἐν τούτοις στε-
ροῦσε τὴν ἐλευθερία λατρείας τῶν Ὀρθοδό-
ξων Χριστιανῶν. Στὸ Ἐρένκιοϊ – Ὀφρύνιον 
τῆς Τρωάδος ἀπὸ τὸ ζεῦγος Γεωργίου καὶ Κυ-
ριακῆς γεννιέται ὁ χαριτωμένος Θεόδωρος. 
Μικρὸς ἀναζητᾶ ἐργασιακὴ ἀποκατάσταση 
καὶ βρίσκεται στὰ Δαρδανέλλια (Τσανὰκ Κα-
λέ), ὅπου  προσεκολλήθη σὲ ἕνα μεγαλέμπο-

ρο, ὁ ὁποῖος ἐπεξεργάζετο τὸ σησάμι. Χαρι-
σματικὸς καὶ πανέξυπνος στὰ 20 χρόνια του 
ἀποχωρεῖ καὶ ἀσχολεῖται μὲ ἐπιτυχία καὶ 
προκοπὴ ὡς σαμολαδᾶς. Ἐντυπωσιάζουν τὰ 
νιάτα του, ἡ ἐργατικότητά του καὶ ἡ τιμιότητά 
του. Αὐτὰ τοῦ δημιουργοῦν τὸν πρῶτο καὶ 
οὐσιοδέστερο πειρασμὸ γιὰ νὰ τὸν ὁδηγή-
σουν στὰ οὐράνια δώματα, συγκάτοικο νεο-
μαρτύρων. 

Πλούσιος Τοῦρκος ἐπιθυμεῖ νὰ τὸν νυμ-
φεύσει μὲ τὴν κόρη του μὲ τὴν προϋπόθεση 
νὰ τουρκέψει. Αὐτὸς ἀρνεῖται πεισματικὰ καὶ 
τὴν πίστη νὰ προδώσει καὶ τὸν Χριστὸ νὰ 
πληγώσει. Ἀρρωσταίνει, ὑψηλὸς πυρετὸς τὸν 
κατακαίει καὶ τότε μὲ δόλο ὁ Τοῦρκος στοῦ 
ὁποίου τὶς ἐνέργειες ὑπάρχουν καὶ στοιχεῖα 
σατανικῆς ἐπεμβάσεως κάτι πού, δυστυχῶς, 
συμβαίνει καὶ στὶς μέρες μας, ὅπου πολλοὶ 
χριστιανοὶ μας ἀγνοοῦντες τὴν δύναμη τῆς 
Ὀρθοδόξου πίστεώς μας μετέρχονται τρό-
πους γιὰ ἐπισκέψεις σὲ Χοτζάδες. Ἀφοῦ λιβα-
νίσει λοιπὸν τὸν νεαρὸ μάρτυρα μὲ δύο φύλ-
λα ἐλιᾶς διαβασμένα, ὅπως γράφει ὁ Ἅγιος 
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἐπενεργεῖ ὁ διάβο-
λος, ὥστε προσωρινὰ ὁ Ἅγιος νὰ εἶναι ὑγιὴς 
καὶ τοῦτο ἐκμεταλλευόμενος ὁ Μωαμεθανός, 
ἀφοῦ δὲν μπορεῖ νὰ λυγίσει τὴν πίστη καὶ τὸ 
ἠθικό τοῦ νεομάρτυρος μὲ τὴν βοήθεια ψευ-
δομαρτύρων τὸν ὁδηγεῖ στὸν Κατὴ καὶ ὅταν 
αὐτὸς ἀρνεῖται καὶ πάλι νὰ προδώσει τὴν πί-
στη του χτυπιέται καὶ δέρνεται ἀλύπητα, μὲ 
ξυράφι σχίζουν τὶς σάρκες του, τοῦ ξεριζώ-
νουν τὰ νύχια καὶ τὸν ρίχνουν σὲ λάκκο μὲ 
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φρέσκο ἀσβέστη γιὰ νὰ τὸν ἀποτελειώσουν. 
Ἀλώβητος καὶ ἀβλαβὴς ἐξῆλθε ἀπ’ αὐτὸν καὶ 
φυλακίστηκε. Στὴ φυλακὴ τὸν ἐπισκέπτεται 
εὐλαβὴς καὶ τολμηρὸς ἱερέας, ὁ ὁποῖος τὸν 
ἐξομολογεῖ, τὸν κοινωνεῖ, τὸν ἐνθαρρύνει καὶ 
μαθαίνει ἀπὸ τὸν ἴδιο πὼς κατὰ τρόπο θαυ-
μαστὸ μία οὐράνια λάμψη (φαίνεται πὼς 
ἦταν σὰν τὴν λάμψη τῆς Δαμασκοῦ) τὸν ἔτρε-
φε καὶ τὸν ξεδιψοῦσε. 

Τὸν ἔβγαλαν ἀπὸ τὶς φυλακές, τὸν περιέ-
φεραν γιὰ διαπόμπευση στὴν πόλη ἐπάνω σὲ 
ἄλογο ἀτίθασο καὶ λίγο μακρύτερα ἀπὸ τὶς 
παγερὲς οἰκίες τῶν Εὐρωπαίων προξένων, οἱ 
ὁποῖοι ἀπαθῶς παρατηροῦσαν τοὺς διωγ-
μοὺς τῶν Ἑλλήνων τὸ ἀπόγευμα τῆς 2ας 
Αὐγούστου τοῦ 1690 ἡ τιμία του κεφαλὴ ἀπο-
τέμνεται.  

Τὸ αἷμα του ποτίζει τὴν εὐλογημένη γῆ τῆς 
Κυζίκου τὴν ὁποία καὶ διέβη  τὸ 49 μ. Χ, ὁ 
οὐρανοβάμονας Ἀπόστολος Παῦλος καθὼς 
θὰ ἐφιλοξενεῖτο στὴν Τρωάδα καὶ τὴν ἄλλη 
μέρα διὰ ὁράματος θὰ μετέβαινε πρὸς τὴν 
Μακεδονία. Τὸ αἷμα του ποτίζει τὴ γῆ, τὴν 
ὁποία προγενέστερα καθηγίασε καὶ ὁ Ἅγιος 
μάρτυρας Τρύφωνας. 

Ποῦ νὰ φανταστεῖ κανεὶς πὼς ἀργότερα θά 
πήγαινε πρὸς τὴν Ἀμφίπολη στὰ παλαιὰ Λα-
κουβίκια ὡς πρόσφυγας ἐν εἰκονίσμασι καὶ 
λειψάνοις ὁ νεομάρτυς Θεόδωρος τὸ 1922.  

Μετὰ τὴν ἀποκεφάλιση τὸ λείψανο του 
ἔμεινε τρεῖς μέρες ἄταφο καὶ ὅλοι οἱ παροι-
κοῦντες στὰ Δαρδανέλλια ἔβλεπαν στήλη 
φωτὸς ἐπὶ τοῦ μυροβλήτου λειψάνου. Τὸ θά-
βουν στὴν αὐλὴ τῆς Ἐκκλησίας, στὸ ἴδιο διά-
στημα παρουσιάζεται στὴ μητέρα του Κυ-
ριακὴ προσφέροντάς της ἕνα κρίνο καὶ μετ’ 
ὀλίγον καὶ αὐτὴ ἀποθνήσκει, ἀφοῦ προσέφε-
ρε τὸν γυιό της ὡς κρίνον εὐῶδες στοὺς κή-
πους τῆς Ἐδέμ. 

Τὸ 1773 σύμφωνα μὲ τὸ χάρτη Χουμαγιοὺμ 
ἐπιτρέπεται τὸ κτίσιμο ἐκκλησιῶν καὶ εὐκαι-
ρίας δοθείσης κτίζεται ναὸς μεγαλοπρεπὴς 
στὸν τόπο τοῦ μαρτυρίου του. Μετὰ ἀπὸ χρό-

νια φθονοῦν οἱ Τοῦρκοι τὴν κοσμοσυρροὴ 
τῶν Χριστιανῶν καὶ καταστρέφουν τὸν ναό, 
ἐνῶ τῆ ἐπιπνοία καὶ χάριτι τοῦ Ἁγίου σώζον-
ται τὰ λείψανά του καὶ πολλὰ τιμαλφῆ. 

1922. Ἡ ἀποφρὰς χρονολογία τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ τῆς Μ. Ἀσίας, τοῦ Πόντου, τῆς Θράκης. 
Δυστυχῶς οἱ ἀνθελληνικὲς ἀντορθόδοξες 
Εὐρωπαϊκὲς δυνάμεις σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν 
ἀνικανότητα δικῶν μας ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι 
ἀναξίως ἡγοῦνται τὴν περίοδο ἐκείνη, ὁπλί-
ζουν τὸ χέρι τοῦ Κεμὰλ Ἀτατοὺρκ καὶ ἀκάθε-
κτος ὁρμᾶ στὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο, κατακρε-
ουργεῖ, ρημάζει, ἐξαφανίζει, ξεριζώνει κάθε 
παρουσία ὀρθοδόξου Ἕλληνος καὶ ἔτσι στὴ 
λαίλαπα τῆς καταστροφῆς, ἄλλοι μὲν Ὀφρυ-
νιῶτες ἐγκαθίστανται στὸν Πειραιὰ τοποθε-
τώντας στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ὁσίας Ξένης τῆς 
Νίκαιας τὰ χαριτόβρυτα λειψάνά του καὶ 
ἄλλοι ἐγκαθίστανται στὸ ἱστορικὸ καὶ μυρο-
βόλο Παγγαῖο, ὅπου χάριτι Θεία καὶ συγκα-
ταθέσει τοῦ Ἁγίου ἐκτίσθη Ναὸς πρὸς τιμήν 
του στὴν ὁμώνυμη κώμη τοῦ Ὀφρυνίου, ὅπου 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυ-
σόστομος, ἐφέτος κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς μνήμης 
του ἀξιώθηκε νὰ τελέσει τὰ ἐγκαίνια.  

Αὐθόρμητα βγαίνει ἀπὸ μέσα μας ἡ προ-
σευχὴ: 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν, τοῦ Γέ-
νους ἡμῶν καὶ τῆς Ὀρθοδόξου ἀμωμήτου 

πίστεως ἡμῶν καὶ δίνε σέ μᾶς τὸ σθένος τῆς 
ὁμολογίας σου, τὸ ἀκράδαντον καὶ ἀμετά-
πτωτον τῆς πίστεώς σου καὶ τὴν παρρησίαν 

τῆς ὁμολογίας σου. 
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Τοῦ  (†) Ἀντωνίου Παπαδόπουλου  
(1833-1977) Διδασκάλου 

 

Ὅπως σέ κάθε γιορτή γίνεται πανηγύρι, 
ἔτσι γινότανε καί στό Μοναστήρι τῆς 

Παναγίας Σουμελᾶ στήν Ματσούκα τοῦ 
Πόντου. Τό πανηγύρι ὅμως αὐτό ἦταν κάτι 
τό ξεχωριστό, ὅ,τι περίπου γίνεται μέ τό 
πανηγύρι τῆς Μεγαλόχαρης τῆς Τήνου καί 
τῆς νέας Μονῆς τοῦ Σουμελᾶ, πού εὐλαβι-
κά χέρια καί εὐσεβής νοσταλγία τῶν χρι-
στιανῶν ποντίων ἀνίδρυσε στά ὑψώματα 
τῆς Καστανιᾶς Βερμίου. 

Τό πανηγύρι τῆς Παναγίας Σουμελᾶ βα-
στοῦσε 15 ἡμέρες καί παραπάνω. Ἀπό τήν 
πρώτη ἑβδομάδα τοῦ Αὐγούστου ἄρχιζαν 
ἀραιά ἀραιά στήν ἀρχή καί ὅσο πήγαιναν 
πύκνωναν οἱ προσκυνηταί. Μόλις περ-
νοῦσαν τοῦ Κοσπιδῆ τό γεφύρι καί μπαίνανε 
στήν κοιλάδα πού σχηματίζεται τῆς Πανα-
γίας τό ποτάμι, ἔβλεπες μικρά παιδάκια σέ 
ἀραιά διαστήματα, νά κάθονται στήν ἄκρη 
τοῦ δρόμου μέ μιά εἰκονίτσα τῆς Παναγίας 
πού  τήν προσκυνοῦσαν σταυροκοπούμενοι 
οἱ προσκυνητές καί νά τούς  χαρίζουν ἀπό 
καμιά δεκάρα τούρκικη ἤ καί μεγαλύτερης 
ἀξίας κέρματα, ἀναλόγως βέβαια μέ τήν 
οἰκονομική τους δυνατότητα καί τήν θρη-
σκευτική τους εὐλάβεια καί τήν πίστη στήν 
θαυματουργό χάρη τῆς Παναγίας. 

Προχωρώντας ἔτσι μέ πίστη καί εὐλά-
βεια φτάνανε στούς πρόποδες τοῦ βουνοῦ 
τοῦ Μοναστηριοῦ στοῦ Κούτουλα, ὅπου 
περνᾶς ἄλλο γεγύρι, ἀνηφόριζαν γιά τό 
Μοναστήρι πού ἦταν ὡς μισή ὥρα ψηλότε-
ρα μέ ἕνα δρόμο φιδωτό. 

Οἱ περισσότεροι προσκυνητές μόλις περ-
νοῦσαν τό ποτάμι ἔβγαζαν τά ὑποδήματά 
τους καί βάδιζαν ξυπόλητοι καί ἔφταναν 
στό προαύλιο τῆς Μονῆς, μιά αὐλή ἀρκετά 
εὐρύχωρη, ὅπου τίς μέρες αὐτές ἦταν 
ἐγκατεστημένοι οἱ διάφοροι πωλητές, λο-
γιῶν λογιῶν ἐμπορευμάτων καί τροφίμων 
καί μαγειρεῖα, διότι τήν ἐποχή αὐτή ἦταν 
ἀδύνατον τό μοναστήρι νά διαθρέψει τούς 
προσκυνητές, ἐνῶ τόν ἄλλο χρόνο εἶχε 
πάντα ἐπάρκεια τροφῆς, λιτῆς βέβαια ἀλλά 
ἄφθονης  γιά ὅλους τούς προσκυνητές. 

Εἴπαμε πώς τήν πρώτη ἑβδομάδα οἱ προ-
σκυνητές ἦσαν ἀραιοί. Ὅσο ὅμως πλησιά-
ζει ἡ ἡμέρα τῆς γιορτῆς πύκνωναν ὥσπου 
τίς δύο τρεῖς ἡμέρες πρό τῆς ἑορτῆς ἕνα 
ἀδιάκοπο ρεῦμα εὐλαβικῶν ψυχῶν ἐβάδιζε 
νύχτα μέρα πρός τήν χάρη τῆς Μεγαλόχα-
ρης καί ὁ ἀριθμός τῶν προσκυνητῶν ἔφθα-
νε τίς 15-20 χιλιάδες. Προσκυνητές ἔφθα-
ναν ἀπ’ ὅλες τίς ἐπαρχίες τοῦ Πόντου. 
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Ὅσοι δέν εἶχαν ἀποφασίσει νά ἐπισκε-
φθοῦν τούς Ἁγίους Τόπους, νά γίνουν 
Χατζῆδες, ἐθεωροῦσαν καθῆκον νά προ-
σκυνήσουν πρῶτα τήν Παναγία Σουμελᾶ, 
νά γίνουν μικροί χατζῆδες, ὅπως τό ἔλεγαν. 
Αὐτοί ἦσαν οἱ προσκυνητές τῶν μακρινῶν 
περιφερειῶν τῆς Σινώπης, Ἀμισοῦ, Ὀρ -
ντοῦς, Σεβάστειας, Νικοπόλεως, διότι οἱ 
κάτοικοι τῆς Περιφερείας Τραπεζούντας ἤ 
Ματσούκας καί Χαλδίας ὅλοι μιά καί δυό 
καί πολλές φορές, ὅλοι εἶχαν πάει στό Μο-
ναστήρι τῆς Παναγίας. 

Οἱ προσκυνητές τήν ἡμέρα τῆς πανήγυ-
ρης ἦταν χριστιανοί Ἕλληνες καί Ἀρμένιοι, 
πολύ δέ ὀλίγοι Τοῦρκοι, κυρίως οἱ εὔποροι 
οἱ ὁποῖοι πήγαιναν γιά γλέντι καί θέαμα 
ὅπως καί πάρα πολλοί νεαροί Ἕλληνες. Οἱ 
ἄλλοι Τοῦρκοι, οἱ εὐλαβεῖς Τοῦρκοι προ-
σκυνητές καί ὑπῆρχαν πολλοί τέτοιοι πού 
πήγαιναν γιά τή χάρη τῆς Παναγίας, πή-
γαιναν τίς ἄλλες Κυριακές τοῦ χρόνου. Ἡ 

ἡμέρα τῆς ἑορτῆς (γιά τήν ἐποχή ἐκείνη ὁ 
τουρισμός ἦταν ἄγνωστος καί τά μέσα τῆς 
συγκοινωνίας πρωτόγονα) ἦταν κάτι τό 
σπάνιο καί πρωτάκουστο θέαμα. 

Οἱ χιλιάδες τῶν προσκυνητῶν οἱ ὁποῖοι 
ἦταν ἀδύνατον νά χωρέσουν εἰς τήν εὐρύ-
χωρον αὐλή τῆς μονῆς ἐκοιμοῦντο εἰς τά 
κελιά, τούς διαδρόμους καί τά ἰδιαίτερα 
κελιά τῶν μοναχῶν, πολλοί δέ εἰς τήν ὕπαι-
θρον. 

Ἡ Θεία Λειτουργία ἐγίνετο ὅπως πάντα 
τίς μεταμεσονύκτιες ὧρες καί ἐτελείωνε τά 
χαράματα. 

Τά ἀφιερώματα, χρυσαφικά, ντοῦπλες, 
πεντόλιρα, μεταξωτά καί ἄλλα κάθε εἴ -
δους, ἐστόλιζαν τήν πάνσεπτον εἰκόνα. 

Τό δέ παγκάρι συγκέντρωνε εἰσόδημα 
ἄνω τῶν χιλίων λιρῶν. Τίς δύο τελευταῖες 
νύχτες πρό τῆς ἑορτῆς οἱ νέοι ξημερώνον-
ταν εἰς τό προαύλιον τῆς Μονῆς διασκεδά-
ζοντας καί χορεύοντας μέ ὄργανα κυρίως 
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μέ τήν ποντιακήν λύραν. Κατά τίς ἡμέρες 
ἐκεῖνες, οἱ κάτοικοι πλησίον χωριῶν σχε-
δόν ἀπουσίαζαν, διότι ἦτο ἀδύνατον νά 
βροῦν τήν ἄνεσιν τῆς διαμονῆς καί τοῦ 
ὕπνου τά ὁποῖα ἔπρεπε νά χορηγηθοῦν εἰς 
τούς προσκυνητές τῶν μακρινῶν περιοχῶν 
καί διότι ἐκεῖνοι (οἱ πλησιόχωροι) εἶχαν 
πάντα τήν Πᾳναγία δική τους. Πήγαιναν 
μόνον οἱ νέοι γιά γλέντι καί ὀλίγοι γέροι γιά 
ἰδιαίτερο προσκύνημα. Γιά τούς κατοίκους 
τῶν πλησιοχώρων ἡ ἑορτή ἐπαναλαμβάνε-
το ἐν σμικρογρα-
φία τά ἐννιάμερα. 
Τότε συνέρεαν οἱ 
κάτοικοι τῶν περι-
χώρων καί κυρίως 
οἱ κάτοικοι τῆς 
Σάντας «σύν γυ-
ναιξί καί τέκνοις» 
ἀρματωμένοι διότι 
τότε ὑπῆρχε μεγα-
λύτερη εὐρυχωρία 
καί ἄνεσις γιά τήν περιποίηση τῶν προσκυ-
νητῶν καί ἔτσι τελείωνε ἡ πανήγυρη ἡ 
ὁποία διαρκοῦσε περίπου 20 ἡμέρες. 
Ὑπῆρχαν καί ἄλλα μοναστήρια βέβαια 
στόν Πόντο. Στήν περιφέρεια μάλιστα τῆς 
Ματσούκας, ὅπου ἦταν καί ἡ Μονή Σου-
μελᾶ, ὑπῆρχαν δύο ἀκόμη ὀνομαστά μονα-
στήρια, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου 
τοῦ Βαζελῶνος καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
Περιστερεώτα. Σέ κανενός ὅμως μοναστη-
ριοῦ τήν πανήγυρη δέν συνέρεε τόσος κό-
σμος καί δέν διαρκοῦσε περισσότερο ἀπό 
δύο (2) ἡμέρες, οὔτε συνέρεαν προσκυνη-
τές ἀπ’ ὅλον τόν Πόντον ἐκτός σπανίων 
ἐξαιρέσεων. Δέν ξέρω ποῦ νά τό ἀποδώσω 
αὐτό. Ἀσφαλῶς θά ὀφείλεται, διότι ἡ μητέ-
ρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ πλα-
τυτέρα τῶν οὐρανῶν, ἡ μητέρα ὅλων τῶν 

πονεμένων ἡ Παναγία, ἡ «Μαριάμ ἀννέ», 
ἡ μητέρα Μαρία, ἡ μάνα πού πάντα πονάει 
ὅλα τά παιδιά της καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι 
εἶναι παιδιά μάνας, τῆς αἰώνιας γλυκιᾶς 
μάνας πού ταλαιπωρήθηκε καί πόνεσε πο-
λύ γιά τά παιδιά της. Ἴσως ἀκόμη ἡ πίστη 
τῶν προσκυνητῶν της νά ἔκανε περισσότε-
ρα θαύματα καί ἀκόμη ἴσως διότι εἶχε τήν 
εὔνοιαν ἐκτός τῶν ὀρθοδόξων αὐτοκρατό-
ρων καί πολλῶν Σουλτάνων πού τήν ἐπροί -
κισαν μέ πολλά προνόμια καί πλούσια 

ἀ φ ι ε ρ ώ μ α τ α . 
Ὅμως ἡ ἄτεγκτος 
μοῖρα καί ἀνεξι -
χνία στες βουλές 
τοῦ Κυρίου ἔκαναν 
νά σβήσουν ὅλα 
αὐτά καί νά μεί-
νουν στή μνήμη 
τῶν ἐπιζώντων σάν 
γλυκό ὄνειρο πού 
φέρνει τήν πικρίαν 

καί τήν ἀπογοήτευση. 
Μεγάλο τό ὄνομα τοῦ Κυρίου καί μεγάλη 

ἡ χάρη τῆς Παναγίας. Ἴσως νά ἔρθουν κά-
ποτε ἄλλοι καιροί. Καί ἦρθαν. Τό ἔτος 1952 
τό ὄνειρο τῶν Ποντίων πού ἐθεωρεῖτο 
ἀπραγματοποίητο ἄρχισε νά λαμβάνει 
σάρκα καί ὀστᾶ. Σέ λίγα χρόνια πάνω στό 
βουνό Βέρμιο τῆς Μακεδονίας ἀνιστορή-
θηκε τό Μοναστήρι τῆς Παναγίας Σουμελᾶ 
στήν Καστανιά Βέροιας. Σήμερα ἡ νέα μο-
νή ἔχει ἐξελιχθεῖ σέ ἕνα πανελλήνιο καί 
παγκόσμιο προσκύνημα ὅπου συρρέουν 
κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές, ἐφάμιλ-
λο τῆς Εὐαγγελίστριας τῆς Τήνου, ὅπου καί 
ἀναβιώνουν ὅλα τά ἔθιμα σύμφωνα μέ τήν 
παράδοση στό Μοναστήρι τῆς Παναγίας 
Σουμελᾶ στόν ἀλησμόνητο Πόντο.
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Πολλὲς φορὲς ἡ προσαρμογὴ τῶν παι-
διῶν στὰ δεδομένα τῆς νέας σχολικῆς 
χρονιᾶς ἢ τῆς μετάβασης ἀπὸ τὴ μία βαθ-
μίδα στὴν ἄλλη, δὲν εἶναι χωρὶς ἐμπόδια. 
Ἀρκετὰ συχνὰ τὸ παιδὶ καὶ κατ’ ἐπέκταση 
ὅλη ἡ οἰκογένεια ἀντιμετωπίζει δυσκολίες 
ποὺ ἀποδίδονται συνήθως στὴν «τεμπε-
λιὰ» ἢ τὴν «ἀδιαφορία» τοῦ παιδιοῦ σὲ 
σχέση  μὲ τὶς μαθητικές του ὑποχρεώσεις. 
Κάποτε ὅμως οἱ δυσκολίες αὐτὲς μποροῦν 
νὰ κρύβουν κάτι περισσότερο ἀπὸ τὴν 
ἐξήγηση αὐτὴ καὶ  τότε χρειάζεται ψάξιμο 
καὶ παρέμβαση ἀπὸ εἰδικό. 

Στὶς περισσότερες περιπτώσεις ὅμως ἡ 
παρέμβαση αὐτὴ μπορεῖ νὰ γίνει ἀπὸ τοὺς 
γονεῖς μὲ τὴν παροχὴ κινήτρων. Τὸ κίνη-
τρο εἶναι ἡ σπίθα, ἡ δύναμη ποὺ θὰ ὠθή-
σει τὸ παιδὶ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ κάποια δρα-
στηριότητα (ἐδῶ μὲ τὰ μαθήματά του) 
ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἕως τὴν ὁλοκλήρωσή της. 
Τὸ κίνητρο ἔχει ἐφαρμογὴ σὲ ὅλους τους 
τομεῖς τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς,κατὰ συ-
νέπεια καὶ στὴν ἐκπαίδευση. 

Ἡ σχολικὴ μάθηση πραγματοποιεῖται 
στὸ περιβάλλον τοῦ σχολείου καὶ συνεχί-
ζεται, ἢ κατὰ πολλοὺς ἀρχίζει,στὸ οἰκογε-
νειακὸ περιβάλλον. Πράγματι ἡ ἄποψη, 
πὼς οἱ βάσεις γιὰ μία ἀποτελεσματικὴ μά-
θηση καὶ μελέτη ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ 
πὼς οἱ γονεῖς παίζουν πολὺ σημαντικὸ ρό-
λο  στὸ ξεκίνημα τῆς νέας σχολικῆς χρο-
νιᾶς ἢ τῆς ἀλλαγῆς σχολικῆς βαθμίδας καὶ 
τῆς διατήρησης τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὸ 
σχολεῖο καὶ τὰ μαθήματα,ὑποστηρίζεται 
ἀπὸ πολλοὺς εἰδικοὺς καὶ ἐρευνητές. Κάτι 

ὅμως συμβαίνει στὴν πορεία τῆς σχολικῆς 
ζωῆς τῶν μαθητῶν καὶ ὁρισμένες φορὲς 
αὐτὸς ὁ ἀρχικὸς ἐνθουσιασμός,ἡ δίψα γιὰ 
μάθηση  ἀρχίζουν νὰ ἐλαττώνονται ἢ ἀκό-
μη καὶ νὰ ἐξαφανίζονται ,μὲ ἀπρόβλεπτες 
συνέπειες, δίνοντας τὴ θέση τους σὲ συ-
ναισθήματα ἀποθάρρυνσης,ἀπαξίωσης 
ἀκόμα καὶ φόβου γιὰ τὸ σχολεῖο ἢ γιὰ ἕνα 
ἢ περισσότερα μαθήματα. 

Λαμβάνοντας ὡς δεδομένη τὴ σημασία 
τῆς παρουσίας καὶ τῆς συμβολῆς τῶν γο-

Τοῦ ἱεροδιδασκάλου 
Παντελεήμονος   Μποσνακίδη
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νιῶν κατὰ τὴ μαθησιακὴ διαδικασία 
καθὼς καὶ τὴ μεγάλη δύναμη τῶν κινή-
τρων, μποροῦν οἱ γονεῖς νὰ δοκιμάσουν 
διάφορα κίνητρα  ὥστε νὰ προλάβουν ἢ 
νὰ περιορίσουν τέτοια ἀρνητικὰ συναι-
σθήματα καὶ συμπεριφορὲς ἀντίδρασης 
τῶν παιδιῶν σχετικὲς μὲ τὸ διάβασμα ἢ 
καὶ τὸν χαρακτήρα τους. 

Εἶναι χρήσιμο νὰ γνωρίζουμε πὼς ἔχου-
με δύο εἰδῶν κίνητρα. Τὰ ἐξωτερικὰ καὶ 
τὰ ἐσωτερικά. Τὰ ἐξωτερικὰ ἀφοροῦν καὶ 
συνδέονται μὲ συγκεκριμένες ἐξωτερικὲς 
ἀνταμοιβὲς ποὺ βρίσκονται ἔξω ἀπὸ τὸ 
παιδὶ (π.χ. βαθμοί, ἔπαινοι, ἕνα ἀγαπημέ-
νο του παιχνίδι, χρήματα, ἡ πραγματοποί-
ηση κάποιας ἐπιθυμίας κ.ἄ. Ἐδῶ ἀπαι-
τεῖται προσοχὴ γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ὑπερ-
βολῶν). Τὰ ἐσωτερικὰ κίνητρα, δὲν 
ἐξαρτῶνται ἀπὸ ἐξωτερικοὺς παράγοντες 
καὶ γι’αὐτὸ εἶναι πιὸ σταθερὰ καὶ πιὸ 
οὐσιώδη. Καλλιεργοῦν αἰσθήματα αὐτοε-
νίσχυσης καὶ ἱκανοποίησης ὡς ἀποτέλε-
σμα καινούριων γνώσεων καὶ ἐμπειριῶν 
καὶ συνδέονται μὲ τὴν προσωπικότητα 
καὶ τὰ ἐνδιαφέροντα τοῦ  ἴδιου τοῦ παι-
διοῦ (τέτοια εἶναι: ἡ αὐτοπεποίθηση, ἡ πε-
ριέργεια, τὸ ἐνδιαφέρον, ἡ φιλοδοξία, ἡ 
συνεργασία, ἡ εὐγενὴς ἅμιλλα, τὰ σωστὰ 
πρότυπα κ.ἄ.). Ἀκόμη ἐνίσχυση στὰ ἐσω-
τερικὰ κίνητρα σημαίνει ποιότητα στὴ 
γνώση, τὴ συμπερι φο ρά,τὸν χαρακτήρα 
καὶ τὴν ψυχή, ἐνῶ ἐνίσχυση στὰ ἐξωτε-
ρικὰ κίνητρα σημαίνει ποσότητα δηλ. 
πολλὲς γνώσεις, μεγάλους βαθμούς, ἀνε-
πτυγμένη αὐτοπεποίθηση (μὲ κίνδυνο τὸν 
ἐγωϊσμὸ) κ.ἄ. Ἀπὸ τὰ παραπάνω διαφαί-
νεται ἡ ὑπεροχὴ τῆς χρήσης ἐσωτερικῶν 
κινήτρων ἔναντι τῶν ἐξωτερικῶν. 

Μερικὲς προτάσεις ποὺ θὰ μποροῦσαν 
νὰ ἀξιοποιήσουν οἱ γονεῖς,κατὰ περίπτω-
ση, ὡς κίνητρα γιὰ νὰ βοηθήσουν καὶ ἐνι-
σχύσουν τὸ ἐνδιαφέρον τῶν παιδιῶν τους 
γιὰ τὸ σχολεῖο, τά μαθήματα καθὼς ἐπί-
σης καὶ στὴ διαμόρφωση τοῦ χαρακτήρα 
καὶ τὴν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς των εἶναι: 

✓ Νὰ δώσουν ἔμφαση στὰ ὀφέλη τῆς μά-
θησης γενικότερα . 

✓ Νὰ διαμορφώσουν καὶ νὰ προσφέρουν 
στὰ παιδιὰ  τους σωστὰ πρότυπα  πρὸς μί-
μηση. 

✓ Νὰ συσχετίσουν τὰ μαθήματα καὶ τὴ 
γνώση μὲ τὴν καθημερινὴ ζωὴ καὶ τὴν 
συναναστροφὴ μὲ τοὺς συνανθρώπους 
τους. 

✓ Νὰ δώσουν ἰδιαίτερη προσοχὴ στὶς 
ἐπιτυχίες τους, μὲ λεκτικὴ  ἐπιβράβευση ἢ 
ἀκόμη καὶ μὲ κάποια ὑλικὴ ἀνταμοιβὴ 
χωρὶς ὑπερβολή. 

✓ Νὰ ἀξιοποιήσουν τὰ ἰδιαίτερα ἐνδια-
φέροντά τους καὶ στὴ διαδικασία τῆς  με-
λέτης τῶν μαθημάτων. 

✓ Νὰ δημιουργήσουν περιβάλλον καὶ  
πρόγραμμα μελέτης ποὺ νὰ ἀνταποκρί-
νεται στὶς ἀνάγκες  καὶ τὶς  ἱκανότητες 
τοῦ παιδιοῦ  τους. 

✓ Ὅμως κανένα κίνητρο δὲν μπορεῖ  νὰ  
ἀντικαταστήσει τὴν φυσικὴ παρουσία 
τοῦ γονέα στὸ σπίτι καὶ τὸ σχολεῖο. 
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Φυσικὰ δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι, πρωτίστως, πέρα καὶ πάνω ἀπὸ κάθε ἐπιστημο-
νικὸ σύγγραμμα ἢ συμβουλὴ ἢ ὑπόδειξη, βρίσκεται τὸ τρίπτυχο: 

Ἀ γ ά π η - Ἐ ν δ ι α φ έ ρ ο ν -  Σ υ ζ ή τ η σ η  

 Ὅμως δὲν εἶναι σπάνιο τὸ φαινόμενο: 
Ἀντὶ νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὴν ἀνάγκη τῶν 
παιδιῶν μας γιὰ οὐσιαστικὴ ἀγάπη, γιὰ 
ζωογόνο καὶ θρεπτικὴ ἀγκαλιά, τὰ ξεφορ-
τωνόμαστε δίνοντάς τους ἁπλῶς κάποια 
ὑλικὰ  πράγματα. Κάποια δωράκια, λίγο ἢ 
πολὺ χαρτζηλίκι, ὑποχώρηση σὲ ἀπαιτή-
σεις παράλογες ἢ ὑπερβολικές. Σχετικὰ 
πρόσφατα ἔγινε μία ἔρευνα στὴν Ἀργολί-
δα ἀπὸ ἕνα κέντρο Ψυχικῆς Ὑγιεινῆς. Ρω-
τήθηκαν 400 γονεῖς μὲ παιδιὰ μαθητές. Οἱ 
8 στοὺς 10 παραδέχθηκαν ὅτι δίνουν 
συχνὰ κυρίως χρήματα στὰ παιδιὰ τους, 
ἐπειδὴ δὲν ἔχουν διάθεση νὰ ἀσχοληθοῦν 
μαζί τους  καὶ θέλουν νὰ τὰ ξεφορτωθοῦν. 
Δεῖτε ὅμως τί ἔγραψε ἕνας ἔφηβος, ὅταν 
μέσω φίλων του βρῆκε τὸν δρόμο του 
πρὸς τὴν Ἐκκλησία, στὸν πατέρα του, ποὺ 
ἦταν ἀδιάφορος πρὸς τὴν Ἐκκλησία. «Πα-
τέρα, σὲ εὐχαριστῶ γιὰ τὸ φαγητό μου, γιὰ 
τὰ ροῦχα μου καὶ γιὰ τὰ μαθήματά μου. 
Ἀλλά, πατέρα, δὲν εἶμαι μόνο στομάχι καὶ 
σχολικὴ τσάντα. Τὸ νιώθω ὅτι εἶμαι κάτι 
πιὸ πέρα ἀπὸ αὐτά. Καὶ γι’αὐτὰ τὰ «ἄλλα» 
στέκεις πολὺ μακριά μου. Μοῦ τὸ εἶπες 
πολλὲς φορὲς  ὅτι κουράζεσαι γιὰ μένα, 
ὅτι σκοτώνεσαι στὴ δουλειὰ γιὰ τὰ παιδιά 
σου. Τὸ δέχομαι καὶ σὲ εὐχαριστῶ. Ἀλλὰ 
ἐγὼ διψάω γιὰ ἕναν πατέρα καὶ ὄχι γιὰ 
σπόνσορα, γιὰ χρηματοδότη. Διψάω γιὰ 
ἕναν πατέρα, ποὺ νὰ νιώθω ζεστὸ τὸ χέρι 
του καὶ τὴν καρδιά του. Πού νὰ ἀκουμπῶ 
πάνω του μὲ σιγουριὰ καὶ ἐλπίδα. Νὰ τοῦ 
λέω τοὺς πόθους μου καὶ τοὺς ἀγῶνες 

μου, τις πτώσεις καὶ τὰ κατορθώματά μου. 
Καὶ ὕστερα, θέλω ἕναν πατέρα, ποὺ νὰ μὲ 
ὁδηγήσει στὸν Μεγάλο Πατέρα. Σ’ Αὐτόν, 
ποὺ δίνει ἀληθινὸ νόημα στὴ ζωή». 

 Tό νὰ μπουκώνουμε τὰ παιδιά μας μόνο 
μὲ ὑλικὲς παροχὲς καὶ μὲ δῶρα, καὶ νὰ κα-
μαρώνουμε ὅτι ἔτσι ἐκπληρώσαμε τὸ χρέ-
ος τῆς ἀγάπης  μας πρὸς αὐτά, εἶναι τραν-
ταχτὴ  ὑ π ο κ ρ ι σ ί α. Λέμε  ψέματα καὶ τὸ 
γνωρίζουμε πολὺ καλά. Τὸ ξέρουμε ὅτι τὰ 
παιδιά μας δὲν χορταίνουν μ’ αὐτά. Δὲν 
τοὺς λείπουν τὰ πράγματα. Τοὺς λείπουμε  
ἐ μ ε  ῖ ς. 

 Τὰ κίνητρα εἶναι γιὰ ἐνίσχυση τῆς προ-
σπάθειας τῶν παιδιῶν καὶ γιὰ διευκόλυν-
ση τῶν γονέων. Δὲν εἶναι γιὰ ἐξαγορὰ τῶν 
παιδιῶν ποὺ θὰ  ὁδηγήσει στὴ δική μας 
ἱκανοποίηση καὶ στὴ δική μας ἀδιαφορία 
ὅτι ἐπιτελέσαμε  τὸ καθῆκον μας. 

 Ἑπομένως, γίνετε τέτοιοι γονεῖς, ὥστε 
τὸ παιδί σας νὰ ἀναζητάει ἐσᾶς περισσότε-
ρο ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα τὰ ὑλικὰ πράγματα ποὺ 
ἔχετε νὰ τοῦ δώσετε. 
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Ἕνα ἀπό τά σοβαρότερα προβλή-
ματα γιά τίς ἀνεπτυγμένες οἰκο-

νομίες, εἶναι τό πρόβλημα τοῦ πληθω-
ρισμοῦ. Ὡς πληθωρισμός ὁρίζεται ἡ 
τάση γιά συνεχῆ ἄνοδο τοῦ γενικοῦ 
ἐπιπέδου τῶν τιμῶν (δηλαδή ὁ μέσος 
ὅρος τιμῶν τῶν προϊόντων). Συνεπῶς, 
πληθωρισμός δέ σημαίνει ἕνα ὑψηλό 
ἐπίπεδο τιμῶν, ἀλλά ἕνα συνεχῶς ἀνερ-
χόμενο ἐπίπεδο τιμῶν. Ἡ ποσοστιαία 
μεταβολή τοῦ ἐπιπέδου τῶν τιμῶν (ἤ 
τοῦ δείκτη τιμῶν) μέσα σέ μία ὁρι-
σμένη χρονική περίοδο ὀνομάζεται 
ρυθμός πληθωρισμοῦ. Ἔτσι, ὅταν λέμε 
ὅτι ὁ ρυθμός πληθωρισμοῦ εἶναι 3%, 
ἐννοοῦμε ὅτι τό ἐπίπεδο τῶν τιμῶν τοῦ 
τρέχοντος ἔτους εἶναι 3% ὑψηλότερο 

ἀπό αὐτό τοῦ προηγουμένου ἔτους. Ὁ 
πληθωρισμός εἶναι ἕνα φαινόμενο πού 
διαταράσσει τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ 
οἰκονομικοῦ συστήματος καί ἀσκεῖ ση-
μαντικές ἐπιδράσεις σέ ὅλους τους το-
μεῖς τῆς οἰκονομίας. Ὁ πληθωρισμός 
ἔχει ἐπιπτώσεις στή διανομή τούς εἰσο-
δήματος  Ὅταν αὐξάνεται τό ἐπίπεδο 
τῶν τιμῶν, τό πραγματικό εἰσόδημα 
μειώνεται. Ἄς δοῦμε ποιούς πλήττει 
καί ποιούς εὐνοεῖ ὁ πληθωρισμός:  

Εἶναι φανερό ὅτι ὁ πληθωρισμός 
πλήττει ὅλα τά ἄτομα πού τό χρημα-
τικό τους εἰσόδημα εἶναι σταθερό ἤ 
αὐξάνεται μέ ρυθμό μικρότερο ἀπό 
τό ρυθμό τοῦ πληθωρισμοῦ, γιατί σέ 
αὐτήν τήν περίπτωση μειώνεται τό 

Τοῦ Οἰκονομολόγου  

Νικολάου Χατζητριανταφύλλου 
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πραγματικό τους εἰσόδημα καί, κατά 
συνέπεια, τό βιοτικό τους ἐπίπεδο. Τά 
ἄτομα αὐτά εἶναι  οἱ συνταξιοῦχοι,  οἱ 
μισθωτοί καί γενικά  οἱ ὑπάλληλοι, πού 
ὁ μισθός τους δέν ἀναπροσαρμόζεται 
συχνά. Ἀντίθετα, ὁ πληθωρισμός 
εὐνοεῖ, ἤ τουλάχιστον δέν πλήττει, τά 
ἄτομα πού τό εἰσόδημά τους προέρ-
χεται ἀπό κέρδη, γιατί τά κέρδη συ-
νήθως αὐξάνονται μαζί μέ τόν πληθω-
ρισμό. Ἀκόμα  ὁ πληθωρισμός μειώνει 
τήν ἀξία τῶν ἀποταμιεύσεων. Τά ἄτομα 
πού πλήττονται περισσότερο εἶναι  οἱ 
μικροί ἀποταμιευτές πού δέν ἔχουν τή 
δυνατότητα ἔγκαιρης καί ἀσφαλοῦς 
ἐπένδυσης τῶν χρημάτων τους. Εἶναι 
φανερό ὅτι ὁ πληθωρισμός ἀποτελεῖ 
ἀντικίνητρο γιά ἀποταμίευση. Ἔτσι, σέ 
περιόδους ἔντονου πληθωρισμοῦ αὐξά-
νεται ἡ κατανάλωση καί μειώνεται ἡ 
ἀποταμίευση. Τέλος ὁ πληθωρισμός 
τείνει νά εὐνοεῖ αὐτούς πού δανείζονται 
καί νά ζημιώνει αὐτούς πού δανείζουν. 

Οἱ οἰκονομολόγοι διακρίνουν διά-
φορα εἴδη πληθωρισμοῦ πού ἀντιστοι-
χοῦν σέ διαφορετικές ἀπόψεις γιά τά 
αἴτια πού τόν προκαλοῦν.  Οἱ δύο πιό 
σημαντικές ἀπόψεις ἀναφέρονται στόν 
πληθωρισμό ζήτησης πού κατά τήν 
ἄποψη αὐτή ὁ πληθωρισμός εἶναι ἀπο-
τέλεσμα ὑπερβάλλουσας ζήτησης καί 
στόν πληθωρισμό κόστους ὁ ὁποῖος 
τονίζει τό ρόλο τῶν ἐργατικῶν σωμα-
τείων καί τή δύναμη τῶν ὀλιγοπωλίων. 
Σύμφωνα μέ τή θεωρία αὐτή, τά ἐργα-
τικά σωματεῖα ἤ ὁρισμένα ἀπ' αὐτά 

ἔχουν ἀρκετή δύναμη ὥστε νά μποροῦν 
νά πετυχαίνουν αὐξήσεις τῶν μισθῶν 
καί ἡμερομισθίων, ἀκόμα καί ὅταν 
ὑπάρχει ἀνεργία. Ἀπό τή μεριά τους τά 
μεγάλα μονοπώλια καί ὀλιγοπώλια 
ἔχουν ἀρκετή δύναμη στήν ἀγορά, ὥστε 
νά μεταβιβάζουν τίς αὐξήσεις τοῦ κό-
στους, πού προκαλοῦνται ἀπό τήν 
αὔξηση τῶν ἐργατικῶν μισθῶν, στούς 
ἀγοραστές αὐξάνοντας τήν τιμή τοῦ 
προϊόντος. Πολλά, ὅμως, ἀπό τά προ-
ϊόντα αὐτά ἀποτελοῦν πρώτη ὕλη γιά 
τήν παραγωγή ἄλλων ἀγαθῶν, πού ση-
μαίνει αὔξηση τοῦ κόστους καί τῆς 
τιμῆς τους. Ἔτσι ἡ ἀρχική αὔξηση τοῦ 
κόστους σέ ὁρισμένους κλάδους δια-
χέεται σέ ὁλόκληρη τήν οἰκονομία, μέ 
ἀποτέλεσμα, τήν αὔξηση τοῦ γενικοῦ 
ἐπιπέδου τιμῶν.  

Σέ παλαιότερες περιόδους ὁ πληθω-
ρισμός καί ἡ ἀνεργία ἦσαν φαινόμενα 
πού δέν μποροῦσαν νά παρατηρηθοῦν 
ταυτόχρονα. Μέ ἄλλα λόγια ὁ πληθω-
ρισμός καί ἡ ἀνεργία παρουσίαζαν ἀντί-
θετες μεταβολές. Μετά τό 1965  οἱ ἀνα-
πτυγμένες οἰκονομίες παρουσιάζουν 
διαφορετική συμπεριφορά. Ἀνεργία καί 
πληθωρισμός συνυπάρχουν ἤ ἀκόμη 
μπορεῖ νά αὐξάνονται ταυτόχρονα (χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα ἡ ἑλληνική 
οἰκονομία). Τό φαινόμενο αὐτό ὀνομά-
στηκε στασιμοπληθωρισμός, γιατί πα-
ρατηρεῖται πληθωρισμός καί ταυτό-
χρονα ἡ οἰκονομία βρίσκεται σέ 
κατάσταση στασιμότητας καί ἀνεργίας. 
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Kατά τόν μήνα 
Ἀπρίλιο 2019 ὁ 

Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας 

κ. Χρυσόστομος:  
 
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 3ην εἰς Προηγιασμένην Ἑσπερινήν 
Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Μητροπολιτικόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 7ην 
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θε-
οτόκου Νικησιάνης, ὅπου πρό τῆς ἀπολύ-
σεως ἐχειροθέτησεν Ἀρχιδιάκονον τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως τόν Διάκονον Παλ-
λάδιον Ζαχαρούδην, τήν 14ην εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Νέας 
Ἡρακλείτσης, ὅπου καί προέστη τῆς ἐπι-
μνημοσύνου δεήσεως ὑπέρ ἀναπαύσεως 
τῶν θυμάτων τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων 
τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, τήν 21ην Κυριακή 
τῶν Βαΐων  εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορ-
φώσεως τοῦ Σωτῆρος Παραλίας Ὀφρυνίου, 
τήν 22αν εἰς Προηγιασμένην Θείαν Λει-
τουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 
Ἐλευθερίου, τήν 24ην εἰς Προηγιασμένην 
Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Μητροπολιτικόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 
25ην Μεγάλη Πέμπτη εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν 
Ναόν, τήν 27ην Μέγα Σάββατον εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου 
ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη ἐντός τοῦ 
Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Ἐπιταφίου, τήν 
28ην κατά τήν Ἀνάστασιν εἰς τόν Μητρο-
πολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, 
τήν 29ην ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρ-
τυρος Γεωργίου εἰς τόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐλαι-
οχωρίου. 

   Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 5ην εἰς την Ἀκολουθίαν τῶν Δ΄ Χαι-
ρετισμῶν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου 
Δημητρίου Νικησιάνης καί εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν Ἀποστόλου Θωμᾶ Παλαιοχωρίου, 
τήν 7ην καί 14ην εἰς τούς Κατανυκτικούς 
Ἑσπερινούς εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν 
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 10ην εἰς 
τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Κανόνος 
εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν Ναόν, τήν 12ην εἰς 
τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου 
εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τοῦ Ἁγίου Ἐλευ-
θερίου καί Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερου-
πόλεως, τήν 21ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ 
Νυμφίου εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν 
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 22αν εἰς 
τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Νέας 
Περάμου, τήν 23ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν 
τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων 
τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, τήν 24ην εἰς 
τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου εἰς 
τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, 
τήν 25ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων 
Παθῶν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν 
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 26ην Με-
γάλη Παρασκευή εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν 
Μεγάλων Ὡρῶν, τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀπο-
καθηλώσεως εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν Ναόν καί 
περί ὥραν 15.00΄ εἰς τήν τελετήν τῆς Ἀπο-
καθηλώσεως εἰς τόν λόφον τοῦ «Γολγοθᾶ» 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Δημητρίου Νικη-
σιάνης. Τήν αὐτήν ἡμέραν εἰς τήν Ἀκο-
λουθίαν τοῦ Ὄρθρου τοῦ Μεγάλου Σαβ-
βάτου καί τήν περιφοράν τοῦ Ἐπιταφίου 
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, 
ὅπου καί ὡμίλησεν ἀπό ἐξέδρας εἰς τήν 
Πλατείαν τῆς Πόλεως καί ἐπέστρεψε εἰς 
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τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου διά τό ὑπόλοιπον τῆς Ἀκολου-
θίας, τήν 28ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς 
Ἀγάπης εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν 
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου. 
 
Συμμετέσχε: 
Τήν 16ην εἰς τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας κ.κ. 
Ἀντωνίου καί τήν 18ην εἰς τήν ἐνθρόνισιν 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περι-
στερίου κ.κ. Κλήμεντος. 
 
Δέχθηκε: 
Τήν 20ην τούς μαθητάς τῶν Κατηχητικῶν 
Σχολείων τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
ἐν ὄψει τῶν Ἁγίων ἡμερῶν τοῦ Πάσχα, 
ὅπου καί τούς ὡμίλησε ἐπικαίρως.  
 
Kατά τόν μήνα Μάϊον 2019 ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:  
 
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 3ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν 
Ναόν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀντιφιλίππων, 
τήν 26ην εἰς τό Παρεκκλήσιον τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Οἴκου. 
 
Ἐκκλησιάστηκε: 
Τήν 12ην εἰς τό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἐπι-
σκοπείου, ὅπου τήν λειτουργίαν ἐτέλεσεν 
ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως π. Χρυσόστομος Μπένος. 
 
Ἐτέλεσε: 
Τήν 11ην τό ἱερόν Εὐχέλαιον εἰς τό Πα-
ρεκκλήσιον τοῦ Μητροπολιτικοῦ Οἴκου, 
τήν 29ην τόν Ἁγιασμόν εἰς τά ἐγκαίνια 

τῶν καταστημάτων Γουντσίδη εἰς Νέαν 
Πέραμον ὁμιλήσας ἐπικαίρως. 
 
Προέστη: 
Τήν 4ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς 
Αἰκατερίνης Κυρμπάτση εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Γε-
ωργιανῆς. 
 
Kατά τόν μήνα Ἰούνιο  2018 ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυ-
σόστομος:  
 
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 2αν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν 
Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερου-
πόλεως, τήν 9ην εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ Γεωργιανῆς, ὅπου 
καί προέστη τοῦ τεσσαρα-
κονθημέρου μνημοσύνου τῆς 
Αἰκατερίνης Κυρμπάτση, τήν 
16ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Ἁγίας 
Πεντηκοστῆς τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς 
Γονυκλισίας εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν 
Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 23ην 
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου  
Νέας Περάμου, τήν 30ην εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ποδοχωρίου, ὅπου 
καί προέστη τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνη-
μοσύνου τοῦ Παναγιώτου Λαζίδη, Συμ-
βολαιογράφου Καβάλας. 
 
Εὐλόγησε: 
Τήν 2αν εὐγενῶς προσκληθείς, τόν Γάμον 
τῶν Γεωργίου Μανωλαρᾶ καί Δήμητρας 
Νικολαΐδου, θυγατρός τοῦ Γραμματέως 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τόν Ἱερόν 



MBΩNA

22

Ναόν Κοιμήσε-
ως τῆς Θεοτό-

κου Ἀκροβουνί-
ου. 

 
Ἐβάπτισε: 
Τήν 9ην εἰς τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου Ἐλευθερουπόλεως τήν θυγατέρα 
τῶν Ἀθανασίου Κοψίδα καί τῆς Χριστίνης 
Γεωργίτση εἰς τήν ὁποίαν ἐδόθη τό ὄνομα 
Ἑλένη, τήν 30ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν 
Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Γεωργιανῆς 
τό τέκνον τοῦ Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας π. 
Ἰωσήφ Ἀστεριάδη καί τῆς Μαρίας Μπαρ-
τουκούδη εἰς τό ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα 
Σάββας. 
 
Προέστη: 
Τήν 11ην τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς 
Δέσποινας Σίμογλου –Μποσμπότη εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐλευ-
θερουπόλεως. 
 
Πραγματοποίησε: 
Τήν 1ην τήν τελευταίαν Ἱερατικήν Σύναξιν 
διά τό Ἀκαδημαϊκόν ἔτος 2018 – 2019 εἰς 
τό Συνεδριακόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως μέ θέμα «Γιά μιά Ὀρθόδοξη 
Ποιμαντική τῆς Ἐνορίας». Τήν εἰσήγηση 
παρουσίασε ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος 
Παγγαίου π. Ζαχαρίας Μέγκας. Ἐν συνε-
χεία καί ἐπί μακρόν ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας τοποθετήθηκε ἐπί τοῦ 
θέματος τῆς εἰσηγήσεως. Ἀκολούθησε γό-
νιμος διάλογος μεταξύ τῶν συνέδρων ἐπί 
διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων. Κα-

τόπιν ἀπηύθυνε σύντομο ἀποχαιρετιστήριο 
λογύδριο ὁ ἀναχωρῶν διά τήν Ἱεραποστολή 
στήν Ἱερά Μητρόπολη Κατάνγκας Κογκό 
Ἀρχιμανδρίτης Κοσμᾶς Θασίτης εὐχαρι-
στώντας τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη 
μας γιά τήν Πατρική ἀγάπη ὅλα αὐτά τά 
χρόνια τῆς διακονίας του εἰς τήν Ἱερά 
Μητρόπολη ὡς καί τούς συμπρεσβυτέρους 
του Κληρικούς. Μετά ἀπηύθυνε σύντομη 
προσφώνηση ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομος 
Μπένος κάνοντας ἀναφορά στά ὅσα εἰπώ-
θηκαν κατά τίς Συνάξεις τοῦ παρελθόντος 
ἔτους. Στό τέλος εὐχαρίστησε τόν Σεβα-
σμιώτατο Ποιμενάρχη μας γιά τό ἀνύστα-
κτο ἐνδιαφέρον του, κατά τή δεκαπενταετή 
ποιμαντορία του στήν Παγγαιωρίτικη 
Ἐκκλησία, γιά τήν πνευματική πρόοδο 
καί τόν καταρτισμό ἀξίων λειτουργῶν τῆς 
Ἐκκλησίας καί ποιμένων τοῦ Ἱεροῦ του 
Κλήρου. Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας εὐχαρίστησε τόν Πρωτοσύγ-
κελλο τῆς Μητροπόλεως  γιά τήν σύντομη 
καί περιεκτική ὁμιλία του καθώς καί τούς 
εἰσηγητές τῶν Συνάξεων τῆς χρονιᾶς πού 
πέρασε καί ὅλους τούς Κληρικούς γιά τήν 
ὑποδειγματική παρουσία των στίς μηνιαῖες 
συγκεντρώσεις. Μετά τό τέλος τῆς Συνά-
ξεως Ἐπίσκοπος καί Ἱερεῖς γευμάτισαν 
στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Μητροπολι-
τικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
Ἐλευθερουπόλεως, μέ πλούσια ἐδέσματα 
πού ἑτοίμασαν οἱ κυρίες πού διακονοῦν 
στό Τραπέζι τῆς Ἀγάπης τῆς Μητροπόλεώς 
μας.
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