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ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

Σοβαρό ζήτημα, πολύ σοβαρό καί δυ-
σεπίλυτο, ἀπασχολεῖ ἔντονα τόν τε-

λευταῖο καιρό ὅλην τήν ἀνθρωπότητα. Ζή-
τημα σχετικό μέ τήν ὑγεία. Ἕνας ἄγνω-
στος μέχρι πρίν λίγο 
καί μάλιστα, σύμφω-
να μέ τούς εἰδικούς, 
πολύ ἐπικίνδυνος, 
φονικός ἰός ἄρχισε ξαφνικά νά ἐπιτίθεται 
λάβρος κατά τοῦ ἀνθρώπου. Λέγεται ὅτι 
προέκυψε ἀπό τό πουθενά. Ὁ ἰός αὐτός, 
γνωστός μέ τό ὄνομα κορωνοϊός,  προ-
σβάλλοντας τόν ἄνθρωπο προκαλεῖ ἀρχι-
κά συμπτώματα, ὅπως εἶναι τά συμπτώ-
ματα τῆς ἐποχικῆς γρίπης καί ἐφόσον ἀκό-
μη δέν ἔχει ἀνακαλυφθεῖ τό κατάλληλο γιά 
τήν καταπολέμησή του ἐμβόλιο μπορεῖ νά 
ὁδηγήσει καί σέ πιό ὀδυνηρά, μᾶλλον θα-
νάσιμα, ἀποτελέσματα. 

Ἡ ἐμφάνισή του πρίν λίγο καιρό ἔχει κα-
τατρομοκρατήσει τούς πάντες. Σέ ὅλες τίς 
χῶρες τοῦ κόσμου, ἀνεπτυγμένες πολιτι-
στικά, οἰκονομικά καί μή. Δραματική ἀνα-
σφάλεια καί θανάσιμος φόβος κατέλαβε 
μικρούς καί μεγάλους. Ἡ αὐξητική μάλιστα 
καί τρομακτική ἄνοδος τῶν θανάτων 
ἀσθενῶν μέ τόν ἄγνωστο αὐτόν καί ἀπει-
λητικότατο ἰό, ἰδίως στήν γειτονική Ἰταλία, 
ἔσπειρε τόν πανικό καί τήν ἀγωνία  σέ πολ-
λούς. 

Ἕνας ἰός, ἕνα μικρόβιο, ἀδιόρατο μέ γυ-
μνό ὀφθαλμό, ξεσήκωσε παγκόσμιο πό-
λεμο, ὅπως ἀκούσαμε ἀπό ἐπίσημα χείλη. 
Αὐτός ὁ ἀόρατος, μικροσκοπικός ἐχθρός, 
χωρίς τακτικούς σχεδιασμούς, χωρίς 

ὀργανωμένα ἐπιτελεῖα καί ἐμπειροπόλε-
μους στρατηγούς, χωρίς πολυπληθῆ 
στρατεύματα, χωρίς ὅπλα, συμβατικά ἤ 
πυρηνικά, χωρίς νά δώσει μάχες αἱματη-

ρές, κλείδωσε ἀναί-
μακτα τήν ἀνθρωπό-
τητα φοβισμένη μέ-
σα στά σπίτια. Ποῦ 

εἶναι οἱ πολυσύχναστοι δρόμοι καί οἱ θορυ-
βώδεις πλατεῖες, ποῦ τά ἀμέτρητα κέντρα 
διασκεδάσεων, ποῦ τά κατάμεστα γήπε-
δα, ποῦ οἱ ἀπειροπληθεῖς συναυλίες καί τά 
πολύχρωμα φεστιβάλ τῶν τραγουδιῶν, 
ποῦ οἱ κατάφωτοι ναοί μέ τούς λαμπρο-
στόλιστους λειτουργούς τοῦ Ὑψίστου, 
ποῦ οἱ μεγαλοπρεπεῖς ἑορτές καί πανηγύ-
ρεις, ποῦ οἱ ἐπηρμένοι ἐπιστήμονες καί τε-
χνοκράτες… Ἐπελθών ὁ φοβερός κο-
ρωνοιός ταῦτα πάντα ἐξηφάνισται… 

Μπροστά στή θλιβερή αὐτή κατάσταση 
ὡς χριστιανοί δέν μποροῦμε νά ἀποφύ-
γουμε τόν πειρασμό νά ἀναζητήσουμε τά 
βαθύτερα αἴτια αὐτῆς τῆς παγκόσμιας 
σκληρῆς δοκιμασίας. Πιστεύοντας στό 
Θεό, ὡς τόν κυρίαρχο τῆς ἱστορίας καί 
ἔχοντας δίπλα μας ἀσφαλῆ ὁδηγό γιά νά 
ἀντιμετωπίσουμε προβλήματα μικρά καί 
μεγάλα στή ζωή μας τό Νόμο Του («ὁ νό-
μος σου φῶς ταῖς τρίβοις μου…» «Ψαλμός 
118,105) ἄθελά μας τόν παρόντα φόβο καί 
τήν ἀγωνία μας προσπαθοῦμε νά τά φωτί-
σουμε μέ τό φῶς τῆς πίστεώς μας. Ἐάν, 
συλλογιζόμαστε, ἕνα μικρό σπουργίτι δέν 
πέφτει νεκρό κάτω στή γῆ χωρίς τό Θέλη-
μα τοῦ Θεοῦ (Ματθ.10,29) δέν εἶναι δυνα-

τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου 
Ἐλευθερουπόλεως Χρυσοστόμου
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τόν τέτοια φοβερή πανδημία, πού συγ-
κλονίζει τόν κόσμο, νά συνέβη ἐρήμην 
τῆς Ὑψίστης Ἀρχῆς καί τοῦ Κυβερνήτου 
τοῦ παντός. Εἶναι τυχαῖο τό γεγονός; 
Ἐμεῖς γνωρίζουμε ἀπό τήν διδασκαλία 
τῶν ἁγίων καί θεοφώτιστων Πατέρων 
μας, ὅτι οἱ δυστυχίες στή ζωή μας ἔχουν 
διπλή τήν αἰτία: ἤ τίς ἁμαρτίες μας ἤ καί 
τήν ἀρετή μας. Ἤ τήν μείωση τοῦ χρέ-
ους ἤ καί τήν αὔξηση τοῦ κέρδους. 

Καί ὅλα αὐτά φυσικά διακινοῦνται 
στή σκέψη καί τούς λογισμούς τοῦ 
εὐσεβοῦς, τοῦ πιστοῦ ἀνθρώπου. Γιά 
τόν ἄλλο, πού παραδέρνει «παντι ἀνέ-
μω» τῆς κοσμικῆς, ἄναρχης σκέψεως, 
τά πράγματα εἶναι ἀκόμη πιό σκοτεινά, 
πιό ἀδιάλυτα. Ἀλλά «τί γάρ μοι καί τούς 
ἔξω κρίνειν;» (Α΄ Κορ.5,12). Ὅταν, λοι-
πόν, καί οἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς μας εἶναι 
ἀριθμημένες (Ματθ. 10,30) δέν μπορεῖ 
καί ἡ παρούσα σκληρή κοινή δοκιμασία 
νά μήν ἔχει κάποια αἰτία. Θά εἶναι παρά-
λογο ἁπλά νά κοιτάζουμε ἄφωνοι εὐμε-
γέθεις φωτογραφίες σέ ξένα ἔντυπα μέ 
ἔρημες στήν κυριολεξία ἄλλοτε εὐρύ-
χωρες, φωτεινές πλατεῖες καί δρόμους 
πολυσύχναστούς τοῦ Παρισιοῦ μέ τήν 
σημείωση ἀπό κάτω Paris est desert* 
χωρίς κάποια ἐξήγηση… 

Ἀσφαλῶς, συμπεραίνουμε μέ δέος, 
ὁ οὐρανός δέν εἶδε καλά πράγματα κά-
τω στή γῆ. Μήπως, λοιπόν, ὁ ὑπέρμε-
τρος ὑλισμός, ἡ ἀχαλίνωτη φιληδονία, ἡ 
φρικτή σαρκολατρεία, ἡ ὕβρη, ἡ «φυ-
σίωση» τῆς γνώσεως, τά κορυφαῖα 
ἁμαρτήματα αὐτοῦ του αἰῶνος, μᾶς 
ὁδήγησαν σέ κατάχρηση τοῦ «πλού-
του τῆς χρηστότητος, τῆς ἀνοχῆς καί 
τῆς  μακροθυμίας» τοῦ Θεοῦ; 
(Ρωμ.2,4). Μήπως ὅλα αὐτά μας ἔφε-
ραν σέ ἡμέρες «ὀργῆς καί ἀποκαλύ-
ψεως καί δικαιοκρισίας τοῦ 
Θεοῦ;» (Αὐτ. 5) 

Ἵλεως ἡμῖν, Κύριε!

* Ἔρημος τό Παρίσι! Πληροφορίες‐Παραγγελίες: 
 Βιβλιοπωλεῖο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως 
Ἀρχιμ. Κύριλλος Ποτηρένιας, Τηλέφωνο: 25920‐23011
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

Κυριακή τῶν Βαΐων 2020 – κεκλεισμένων τῶν θυρῶν

«Χαίρετε ἐν Κυρίω πάντοτε. πάλιν ἐρῶ χαί-
ρετε» (Φιλιππησίους 4,4) 

Κυριακή τῶν Βαίων σήμερα, ἀγαπητοί 
ἀδελφοί. Μία Κυριακή ὅμως τῶν Βαΐων πο-
λύ διαφορετική, ἀφάνταστα διαφορε τι -
κή, «κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος», ἀπό αὐτήν τή 
γνωστή μας, πού γιορτάζαμε μέ πνευματική 
χαρά καί ἀγαλλίαση, μέχρι πέρυσι. Ἐφέτος, 
τό «μοιραῖο» κατ’ ἄνθρωπον 2020, οἱ ἄλλοτε 
καταστόλιστες ἐκκλησίες μας εἶναι δυ-
στυχῶς ἄδειες καί μόνο ἐμεῖς οἱ λειτουργοί 
τοῦ Ὑψίστου εἴμαστε μέσα στό ναό. Ὅσοι δέ 
αὐτή τήν στιγμή ἔχετε τήν πολύτιμη εὐκαιρία 
νά μᾶς παρακολουθεῖτε διαδικτυακά ἀπό τά 
σπίτια σας, ἐσείς ἀποτελεῖτε κατά κάποιον 
τρόπο τό «ἀόρατο», τό ἀφανές ἐκκλησία-
σμά μας. 

Ἔτσι τά εὐλογημένα βάγια θά μείνουν 
ἀνέπαφα. Δέν θά τά κρατήσετε εὐλαβικά 
στά χέρια σας, οὔτε μέ αὐτά τά εὐώδη κλα-
διά μεταφέροντάς τα θά μοσχοβολήσετε, 
ὅπως ἄλλα χρόνια, τά σπίτια σας. Σᾶς παρα-
καλοῦμε μόνο μέ τό νοῦ σας νά νιώσετε τή 
λεπτή εὐωδία τους καί πάλι μέ τήν εὐσεβῆ 
φαντασία σας νά ὑποδεχτεῖτε μέ αὐτά τά 
δροσερά καταπράσινα κλαδιά τόν Βασιλέα 
Χριστό, πού ἔρχεται θριαμβευτής, νικητής 
τοῦ θανάτου στήν ἁγία Πόλη καί μέσα στή 
ψυχή σας ἄς ἀκοῦστε τόν ἀπόηχο ἀπό τίς 
οὐρανομήκεις καί ἐνθουσιώδεις κραυγές 

πού ἀντήχησαν κάποτε στούς δρόμους καί 
τίς πλατεῖες τῶν Ἱεροσολύμων ἐκείνη τήν 
ἁγία ἡμέρα: «Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμε-
νος ἐν ὀνόματι Κυρίου, βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ». 

Ὅμως, ἀγαπητοί, στή σημερινή Θεία Λει-
τουργία τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων δέν ἀκού-
σαμε μόνο τόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη νά μᾶς 
ἐξιστορεῖ, πῶς ὁ Δεσπότης του Χριστός, λί-
γες ἡμέρες πρίν τά Ἄχραντα Πάθη Του, 
εἰσῆλθε στή πόλη τῶν Ἱεροσολύμων ὡς 
ἔνδοξος βασιλεύς καί τροπαιοῦχος, καθήμε-
νος ὅμως πολύ ταπεινά ἐπί πώλου ὄνου καί 
προκαλώντας μέ τήν αἰφνίδια εἴσοδό Του 
πελώρια κύματα ἱεροῦ ἐνθουσιασμοῦ στίς 
τάξεις τοῦ  ἁγνοῦ λαοῦ καί ἀνάβοντας συγ-
χρόνως πύρινες φλόγες μίσους καί ζήλειας 
στίς ψυχές τῶν κακόψυχων καί διεστραμμέ-
νων  φαρισαίων καί γραμματέων. Σήμερα 
ἐπίσης ἀκούσαμε καί τόν οὐρανοβάμονα 
Ἀπόστολο Παῦλο νά συμβουλεύει ἐγγρά-
φως καί φιλόστοργα σάν πατέρας μέσα ἀπό 
τή φυλακή τῆς Ρώμης τούς Φιλιππησίους, 
δηλαδή τούς μακρινούς προγόνους μας ἐδῶ 
στήν Καβάλα. Καί τί νά τούς προτρέπει, με-
ταξύ τῶν ἄλλων μέσα ἀπό τή σκοτεινή καί 
ἀνήλια ἐκείνη φυλακή τῆς Ρώμης; Τά ἑξῆς 
παράξενα λόγια: «Ἀδελφοί, χαίρετε ἐν 
Κυρίω πάντοτε. Καί πάλι σᾶς τό ξα-
ναλέγω νά χαίρετε…». 

Μάλιστα! Καί βέβαια νά τά ἔγραφε αὐτά 

(Φιλιππ. 4,4)
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ἕνας ἄνθρωπος καλοζωϊσμένος, μέσα ἀπό 
τό γραφεῖο του ἤ καθισμένος ἀναπαυτικά 
στήν πολυθρόνα του, ἴσως τό πράγμα νά εἶχε 
κάποια λογική ἐξήγηση. Σχεδόν θά ἰσοδυνα-
μοῦσε μέ τό ἑξῆς: σᾶς εὔχομαι, ἀδελφοί, νά 
χαίρεστε καί σεῖς, ὅπως χαίρομαι καί ἐγώ, 
ἐγώ πού ἔχω στή διάθεσή μου καί ἀπολαμ-
βάνω ὅλα τά καλά τοῦ κόσμου. Ὑγεία, ἄνεση, 
χρήματα, κάθε ἐξυπηρέτηση.΄Ἡ ὅπως ἐκεῖ -
νος ὁ πλούσιος της Παραβολῆς τοῦ Χριστοῦ 
μας, «ὁ ὁποῖος ἐνεδιδύσκετο πορφύ-
ραν καί βύσσον εὐφραινόμενος καθ’ 
ἡμέραν λαμπρῶς» (Λουκᾶ 16,19). Ἀλλά 
τώρα, παρακαλῶ, ποιός τά γράφει αὐτά; ποι-
ός δίνει αὐτή τή συμβουλή; Τά γράφει ἕνας 
ἄνθρωπος, πού ἐνῶ προσφέρει στό κοινωνι-
κό σύνολο μέ τό κήρυγμά του, μέ τά θαύμα-
τά του, μέ τήν ἀκατάπαυστη δραστηριότητά 
του τίς μεγαλύτερες εὐεργεσίες, ἀντίθετα 
διώκεται ἀπηνῶς καί κλείνεται στή φυλακή 
ὡς κακοῦργος καί κλεισμένος μάλιστα μέσα 
σέ μία θεοσκότεινη καί ἀνήλια φυλακή περι-
μένει τήν θανατική του ἐκτέλεση. 

Ἀντιλαμβάνεσθε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 
ἀόρατο εὐσεβές καί φιλέορτο ἐκκλησίασμα, 
ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι τά ἱερά αὐτά λόγια τοῦ 
σημερινοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος 
«χαίρετε ἐν Κυρίω πάντοτε. Πάλιν ἐ -
ρῶ χαίρετε» ἔχουν ἰδιαίτερη σημασία γιά 
ἐμᾶς σήμερα, πού βιώνουμε ὄχι εὐχάριστη 
κατάσταση, ζώντας ἕνα ἀκούσιο κατ’ οἶκον 
περιορισμό. Ἕναν περιορισμό πού μᾶς ἐπέ-
βαλε γιά τό καλό μας ἡ Πολιτεία καί συγκα-
τένευσε σ’ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία. Διότι ὅπως 
ἔχει μέχρι σήμερα ἔμπρακτα ἀποδειχθεῖ καί 
πολλές φορές ἐπισημανθεῖ ἀπό τίς ἁρμόδιες 
καί ὑπεύθυνες ὑγειονομικές ἀρχές τῆς πα-
τρίδος μας, ὁ κατ’ οἶκον περιορισμός τῶν πο-
λιτῶν καί ἡ ἀποφυγή πάση θυσίᾳ συγ χρω -
τισμοῦ ἀποτελοῦν σωτήριες μεθόδους γιά 
τήν ἀναχαίτιση τοῦ θανατηφόρου ἰοῦ. 

Γιά μᾶς, λοιπόν, ἀντήχησαν καί πάλι στούς 

ἄδειους ναούς τά Ἀποστολικά αὐτά καί θεό-
πνευστα λόγια: Χριστιανοί, ἀδελφοί μου, δέν 
θά χαίρετε μόνο, ὅταν ἀπολαμβάνετε τά 
ἀγαθά τῆς ζωῆς, τά νόμιμα ἐννοεῖται. Ἡ χαρά 
σας νά μή προέρχεται μόνο ἀπό τήν ἀπόλαυ-
ση τῶν ὑλικῶν καί κοσμικῶν ἀγαθῶν. Δέν 
πρέπει νά λησμονεῖτε, ὅτι ἡ χαρά ἡ πραγμα-
τική καί μόνιμη τοῦ πιστοῦ χριστιανοῦ πηγά-
ζει  προπάντων ἀπό τή ψυχή του, πηγάζει 
ἀπό τή συνείδησή του, τήν ἥσυχη καί γαλή-
νια. Ἡ χαρά τοῦ χριστιανοῦ, ἡ ὁποία δέν δια-
κόπτεται ἀπό τίς θλίψεις τίς ἀναπόφευκτες 
αὐτοῦ τοῦ βίου, εἶναι αἴσθημα οὐράνιο, εἶναι 
λουλούδι πού μπορεῖ νά ἀνθίσει στούς πνευ-
ματικούς λειμῶνες καί νά μοσχοβολήσει καί 
ἐπάνω στή μεγαλύτερη δυστυχία τοῦ κό-
σμου αὐτοῦ. Ἄς θυμηθοῦμε τόν Κύριό μας τή 
Μεγάλη Πέμπτη, λίγο πρίν ἀρχίσει τό φοβε-
ρό μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ. Τί προσευχόταν 
καί ἔλεγε στόν οὐράνιο Πατέρα Του: «Πατέ-
ρα μου δῶσε καί οἱ μαθητές μου νά ἔχουν τή 
δική μου χαρά, τή χαρά τήν τέλεια, πού γεύο-
μαι τή στιγμή αὐτή…» (Ἰωάν.17,13). Ἄς μή ξε-
χνοῦμε τόν Ἀπόστολο Παῦλο, πού «ἔχαιρε ἐν 
τοῖς παθήμασί του» (Κολλασαεῖς 1,24) καί 
ὅλους τούς Ἀποστόλους πώς «χαίροντες 
ἔφευγαν ἀπό τό συνέδριο ὅπου ξυλοκοπήθη-
καν ἄγρια ἀπό τούς αἱμοβόρους ἀρχιε -
ρεῖς» (Πράξ.5,41). 

Ἑπομένως ἀγαπητοί μου, ἄς μήν ἐπιτρέ-
ψουμε τίς δύσκολες αὐτές ἡμέρες καί ὧρες 
ἡ ἀπαγοήτευση, ἡ πικρία, ἡ κατάθλιψη, ὅλα 
τά διαβολικά συναισθήματα νά μᾶς πλησιά-
σουν. Ἀτενίζοντας σταθερά τόν Ἐσταυρωμέ-
νο ἄς παίρνουμε κουράγιο καί δύναμη καί 
ὑπομονή μέχρις ὅτου ἀνατείλουν καί πάλι οἱ 
ἡμέρες πού ξέραμε, ἡ εὐλογημένη κανονικό-
τητα τῆς ζωῆς μας. Ἀμήν 

† ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος 
παντοτινός εὐχέτης σας



Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί πατέρες 
Μέ κατώδυνη τήν ψυχή ἐπικοινωνοῦμε τό ἐφετινό Πάσχα μαζί 

σας. Ζώντας ἡμέρες καί ὧρες πρωτόγνωρες γιά ὅλους μας, ὀφεί-
λουμε παρά ταῦτα, καταπνίγοντας τά δυσάρεστα συναισθήματά μας, 
πρωτίστως νά σταθοῦμε στό ὕψος μας ὡς πιστοί μαθητές τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Τώρα εἶναι ἀνάγκη 
νά μελετήσουμε τά σοφά λόγια τοῦ πολυάθλου Ἰώβ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης «εἰ τά ἀγαθά ἐδεξάμεθα παρά 
Θεοῦ τά κακά οὐχ ὑποίσομεν;» (Ἰώβ, 2.10). Τόσα, δηλαδή, ἀγαθά, τόσα καλά καί εὐχάριστα μᾶς ἔδωσε 
ὁ Πανάγαθος Θεός, καί τώρα πού ἐπέτρεψε αὐτήν τήν δοκιμασία δέν θά τήν ἀνεχθοῦμε, δέν θά τήν ὑπο-
φέρουμε; Ὁ ἴδιος Θεός δέν εἶναι, ὅταν μᾶς δίνει πλουσιοπάροχα τά ἀγαθά Του καί ὅταν ἀντί γιά ἀγαθά 
ἐπιτρέπει θλίψεις καί δοκιμασίες; 

Ἀκριβῶς καί στήν παρούσα θλίψη καί δοκιμασία, «οἵα οὐ γέγονε» (Ματθ.24,21) στή γενεά μας, ὀφεί-
λουμε ὡς πιστοί καί συνετοί χριστιανοί μαζί μέ ὅλους τούς ἀνθρώπους ἁπανταχοῦ τῆς γῆς, νά τήν ὑπο-
μείνουμε καρτερικά καί ἀγόγγυστα. Καί εἶναι βέβαιο ὅτι Ἐκεῖνος πού τήν ἐπέτρεψε γιά λόγους πού μόνο 
ἡ Θεία Πανσοφία Του γνωρίζει, Ἐκεῖνος γρήγορα θά δώσει τή λύση. Οἱ ψυχροί χειμῶνες μέ τούς παγετούς 
καί τίς καταιγίδες κάποτε φθάνουν στό τέλος καί παραχωροῦν τή θέση τους στήν ἄνοιξη μέ τούς καθάριους 
οὐρανούς καί τή μοσχοβόλιστη πλάση… 

«Θαρσείτω, λοιπόν, θαρσείτω λαός τοῦ Θε οῦ!» Ἐξάλλου ἄς μήν μᾶς διαφεύγει τίς δύσκολες αὐτές 
ὧρες, ὅτι ὅπως εἶπε τό Ἅγιο Πνεῦμα διά τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «τοῖς ἀγαπῶσι τόν Θεόν πάντα συνεργεῖ 
εἰς τό ἀγαθόν…» (Ρωμ.8,28). Γιά ὅσους ἀγαποῦν πραγματικά τό Θεό, ὅλα καί τά εὐχάριστα καί τά δυσά-
ρεστα, καταλήγουν σέ κάτι καλό. Καί λίγο καλό ἦταν, πού παρά τή δυστυχία μας, ὅταν τόσοι συνάνθρωποί 
μας ἔφυγαν ξαφνικά ἀπό τήν παροῦσα ζωή μέ τρόπο μάλιστα ὀδυνηρό χωρίς τά προσφιλῆ τους πρόσωπα 
δίπλα τους στίς τελευταῖες τους στιγμές, μικρό καλό ἦταν, πού τέτοια θαυμαστή ὁμόνοια ἐπικράτησε ἀνά-
μεσά μας, πού τέτοια σπάνια ἀτμόσφαιρα πολιτισμένη κυριάρχησε στά Κοινοβούλιά μας; Χωρίς κακίες 
καί μικρότητες; Λίγο καλό τό ἔχετε πού τόσοι συμπολίτες μας συγκινήθηκαν καί ἄνοιξαν εὐχαρίστως τά 
βαλάντιά τους καί ἔδωσαν γενναῖα ποσά στή ἀντιμετώπιση ἄμεσων ἀναγκῶν μας; Λίγο καλό τό ἔχετε 
πού τόσοι ἐπίσης εὐλογημένοι ἀδελφοί μας στό χῶρο τῆς δημόσιας  ὑγείας, ἰατροί, νοσηλευτές, μεταφο-
ρεῖς, νέα παιδιά, ὁπλίσθηκαν μέ τέτοια ὑπέροχα φιλάνθρωπα αἰσθήματα, μέ τόση χριστιανική αὐταπάρ-
νηση καί ἄφθαστο ἠθικό ἡρωισμό καί βρίσκονται στό πλευρό τῶν ἀσθενούντων; 

Ἄς καταπνίξουμε, λοιπόν, ἀδελφοί καί πατέρες, τή δικαιολογημένη θλίψη μας, πού οἱ μεγάλες καί παμ-
πόθητες ἑορτές τῆς πίστεώς μας πέρασαν χωρίς ἐμᾶς, χωρίς νά προσκυνήσουμε τόν Ἐσταυρωμένο καί 
χωρίς νά λιτανεύσουμε τόν Ἐπιτάφιο. Ἄς παρηγορηθοῦμε μέ τή σκέψη, πόσοι συνάνθρωποί μας χρόνια 
τώρα στεροῦνται λόγω ἀσθενείας αὐτήν τήν πνευματική εὐτυχία καί ἀπόλαυση. Ἄς ὁπλισθοῦμε μέ λίγη 
ἀκόμη ὑπομονή καί «ἔτι μικρόν ὅσον ὅσον» (Ἑβρ. 10,37) καί γρήγορα θά ἔλθει τό τέλος τῶν ἐπιβληθέντων 
ἀπό τήν Πολιτεία προνοητικῶν μέτρων καί θά ξεχυθοῦμε ἀπό τίς κυψέλες μας γιά νά τρυγήσουμε καί 
πάλι τό νέκταρ τῆς κατά Θεόν ὡραίας καί γλυκειᾶς  ζωῆς. Ἀμήν 

Xριστός Ἀνέστη! 
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
παντοτινός πρός τόν Θεόν εὐχέτης σας. 
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Μ έσα σὲ δύο λέξεις ἐπιγραμματικὰ 

φανερώνεται τὸ θαῦμα τῆς Ἀνα-
στάσεως. Τί κι ἂν εἶναι μοναδικὸ στὴν 
Ἱστορία. Σπείρα ὁλόκληρη πάνοπλων 
Ρωμαίων στρατιωτικῶν ἐφύλαττε, ἕνα 
νεκρὸ ξένον, μόνον, ἀνυπεράσπιστον, 
ἕναν νεκρό, πού οἱ μαθητὲς του σκορ-
πίσθηκαν καὶ κρύφτηκαν. 

Τί κι ἂν ἡ μῆνις, ἡ κακία, ἡ ἐμπάθεια, 
ἡ μεθοδικότητα εἰς τὸ ἔγκλημα τῶν 
σταυρωτῶν του μετῆλθε ὅλα τὰ μέσα 
γιὰ νὰ ἐξαφανίσει αὐτόν, ὁ ὁποῖος ἦταν 
καὶ εἶναι ἡ ζωή, ἡ ὁποία κατετέθη εἰς 
τὸν τάφο, ὥστε νὰ ἐκπλαγοῦν καὶ οἱ 

στρατιὲς τῶν ἀγγέλων μὲ τὴ συγκατά-
βαση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. 

Τί κι ἂν ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ρωμαϊκῆς 
ἐξουσίας ὁ Πόντιος Πιλᾶτος ὑποτιμών-
τας τὴν τόσο χρηστὴ καὶ ἀνθρώπινη 
ἐπιθυμία τῆς γυναίκας του καὶ ἀκόμα 
μὴ κάνοντας χρήση τῆς ἐξουσίας μὲ 
τὴν ὁποία τὸν εἶχε περιβάλλει ἡ Ρώμη 
ἐνέδωσε στὴν ἐπιθυμία τῶν σταυρωτῶν 
τοῦ Κυρίου μὲ κεῖνο τὸ ὑποκριτικὸ 
«νίπτω τὰς χείρας μου». Ὁ τάφος δὲν 
μπόρεσε νὰ κρατήσει γιὰ πολὺ στὸ 
ψυχρὸ καὶ σκοτεινὸ περιβάλλον του τὸ 
ἄφθαρτο σῶμα τοῦ Κυρίου. Ὁ Ἅδης 
κατὰ τὰ λόγια τοῦ Χρυσορρήμονα 
πατρὸς μας Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 
ἐπικράνθη, κατηργήθη, ἐνεπαίχθη, ἐνε-
κρώθη, καθηρέθη, ἐδεσμεύθη, «καὶ 
αὖθις ἐκ τοῦ τάφου ὡραῖος, δικαιοσύνης 
ἔλαμψεν ἥλιος». 

Ἀνέστη Χριστὸς! καὶ πεπτώκασιν 
δαίμονες, καὶ χαίρουσι Ἄγγελοι, καὶ 
ζωὴ πολιτεύεται, καὶ ἀπαρχὴ τῶν κε-
κοιμημένων ἐγένετο. 

Ἀνέστη Χριστὸς! καὶ ἐλοιδορήθησαν 
οἱ σταυρωτές του καὶ γελοιοποιήθηκαν 
οἱ πάνοπλοι στρατιῶτες καὶ ἐφανερώθη 
ἡ πλεκτάνη, ἀφοῦ ἔδωσαν ἱκανὰ χρή-
ματα οἱ σταυρωτές του εἰς τοὺς στρα-
τιῶτες γιὰ νὰ ἀποκρύψουν τὸ γεγονὸς 
τῆς ὑπερκόσμιας Ἀνάστασης καὶ αὐτοὶ 
νὰ μεσολαβήσουν ἀκόμη πρὸς τὸν 
Πιλᾶτο γιὰ νὰ μὴ ὑπάρξουν συνέπειες. 

Τὴ στιγμὴ ποὺ χαράσσονται αὐτὲς 
οἱ γραμμὲς γιὰ νὰ ἐξυμνήσουν τὸν Ἀνα-

MBΩNA
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Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Παπαδάκη 
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
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στάντα Κύριο διερχόμεθα μία κρίση 
φοβερὴ καὶ μοναδικὴ μὲ τὴν παγκόσμια 
αὐτὴ ἐπιδημία τοῦ Κορωνοϊοῦ, ἡ ὁποία 
σὺν τοῖς ἄλλοις σφράγισε τὶς ἐκκλησίες 
μας, ἀλλὰ ὄχι τὶς καρδιές μας. Μᾶς 
στέρησε τῆς θείας κοινωνίας, τῶν ἱερῶν 
ἀκολουθιῶν, ἀλλὰ ἡ ψυχὴ καὶ δίχως 
γλῶσ σα ὑμνεῖ τὸν Θεόν, ἄλλωστε καὶ 
μόνο ἡ πνοὴ μας δύναται νὰ εἶναι ὕμνος 
εἰς τὸν Θεὸν «Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω 
τὸν Κύριον». 

Πολλὰ λέγονται καὶ πολλὰ διαδί-
δονται· τίποτα ἀπ’ αὐτὰ δὲν πρόκειται, 
οὔτε νὰ σχολιάσουμε, οὔτε νὰ κρίνουμε 
καὶ νὰ ἐπικρίνουμε ἕνα μόνο ἔχουμε 
νὰ ποῦμε ποιμένες καὶ ποίμνιο καθὼς 
προσκυνοῦμε καὶ προσπίπτουμε 
μπροστὰ στὰ ἄχραντα πόδια τοῦ Ἀνα-
στάντος Χριστοῦ μας ὁμολογοῦμε κη-
ρύττοντες, ὅπως αὐτὸς ἐνίκησε διὰ τῆς 
ὑπερφυοῦς καὶ λαμπροφόρου Ἀναστά-
σεως τὸ κέντρο τοῦ θανάτου καὶ συνάμα 
κατέλυσε τὴν δύναμη τῶν σταυρωτῶν 
του ἔτσι καὶ στὴν παρούσα δεινὴ κα-
τάσταση ποὺ διερχόμεθα τὸ φῶς τῆς 
Ἀναστάσεως, ἀφ’ ἑνὸς θὰ γλυκάνει καὶ 
θὰ ζεστάνει τὶς καρδιές μας καὶ ἀφ’ 
ἑτέρου θὰ κατακεραυνώσει καὶ θὰ ἐξα-
φανίσει αὐτὴν τὴν ἀρά τῆς ἀνθρωπό-
τητας. Ἄλλωστε μὴ ξεχνᾶμε πὼς ἡ ἐπί-
κληση τοῦ ὀνόματός του γιὰ τὴν ἀπαλ-
λαγὴ τῆς ἀνθρωπότητας ἀπὸ παρόμοιες 
πανδημίες συνέβη καὶ στὸ παρελθόν, 
ὅταν ἡ Εὐρώπη τὸν 16ο αἰώνα ἔχασε 
100 ἑκατομμύρια κόσμο. Ἐνῶ ἐμεῖς μὲ 

τὴ χάρη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου καὶ 
τὴ λιτάνευση τῶν Ἱερῶν λειψάνων πλεί-
στων ὅσων ἁγίων δεχθήκαμε τὴν πα-
ράταση μὲ ὑγεία τῆς ζωῆς μας δι’ Αὐτοῦ. 

Τὶς θλιβερὲς αὐτὲς ἡμέρες γιὰ μᾶς, 
μὲ πολὺ πόνο καὶ θλίψη διακρίνουμε, 
ἂν ὄχι πόλεμο ἐπὶ τοῦ παρόντος, του-
λάχιστον, μία ὑποτίμηση πρὸς τὴν Ἁγία 
καὶ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καὶ ἂν 
δὲν μᾶς ἔδινε θάρρος ὁ Ἀναστάς Κύριός 
μας θὰ αἰσθανόμεθα σὰν ἀπόκληροι, 
παραπεταμένοι καὶ ἀσήμαντοι, ὑποτι-
μημένοι μπροστὰ στὶς ἀνομοιότητες 
ποὺ ξεδιπλώνονται στὰ μάτια μας. 

Πῶς νὰ μὴ πονέσουμε; Ὅταν ἡ 
Ἐκκλησία μας θεωρήθηκε κατώτερη 
καὶ ἀπὸ ἕνα κομμωτήριο καὶ ἕνα σοῦπερ 
μάρκετ! 

Πῶς νὰ μὴν πονέσουμε ὅταν ἀπὸ 
τοὺς μιναρέδες τῶν μουσουλμανικῶν 
τεμενῶν στὴ διαπασόν ἀκούγονται οἱ 
φωνὲς τῶν χοτζάδων καὶ οἱ δικές μας 
Ἐκκλησίες μέσα εἶναι ἄδειες καὶ ἔξω 
βουβές; 

Πῶς νὰ μὴν πονέσουμε γιὰ τὴν ἀπο-
στέρηση τῆς μεγίστης χαρᾶς τοῦ ὀρθο-
δόξου Ἕλληνα τουλάχιστον ἀπὸ τὸ 
Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας; 
Κατὰ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου πολλὰ θὰ 
εἴχαμε νὰ ποῦμε ἀλλὰ ἐπιλείψει μοι ὁ 
χρόνος διηγούμενον καθὼς ἀναμένουμε 
τὴν δικαίωση διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ 
Ἀναστάντος Κυρίου.
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Oἱ συστηματικοί διωγμοί, ἀντί νά κλονίζουν 
τό φρόνημα τῶν καταδιωκομένων χριστιανῶν, 
δυνάμωναν ἀκόμη περισσότερο τόν ἀγώνα 
τους γιά τή διάδοση τοῦ χριστιανισμοῦ καί τή 
συντριβή τῶν εἰδώλων. Ἀποτέλεσμα τῆς δυ-
ναμικῆς ἀντιπαλότητας ἦταν ἡ δημιουργία 
τῆς τάξης τῶν νέων μαρτύρων τοῦ Χριστοῦ, 
μέσα στήν ὁποία ξεχωριστή θέση κατέχουν ὁ 
Εὐγένιος ὁ Τραπεζούντιος1 καί οἱ συναθλητές 
του Οὐαλεριανός ἀπό τήν Ἐδίσκη τῆς Χαλδίας, 
Κανίδιος ἀπό τήν Τσολόσαινα τῆς Χαλδίας 
καί Ἀκύλας ἀπό τή Γοδαίνη τῆς Χαλδίας. 

Οἱ αὐτοκράτορες Διοκλητιανός καί Μαξι-

μίνος γιά νά συντρίψουν τούς χριστιανούς 
διόρισαν ἡγεμόνες τῆς Ἀνατολῆς τόν Ἀγρικόλα 
καί τόν Λυσία. Ὁ Λυσίας ἀνέλαβε τήν πολιτική 
καί στρατιωτική διοίκηση τῆς Φρυγίας τῆς 
Βιθυνίας, τῆς Παφλαγονίας καί ὁλοκλήρου 
τοῦ Πόντου. Πρώτα θύματα τῆς ἀντιχριστια-
νικῆς πολιτικῆς ἦταν στά Σάταλα τοῦ Πόντου 
οἱ τεσσαράκοντα μάρτυρες2 ἀπό τή Σεβάστεια 
καί τή Νικόπολη, ὁ ἅγιος Εὐστράτιος ὁ Νικο-
πολίτης μέ τό τάγμα του3 καί πολλοί ἄλλοι 
χριστιανοί, πού δέν πρόφτασαν νά διαφύγουν. 

Τήν ἐποχή τοῦ Λυσία στήν Τραπεζούντα 
λατρευόταν μέ ξεχωριστές τιμές ἀπό τούς 

1 Στὸ βιβλίο τοῦ Ἀθ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Fontes Historiae Imperii Trapezuntini, Πετρούπολη (1897), σελ. 1-
149, ὑπάρχουν οἱ μελέτες των α) Λουκίτου, ἐγκώμιον εἰς τόν ἅγιον μεγαλομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ Εὐγένιον καί τούς 
συνάθλους αὐτοῦ Κανίδιον Οὐαλεριανόν καί Ἀκύλαν, τούς ἐν τραπεζουντι μαρτυρήσαντας, σελ. 3-32, β) Ἰωάννου 
Φιφιλίνου, Διήγησις θαυμάτων τοῦ ἁγίου καί ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Εὐγενίου τοῦ Ταπεζουντίου, σελ. 33-51, γ) 
Ἰωσήφ, μητροπολίτου Τραπεζούντος, Λόγος ὡς ἐν συνόψει διαλαμβάνων τήν γενέθλιον ἡμέρα τοῦ ἐν θαύμασι πε-
ριβοήτου καί μεγαλάθλου Εὐγενίου…, σε. 52-77, δ) Ἰωάννου Λαζαροπουλου, Ἔτι σύνοψις τῶν τοῦ ἁγίου θαυμάτων 
μερική ἐκ τῶν πλείστων, σελ. 78-136 καί ε) Ἀνωνύμου, Continuatio miraculorum S. Eugenii, σελ. 137-149. Ἰωάννα Σι-
βροπούλου, Ἅγιος Εὐγένιος, ὁ Πολιούχους τῆς Τραπεζούντος, Ἀθήνα (1975). Ὀδ. Λαμψίδης, Ἅγιος Εὐγένιος ὁ Τρα-
πεζούντιος, στό: Ἀρχεῖον Πόντου, τομ. 18ος, Ἀθήνα (1953), σελ. 9-201. Μ. Παρανίκας, Μαρτύριον τῶν ἁγίων τοῦ 
Χριστοῦ Εὐγενίου, Κανιδίου, Οὐαλεριανοῦ καί Ἀκύλα τῶν ἐκ τραπεζοῦντος μαρτυρησάντων…, στὸ Βυζαντινά Χρο-
νικά, τομ. 14ος, Ἀμστερδαμ (1909), σε. 12-22. Ἰ. Καλφόγλου, Ὁ ἐν Τραπεζοῦντι ναός τοῦ ἁγίου Εὐγενίου, στήν ἐφημ. 
«Ἀργοναύτης», Βατούμ, (1916), ἀριθ. 197, σελ. 9 καί ἀριθ. 198, σελ. 10-11. Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου, 
ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Εὐγενίου τοῦ Τραπεζουντίου, Θεσσαλονίκη (1979). Νικολαΐδου Φα-
λαδελφέως, Οἱ ἅγιοι μάρτυρες Εὐγένιος, Κάνδιδος καί Ἐκύλας ἐκ Τραπεζούντος, τομ. 1ος, Ἀθήνα (1968).
2 Μ. Παπανίκας, Εἰσαγωγη τοῦ Χριστιανισμοῦ εἰς Τραπεζούντα καί Χαλδίαν, σελ. 268.
3 Σ. Ἰωαννίδης, Ἱστορία καί Στατιστική τῆς Τραπεζούντας καί τῆς γύρω περιοχῆς, Κωνσταντινούπολη (1870), Β΄ εκ-
δοση Θεσσαλονίκη (2988), σελ. 30, ἔκδοση Ἀδελφῶν Κυριακίδη. Ἀθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, σελ. 7.

τοῦ Κώστα Φωτιάδη 
Καθηγητοῦ Α.Π.Θ. 

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας

* Κατά παραχώρηση τοῦ π. Θεοδ. Παπαδοπούλου, Ἱεροδιδασκάλου.
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ἐθνικούς ὁ ἐξελληνισμένος θεός τῆς Ἀνατολῆς 
Μίθρας, πρός τιμήν τοῦ ὁποίου εἶχαν χτίσει 
στό ὁμώνυμο βουνό, τό Μίθριον ὄρος, πού 
σήμερα ὀνομάζεται Πόζτεπε, ἐντυπωσιακό 
βωμό μέ τό ἄγαλμά του. «Ἤν γάρ ὅτε καί ἡ πε-
ρίβλεπτος ἐν πόλεσιν αὐτή Τραπεζούς εἰδώλων 
οἰκητήριον ἐγνωρίζετο, τό νῦν εἰκόνων κατοι-
κητήριον και περιβόητος πρίν ἐτύγχανε τήν δυσ-
σέβειαν ὅσον νῦν περίφημος τήν εὐσέβειαν», 
μᾶς λέει ὁ Κωνσταντίνος Πρωτονοτάριος καί 
πρωτοπρεσβύτερος Λουκίδης στό ἐγκώμιό του 
γιά τόν μεγαλομάρτυρα Εὐγένιο4. 

Τήν ἴδια περίοδο ὁ Τραπεζούντιος Εὐγένιος 
ἦταν φανερά πιά πολέμιος τῆς ἐθνικῆς θρησκείας 
καί γενικά τῆς λατρείας τοῦ θεοῦ Μίθρα. Γι’ 
αὐτό ἀποφάσισε μαζί μέ τούς συναθλητές του 
Οὐαλεριανό καί Κανίδιο, ἀψη φών τας τούς 
διωγμούς καί τή ζωή τους νά καταστρέψουν τό 
ἄγαλμα καί τό βωμό τοῦ θεοῦ Μίθρα. Ὅταν 
«οἱ λάτρεις τοῦ Μίθρου», γράφει ὁ Μ. Παρανίκας, 
«ἐτέλεσαν τάς συνήθεις εὐχάς τῷ ξοάνῳ αὐτοῦ 
ἐπί τοῦ Μιθρίου καί εἰς τάς οἰκίας αὐτῶν διε-
σκορπίσθησαν, τήν αὐτήν νύκτα οἱ τρεῖς διδά-
σκαλοι ἀνέβησαν εἰς τό βουνόν καί διά τῶν 
προσευχῶν αὐτῶν καί ἐκτάσει τῶν χειρῶν κα-
ταβάλλουσι τόν βωμόν καί τό ξόανον εἰς ἔδαφος, 
οὕτω δέ καταρρίπτουσι καί αὐτήν τήν εἰδωλο-
λατρίαν ἐν Τραπεζοῦντι, καί μάλιστα εἰς τό πε-
ριφανέστατον αὐτῆς μέρος καί τόν σεμνότατον 
θεόν αὐτῆς»5. 

Ἀμέσως μετά τήν πράξη τους αὐτή, ἐπειδή 
οἱ ὑποψίες ὅλων τῶν ὑπευθύνων θά ἔπεφταν 
πάνω τους, ἀποφάσισαν νά κρυφτοῦν, γιά νά 
μή συλληφθοῦν καί βασανιστοῦν. Οἱ Οὐαλε-
ριανός καί Κανίδιος κατέφυγαν στά βουνά τῆς 
Χαλδίας, ἐνῶ ὁ Εὐγένιος κρύφτηκε στό «σπήλαιο 
τῶν ἀκανθῶν» πού βρισκότανε κοντά στό πα-
τρικό του σπίτι. 

Ὅταν τήν ἑπομένη μέρα οἱ κάτοικοι εἶδαν 

τό ἄγαλμα καί τό βωμό κατεστραμμένα «ἔσπευ-
σαν, ἵνα ἀναγγείλωσι τό γεγονός τοῖς προύχουσι 
τῆς πόλεως, οἵτινες ἀπέδωκαν αὐτό εἰς τούς 
γνωστούς πολεμίους τῆς τῶν εἰδώλων λατρείας 
Εὐγένιον, Βαλεριανόν καί Κανίδιον»6. Μάταια 
τούς ἀναζήτησαν γιά νά τούς τιμωρήσουν. Τή 
μέρα ἐκείνη ὁ ἡγεμόνας Λυσίας βρισκόταν στά 
Σάλατα. Μιά ἀντιπροσωπεία Τραπεζουντίων 
πῆγε καί τούς κατήγγειλε τήν πράξη τοῦ Εὐγε-
νίου: «εἰσί παρ’ ἡμῖν, ἡγεμόνων ἄριστε, ἄνδρες 
Γαλιλαίοι, τῶν χριστιανῶν διδάσκαλοι παρά 
σοφῶν αὐτῶν φημιζόμενοι, οἵ γέ τῶν βασιλικῶν 
καί τῶν διατάξεων μηδένα ποιούμενοι λόγον 
τούς σωτήρας μέν θεούς διαβάλλουσιν, ὕλην 
αὐτούς ἄψυχον ὀνομάζοντες καί ἀνθρωπίνης 
χειρός ἐφευρήματα καί τόν καθ’ ἡμᾶς δημώδη 
καί ἀγοραῖον ὄχλον οὕτω καί αὐτόν φρονεῖν 
ὑπέρ αὐτῶν ἀναπείθουσι, μόνον δέ τόν παρ’ 
αὐτοῖς Ἐσταυρωμένον ἀληθῆ Θεόν ἡγεῖσθαι δι-
δάσκουσι καί σωτῆρα καί προνοητήν τοῦ παντός 
τοῦτον ἀνακηρύττουσιν, ὧν τά ὀνόματα εἰσίν 
Εὐγένιος, Οὐαλεριανός καί Κανίδιος, ἐκ Τρα-
πεζοῦντος μεν ὁρμώμενος ὁ Εὐγένιος ὅς ὑπό 
τάς πέριξ φάραγγας καί δασείας ὕλας ἐστί κρυ-
πτόμενος, ἐξ Ἐδίσκης δέ καί Σολοχαίνης Οὐαλε-
ριανός καί Κανίδιος, ὧν περί τάς ἀμφιλαχεῖς 
καί βαθείας λόχμας ἑαυτούς εἰσίν ἑκάτεροι συγ-
καλύπτονες ἄμαχον κακόν εἰς δεῦρο Φοίβῳ καί 
Ἄρει καί τή σεμνή Ἀρτέμιδι φυλαττόμενοι· οὕς 
εἰ μή θᾶττον, κἄν εἶ μήπως πρότερον, νῦν γοῦν 
ἤ τῆς θρησκείας τῶν Γαλιλαίων ἤ τοῦ ζῆν ἀπο-
στήσειας, χριστιανῶν εὖ ἴσθι, καταγώγιον τήν 
Τραπεζοῦντα καί αὐτήν Χαλδίαν καταλιπών ἀπε-
λεύσειας· ἐπί γάρ τό πάρ’ ἡμῶν τιμώμενον 
ἄγαλμα τοῦ Ἀπόλλωνος αὐτῷ βωμόν προσηνά-
λωσαν. Εἰ μή δίκας οὖν οὗτοι τῶν πεπλημμελη-
μένων ἐνδίκους καί τελευταῖον ἐπονείδιστον 
ὑποστήσονται θάνατον τάχ’ ἄν ἐν Μίθρῳ ναούς 
οὕς αὐτοί φασί τῷ Ἑσταυρωμένῳ καί τοῖς κατ’ 

4 Ἀθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, σελ. 8.
5 M. Παπανίκας, Εἰσαγωγή…, σελ. 269. Ὁ Κωνσταντίνος Λουκίτης, στό Ἐγκώμιό του περιγράφει ἐπίσης πολύ παρα-
στατικά τό γκρέμισμα τοῦ εἰδώλου: «…οἱ μάκαρες καιρόν τόν ἔγκαιρον φυλαξάμενοι καί πρός ταυτό συνελθόντες 
θεῖοις λόγοις ὥσπερ ἀπό συνθήματος ἀωρί τῶν νυκτῶν αὐτίκα ψυχῆς εὐχή καί χειρῶν ἐκτάσει καί συνήθως ἀναμνήσει 
πρός Θεόν θαυμασίων αὐτῷ ξοάνῳ μετ’ ἦχου τόν βωμόν εἰς ἔδαφος καταβάλλουσι, ταυτόν δι’ εἰπεῖν τῆς εἰδωλολα-
τρείας εἰς γήν ριπτούσι τήν ὀφρυότητα». Ἀθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, σελ. 10.
6 Μ. Παρανίκας, Εἰσαγωγή…, σε. 269.
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ἐκεῖνον ὅσους ἄλλους ἀναστηλώσουσι»7. 
Ὁ Λυσίας ὁργισμένος γιά ὅσα συνέβησαν 

στήν Τραπεζούντα διέταξε τήν ἄμεση σύλληψη 
τῶν ἐνόχων καί τήν παραδειγματική τους τι-
μωρία, γιά νά σταματήσει οὐσιαστικά τή διά-
δοση τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ὁμάδες δημίων μαζί 
μέ Τραπεζούντιους ἐθνικούς ἀφοῦ ἐρεύνησαν 
συστηματικά τίς πεδιάδες καί τά βουνά τῶν 
περιοχῶν τῆς Ἐδίσκης καί τῆς Τσολόσαινας, 
κατάφεραν νά ἀνακαλύψουν, ἔπειτα ἀπό ὑπό-
δειξη τοῦ Ἀκύλα, τόν κρυψώνα τοῦ Οὐαλε-
ριανοῦ καί τοῦ Κανίδιου καί νά τούς συλλάβουν. 
Ὁ Ἀκύλας, ὅταν κατάλαβε τό λάθος του, γιατί 
δέ γνώριζε τό σκοπό τῆς ἔρευνάς τους, ὁμο-
λόγησε καί ἐκεῖνος τή χριστιανική του πίστη, 
γεγονός πού εἶχε ὡς συνέπεια καί τή δική του 
σύλληψη. Ἀλυσοδεμένοι μεταφέρθηκαν στίς 
φυλακές τῆς Τραπεζούντας8. 

Ὁ Λυσίας προσπάθησε, ἀρχικά μέ ἤπιο 
τρόπο νά πείσει τούς τρεῖς νέους νά ἀρνηθοῦν 
τό χριστιανισμό. Οἱ ὑποσχέσεις καί οἱ ἀπειλές 
δέν ἔκαμψαν τό ἡρωϊκό φρόνημα τῶν τριῶν 
νέων, οἱ ὁποίοι πλήρωσαν τήν ἐμμονή τους 
στή χριστιανική πίστη ἀρχικά μέ φρικτά βα-
σανιστήρια καί ἀργότερα μέ τήν ἴδια τή ζωή 
τους. 

Λίγες μέρες ἀργότερα ἐντοπίστηκε καί ὁ 
Εὐγένιος ἀπό μιά φτωχή γυναίκα πού πήγε 
στήν περιοχή τῆς σπηλιάς νά μαζέψει ξερά 
ἀγκαθόκλαδα, γιά νά ζεσταθεῖ. «Ἐκεῖ δέ τάς 
ἀκάνθας συλλέγουσα ἤκουσε τάς προσευχάς 
τοῦ ἁγίου Εὐγενίου καί ἐνόησε πόθεν προέρχονται 
αὗται, δηλαδή ἐκ τοῦ ἀναζητουμένου Εὐγενίου. 
Εὐθέως, λοιπόν καταλιποῦσα τάς ἀκάνθας ἐπι-
στρέφει δρομαίως εἰς τήν πόλιν καί φωνάζει· 
“Εὑρήκαμεν τόν ζητούμενον· αὐτός εἶναι ὁ 
Εὐγένιος ὁ θρυλούμενος, κρυπτόμενος ἐν τῷ ἐν 

Ἀκάνθαις σπηλαίῳ”9. Ὁ Πατριάρχης Ἰωάννης 
Ξιφιλίνος περιγράφει ὡς ἑξῆς τή σύλληψή του: 
“εἵποντο δέ τούτοις καί στρατιῶται ὅπλα τε 
ἐνημμένοι καί ταῖς χερσί δόρατα φέροντες. εἶτα 
τοῦ γυναίου τόν τόπον ὑποδεδειχότος γενόμενοι 
ἔγγιστα ἤκουον μέν αὐτοί ψάλλοντος λαμπρά 
τοῦ ἁγίου φωνή καί τόν θεόν πεπαρρησιασμένως 
δοξάζοντος. Ὠρρώδουν δέ καί τό ἄντρον εἰσελ-
θεῖν οὐκ ἐθάρρουν, ἀλλά τινες μέν αὐτῶν πνεύμα 
εἶναι νομίσαντες τό ταυτί τά ἄσματα ὑπήχουν 
περιδεεῖς, ἔστησαν, ἔνιοι δέ τοῖς ὅπλοις περι-
φραξάμενοι ἔνδον εἰσπεπηδήκασιν, οἵ καί τόν 
μέγαν ὁρῶσιν Εὐγένιον ἱστάμενόν τε ἀτρέμα, 
ὡς οὐδενός κακοῦ γεγονός, καί τούς ὕμνους τῷ 
Θεῷ ἀδεῶς ἀναπέμποντα.  Οἱ μέν οὖν εὐθύς 
κύκλω τόν ἅγιον περιέστησαν, ὁ δέ ἠρεμαία τῇ 
φωνῇ καί ἀταράχῳ τῷ βλέμματι” “περιεκύ-
κλωσάν με, εἶπε, κύνες πολλοί, συναγωγή πο-
νηρευομένων περιέσχον με καί κυκλώσαντες 
ἐκύκλωσάν με καί τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην 
αὐτούς”. Ἀλλ’ αὐτοί καί τήν ἐνεγκαμένην ἠρώτων 
καί τούνομα καί τήν τύχην. Καί ὁ μάρτυς “χρι-
στιανός εἰμί” καί αὖθις φησίν. Εἷλκον οὖν 
αὐτόν τῷ τυράννῳ παραστησόμενον καί πυγμοίς 
ἐκάκουν καί ὠθισμοίς καί πληγάς, ὡς ἡ χείρ 
ἴσχυε καί ὁ θυμός ἐπέταττεν ἐλκομένου κατέφε-
ρον»10. 

Μπροστά στό Λυσία, πού τόν κατηγόρησε 
ὅτι ἀποπροσανατολίζει τό λαό ἀπό τή θρησκεία 
τοῦ Μίθρα11, ὁ Εὐγένιος παραδέχτηκε ὅτι εἶναι 
χριστιανός καί ὅτι αὐτός κατεδάφισε τό βωμό 
τοῦ Μίθρα, διακηρύσσοντας ὅτι: «…οὐ δια-
στρέφω τόν λαόν, ὡς εἴρηκας, ἀλλά τῆς τῶν 
σῶν θεῶν ἀλιτηριότητος, συνιστῶ δέ τῆ τοῦ με-
γάλου θεοῦ, Κυρίου δέ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
καί Σωτήρος μεγαλειότητι»12. 

(Συνεχίζεται) 

7 Ἀθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, σελ. 11-12.
8 Ὁ. Λαμψίδης, Ἅγιος Εὐγένιος ὁ Τραπεζούντιος, σελ. 147. Ἀθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, σελ. 17-18. Γ. Χοΐδης, σελ. 
23.
9 Μ. Παρανίκας, Εἰσαγωγή…, σελ. 270. Γ. Χοΐδης, σελ. 23.
10 Ὁ. Λαμψίδης, Ἅγιος Εὐγένιος ὁ Τραπεζούντιος, σελ. 152.
11 «Σύ εἴ, Εὐγένιε, ὁ καλός τήν κλήσιν Εὐγένιος, περί οὐ πολύς ἐστίν ἐνταύθα λόγος φερόμενος, ὡς διαστρέφεις μέν τόν 
λαόν τῶν αὐτοκρατόρων, ἀφιστᾶ δέ τοῦτον τῆς τῶν θεῶν εὐμενείας καί συνιστᾶς τῷ σῷ δόγματι καί θεῷ ἐσταυρωμένῳ 
σου, καί τόν μέγαν Μίθραν, οὗ πᾶς ὁ κόσμος ἐστίν ἀπολαύων τῆς χάριτος, ἐκφαυλίζων καί τούτου κατασπῶν ἄχρι γῆς 
τόν περικαλλή βωμόν καί χαριέντα;». Ἀθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, σελ. 22.
12 Ἀθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, σελ. 26.



13

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

Τ ίς ἡμέρες αὐτές τό γνωστό, ἀξιόλογο καί φι-
λόκαλο καλλιτεχνικό  συγκρότημα γρα-

φικῶν τεχνῶν «Μέλισσα» τύπωσε καί ἔθεσε σέ κυκλοφορία ἔκδοση καλαίσθητη, ἕνα και-
νούργιο βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου μέ 
τόν τίτλο «Κοινωνιολογικό Κυριακοδρόμιο». Τό νεοεκδοθέν αὐτό βιβλίο προστίθεται στήν 
ἐκδοτική σειρά τῆς Ι. Μητροπόλεως τοῦ δροσοβόλου Παγγαίου μέ τόν γενικό τίτλο 
«Βοηθήματα τοῦ ἄμβωνος», ἡ ὁποία φιλόδοξο στόχο ἔχει τήν πιό ἐπαγωγική καί ἀποδοτι-
κή μετάδοση τοῦ γραπτοῦ Θείου Λόγου ἀπό τόν ἱερό ἄμβωνα. Ἰδίως ὅταν ὁ λειτουργός 
του Θυσιαστηρίου ἀδυνατεῖ ἐπαρκῶς νά κηρύξει ἀπό στήθους τό Λόγο τοῦ Θεοῦ. Ὁ Σε-
βασμιώτατος συγγραφεύς τῶν Κυρια κο δρομίων αὐτοῦ τοῦ εἴδους, ἐπί χρόνια ὁ ἴδιος θη-
τεύοντας στή διακονία τοῦ Λόγου, προσπαθεῖ μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί βοηθούμενος 
ἀπό τήν πολύχρονη πεῖρα του, αὐτά τά πάγχρυσα καί σωτήρια διδάγματα τῶν Ἀποστο-
λικῶν Ἀναγνωσμάτων νά τά ἐμβάλει μέ τόν πιό ἐπαγωγικό τρόπο στό νοῦ τῶν χρι-
στιανῶν, τῶν ἐκκλησιαζομένων κατά τήν  ἡμέρα τοῦ Κυρίου. Καί ἡ «μετάδοση» αὐτή, ἡ 
νοερή μεταφορά τοῦ «ὕδατος τῆς ζωῆς» ὄχι στό στόμα ἀλλά στή σκέψη καί τήν καρδιά 
τοῦ ἄλλου δέν εἶναι ἀπό τά εὔκολα ἔργα. 

Ὅμως ὁ συγγραφεύς αὐτῶν τῶν Κυριακοδρομίων, ἐπικαλούμενος πάντοτε τό «μέγα 
καί ἄπειρο ἔλεος» τοῦ Παναγάθου Θεοῦ, προσέγγισε καί καλλιέργησε ἀρκετά χρόνια 
τώρα  αὐτήν τήν μοναδική τέχνη, ὥστε μέ τήν κατάλληλη σύνθεση, σύνταξη τοῦ λόγου, 
τήν κατάλληλη φρασεολογία, τόν κατάλληλο τόνο καί ρυθμό τοῦ λόγου νά δώσει πνοή 
στό κήρυγμα ἀπό χειρογράφου καί νά κινήσει τό ἐνδιαφέρον τοῦ ἀκροατοῦ, ὥστε νά 
ἑλκύσει γιά λίγα λεπτά τήν προσοχή του πρός τό θεϊκό λόγο καί τελικά νά διαφυλάξει 
στή σκέψη καί στήν καρδιά τοῦ ἔστω μερικά ψιχία ἀπό τόν Ἄρτο τῆς Ζωῆς. 

Αὐτόν τό γενικό καί ὁραματικό σκοπό τοῦ συγγραφέως ὑπηρετεῖ πιστά καί τό παρόν 
Κυριακοδρόμιο, τό ὁποῖο προστιθέμενο στά ἄλλα πού προηγήθηκαν, (Οἰκογενειακό, 
Δογματικό, Λειτουργικό), ἐπιδιώκει νά κάμει γνωστά μέ τό στόμα καί τόν ζῆλο τῶν 
ἱερουργῶν τοῦ λόγου τῆς ἀληθείας αὐτή τή φορά τά κοινωνικά διδάγματα τοῦ Εὐαγγε-
λίου. Καί ἔτσι τό ἀνέσπερο Φῶς τοῦ Χριστοῦ μας νά βοηθήσει ὅσους ψάχνουν ἀκόμη τήν 
ἀλήθεια μέ χλωμά κεριά πού τρεμοσβήνουν, νά βροῦν τήν ἰδανική, ἀπό Θεοῦ, λύση στά 
μικρά ἤ τά μεγάλα προβλήματα τῆς κοινωνίας μας. 

Πληροφορίες-Παραγγελίες: 
Βιβλιοπωλεῖο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπολεως 

π. Κύριλλος Ποτηρένιας, Τηλέφωνο: 25920-23011 
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Ε να κοινωνικὸ θέμα, πολὺ ἐνδια-
φέρον, μᾶς πα ρουσιάζει, ἀγαπη-

τοὶ ἀδελφοί, τὸ σημερινὸ Ἀποστολικὸ 
ἀνάγνωσμα. Ἕνα θέμα, τὸ ὁποῖο ἀ -
ξίζει νὰ σχολιάσουμε γιὰ νὰ ἐξαγά-
γουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Τὸ 
θέμα αὐτό, πού καθόλου δέν εἶναι 
εὐχάριστο, ἀλλ’ ὅμως εἶναι ἄξιο προ-
σοχῆς καὶ μελέτης, εἶναι ἡ ἀθέμιτη καὶ 
ἐπαίσχυντη ἐκμετάλλευση ἀνθρώ-
που ἀπὸ ἄνθρωπον, κατὰ τὸ πλεῖ -
στον γιὰ λόγους οἰκονομικούς. Στὸ 
σημερινὸ Ἀπόστολο μᾶς πληροφορεῖ 
ὁ ἱερὸς συγγραφέας τοῦ βιβλίου τῶν 
Πράξεων, ὅτι οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι συ-
νάντησαν στοὺς Φιλίππους, τὴν 
ἀρχαία Καβάλα, ἕνα τέτοιο θλιβερὸ 
φαινόμενο ἀνθρώπινης ἐκμετάλλευ-
σης. Καί τὸ συνάντησαν οἱ ἄνθρωποι 
ἐκεῖνοι τοῦ Θεοῦ στὸ πρόσωπο μιᾶς 

δυστυχισμένης γυναίκας, ἡ ὁποία θὰ 
λέγαμε ἐργαζόταν ὡς μέντιουμ στὴν 
ὑπηρεσία κάποιων ἐλεεινῶν ἀν -
θρώπων. Ἦταν δούλη ἡ πτωχή μαζὶ 
καὶ δαιμονιζόμενη. Δὲν ἔφθανε ἡ κα-
τάπικρη δουλεία της στοὺς ἀνθρώ-
πους, ἦταν συγχρόνως καὶ δούλη στὸ 
πονηρὸ πνεῦμα. Διπλὴ ἡ σκλαβιά της, 
διπλὴ ἡ δυστυχία της. Μέσα της εἶχε 
κατοικήσει πνεῦμα πονηρό, πνεῦμα 
πύθωνος, τὸ ὁποῖο τῆς ἔδινε τή δυνα-
τότητα, τὸ ἄθλιο χάρισμα, νὰ ἐκφέρει 
μαντεῖες, νὰ διατυπώνει χρησμούς, 
νά δίνει διφορούμενες ἀπαντήσεις σὲ 
ὅσους ἀφελεῖς ἔτρεχαν καὶ τῆς ζη-
τοῦσαν νὰ τοὺς φανερώσει τὰ μέλ-
λοντα. Ἔτσι καθὼς ἀρκετὲς φορὲς 
ἐπιτύγχανε στὶς μαντικές προβλέψεις 
της, κατάφερε νὰ ἀποκτήσει φήμη 
καὶ νὰ κερδίζει μὲ τὸν τρόπον αὐτόν, 

«...ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχε  τοῖς κυ-
ρίοις αὐτῆς μαντευομένη...» 

(Πράξ. 16,16) 
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τὸν πονηρὸ,τόν σατανικό καὶ δόλιο, 
ἀρκετὰ χρήματα, τὰ ὁποῖα πήγαιναν 
στὰ θυλάκια τῶν κυρίων της. 

Ἔτσι ἡ περίπτωση αὐτὴ τῆς δούλης 
τῆς μάντισσας τῶν Φιλίππων ἐμφανί-
ζει μπροστὰ μας ἕνα πολὺ θλιβερὸ 
κοινωνικὸ φαινόμενο, τὸ ὁποῖο παρὰ 
τὶς τόσες ἐν τῷ μεταξὺ προόδους τοῦ 
ἀν θρώπου δὲν ἐξαλείφθηκε ἀπὸ τὴν 
κοινωνία μας. Τὸ πιὸ δὲ ἑλκυστικὸ κί-
νητρο, τὸ συνηθέστερο, εἶναι τὸ εὔκο-
λο, τό χωρὶς κόπους καὶ ἱδρῶτες 
χρῆμα. Ὅσοι διεκπεραιώνουν τέτοιες 
σκοτεινὲς καὶ ἀποτρόπαιες ὑποθέ-
σεις ἀνήκουν σ’ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι 
«οὔτε τὸν Θεὸν φοβοῦνται, οὔτε ἄν -
θρωπον ἐντρέπονται» (Λουκᾶ 18,4). 

Εἶναι ἀθεόφοβοι καὶ ἀδίστακτοι 
ἄνθρωποι. Οἱ κατάπτυστοι ἐκμεταλ-
λευτὲς τῶν ἀρχαίων Φιλίππων πεδίο 
ἐκμεταλλεύσεως εἶχαν τὸ μαντικό, τό 
δαιμονικὸ χάρισμα τῆς δούλης ἐκεί-
νης. Οἱ διάφοροι ἐκμεταλλευτὲς τῶν 
ἡμερῶν μας ἔχουν συνήθως πεδίο ἤ 
ἀντικείμενο ἐκμεταλλεύσεως τὸ 
σῶμα, τὴν ἐξωτερικὴ ἐμφάνιση μαζὶ 
μὲ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάγκη τῶν θυμά-
των τους. Καὶ θησαυρίζουν οἱ ἄθλιοι 
καθὼς μὲ τὰ ἔμψυχα δολώματα τους 
παρασύρουν πολλοὺς στὴν ἀκολα-
σία, στὶς ἀθέμιτες ἡδονές. Μάλιστα 
στὶς ἡμέρες μας, τὶς ὁποῖες χαρακτη-
ρίζουν κυρίως ὁ ὑλισμὸς καὶ ἀκόρε-
στη δίψα τοῦ εὔκολου κέρδους, ἡ 

ἐκμετάλλευση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ 
τοὺς συνανθρώπους των ἐξελίχθηκε 
σὲ ἐμπόριο ἢ σὲ βιομηχανία. Μάλι-
στα! Συντελεῖται μετ’ ἐπιστήμης! Τέ-
τοιο βάθος καὶ τέτοιο εὗρος ἀπέκτη-
σε τὸ κακὸ αὐτὸ ἐξ αἰτίας τῆς λύσσας 
καὶ τοῦ χρήματος καὶ τῆς φιληδονίας. 
Ἔχει προσλάβει μάλιστα τέτοιες τρο-
μακτικὲς διαστάσεις, ὥστε νὰ ἀνησυ-
χήσουν ἔθνη μεγάλα καὶ ἀνεπτυγμέ-
να καὶ νὰ σκέπτονται τρόπους γιὰ νὰ 
τὸ ἀντιμετωπίσουν, πρὶν ἡ ἀνεξέλεγ-
κτη πυρκαϊά τῶν παθῶν ξηράνει κά-
θε ἠθική, οἰκονομικὴ καὶ πολιτιστικὴ 
ἰκμάδα τους. 

Ἐμεῖς ὅμως πῶς θὰ ἀντιμετωπί-
σουμε αὐτὴν τὴν κατακλυσμιαία 
πλημμυρίδα τοῦ ἠθικοῦ αὐ τοῦ κα-
κοῦ; Ἀπὸ τὸν σημερινό μας Ἀπόστο-
λο βλέπουμε ὅτι αὐτὸ τὸ ἔργο δὲν 
εἶναι κάτι εὔκολο. Θὰ συναντήσουμε 
σθεναρή, πείσμονα, διαβολική ἀντί-
σταση. Διότι εὔκολα, χωρὶς συνέπει-
ες, δὲν θίγονται συμφέροντα οἰκονο-
μικά. Ναὶ μὲν ὁ μέγας Ἀπόστολος 
Παῦλος μὲ τὸ θεόσδοτό του χάρισμα 
νὰ ἐκβάλλει δαιμόνια ἀπάλλαξε τὴ 
δούλη ἀπὸ τὴν ἐπήρεια τοῦ φοβεροῦ 
πνεύματος τοῦ πύθωνος καὶ ἔκτοτε ἡ 
δυστυχὴς γυναίκα ἔχασε τὸ σατανικό 
της χάρισμα νὰ προλέγει τὸ μέλλον 
ἐπὶ χρήμασι. Ὕστερα ὅμως εἴδατε τί 
συνέβη; 



Οἱ ἐλεεινοὶ προστάτες της, οἱ ἀδί-
στακτοι ἐκμεταλλευτὲς της, στράφη-
σαν ὀργισμένοι ἐναντίον τῶν ἁγίων 
ἀποστόλων. Μὲ τὰ μέσα πού διέθε-
ταν, τὰ πολιτικὰ θὰ λέγαμε ἐκφραζό-
μενοι μέ γλῶσσα σημερινή, ἔστρεψαν 
μὲ τὰ ψέματά τους τὴν πολιτικὴ ἐξου-
σία ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων τοῦ 
Θεοῦ. Καὶ ἐκεῖνοι οἱ κακοὶ ἐκπρόσω-
ποι τῆς ἐξουσίας, τῆς ἴδιας δυστυχῶς 
ἠθικῆς ποιότητας, ἀφοῦ τοὺς διέσυ-
ραν δημοσίως καὶ τοὺς ἐξευτέλισαν, 
ὕστερα τούς φυλάκισαν κακὴν 
κακῶς. Βέβαια ὁ παντεπόπτης Θεὸς 
δὲν ἐγκατέλειψε τοὺς ἀνθρώπους του 
στὰ χέρια τῶν ἀδίστακτων ἐκμεταλ-
λευτῶν. Ἔσεισε ἐκ θεμελίων τὴν φυ-
λακή, τοὺς ἀπελευθέρωσε καὶ κατε-
τρόμαξε τοὺς θρασύδειλους διῶκτες 
των. 

Οἱ ἄνθρωποι, λοιπόν, τοῦ Θεοῦ, 

συμπεραίνουμε, δὲν πρέπει νὰ τρο-

μοκρατοῦνται ἀπὸ τὴν βία καὶ τὴν 

πρόσκαιρη οἰκονομικὴ καὶ πολιτική, 

ἀρκετὲς φορές, δύναμη αὐτῶν τῶν 

βιαστῶν τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας, 

χάριν τοῦ εὔκολου χρήματος.  

Πρῶτον ὀφείλουν σὲ καμμία περί-
πτωση νὰ μὴ γίνονται συμμέτοχοι σὲ 
τέτοια «ἄκαρπα» καί σκοτεινὰ ἔργα. 
Μᾶλλον νὰ φροντίζουν νὰ τὰ ἐλέγ-
χουν, νὰ τὰ φανερώνουν καὶ νὰ τὰ 
στηλιτεύουν. Διότι τέτοια ἔργα, πού 
συντελοῦνται στὰ κρυφά, στὸν ὑπό-
κοσμο, εἶναι τόσο ἀποκρουστέα καὶ 
βδελυρά, ὥστε νὰ ντρέπεται κανεὶς 
καὶ νὰ μιλήσει γι’ αὐτά. Ὀφείλουμε, 
λοιπὸν, κατ’ ἀρχάς νὰ τὰ ἀποκαλύ-
πτουμε, νὰ τὰ φανερώνουμε. Αὐτὸ 
εἶναι καλὸ καὶ θεάρεστο. «Πᾶν γὰρ τὸ 
φανερούμενον φῶς ἐστι…» (Ἐφεσ. 
5,11-13). 

Δυστυχῶς τὸ κακὸ αὐτὸ στοὺς κόλ-
πους τῆς κοινωνίας, τὸ καρκίνωμα 
καὶ ἡ πληγή της, δὲν ἐξαλείφθηκαν μὲ 
τὴν παρουσία τῆς χριστιανικῆς πίστε-
ως στὴν κοινωνία. Ἡ παλαιὰ δουλεία 
κατάφερε καί ἐπιβίωσε μὲ ἄλλες μορ-
φές. Καί σήμερα ὑφίσταται ὁ θεσμός 
τῆς δουλείας, ἀλλά μέ κάποια ἄλλη, 
διαφορετική μορφή, καθόλου ἐννοεῖ -
ται πιό ἤπια ἀπό τήν πρώτη.  

Λυπούμαστε γι’ αὐτὸ τὸ ἀνθρώπι-
νο κατάντημα τῆς σύγχρονης δουλεί-
ας καὶ εὐχόμαστε ὁ Μέγας καί φιλάν-
θρωπος ἐλευθερωτὴς τῶν ψυχῶν καὶ 
τῶν σωμάτων μας Κύριος Ἰησοῦς 
Χριστὸς νὰ συντρίψει τοὺς ἐκμεταλ-
λευτὲς τοῦ πόνου καὶ τῆς δυστυχίας 
καὶ νὰ γαληνέψει τὸ πέλαγος τῆς κοι-
νωνίας. Ἀμήν.

MBΩNA
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Ὡς «ἀποπληθωρισμός» ὁρίζεται γενικῶς ἡ 
διαρκής τάση μείωσης τοῦ γενικοῦ ἐπιπέδου 
τιμῶν γιά μακρά χρονική περίοδο. Σέ περίπτωση 
πού προβλέπεται περαιτέρω πτώση τῶν τιμῶν, οἱ 
ὑποψήφιοι ἀγοραστές ἐνδέχεται νά καθυστερή-
σουν τήν ἀπόκτηση προϊόντων ἐν ἀναμονῆ τῶν 
χαμηλότερων μελλοντικῶν τιμῶν. Αὐτό μέ τή 
σειρά του μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ περαιτέρω πτώση 
τῶν τιμῶν καί τελικά σέ οἰκονομική ὕφεση. Σέ 
προηγούμενο ἄρθρο μας (τό 2008), εἴχαμε ἀναφερ-
θεῖ στή θεωρία τῆς Δημιουργικῆς Καταστροφῆς 
τοῦ Σουμπέτερ ὁ ὁποῖος θεωροῦσε πώς οἰκονομι-
κές κρίσεις ἦταν στήν οὐσία ἐπανεκκίνηση τῆς 
οἰκονομίας καί ἀφετηρίες καινοτομιῶν. Μιλώντας 
τήν ὁρολογία τῶν ὑπολογιστῶν, εἶναι σάν νά κά-
νουμε βίαιη ἐπανεκκίνηση (reboot) στόν ὑπολογι-
στή θυσιάζοντας ἀναγκαστικά μέρος τῶν 
ἐργασιῶν μας γιά τίς ὁποῖες δέν φροντίσαμε, νά 
ἔχουμε ἐφεδρεῖες (ἀντίγραφα). Τό θέμα εἶναι τί 
χάνουμε καί πόσο κρίσιμο εἶναι αὐτό, καί ἐάν τό 
νέο πού θά προκύψει εἶναι τελικά καλύτερο. 
Τά πάντα ἔδειχναν πρός τά ἐκεῖ: ὑπερπληθω-

ρισμένες οἰκονομίες, τόσο σέ ἐπίπεδο μικροοικο-
νομίας (ἐπιχειρήσεων) ἀλλά καί συνολικά σέ 
οἰκονομίες κρατῶν (μακροοικονομικά), δίχως πε-
ριθώρια περαιτέρω ἐξέλιξης, μέ ὑπέρογκο δανει-
σμό καί μέ τούς πολίτες τους σέ ἀδιέξοδα. 
Δυστυχῶς σέ τέτοιες καταστάσεις μία «ἐπανεκκί-
νηση» (restart) γίνεται μόνο μέσω μία καταστροφῆς 
(ἑνός πολέμου, μίας θεομηνίας, ἑνός λοιμοῦ…). Ἄς 
παραθέσουμε ἐδῶ καί δύο πνευματικές ἀπόψεις: 
σύμφωνα μέ τούς ἁγίους πατέρες ἡ ἀληθινή ἐλευ-
θερία ἐπιτυγχάνεται μέ τήν κένωση, δηλαδή τό 
«ἄδειασμα» τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἔτσι ὥστε νά χωρέσει 
ὅλους τούς ἄλλους. Εἶναι κοινός τόπος ὅτι ἡ κοι-
νωνία χρειάζεται ἐπανεκκίνηση ὥστε νά χωρέσει 
ὅλο καί περισσότερους. Ἀλλά καί ὁ Ἱπποκράτης 
εἶχε πεῖ ὅτι «ὅταν ἡ ἀρρώστια βρίσκεται στό κρι-
σιμότερο σημεῖο της, τότε πρέπει νά ἐφαρμόζεται 
πολύ αὐστηρή δίαιτα». Μήπως αὐτό ζοῦμε ζήσαμε 

καί ζοῦμε ἀκόμα, σήμερα; Μήπως γιά τήν ἀνθρω-
πότητα πού νοσεῖ βαριά, ἦρθε ὁ καιρός ν’ ἀναγεν-
νηθεῖ σέ πιό ὑγιῆ βάση καί νά καταστρέψει τίς 
παθογένειές της; Δίχως συνωμοσιολογική διάθεση 
ἡ πανδημία ὁδηγεῖ τήν ἀνθρωπότητα σέ ἐξαναγ-
καστικό ἀποπληθωρισμό. Διακρίνουμε τά ἑξῆς 
εἴδη ἀποπληθωρισμοῦ: 
Καταστροφικό: χαρακτηρίζεται ἀπό ἔντονη 

μείωση τῆς ζήτησης, ὕφεση, ἐκμηδενισμό τῶν 
κερδῶν τῶν ἐπιχειρήσεων καί ἔκρηξη τῆς ἀνερ-
γίας. 
Συγκρατημένο: ἔχει καί αὐτός ἀρνητικές συ-

νέπειες, ὅπως ὕφεση καί ἀνεργία, εἶναι δυνατόν 
ὅμως νά ἐλεγχθεῖ ἀπό μία καλά ὀργανωμένη οἰκο-
νομία. 
Θετικό: ὅπου ἡ γενική πτώση τῶν τιμῶν ἐξι-

σορροπεῖται ἀπό μία σημαντική αὔξηση τῆς παρα-
γωγικότητας. Στήν περίπτωση αὐτή αὐ ξά νεται ἡ 
ζήτηση, οἱ μισθοί καί ἡ οἰκονομική δραστηριό-
τητα. 
Δέν εἶναι λίγοι πού ὑποστηρίζουν πώς ὁ -

δεύουμε ὁλοταχῶς πρός τήν τέταρτη βιομηχανική 
ἐπανάσταση, αὐτή τῆς ρομποτικῆς, τῶν drones, τῆς 
νανοτεχνολογίας, τῆς εἰκονικῆς πραγματικότητας, 
τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης, τῶν νευρωνικῶν δι-
κτύων, τῆς ψηφιακῆς ὑγείας κ.ἄ., καί ὑποστηρί-
ζουν πώς μέσω τῆς πανδημίας παρουσιάζονται 
εὐκαιρίες. Ὑπάρχουν ἄλλωστε πολ λά παραδείγ-
ματα πού ἀποδεικνύουν ὅτι οἱ μεγάλες δυσκολίες 
καί οἱ ἔντονες κρίσεις εἶναι αὐτές πού ὁδηγοῦν 
πρός τίς  ριζοσπαστικές καινοτομίες. Φυσικά σ’ 
ὅλα αὐτά θά πρέπει νά προσθέσουμε τήν ἔννοια 
τῆς «σοφῆς διαχείρισης τῆς γνώσης» καί ὄχι τῆς 
κατάχρησής της. Εἰδάλλως μπορεῖ ν’ ἀντιμετωπί-
σουμε ὁλοκληρωτικά φαινόμενα μέ καταπάτηση 
τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν καί δικαιωμάτων τῶν 
πολιτῶν ὁπότε ἀναπόφευκτα κάποια στιγμή νά 
ὁδηγηθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα σέ δρόμους ἐξεγέρσεων 
ἤ ἐπαναστάσεων.

Τοῦ Οἰκονομολόγου Νικολάου 
Χατζητριανταφύλλου
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Τήν Τετάρτη 
13 Μαΐου 2020, 
μὲ τὶς εὐλογίες 
τοῦ Σεβασμιωτά‐
του Μητροπολί‐
του Ἐλευθερου‐
πόλεως κ. Χρυσο‐
στόμου, παραδό‐
θηκε ἀπὸ τὴν 
Ἱερὰ Μητρόπολη 
Ἐλευθερουπόλε‐
ως πρὸς τὸ Γενικὸ 
Νοσοκομεῖο Κα‐
βάλας, στοχευμέ‐
νη δωρεὰ ἐξοπλισμοῦ γιὰ τὸ προσφάτως 
ἱδρυθὲν Μοριακὸ Ἐργαστήριο, τὸ ὁποῖο 
ἐνεργεῖ ἐξετάσεις μεταξὺ ἄλλων καὶ γιὰ 
τὸν κορωναϊὸ SARS‐Cov2. Συγκεκριμένα 
διατέθηκε ἕνας θάλαμοs AURA PCR 
WORKSTATION  ἀπαραίτητος γιὰ τὴ 
προστασία τῶν ἐξετάσεων ἀπὸ τὶς ἐπι‐
μολύνσεις ποὺ προκαλοῦν ψευδῶς θε‐
τικὰ ἀποτελέσματα. 

Κατὰ τὴν παράδοση παρὼν ἦταν ὁ 
ἴδιος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ἐλευθερουπόλεως στὸ Νοσοκομεῖο Κα‐
βάλας στὸ γραφεῖο τοῦ Διοικητῆ τοῦ 
Γ.Ν.Κ κ . Κωνσταντίνου Κλειτσιώτη 
καθὼς καὶ ὁ Βιολόγος καὶ  ἐπικεφαλῆς 
τοῦ Μοριακοῦ Ἐργαστηρίου κ. Γεώργιος 
Καραμάνης. 

Ὁ κ. Κλειτσιώτης ἀφοῦ εὐχαρίστησε 
ἐγκαρδίως τὸν Σεβασμιώτατο γι’ αὐτὴ 

τὴν συγκινητικὴ 
προσφορὰ τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπό‐
λεως Ἐλευθερου‐
πόλεως πρὸς τὸ 
Γ.Ν.Κ ὡς πολύτι‐
μης βοήθειας τοῦ 
ἐν λόγω ἐξοπλι‐
σμοῦ στὸ ἔργο 
τῆς ἔγκαιρης καὶ 
ἔγκυρης πληρο‐
φόρησης τοῦ το‐
μέα τῶν ἐρευνη‐
τικῶν ἐξετάσεων 

γιὰ τὸν Covid‐19 ἀλλὰ καὶ ἄλλων λοι‐
μώξεων, ἐνημέρωσε τὸν Σεβασμιώτατο 
γιὰ τὴν τρέχουσα κατάσταση τοῦ Νο‐
σοκομείου μὴ παραλείπτοντας νὰ ἐπαι‐
νέσει τὸ προσωπικό του. 

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε ἡ 
δωρεὰ αὐτὴ νὰ βοηθήσει τὶς ἀνάγκες 
τοῦ Νοσοκομείου ἐπ’ ὠφελεία τοῦ λαοῦ 
μας. Ἐπίσης εὐχαρίστησε καὶ συνεχάρη 
γιὰ τὸ σπουδαῖο ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖ τὸ 
ἰατρικό, νοσηλευτικὸ καὶ διοικητικὸ 
προσωπικό του Νοσοκομείου Καβάλας 
ἰδίως αὐτὲς τίς ἡμέρες κάτω ἀπὸ δύ‐
σκολες καὶ πρωτόγνωρες συνθῆκες λόγω 
τῆς πανδημίας τοῦ κορωναϊοῦ. Τέλος 
εὐχήθηκε ὁ Θεὸς νὰ ἐνισχύει τὸ ἔργο 
τους  εὐλογώντας τοῦ ἴδιους καὶ τὶς 
οἰκογένειές τους.
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Τήν Δευ‐
τέρα 25 
Μαΐου 2020 
παραδόθηκε 
στὸ Κέντρο 
Ὑγείας Ἐλευ‐
θερούπολης, 
ἀναλώσιμος 
Ἰατρικὸς Ἐ ‐
ξοπλισμὸς ἀ ‐
πα  ραίτητος 
γιὰ τὴν προ‐
στασία τῶν 
Ἰατρῶν, τῶν 
Νοσηλευτῶν καὶ τῶν ἐργαζομένων τοῦ 
Κέντρου Ὑγείας, δωρεὰ τοῦ Σεβασμιω‐
τάτου ὁ ὁποῖος διέθεσε τὸν μηνιαῖο 
μισθό του, ὅπως σοφὰ ἀποφάσισε ἡ 
Ἱερὰ Σύνοδος,  στὶς ἀνάγκες τοῦ Κέν‐
τρου Ὑγείας τῆς πόλεώς μας. Συγκεκρι‐
μένα παρέδωσε 1.250 χειρουργικὲς 
μάσκες, 100 μάσκες ὑψηλῆς προστα‐
σίας, 2.500 ζευγάρια γάντια καὶ 100 
ἀποστειρωμένες ἰατρικὲς ποδιές. 

Κατὰ τὴν παράδοση παρὼν ἦταν ὁ 
ἴδιος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
στὸ Κέντρο Ὑγείας Ἐλευθερούπολης 
ὅπου ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπὸ τὴν 
Διευθύντρια κα Ντὶ Νάπολη Κιάρα  καὶ 
τὸ προσωπικὸ ποὺ ἐφημέρευε. 

Ἡ κα Κιάρα Ντὶ Νάπολι  ἀφοῦ εὐχα‐
ρίστησε ἐγκαρδίως τὸν Σεβασμιώτατο 

γι’ αὐτὴ τὴν 
συγκινητικὴ 
π ρ ο σ φ ο ρ ά 
του πρὸς τὸ 
Κέντρο Ὑ ‐
γείας ὡς πο ‐
λ ύ  τ ι μ η ς 
βοή θειας τοῦ 
ἐν λόγω ἐξο‐
πλισμοῦ στὸ 
ἔργο καὶ τὴν 
ἀ σ φ ά λ ε ι α 
τῶν ἐργαζο‐
μένων τοῦ 

Κέν τρου Ὑγείας, ἐνημέρωσε τὸν Σεβα‐
σμιώτατο γιὰ τὴν τρέχουσα κατάσταση 
τοῦ Κέντρου Ὑγείας μὴ παραλείποντας 
νὰ ἐπαινέσει τὸ προσωπικό του. 

Ο Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε ἡ δωρεὰ 
αὐτὴ νὰ ὑπηρετήσει τὶς ἀνάγκες τοῦ 
ἱδρύματος ἐπ’ ὠφελεία τοῦ λαοῦ μας. 
Ἐπίσης εὐχαρίστησε καὶ συνεχάρη γιὰ 
τὸ σπουδαῖο ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖ τὸ 
ἰατρικό, νοσηλευτικὸ καὶ διοικητικὸ 
προσωπικό του Κέντρου Ὑγείας ἰδίως 
αὐτὲς τῆς ἡμέρες κάτω ἀπὸ δύσκολες 
καὶ πρωτόγνωρες συνθῆκες λόγω τῆς 
πανδημίας τοῦ κορωναϊοῦ. Τέλος εὐχή‐
θηκε ὁ Θεὸς νὰ ἐνισχύει τὸ ἔργο τους 
εὐλογώντας τοῦ ἴδιους καὶ τὶς οἰκογέ‐
νειές τους.
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Νυμφίος. Μ. Τρίτης

Ἀνάσταση

Νυμφίος Μ. Δευτέρας

Ἐπιτάφιος

Ἐπιτάφιος

Ἀποκαθήλωση
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Kατά τόν μήνα 
Ἰανουάριο 2020 ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Χρυσό-

στομος:  

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 1ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν 

τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί προέστη τῆς 
Δοξολογίας ἐπί τῶ Νέω Ἔτει, τήν 5ην εἰς 
τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 
Νικησιάνης, ὅπου ἐτέλεσε καί τόν Μεγάλον 
Ἁγιασμόν τῆς Παραμονῆς τῶν Θεοφα-
νείων, τήν 6ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου 
Νικολάου Νέας Περάμου καί προέστη 
τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καί τοῦ Ἁγιασμοῦ 

τῶν ὑδάτων διά τῆς καταδύσεως τοῦ Τι-
μίου Σταυροῦ εἰς τόν λιμένα τῆς Νέας 
Περάμου, τήν 17ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Πυρ-
γοχωρίου, τήν 18ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Αὐλῆς, 
τήν 19ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωρ-
γίου Ἐλαιοχωρίου, ὅπου καί προέστη τοῦ 
τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τοῦ π. 
Σταύρου Τσίκιλη, συνταξιούχου Κληρικοῦ 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, τήν 21ην 
εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ 
Ἁγίου Εὐγενίου τοῦ Τραπεζούντιου εἰς 
τό Χορτοκόπιον, τήν 28ην ἐπί τῆ ἑορτῆ 

τοῦ Ἁγίου Παλλαδίου εἰς τό Παρεκκλήσιον 
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Οἴκου, τήν 30ην εἰς 
τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 
Ἐλευθερίου ἐπί τῆ ἑορτῆ τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχῶν. 

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 17ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου 

Ἀθανασίου εἰς τόν πανηγυρίζοντα ὁμώ-
νυμον Ἱερόν Ναόν Κάριανης. 

Παρέθεσε: 
Τήν 1ην δεξίωσιν εἰς τάς Ἀρχάς τῆς Πό-

λεως εἰς τό Ἐπισκοπεῖον πρός τιμήν των 
καί εὐλόγησε τήν βασιλόπιτα τοῦ Μητρο-
πολιτικοῦ οἱκου. 

Προέστη: 
Τήν 3ην τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας τῶν 

ἐργαζομένων εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως, τήν 23ην τοῦ Ἁγιασμοῦ καί 
τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας τοῦ Ἀστυνο-
μικοῦ Τμήματος Ἐλευθερουπόλεως, τήν 
27ην τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας τοῦ Δήμου 
Παγγαίου στήν Ἐλευθερούπολη, τήν 30ην 
τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας τῆς Πυροσβε-
στικῆς Ὑπηρεσίας Ἐλευθερουπόλεως, τήν 
31ην τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας τῶν Ὑπαλ-
λήλων τοῦ Δήμου Παγγαίου στήν Ἐλευ-
θερούπολη.  

Πραγματοποίησε: 
Τήν 23ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύ-

ναξιν εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον «ὁ 
ἱερός Χρυσόστομος» τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως μέ θέμα: «Τό Μυστήριον τοῦ Χρί-
σματος». Τήν εἰσήγησιν παρουσίασε ὁ 
Ἀρχιμ. Χριστόδουλος Ἀναγνωστόπουλος, 
Ἐφημέριος Νέας Ἡρακλείτσης. Τῆς εἰση-
γήσεως προηγήθη ἡ κοπή τῆς βασιλόπιτας 
τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

Θεοφάνεια-Νέα Πέραμος



MBΩNAMBΩNA

22

Kατά τόν 
μήνα Φεβρουά-
ριο 2020 ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητρο-

πολίτης μας κ. Χρυ-
σόστομος:  

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 1ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δη-

μητρίου Ἐλευθερῶν, ὅπου μετά τό πέρας 
τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτέλεσε εἰς τήν 
φιάλην τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τόν Ἁγιασμόν μέ 
τίς εὐχές τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος προστάτου 
τῶν ἀμπελου ργῶν τῆς περιο χῆς μας, τήν 
2αν ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Ὑπαπαντῆς εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νι-
κησιάνης, ὅπου καί ἐχειροτόνησεν Διά-

κονον τόν ἐκ τῆς ὡς ἄνω Ἐνορίας κατα-
γόμενον Δημήτριον Τζίτζιον, τήν 9ην εἰς 
τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγί-
ου Νικολάου, ὅπου καί προέστη τοῦ τεσ-
σαρακονθημέρου μνημοσύνου τοῦ Γεωρ-
γίου Γαβριλιώτου, τήν 10ην εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Νέας Ἡρα-
κλείτσης ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Χαρα-
λάμπους, ὅπου τεμάχιον Λειψάνου τῆς 

Τιμίας Κάρας του φυλάσσεται εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν. Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν 
ἐχειροτόνησεν τόν Διάκονον Δημήτριον 
Τζίτζιον εἰς Πρεσβύτερον, τήν 16ην εἰς 
τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 
Ἐλευθερίου, ὅπου καί προέστη τοῦ ἐτησίου 
Μνημοσύνου τοῦ Ἐλευθερίου Χατζη-
τριανταφύλλου, πατρός τοῦ οἰκονομολό-
γου μας κ. Νικ. Χατζητριανταφύλλου. 

Προέστη: 
Τήν 4ην τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας εἰς 

τό Κ.Α.Π.Η. Ἐλευθερουπόλεως, τήν 16ην 
τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς Αἰκατερίνης 
Ματσάγκου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 
Ἐλευθερίου Ἐλευθερουπόλεως, τήν 22αν 
τῆς ἐπιμνημοσύνου δεήσεως εἰς τό Στρα-
τιωτικόν Κοιμητήριον Ἐλευθερουπόλεως, 
τήν 23ην τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τοῦ Νι-
κολάου Ἀποστολίδη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν 
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἐλευθερῶν, ὅπου 
καί ὡμίλησεν εἰς τό ἐκκλησίασμα. 

Δέχθηκε: 
Τήν 18ην ἐπίσκεψιν τοῦ Ὑφυπουργοῦ 

Ἐσωτερικῶν (Μακεδονίας – Θράκης) κ. 
Θεοδώρου Καράογλου. Κατά τήν συνάν-

τηση στό Μητροπολιτικό Μέγαρο τῆς 
Ἐλευθερουπόλεως συζήτησαν καί ἀντάλ-
λαξαν ἀπόψεις καί σκέψεις γιά πολιτικά, 
θρησκευτικά, κοινωνικά καί ἀνθρωπιστικά 

Ἐπίσκεψη Ὑπουργοῦ

Χειροτονία Πρεσβυτέρου
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θέματα. Ὁ κ. Ὑπουργός ἐνημερώθηκε λε-
πτομερῶς ἀπό τόν Μητροπολίτη μας γιά 
τό ἔργο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί κυρίως 
γιά τήν ὑπό ἵδρυση Μονάδα Φροντίδας 
Ἡλικιωμένων τῆς Μητροπόλεως γιά τήν 
ὁποία δεσμεύθηκε πώς θά εἶναι ἀρωγός 
ὅπου τοῦ ζητηθεῖ. Μέ τό πέρας τῆς ἐπι-
σκέψεως ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
μας εὐχήθηκε στόν Ὑπουργό κάθε ἐπιτυ-
χία στά καθήκοντά του καί τοῦ δώρισε 
μία εἰκόνα τῆς Παναγίας, μιά σειρά ἀπό 
τίς ἐκδόσεις τῆς Μητροπόλεως καί ἕνα 
καλάθι μέ τοπικά προϊόντα τῆς περιοχῆς 
μας. Ὁ κ. Καράογλου συνοδευόταν ἀπό 
τούς Βουλευτές τοῦ Νομοῦ Καβάλας κ. 
Ἰωάννη Πασχαλίδη καί κ. Μακάριο Λα-
ζαρίδη, τόν Δήμαρχο Παγγαίου κ. Φίλιππο 
Ἀναστασιάδη καί ὁμάδα συνεργατῶν του. 

Kατά τόν μήνα Μάρτιον 2020 ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:  

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 1ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου 

Φωλεᾶς, τήν 8ην Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς 
τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευ-
θερίου τῆς Πόλεως, ὅπου προέστη τοῦ μνη-
μοσύνου τῶν Κτιτόρων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί 
τῆς μεγαλοπρεποῦς Λιτανείας τῶν Ἱερῶν 
Εἰκόνων, τήν 15ην εἰς τό Ἱερόν Παρεκκλήσιον 
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Οἴκου λόγω τῆς ἐπιδημίας 
τοῦ Κορονοϊοῦ, εἰς τό ἴδιον Ἱερόν Παρεκ-
κλήσιον ἐλειτούργησε καί τήν 22αν καί 29ην 
τοῦ ἰδίου μηνός.  

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 2αν εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου 

Ἀποδείπνου εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν 
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 4ην εἰς τόν 
ἴδιον Ἱερόν Ναόν εἰς τήν Ἑσπερινήν Προ-
ηγιασμένη Θείαν Λειτουργίαν, τήν 6ην εἰς τήν 

Ἀκολουθίαν τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν καί τήν 8ην 
εἰς τόν Β΄ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, τήν 13ην 
εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Β΄ Χαιρετισμῶν εἰς 
τό Ἱερόν Παρεκκλήσιον τοῦ Μητροπολιτικοῦ 
Οἴκου, τήν 14ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ τοῦ Σαββάτου, τήν 20ην εἰς τήν Ἀκολυ-
θίαν τῶν Γ΄ Χαιρετισμῶν καί τήν 27ην εἰς τήν 
Ἀκολουθίαν τῶν Δ΄ Χαιρετισμῶν εἰς τό ἴδιον 
Ἱερόν Παρεκκλήσιον. 

Kατά τόν μήνα Ἀπρίλιον 2020 ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 5ην εἰς τό Ἱερόν Παρεκκλήσιον τοῦ 

Μητροπολιτικοῦ Οἴκου λόγω τῶν μέ-
τρων κατά τῆς ἐπιδημίας τοῦ Κο-
ρονοϊοῦ, τήν 12ην Κυριακή τῶν 
Βαΐων εἰς τό ἴδιον Ἱερόν Πα-
ρεκκλήσιον, τήν 18ην κατά τήν 
Ἀνάστασιν εἰς τόν Μητροπο-
λιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου κεκλεισμένων τῶν 
θυρῶν, τήν 23ην εἰς τόν ἴδιον 
Ἱερόν Ναόν καί τήν 26ην Κυριακή 
τοῦ Θωμᾶ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ 
Ἁγίου Ἐλευθερίου καί πάλι «κεκλει-
σμένων τῶν θυρῶν». 

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 3ην εἰς τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου 

Ὕμνου εἰς τό Ἱερόν Παρεκκλήσιον τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Οἴκου, τήν 12ην εἰς τήν Ἀκο-
λουθίαν τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 14ην εἰς τήν Ἀκο-
λουθίαν τοῦ Νυμφίου εἰς τόν ὡς ἄνω Ἱερόν 
Ναόν, τήν 16ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων 
Παθῶν, τήν 17ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Με-
γάλων Ὡρῶν, τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθη-
λώσεως, τοῦ Ὄρθρου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου 
τοῦ Ἐπιταφίου καί τήν 19ην τοῦ Ἑσπερινοῦ 
τῆς Ἀγάπης εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν Ναόν.
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