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ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Ἡ  πανδημία μέ δράστη τόν γνωστό 
μας κορωνοϊό δυστυχῶς συνεχίζε-

ται. Ἡ φαινομενική ὑποχώρησή της μετά 
τίς πρωτοφανεῖς ἐφέτος ἑορτές τοῦ Πάσχα 
ἀποδείχθηκε ἀπα-
τηλή.Οἱ ἐλπίδες γιά 
τήν ἐξάλειψή της μά-
ταιες. Τά κρούσματα 
ἐδῶ στήν πατρίδα μας καί στίς ἄλλες 
χῶρες τοῦ κόσμου αὐξήθηκαν κατακό-
ρυφα. Ὁ παλιός φόβος καί ἡ ἀγωνία ἐπέ-
στρεψαν στίς καρδιές μας. Τά μέτρα 
προστασίας ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας ἄρχι-
σαν πάλι νά ἐφαρμόζονται. Ἡ προσδοκία 
γιά τό σωτήριο ἐμβόλιο πῆρε ξανά τήν 
πρώτη θέση της στή σκέψη καί στήν καρ-
διά μας. Τό μέλλον παρουσιάζεται πάλι 
ἀβέβαιο. 

Καί ὅλα αὐτά, οἱ φόβοι καί οἱ ἐλπίδες, 
ἡ κινητοποίηση τῆς Πολιτείας, οἱ ἀλλαγές 
οἱ ἀναπόφευκτες στή ζωή μας, στήν καθη-
μερινότητα, ὁδηγοῦν ἀβίαστα ἀναπόφευ-
κτα τή σκέψη μας πέρα ἀπό τά γεγονότα, 
στό «εἶναι» τῶν πραγμάτων, ὅπως θά πα-
ρατηροῦσαν οἱ σοφοί μας πρόγονοι. Οἱ 
σκέψεις πού γεννιοῦνται ἀπό αὐτή τήν 
ἐσωτερική διεργασία, δέν πρέπει νά εἶναι 
τόσο ζοφερές, ἐάν θά φωτίζονται ἀπό τό 
ἱλαρό φῶς τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ὁ πιστός 
χριστιανός πού ἀφήνεται  στήν Πρόνοια 
καί τήν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, οἱαδήποτε πραγ-

ματικότητα, ὅσο σκληρή καί νἆναι, τήν 
ἀντιμετωπίζει ἤρεμα, στωϊκά. 

Τί συμβαίνει, λοιπόν, ρωτοῦμε μέ νη-
φαλιότητα. Ποῦ θά καταλήξουμε μελε-

τώντας τήν παρούσα 
κατάσταση, ἡ ὁποία 
δικαίως προβληματί-
ζει μικρούς καί μεγά-

λους; Τί μᾶς ἔφερε; Ὁ συντάκτης τοῦ 
παρόντος ἔχει τήν ταπεινή γνώμη, ὅτι 
στήν ἐνεστώσα, ὅπως λέμε, ἀνάγκη, δέν 
εἶναι ἄστοχο, πρός διευκόλυνσή μας, ὡς 
ἐπικεφαλίδα νά θέταμε τό Λόγο τοῦ Κυ-
ρίου μας: «Νῦν κρίσις ἐστι τοῦ κόσμου 
τούτου..» (Ἰωάννου 12, 31).  

Τόν εἶπε τίς τελευταῖες ἡμέρες τῆς ἐπί-
γειας ζωῆς Του, σέ μία ὥρα δραματική, 
ὅταν μέ ταραγμένη τή ψυχή, καθώς πλη-
σίαζε ἡ ὥρα τῆς μεγάλης Θυσίας, ἄκουσε 
ἀπό τόν οὐρανό τή φωνή τοῦ Πατέρα Του, 
«καί ἐδόξασα καί πάλιν δοξάσω» ὡς 
ἀπάντηση στή δέησή Του «πάτερ δόξασόν 
σου τό ὄνομα.» Τότε ὁ Κύριος μίλησε στό 
δύσκολο ἐκεῖνο λαό, πού πῆρε τήν οὐρά-
νια φωνή σάν βροντή ἤ σάν φωνή κάποιου 
ἀγγέλου. «Τώρα ἔρχεται ἡ κρίση αὐτοῦ 
τοῦ κόσμου...». 

Καί τότε, τίς παραμονές τῆς Ὕψιστης 
Θυσίας, ἡ κρίση τοῦ κόσμου συνίστατο 
στό χωρισμό του, μετά τόν Σταυρό καί τήν 
Ἀνάσταση: Σέ ὅσους θά Τόν πίστευαν καί 

τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου  
Ἐλευθερουπόλεως Χρυσοστόμου
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σέ ὅσους θά παρέμειναν στήν ἀπιστία καί 
τήν ἄρνηση. Σήμερα ἡ κρίση τοῦ κόσμου 
εἶναι διαφορετική. 
Κρίση παγκόσμια: Ἄλλοι λαοί θά συ-

στρατευτοῦν πρόθυμα γιά νά ἀνακαλύ-
ψουν ἀπό κοινοῦ τό σωτήριο ἐμβόλιο καί 
φάρμακο. Ἄλλοι θά μείνουν μακριά καί θά 
κοιτάξουν δολίως τά «συμφέροντά» τους. 
Κρίση οἰκονομική. Μερικές τάξεις συ -

μπολιτῶν μας θά δεινοπαθήσουν ἐξ αἰτίας 
τῆς πανδημίας. Μερικοί «ἔχοντες» θά δεί-
ξουν ἐκτάκτως τή συμπάθειά τους καί 
προσφέροντας ἀπό τά περισσεύματά τους 
θά συνδράμουν γενναία τό Κράτος καί 
τούς Ὀργανισμούς ὑγείας. Ἄλλοι, καίτοι 
ἔχοντες, θά βλέπουν ἀπό μακριά σφίγγον-
τας τό χέρι τους καί τό βαλάντιό τους. Ἤ 
τό χειρότερο μερικοί θά καταντήσουν 
μέσα στό πέλαγος τῆς πλεονεξίας καί φι-
λαργυρίας των ἔμποροι τῆς συμφορᾶς.. 
Θά προσπαθήσουν οἱ ἄθλιοι νά πλουτί-
σουν περισσότερο. 
Κρίση θρησκευτική, κρίση πίστεως. 

Ἄλλοι θά καταφύγουν στό Θεό καί θά ζη-
τήσουν τό μέγα Του Ἔλεος στήν προκει-
μένη συμφορά καί θά ἐκλιπαρήσουν τή 
συμπάθεια τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας. 
Ἄλλοι θά βροῦν τήν εὐκαιρία νά βγάλουν 
ὅλο τό φαρμάκι τῆς ψυχῆς των κατά τῆς 
πίστεώς μας. Θά ἤθελαν οἱ μισόχριστοι 
ὅλα τά κέντρα νά μείνουν ἀνοικτά καί 
μόνο οἱ ναοί νά παραμείνουν κλειστοί. Ἄς 
διαλαλοῦν τά τεμένη, μόνο τά καμπαναριά 
νά σιγήσουν. Ἄς σταματήσουν οἱ λιτα-
νεῖες ἱερῶν Εἰκόνων καί θαυματουργῶν 
καί ἁγίων λειψάνων καί ἄς περιφέρονται 
ἀνά τάς ρύμας καί τάς ὁδούς τῶν πόλεων 
ἐποχούμενοι τραγουδιστές καί τραγουδί-
στριες. Μέ τίς πρῶτες, τίς ἱερές λιτανεῖες, 
ἐλλοχεύει σοβαρός κίνδυνος νά μεταδοθεῖ 

ὁ φονικός ἰός, μέ τά λαϊκά ἄσματα θά 
φύγει καί θά κρημνισθεῖ στήν ἄβυσσο.. 
Κρίση ὁμολογίας. Καί μεταξύ πιστῶν 

καί εὐσεβῶν. Ἡ πίστη μερικῶν πού κι-
νεῖται ἐπί ξυροῦ ἀκμῆς θά ταλαντευθεῖ 
ἐπικίνδυνα. Ἀκόμη καί στό θειότατο Μυ-
στήριο τῆς Θείας Κοινωνίας. Ἐκκλησια-
στικοί μάλιστα ταγοί θά τολμήσουν νά 
ἐκφράσουν ἀπόψεις βλάσφημες καί εἴτε 
θά ἐμποδίσουν τή Θεία Κοινωνία εἴτε θά 
τήν μεταδώσουν μέ τρόπο πολύ διαφορε-
τικό ἀπό τόν παραδεδομένο τῶν Ὀρθοδό-
ξων χριστιανῶν..Πράγματα πολύ λυπηρά 
καί ἀπίστευτα. 

Νῦν κρίσις ἐστι τοῦ κόσμου τούτου.. Ὁ 
κορωνοϊός ἀναπόφευκτα ὁδήγησε σέ 
κρίση καί τό κοινωνικό καί τό ἐκκλησια-
στικό σῶμα. Ἔφερε χωρισμό, κάποτε 
ἀδιόρατο. Καί σ’ αὐτήν τήν οἰκογένεια. 
Οὔτε ὁ φόβος τῆς συμφορᾶς, τῆς ἀρρώ-
στιας, τοῦ θανάτου, δέν κατάφερε νά 
βάλει φρένο στήν αὔξηση τῶν διαζυγίων. 
Τό ἴδιο καί στό ζήτημα τῆς χριστιανικῆς 
Ἠθικῆς. Ὁ ἀκούσιος ἐγκλεισμός μέ τή 
συνδρομή τῆς καταπληκτικῆς Τεχνολογίας 
θέριεψε, ἀγρίεψε τό θηρίο τῆς ἀνηθικότη-
τας σέ βαθμό ἀπίστευτο.  

Εἴθε ἡ ἀπέραντη καί ἀνεξάντλητη θεία 
Φιλανθρωπία καί Μακροθυμία, εἴθε νά 
μετριάσει τήν ἀπρόσμενη αὐτή πολλαπλή 
κρίση ἤ νά τήν στρέψει πρός θετική κα-
τεύθυνση. Νά ἐξάγει ἐκ τοῦ πικροῦ γλυκύ. 
Εἴθε.!
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ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Μέσα ἀπὸ τὴν ἀστείρευτη πηγὴ τοῦ 
«ζῶντος ὕδατος», τοῦ Πνεύματος τοῦ 

Ἁγίου, προβάλλει ἡ σοφία τοῦ Παναγίου 
Θεοῦ μας, ἡ ὁποία μετατρέπει τοὺς Ἀπο-
στόλους ὄχι ἁπλὰ σὲ σοφούς, ἀλλὰ σὲ παν-
σόφους.  

Ἡ Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς ὁριοθετεῖ 
τὴν ἁγιοτάτη φάλαγγα τῶν Ἀποστόλων, στὴν 
πρὸ αὐτῆς καὶ μετὰ ἀπὸ 
αὐτὴν ἐποχή. 

Πικρό τὸ παράπονο 
τοῦ Χριστοῦ μας τὸ 
ἑσπέρας τῆς προσευχῆς 
στὴ Γεθσημανή, ὅπου 
ἀκόμη οἱ μαθητές Του δὲν εἶχαν δεχθεῖ τὴν 
ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ὅπου 
βλέπει πλήρως ἐφαρμοσμένο τὸ «πατάξω 
τὸν ποιμένα καὶ διασκορπισθήσονται τὰ 
πρόβατα». Περίλυπος ἡ ψυχὴ τοῦ Κυρίου 
μας ἀπὸ τὴν ἀπόλυτη μοναξιά Του, τὶς πικρὲς 
ὧρες ἐνώπιον τῶν Ἀρχιερέων καὶ τοῦ Πιλάτου, 
ὅπου βλέπει παρόντες μόνον τὸν Ἰωάννη καὶ 
τὸν Πέτρον καὶ Αὐτὸν «θερμαινόμενον καὶ 
ἀρνούμενον». Ὅλοι φοβοῦνται καὶ κρύβονται...  

Καὶ ὅμως λίγο καιρὸ ἀργότερα, μὲ τὴν 
ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὰ πάντα 
ἀλλάζουν.  

Οἱ φοβισμένοι Ἀπόστολοι γίνονται ἀτρό-
μητοι, ἀποκτοῦν τόλμη, θάρρος, οὐράνια δύ-
ναμη καὶ μὲ τὴν πειστικότητα τοῦ θεο γνώ -
μονος κηρύγματός τους, ποὺ ἐκφράζεται καὶ 
μὲ τὴν λαλιὰν ξένων γλωσσῶν, ἱδρύουν τὴν 
πρώτη «μάνδρα» τῶν τρισχιλίων χριστιανῶν. 
Μὲ τὴν δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ξεχύ-

νονται σὲ ὅλον τὸν κόσμο καὶ ἀπὸ τὶς Ἰνδίες 
μέχρι τὴν  Ἰβηρία, καὶ ἀπὸ τὴν Ἀλβιώνα 
μέχρι τὴν Ἀβησσυνία καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης 
μεταφέρουν τὸ οὐράνιο μήνυμα τῆς σωτη-
ρίας. 

Πῶς λοιπὸν ἡ Ἐκκλησία μας νὰ μὴν τι-
μήσει τὴν Σοφία τοῦ Θεοῦ, τὴν ἐκπορευομένην 
ἀπὸ τὸν Πατέρα διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; 

Πῶς ἡ πολύφερνος νύμ-
φη τοῦ Χριστοῦ μας, ἡ 
γλυκυτάτη μας Ὀρθο-
δοξία, νὰ μὴν εὐγνω-
μονεῖ αὐτὴν τὴν Σοφία 
τοῦ Θεοῦ, καὶ πῶς νὰ 

μὴν οἰκοδομήσει τοὺς λαμπροτέρους της 
ναοὺς στὴ χάρη της;  

Αὐτή ἡ σοφία, ἡ ὁποία ἐκφράζεται διά 
τῶν λόγων τοῦ Λόγου Του, τῶν κηρυγμάτων 
του, τῶν διδασκαλιῶν του, τῶν θαυμάτων 
του, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ 
σοφία ἡ ὑπερέχουσα τῆς σοφίας τοῦ κόσμου 
καί μέ ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη ἀπό τό Χρι-
στεπώνυμο πλήρωμα ἀρχόντων καί λαοῦ μέ 
προεξάρχοντα τόν κλεινό Κωνσταντῖνο τόν 
Μέγα ἀνήγειρε τόν πρῶτο Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ 
Σοφίας στήν Κωνσταντινούπολη, τόν ὁποῖον 
δευτερευόντως μετά τήν στάση τοῦ Νίκα ἐκ 
βάθρων ἐπανήγειρε τό 515 ὁ Ἰουστιανός. 

Καί ἂς προσέξουμε τὸ μεγάλο θαῦμα: 
Παραδόξως ὅταν τὴν ἀποφράδα ἡμέρα τῆς 
29ης Μαΐου τοῦ 1453, τὸ ἔρεβος τῆς Τουρ-
κοκρατίας ἀμαύρωσε καὶ ἐξήρανε κάθε πνευ-
ματικὴ καὶ ὑλικὴ ἰκμάδα τοῦ Γένους μας, 
ἐνῶ χιλιάδες ὀρθόδοξοι ναοὶ ἀκόμα καὶ ἐκ 

Ὑπὸ τοῦ Πρωτ/ρου 
Ἀθανασίου Παπαδάκη 

Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου 
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θεμελίων ἰσοπεδώθηκαν, ἄλλοι ἔγιναν στάβλοι 
καὶ ἀποθῆκες, καὶ ἄλλοι αἴθουσες θεάτρων, 
ὅπως ἡ Ἁγία Εἰρήνη, τὸ παλλάδιον τῆς 
Ὀρθοδοξίας μας ἡ Ἁγια–Σοφιὰ τῆς Πόλης 
μας, τὸ κλέος καὶ ἡ δόξα τοῦ Ποντιακοῦ 
Ἑλληνισμοῦ καὶ τῶν μεγαλοΚομνηνῶν τὸ 
καύχημα, ἡ Ἁγια-Σοφιὰ τῆς Τραπεζούντας, 
τὸ σεπτό τῆς Ὀρθοδοξίας ἔρεισμα, ὁ ἐν 
Νικαία Ἱερὸς Ναὸς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας εἰς 
τὸν ὁποῖον συνεκλήθησαν δύο Οἰκουμενικὲς 
Σύνοδοι, ἀλλὰ καὶ τῆς Θράκης μας τὸ ἱερὸν 
πτολίεθρον τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας εἰς τὴν 
Αἶνον τῆς Δόμνας Βισβίζη ἀπέναντι ἀπὸ τὴν 
Ἀλεξανδρούπολη, παρέμειναν ἀνέπαφοι. 

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μας, αὐτή ποὺ συγ-
κροτεῖ τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας, δὲν ἄφησε, 
κατὰ τρόπον θαυματουργικό, νὰ καταστρα-
φοῦν ἀπὸ τοὺς Ἀγαρηνοὺς οἱ τέσσερεις αὐτοὶ 
ἱστορικοὶ Ναοί, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν ἀναφορὰ 
τῆς πίστεώς μας μὲ τὰ ὅσα συνέβησαν σ’ 
αὐτούς.  

Φυσικὰ καὶ ἡ ἐλεύθερη πατρίδα μας 
τίμησε τὴν Σοφία τοῦ Θεοῦ μὲ τοὺς ὁμώνυμους 
ναούς της, εἴτε μὲ τὸν καθεδρικὸ Ναὸ τῆς 
Θεσσαλονίκης τὸν ἱστορικὸ καὶ πανάρχαιο, 
εἴτε μὲ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας 
στὴν Κέρκυρα, εἴτε μὲ τὸν παλαίφατο Ναὸ 
τῆς πόλεως τῶν Δραμηνῶν, εἴτε μὲ τοὺς ἐν 
Κομοτηνῆ καὶ Ξάνθη, καὶ εἰς ἄλλα μέρη τῆς 
πατρίδος μας. 

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μας κράτησε τοὺς 
Ναοὺς αὐτούς, ἐπαναλαμβάνουμε, ἀνέπαφους.   

Καὶ τώρα σὲ μία ἐπίκαιρη θλιβερὴ πραγ-
ματικότητα ποὺ ζοῦμε, ἂς ὑπενθυμίσουμε 
στοὺς ἀπέναντι γείτονες καὶ τὸν Πρόεδρό 
τους νὰ ἐγκύψουν ὀλίγον εἰς τὴν ἱστορίαν, 
νὰ ἀναδιφήσουν καὶ νὰ ἐρευνήσουν 
τὶς σελίδες της γιὰ νὰ ἰδοῦν, ὅτι 
ἡ βλασφημία κατὰ τῆς Σο-
φίας τοῦ Θεοῦ, ἤτοι τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, δὲν συγ-
χωρεῖται καὶ 

ὅτι «φοβερὸν τό ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ 
ζῶντος». 

Ὁ Μωάμεθ ὁ πορθητὴς ποὺ κατέκτησε 
τὴν Πόλη, προσευχήθηκε μέσα στὸ Ναὸ τῆς 
Ἁγια-Σοφιᾶς καὶ ὅπως ἦταν φυσικό, ἡ προ-
σευχή του δὲν εἰσακούσθηκε. Νεότατος σὲ 
ἡλικία 49 ἐτῶν, ἄφησε τὸν κόσμο αὐτὸ γιὰ 
νὰ κριθεῖ ὁ δωρικτήτωρ τῆς Πόλεως ἀπὸ τὸν 
Βασιλέα τοῦ σύμπαντος.  

Σὲ ἄλλη ἐργασία μας θὰ ἀναφερθοῦμε 
στὸ πρόσωπό του, στὴν ταφή του, στὸν τάφο 
του, ἐκεῖ κάπου στοὺς κρυψῶνες τοῦ Ναοῦ 
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὅπου βρίσκεται θαμ-
μένος μαζὶ μὲ τοὺς Βυζαντινοὺς Αὐτοκράτορες 
καὶ μὲ τὸ ὄνομα Ἰσκεντὲρ (Ἀλέξανδρος!!). 

Κύριε Πρόεδρε τῆς Τουρκίας ἡ ταχύτητα 
τῶν γεγονότων πού διεδραματίστηκαν στίς 
μέρες σας μέ τήν μετατροπή τοῦ Παλλαδίου 
τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπου ἐκεῖ ἐστέφοντο αὐτο-
κράτορες, ἐκεῖ ὅπου ἀναδεικνύοντο Πατριάρ-
χες, ἐκεῖ ὅπου συνεκλήθησαν Οἰκουμενικές 
Σύνοδοι, ἐκεῖ ὅπου, ἐτελοῦντο τά ἄχραντα 
Μυστἠρια τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀπό ἐκεῖ πού 
διετρανώνετο ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, πράγ-
ματα καί γεγονότα πολύ γνωστά σέ σᾶς, σᾶς 
εἴδαμε, δυστυχῶς, ἀφοῦ προηγουμένως με-
τατρέψατε τό Παλλάδιον τῆς Ὀρθοδοξίας σέ 
τζαμί καί ἀφοῦ τά πρόσωπα τῆς Παναχράντου 
Μητρός τοῦ Κυρίου καί τοῦ Ἰδίου τά καλύψατε 
γιά νά μήν φαίνονται -ἄραγε ἔχει νά ἐπιδείξει 
ὁ Μωαμεθανισμός τέτοια περικαλλῆ μνημεῖα; 
Σύντομα θά ἐπανέλθουμε σέ νεότερη ἐργασία 
γά νά ἀναδείξουμε ὅτι ὅλα τά μνημεῖα τῆς 
ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ὅλα ἀνεξαιρέτως 
ἔχουν ἀρχιτέκτονες καί μηχανικούς Ἕλληνες 

καί Ἀρμενίους- Σᾶς οἴδαμε γονυκλινῆ μέ 
τό σκοῦφο τοῦ προσκυνητοῦ τῆς Μέκκας 

νά ψάλλετε εἰδικά ἐπινίκια ἐδάφια 
ἀπό τό Κοράνι. Οἱ ἐνέργειες 

σας θά κριθοῦν ἀπό τόν Θεό, 
ἀπό τούς ἀνθρώπους καί 

ἀπό τήν ἱστορία.
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Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί πατέρες 
 

Μέ αὐτήν τήν βεβαιότητα πανηγυρίζουμε 
καί ἐφέτος τήν κοσμοχαρμόσυνη ἑορτή 

τῆς Παναγίας μας, τό μικρό Πάσχα τοῦ κα‐
λοκαιριοῦ, ὅπως συνηθίζουμε νά τήν ὀνο‐
μάζουμε. Τή βεβαιότητα ὅτι ἡ Ὑπεραγία 
Θεοτόκος οὐδέποτε ἐγκατέλειψε τόν κόσμο 
μετά τήν ἁγία Κοίμησή της. 

Πόσες ἐλπίδες δέν γεννᾶ στή ψυχή μας 
ἡ βεβαιότητα αὐτή! Ἄλλη θρησκευτική 
πίστη δέν θά ὑπάρχει ἐπάνω στή γῆ, ὅτι ὁ 
μικρός ἄνθρωπος, μικρός καί ἀδύναμος 
παρά τίς καταπληκτικές του προόδους στήν 
Ἐπιστήμη καί τήν Τεχνολογία, ἔχει γιά πάντα 
κοντά του Ἀγαπημένη Μητέρα! Καί ὅπως 
ἐδῶ στή γῆ πάντοτε στηριζόταν στήν ἀγάπη 
καί τή φροντίδα τῆς μητέρας του, ἔτσι καί 
ἀργότερα, ὅταν ὁ χρόνος ἤ ἡ ἀρρώστια 
τήν πῆραν ἀπό κοντά του. Ἡ προσφιλής 
μητέρα, τό στήριγμα τοῦ κάθε ἀνθρώπου 
ἔφυγε στούς οὐρανούς, ἀλλά ἡ Μεγάλη 
Μητέρα, ἡ Παναγία ἀοράτως στέκει παν‐
τοτινά  στό πλευρό του. Ἔτσι τήν νιώθει ὁ 
πιστός Ὀρθόδοξος χριστιανός καί ἀνακράζει 
μέ πίστη «τήν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σέ 
ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με 
ὑπό τήν σκέπην σου..» 

Ἐφέτος μάλιστα τό αἴσθημα αὐτό ἀκόμη 
περισσότερο ἀναμοχλεύει τή ψυχή καί θερ‐
μαίνει τήν καρδιά τῶν Ὀρθοδόξων. Ἐφέτος 
αἰσθανθήκαμε πιό πολύ τήν ἀνάγκη τῶν 
πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας πρός τόν Υἱό 

καί Θεό της. Τελείως ξαφνικά, ὅπως γνω‐
ρίζετε, ἐνέσκηψε σοβαρή ἀπειλή τῆς ὑγείας 
ὅλων μας, ἰδίως ἀτόμων ἀσθενικῶν καί 
ἡλικιωμένων. Καί ἡ ἀπειλή αὐτή, ἀπειλή 
σχεδόν παγκόσμια, ἀκόμη συνεχίζει νά  
πλανᾶται ἐπάνω ἀπό τήν ἀνθρωπότητα. 
Ἕνας διαρκής, ἀόρατος φόβος στέκει μπρο‐
στά μας. Καί ἐν τῷ μεταξύ τό φοβερό δρε‐
πάνι τοῦ θανάτου συνεχίζει ἀκάθεκτο νά 
μεγαλώνει τήν ἀπαίσια θημωνιά του. Πα‐
ρόλο πού ἡ Ἰατρική Ἐπιστήμη ἐργάζεται 
ἀόκνως, τά ἀναμενόμενα καλά της ἀποτε‐
λέσματα ἀκόμη δέν εἶναι ὁρατά. 

Γι’ αὐτό ἀκριβῶς ἐμεῖς οἱ ἀδύνατοι πάν‐
τοτε καί ταπεινοί θνητοί μέ θερμότητα 
ψυχῆς ἐπαναλαμβάνουμε τή σταθερή βε‐
βαιότητα τῶν εὐσεβῶν προγόνων μας ψάλ‐
λοντας: «..ἐν τῆ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ 
κατέλιπες, Θεοτόκε..»  

Παναγία Μητέρα μήν ἐγκαταλείψεις τά 
παιδιά σου. Μήν ἐπιτρέψεις ἡ φοβερή 
πανδημία νά τά κατασπαράξει. Πρέσβευε 
διηνεκῶς πρός τόν Υἱό καί Θεό σου ἀκόμη 
μία φορά νά φανεῖ Ἴλεως στόν κόσμο. 
Ἀμήν. 

Εὐχέτης διάπυρος 
πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον 

† ὁ Ἐλευθερουπόλεως  
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ  

ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2020 

«..ἐν τῆ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ 
κατέλιπες Θεοτόκε…»
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Ἀγαπητοί μου  
μαθητές καί μαθήτριες 
 

Ἀ πό σήμερα ἀρχίζει τό νέο σχολικό ἔτος 
γιά τήν Πρωτοβάθμια καί Δευτερο‐

βάθμια Ἐκπαίδευση τῆς πατρίδος μας. Καί 
ὅλοι μας, ὁ ἱερός Κλῆρος, Διδάσκαλοι, Γονεῖς 
καί Κηδεμόνες, συνοδεύουμε τήν εἴσοδό 
σας στό σχολεῖο μέ τίς ἐγκάρδιες εὐχές 
μας. Ἐφέτος μάλιστα τό βλέμμα μας πέφτει 
ἐπάνω σας μέ πιό θερμή στοργή καί πιό 
ζωηρό ἐνδιαφέρον. Διότι ἐφέτος ἡ πολυ‐
συζητημένη ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους γί‐
νεται κάτω ἀπό τή βαριά σκιά ἑνός ἀόρατου 
ἐχθροῦ, ὁ ὁποῖος ἀπειλεῖ ὄχι μόνο τήν πα‐
τρίδα μας, ἀλλά σχεδόν ὁλόκληρη τήν 
ἀνθρωπότητα. Ἴσως εἶναι ἀπό τίς ἐλάχιστες 
χρονικές στιγμές στήν ἱστορία, πού ὅλος ὁ 
κόσμος ἀντιμετωπίζει ἕνα κοινό καί ἐπίβουλο 
ἐχθρό, πού στέλνει ἐπί μῆνες τώρα ἑκα‐
τοντάδες στά νοσοκομεῖα ἤ καί στόν τάφο. 
Ἀπόδειξη φανερή τό πρωτοφανές θέαμα 
πού βλέπουμε σήμερα στά προαύλια καί 
τίς αἴθουσες τῶν σχολείων μας, οἱ μαθητές 
νά προσέρχονται μέ ἕνα ἐπί πλέον ἐφόδιο, 
μέ μιά προστατευτική μάσκα. 

Ἀσφαλῶς λυπούμαστε, παιδιά, γι’ αὐτό 
καί ἐφέτος στόν Ἁγιασμό πού τελέσαμε 

προηγουμένως στίς εὐχές του προ‐
σθέσαμε ἐνδόμυχα καί τήν 

ἐγκάρδια εὐχή 

μας, πολύ γρήγορα ὁ Πανάγαθος νά ἀπαλ‐
λάξει τούς ἀνθρώπους, τά πλάσματά Του, 
ἀπό τόν κίνδυνο αὐτῆς τῆς ἀναπάντεχης 
πανδημίας καί νά ἐπαναφέρει ὅλους στήν 
προηγούμενη κανονικότητα τῆς ζωῆς μας. 

Σεῖς δέ, ἀγαπητοί μου μαθητές καί μα‐
θήτριες, παρακαλῶ ἐντείνετε τίς καλές σας 
προσπάθειες νά ἀποκτήσετε τό πολύτιμο 
ἐφόδιο τῆς μορφώσεως. Τό εἴδατε ἐξάλλου 
τόν καιρό αυτό, ὅτι ἡ ζωή κρύβει δυσκολίες 
πολλές. Ἡ ζωή δέν εἶναι οὔτε παινίδι, οὔτε 
διασκέδαση. Καί ἡ ἀδιαφορία καί ἡ ἐπιπο‐
λαιότητα καί ἡ ἀμέλεια πληρώνονται μέ 
πολύ ἀκριβό νόμισμα. Ἡ καλή παιδεία μαζί 
μέ τό ἀνάλλογο ἦθος εἶναι ἐχέγγυα γιά μιά 
πιό ἐλπιδοφόρα ἀντιμετώπιση τῶν ἀναπό‐
φευκτων δυσκολιῶν τῆς ζωῆς. 

Ὁ μυστηριώδης κορωνοϊός καί ἡ παγκό‐
σμια ἀναστάτωση πού προκάλεσε ἄς σᾶς 
προβληματίσουν, ὥστε μέ διάθεση ἀνάλογη 
νά ἐπιδοθεῖτε στίς σπουδές σας. Ἐπίσης οἱ 
ἀγωνιώδεις προσπάθειες ἐπί μῆνες τῶν 
καλῶν μας ἰατρῶν καί εἰδικῶν ἐπιστημόνων 
νά ἀνακαλύψουν τό σωτήριο φάρμακο γιά 
νά νικήσουν ἐπί τέλους ἕναν ἀπειροελάχιστο 
σέ μέγεθος, ἀλλά πολύ ἐπικίνδυνο ἐχθρό, 
ἄς ὁδηγήσουν τή σκέψη σας στό συμπέρα‐
σμα, πόσο ἀδύνατοι τελικά εἴμαστε οἱ 
ἄνθρωποι καί πόσο ἀνάγκη ἔχουμε τή Χάρη 
καί τό Ἔλεος τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ. 

Τελειώνοντας σᾶς εὔχομαι νά ἀρχίσετε 
τόν καλό σας ἀγώνα μέ αὐτοπεποίθηση, 
μέ ζῆλο καί μέ ἐλπίδα στόν φιλάνθρωπο 
καί Ἐλεήμονα Θεό. 

 
Παντοτινός σας εὐχέτης 

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ 

† ὁ Ἐλευθερουπόλεως  
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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Μ
έ τούς Ρωμαιοκαθολικούς γνωρίζουμε 
ὅλοι ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ὅτι 

ἔχουμε δογματικές διαφορές. Παρόλες ὅμως 
τίς διαφορές εἴμαστε ὅλοι χριστιανοί καί 
ἔχουμε κοινά σημεῖα ἀναφορᾶς. Χρέος ἑπο-
μένως τῶν ἐκκλησιῶν εἶναι ὁ κοινός διάλογος, 
ἤ ἄλλως διαχριστιανικός διάλογος, μεταξύ 
των, ὅπου συζητοῦνται οἱ διαφορές σέ θέματα 
πίστης ἀκόμη καί τῆς ἑνότητος, ἡ ὁποία βέ-
βαια φαντάζει μακρινή. Μέσα ἀπό τήν ἐμπει-
ρία μου ὡς φοιτητής σέ ἕνα Ρωμαιοκαθολικό 
Πανεπιστήμιο θά σᾶς μεταφέρω τήν γενική 
ἄποψη τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν ἔναντι ἡμῶν 
τῶν Ὀρθοδόξων. 

Μόλις εἶχα λάβει τό πτυχίο μου ἀπό τό 
τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 
τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, ὡς ὀρθόδοξος θεολόγος πλέον, πῆγα 
γιά μεταπτυχιακές σπουδές στή Ρώμη, μέ 
ὑποτροφία τοῦ Βατικανοῦ ἀπό τό γραφεῖο 
περί τῆς ἑνότητας τῶν Χριστιανῶν τῆς Ρω-
μαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, γιά νά σπουδάσω 
στό Ποντιφικό Γρηγοριανό Πανεπιστήμιο 
τῆς Ρώμης καί διέμενα στό Κολλέγιο (Κα-
πράνικα). 

Ὡς ὑπότροφος τοῦ Βατικανοῦ, ἔπρεπε 
κατά τήν διαμονή μου στήν Ρώμη νά συγ-
κατοικήσω στό κολλέγιο μέ καθολικούς 
ἱερεῖς καί λαϊκούς ὑποψηφίους κληρικούς, 
οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἀπό ὅλα τά μέρη τῆς Ἰταλίας 
καί ἦρθαν στή πρωτεύουσα τῆς Ἰταλίας, τήν 
καρδιά τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, 
γιά νά σπουδάσουν Θεολογία καί μετά νά 
ἐπιστρέψουν στίς πατρίδες τους γιά νά ποι-
μάνουν τό ποίμνιό τους. Ἤδη ἀπό τήν πρώτη 
μέρα φάνηκε ἡ καλή φιλοξενία. Μέ ἀποδέ-
χτηκαν μέ χαμόγελο καί κατόπιν μέ ζήτησε 
ὁ διευθυντής ὥστε νά μέ γνωρίσει. Πῆγα νά 
τόν δῶ, ἦταν ἱερέας, καί καθηγητής βιβλικῆς 
θεολογίας στό Πανεπιστήμιο πού φοιτούσα. 

τοῦ Ἀρχιμανδρίτου 
Κυρίλλου Ποτηρένια, Θεολόγου
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Μέ ξενάγησε στό κολλέγιο, μοῦ ἐξήγησε τό 
πρόγραμμα τοῦ κολλεγίου καί τούς κανονισμούς 
του. Ὅταν φτάσαμε στήν ἐκκλησία τοῦ κολλε-
γίου πού εἶναι ἀφιερωμένη στήν Ἁγία Ἁγνή, 
ἄρχισε νά μοῦ ἐξηγεῖ τό πρόγραμμα τῶν ἀκο-
λουθιῶν, ἐνῶ ἐγώ προβληματιζόμουν…. δέν 
ἤθελα νά ἔχω ὑποχρεωτική συμμετοχή στήν 
προσευχή μέ τούς Ρωμαιοκαθολικούς! Ὁ διευ-
θυντής ἦταν πολύ ξεκάθαρος, τά λόγια του μέ 
ἡσύχασαν πολύ, μοῦ εἶπε πώς εἶμαι ἐλεύθερος 
νά πράξω ἀνάλογα μέ τή συνείδησή μου. Στό 
κολλέγιο εἶχαν τήν διάθεση νά γνωρίσουν τήν 
Ὀρθοδοξία ἀπό ἐμένα. Κάναμε συζητήσεις 
πάνω σέ διάφορα θέματα, σεβάστηκαν τίς νη-
στεῖες μου, καί τό διαφορετικό μας ἑορτολό-
γιο. 

Στήν σχολή ἡ κατάσταση ἦταν ἴδια. Ἀπόλυτος 
σεβασμός, διαχωρισμός, ὅσο τό δυνατόν, μεταξύ 
πίστης (ὁμολογίας) καί ἐπιστήμης. Οἱ καθηγητές, 
ὅταν ἤξεραν γιά τήν ὕπαρξη ὀρθοδόξων φοι-
τητῶν στήν αἴθουσα ζητοῦσαν πάντοτε τήν 
ἄποψή τους. Μέ τούς συμφοιτητές τό κλῖμα 
ἦταν πολύ φιλικό, κατάφερα πράγματι νά κάνω 
φίλους ἀληθινούς. Ὅσο προχωροῦσαν τά ἔτη 
σπουδῶν τόσο καταλάβαινα τήν σπουδαιότητα 
καί τήν συμβολή τῆς συνύπαρξής μας. Ἡ 
ἀνταλλαγή ἀπόψεων ἦταν πολύ σημαντική 
ὥστε νά καταλάβουμε καί οἱ δύο πλευρές 
(Ὀρθόδοξοι καί Ρωμαιοκαθολικοί) τίς διαφορές 
μας καί πῶς βιώνει ἡ κάθε ἐκκλησία τήν πίστη 
της στόν ἕνα Τριαδικό Θεό. 

Σίγουρα, ὑπῆρχαν διαφορετικές ἀπόψεις, 
πολλές θά ἔλεγα, οἱ ὁποῖες πηγάζουν ἀπό τίς 
διαφορετικές παραδόσεις, ἀντιλήψεις, ἤθη, 
ἔθιμα καί κουλτοῦρες. Μήν ξεχνᾶμε πώς ὁ κα-
θένας μας ἦταν ἀπό διαφορετικό μέρος τοῦ 
κόσμου, μέ διαφορετική παιδεία, κουλτούρα, 
καί μέ διαφορετική προσέγγιση σέ θέματα πί-
στης.  

Ποτέ δέν ἔνιωσα πώς οἱ Ρωμαιοκαθολικοί 
ἤθελαν νά μοῦ ἐπιβάλλουν τά πιστεύω τους, 

τό ἀντίθετο, εἶχαν πάντοτε τήν ἐπιθυμία νά 
γνωρίσουν μέ σεβασμό τά πιστεύω μας, νά ζη-
τήσουν, νά ρωτήσουν καί νά ἀναρωτηθοῦν. 
Καί ἐγώ, ἀπό τήν ἄλλη μεριά ἔνιωθα μία 
εὐθύνη, νά δώσω σωστή εἰκόνα γιά τήν Ὀρθο-
δοξία, νά ἀπαντήσω, ὄχι ἀπολογητικά, ἀλλά 
ἐξηγώντας τήν δική μας ὀρθή θεολογία καί 
παράδοση καί γιατί διαφέρουμε. Αὐτό ἦταν 
μία πρόκληση τήν ὁποία ἔπρεπε νά ἀντιμετω-
πίσω. Οἱ διαφορές μέ τούς ρωμαιοκαθολικούς, 
οἱ δογματικές τουλάχιστον, εἶναι γνωστές, ἀλλά 
οἱ ὁμοιότητες, καί εἰδικά ὁ κοινός προβλημα-
τισμός μας  γιά τήν ἀνθρωπότητα πού πάσχει 
εἶναι αὐτό πού μᾶς ἑνώνει περισσότερο. 

Ἕνα ἄλλο σημαντικό γεγονός γι’ αὐτούς 
εἶναι ἡ ἑβδομάδα κοινῆς προσευχῆς γιά τήν 
ἑνότητα τῶν χριστιανῶν. Μᾶς καλοῦσαν νά 
συμμετάσχουμε ἐνεργά στίς δραστηριότητές 
τους σέ αὐτήν τήν ἑβδομάδα, εἰδικά στόν ἑσπε-
ρινό τόν ὁποῖο τέλεσε ὁ Πάπας κλείνοντας τήν 
ἑβδομάδα. Γι’ αὐτούς ἡ παρουσία μας ἦταν 
σημαντική, καί ἡ προσευχή μας γιά τήν ἑνότητα 
ἦταν ἀναγκαία, ὥστε νά νιώσουμε ἐνεργά τήν 
ἀλληλεγγύη μεταξύ τῶν χριστιανῶν καί ἐκκλη-
σιῶν. Ὁ ἴδιος ὁ πάπας Βενέδικτος, ἐφησυχάζων 
πλέον πάπας,  προκάτοχος τοῦ πάπα Φραγκί-
σκου, μᾶς ἀγκάλιασε καί μᾶς δέχτηκε μέ πολλή 
ἀγάπη, συζήτησε μαζί μας, μέ τό καθένα προ-
σωπικά, γιά νά μάθει ἀπό ποῦ ἐρχόμασταν, 
ἐπειδή δέν ἤμασταν μόνο Ἕλληνες ἀλλά Ὀρθό-
δοξοι ἀπό ὅλο τόν κόσμο, ἐνῶ στό τέλος τῆς 
συναντήσεως αὐτῆς, μᾶς ἔκανε ἕνα ροζάριο 
δῶρο ὡς σύμβολο ἀγάπης. 

Θά ἤθελα νά ἀναφέρω καί μία συνομιλία 
πού εἶχα μέ ἕναν ὀρθόδοξο θεολόγο καί φίλο ὁ 
ὁποῖος ζεῖ ἀκόμα στήν Ἰταλία καί διδάσκει 
ἐκεῖ σέ ἕνα Πανεπιστήμιο καί νά μάθω τή 
γνώμη του σχετικά μέ τίς σχέσεις τῶν δύο 
ἐκκλησιῶν. Μοῦ μετέφερε τήν ἐμπειρία του 
ὡς διδάσκων πλέον σέ ἕνα ρωμαιοκαθολικό 
περιβάλλον καί ἀνέφερε ὅτι τά τελευταία χρόνια 
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γίνεται ἡ προσπάθεια νά δοθεῖ εὐκαιρία σέ μή 
καθολικούς, δηλαδή ὀρθοδόξους καί προτε-
στάντες νά διδάσκουν μαθήματα σέ καθολικές 
θεολογικές σχολές, καί μάλιστα στή Ρώμη 
προσπαθώντας νά ἑρμηνεύσουν καί νά ἐρευ-
νήσουν τίς διαφορετικές θεολογικές προσεγγί-
σεις. Μέ αὐτόν τόν τρόπο γίνεται σαφές πῶς 
ἀντιμετωπίζει ἡ κάθε ἐκκλησία καί ἡ θεολογία 
της, τά διάφορα θέματα εἰδικά αὐτά τῆς ἐπι-
καιρότητας, ἀνθρωπολογικά, ἠθικά κτλ. 

Ἡ παραπάνω ἐμπειρία καί τοποθέτησή μου 
συμπληρώνεται ἀπό ἕναν καθολικό ἱερέα καί 
φίλο ὁ ὁποῖος τώρα ἔχει τελειώσει τίς σπουδές 
του καί ἐπέστρεψε στή Σικελία, εἶναι σέ μία 
ἐνορία ἐκεῖ στό νησί καί μάλιστα ὑπεύθυνος 
στό κολλέγιο τῆς Μητρόπολής του, καί ἔτσι 
τοῦ ζήτησα νά μοῦ μεταφέρει τή δική του 
ἐμπειρία ὡς ρωμαιοκαθολικός καί πώς ὑπῆρξε 
ἡ συμβίωσή του μέ ἐμᾶς τούς ὀρθοδόξους. 

Ἀναφέρει λοιπόν … «Δέν εἶναι εὔκολο νά 
ἀπαντήσουμε στό ἐρώτημα, πῶς οἱ ρωμαιοκα-
θολικοί βλέπουν τήν ὀρθοδοξία. 

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν εἶναι εὐρέως 
γνωστή στούς Ρωμαιοκαθολικούς. Πράγματι, 
ὁρισμένοι, πιστεύουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι 
ἡ μοναδική μορφή τοῦ Χριστιανισμοῦ στόν 
κόσμο. Στήν καλύτερη περίπτωση, γνωρίζουν 
μερικές ἀπό τίς διαφορετικές ὁμάδες  προτε-
σταντῶν, τῶν ὁποίων οἱ ἱεραπόστολοί τους 
χτυποῦν τήν πόρτα προκειμένου νά τούς μιλή-
σουν γιά τόν Ἰησοῦ ἤ γιά τή Βίβλο. 

Ὅλοι οἱ Καθολικοί  γνωρίζουν γιά τούς 
Ὀρθοδόξους ὅτι ἔχουν ἰδιαίτερη λατρεία καί 
προσκύνηση τῶν εἰκόνων, τελοῦν τή Θεία λα-
τρεία μέ ἰδιαίτερη μεγαλοπρέπεια, δέν ἀνα-
γνωρίζουν τόν Πάπα τῆς Ρώμης ὡς ἡγέτη τους 
καί ὅτι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία οἱ ἱερεῖς 
«μποροῦν νά παντρευτοῦν ». 

Ἐπίσης ἕνα ἄλλο σημαντικό γεγονός εἶναι 
οἱ δεσμοί ἀδελφικῆς φιλίας Ρωμαιοκαθολικῶν 
καί Ὀρθοδόξων, πού ἀναπτύσσονται κατά τή 

διάρκεια τῶν χρόνων τῶν σπουδῶν στά Κολ-
λέγια καί ἀποτελοῦν συχνά μία σημαντική 
προϋπόθεση γιά ἕναν φιλικό διάλογο μεταξύ 
ἱερέων καί ἐπισκόπων, ὅταν ἐπιστρέψουν στίς 
ἐκκλησίες προέλευσής τους, τόσο ἀπό ἄποψη 
θεολογικῆς μελέτης ὅσο καί ἀνθρωπίνων σχέ-
σεων, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι ἡ Καθολική Ἐκκλησία 
καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θά πλησιάσουν μία 
μέρα, σεβόμενες τίς διαφορετικές δογματικές, 
ποιμαντικές καί λειτουργικές τους παραδόσεις. 

Ταυτόχρονα, εἶναι σημαντικό οἱ Καθολικοί 
μαθητές νά ζήσουν στό κολλέγιο μέ τούς ὀρθο-
δόξους μαθητές, διότι ἀπό αὐτή τήν ἐμπειρία 
μαθαίνουν νά ἀνοίγουν τούς πολιτιστικούς καί 
θρησκευτικούς ὁρίζοντές τους καί νά ἐξετάζουν 
τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας ἀπό μία διαφορετική 
ὀπτική γωνία, ἀπό τήν ὁποία μποροῦν νά 
μάθουν πολλά. 

Ἀπό τόν διάλογο μεταξύ καθολικισμοῦ καί 
ὀρθοδοξίας ὁ κόσμος μπορεῖ νά λάβει μία πιό 
ἀληθινή καί συνεκτικότερη μαρτυρία τῆς ὀμορ-
φιᾶς τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ γιά τή δόξα 
τοῦ Θεοῦ». 

Ἀπό τά παραπάνω βλέπουμε τελικά, ὅπως 
ἀνέφερα καί στήν ἀρχή, ὅτι ἔχουμε κοινές 
ἀπόψεις μά καί διαφορές. Σίγουρα πολλά μᾶς 
χωρίζουν ἀλλά ἐνδεχομένως καί πολλά μας 
ἑνώνουν. 

Ἐλπίζουμε ὡς Ὀρθόδοξοι καί ὡς ἐκκλησία 
νά συνεχιστεῖ αὐτή ἡ ἀνταλλαγή φοιτητῶν με-
ταξύ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν ὥστε ἀμφότεροι 
νά κατανοήσουμε καλύτερα τά προβλήματα 
πού γενικότερα ἀντιμετωπίζουμε ὡς χριστιανοί 
καί νά μποροῦμε μέσα ἀπό καρδιακό διάλογο 
νά σταθοῦμε ὁ καθένας ἀπό τήν πλευρά του 
ἀπέναντι στίς προκλήσεις τοῦ σύγχρονου κό-
σμου. 

Καί ἄν δώσει ὁ Θεός ἴσως ἀκόμη νά χαροῦμε 
καί αὐτήν τήν ἑνότητα τῶν ἐκκλησιῶν μας ἡ 
ὁποία ἀπό χιλιετίας ἔχει διακοπεῖ!!!!



Τίς ἡμέρες πού γιόρταζε ὁ ἅγιος 
Εὐγένιος συγκεντρώνονταν στήν Τραπε-
ζούντα χιλιάδες προσκυνητές ἀπό τά πέ-
ρατα τοῦ Πόντου, γιά νά ἐκπληρώσουν 
ἄλλοι ὑποσχέσεις ἀφιερωμάτων καί 
ἄλλοι γιά νά θεραπευθοῦν ἀπό τό λεί-
ψανο τοῦ μάρτυρα. Δέν ὑπῆρχε οἰκογέ-
νεια στήν Τραπεζούντα πού νά μήν 
δώσει σέ ἕνα ἀπό τά μέλη της τό ὄνομα 
τοῦ ἁγίου Εὐγενίου. Ἀνώνυμος Κων-
σταντινουπολίτης συγγραφέας τῶν θαυ-
μάτων τοῦ ἁγίου Εὐγενίου ἀναφέρει ὅτι 
στή δίκη τοῦ σακελλίου τοῦ Γοργοπλού-
του στή Βασι λεύουσα, ἦρθαν ὡς μάρτυ-
ρες ἔμποροι ἀπό τήν Τραπεζούντα. Καί 
οἱ τρεῖς εἶχαν τό ὄνομα Εὐγένιος καί ἐπι-
καλοῦνταν στόν ὅρκο τους μόνο τόν 
ἅγιο Εὐγένιο ἀπό ὅλους τούς ἁγίους 
πρός μεγάλη ἔκπληξη καί θαυμασμό 
ὅλων1. 

Ἡ φήμη τῶν θαυμάτων τοῦ ἁγίου καί 
τῶν συναθλητῶν του εἶχε φτάσει ὡς τήν 

Κύπρο, ὅπου τιμήθηκε μέ περικαλλῆ 
ναό. «Διέβη κούφω πτερῷ μέχρι καί 
αὐτῆς τῆς νήσου Κύπρου τούτων τά κα-
τορθώματα, καί νῦν ἔστιν ἐκεῖσε βλέπειν 
τά κατ’ αὐτούς ἐνδίκως ἑορταζόμενα καί 
ναόν περικαλλῆ καί οὐράνιον καί τοῖς 
ἡμετέροις τιμώμενον καί τοῖς ἔξωθεν»2. 

Ναός πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Εὐγενίου 
χτίσθηκε καί στό χωριό Ἴμερα τῆς Χαλ-
δίας, στό ὁποῖο ψαλλόταν ἡ ἀκολουθία 
τοῦ ἁγίου ἀπό χειρόγραφο, τό ὁποῖο σω-
ζόταν στήν κοινότητα τοῦ χωριοῦ, σύμ-
φωνα μέ τή μαρτυρία τοῦ Μ. Παρανίκα. 

Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι ἡ τιμή τοῦ 
ἁγίου Εὐγενίου ἐξισώθηκε μέ τῆς Πανα-
γίας Χρυσοκεφάλου. Οἱ Τραπεζούντιοι 
παρομοίαζαν τόν ἅγιο Εὐγένιο μέ τόν 
πολιοῦχο τῆς Θεσσαλονίκης ἅγιο Δημή-
τριο, βρίσκοντας ὁμοιότητες στά θαύ-
ματα, τό ζωηρό βλέμμα, τή γαλήνη τῆς 
ὄψης καί τήν ἀνάβλυση μύρου ἀπό τή 
μυροφόρο σορό. Ὁ Ἰωσήφ Λαζαρόπου-

1 Ἀνώνυμος, Continuatio Miraculorum S. Eugenii, στό: Ἀθ. Παπαδόπουλος - Κεραμεύς, Fontes ..., σελ. 
144.
2 Κ. Λουκίδης, Ἐγκώμιον εἰς τόν ἅγιον Εὐγένιον, στό: Ἀθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, σελ. 31.

τοῦ Κώστα Φωτιάδη 
Καθηγητοῦ Α.Π.Θ. 

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας

* Κατά παραχώρηση τοῦ π. Θεοδ. Παπαδοπούλου, Ἱεροδιδασκάλου.
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λος ἀναφέρει συνάντηση τῶν δύο μεγα-
λομαρτύρων στήν Τραπεζούντα καί 
κοινή τους ἐπιστασία γιά τόν ἡγούμενο 
τῆς μονῆς Ἐφραίμ καί τόν ἀδελφό του 
Θεοδόσιο3. 

Τό Χειμώνα τοῦ 1021-1022 ἐπισκέ-
φθηκε τήν Τραπεζούντα ὁ αὐτοκράτορας 
τοῦ Βυζαντίου Βασίλειος Β΄ ὁ Βουλγα-
ροκτόνος, ὁ ὁποῖος μέ περισσή εὐλάβεια 
πῆγε πρῶτα καί προσκύνησε τή σορό τοῦ 
ἁγίου Εὐγενίου. Πρός τιμή τοῦ ἁγίου 
ἔκτισε δύο ἁψίδες, δύο μεγάλους κίονες 
καί τόν τροῦλλο τοῦ ὀρόφου. Ἐνίσχυσε 
ἐπίσης οἰκονομικά τούς μοναχούς. Ὁ 
Ἰωάννης Λαζόπουλος, πού ἔγινε μητρο-
πολίτης Τραπεζούντας μέ τό ὄνομα 
Ἰωσήφ, γράφει γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ 
αὐτοκράτορα Βασιλείου Β΄ τοῦ Βουλγα-
ροκτόνου στήν Τραπεζούντα: «Τήν δέ γε 
Τραπεζουντίων καταλαβών πόλιν ὁ βασι-
λεύς πρόσεισι τῷ Νεῷ τοῦ ἐν μάρτυσι 
κλεινοῦ Εὐγενίου προσκυνήσων ἅμα καί 
θεασόμενος, εἰ τινός, χρήζει ὁ νεώς οὗτος 
εἰς ἐπίσκεψιν. Καί τά ἅγια τοῦ μάρτυρος 
λείψανα μεθ’ ὅσης εἶχε προσπτυξάμενος 
αἰδοῦς τε καί τιμῆς, τάς ἐν αὐτῷ μεγάλας 
ἁψῖδας δύο ἀνήγειρε, τούς τε δύο μεγί-
στους κίονας καί τόν τροῦλλον τοῦ ὀρό-
φου, ὅ καί εἰσέτι ὁράται, ἐδείματο τούς 
μοναχούς ἀποχρῶντος δεξιωσάμενος καί 

χρήμασι φιλοτιμησάμενος ἁδροῖς»4. 
Τό 1204, ὅταν ὁ Ἀλέξιος Α΄ ὁ Κομνη-

νός, μέ τή βοήθεια τῆς θείας του γεωρ-
γιανῆς βασίλισσας Θάμαρ, κατέλαβε τήν 
Τραπεζούντα καί ἀνακηρύχτηκε αὐτο-
κράτορας, γιά νά ἐπισημοποιήσει τή 
θέση του καί γιά νά νομιμοποιηθεῖ ἀπέ-
ναντι στούς κατοίκους τῆς περιοχῆς, στέ-
φθηκε θρησκευτικά ἀπό τόν μητροπολίτη 
Τραπεζοῦντας Ἰωσήφ Α΄ στό ναό τοῦ 
ἁγίου Εὐγενίου ὡς: «Πιστός Αὐτοκράτωρ 
τῶν Ρωμαίων-Ἀλέξιος Κομνηνός ὁ 
Μέγας». Ὁ ἴδιος ὁ αὐτοκράτορας κατά τή 
διάρκεια τῆς αὐτοκρατορίας του: «ἐκαλ-
λώπισε τόν ναόν καί ἐπεσκεύασεν αὐτόν, 
δωρήσας καί πολλά ἀφιερώματα»5. 

Τή θρησκευτική εὐλάβεια καί εὐσέ-
βεια τῶν κατοίκων τῆς Τραπεζούντας 
πρός τόν ἅγιο Εὐγένιο καί τήν Παναγία 
ἀναγνώρισε σύμφωνα μέ τήν παράδοση 
καί ὁ σουλτάνος τοῦ Ἰκονίου Ἀλαεντίν 
Κεϊκομπάτ, ὅταν ὁ γιός του Μελίκ ἐξε-
στράτευσε τό 1223 κατά τοῦ αὐτοκρά-
τορα τῆς Τραπεζούντας Ἀνδρονίκου Α΄ 
τοῦ Γίδου (1222-1235)6. Σύμφωνα μέ τήν 
ἀφήγηση τοῦ Ἰωάννη Λαζαρόπουλου, ὁ 
Ἅγιος Εὐγένιος μέ τά θαύματά του 
ἔσωσε τήν Τραπεζούντα καί τήν αὐτο-
κρατορία τῶν Κομνηνῶν. Συγκεκριμένα, 
ὅταν ὁ σουλτάνος Μελίκ ἀπέτυχε νά κυ-

3  Χρύσανθος, Ἡ Ἐκκλησία τῆς Τραπεζοῦντος, σελ. 397. Ἀθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, σελ. 111-113.
4 Ἀθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, σελ. 84-85. Ἰ. Κάλφογλου, Ὁ ἐν Τραπεζούντι ναός τοῦ ἁγίου Εὐγενίου, 
σελ. 9. Γιά τή διαμονή τοῦ αὐτοκράτορα στήν Τραπεζούντα βλέπε ἐπίσης Ἰ. Κάλφογλου, Ἡ ἐν Τραπεζούντι 
διαμονή τοῦ αὐτοκράτορος Κωνσταντινουπόλεως Βασιλείου Βουλγαροκτόνου ἐν ἔτει 1022 μ.Χ., στό περιο-
δικό «Κομνηνοί», τεῦχ. 12, Τραπεζούντα (1916), σελ. 207-211. Ὁ Λαμψίδης, Ἅγιος Εὐγένιος ὁ Τραπε-
ζούντιος, σελ. 169.
5  Ἰ. Κάλφογλου, ὁ ἐν Τραπεζούντι ναός τοῦ ἁγίου Εὐγενίου, σελ. 9.
6   Σ. Ἰωαννίδης, Ἱστορία καί Στατιστική τῆς Τραπεζούντας .., Θεσσαλονίκη (1986), σελ. 55-65. Ἀλ Σαββί-
δης, Βυζαντινά Στασιαστικά καί αὐτονομιστικά κινήματα στά Δωδεκάνησα καί στή Μικρά Ἀσία 1189-c. 
1240 μ.Χ. Ἀθήνα (1987), σελ. 294. Τρύφων Εὐαγγελίδης, Ἱστορία τῆς Ποντικῆς Τραπεζούντας, Θεσσαλο-
νίκη Β΄ ἔκδοση (1994), σελ. 102-120. Erden Yücel, Tsabzon und Sumela, Κωνσταντινούπολη (1988), σελ. 
15. Χρύσανθος, Ἡ Ἐκκλησία τῆς Τραπεζοῦντος, σελ. 399-409. Ὀ  . Λαμψίδης, Μιχαήλ τοῦ Παναρέτου 
περί τῶν Μεγάλων Κομνηνῶν, Ἀθήνα (1958), σελ. 61. A. Bryer καί  D. Winfield, The Byzantine Monu-
ments and Topography of the Pontos, Washington (1985), σελ. 223.
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ριεύσει τήν Τραπεζούντα, κυριεύτηκε 
ἀπό δυσθυμία καί ὀργή. Στρατοπευ-
δεύοντας κοντά στή μονή τοῦ ἁγίου 
Εὐγενίου: «ὅθεν καί ὅλος κατά τοῦ θείου 
νεώ τοῦ μεγάλου Εὐγενίου ἐξώρμησε, καί 
καθελεῖν μέν τά ἀνώτερα καί κατασπάν 
ἐπιτάττει τοὔδαφος δέ ἐξορύττειν καί ἀφα-
νίζειν ὁ δύσμορος καί λίαν ὠμός ἐπισπεύ-
δειν»7. Ὁ Ἀνδρόνικος κλεισμένος μέσα 
στά τείχη τῆς Τραπεζούντας, φρόντιζε 
γιά τήν ὅσο τό δυνατό συστηματική καί 
πετυχημένη ἄμυνα. Ποτέ, κατά τόν Τρύ-
φωνα Εὐαγγελίδη, μέχρι τότε ἡ Τραπε-
ζούντα δέν εἶδε μπροστά στά τείχη της 
τόσο φοβερό ἐχθρό καί ποτέ τέτοιος κίν-
δυνος δέν ἀπείλησε τούς κατοίκους της. 
Γυναῖκες καί παιδιά, γέροντες καί ἄμαχοι 
ἄντρες, μαζεύονταν στό ναό τῆς Χρυσο-
κεφάλου, στέλνοντας δάκρυα καί προ-
σευχές στόν Ὕψιστο, γιά νά ἀπαλλαγεῖ 
ἀπό τό μεγάλο αὐτό κίνδυνο. Κοιτάζον-
τας ἀπό μακριά τό ναό τοῦ ἁγίου Εὐγε-
νίου, τόν ὁποῖο βεβήλωναν οἱ ἐχθροί, 
ἀλλαλάζοντας μέ μανία καί καλώντας κο-
ροϊδευτικά τούς Τραπεζουντίους νά πα-
ραδοθοῦν, δεδομένου ὅτι τά μόνα πού 
τούς χώριζαν ἦταν τό τεῖχος καί μιά 
βαθιά χαράδρα, ἡ ὁποία προστάτευε τήν 
πόλη ἀπό τήν ἀνατολή8. Ὁ Ἀνδρόνικος 
Α΄ μέ δάκρυα ἐπικαλοῦνταν τή συμμαχία 
τοῦ Θεοῦ καί τή βοήθεια τῆς εἰκόνας τῆς 
Παναγίας τῆς Χρυσοκεφάλου καί τῆς 
κάρας τοῦ ἁγίου Εὐγενίου. Ὁ μητροπο-
λίτης Τραπεζοῦντας Ἰωάννης Λαζαρό-
πουλος γράφει γιά τόν αὐτοκράτορα καί 
τή λιτανεία πού τέλεσαν ὁ κλῆρος καί οἱ 
χριστιανοί γιά τή σωτηρία τῆς πόλης: « 
... ἀνήρ δέ δίκαιος ὤν καί φοβούμενος τόν 

Θεόν, εἰς αὐτόν καταφεύγει καί ποτνιᾶται 
καί εἰς ἔλεον ἐκκαλεῖται τήν ἀπειροδύνα-
μον τοῦ θεοῦ συμμαχίαν· ἠντιβόλει τε τήν 
Θεοτόκον σύν δάκρυσι καί τόν ἅγιον ἐξε-
καλεῖτο Εὐγένιον, καί περιήει τά τῆς πό-
λεως τείχη διά τῶν ἐπάλξεων, ἐκβοῶν εἰς 
Θεόν καί τῆς παρ’ αὐτοῦ βοηθείας δεόμε-
νος, ὁ δέ ἀρχιθύτης τῆς πόλεως τήν 
ἄχραντον εἰκόνα τῆς ἁγνῆς θεομήτορος, 
ἐγκάρδιον φερούσης τόν κύριον ἡμῶν 
Ἰησοῦν Χριστόν, τήν τῶν καλῶν ὁδηγῶν 
Ὁδηγήτριαν, ἐπ’ ὤμων βαστάζων αὐτός, 
τήν ἀρχιερατικήν ἐνειμένος ἁγίαν στολήν, 
καί τήν πανσεβάσμιον κάραν Εὐγενίου τοῦ 
πάνυ ὁ τῆς μονῆς προεστώς, καί ὅσον ἥν 
ἱερατικόν καί τοῦ κλήρου ἔκκριτον συνε-
πόμενοι καί δεόμενοι, τό “Ἐξεγέρθητι, 
Κύριε, εἰς τήν βοήθειαν ἡμῶν”, ἐξεβόη-
σαν, “καί ἐλθέ εἰς τό σῶσαι ἡμᾶς, καί δια-
σκόρπισον τούς ἐχθρούς ἡμῶν καί 
τακήσονται ὡσεί κηρός καί ἐκλείποντες 
ἐκλείψουσιν ἀπό γῆς, καί ἀφανισμῷ τε-
λείῳ παραδώσοις αὐτούς, εἰς τό ὄνομά 
σου βλασφημοῦντας τό ἅγιον καί κατα-
καυχωμένους τῆς κληρονομίας σου, δέ-
σποτα· σύ γάρ εἰ Θεός ἡμῶν μόνος καί σοί 
βεβαπτίσμεθα καί σοί ζῶμεν καί σέ δοξο-
λογοῦμεν καί ἀνυμνοῦμεν καί σοί λα-
τρεύομεν τῷ πατρί καί τῷ υἱῷ καί τῷ ἁγίῳ 
πνεύματι νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων, ἀμήν»9. 

Τελικά ἡ ψυχραιμία καί ἡ διπλωμα-
τική ἱκανότητα τοῦ Ἀνδρονίκου Α΄ ἔσω-
σαν στήν πιό κρίσιμη στιγμή τήν 
αὐτοκρατορία καί τήν Ὀρθοδοξία. 

 
(Συνεχίζεται)

7 Ἀθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, σελ. 122.
8  «Μή ἀπατᾶσθε, ὦ Τραπεζούντιοι, ἐπί τῷ Θεῷ ὑμῶν, μηδ’ ἐπ’ αὐτῷ τῷ λεγομένῳ Εὐγενίῳ· αὔριον γάρ καί 
τόν οἶκον αὐτοῦ, ὅν ὑμεῖς τιμᾶτε, κατεμπρήσω καί ὑμᾶς ἀρῶ· οἶδα γάρ τήν τῶν ἀναγκαίων ὑμῶν ἔνδειαν 
καί τήν λειψυδρίαν καί ἄλλην ἥνπερ ἔχετε κάκωσιν» στό: Ἀθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, σελ. 124.
9  Ἀθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, σελ. 123-124.



15

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Δέν εἶναι λίγοι πού μέσα στούς λό-
γους τῆς θρασυτάτης συμπεριφορᾶς 
τῆς γείτονος Τουρκίας, ἀναφέρουν καί 
τή συμμετοχή της στήν Ὁμάδα G-20 ὡς 
δείκτη τῆς «δῆθεν» οἰκονομικῆς της δύ-
ναμης καί ἀνάπτυξης. Ἀληθεύει ὅμως 
αὐτό;  
Ἡ Ὁμάδα G-20 εἶναι ἕνα διεθνές φό-

ρουμ γιά τίς κυβερνήσεις καί τούς διοι-
κητές τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν ἀπό 20 
μεγάλες οἰκονομίες. Τά μέλη του περι-
λαμβάνουν 19  ἐπί μέρους χῶρες-
Ἀργεντινή, Αὐστραλία, Βραζιλία, 
Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ἡνωμένο 
Βασίλειο, Ἰαπωνία, Ἰταλία, Ἰνδία, 
Ἰνδονησία, Καναδᾶς, Κίνα, Μεξικό, 
Νότια Ἀφρική, Νότια Κορέα, Ρωσία, 
Σαουδική Ἀραβία, Τουρκία, καί Εὐρω-
παϊκή Ἕνωση (ΕΕ). Η ΕΕ ἐκπροσω-
πεῖται ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή 
καί ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα. Η G-20 ἱδρύθηκε τό 1999 μέ 
σκοπό τή μελέτη, τήν ἀναθεώρηση καί 
τήν προώθηση συζήτησης ὑψηλοῦ ἐπι-
πέδου γιά θέματα πολιτικῆς πού ἀφο-
ροῦν τήν προώθηση τῆς διεθνοῦς 
χρηματοπιστωτικῆς σταθερότητας. 
Ἐπιδιώκει νά ἀντιμετωπίσει ζητήματα 
πού ὑπερβαίνουν τίς ἁρμοδιότητες τοῦ 
κάθε ἑνός ὀργανισμοῦ. Συλλογικά, οἱ 
οἰκονομίες τῆς G20 ἀντιπροσωπεύουν 

περίπου τό 85% τοῦ Ἀκαθάριστου Προ-
ϊόντος παγκοσμίως (GWP), τό 80% τοῦ 
παγκόσμιου ἐμπορίου καί τά δύο τρίτα 
τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ. Οἱ ἀρχη-
γοί κρατῶν καί κυβερνήσεων τῆς G-20, 
συναντιοῦνται μία φορά κάθε χρόνο. 
Πῶς ὅμως ἐπιλέχθηκαν οἱ συγκεκριμέ-
νες χῶρες ὅταν ἀνάμεσά τους ὑπάρ-
χουν ἀδύναμες οἰκονομικά χῶρες 
(ὅπως ἡ Βραζιλία, ἡ Ἀργεντινή, τό Με-
ξικό καί ἡ Τουρκία) ἐνῶ ὑπάρχουν 
ἄλλες δυνατότερες; Γιά παράδειγμα 
Ἱσπανία καί Νορβηγία δέν εἶναι μέλη, 
παρά τό γεγονός ὅτι εἶναι ἡ 11η καί 18η 
ἰσχυρότερη οἰκονομία τῆς ὑφηλίου 
ἀντίστοιχα, βάσει «μέτρησης» τοῦ ΔΝΤ 
τό 2008. Βάσει τοῦ δικοῦ τους ὁρισμοῦ 
τά μέλη τοῦ G20 εἶναι χῶρες πού «δια-
θέτουν συστημική σημασία γιά τό διε-
θνές χρηματοοικονομικό σύστημα».  
Ὅμως τότε ποῦ εἶναι ἡ Ἑλβετία (ἡ 
ὁποία ὄχι μόνο δέν εἶναι μέλος ἀλλά 
δέν ἔχει, κἄν, προσκληθεῖ)  ἤ τά Ἡνω-
μένα Ἀραβικά Ἐμιράτα, δηλαδή δύο 
χῶρες ἐξαιρετικά σημαντικές γιά τήν 
παγκόσμια οἰκονομία; Παράδοξο ἐπί-
σης εἶναι ἡ συμμετοχή τῆς Γερμανίας, 
Γαλλίας καί Ἰταλίας ξεχωριστά ἡ κάθε 
μία καί ἡ ΕΕ συμμετέχει ὡς 20ο μέλος ! 
Ἡ λίστα τῶν «καλεσμένων» στήν 

συγκεκριμένη Ὁμάδα εἶναι πιό πολύ-

Τοῦ Οἰκονομολόγου Νικολάου 
Χατζητριανταφύλλου
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πλοκη. Δέν ὑπάρχουν ἐπίσημα κριτή-
ρια, ἐνῶ ἡ σύνθεση τῆς ὁμάδας δέν ἔχει 
ἀλλάξει ἀπό τότε πού δημιουργήθηκε 
γιά πρώτη φορά. Τό οἰκονομικό μέγε-
θος μετρᾶ ἀλλά πολύ γενικά. Ἐπιπρό-
σθετα οἱ G-20 ὑποτίθεται ὅτι θά ἔπρεπε 
νά «καλύπτουν» τίς περισσότερες γεω-
γραφικές περιοχές τῆς ὑφηλίου καί με-
γάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ της. Ἀλλά 
οὔτε αὐτό συμβαίνει. Οὐσιαστικά πρό-
κειται γιά μία ἄτυπη ὀργάνωση δίχως 
καταστατικό καί θεσμικά ὄργανα. Κρι-
τήριο γιά τή συμπερίληψη στήν ὁμάδα 
εἶναι ἡ οἰκονομική εὐρωστία (πραγμα-
τική ἤ πλασματική) καί ἀνάπτυξη βάσει 
τῶν ἐπισήμων δεικτῶν τῶν Ἡνωμένων 
Ἐθνῶν. 
Οὐδενός ὅμως διαφεύγει τῆς προ-

σοχῆς ὅτι σημαντικό ρόλο παίζει καί ἡ 
γεωπολιτική σημασία τῆς χώρας-μέ-
λους καί ἄλλες πολιτικές διαστάσεις. Οἱ 
ἀριθμοί καί τά φαινόμενα πολλές φορές 
ἀπατοῦν. Ἡ σύνθεση τῶν κρατῶν-
μελῶν ἀντανακλᾶ καί σέ γεωπολιτικές 
καί ἄλλες σκοπιμότητες καί αὐτό πρό-
κύπτει τόσο ἀπό τίς συμμετέχουσες 
χῶρες ὅσο καί ἀπό ὁ,τιδήποτε αὐτές 
ἐκφράζουν συνολικά στή σημερινή 
παγκόσμια οἰκονομική πραγματικό-
τητα.  
Τά κράτη-μέλη ὠφελοῦνται ἀπό τή 

συμμετοχή τους στήν ὁμάδα ἐπειδή 
αὐξάνεται τό διεθνές κῦρος τους, 
ἀκόμη καί ἄν γιά ὁρισμένα ἀπό αὐτά ὁ  
χαρακτηρισμός ὡς χώρα μέ ἰσχυρή 
οἰκονομία διεθνῶς μπορεῖ νά μήν ἀντα-
ποκρίνεται στήν πραγματικότητα. 
Ἐκεῖνο πού μετράει εἶναι οἱ ἐντυπώσεις 
πού δημιουργοῦνται κυρίως στό ἐσωτε-
ρικό τῆς χώρας-μέλους καί τούς πολίτες 

της. Αὐτό ἰσχύει ἰδιαίτερα γιά τήν 
Τουρκία καί ὁ κ. Ἐρντογάν πού τό 
ἐκμεταλλεύεται δεόντως. Τό forum τοῦ 
G-20 χρησιμεύει καί γιά τίς διμερεῖς 
ἐπαφές σέ ἀνώτατο ἐπίπεδο, πού προ-
βάλλονται διεθνῶς. Ἐξάλλου στούς 
ἀρχηγούς τῶν ἀντιπροσωπειῶν παρέχε-
ται ἡ δυνατότητα νά προβάλλουν καί 
τά ἐθνικά θέματα καί τίς διεκδικήσεις 
τους, ὅπως ἔπραξε προσφάτως καί ὁ 
Τοῦρκος Πρόεδρος γιά τό θέμα τῶν γε-
ωτρήσεων στήν κυπριακή ΑΟΖ, ἀμφι-
σβητώντας τό δικαίωμα τῆς Κύπρου, 
ὅπως καί τῆς Ἑλλάδας, πού πηγάζει 
ἀπό τό διεθνές δίκαιο. Δέν εἶναι γνωστό 
ἄν οἱ παριστάμενοι, πού ἐκπροσω-
ποῦσαν στή σύνοδο τήν ΕΕ (καί ἐμμέ-
σως καί τήν Ἑλλάδα ὡς πλῆρες 
κρά   τος-μέλος της ), ἔκαναν κάποια πα-
ρέμβαση γιά νά ὑπενθυμίσουν στόν κ. 
Ἐρντογάν τήν ἀνάγκη σεβασμοῦ τῶν 
διατάξεων τοῦ διεθνοῦς δικαίου.  
Συνέπεια ὅλων τῶν παραπάνω θά 

μπορούσαμε νά ἰσχυριστοῦμε πώς ἡ G-
20 σίγουρα δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὅτι 
λειτουργεῖ πλέον ὡς ἕνα ἄτυπο διεθνές 
διευθυντήριο. Περισσότερο ἀποσκοπεῖ 
σέ πολιτικούς στόχους καί μηνύματα 
πού μπορεῖ νά ἐπηρεάσουν καί νά ἐξυ-
πηρετήσουν εἰδικότερα συμφέροντα σέ 
θέματα παγκοσμίου ἐνδιαφέροντος. 
Αὐτό συνεπάγεται καί ἀπό τό ἐπίπεδο 
τῶν συνόδων, πού ξεκίνησε ἀπό ἐκεῖνο 
τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καί διοι-
κητῶν τραπεζῶν, γιά νά ἀναβαθμιστεῖ 
σήμερα σέ αὐτό τῶν ἀρχηγῶν κρατῶν 
ἤ κυβερνήσεων.
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Ἄν θελήσουμε νά ἀπεικονίσουμε τήν 

ἔννοια τῆς ἀγωγῆς, θά πρέπει νά σχε-
διάσουμε ἕνα ἰσόπλευρο τρίγωνο (τρί-
γωνο μέ ἴσες πλευρές καί γωνίες) καί 
στίς κορυφές του τούς παράγοντες τῆς 
ἀγωγῆς πού εἶναι τά παιδιά, οἱ γονεῖς 
καί οἱ ἐκπαιδευτικοί μέ ἴσης ἀξίας συμ-
μετοχή καί ἔργο. Γιά τήν ἀποτελεσματι-
κότητα καί τήν ποιότητα τῆς ἀγωγῆς 
εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀγάπη καί ὁ σεβα-
σμός μεταξύ τῶν παραγόντων αὐτῆς. 

Ὅμως στά χρόνια πού ζήσαμε καί 
ζοῦμε, γνωρίσαμε γεγονότα μέσα καί 
ἔξω ἀπό τό σχολεῖο πού δημιουργοῦν 

ἀπορίες καί ἐρωτήματα σχετικά μέ τήν 
πορεία τῆς προσφερόμενης ἀγωγῆς. 

Κατ’  ἀρχάς, αὐτό πού εἶναι καί τό 
παλαιότερο, ἔχει νά κάνει μέ τό γεγονός 
πού ἀναφέρει καί σχολιάζει ὁ Καζαν-
τζάκης, κατά τό ὁποῖο ὁ πατέρας πα-
ραδίδει τό παιδί του (μαθητή) στήν 
πλήρη δικαιοδοσία καί μεταχείριση τοῦ 
δασκάλου λέγοντάς του «τό κρέας δικό 
μου, τά κόκαλα δικά  σου» μέ ὅ,τι αὐτό 
συνεπάγεται, ἐνθυμούμενοι τήν ὕπαρξη 
τῆς ξυλόβεργας, τίς διάφορες σωματικές 
τιμωρίες καί τήν ἀνεξέλεγκτη μεταχείριση 
καί συμπεριφορά τοῦ δασκάλου. 

Στά κατοπινά χρόνια, θέλοντας νά 
φύγουμε ἀπό αὐτές τίς πρακτικές, καί 
ἐπιζητώντας τόν ἐκδημοκρατισμό στό 
σχολεῖο καί τή οἰκογένεια, περάσαμε 
ἀπό τήν ἐλευθερία στήν ἀγένεια, τήν 
ἀσέβεια καί προκλητική συμπεριφορά, 
πρῶτα μέσα στό σπίτι, ὅπου ὁ πατέρας 
καί ἡ μητέρα ἔγιναν «ὁ γέρος» καί «ἡ 
γριά» ἤ « ὁ σπόνσορας» κ.ἄ. 

Στήν συνέχεια περάσαμε στό σχολεῖο 
ὅπου οἱ μαθητές ἀπευθύνονται στόν δά-
σκαλό τους μέ τό ὄνομά του ἤ τόν ἀπει-
λοῦν μέ τήν ἐπέμβαση τῶν γονέων τους 
ἤ ἀκόμη μέ ἀναφορά στόν εἰσαγγελέα ἤ 
ἀκόμη καί μέ βιαιοπραγίες κατά τῶν 
ἐκπαιδευ τι κῶν,κάτι πού εἴδαμε (καί δέν 
εἶναι τό μοναδικό) μέ τήν ἀπρεπῆ συμ-
περιφορά μαθητή τοῦ Λυκείου πρός τήν 
καθηγήτριά του στή Θεσσαλονίκη. 

Σέ ὅλες αὐτές τίς περιπτώσεις, πού 
εἶναι ἐνδεικτικές, διαπιστώνουμε ἔλλειψη 
σεβασμοῦ καί ἀγάπης εἴτε ἀπό μέρους 
τῶν γονέων καί ἐκπ/κῶν πρός τούς μα-
θητές εἴτε ἀπό μέρους τῶν παιδιῶν πρός 
τούς γονεῖς καί τούς δασκάλους τους 
εἴτε τῶν γονέων καί ἐκπ/κῶν μεταξύ 

Τοῦ ἱεροδιδασκάλου  
Παντελεήμονος Μποσνακίδη
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των. Τό ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν εἶναι 
ἡ παρουσίαση κακῶν προτύπων, ἀδυ-
ναμίας  παροχῆς ἀγωγῆς καί μόρφωσης 
καθώς καί ἐκδηλώσεις ἄρνησης καί ἀντί-
δρασης κυρίως ἐκ μέρους τῶν μαθητῶν 
μέ ὅλα τά ἄσχημα συνεπακόλουθα. Καί 
γεννᾶται τό ἐρώτημα «ποῦ πᾶμε;», ποῦ 
βαδίζει τό σχολεῖο ἄρα καί ἡ κοινωνία; 

Ἄν θελήσουμε νά δοῦμε τό κεντρικό 
σημεῖο τῆς ἀγωγῆς καί τῆς μάθησης σέ 
κάθε ἐποχή, ἄν ἀναζητήσουμε ποιός 
εἶναι ὁ σκοπός καί τό ὅραμα τοῦ σχολείου 
καί τί ὁ κόσμος θέλει καί πρέπει νά 
θέλει νά δημιουργήσει τό σχολεῖο, θά 
καταλήξουμε, στόν καλό ἄνθρωπο 
(ἦθος), μέ ἀγάπη καί γνώση. Ὅμως, 
αὐτό πού ἐκφράζει ὅλα αὐτά καί εἶναι 
τό ἀδιαχώριστο στοιχεῖο ὅλων αὐτῶν 
καθώς καί τῆς δημιουργίας  ἀνθρώπινων 
καί κοινωνικῶν σχέσεων εἶναι ὁ  σ ε -
β α σ μ ό ς . Σεβασμός πρός τό Θεό καί 
τήν πατρίδα, σεβασμός στό χῶρο τοῦ 
σχολείου, σεβασμός στά μέσα τοῦ σχο-
λείου, σεβασμός στούς δασκάλους τοῦ 
σχολείου, σεβασμός στούς μεγαλυτέρους, 
σεβασμός  τοῦ ἑνός πρός τόν ἄλλον, σε-
βασμός πρός τόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας. 

Κάθε ἐνέργεια τοῦ σχολείου, κάθε 
του πρόγραμμα καί ἐκδήλωση, κάθε του 
κίνηση πρός τά παιδιά, τούς γονεῖς καί 
τήν κοινωνία, πρέπει νά ξεκινάει καί νά 
καταλήγει στήν καλλιέργεια, τήν προ-
αγωγή καί τήν ἀνάπτυξη τοῦ  σ ε β α -
σ μ ο ῦ .  Ὅμως γιά νά ἐλπίζουμε στήν 
ἐπιτυχία αὐτῆς τῆς προσπάθειας, εἶναι 
ἀνάγκη οἱ παράγοντες τῆς ἀγωγῆς (κυ-
ρίως γονεῖς καί ἐκπ/κοί ) νά ἀποτελοῦν 
πρότυπα συμπεριφορᾶς ἐκδήλωσης σε-
βασμοῦ πρός κάθε κατεύθυνση. Συνέπεια 
αὐτῆς τῆς συμπεριφορᾶς εἶναι ἡ ἀπαί-
τηση ἔκφρασης καί ἐκδήλωσης σεβασμοῦ 

καί ἀπό μέρους τῶν παιδιῶν. Εἶναι χρή-
σιμο οἱ γονεῖς νά εἶναι πρότυπα ἔκφρα-
σης καί ἐκδήλωσης σεβασμοῦ πρός τούς 
δασκάλους τῶν παιδιῶν τους, ἐπισκε-
πτόμενοι καί συνεργαζόμενοι μέ αὐτούς 
ὄχι μόνον ὅταν τά παιδιά τους εἶναι 
ἄριστοι μαθητές, ἀλλά κυρίως ὅταν δη-
μιουργοῦνται παραβατικότητες, παρε-
ξηγήσεις ἤ ἄλλα θέματα, συζητώντας 
ἤρεμα συνεργαζόμενοι καί συμβάλλοντας 
στήν διευθέτηση τοῦ προβλήματος, δη-
μιουργώντας ἀτμόσφαιρα συνεργασίας 
καί συμφιλίωσης μαζί καί μέ τούς ἄλλους 
γονεῖς γιά τό καλό τοῦ σχολείου καί 
τῶν παιδιῶν γενικότερα. 

Εἶναι ἐπίσης σημαντικό, οἱ γονεῖς νά 
εἶναι πρότυπα ἐκδήλωσης σεβασμοῦ 
μέσα στήν οἰκογένεια καί κυρίως μεταξύ 
των, ἀποδίδοντας τήν ἀνάλογη τιμή καί 
σεβασμό ἕνας πρός τόν ἄλλον. Εἶναι 
θεάρεστο πράγμα ἡ ἀποκατάσταση τῶν 
κακῶν σχέσεων μεταξύ τῶν συζύγων 
ἔπειτα ἀπό μία παρεξήγηση, ζητώντας 
συγγνώμη καί συγχώρηση. Εἶναι ἀκόμη 
σπουδαῖο ὁ σεβασμός τῆς προσωπικό-
τητας τοῦ παιδιοῦ ὅσο μικρό καί ἄν 
εἶναι. Δέ  θά πρέπει νά διστάζουμε νά 
ζητήσουμε συγνώμη, ὅταν νευριασμένοι 
τούς φερθήκαμε ἄσχημα. Ὅλα αὐτά καί 
ἄλλα εἶναι τό καλλίτερο καί ἰσχυρότερο 
μάθημα γιά τά παιδιά μας. 

Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τόν ἐκπαιδευτικό. 
Ὁ ἴδιος πρέπει νά γίνει πρότυπο πού 
δείχνει σεβασμό, ἀγάπη, ἀντικειμενικό-
τητα καί δικαιοσύνη τόσο  πρός τούς 
μικρούς μαθητές ὅσο καί πρός τούς γο-
νεῖς των, πού σέβεται καί φροντίζει τό 
χῶρο καί τά μέσα τοῦ σχολείου καί 
ἔπειτα θά ζητήσει τόν σεβασμό καί τήν 
ἐκτίμηση  πρός τό πρόσωπό του καί τό 
ἔργο του. Τόν σεβασμό κάποιος τόν κερ-
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δίζει ἐμπνέοντάς τον καί ὄχι ἀπαιτώντας 
τον λόγω ἡλικίας ἤ θέσεως. Ἡ ἔννοια 
καί τό σχῆμα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ καί ὁ 
πρός αὐτόν σεβασμός, ὑπάρχουν καί 
ἀποδίδονται μέ τήν προϋπόθεση τῆς 
πρότυπης συμπεριφορᾶς αὐτοῦ μέσα 
καί ἔξω ἀπό τήν τάξη, τῆς καθημερινῆς 
πράξης μέσα στήν αἴθουσα διδασκαλίας, 
στήν κοινωνική του συμπεριφορά, τήν 
παιδαγωγική του κατάρτιση καί ἀνα-
γνώριση καί τῆς ἔμπρακτης ἐφαρμογῆς 
τῶν ὅσων διδάσκει. Ἄν δέν ὑπάρχει ὁ 
ἀμοιβαῖος σεβασμός καί ἀγάπη μεταξύ 
τοῦ μαθητῆ καί τοῦ δασκάλου,δέν μπορεῖ 
νά λειτουργήσει δημιουργικά τό σχολεῖο. 
Δέν  μπορεῖ νά διαπαιδαγωγηθεῖ ὁ μα-
θητής καί νά ἀγαπήσει τόν ἑαυτό του 
καί τούς ἄλλους οὔτε καί νά ἐκπαιδευθεῖ 
καί νά μορφωθεῖ. Ὁ ἐκπαιδευτικός, σε-
βόμενος  καί  ἀγαπώντας τούς μαθητές 
του, ὀφείλει νά διαπαιδαγωγήσει τούς 
μαθητές του στό σεβασμό πρῶτα πρός 
τούς συμμαθητές του, ἔπειτα πρός τούς 
γονεῖς του καί τούς μεγαλυτέρους των, 
πρός τόν Θεό καί τήν πατρίδα. Ἡ καλ-
λιέργεια τοῦ σεβασμοῦ δέν εἶναι μόνο 
ἀτομική ὑπόθεση, ἔχει καί τήν κοινωνική 
του διάσταση. Ὅλες  οἱ κοινωνίες πού 
ἐπέζησαν, διατηρήθηκαν καί ἀναπτύχ-
θηκαν, στηρίχθηκαν στόν σεβασμό ὅλων 
ἐκείνων τῶν ἀξιῶν καί τῶν ἰδανικῶν 
πού διδάχθηκαν ἀπό τούς γονεῖς τους 
καί τούς φωτισμένους δασκάλους των. 
Ἐμπνεύσθηκαν καί στηρίχθηκαν στήν 
πίστη τους καί    τόν σεβασμό γιά τήν 
ἱστορία τους,τούς ἥρωές τους,τούς προ-
γόνους τους,τόν πολιτισμό τους. Ἡ κοι-
νωνία πού δημιούργησε τά σχολεῖα,πού 
κάνει τόσες θυσίες νά τά συντηρεῖ, ἔχει 
τό δικαίωμα νά ἀπαιτεῖ ἀπό τό σχολεῖο 

καί τούς ἐκπαιδευτικούς του, νά μετα-
δίδουν στή νεότητά της καί αὐτή νά 
λαμβάνει ἀξίες θρησκευτικές, ἠθικές, 
συναισθηματικές, αἰσθητικές, κοινωνικές 
καί ἐπιστημονικές. Ὀφείλει,τό σχολεῖο,νά 
ἐμπνέει στά παιδιά τόν σεβασμό σέ αὐτές 
τίς ἀξίες καί τά ἰδανικά καί νά τά κάνει 
νά τά ἀγαπήσουν καί θέλουν νά ζοῦν 
μέ αὐτά. 

Ὅλοι μαζί καί ὁ καθένας χωριστά 
ἔχουμε μερίδιο εὐθύνης γιά τήν κοινωνία 
στήν ὁποία ζοῦμε,τήν ἀγωγή πού δίνει 
τό σχολεῖο καί τή νεότητα πού θά μᾶς 
διαδεχθεῖ. 

 
Ἀγαπητοί γονεῖς,  
εἶναι ἱερό καθῆκον μας νά διδάξουμε,νά 
ἐμπνεύσουμε στά παιδιά μας τό σεβασμό. 
Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη τῶν καιρῶν μας 
νά μάθουμε στά παιδιά μας νά σέβονται 
τόν Θεό,τήν πατρίδα,τούς γονεῖς,τούς δα‐
σκάλους των, τούς συνανθρώπους των, 
τόν ἑαυτόν τους,ἄν θέλουν νά εἰσπράττουν 
καί τά ἴδια τό σεβασμό καί τήν ἐκτίμηση 
τῶν ἄλλων.



Τ ήν 10ην Αὐγούστου ἐ.ἔτ. ἐξεδήμησε πρός Κύριον μετά ἀπό πολύμηνη 
ἀσθένεια, καλῶς προετοιμασμένη μέ τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας 

μας, ἡ προσφιλής μητέρα τοῦ Πρωτοσυγκέλλου μας π. Χρυσοστόμου καί 
ἄλλων δύο τέκνων Μαρία Δ. Μπένου. Κηδεύθηκε σεμνοπρεπῶς τήν ἑπομένη 
στόν ἱερό Ναό τοῦ τιμίου Προδρόμου τῆς Μεσσήνης, συνοδευμένη ἀπό ἀρκε-
τούς συμπολίτες της καί χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. 
Χρυσοστόμου, κατόπιν ἀδείας τοῦ ἁγίου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, ὁ 
ὁποῖος καί ἐκπροσωπήθηκε ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλό του Ἀρχιμ. π. Φίλιππο 
Χαμαργιά. Στήν ἐξόδιο Ἀκολουθία συμμετέσχε ἐπίσης μία δεκάδα ἱερέων 
ἀπό τήν Μητρόπολή μας καί ἀπό τή Μητρόπολη Μεσσηνίας. 

Ἡ μεταστάσα διακρινόταν γιά τήν εὐγένεια τοῦ χαρακτῆρος, γιά τό 
εὐπροσήγορον καί τήν κοινωνικότητα. Ἐκοσμεῖτο ἀκόμη μέ  εὐσέβειαν, μέ 
πίστη θερμή, ὅπως ἐφάνη στίς τελευταῖες ἡμέρες της ἐπί γῆς, μέ ὑπομονή 
πολλή καί ἀνεδείχθη ὑπόδειγμα τιμίας συζύγου καί φιλοστόργου μητέρας. 
Ὁ προεξάρχων Ἀρχιερεύς, ὁ ὁποῖος τήν ἐγνώριζε ἀπό πολλῶν ἐτῶν, ἀπό τά 
εὐτυχῆ ἀκόμη ἔτη στή Ριζάρειο Σχολή, τήν ἀποχαιρέτησε μέ θερμούς λό-
γους καί εὐχήθηκε ἐγκαρδίως τά δέοντα στόν εὐσεβέστατο σύζυγό της καί 
τά ἀγαπητά τέκνα της. 

Ἡ ταφή τοῦ σκηνώματός της ἔγινε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο στό Κοιμητή-
ριο τῆς Μεσσήνης σέ ἐπιβλητικό οἰκογενειακό τάφο. Ἀρκετοί ἀπό τούς συγ-
γενεῖς της ὑπῆρξαν μεγάλοι εὐεργέτες τῆς πόλεως. Τά ὀνόματά τους 
κοσμοῦν δρόμους καί πλατεῖες της. 

Καί ἀπό τῆς στήλης αὐτῆς συλλυπούμεθα ἐγκαρδίως τόν ἀγαπητό Πρω-
τοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεώς μας π. Χρυσόστομο τόν ὁποῖον καί προσω-
πικά συλλυπήθηκε κατά τήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία μία ἀντιπροσωπευτική 
πεντάδα κληρικῶν μας, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Γενικό Αρχιερατικό Ἐπίτροπο 
π. Ἀθανάσιο, μεταβάσα ἐξεπίτηδες ἐν μέσω θέρους στή Μεσσήνη.  

Ἄς εἶναι ἡ μνήμη της αἰωνία.
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Kατά τόν μήνα Μάϊο 
2020 ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης 

μας κ. Χρυσόστομος:  
 
Ἐλειτούργησε καί ὡμί-

λησε: 
Τήν 17ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς 

Θεοτόκου Νικησιάνης, ὅπου καί προέστη τοῦ 
μνημοσύνου τοῦ Ἀποστόλου Μιχαλούδη, τήν 
24ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
Ἐλαιοχωρίου, ὅπου καί προέστη τοῦ τεσσα-
ρακονθημέρου μνημοσύνου τῆς Μαρίας Σι-
δηροπούλου, τήν 26ην εἰς τήν Ἱεράν Ἀγρυπνίαν 
ἐπί τῆ ἀποδόσει τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πάσχα 
εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου, τήν 28ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Ἀναλήψεως 
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου Χορ-
τοκοπίου, τήν 31ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἁγίου Χρι-
στοφόρου, ὅπου καί προέστη τοῦ τεσσαρα-
κονθημέρου μνημοσύνου τοῦ Ἐμμανουήλ Κα-
ζαντζόγλου. 

 
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 3ην Κυριακή τῶν Μυροφόρων εἰς τόν 

Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου, τήν 10ην Κυριακή τοῦ Παραλύτου 
εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν Ναόν, τήν 20ην εἰς τόν 
Ἑσπερινόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί 
Ἑλένης  εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν τῆς 
Νέας Περάμου, ὅπου στό τέλος τῆς Ἀκολου-
θίας ἐτέλεσε τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ 
Προκατόχου του Μητροπολίτου Ἀμβροσίου, 
τήν 21ην εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν 
ἴδιον Ἱερόν Ναόν. 

 
Πραγματοποίησε: 
Τήν 25ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν 

εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως «ὁ ἱερός Χρυσόστομος» μέ θέμα 
εἰσηγήσεως: «Ἡ τρέχουσα Ἐκκλησιαστική καί 
Κοινωνική κατάστασις». Τήν εἰσήγησιν πα-
ρουσίασε ὁ ἴδιος ὁ Σεβασμιώτατος. Ἀκολούθησε 
γόνιμιος καί ἐποικοδομητικός διάλογος. 

Kατά τόν μήνα Ἰούνιο 2020 ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:  
 
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 7ην Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, εἰς τόν 

Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθε-
ρίου, ὅπου καί προέστη τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς 
Γονυκλισίας, τήν 14ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου καί 
προέστη τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τῆς Νεφέλης 
Μποσμπότη τήν 21ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου Νέας Περάμου, τήν 28ην εἰς 
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Παλαιοχω-
ρίου, τήν 29ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν 
Ναόν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Καβάλας μετά 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων, 
Νεαπόλεως καί Θάσου κ.κ. Στεφάνου, τήν 
30ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἰερόν Ναόν τῶν 
Δώδεκα Ἀποστόλων Ἁγίου Ἀνδρέου. 

 
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 8ην τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τόν Κοι-

μητηριακόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Θεοδώρων 
Ἐλευθερουπόλεως, ὅπου μετά τό πέρας τῆς 
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Ἱερατική Σύναξη

Στό Κοιμητήριο
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Θείας Λειτουργίας 
ἐτέλεσε Τρισάγιον εἰς 
τό Κοιμητήριον τῆς 
Πόλεως ὑπέρ ἀναπαύ-

σεως πάντων τῶν κεκοι-

μημένων, τήν 28ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ πα-
νηγυρίζοντος Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου Καβάλας προσκεκλημένος 
τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου κ.κ. Στεφάνου, τήν 29ην 
εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν ἐπί τῆ ἑορτῆ 
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου εἰς τήν Μπουζίνα 
Ἐλευθερουπόλεως, ὅπου κατά τήν παράδοσιν 
ἐπισκέφθηκε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. 

 
Ἐπισκέφθηκαν τόν Σεβασμιώτατον Μη-

τροπολίτην μας: 

τήν 26ην μαθητές τοῦ 3ου Δημοτικοῦ Σχολείου 
Ἐλευθερουπόλεως μετά τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ 
Σχολείου κ. Στεργίου Κεχαγιᾶ φέροντες τρό-
φιμα διά τό τραπέζι τῆς Ἀγάπης. 
 
 

Kατά τόν μήνα  Ἰούλιον 2020 ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:  
 
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 5ην εἰς τήν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου 

Πηγῆς Ἀντιφιλίππων, τήν 12ην εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Νέας Ἡρα-
κλείτσης, τήν 17ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Μαρίνης τῶν Κατασκη-
νώσεων τῆς Νέας Περάμου, τήν 19ην εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Ἐλευθερῶν, 
τήν 20ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν 
Προφήτου Ἠλιοῦ τῆς Παλαιᾶς Αὐλῆς, τήν 
26ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῆς 
Ἁγίας Παρασκευῆς Ἐξοχῆς, τήν 27ην εἰς τήν 
πανηγυρίζουσαν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου 
Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου. 

 
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 11ην εἰς τό Ἱερόν Ἐξωκκλήσιον τοῦ 

Ἁγίου Παϊσίου Παλαιᾶς Αὐλῆς, τήν 19ην εἰς 
τόν Ἑσπερινόν τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ εἰς τόν 
ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν Παλαιοχωρίου, τήν 
25ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 

εἰς τόν ὁμώνυμον Προσκυνηματικόν Ἱερόν 
Ναόν Ἐλευθερουπόλεως, τήν 26ην εἰς τόν 
Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος εἰς τήν 
πανηγυρίζουσαν Ἱεράν Μονήν Χρυσοκά-
στρου. 

 
Προέστη: 
Τήν 2αν τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς Νι-

κολούδη Ἀποστολίας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν 

Καβάλα-Ἀπ. Παύλου

Μέ τούς μαθητές

Ἑσπερινός Ἁγ. Παϊσίου
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Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, τήν 11ην 
τοῦ τεσσαρακονθημέρου Μνημοσύνου τοῦ 
Λαζαρίδη Ἰωάννου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς 
Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀντιφιλίππων, τήν 30ην τῆς 
Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς Πρεσβυτέρας Βαρ-
βάρας Καρυπίδη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου 
Νέστορος Κοκκινοχωρίου. 

 
 
Kατά τόν μήνα Αὔγουστο 2020 ὁ Σεβα-

σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:  
 
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 2αν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 

Νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ ἐκ Δαρδανελλίων 
Ὀφρυνίου, τήν 6ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
Παραλίας Ὀφρυνίου, τήν 9ην εἰς τήν Ἱεράν 
Μονήν Παναγίας Παγγαιώτισσας Χορτοκο-
πίου, τήν 15ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου τῆς Νέας Περάμου, τήν 16ην εἰς 
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Ἀκροπο-
τάμου, τήν 23ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν 
Ναόν τῆς Παναγίας Φανερωμένης Νέας Ἡρα-
κλείτσης, τήν 27ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Φανουρίου Νέας Ἡρα-
κλείτσης, τήν 29ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Τιμίου 
προδρόμου εἰς τήν πανηγυρίζουσαν ὁμώνυμον 
Ἱεράν Μονήν Νικησιάνης, ὅπου στό πέρας 
τῆς Θείας Λειτουργίας ἐχειροθέτησεν Ἀρχι-
μανδρίτην τόν ὑπεύθυνον Ἱερομόναχον τῆς 

Ἱερᾶς Μονῆς π. Παΐσιον Χαλκιάν, τήν 30ην 

εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Τιμίου Προδρόμου 
Μεσοτόπου, ὅπου καί ἐχειροθέτησεν Οἰκονό-
μον τόν Ἐφημέριον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Ἀθα-
νάσιον Μαυρίδην. 

 
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 2αν εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῆς Μεγάλης 

Παρακκλήσεως εἰς τόν Προσκυνηματικόν 
Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Νέας 
Περάμου, τήν 14ην εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπε-
ρινόν ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτό-

κου εἰς τόν ἴδιον Προσκυνηματικόν Ἱερόν 
Ναόν, τήν 22αν ἐπί τῆ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς 
τῆς Κοιμήσεως εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν 
Ναόν τῆς Νέας Ἡρακλείτσης. 

 
Ἐβάπτισε: 
Τήν 20ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ὑψώσεως 

τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Γεωργιανῆς τήν θυγατέρα 
τῶν Γεωργίου Σώφλου καί τῆς Παναγιώτας 
Νικολούδη εἰς τήν ὁποίαν ἐδόθη τό ὄνομα 
Ραφαηλία. 

 
Προέστη: 
Τήν 11ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς 

Μαρίας Μπένου μητρός τοῦ Πρωτοσυγκέλλου 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας π. Χρυσοστόμου 
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Με-
σήνης, τήν 22αν τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνη-
μοσύνου τοῦ Βασιλείου Μπάτσου εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθε-
ρουπόλεως.  Ἱ.Μ. Ἁγ. Ἰωάννου

Ἐγκώμια τῆς Παναγίας
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