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Πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Τεχθέντι ἐν Βηθλεέμ Ἀδελφοί
καί Αἰδεσιμώτατοι Πατέρες

Μ

έ διαφορετικά ψυχικά αἰσθήματα ὑποδεχόμαστε ὅλοι ἐφέτος τήν κορυφαία καί κοσμοχαρμόσυνη τοῦ Ἑορτολογίου μας ἑορτή τῶν
Χριστουγέννων. Τόν λόγο τόν γνωρίζετε. Εἶναι ἡ τρομερή
πανδημία αὐτῆς τῆς χρονιᾶς, πού διανύσαμε. Ἀλλά ἄς
μή πολυπραγμονοῦμε γιά τό γιατί αὐτό τό κακό καί ἄς
μή θλιβόμαστε ὑπερβολικά γιά τό ζήτημα αὐτό. Διότι
πολύ σωστά ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ Διδάσκαλος τῆς Οἰκουμένης, μᾶς ἐξηγεῖ διαφωτίζοντάς
μας πατρικά: «τίς γάρ ἔγνω νοῦν Κυρίου ἤ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο;» (Ρωμ.11,34). Ποιός δηλαδή ἄνθρωπος κατάφερε νά εἰσχωρήσει στό νοῦ τοῦ Θεοῦ καί νά
καταλάβει τά σχέδιά Του, ἤ ποιός τόλμησε ποτέ νά Τόν
συμβουλεύσει τί νά κάμει; Ἀσφαλῶς κανείς! Ἀφοῦ, λοιπόν, πιστεύουμε ὅτι ὅλη ἡ ζωή μας καί ἡ ζωή ὅλου του
κόσμου ἐξελίσσεται κάτω ἀπό το ἄγρυπνο βλέμμα τοῦ
Θεοῦ καί σύμφωνα μέ τό Θέλημά Του, τό μόνο πού μᾶς
μένει εἶναι ταπεινά νά ἀναφωνήσουμε μαζί μέ τόν Ἀπόστολο, δοξάζοντας τό Θεό και τή Σοφία Του:«ὤ βάθος
πλούτου καί σοφίας καί γνώσεως Θεοῦ! ὡς ἀνεξερεύνητα τά κρίματα αὐτοῦ καί ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοί αὐτοῦ!»
(Ρωμ.11,33).
Γι’ αὐτό ἄς μή βασανίζουμε τόν ἑαυτό μας, ὅσοι πιστοί, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἐπαναλαμβάνοντας εἰς ἑαυτούς
τά βασανιστικά ἐρωτήματα «γιατί αὐτή ἡ ξαφνική παγκόσμια δοκιμασία καί συμφορά, γιατί νά ἀνατραπεῖ ἔτσι
ἀπότομα ἡ καθημερινότητά μας, ἀκόμη καί οἱ πιό ἁπλές
διαπροσωπικές σχέσεις μας, γιατί νά φθάσει ἀναπάντεχα ἡ ἀγωνία καί ὁ φόβος γιά τόσα πολύτιμα ἀγαθά,
γιατί μία πανδημία νά τρομοκρατήσει μικρούς καί μεγάλους, σχεδόν ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, γιατί ἕνα ἀόρατο μά
τόσο δραστικό καί ἐπικίνδυνο μικρόβιο θερίζοντας μέ τό
φοβερό δρεπάνι τοῦ θανάτου τόσες ἀνθρώπινες ζωές;».
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Τίς ἅγιες αὐτές ἡμέρες, πού τόση
ἄδολη χαρά μᾶς ἔδιναν ἄλλοτε, ἄς σφίξουμε τήν καρδιά μας καί ἄς ὑψώσουμε
τό νοῦ μας στούς οὐρανούς, ἀπ’ ὅπου,
ὅπως ἀκούσαμε στόν Ἀπόστολο τῆς
ἑορτῆς μας «ὅτε ἦλθεν τό πλήρωμα τοῦ
χρόνου ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν υἱόν
αὐτοῦ γενόμενον ἐκ γυναικός γενόμενον
ὑπό νόμον ἵνα τούς ὑπό νόμον ἐξαγοράση,
ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν» (Γαλάτας
4, 4-5). Αὐτά νά φέρουμε ὅλοι μας στό
μυαλό μας. Αὐτό πού μᾶς δίδαξε ὁ ἅγιος
Ἀπόστολος. Ὁ Χριστός ἦλθε στόν κόσμο
γιά νά μᾶς φέρει πάλι κοντά Του. Νά γίνουμε παιδιά τοῦ Θεοῦ. Οἱ πράξεις μας
ὅμως ἀποδεικνύουν, ἐπιβεβαιώνουν
αὐτόν τό Ἀποστολικό χαρακτηρισμό;
Εἴμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ; Πόσοι μέ καθαρή συνείδηση εἶναι σέ θέση νά τό ποῦν;
«Ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν»,
εἶπε, γιά νά ξαναγίνουμε παιδιά τοῦ Θεοῦ
γεννήθηκε ὁ Χριστός! Καί ὅπως ξέρουμε
ὅλοι ἀπό τήν πεῖρα μας, ὁ καλός πατέρας
πού ἀγαπᾶ εἰλικρινά τό παιδί του, ὅταν
βλέπει ὅτι οἱ πράξεις του δείχνουν ὅτι
μᾶλλον παιδί δικό του δέν εἶναι, ἐπεμβαίνει στοργικά καί καί μέ τρόπο ἀκόμη
αὐστηρό προσπαθεῖ πάλι νά τό φέρει
κοντά του. Ἔτσι συμπεριφέρονται, θά
μᾶς βεβαιώσει τό Ἅγιο Πνεῦμα διά τοῦ
Ἀποστόλου, οἱ καλοί πατέρες. Ἔτσι συμπεριφέρεται καί ὁ Πατήρ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς

οὐρανοῖς. Μέ παιδεία, μέ κάποια αὐστηρότητα, μέ παιδαγωγικά μέσα δυσάρεστα,
σάν τό φάρμακο, ἀλλά σωτήρια. «εἰ παιδείαν ὑπομένετε ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ Θεός. τίς γάρ ἐστιν υἱός ὅν οὐ
παιδεύει πατήρ;» (Ἑβραίους 12,7).
Ἔτσι, ἀγαπητοί ἀδελφοί καί πατέρες,
ἄς ἀντιμετωπίσουμε τήν παρούσα σκληρή
δοκιμασία. Αὐτά μᾶς ὑποδεικνύει τό Ἅγιο
Πνεῦμα. Τό πνεῦμα τῶν σοφῶν ἰατρῶν
καί λοιμωξιολόγων μᾶς ὑποδεικνύουν τά
δικά τους μέτρα. Δέν τά περιφρονοῦμε,
ἀλλά δέν πρέπει νά περιφρονήσουμε καί
ὅ,τι μᾶς ὑποδεικνύει τό Πανάγιο Πνεῦμα.
Δηλαδή ἐλᾶτε πάλι, ἄνθρωποι, μέ ταπείνωση κοντά στό Θεό καί τότε θά φύγει
μακριά, θά ἐξαφανισθεῖ κάθε κακό πού
σᾶς ταλαιπωρεῖ καί βασανίζει. Τότε ὅλα
τά μαῦρα σύννεφα πού τώρα σκοτεινιάζουν τόν ὁρίζοντα τῆς καθημερινότητάς
σας καί σᾶς φέρουν μελαγχολία, ὅλα θά
διαλυθοῦν.
Γι’ αὐτόν τό σοβαρό λόγο, μή μᾶς παρεξηγήσετε, ἀδελφοί, ἄν ἀλλάξουμε τά
φετινά Χριστούγεννα τή γνωστή μας
εὐχή, τό στερεότυπο ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
μέ τό ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ! Καί τότε νά
εἶστε βέβαιοι ὅτι ὁ Πανοικτίρμων Θεός
καί Πατέρας, ὁ παμφώτεινος Ἥλιος τῆς
Δικαιοσύνης θά φωτίσει μέ τό γλυκό φῶς
τῆς εἰρήνης καί τῆς χαρᾶς τή πονεμένη
ψυχή μας.

Εὐχέτης διάπυρος πρός τόν Ἐνανθρωπήσαντα Κύριο
ὁ Χάριτι Θεοῦ Ἐπίσκοπός σας
† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρός τούς Αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίους τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Αἰδεσιμώτατοι
Καθώς συνεχίζεται ἐνδυναμούμενη ἡ
ἐξάπλωση τοῦ λίαν ἐπικίνδυνου γιά τήν
ὑγεία μας ἰοῦ, τοῦ λεγομένου κορωνοϊοῦ,
καί καθώς ὁ φόβος ἐντονότερα πλανᾶται
ἐπάνω ἀπό τήν κοινωνία μας, κρίνουμε
αὐτές ἰδίως τίς ἡμέρες χρήσιμο καί ἐπωφελές νά ἐντείνουμε ὅλοι τίς προσευχές μας
ὡς ἐκκλησιαστική κοινότητα πρός τόν
Κύριο. Σέ αὐτό μᾶς παρακινεῖ ὁ αἰώνιος καί
παναληθής Λόγος τοῦ Θεοῦ καί ἡ μακραίωνα Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ
Ἀρχηγός τῆς πίστεώς μας θερμῶς μᾶς παρότρυνε νά ζητοῦμε τό Ἔλεός Του καί οἱ
Ἀπόστολοί Του ὅ,τι πρόβλημα ἔχουμε νά
τό ἀναφέρουμε μέ εὐχαριστίες στό Θεό. Τό
ἴδιο καί ἡ Παράδοση τῶν Ἁγίων Πατέρων
μας, ὅταν θλιβερά γεγονότα, ὅπως μία θανατηφόρα ἐπιδημία, ἔπλητταν τό κοινωνικό σῶμα. Τότε συνιστοῦσαν περισσότερη
καί πιό θερμή προσευχή, καί παρότρυναν
σέ λιτανεῖες καί ἐκτενεῖς δεήσεις.

Ἀκολουθώντας καί ἐμεῖς τίς φωνές τῆς
Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων Πατέρων μας σᾶς
προτρέπουμε πατρικῶς τίς ἡμέρες αὐτές νά
ἀκολουθήσετε τό ἑξῆς πρόσθετο λειτουργικό
πρόγραμμα: Κάθε Παρασκευή τό ἀπόγευμα,
τήν ὥρα τοῦ Ἑσπερινοῦ, νά ψάλλετε τήν
Μικρή Παράκληση καί στή συνέχεια, πρίν τό
τέλος, νά διαβάζετε τήν ἐπισυναπτόμενη
Εὐχή. Κάθε ἐπίσης πρώτη Τετάρτη ἑκάστου
μηνός νά τελεῖτε ἱερά Ἀγρυπνία. Ἀντί ἄλλου
κανόνος στήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου νά
ψάλλετε τόν ἐπισυναπτόμενο Κανόνα «εἰς
ἀπειλήν λοιμικής νόσου» καί στό τέλος τῆς
θείας Λειτουργίας νά διαβάζετε τήν ἐπισυναπτόμενη δεύτερη σχετική καί κατανυκτικότατη Εὐχή.
Παρακαλοῦμε νά ἐνημερώσετε σχετικά τό ποίμνιό σας καί μέ κάθε ἐπιμέλεια
νά τηρήσετε τό πρόγραμμα αὐτό τῆς ἔκτακτης προσευχῆς τίς δύσκολες αὐτές ἡμέρες
γιά τήν πατρίδα μας καί ὁλόκληρη τήν
ἀνθρωπότητα.
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Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας
† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Δ ΕΣΠΟΤΑ

ΚΥΡΙΕ Ο ΘΕΟΣ
ΗΜΩΝ, ἡ Πηγή ἡ ἀνεξάντλητος τῆς
Ἀγάπης, τό ἀνεξιχνίαστον πέλαγος τῆς
φιλανθρωπίας, ὁ ἐπιτρέπων ἐξ ἀπείρου
Ἀγάπης πληγάς καί μάστιγας κατά τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους χάριν τοῦ πνευματικοῦ
του συμφέροντος, ὥστε ὁ θεῖος φόβος
νά χρησιμεύση ὡς χαλινός τῆς ἀκαθέκτου
ὁρμῆς του πρός τήν ἁμαρτίαν, Σέ ἱκετεύομεν ἵνα χαλινώσης τήν ἐπιδημίαν
τοῦ κακοῦ τούτου.
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στεναγμῶν ἀπέρχονται εἰς τήν αἰωνιότητα.

Ταῦτα

πάντα, Πανάγιε Δέσποτα,
ὁμολογοῦμεν ἐν ταπεινώσει και βαθεία
συναισθήσει, εἶναι τά ἐπίχειρα τῶν πονηρῶν καί ἀκαθάρτων ἡμῶν πράξεων.
Ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν, δέν ἐφυλάξαμεν
τάς σωτηρίους Ἐντολάς Σου. Καί ὡς
ἄτομα καί ὡς οἰκογένεια καί ὡς ἔθνος
παρέβημεν τόν Νόμον Σου. Πολλά και
δυσπερίγραπτα τά ἀνομήματα ἡμῶν καθ’
Ὁ φόβος τῆς ἀσθενείας ταύτης ἐξη- ἑκάστην ἡμέραν. Ὁ ἐχθρός ὁ παμπόνηρος
πλώθη εἰς πᾶσαν τήν γῆν. Ὁ πανικός ἔσυρεν ἡμᾶς ἑκουσίως εἰς τήν λατρείαν
κατέλαβεν τάς καρδίας πλείστων ἀνθρώ- τῆς ὕλης καί τῆς σαρκός.
πων, ὥστε νά ἐξοβελισθῆ ἡ ἠρεμία καί
Ἀλλά Δέσποτα Πανάγιε ἔτι καί ἔτι
γαλήνη τῆς ψυχῆς. Ἐγεννήθησαν ἐκ τοῦ
μή ὄντος ἱκανά προβλήματα ψυχικά καί μακροθύμησον ἐφ’ ἡμᾶς. Μή δή παραδώης
αἱ σχέσεις τῶν ἀνθρώπων διεταράχθησαν. ἡμᾶς εἰς τέλος, μηδέ διασκεδάσης τήν
Ἡ οἰκονομική δυσπραγία ἔπληξε τάς διαθήκην Σου. Σύ Κύριε, ὁ μή θέλων τόν
ἀσθενεστέρας τάξεις. Ἑτοιμόρροποι οἰκο- θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τό ἐπιστρέψαι
γενειακοί δεσμοί κατέρρευσαν ὡς δεικνύει καί ζῆν αὐτόν, δεόμεθά Σου ἐλέησον τόν
ἡ θλιβερά αὔξησις τῶν διαζυγίων. Ἡ κα- κόσμον Σου. Ἐκδίωξον ἐξ ἡμῶν, ἀπό
χυποψία εἰσέδυσε μεταξύ τῶν ἀνθρώπων γῆς καί ἀέρος, τόν φονικόν ἰόν καί σῶσον
φοβουμένων οὐχί μόνον τόν ἀδελφικόν τούς δούλους Σου ἵνα καί ἐπί τήν γενεάν
ἀσπασμόν ἀλλ’ οὐδέ τήν ἁπλήν χειραψίαν. ἡμῶν τήν σκολιάν καί διεστραμμένην δοΤινές διά τόν φόβον τῆς ἀσθενείας ἐγκα- ξασθῆ Σου τό Πανάγιον Ὄνομα, τοῦ
τέλιπον τόν Ναόν Σου καί τό Ποτήριον Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου
τῆς Ζωῆς. Ἄλλοι δέ ἀδελφοί ἡμῶν ἐν Πνεύματος νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς ἀπεμέσω πολλῶν, ἀπεριγράπτων ὀδυνῶν καί ράντους αἰῶνας.
Ἀμήν.

* Ἀπό ἀρχαῖο Εὐχολόγιο
διασκευασθεῖσα καταλλήλως

τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
Ἐλευθερουπόλεως Χρυσοστόμου
Ἀπό προσωπικές ἀναμνήσεις
(Ἐπισκοπεῖο Ν. Περάμου 10-10-20)

(Ἀμύνταιο. Ἡ πρώτη γνωριμία. Ἡ καταπληκτική του προσήνεια.
Ἡ Ἀρχιερωσύνη ὡς κοσμικό ἀξίωμα. Ἡ Μαρτυρία τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου.
Τό θαυμαστό του κατόρθωμα.)
Μεταξύ αὐτῶν πού αἰσθάνθηκαν συγκίνηση καί χαρά στό πρίν λίγο καιρό
ἄκουσμα τῆς ἁγιοκατάταξης τοῦ ἀοιδίμου
Μητροπολίτου Ἐδέσσης Καλλινίκου
(1967-1984) συγκαταλέγεται καί ὁ ὑποφαινόμενος. Ἡ γνωριμία μέ τόν ἀείμνηστο
ἐπίσκοπο ἔγινε ὅταν ὑπηρετοῦσα ὡς
Ἱεροκῆρυξ στό Ἀμύνταιο Φλωρίνης. Μία
μικρή, ἥσυχη και συμπαθητική πόλη, ἡ
ὁποία δέν ἀπεῖχε πολύ ἀπό τήν Ἔδεσσα.
Ὁ σιδηρόδρομος μάλιστα, πού τήν διέσχιζε, βοηθοῦσε τήν ἄνετη ἐπικοινωνία
μεταξύ τους. Ἔτσι γρήγορα συνδέθηκα
μαζί του. Σέ τοῦτο δέν συνέβαλε μόνο τό
τραῖνο, ἡ εὐκολία τῆς συγκοινωνίας, ἀλλά
κυρίως ἡ καταπληκτική ἀπό τήν πρώτη
στιγμή τῆς γνωριμίας μας, προσήνεια καί
καλοσύνη τοῦ ἁγίου ἀνδρός . Βοήθησε
ἀκόμη καί ἡ παρουσία στήν ὡραία καί
δροσερή πόλη τοῦ ἀγαπητοῦ καί συνομίληκος συναδέλφου στή διακονία τοῦ
ἄμβωνος πατρός Ἰωήλ, σήμερα ἄξιου Μητροπολίτου Ἐδέσσης. Ἡ γνωριμία μέ τόν

ἀγαπητό ἀδελφό εἶχε ἀρχίσει ἀπό τά φοιτητικά μας χρόνια καί συνεχίσθηκε αὐξανόμενη, ὅταν καί οἱ δύο, μακριά ἀπό τό
γαλανό νησί τοῦ Αἰγαίου ὁ ἕνας καί ὁ
ἄλλος ἀπό τό κλεινόν ἄστυ, διακονούσαμε
ὁλόψυχα στήν ἀγαπημένη μας Μακεδονία. Μέσω τοῦ φίλου ἀδελφοῦ ἦλθα πιό
κοντά στόν Ἅγιό μας. Καί τότε ὁ λεπτοκαμωμένος ἐκεῖνος Ἱεράρχης, μέ τό αἰώνιο
μειδίαμα στή συμπαθητική ὄψη, μᾶς δέχθηκε κοντά του. Κοντά στήν ἀνεξάντλητη
καί συγκινητική πατρική ἀγάπη καί
στοργή του.
Ἡ μοναδική καί ἀνεπιτήδευτη προσήνεια τοῦ Ἁγίου μᾶς ἔδωσε τό δικαίωμα καί
τήν ἄνεση κάθε φορά πού κάποιο πρόβλημα ἀναφυόταν ἀπρόσμενο στή πρώϊμη
ἀκόμη κηρυκτική καί ποιμαντική διακονία
μας, να ἐρχόμαστε μέ τή συνοδεία κάποιου φιλικοῦ προσώπου μέ τό τραῖνο στή
φιλόξενη Μητρόπολη τῆς Ἐδέσσης.
Ἀκούραστος πάντοτε ὁ ὅσιος Καλλίνικος,
ἄν καί ἐπίσκοπος ἀπέραντης Μητροπό-
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λεως, χωρίς τό παραμικρό ἴχνος δυσαρέσκειας, μᾶς ἄκουγε διόλου πατερναλιστικά, μᾶλλον σάν μεγαλύτερος ἀδελφός
καί ἔδιωχνε ἀμέσως τό σκοτάδι καί τή
θλίψη πού σκίαζε και βάραινε τή νεανική
ψυχή τό ξαφνικό πρόβλημα. Καί δέν ἦσαν
λίγα τήν ἐποχή ἐκείνη!
Καί ὅ,τι ἔκαμε ὁ ἀείμνηστος Ἱεράρχης
δέν τό ἔκαμε ἀπό «συγκατάβαση», ἀφ’
ὑψηλοῦ, στήν ἀδυναμία καί τήν ἀπειρία
ἑνός νέου Κληρικοῦ. Τό γνήσιο πατρικό
ἐνδιαφέρον του ἦταν ὁλοφάνερο καί πειστικότατο. Καί ἄς ἀντιμετώπιζε καθημερινά ὄχι λίγα προβλήματα, μερικά
σοβαρά, ἀκανθώδη. Εὐχαρίστως τά παραμέριζε καί μέ προσοχή, ἀτάραχα καί μέ
ὑπομονή ἄκουγε τό δικό σου πρόβλημα.
Σπάνιο ἠθικό φαινόμενο, ἔνδειξη σίγουρα
βαθειά καλλιεργημένης ψυχῆς.
Αὐτή ἡ φιλάδελφη ἐκτίμηση τοῦ καλοῦ
«Δεσπότη» ἔφερε τόν ὑποφαινόμενο
ἀρκετές φορές στή πόλη τῶν νερῶν. Τόν
ἔφερε ἀκόμη τιμητικά καί ὡς ὁμιλητή σέ
ἑσπερινά κηρύγματα μέσα στήν ὡραία
πόλη. Ὡς τακτικό ἐπίσης κήρυκα τοῦ
θείου Λόγου στήν ἑορτάζουσα Ἱερά Μονή
τῆς Ἁγίας Τριάδος στά κράσπεδα τῆς
Ἔδεσσας, τή Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Παρά τήν δικαιολογημένη ἔνστασή
μας «Σεβασμιώτατε, σήμερα ἤλθαμε μαζί
μέ τούς γονεῖς γιά νά ἀκούσουμε ἐσᾶς…».
Ὄχι ἐπέμεινε ὁ χρυσοστόλιστος, λεπτός
ἐκεῖνος Ἱεράρχης μέ τό γλυκό μειδίαμα
καί τό πρακτικό πνεῦμα. «Αὐτό τό κήρυγμα
πού ἔκαμες χθές αὐτό νά κάμεις καί σήμερα...».
Αὐτή ἡ «συγκαταβατικότητα» (σύμφωνα μέ τήν κοινή ἀντίληψη) τοῦ νεοφανοῦς Ὁσίου τῆς Ἔδεσσας εἶχε μία
μοναδική φυσικότητα καί ἔκφραση συγκι-

νητική. Πάντοτε ἔφερε στή σκέψη μας
ἐκεῖνο τό σχόλιο τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου
στήν προτροπή τοῦ Ἀποστόλου πρός τόν
Τιμόθεο «οἴνω ὀλίγω χρῶ διά τόν στόμαχόν σου καί τάς πυκνάς σου ἀσθενείας.»
(Α΄Τιμ.5,23) Ὁ κλεινός Ἀρχιεπίσκοπος
τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί δεινός
ἑρμηνευτής τῆς Ἁγίας Γραφῆς θαύμαζε
τόν οὐρανοβάμονα Ἀπόστολο στό πῶς καί
σέ παραμικρά, φαινομενικά ἀσήμαντα θέματα, ἐκδήλωνε τό πατρικό του ἐνδιαφέρον. («Τί γὰρ ἐκείνου φιλοστοργότερον
γέγονεν, ὃς ἐκ τοσούτου διαστήματος ὢν
καὶ τοσούτοις κυκλούμενος πράγμασιν,
ὑπὲρ τῆς ὑγείας τοῦ στομάχου τοῦ μαθητοῦ
τοσαύτην ἐποιεῖτο πρόνοιαν, καὶ μετὰ ἀκριβείας ἐπέστελλεν ὑπὲρ τῆς τοῦ νοσήματος
διορθώσεως;» (MIGNE P.G.49,19). Αὐτή
ἡ λεπτομέρεια ἀπό τή γενικά ὑπερθαύμαστη δράση τοῦ Ἀποστόλου αὐξάνει κατά
πολύ, σύμφωνα μέ τόν ἱερό Χρυσόστομο,
τό ἠθικό μεγαλεῖο του.
Αὐτό κατάπληκτος παρατηροῦσα καί
στόν Ἅγιό μας. Ὅταν κάποτε εἶδε ὅτι τό
ἐπανωκαλύμμαυχό μου ἦταν κάπως κακότεχνο παράγγειλε καινούργιο, καλοραμένο
ἀπό ἀξιόλογο ἱεροραφεῖο τῶν Ἀθηνῶν.
Καί ὅταν πλησίαζε ὁ δριμύς χειμώνας τῆς
Φλώρινας μοῦ ἔδωσε τή διεύθυνση νά παραγγείλω σέ γνωστό του κατάστημα στή
Θεσσαλονίκη κατάλληλα ὑποδήματα μέ
ἐπένδυση γούνας. Δέν ἀνῆκα στήν παράταξη τοῦ δικοῦ του Κλήρου καί ὅμως ἡ
ἀγάπη του στό πρόσωπό μου δέν ὑπῆρξε
διαφορετική. Δέν ξεχνῶ ἀκόμη, ὅτι ἕνα
βράδυ ὁ ἴδιος μοῦ τηλεφώνησε γιά νά μέ
πληροφορήσει γιά κάποιο γεγονός, πού
συνέβη μέσα στή Σύνοδο τόν καιρό ἐκεῖνο
καί μέ ἀφοροῦσε. Φαίνεται ὅτι ὁ μακάριος
ἦταν τότε Συνοδικός ἱεράρχης. Ἕνα γεγο-

νός πού τό ἐξέλαβε ὡς λίαν τιμητικό γιά
τόν συνομιλητή του, ἀφοῦ παρών ἦταν
καί ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ.
Εὐλογημένη, ἀλησμόνητη ψυχή! Ἡ
εὐγένεια καί ἡ διακριτικότητά του δέν
τόν ἄφηναν νά προχωρήσει σέ πολύ
προσωπικά ζητήματα. Καί ἐπενέβαινε
ἔμμεσα. Θυμοῦμαι τόν ἀποφθεγματικό
του λόγο στό τέλος τῆς νυκτερινῆς τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας μας. «Τό ἀξίωμα τοῦ ἐπισκόπου εἶναι αἰγλῆεν»!
Ἐν τούτοις ἡ αἴγλη, ἡ λάμψη τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος, δέν ἐξαφάνισε τήν
ἄλλη, ἀφανῆ αἴγλη τῆς ψυχῆς του. Καί
ἐδῶ εἶναι τό θαυμαστόν στήν περίπτωση τοῦ Ὁσίου της Ἔδεσσας. Ὁ κανόνας πήρε ἄλλη τροπή. Ἐξαίρεση
μοναδική! Ἡ ἠθική του αἴγλη κάλυψε
τήν αἴγλη τοῦ ἀξιώματος! Κάτι
ἀσφαλῶς πολύ δυσχερές. Μᾶλλον δυσχερέστατο! Ἤδη ἀπό αὐτήν τήν Ἀποστολική ἐποχή, τήν ἐποχή τῆς
καταπληκτικῆς ἁπλότητας καί τῆς
ἁγνότητας τῶν ἠθῶν, τό ἐπισκοπικό
ἀξίωμα, ἔγινε αὐτόχρημα πρᾶγμα ἑλκυστικό, πολύ ἐπιθυμητό. Ἐπιθυμητό
ἀσφαλῶς καί περιπόθητο ὄχι φυσικά ἐξ
αἰτίας τῶν κόπων καί τῶν θυσιῶν, πού
συνεπαγόταν, ἀλλά ἐξ αἰτίας τῆς περίοπτης θέσεώς του μέσα στήν ἐκκλησιαστική κοινότητα. Προειδοποιοῦσε ὅμως
προληπτικά ὁ Ἀπόστολος: «εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ...» (Α΄ Τιμ. 3,1). Τέτοια μάλιστα
«ἀνθρώπινα» ἀτοπήματα, μικρότητες
καί «φιλοδοξίες» ἀκόμη καί σ’ αὐτήν
τήν μαρτυρική ἐποχή δέν μᾶς θυμίζει ὁ
«φιλοπρωτεύων» Διοτρεφής, πού ἀναφέρει στήν Τρίτη Καθολική Ἐπιστολή
του ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης; «ἔγραψα

Ἡ αἴγλη, ἡ λάμψη τοῦ ἐπισκοπικοῦ

ἀξιώματος, δέν ἐξαφάνισε τήν
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τῆ ἐκκλησία ἀλλ’ ὁ φιλοπρωτεύων αὐτῶν
Διοτρεφής οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς. διά τοῦτο
ἐάν ἔλθω ὑπομνήσω αὐτοῦ τά ἔργα ἅ ποιεῖ
λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς καί μή
ἀρκούμενος ἐπί τούτοις, οὔτε αὐτός ἐπιδέχεται τούς ἀδελφούς καί τούς βουλομένους
κωλύει καί ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει» (910).
Αὐτήν τήν «ἀναπόφευκτη», μοιραία
σχεδόν σύνδεση τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος μέ τήν ἔπαρση τονίζει ἀκόμη πιό
ἐμφαντικά ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Ὑπόδειγμα αἰώνιο χριστιανοῦ ἐπισκόπου,
ἀλλά καί πολλά δεινοπαθήσαντος ἀπό το
ἀξίωμά του. Πρῶτον καταγράφει, τολμηρά κάπως, τόν ἀπαισιόδοξο λογισμό
του γιά το μέλλον τῆς σωτηρίας τῶν ἱερωμένων. Πόσο λίγοι θά σωθοῦν ἀπό τούς
Κληρικούς! («Οὐκ οἶμαι εἶναι πολλούς ἐν
τοῖς ἱερεῦσι τούς σωζομένους, αλλά πολλῶ
πλείους τούς ἀπολλυμένους· τό δέ αἴτιον,
ὅτι μεγάλης τό πρᾶγμα δεῖται ψυχῆς»
(MIGNE P G 60, 39).
Ὅταν, δεύτερον, μέσα στό καμίνι τῶν
θλίψεών του στή Κωνσταντινούπολη,
ὁμολογεῖ, ὅτι οἱ περισσότεροι τῶν ἐπισκόπων ἀναλαμβάνουν τό ἀξίωμα αὐτό ὄχι
γιά τή διακονία τῶν ἀδελφῶν, ἀλλά γιά τά
ὑλικά πλεονεκτήματα, πού τό συνοδεύουν. Ἡ Ἀρχιερωσύνη ἤδη τόν τέταρτο
αἰώνα εἶχε γίνει πρᾶγμα «περιμάχητον»!
Ἀξιοζήλευτο, περιζήτητο, ἀνταγωνιστικό!
«Ὥστε, εἴ τις ὡς ἐπὶ προστασίαν ἔτρεχε
τὴν ἀρχιερωσύνην, οὐδεὶς ἂν αὐτὴν
ἐδέξατο ταχέως. Νῦν δὲ, ὥσπερ τὰς ἔξωθεν ἀρχὰς, οὕτω καὶ ταύτην διώκομεν.
Ἵνα γὰρ δοξασθῶμεν, ἵνα τιμηθῶμεν παρὰ
ἀνθρώποις, ἀπολλύμεθα παρὰ τῷ Θεῷ.
Ἀλλ’ εἴπω, τίνος ἕνεκεν περιμάχητον τὸ
πρᾶγμα γέγονεν· ὅτι οὐχ ὡς ἐπὶ ἀρχὴν, καὶ

προστασίαν ἀδελφῶν ἐρχόμεθα, ἀλλ’ ὡς
ἐπὶ τιμὴν καὶ ἀνάπαυσιν. (ΜIGNE, PG 60,
38.40).
Προπάντων ὅταν ἐκμυστηρεύεται στή
διακόνισσα καί πιστή του μαθήτρια Ὀλυμπιάδα τόν πόνο τῆς ψυχής του, τό προσωπικό του δρᾶμα, λίγο πρίν τό μαρτυρικό
του τέλος. «οὐδένα γάρ δέδοικα ὡς τούς
ἐπισκόπους πλήν ὀλίγων..» ( Ἐπιστολή 9η).
Ἐδῶ φρονοῦμε ταπεινά, ὅτι βρίσκεται
κυρίως τό ἀνυπέρβλητο ἠθικό μεγαλεῖο
τοῦ νέου Ὁσίου της Ἐδέσσης. Ὁ Ἅγιος
αὐτός Ἀρχιερεύς δέν ἐπρώτευσε οὔτε στό
λειτουργικό, οὔτε στό κοινωνικό, οὔτε στό
θεολογικό καί συγγραφικό τομέα. Ἄλλοι
στίς ἡμέρες του Ἱεράρχες ἀναδείχθηκαν
πολύ ἀνώτεροί του σ’αὐτούς τούς τομεῖς.
Διέπρεψε ὅμως και διέλαμψε σ’ αὐτό τό
τόσο λεπτό, ἀλλά καί τόσο ἀκανθῶδες καί
δυσκατόρθωτο σημεῖο τοῦ ἀρχιερατικοῦ
ἀξιώματος. Στή θριαμβευτική «Χάριτι
Θεοῦ» ὑπέρβαση τῆς ἔπαρσης, τῆς οἴησης
μέ τά ὁποῖα συνδέεται κατά τό πλεῖστον
τό «αἰγλῆεν» κατά τή δική του ἔκφραση
ἐπισκοπικό ἀξίωμα. Δέν ἄγγιξε τή ψυχή
του καί τό ἦθος του ἡ ἀρχιερατική δόξα.
Μέγα κατόρθωμα! Παρέμεινε ἁπλός καί
ταπεινός, «ἐπιεικής τε καί μέτριος», μέ μοναδική, ἀπροσποίητη, εἰλικρινῆ προσήνεια καί ἀγάπη. Πάτησε γενναῖα καί
νίκησε τό φοβερό θηρίο, πού καραδοκεῖ
ἀπειλητικά τίνα καταπίη στίς ἀρχιερατικές
αὐλές. Ἔμεινε καθαρός, ἄφθιτος ὁ χρυσός
τῆς ψυχικῆς του ποιότητας. Διαμάντι λαμπρό, πού θά φωτίζει στό διηνεκές τό
δρόμο τῶν ὁμότεχνων ἀδελφῶν του, ἐκείνων πού θα ἑλκύονται καί θά χαίρονται μέ
τήν αἰώνια λάμψη τῆς ψυχῆς, παρά μέ τήν
πρόσκαιρη καί ἀπατηλή λαμπηδόνα τῆς
ἀρχιερατικῆς μίτρας.

Ἡ

Ὑπὸ τοῦ Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Παπαδάκη
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου

...ἀναδιφώντας τὶς πρῶτες σελίδες τῆς
ἱδρύσεως τῆς Ἐκκλησίας μας εὔκολα ξεχωρίζω τὸν ἀπολογητικό της χαρακτήρα καὶ τὶς
προσωπικότητες, οἱ ὁποῖες διακρίθηκαν μὲ
πρῶτο τὸν ἱδρυτή της καὶ Κύριό μας Ἰησοῦ
Χριστό, ὁ ὁποῖος ὁδηγήθηκε μέχρι Σταυροῦ
«διὰ τὸν φθόνον τῶν Ἰουδαίων».

πανδημία τοῦ Κορωνοϊοῦ
καὶ ἡ ἐν γένει στάση τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι γεγονὸς
πανθομολογούμενον, ὅτι ἔχει ἐγείρει διχογνωμία στὴν κοινωνία. Ἔτσι μία μερίδα πιστῶν πιστεύει ὅτι ὀρθῶς καὶ συνετῶς ἡ Ἐκκλησία κράτησε τὴ στάση
αὐτὴ ἔναντι τῶν ἐπιταγῶν καὶ νομοθετημάτων τῆς πολιτείας. Μία ἄλλη, ὅμως,
μερίδα πιστεύει πὼς ἦταν σκληρή, ἀδυσώπητη καὶ ἀνηλεὴς ἡ συμπεριφορὰ
τῆς πολιτείας πρὸς τὴν Ἐκκλησία. Μάλιστα ὅταν αὐτὴ συγκρίνεται μὲ ἕνα
σοῦπερ μάρκετ, ὅπου σ’ αὐτὸ μὲν ἡ
ὑλικὴ τροφὴ εἶναι ἐλεύθερη, στὴν Ἐκκλησία ὅμως, ἡ πνευματικὴ τροφὴ εἶναι
ἀπαγορευμένη.
Ὁ πολὺς θόρυβος γύρω ἀπὸ τὴν θεία
κοινωνία δὲν ἔχει ἐγείρει μόνον ἀντιδράσεις, ἀλλὰ ἀποκάλυψε καὶ πρόσωπα,
τὰ ὁποῖα μισοῦν τὴν Ἐκκλησία, μισοῦν
τὸν Κλῆρο, μισοῦν τὰ λατρευτικά της
ἀντικείμενα. Ἀκόμη καὶ ἡ σιωπὴ τῶν
κωδώνων τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τῶν μεγαφωνικῶν ἐγκαταστάσεων δὲν μπορεῖ
νὰ ἑρμηνευτεῖ ὡς διαφύλαξη καὶ ἀποτροπὴ ἀπὸ τὸν Κορωνοϊὸ τὴν στιγμὴ
μάλιστα, ποὺ οἱ μιναρέδες τῆς Θράκης
δίχως περιορισμοὺς καὶ ποινικὲς κυρώσεις διέσχιζαν τὸν ἀέρα μὲ τὰ στόματα
τῶν μουεζίνηδων.
Μὲ ὅλες λοιπὸν αὐτὲς τὶς σκέψεις
ἀναδιφώντας τὶς πρῶτες σελίδες τῆς
ἱδρύσεως τῆς Ἐκκλησίας μας εὔκολα
ξεχωρίζω τὸν ἀπολογητικό της χαρακτήρα καὶ τὶς προσωπικότητες, οἱ ὁποῖες
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διακρίθηκαν μὲ πρῶτο τὸν ἱδρυτή της καὶ Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ὁ
ὁποῖος ὁδηγήθηκε μέχρι Σταυροῦ «διὰ τὸν φθόνον τῶν Ἰουδαίων».
Μελετώντας μάλιστα τὸ γλαφυρὸ ἐκεῖνο βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν
Ἀποστόλων βλέπουμε νὰ διακρίνονται διὰ τὸ ἀπολογητικό τους πνεῦμα
δύο μεγάλες προσωπικότητες: Ὁ Παῦλος, ὁ οὐρανοβάμων καὶ φωτιστής
μας, ὁ ὁποῖος πάντοτε ἀπολογεῖτο, οὐδέποτε ἐδειλίασε καὶ εὐθαρσῶς
ἐκήρυττε τὴν Θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μετὰ δὲ τὸν Παῦλο προβάλλεται μία ἄλλη μορφὴ μεγάλου Ἀπολογητοῦ, τοῦ Πρωτομάρτυρος
Στεφάνου. Οἱ πρῶτοι διῶκτες τοῦ Χριστιανισμοῦ σὲ τοπικὸ πρῶτα
ἐπίπεδο καὶ μετὰ σὲ γενικὸ καὶ διευρημένο ᾖσαν οἱ Ἰουδαῖοι.
Στὴν ἐποχὴ τους διακρίνονται Ἀπολογητὲς ὅπως ὁ Βαρνάβας, ὁ
Ἀρίστων, ὁ Ἰουστίνος, ὁ Μιλτιάδης, ὁ Ἀπολλινάριος Ἱεραπόλεως, κ.
ἄ..
Ἡ πολεμικὴ ὅμως αὐτὴ συνεχίστηκε καὶ στοὺς Ρωμαϊκοὺς χρόνους,
καὶ ἐνῶ ἦταν εὐπρόσδεκτες οἱ Ἀνατολικὲς θρησκεῖες στοὺς κόλπους
τῆς Ρωμαϊκῆς κυριαρχίας, τὸ ἴδιο ὅμως δὲν συνέβη μὲ τὸ Χριστιανισμό,
καὶ ἂς εἶχε ὡς ἔμβλημά του τὴν ἀγάπη.
Ἡ ζωὴ τῶν χριστιανῶν ἦταν ξένη πρὸς τὶς ἐπικρατοῦσες τότε καταστάσεις καὶ ἀντιλήψεις. Κατ’ ἀρχὰς ἐθίγοντο τὰ συμφέροντα τοῦ
Ρωμαϊκοῦ Ἱερατείου. Τὰ ἀγάλματα τῶν θεῶν δὲν ἐπωλοῦντο πλέον.
Ἂς θυμηθοῦμε τὴν Ἔφεσο, μὲ τὰ ἀγαλματίδια τῆς Ἀρτέμιδος τῆς
Ἐφεσίας ἐξ αἰτίας τῶν ὁποίων φυλακίστηκε καὶ ἐξορίστηκε ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης. Ἄλλος λόγος οἱ συντεχνίες τῶν κρεοπωλῶν, ὅπου τὰ
εἰδωλόθυτα πλέον κρέατα ἔμειναν ἀδιάθετα, ἀλλὰ καὶ ἄλλος πολὺ σοβαρὸς λόγος ἡ παρεξήγησις γύρω ἀπὸ τὴν λατρεία τῶν Χριστιανῶν.
Τὸ «Λάβετε φάγετε τοῦτο ἐστὶ τὸ Σῶμα μου» καὶ τὸ «Πίετε ἐξ αὐτοῦ
πάντες τοῦτο ἐστὶ τὸ αἷμα μου», παρεξηγήθηκε ὡς πράξη ἔχουσα
σχέση μὲ τὴν βρώση τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, μάλιστα κατηγοροῦσαν
τὸ Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας ὡς θυέστιο δεῖπνο ἀναφερόμενοι
σὲ γνωστὸ μύθο τῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας. Ἐπίσης ὁ ὅρος τῆς Χριστιανικῆς ἀγάπης «ἀδελφός, ἀδελφὴ» παρεξηγήθηκε ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες, ἰδιαίτερα δὲ στοὺς γάμους τῶν χριστιανῶν, ὅπου κατηγοροῦσαν τοὺς χριστιανοὺς ὡς αἱμομεῖκτες.
Πολλὴ μελάνη χύθηκε στοὺς αἰῶνες τῆς Ρωμαϊκῆς ἐπικυριαρχίας
ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν μὲ τὶς ὑπογραφὲς τῶν Ρωμαίων αὐτοκρατόρων.
Οἱ αὐτοκράτορες τώρα δὲν ἐλατρεύοντο καὶ δὲν ἐπροσκυνοῦντο

Ἡ πολεμικὴ
ὅμως αὐτὴ συνεχίστηκε καὶ
στοὺς Ρωμαϊκοὺς
χρόνους.

Ἡ ζωὴ τῶν χριστιανῶν ἦταν ξένη
πρὸς τὶς ἐπικρατοῦσες τότε καταστάσεις καὶ ἀντιλήψεις.

πλέον ὡς θεοί, καὶ ἔτσι κάθε συμφορὰ στὸ Ἔθνος: πανδημία,
σεισμοί, πυρκαγιές, ξηρασίες, ἀνομβρίες, σιτοδεῖες, τὴν ἐπέριπτον
στοὺς χριστιανούς. Τότε ἀναφέρονται οἱ λαμπρότεροι τῶν Ἀπολογητῶν, οἱ Ἀθηναῖοι: Κοδράτος, Ἀριστείδης καὶ Ἀθηναγόρας, οἱ
Παλαιστίνιοι: Ἀρίστων καὶ Ἰουστίνος, οἱ Σύριοι: Τατιανὸς καὶ Θεόφιλος, οἱ Μικρασιάτες: Μιλτιάδης, Ἀπολλινάριος, Μελίτων, Τερτυλλιανὸς κ. ἄ..
Μετὰ τὸ διάταγμα τῶν Μεδιολάνων τὸ 313 μ. Χ., ὅπου οἱ διωγμοὶ
σταμάτησαν, μία ἀπόπειρα γιὰ ἐπανασύσταση τῆς εἰδωλολατρίας
ἔκανε ὁ Ἰουλιανὸς ὁ Παραβάτης, ἀλλὰ καὶ τώρα ὅμως ἀνέδειξε ἡ
Ἐκκλησία τὶς χρυσήλατες σάλπιγγες τῶν ἀπολογητῶν τοῦ χρυσοῦ
τῆς Ἐκκλησίας αἰῶνος, ὅπως τὸν Εὐσέβιο Καισαρείας, τὸν Ἀθανάσιο
καὶ Κύριλλο Ἀλεξανδρείας, τὸν Μέγα Βασίλειο, τὸν Γρηγόριο τὸν
Θεολόγο, τὸν Ἰωάννη Χρυσόστομο καὶ τὸν Ἱερὸ Αὐγουστίνο.
Στοὺς μετέπειτα αἰῶνες ἐμφανίστηκε ὁ Μωαμεθανισμὸς καὶ
τότε ἡ Ἐκκλησία ἀνέδειξε τοὺς φωστῆρες της, ὅπως τὸν Ἰωάννη
Δαμασκηνό, καὶ τὸν Μανουὴλ Β΄ τὸν Παλαιολόγο κ ἄ.
Ἀπολογητὲς ὅμως δὲν ᾖσαν καὶ τὸ νέφος τῶν Νεομαρτύρων τῆς
ἐποχῆς τῆς τουρκοκρατίας;
Ἀλλὰ καὶ στὶς ἡμέρες μας, μέχρι καὶ τὶς παρυφὲς τῆς δικῆς μας
ἐποχῆς, κάποια ρεύματα στηριζόμενα σὲ ἐθνικοσοσιαλισμοὺς καὶ
σὲ ἄλλες ὑλιστικὲς θεωρίες (κομμουνισμὸς) ἔδωσαν τὸ ἐρέθισμα
στὴν Ἐκκλησία νὰ ἀναδείξει νεώτερες μορφὲς τῶν Ἀπολογητῶν
ὅπως Παναγιώτης Τρεμπέλας, Εὐάγγελος Θεοδώρου, Γρηγόριος
Παπαμιχαήλ, Λ. Φιλιππίδης, Διονύσιος Φαραζουλής, Λουκᾶς Κριμαίας, Ἰουστίνος Πόποβιτς καὶ τόσους ἄλλους ὧν οὐκ ἔστι ἀριθμός.
Ποτὲ ἡ Ἐκκλησία μας δὲν ἔμεινε ἀδρανὴς ἢ ἡττοπαθὴς σὲ
καμιὰ χρονικὴ περίοδο τῆς ὑπάρξεώς της. Αὐτὸ μας δίνει θάρρος,
κουράγιο καὶ δύναμη νὰ πιστεύουμε ὅτι ἡ χριστιανικὴ Ἀπολογητικὴ
ὄχι μόνο ἐξακολουθεῖ νὰ κατέχει τὴν παλαιά της θέση στὴ χριστιανικὴ
θεολογία, ἀλλὰ ἀφοῦ συγχρονιστεῖ καὶ μὲ τὶς σύγχρονες πνευματικὲς
ἐπιστῆμες καὶ τὴ φιλοσοφία τῆς θρησκείας μπορεῖ καὶ ὀφείλει νὰ
ἐπιτελεῖ τὴν σπουδαιοτάτη καὶ σωτήριά της ἀποστολή.
13
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Ἕνας ἁπλός ὁρισμός τῆς ἔννοιας τῆς
ὑπεραξίας γιά τήν ὁποία πολύς λόγος
γίνεται συχνά εἶναι ὁ ἑξῆς: εἶναι ἡ πρόσθετη ἀξία πού ἀποκτᾶ ἕνα ἀγαθό κατά
τή στιγμή τῆς πώλησής του σέ σχέση μέ
αὐτήν πού εἶχε παλαιότερα ὡς ἀποτέλεσμα τῆς διαφορᾶς τοῦ κόστους του κατά
τήν παραγωγική διαδικασία μέ τήν τιμή
διάθεσής του.
Ἡ ὑπεραξία εἶναι βασική ἔννοια τῆς
μαρξιστικῆς οἰκονομικῆς θεωρίας, σύμφωνα μέ τήν ὁποία εἶναι ἡ διαφορά
μεταξύ τῆς ἀξίας πού δημιουργοῦν οἱ
ἐργαζόμενοι στήν καπιταλιστική οἰκονομία,
καί τῶν μισθῶν τῶν ἐργαζομένων οἱ
ὁποῖοι εἶναι πάντα χαμηλότεροι ἀπό
αὐτήν. Σύμφωνα μ’ αὐτή τήν θεωρία ἡ
ὑπεραξία πού παράγεται ἔχει τρεῖς κατηγορίες:
• τήν ἀπόλυτη ὑπεραξία πού μπορεῖ
νά ὑπάρξει μέ:
• τό νά παραταθεῖ ὁ χρόνος ἐργασίας τοῦ ἐργαζομένου καί νά μείνει
ὁ μισθός του σταθερός.
• τήν ἐντατικοποίηση τῆς παραγωγῆς δηλαδή πίεση τοῦ ἐργαζομένου νά παράγει μεγαλύτερη
ἀξία σέ μικρότερο διάστημα, καί
• τό νά πληρωθεῖ ὁ ἐργαζόμενος
χαμηλότερα ἀπό τήν ἀξία τῆς παραγωγῆς του.
• τήν σχετική ὑπεραξία πού ἔχει νά
κάνει μέ τή μείωση τῆς ἀξίας τῆς

ἐργατικῆς δύναμης καί τέλος,
τήν πρόσθετη ὑπεραξία πού ἔχει
νά κάνει μέ τόν ἀνταγωνισμό τῶν
κεφαλαιούχων καί ἐμφανίζεται ὅταν
(μέσω διαφόρων μηχανισμῶν καί
λόγῳ διαφορῶν στό κόστος καί τήν
τεχνολογία) ὁ ἕνας κεφαλαιοῦχος
ἀντλεῖ ὑπεραξία ἀπό τούς ἐργαζομένους τοῦ ἄλλου.
Φυσικά σ’ ὅλα αὐτά ὑπάρχει ὁ ἀντίλογος σ’ ὅσους ὑποστηρίζουν τά παραπάνω
(τούς λεγομένους κολοκτιβιστές), πού
θεωροῦν πώς ἐπιμελῶς ἡ θεωρία ξεχνᾶ
ἕναν πολύ βασικό παράγοντα τῆς παραγωγῆς: αὐτόν δηλαδή πού φαντάστηκε
τό προϊόν, πού βρῆκε (ἤ καί δανείστηκε)
κεφάλαια, τά ρισκάρισε γιά νά στήσει
τήν ἐπιχείρηση, αὐτόν πού βρῆκε τούς
κατάλληλους σχεδιαστές γιά νά σχεδιάσουν τό προϊόν πού φαντάσθηκε κι ἔστησε τή γραμμή παραγωγῆς, πού πῆρε τίς
πρῶτες ὕλες καί πού τελικά “δημιούργησε”
τό προϊόν, πού τελικά ἔβγαλε στήν ἀγορά
καί τό ὁποῖο κάλλιστα οἱ πολίτες-καταναλωτές μποροῦν νά μήν ἀγοράσουν.
Γι’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους λοιπόν τούς
δημιουργούς προϊόντων καί πλούτου οἱ
κολεκτιβιστές δέν λένε κουβέντα. Μιλοῦν
ἀκόμα γιά τήν “ἀνάπτυξη τῶν μέσων παραγωγῆς ἤ τήν ἀνάπτυξη τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων” ἡ ὁποία ἔρχεται μέ κάποιον αὐτόματο τρόπο.
Ξεχνοῦν τεχνηέντως ὅτι ἡ “ἀνάπτυξη
•

τῶν μέσων παραγωγῆς ἤ τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων” γίνεται ἀπό ἀνθρώπους
πού μόχθησαν πάνω σέ ὁράματα, σέ
σχέδια, σέ ἀποτυχίες, σέ τιτάνιους ἀγῶνες
γιά νά φθάσουν σέ ἐπιτυχημένα προϊόντα
διά τῶν ὁποίων –ναί ὄντως– πλούτισαν.
Φυσικά ἐννοοῦμε ὅσους ἐπιχειρήσανε
ἐπιτυχημένα δίχως νά κλέψουν…
Αὐτή λοιπόν εἶναι ἡ ἔννοια τῆς ὑπεραξίας καί ὁ ἀντίλογος ἀπό τήν πλευρά
τῶν ἐπιχειρηματιῶν πού θεωροῦν πώς
ὑπάρχει ἠθελημένη κατασυκοφάντηση.
Ἐμεῖς παραθέσαμε τόν λόγο τῶν δύο
ἀντικρουομένων πλευρῶν. Ἡ κρίση γιά
τό ποιό εἶναι τό ὀρθό, δική σας…

Πληροφορίες
‐Παραγγελίες:
Βιβλιοπωλεῖο Ἱερᾶς
Μητροπόλεως
Ἐλευθερουπόλεως
Ἀρχιμ. Κύριλλος
Ποτηρένιας,
Τηλέφωνο:
25920‐23011

τοῦ Κώστα Φωτιάδη
Καθηγητοῦ Α.Π.Θ.
Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας
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Ὁ ἱστορικός Σάββας Ἰωαννίδης,
στηριζόμενος στίς λαϊκές ἀφηγήσεις
τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, περιγράφει ὡς
ἑξῆς τή σωτηρία τῆς πόλης. Ὁ αὐτοκράτορας «ζήτησε νά ’ρθουν γιά
συνεννόηση μέσα στήν πόλη μερικοί
ἀπό τούς ἐχθρούς, γιά νά κάνουν
ἀνακωχή ἀποδεχόμενος τά θελήματα τοῦ ἡγεμόνα τους καί νά συμφιλιωθοῦν. Ὅταν ὅμως ἦρθε μέσα ἡ
ἀντιπροσωπεία ἀπαιτοῦσε συνθήκη
μέ ὅρους γεμάτους ἀλαζονεία καί
ὑπεροψία. Ὁ βασιλιάς, καθώς ἦταν
μεγαλόφρων, μέ πολλή ἐπιδεξιότητα
τούς ἔφερε, ὅπως ἤθελε, στό φιλότιμο, καί τούς ἔκανε ἕνα πλούσιο
τραπέζι. Ἔπειτα κάλπασαν μέ τ’
ἄλογα μαζί του διασχίζοντας ὅλη
τήν πόλη ἀπό τόν κεντρικότερο
δρόμο, ὥστε νά δοῦν τά στρατεύματα ἀλλά καί τίς ἀγέλες, τά ζῶα, τά
βόδια, τά πρόβατα, τά διάφορα κρέατα, τά καταστήματα τῶν τροφίμων,
οἰκοδομές ὁλόκληρες γεμᾶτες μέ ξε-

ρούς καρπούς, σιταποθῆκες γεμάτες
σιτάρι, ἀποθῆκες μέ κρασιά, διάφορα κρεοπωλεῖα, ἀλλά καί ποτάμια
μέ νερό, καί κρουνούς πού ἔχυναν
τό νερό τους στή μεγάλη παραλιακή
πύλη καί ἔκαναν λίμνες. Κι’ ἀφοῦ
πέρασαν οἱ βάρβαροι καί τά εἶδαν
αὐτά, τούς “ἐξαπέστειλε κενούς”.
Στήν ἐπιστροφή τους οἱ βάρβαροι
διηγήθηκαν στό σουλτάνο ὅλα ὅσα
εἶδαν κι ἄκουσαν. Κι’ ἐκεῖνος ἄκουσε κι ἔχασε τό κέφι του. Οἱ δέ Χαλδαῖοι καί οἱ κάτοικοι τῆς Ματσούκας
καί τῆς γύρω περιοχῆς, ὅταν ἔμαθαν
πῶς ἀντιμετώπισαν τούς βαρβάρους
οἱ Τραπεζούντιοι, κάνοντας μικροεπιδρομές τίς νύχτες μέ πολλή τόλμη,
ἅρπαζαν ἀπό τό στρατόπεδο τ’
ἄλογα τῶν ἐχθρῶν, λεηλατοῦσαν,
αἰχμαλώτιζαν, φύλαγαν τίς διαβάσεις καί καταδίωκαν κι’ ὁ σουλτᾶνος
ἀναστέναζε πολύ ἄσχημα γιά ὅλ’
αὐτά»1.

1

Σ. Ἰωαννίδης, σελ. 59-60. Βλέπε ἐπίσης, Τ. Εὐαγγελίδης, σελ. 114-115 καί τήν ἀφήγηση τοῦ Ἰ.
Λαζαρόπουλου στό Fontes ... τοῦ Ἀθ. Παπαδόπουλου-Κεραμέα, σελ. 124-125.

* Κατά παραχώρηση τοῦ π. Θεοδ. Παπαδοπούλου, Ἱεροδιδασκάλου.

Ὁ σουλτᾶνος ἀσεβής, θέλοντας
νά ἐκδικηθεῖ τούς Βυζαντινούς πού
τόν ταπείνωσαν παίρνοντας τά
ἄλογά του κατέστρεψε τό ναό τοῦ
ἁγίου Εὐγενίου. Ὅμως, κατά τόν
Ἰωάννη Λαζαρόπουλο, τή νύχτα παρουσιάστηκε στόν ὕπνο τοῦ σουλτάνου ὁ ἅγιος Εὐγένιος κρατώντας τά
κλειδιά τῶν πυλῶν τῆς πόλης. Ὁ
ἅγιος τοῦ δήλωσε ὅτι ἦταν ὁ δήμαρχος καί πώς τοῦ μιλοῦσε ὡς ἀπεσταλμένος τῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι τόν
περίμεναν2. Ὁ σουλτᾶνος ἀμέσως
ἑτοίμασε τό στρατό του γιά ἐπίθεση.
Τό ἴδιο διάστημα ὁ αὐτοκράτορας
Ἀνδρόνικος Α΄ «ἐν τῷ περιωνύμῳ
τῆς Χρυσοκεφάλου νεῷ εἰσιών
ηὔχετο εἰς θεόν... καί εἰς ἄμυναν ἐξεκαλεῖτο τήν ἁγνήν θεομήτορα». Ἡ
Παναγία ἄκουσε τήν παράκληση
τοῦ αὐτοκράτορα λέγοντάς του,
ἀφοῦ πρῶτα «εἰς ὕπνους τοίνυν τραπείς ἐκ πολλῆς ἀθυμίας» μέ γλυκειά
φωνή «Ἀνδρόνικε, ἡ δέησίς σου
ἠκούσθη· πολύ γάρ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. Εὐγένιον τόν
στερρόν ὁπλίτην ἀληθείας καί μάρτυρα προστάτην θερμόν ὑπέρ τῆς
ἐνεγκούσης αὐτόν προβαλλόμεθα·
καί νῦν ἴσθι , ὡς τούς βαρβάρους
τούσδε στερρῶς καταστρέψει καί
ὑποσπόνδους σοι θήσει, γήθου τοιγαροῦν καί χόρευε ἐν τῷ πνεύματι,
καί ἀπελθών τήν ὑπό σέ στρατιάν
πρόχειρον κατά τῶν ἀντιπάλων ποίησον»3.

Καί ἐνῶ ἡ νύχτα τῆς ἐπίθεσης
ἦταν αἴθρια, ξαφνικά ἔλαμψε μιά
φοβερή ἀστραπή ἀπό τά τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα, ἡ ὁποία σάν ὑπερφυσική φωτιά πού χυνόταν τύφλωσε
τά μάτια τῶν ἐχθρῶν καί τάραξε τίς
ψυχές τῶν ἀπίστων. Ὁ ἅγιος Εὐγένιος ἀεροβατώντας μπῆκε στόν ναό
του, οἱ βάρβαροι διασκορπίστηκαν,
καί: «ἐπειδή δέν ἤξεραν καλά τά
μέρη, ἄλλοι ἔπεσαν κατά λάθος στίς
χαράδρες τοῦ βουνοῦ, ἄλλοι ὅρμησαν καλπάζοντας μέ τ’ ἄλογα κατευθείαν στούς γκρεμούς, πού τούς
πέρασαν γιά πεδία κατάλληλα γιά
ἱππασία, καί ξερνοῦσαν οἱ ἄθλιοι τίς
ψυχές των, πρίν καλά καλά φτάσουν
κάτω στό ἔδαφος. Ἄλλοι πάλι φτάνοντας στούς πρόποδες τοῦ βουνοῦ
πέταξαν τίς πανοπλίες των. Κι ἄλλοι
πέθαναν ἀπό τό κρύο. Αὐτό τό τέλος
εἶχαν οἱ ἄπιστοι ἐχθροί πού μᾶς ἐπιτέθηκαν. Ὁ δέ ἡγεμόνας των Μελίκ
ἔφυγε μαζί μέ τόν ἐπίλεκτο λόχο τῶν
σωματοφυλάκων του πρός τήν Κάσαστη καί κατά τά ξημερώματα
ἔφτασε στό Κουροτροφεῖο.
Ὅταν τό ἀντιλήφτηκαν αὐτό μερικοί εὐέλικτοι μαχητές ἀπό τή Ματσούκα, ἐπιτέθηκαν καί τόν ἔπιασαν
ζωντανό»4.
Ὁ αὐτοκράτορας εὐχαρίστησε τό
Θεό γιά τή μεγάλη νίκη καί φέρθηκε
μέ φιλανθρωπία στόν αἰχμάλωτο

2

«Δήμαρχός εἰμι ταύτης τῆς πόλεως· καλοῦμαι δ’ Εὐγένιος, οὐκοῦν ἀπεστάλην ὑπό τῶν πολιτῶν
καί στρατιωτῶν καί τοῦ δήμου παντός· καί γάρ ἐτρώθησαν οὐκ ὀλίγοι, ὧν οἱ μέν ἔθανον, οἱ δέ
τραυματίαι κατάκεινται. ἀπεστάλην γοῦν, ὡς ὁρᾶς, ὑπ’ αὐτῶν, ὅπως ἄν τό τάχος ἐλθών ἤδη παραλάβοις τήν πόλιν, πάντων αὐτῶν ἔσωθεν ἐκδεχομένων ὑμᾶς». Ἀθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς,
σελ. 125.
3
Ἀθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, σελ. 125.
4
Σ. Ἰωαννίδης, σελ. 60.
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σουλτᾶνο5, τόν ὁποῖο ὑποδέχτηκε μέ
πολλή φιλοφροσύνη, βάζοντάς τον
νά καθήσει δίπλα του κατά τή διάρκεια τῶν εὐχαριστηρίων καί τῶν
τιμῶν πού ἀπέδωσαν οἱ Τραπεζούντιοι στόν σωτήρα τους ἅγιο Εὐγένιο.
Λέγεται μάλιστα ὅτι ὁ σουλτᾶνος
ἀναγνώρισε στήν τοιχογραφία τοῦ
ἁγίου τόν ἄνδρα πού εἶχε δεῖ στόν
ὕπνο του τήν προηγούμενη νύχτα:
«Οὗτος, ὦ ἄνδρες, νή τά πράγματα
τά συμβάντα μοι, ἔστιν ἀληθῶς ὁ
ἀωρί τῶν νυκτῶν ἐλθών πρός ἡμᾶς
καί ὁδηγῆσαι δῆθεν φάσκων ἡμᾶς,
ἐπί τῷ τήν πόλιν ταύτην ἑλεῖν, Εὐγένιος τοὔνομα· αὐτός ἐκεῖνος ὄντως
ἐστίν ἀληθῶς ὁ Εὐγένιος εἴς τε
μῆκος εἴς τε εὗρος καί εἶδος»6.
Ὁ αὐτοκράτορας, ἀφοῦ ἔκανε νέα
συνθήκη εἰρήνης μέ τό σουλτᾶνο τοῦ
Ἰκονίου, ἀκυρώνοντας τήν προηγούμενη ταπεινωτική, σύμφωνα μέ τήν
ὁποία ἔπρεπε κάθε χρόνο νά τοῦ
προσφέρει πολεμιστές, χρηματικές
εἰσφορές καί δῶρα, τόν ἄφησε ἐλεύθερο, προπέμποντάς τον μέ φρουρά
καί τιμές, γιά νά φτάσει σῶος στήν
πατρίδα του. Ὁ σουλτᾶνος, ὅταν
ἔφτασε στό Ἰκόνιο, ὄχι μόνο τηροῦσε τή συνθήκη, ἀλλά ἔστελνε
κάθε χρόνο στόν αὐτοκράτορα τῆς
Τραπεζούντας ἀραβικά ἄλογα καί
διάφορα ἄλλα πολύτιμα δῶρα. Ἐπί-

5

σης διαφήμιζε παντοῦ τά θαύματα
τοῦ ἁγίου Εὐγενίου, «καί χρήματα
κατ’ ἔτος παρεῖχε δαψιλῶς τῇ μονῇ
τοῦ μάρτυρος»7.
Ἡ ἦττα αὐτή τῶν Σελτζούκων θεωρήθηκε ἀπό πολλούς ἱστορικούς ὡς
κοσμοϊστορικό γεγονός, γιατί ἀνέκοψε γιά δύο αἰῶνες τήν κατάλυση
τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας καί
τοῦ πολιτισμοῦ. Ὁ Βησσαρίων, στό
Ἐγκώμιον τῆς Τραπεζοῦντος, τονίζει ἰδιαίτερα τή σημασία τῆς νίκης
τοῦ Ἀνδρόνικου Α΄ ἐπί τοῦ Μελίκ8.
Ἡ τιμή καί ἡ εὐλάβεια τῶν Τραπεζουντίων πρός τόν πολιοῦχο καί
σωτήρα τους ἀλλά καί ὅλων τῶν
Ἑλλήνων τοῦ Πόντου αὐξήθηκε
χάρη στήν ἀπήχηση πού εἶχαν οἱ
ἀφηγηματικές παραδόσεις περί τοῦ
ἁγίου. Σ’ αὐτό βοήθησε καί ἡ καθιέρωση τῆς δεύτερης γιορτῆς στίς 24
Ἰουνίου. Ὁ Ἰωάννης Λαζαρόπουλος
περιγράφει θαυμάσια τίς μεγαλοπρεπεῖς γιορτές καί τά πανηγύρια πρός
τιμήν τοῦ ἁγίου, στά ὁποῖα συμμετεῖχαν οἱ αὐτοκράτορες, οἱ ἄρχοντες,
οἱ κληρικοί καί ὅλος ὁ πληθυσμός
τῆς περιοχῆς9. ῾Ο αὐτοκράτορας Ἀνδρόνικος Α΄ τιμώντας τή μεγάλη
βοήθεια τοῦ ἁγίου ξανάχτισε τό ναό
πού κατέστρεψαν οἱ στρατιῶτες τοῦ
Μελίκ. Ἐπίσης ὁ Ἰωάννης Β΄ ὁ Κομνηνός (1280-1297) ἀνακαίνισε καί

Ὀ. Λαμψίδης, Ἀπόψεις περί τοῦ κράτους τῶν Μεγάλων Κομνηνῶν, στό: Α.Π., τόμ. 24, Ἀθήνα
(1961), σελ. 20.
6
Ἀθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, σελ. 130.
7
Ἀθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, σελ. 131.
8
Βησσαρίων, Ἐγκώμιον Τραπεζοῦντος, στό περ.: Νέος Ἑλληνομνήμων, τόμ. 13, σελ. 192. Ὀ.
Λαμψίδης, Ἀπόψεις περί τοῦ κράτους τῶν Μεγάλων Κομνηνῶν, σελ. 20.
9
Ἀθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, σελ. 66.

ἁγιογράφησε τό ναό. Αὐτό βεβαιώνεται ἀπό ἐπιγραφή πού βρέθηκε
στό βάθρο τῆς δυτικῆς γωνίας τοῦ
ναοῦ, στήν ὁποία σώζεται τό ὄνομα
τοῦ αὐτοκράτορα καί τό ἔτος τῆς
δωρεᾶς «ΣΤΩ΄ Ὀκτωβρίου κ΄», δηλαδή 20 Ὀκτωβρίου 1292.
Ἡ μονή τοῦ ἁγίου Εὐγενίου δέν
ἦταν μόνο θρησκευτικό κέντρο, ὅπου
οἱ χριστιανοί τοῦ Πόντου τιμοῦσαν
τόν μεγαλομάρτυρα πολιοῦχο τῆς
πόλης. Ἦταν καί πασίγνωστο πνευματικό κέντρο. Στά εὐρύχωρα καί
νοικοκυρεμένα κτίσματα της λειτουργοῦσαν ἡ ἀστρονομική καί μαθηματική σχολή. Ὁ αὐτοκράτορας
Ἀλέξιος Β΄ (1297-1330) ἐνίσχυσε ἰδιαίτερα τήν καλλιέργεια τῶν τεχνῶν
καί τῶν ἐπιστημῶν στήν Τραπεζούντα. Στήν ἐποχή του δίδαξαν
στήν ἀστρονομική σχολή διάσημοι
ἀστρονόμοι καί μαθηματικοί, ὅπως ὁ
ἱερομόναχος Γρηγόριος Χιονιάδης, ὁ
ἱερέας Μανουήλ καί ὁ πρωτονοτάριος καί πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Λουκίτης10. Ἡ σχολή
μεταφέρθηκε τό 1340, μετά τήν καταστροφή της, στό ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας.

Μετά τό θάνατο τοῦ αὐτοκράτορα Βασιλείου Β΄ (1332-1340) ἡ
πρώτη γυναίκα του ἡ Εἰρήνη ἡ Παλαιολογίνα, κόρη τοῦ αὐτοκράτορα
τοῦ Βυζαντίου Ἀνδρονίκου Γ΄ Παλαιολόγου (1328-1341) κατέλαβε τήν
ἐξουσία καί «εὐθέως ἐταράχθησαν
οἱ ἄρχοντες καί ἐγένοντο δύο μέρη·
καί ὁ μέν Τζανιχίτης, ὁ μέγας στρατοπεδάρχης κυρ Σεβαστός σύν τοῖς
Σχολαρίοις καί Μειζομάταις καί κυρ
Κωνσταντῖνος ὁ Δωρανίτης καί οἱ
Καβαζίται καί ὁ Καμαχηός καί τινες
τοῦ κοινοῦ καί τῶν ἀλλαγίων τῶν
βασιλικῶν ἐκράτησαν τόν ἅγιον
Εὐγένιον, οἱ δ’ Ἀμυτζανταράνται
καί τινες τῶν ἀρχόντων καί τοῦ βασιλικοῦ ἀλλαγίου ἐκράτησαν σύν τῇ
δεσποίνῃ τόν κουλάν»11. Κατά τήν
ἐμφύλια αὐτή περίοδο, καί συγκεκριμένα στίς 2 Ἰουλίου 1340, ὁ ναός τῆς
μονῆς κάηκε μέ ἀποτέλεσμα «αἱ βιβλιοθῆκαι καί ὅλα τά ἐκεῖ κειμήλια
αἱ εἰκονογραφίαι καί ὁ ἐν αὐτῷ
πλοῦτος καί τά ἅγια λείψανα ἐγένοντο παρανάλωμα τοῦ πυρός...»12.

Συνεχίζεται

10

Ἰ. Παπαδόπουλος, Γρηγορίου Χιονιάδου τοῦ ἀστρονόμου ἐπιστολαί, Θεσσαλονίκη (1929), σελ.
7 καί 41-42. Ἀνδρέας Λιβαδηνός, Περιήγησις, ἐκδ. Μ. Παρανίκα, Κωνσταντινούπολη (1894), σελ.
22. Π. Τριανταφυλλίδης, Ἡ ἐν Πόντῳ ἑλληνική φυλή, ἤτοι τά Ποντικά, Ἀθήνα (1866), σελ. 186187. Κ. Vogel, Ἡ Βυζαντινή Ἐπιστήμη, στό: Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, ἐκδ. Πανεπιστημίου Καίμπριτζ, Ἀθήνα (1979), τόμ. Β΄, σελ. 815.
11
Ὀ. Λαμψίδης, Μιχαήλ τοῦ Παναρέτου περί τῶν Μεγάλων Κομνηνῶν, σελ. 65. Βλ. ἐπίσης Μ.
Πανάρετος, Χρονικόν, στό: Νέος Ἑλληνομνήμων, τόμ. 4ος, σελ. 272. J. Fallmerayer, Original-Fragmente, Chroniken, Inschriften und anderes Materiele zur Geschichte der Kaiserthums Trapezunt, στό:
Abhadlungen der historischen Classe der K. Bayerschen Akademie, 2 Abth, München (1843-1847), τόμ.
ΙΙ, σελ. 18 § 10. Ἰ. Κάλφογλου, ὀ ἐν Τραπεζοῦντι ναός τοῦ ἁγίου Εὐγενίου, ἐφημ. “Ἀργοναύτης”,
1916, τεῦχ. 198, σελ. 10.
12
Ἰ. Κάλφογλου, Ὁ ἐν Τραπεζούντι ναός, σελ. 10.
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Τ

ήν Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου
2020, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μᾶς κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ
ὑπέρ τῶν Ἀστυνομικῶν Ὑπαλλήλων
Παγγαίου. Η ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ
πραγματοποιήθηκε κατόπιν ἐπιθυμίας τοῦ νέου Διοικητοῦ τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Παγγαίου κ. Ἄγγελου
Παπαθεμελῆ καί ἔλαβε χώραν στό Συνεδριακό Κέντρο τῆς Μητροπόλεως
«Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος» λόγω
τῶν μέτρων γιά τήν προστασία ἐξάπλωσης τοῦ κορωνοϊοῦ, παρουσία τοῦ
Διευθυντοῦ τῆς Ἀστυνομίας τοῦ Νομοῦ
Καβάλας Ταξίαρχου κ. Ἰωάννη Καραμανλή, τοῦ Ἀντιδημάρχου Παγγαίου κ.
Χρήστου Μποσμπότη, τοῦ Γενικοῦ
Γραμματέα τοῦ Δήμου Παγγαίου κ. Γε-

ώργιου Καλινικίδη, τοῦ Ἀνώτερου Διοικητοῦ Φρουρᾶς Ἐλευθερούπολης κ.
Παντελεήμονα Γεωργιάδη, τοῦ Διοικητοῦ τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας
Παγγαίου κ. Χαράλαμπου Παπαδόπουλου καί τῶν Ἀστυνομικῶν ὑπαλλήλων Παγγαίου.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας,
μετά τήν ἀκολουθία ἀπευθύνθηκε
πρός τούς ἀστυνομικούς καί εὐχήθηκε
ὁ Παντοδύναμος Θεός διά πρεσβειῶν
τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου, προστάτη τῶν
Ἀστυνομικῶν, νά ἐνισχύει τό ἔργο τους,
νά τούς προστατεύει στά δύσκολα καθήκοντά τους καί νά τούς χαρίζει ὑγεία
καί κάθε καλό στή ζωή τους. Ἐπίσης
εὐχαρίστησε πάντας γιά τήν ἄριστη συνεργασία μέ τή τοπική μας Ἐκκλησίας
καί εὐχήθηκε καλή καί καρποφόρο θη-

τεία στόν νέο Διοικητή τοῦ Τμήματος.
Ἀμέσως μετά ἔλαβε τό λόγο ὁ
Ἀστυνομικός Διοικητής κ. Ἄγγελος
Παπαθεμελής, ὁ ὁποῖος μέ τή σειρά
του, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο
καί εὐχήθηκε στούς ἀστυνομικούς.
Τέλος ὁ Ἀστυνομικός Διευθυντής τοῦ
Νομοῦ Καβάλας δώρησε στόν Σεβασμιώτατο μία εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου προστάτου τῆς Ἑλληνικῆς
Ἀστυνομίας, ἐνῶ μέ τή σειρά του ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
ἔδωσε σέ ὅλους ὡς εὐλογία μία
εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τό
τελευταῖο του βιβλίο «Κοινωνιολογικό Κυριακοδρόμιο» καί ἕνα ἡμερολόγιο τῆς Μητροπόλεως τοῦ 2021.
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Ἐχοροστάτησε:
Kατά τόν μήνα
Τήν 19ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου
Σεπτέμβριον 2020
ὁ Σεβασμιώτατος καί προέστη τοῦ μνημοσύνου τῆς μητρός τοῦ
Μητροπολίτης μας κ. π. Χρυσοστόμου Μαρίας Μπένου εἰς τήν
Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Παντελεήμονος ΧρυσοΧρυσόστομος:
κάστρου.
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Προέστη:
Τήν 6ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς
ην
Τήν 6ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ ΒασιΘεοτόκου Ἀκροβουνίου, τήν 8 ἐπί τῆ ἑορτῆ
τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τήν Ἱεράν λείου Κυπραίου πατρός τοῦ Ἐφημερίου ΜεΜονήν Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκά- λίσσης π. Παύλου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
στρου, τήν 9ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀκροβουνίου, τήν
Ναόν τῆς Ἁγίας Ἄννης Νικησιάνης, τήν 13ην 26ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ Παναγιώτου
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θασίτου πατρός τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς
Προδρόμου Μεσσήνης τῆς Ἱερᾶς Μητροπό- Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κατάνγκας τοῦ Πατριαρλεως Μεσσηνίας, ὅπου καί προέστη τοῦ τεσ- χείου Ἀλεξανδρείας π. Κοσμᾶ εἰς τόν Κοιμησαρακονθημέρου μνημοσύνου τῆς μητρός τηριακόν Ἱερόν Ναόν Καβάλας.
τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας π. Χρυσοστόμου Μαρίας Μπένου, Kατά τόν μήνα Ὀκτώβριον 2020 ὁ Σεβασμιώσυλλειτουργοῦντος καί τοῦ Σεβασμιωτάτου τατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:
Μητροπολίτου Μποτσουάνας κ.κ. Γενναδίου,
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
τήν 14ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Ὑψώσεως τοῦ ΤιΤήν 1ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
μίου Σταυροῦ εἰς τόν πανηγυρίζοντα ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν Γεωργιανῆς, τήν 20ην εἰς τόν Παναγίας τῆς Γοργοεπηκόου εἰς τήν Ἱεράν
Ἱερόν Ναόν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μονήν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νικησιάνης, τήν
Μουσθένης, τήν 27ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν 4ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Σιδηροχωρίου, τήν 11ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Παντελεήμονος Δρυάδος.
Ἁγίου Γεωργίου Κηπίων, τήν 18ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου
Ἐτέλεσε:
Τήν 12ην Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τῆς Μα- Ἐλευθερουόλεως, ὅπου καί προέστη τῆς Δορίας Μπένου μητρός τοῦ Πρωτοσυγκέλλου ξολογίας ἐπί τῆ ἀπελευθερώσει τῆς Πόλεως.
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Μεσσήνης, τήν 16ην εἰς τό ΠνευματιΠροέστη:
κόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Τήν 7ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ ΠαἉγιασμόν μέ τήν παρουσία τοῦ Ἀστυνομικοῦ ναγιώτου Κοτσαμπασάκου εἰς τόν Καθεδρικόν
Διευθυντοῦ Καβάλας, τῶν Ἀξιωματικῶν καί Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 28ην
ὅλων τῶν Ἀστυνομικῶν τοῦ Τμήματος Ἐλευ- τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ Ἐθνικῆ Ἐπετείω τοῦ
θερουπόλεως, ὁμιλήσας ἐπικαίρως.
1940 εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν Ναόν καί τῆς ἐπιμνημοσύνου Δεήσεως εἰς τό Ἡρῶον τῆς Πόλεως.

Δοξολογίες

Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου

Ἐπί τῇ ἀπελευθερώσει τῆς Πόλεως

Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου

Διά τήν ἐπέτειο τοῦ ΟΧΙ

Σᾶς παρακαλοῦμε, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες,
νά συνδράμετε τό Τραπέζι τῆς Ἀγάπης, πού
λειτουργεῖ ἐδῶ καί μερικά χρόνια στή Μητρό‐
πολή μας. Δῶστε ὅ,τι εὐαρεστεῖστε, σέ χρῆμα
ἤ καί σέ εἶδος, γιά νά μπορέσει νά συνεχίσει νά
προσφέρει καθημερινά ἕνα πιάτο φαγητοῦ. Τό
ἔχουν ἄμεση ἀνάγκη μία ἑκατοντάδα περίπου
ἐμπερίστατων συμπολιτῶν μας.
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