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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ἐπὶ τῇ ἀνατολῇ τοῦ νέου ἔτους 2008

1. Ἡ βαρκούλα μας
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς εἰσόδου μας στό νέο
ἔτος 2008, Χάριτι τοῦ Παναγάθου Θεοῦ, ἄς ἀφήσωμε, παρακαλῶ, γιά λίγο τή σκέψη μας νά περιπλανηθῆ σέ ὅ,τι ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ὀνομάζομε
χρόνο. Ἡ πρώτη εἰκόνα, πού μπορεῖ νά σχηματίσωμε στό νοῦ μας, εἶναι ὅτι εἴμαστε μέσα σέ
ἕνα ἀπέραντο πέλαγος. Ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς βρίσκεται μέσα σέ μία μικρή βαρκούλα, ἡ ὁποία
πλέει στό πέλαγος τοῦ χρόνου. Πλέει συνεχῶς
καί κάπου κατευθύνεται, γιά νά μπεῖ σέ ἕνα λιμάνι νά ἡσυχάση. Καί ποτέ πιά νά μή ξαναγυρίση
στό πέλαγος!
Στό πέλαγος τῆς παρούσης ζωῆς! «Ἐκεῖ πλοῖα
διαπορεύονται, δράκων οὗτος ὅν ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῇ» (Ψαλμ. 103, 26), κατά τόν Ψαλμωδό.
Καί ἐκεῖ πού πλέομε, ὁ δράκοντας ὁ φοβερός περιμένει γιά νά τρομάξη τόν ἐπιβάτη τῆς μικρῆς
βάρκας ἤ καί νά βυθίση τή βάρκα καί μαζί καί
τόν ἐπιβάτη.
Ὁ δράκοντας, πού παραμονεύει, ἔχει πολλά
χέρια γιά νά ἀνατρέψη τή βάρκα, ἔχει τίς ἀρρώστιες, τίς ἀναρίθμητες καί ποικιλόμορφες θλίψεις, τά δεινά τοῦ βίου, τόν θάνατο. Τόσο, λοιπόν, δυστυχεῖς, διερωτώμεθα, εἴμαστε οἱ
ἄνθρωποι, νά πλέωμε στό πέλαγος τῆς ζωῆς
ἐκτεθειμένοι στήν κακία καί τήν πανουργία τοῦ
δράκοντα;
Ἔτσι ὅμως, πρέπει νά τονίσωμε, αἰσθάνεται,
δηλαδή μέ τόση δυστυχία στήν ψυχή καί ἀπαισιοδοξία στήν καρδιά, μόνο ἐκεῖνος πού ξερίζωσε
τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν καρδιά του.
Αὐτός πού δέν ἐλπίζει στήν Θεία Πρόνοια, στήν
Ἀγάπη καί τό ἄπειρο ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
Διότι ἀκραδάντως πιστεύομε, ὅτι δέν ἔχουν
ἀκριβῶς ἔτσι τά πράγματα. Τοὐλάχιστον ὅπως
μᾶς φαίνονται. Ὁ Θεός, ὁ Πλάστης καί Δημιουργός τοῦ παντός, οὐδέποτε ἐγκατέλειψε τά πλάσματά του. Ὁ ἀόρατος καί παντεπόπτης Ὀφθαλμός οὐδέποτε ἔφυγε ἐπάνω ἀπό τό πέλαγος τοῦ
χρόνου, τῆς ζωῆς. Οὐδέποτε οἱ μικρές βαρκοῦλες
μας, ἡ ζωή τοῦ καθενός μας, ξέφυγε ἀπό τό
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χριστιανική μας πίστη. Πλέομε ὄχι στήν
τύχη, στό ἄγνωστο. Πλέομε μέ πυξίδα
ἀλάνθαστη τό Νόμο τοῦ Εὐαγγελίου. Μέ
2. Μέ τήν ἐλπίδα στό Θεό
αὐτήν τήν πυξίδα οὔτε σέ βράχους, οὔτε
σέ ὕφαλους θά προσκρούσωμε ποτέ. Μέ
Γι’ αὐτό μέ εὐχαρίστηση, μέ κουράγιο τήν πυξίδα αὐτή ξέρομε, ποῦ ἀκριβῶς
καί μέ πολλές ἐλπίδες ὑποδεχόμαστε τό κατευθυνόμαστε. Εἶναι σίγουρο, ἐξανέο χρόνο. Εὐχαριστοῦμε «τόν καιρούς σφαλισμένο τό ταξίδι μας.
καί χρόνους ἐν τῇ ἰδία ἐξουσία θέμενον»
Πλέομε καί ἡ ἄγκυρα εἶναι πάντα μαζί
Θεόν, διότι μᾶς ἐφύμας, ὅταν τά κύματα
Ἄς
μή
μᾶς
τρομάζει
λαξε σώους καί
ἀρχίζουν νά σαλεύουν
τό πέλαγος τό ἀγριεμένο.
ἀβλαβεῖς τόν περαἐπικίνδυνα τό σκάφος
σμένο χρόνο, καί
τῆς ζωῆς μας. Εἶναι ἡ
Μαζί μας εἶναι ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ.
σ τ α θ ε ρ ή ἐ λ π ί δ α μα ς
ὑγιεῖς μᾶς ὁδήγησε
στόν Π αντοδύνα μο
στόν νέον. Τόν
Θεό, «ἥν ὡς ἄγκυραν
εὐχαριστοῦμε, διότι
ἔ χ ομ ε ν τ ῆ ς ψ υ χ ῆ ς
παρέτεινε τό ταξίδι
ἀ σ φ αλ ῆ τ ε κ αί β εμας μέσα στό πέλαβαίαν» (Ἑβρ. 6, 19).
γος τοῦ χρόνου. Καί
δ έ ν μ ελ αγ χ ο λ ο ῦ μ ε,
Μπορεῖ νά ζαλισθοῦμε ἀπό τήν ξαφοὔτε ἀπαγοητευόμεθα, καθώς ἀναλονική ταραχή, νά χάγιζόμαστε τό τί
σουμε γιά λίγο τό
μπορεῖ
νά
μᾶς
κουράγιο μας, νά κλοσυμβῆ, διότι εἴμαστε
νισθοῦμε, ἀλλά σέ μία
κ άτω
ἀ πό
τήν
στιγμή θά ρίξωμε τήν
ἀόρατη Σκέπη Του, κάτω ἀπό τό στορ- ἄγκυρά μας στό πέλαγος τῆς Θείας Ἀγάγικό βλέμμα Του. «Τά μέν ὄπισθεν ἐπι- πης καί θά συνέλθωμε.
λανθανόμενοι, τοῖς δέ ἔμπροσθεν ἐπεὮ! τώρα πού μπήκαμε στό νέο ἔτος
κτεινόμενοι» (Φιλιπ. 3, 14).
παρακαλῶ ἄς μή ξεχνᾶμε αὐτά τά διΞεχνοῦμε, τί συναντήσαμε στό ταξίδι δάγματα τῆς χριστιανικῆς μας πίστεως
μας πέρυσι, φουρτοῦνες καί θαλασσο- γιά τή ζωή καί τήν πορεία της ἐπάνω
ταραχή, καί μέ τήν ἐλπίδα βαθειά ριζω- στή γῆ. Γιά τό μακρυνό ταξίδι μας στό
μένη στήν Θεϊκή Ἀγάπη καί Πρόνοια πέλαγος τοῦ χρόνου, μέχρι νά καταντήἀτενίζομε τό μέλλον καί πλέομε στούς σωμε στό ἀκύμαντο καί ἤρεμο λιμάνι τῆς
ἀνοικτούς ὁρίζοντες τῆς ζωῆς. «Τῇ ἐλπίδι Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ
Ταῦτα κηρύσσομε πρός ὅλα τά πιστά
προσευχῇ προσκαρτεροῦντες» (Ρωμ. 12, τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας καί μαζί μ’
αὐτά ἀπευθύνομε ὁλόθερμη καί ἐγκάρ12).
Δέν ὑπάρχει, ἀγαπητοί Ἀδελφοί, πιό δια εὐχή, τό νέο ταξίδι στό πέλαγος τοῦ
αἰσιόδοξη φιλοσοφία τῆς ζωῆς καί τοῦ χρόνου νά εἶναι γαλήνιο καί θεοσκέπαχρόνου, ἀπό αὐτήν πού μᾶς χαρίζει ἡ στο. Χρόνια πολλά! Καλή χρονιά!
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Τό κινητό καί τά παιδιά µας
Ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβ. Ἀθανασίου Παπαδάκη
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου

1. Κινητό τηλέφωνο

2. Παρενέργειες
Τό κινητό τηλέφωνο κάνει ἐξαρτηΣτίς μέρες μας τό κινητό τηλέφωνο μένο τό ἴδιο τό παιδί, τό ἀγχώνει ἀναἔχει μετατραπεῖ σέ ἀναπόσπαστο κομ- μένοντας κάποιο μήνυμα, τό μελαγχομάτι τῆς καθημερινότητος καί δυ- λεῖ διαβάζοντας κάποιο ἐχθρικό
στυχῶς ἡ χρῆσις του
μήνυμα, τοῦ ἀποσπᾶ
ἔχει ἐπεκταθεῖ ἀλόγιστα
τήν προσοχή καθώς
ἀπό τούς ἐνήλικες καί
εἶναι ἀφοσιωμένο στό
στά μικρά παιδιά. Πολλοί
μάθημά του ἤ κάπου
γονεῖς θεωροῦν κατόρἀλλοῦ, τό ἀπειλεῖ, ὅταν
θωμα καί προοδευτικό
κάποιες προσωπικές
στοιχεῖο νά δωρίζουν
του στιγμές δημοσιοἀκόμη καί σέ παιδιά τοῦ
ποιοῦνται μέσῳ κάΔημοτικοῦ σχολείου κιποιας ἱστοσελίδος στό
νητά τηλέφωνα. Πολλοί
διαδίκτυο, τό ὁδηγεῖ
ἐκ τῶν γονέων βρίσκουν
στούς στενούς καί ἐπιὡς δικαιολογία τό γεγοκίνδυνους δρόμους τῆς
νός, πώς ἡ κατοχή τοῦ
ἀκολασίας, τῆς ἀνηθιτηλεφώνου ἀσφαλίζει
κότητος καί τῶν ναρπερισσότερο τά παιδιά
κωτικῶν. Στίς εἰδήσεις
τους καί σέ περίπτωση
τῆς 14ης Δεκεμβρίου
κινδύνου ἤ ἀνάγκης τά
2007 μέ τρόμο ἀκούἐπιτρέπει νά ἔχουν
σαμε ὅτι, ἡ παιδική πορἝνα µικρό
ἄμεση ἐπικοινωνία μέ τό
νογραφία στήν Ἑλλάδα
στενό τους περιβάλλον.
εἶναι ἡ πρώτη παγκοἤ µεγάλο πρόβληµα:
Πόσο ὅμως γελιοῦνται,
σμίως.
τό κινητό τηλέφωνο.
ὅταν τά ἴδια τά κινητά
Τό ὁδηγεῖ ἐπίσης σέ
εἶναι πρόκλησις γιά κάπαιχνίδια ἐπιβλαβῆ, ἐπιποιους, οἱ ὁποῖοι ἀστραπιαῖα ἀφοῦ ἐπι- σφαλῆ καί ἀνήθικα. Τό κάνει ἐξαρτηματεθοῦν στά παιδιά, καί τά κινητά τους τικό, τό ἀπομονώνει ἀπό τό κοινωνικό
ἁρπάζουν καί τά ἴδια τραυματίζουν σω- σύνολο, θέτει στό περιθώριο τίς σχέσεις
ματικά καί ψυχικά.
γονέων–παιδιοῦ, καθόσον οἱ γονεῖς ὄχι
μόνον τίθενται σέ δεύτερη μοῖρα, ἀλλά
5
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ἀποστασιοποιοῦνται πλήρως ἀπό τό παιδί. Δέν μιλοῦν ζωντανά μαζί του, δέν
ἔχουν ὀπτική καί συναισθηματική ἐπαφή.
Ἐπέρχεται πλήρης ἀλλοτρίωσις καί ἀποξένωσις καί τέλος μᾶς εἶναι γνωστό
ἄραγε, πέρα ἀπό τό στερητικό σύνδρομο, πέρα ἀπό τήν κατάχρηση, πέρα ἀπό
τίς ψυχολογικές ἐπιπτώσεις, ἡ ζημιά
πού ὑφίστανται τά παιδιά μας ἀπό τίς
ἰσχυρές αὐτές ἀόρατες ἀκτινοβολίες; ὁ
παιδικός τους ἐγκέφαλος μέ τό λεπτό
τους κρανίο καί τούς ὑψηλότερους
ἱστούς παραγωγικότητος, καθώς δέχεται μεγάλη ἐνέργεια, μήπως γίνεται πιό
εὐάλωτος σέ δάφορες μορφές καρκίνου
καί ἐγκεφαλοπαθειῶν; Ἡ τοποθέτησή

λεῖα, στίς ἐκκλησίες, στούς δημόσιους
χώρους. Ἡ χρῆσις του εἶναι διασπαστικός παράγων. Ἔλεγχος, τοῦ κινητοῦ
τοῦ παιδιοῦ μας, χωρίς τάση ἐπιβολῆς
καί μέ διάκριση. Ἄς γνωρίζουμε, τό
παιδί μας μέ ποιούς συνομιλεῖ, τί μηνύματα ἀνταλλάσσει καί σέ ποιούς χώρους εἰσέρχεται. Καλύτερα παρωχημένης τεχνολογίας κινητό στό παιδί παρά
τό τελευταῖο μοντέλο, πού δέν εἶναι καθόλου ἀθῶο καί πού τοῦ δίνει τήν
εὐκαιρία νά μπεῖ σέ ἀτραπούς πονηρίας.
Πάντα καρτοκινητό γιά τόν ἀνήλικο καί
μέ διακανονισμό μονάδων χρήσης.
Γνωρίζω γονεῖς στήν περιοχή μας, ὅπου
ἐκλήθησαν νά πληρώσουν λογαρια-

τους ἀκόμη μέσα στό παντελόνι ἤ στό
μπλουζάκι εἶναι ὑπαίτια γιά νοσήματα
στά γεννητικά ὄργανα καί σέ καρδιοπάθειες; Ἄλλο χρῆσις, ἄλλο κατάχρησις.
Σκεφθεῖτε πόσα παιδάκια τόν τελευταῖο καιρό νόσησαν ἀπό τόν καρκίνο στό
κεφάλι. Νἆναι ἄραγε σύμπτωσις;

σμούς χιλίων καί χιλίων-πεντακοσίων
εὐρώ. Οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς πρέπει νά κάνουν ὀρθολογική χρήση τοῦ κινητοῦ
τηλεφώνου καί ὄχι μέ πονηριές καί ὑπονοούμενα, γιά νά ἀποτελέσουν γιά τό
παιδί τους ὑγιῆ καί ἀσφαλῆ πρότυπα.
Μέ αὐτές τίς σκέψεις μου καί μέ τήν
ἀνησυχία τοῦ πατέρα καί τοῦ παπποῦ
κλίνω τό παρόν ἄρθρο ἐφιστώντας καί
πάλιν τήν προσοχή ὅλων για τό τεράστιο θέμα τῆς κινητῆς τηλεφωνίας. Δέν
ἀποκρύπτω καί τήν ἔντονη ἀνησυχία
μου γιά ἐπερχόμενη ἐπιδημία ἀπό τά κινητά μέ φοβερές κοινωνικές καί ἐθνικές συνέπειες.

3. Ἡ φροντίδα τῶν γονέων
Ἄς ἀντισταθοῦμε στίς ἐπιταγές τῆς
μόδας, πολλά συμφέροντα κρύβονται
ἐκεῖ. Μπῆκε πού μπῆκε τό κινητό στή
ζωή μας. Τοὐλάχιστον ἄς δημιουργήσουμε κάποιους ἀνασταλτικούς παράγοντες: Ὄχι ἀνοικτό κινητό στά σχο-

Ἑορταστικοί λόγοι.
Εις την Υπαπαντην του Κυριου
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ἐλευθερουπόλεως κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«Εἶπε δέ Μωυσῆς πρός τόν λαόν· µνηµονεύετε τήν ἡµέραν ταύτην, ἐν ᾗ ἐξήλθετε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας· ἐν γάρ
χειρί κραταιᾷ ἐξήγαγεν ὑµᾶς Κύριος ἐντεῦθεν...» (Ἔξοδος 13,3).

Ἡ

1. Ὁ παλαιός Νόμος

σεμνοτάτη τῆς Ἐκκλησίας μας Δεσποτική καί Θεομητορική ἑορτή
τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου παραπέμπει τή σκέψη μας στήν ἐποχή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἄν καί τό
ἑορταζόμενο
γεγονός ἀπό
τή ζωή τοῦ
Κυρίου μας καί
τή ζωή τῆς Θεοτόκου ἐξιστορεῖται σέ ἁδρές
γραμμές στήν
Καινή Διαθήκη, ἀπό τόν
Εὐαγγελιστή
Λουκᾶ. Καί
ὅμως ἡ ἀναφορά μας καί στήν Παλαιά Βίβλο
τῆς πίστεώς μας εἶναι ἀπαραίτητη, ἀφοῦ γιά
τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς Παλαιά καί
Καινή Διαθήκη εἶναι ἰσότιμες καί ἰσόκυρες,
καί ὅσο σεβασμό καί τιμή ὀφείλομε στό Εὐαγγέλιο τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, τόν ἴδιο σεβασμό καί
τήν ἴδια τιμή ὀφείλομε καί στό βιβλίο τῆς
Ἐξόδου, ἀπ’ ὅπου καί ὁ Γραφικός στίχος ὁ
ἐναρκτήριος τοῦ λόγου.
Καί κατ’ ἀνάγκην ἡ σκέψις τοῦ εὐσεβοῦς
χριστιανοῦ σήμερα ἀνατρέχει στά χρόνια τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης, διότι ἡ Παναγία Μητέρα
καί ὁ δίκαιος Ἰωσήφ ἔρχονται στόν ναό τοῦ
Σολομῶντος φέροντας ἐκτός ἀπό τό Θεῖον

Βρέφος καί δυό νεοσσούς περιστερῶν ἤ
ζεῦγος τρυγόνων (παραμένει ἀδιευκρίνιστον)
τεσσαράκοντα ἡμέρες μετά τήν Γέννηση
τοῦ Μονογενοῦς των, διότι ἔτσι ὅριζε παλαιός
Νόμος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἐδόθη στόν περιούσιο λαό διά μέσου τοῦ Μωϋσέως.
Ὁ
θεϊκός
αὐτός Νόμος, τόν
ὁποῖον ἐτήρησαν
ἀκριβέστατα ἡ
Ὑπεραγία Θεοτόκος καί ὁ Μνήστωρ Ἰωσήφ, εἶχε
σχέση μέ τήν ἔξοδο τοῦ Ἑβραϊκοῦ
λ αο ῦ ἀπό τήν
Αἴγυπτο, ὅταν
εἶχαν περάσει οἱ
εὐτυχεῖς ἡμέρες
τοῦ Ἰωσήφ καί ὁ
λαός του περιῆλθε σέ ἐσχάτη περιφρόνηση
καί ἀνυπόφορη δουλεία. Τότε, ὡς γνωστόν ὁ
Θεός, βλέποντας τή δυστυχία τοῦ λαοῦ του
καί ἀκούγοντας τόν πικρό στεναγμό του τοῦ
ἐχάρισε τήν ἐλευθερία. Τήν πείσμονα ἀντίσταση τοῦ Φαραώ στό θέλημα τοῦ Θεοῦ τήν
ἔκαμψαν σκληρές τιμωρίες μέ τελευταία τήν
θανάτωση ὅλων τῶν πρωτότοκων παιδιῶν
τῶν Αἰγυπτίων.
Τότε, μετά τό δρᾶμα ἐκεῖνο, πού ἀδυνατεῖ ἀνθρώπου γλῶσσα νά περιγράψη, – γνωρίζετε τί πόνος ψυχῆς εἶναι ἡ οἰκογένεια νά
χάση τό παιδί της – ἀφέθησαν ἐλεύθεροι οἱ
Ἰουδαῖοι. Εὐγνώμονες πρός τόν Θεόν ὄφει-
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Ἀλλά ὁ Πανάγαθος Θεός, ὁ Ὁποῖος τόσον
λαν νά μή τό λησμονήσουν ποτέ. «Μνημονεύετε τήν ἡμέραν ταύτην... τούς παρήγγει- τιμᾶ τήν ἀρετή τῆς ὑπακοῆς στό θέλημά Του
λε ὁ θεόπτης Μωυσῆς. Καί πρακτικότερα δέν καί τῆς ταπεινοφροσύνης, δέν ἄφησε χωρίς
θά τό λησμονοῦσαν, ἐάν σύμφωνα μέ τήν βου- τιμή καί δόξα καί αὐτό τό γεγονός τῆς Ὑπαλή τοῦ Θεοῦ, κάθε μητέρα τήν 40ήν ἡμέραν παντῆς τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος καί πρός χάἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ πρωτότοκου ἀγοριοῦ ριν μας ταπεινωθέντος Υἱοῦ του. Καί τόν δότης πειθαρχοῦσε σ’ αὐτό τό καθορισμένο λει- ξασε, ὅπως καί στήν Γέννησή Του στή Βητουργικό τυπικό. Τό ὁποῖο θεόσδοτο τυπικό θλεέμ. Καί ἐκεῖ μολονότι «λαθών ἐτέχθη ὑπό
τό σπήλαιον» διεκήρυξε
ὥριζε, εἰς ἀνάμνησιν τῆς
διασώσεως τῶν πρωτοτόἩ Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου λαμπρῶς καί διά ἀγγέλων
κων υἱῶν τοῦ περιουσίου
καί διά ἀνθρώπων πανλαοῦ, μέσα στήν γενική µᾶς διδάσκει τήν ἀναντίρρητη ταχοῦ τό Γεγονός αὐτό.
ἐκείνη φοβερή σφαγή τῶν
Καί οἱ δοξολογοῦντες
ὑπακοή
στό
θεϊκό
Νόµο.
πρωτοτόκων τῶν Αἰγυἄγγελοι καί οἱ ἀγαθοί Ποιπτίων, κάθε ζευγάρι Ἰσραημένες μέ τήν προσκύνησή
λιτῶν νά ἀφιέρωνε εὐλαβῶς τόν πρωτότοκον τους καί οἱ Μάγοι καί τό Ἄστρον διελάλησαν
υἱόν του στόν Θεό, προσφέροντας συμβο- τό ἱερό καί ἀνεπανάληπτο συμβάν.
λικῶς ἕναν ἀμνόν ἐνιαύσιον ὡς ὁλοκάρπωμα
Τό ἴδιο καί στήν Ὑπαπαντή Του. Μέ τό
θυσίας ἤ ἐάν ἐπρόκειτο περί πτωχῶν ἀνθρώ- ἁπλό ἐκεῖνο λειτουργικό καθῆκον συνδέονπων, ὅπως στήν περίπτωση τοῦ Κυρίου μας, ται θαυμαστά γεγονότα. Ἕνας μυστηριώδης,
τοῦ «πτωχεύσαντος τήν πτωχείαν τήν ἐμήν», πολιός καί σεβάσμιος γέροντας, ὁ Συμεών,
ἦτο ἀρκετόν ἕνα ζεῦγος τρυγόνων ἤ δύο νε- ὑποδέχεται στήν ἀγκαλιά του «Ὅν οἱ ἄνω λειοσσούς περιστερῶν.
τουργοί τρόμῳ λιτανεύουσιν» καί πανευτυχής
παρακαλεῖ τήν ἀπόλυσίν του ἀπό τήν πα2. Ὑπακοή καί ταπείνωση.
ροῦσαν ζωή. Προφητεύει γιά τό Θεῖο Βρέφος
καί οἱ προφητεῖες του ἐπαληθεύονται
Αὐτόν τόν ἀρχαιότατο νόμον τοῦ Θεοῦ τη- ἀκριβῶς ἀπό τήν ἱστορία. Τό ἴδιο, ἄλλο μυρώντας ἔρχεται στό Ναό τῶν Ἱεροσολύμων ἡ στηριῶδες πρόσωπο, κάποια ἁγία γυναίκα ἡ
Παναγία Μητέρα μέ τόν δίκαιο Ἰωσήφ 40 ἡμέ- Ἄννα ἡ προφῆτις, μέ ἐνθουσιασμό δοξάζει καί
ρες μετά τήν ὑπερφυᾶ Γέννηση τοῦ Κυρίου. ἀνυμνεῖ τόν Γεννηθέντα Χριστό.
Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον καθοδηγεῖ τά βήματά
Καί ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί, κάθε χρόνο τέτοια
τους στό ναό τόν νομικό, μολονότι γνώριζε ἡμέρα, μέ ὕμνους ὑψηλούς καί περιπαθεῖς
καλῶς ἡ Βρεφοκρατοῦσα Μητέρα ὅτι ἦτο συγχρόνως, ὑμνοῦμε τόν Χριστό μας στήν
«καθαρωτέρα λαμπηδόνων ἡλιακῶν». Ὁ Κύ- ἀγκαλιά τῆς Παναγίας μας, στά χέρια τοῦ
ριός μας ἔπρεπε ταπεινούμενος, πρός χάριν πρεσβύτου Συμεών στόν Ναό τοῦ παλαιοῦ
μας, νά «πληρώσῃ πᾶσαν δικαιοσύνην». Καί Νόμου.
ὅπως κατεδέξατο ὁ ἀναφής Θεός σπαργάνων
Εἴθε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί εὐλαβεῖς
περιβολήν, ὅπως ὑπέμεινε τήν περιτομήν, ἔτσι συνεορτασταί, διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας
καταδέχεται στά χέρια τῆς Ὑπερευλογημένης Μητέρας τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, καί διά τῶν τιμίων
Μητρός Του νά ὁδηγηθεῖ, ὅπως ὅλα τά πρω- εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, νά παρατότοκα ἀγόρια τοῦ ἔθνους Του, στόν Ναό γιά μείνετε «ἑδραῖοι καί ἀμετακίνητοι» εἰς τήν
τήν συμβολική ἀφιέρωση στόν Θεό. Ποιός; ὁ ἀγάπην σας πρός τήν Ἐκκλησίαν, περισΥἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ τοῦ Νόμου Ποιητής, ὁ πά- σεύοντες (Α΄ Κορ. 15,58) εἰς ἔργα πίστεως καί
λαι συνομιλήσας ἐπάνω στό Σινᾶ μέ τόν μέ- ἀγάπης.
γαν Μωυσῆν!
Ἀμήν.

«ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ»

Π

ικρὸ καὶ ὀξυβελὲς
ἄγγελµα διέσχισε
τοὺς αἰθέρες τῆς πατρίδος µας χαράµατα τῆς
∆ευτέρας 28 Ἰανουαρίου
2008. Ἐκοιµήθη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος!
Μικροὶ καὶ µεγάλοι, ὅλος
ὁ λαὸς µὲ τοὺς ἄρχοντές του,
ἐπὶ µῆνες παρακολουθοῦσε
µὲ συνοχὴ καρδίας, µὲ ἀδιάπτωτο καὶ συγκινητικὸ
ἐνδιαφέρον καί µέ θερµές
προσευχές τὴν πορεία τῆς
ἀσθένειας τοῦ πολυαγαπηµένου Πρωθιεράρχου των. Νόσος βροτολοιγός, ἀσθένεια
σκληρὴ καὶ ἀδυσώπητη, - κρίµασιν οἷς οἶδε
Κύριος - κατέτρωγε ἐπὶ πολὺ καιρὸ τὰ σπλάγχνα τοῦ πολυθρήνητου θρησκευτικοῦ Ἡγέτου.
Παρὰ τὶς πολλὲς καὶ θερµὲς προσευχὲς
ἀπὸ κάθε σηµεῖο τῆς γῆς, παρά τὶς φιλότιµες
προσπάθειες ἰατρῶν διαπρεπῶν «ἄλλως ἔδοξε
τῷ Κυρίῳ… Ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξε, οὕτω καὶ ἐγένετο. Εἴη τὸ Ὄνοµα Κυρίου εὐλογηµένον… ».
Καὶ ἰδοὺ σήµερα, χαράµατα πάγωσε ὅλη ἡ
Ἑλλάδα στὸ ἀναµενόµενο ἐξάλλου θλιβερὸ
µήνυµα. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὁ κοσµαγάπητος.
Μὲ τὴν ἀξιοθαύµαστη, την ἀλησµόνητη πιά,
προσήνεια πρὸς πάντας. Μὲ τὸ ἱλαρὸ καὶ
ἀνοιχτὸ πρόσωπο. Ὁ γλυκὺς καὶ ὁµιλητικώτατος Ἱεράρχης. Ὁ µεγαλοπρεπὴς και λαµπροστόλιστος λειτουργός. Ὁ ἀκούραστος κήρυκας τοῦ θείου Λ όγου µὲ τὴν µοναδικὴ
εὔροια λόγου καὶ κρυστάλλινη σαφήνεια. Ὁ
γενναῖος ὑ πέρµαχος τῶν δικαίων τῆς
Ἐκκλησίας. Ὁ ἄφοβος τιµητὴς κοινωνικῶν

καὶ πολιτικῶν φαινοµένων.
Ὁ πλέον µορφωµένος, πολύγλωσσος καὶ εὐφυέστατος Ἱεράρχης τῶν τελευταίων χρόνων ἀνήκει ἀπὸ
σήµερα στὴν ἱστορία.
Σήµερα τά χαράµατα,
ὅταν ρόδιζε τό χειµωνιάτικο
πρωινό, ξεκουράσθηκε γιά
πάντα ὁ ἀκούραστος Κληρικός. Περιστοιχισµένος ἀπό
πρόθυµους ἰατρούς καί τοὺς
πιὸ κοντινούς του συνεργάτες, ἀφοῦ πρίν λίγες ὧρες
δέχθηκε στό βασανισµένο σῶµα του τὸ ἅγιο
Ἔλαιο τοῦ Εὐχελαίου καὶ κοινώνησε τελευταία φορά Σῶµα καὶ Αἷµα Χριστοῦ, πέταξε ἡ
ἁγία µαρτυρική ψυχή του γιά τά οὐράνια.
Ἐκοιµήθη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος! Κλάψατέ τον εὐλογηµένε καὶ ἁπλὲ λαέ!
Παιδιά καὶ νέοι τῆς πατρίδος µας, πού τόσο
σᾶς εἶχε ἀγαπήσει ὁ φιλόστοργος Ποιµένας.
∆ὲν θὰ ξαναδεῖτε τὴν ἀνοιχτοπρόσωπη καὶ
συµπαθέστατη µορφή του. ∆ὲν θὰ ξανακούσετε τὸν ἐµπνευσµένο καὶ ἁπλό, ὅσο καὶ
ἐνθουσιώδη λόγο του.
Ὅλοι Σέ ἀποχαιρετοῦµε, ἀείµνηστε Προκαθήµενε µας, µὲ πόνο στὴ ψυχὴ καὶ Σέ ξεπροβοδίζουµε γιὰ τὴν ἄλλη τὴ µακαρία ζωή.
Τήν αἰώνια ἀνάπαυση. Σέ εὐχαριστοῦµε γιὰ
ὅσα µᾶς προσέφερες. Στὴν Ἐκκλησία ὅλη καὶ
σὲ µᾶς προσωπικά. Καὶ δὴ τὸ ἀνώτερο! Τὴν
Ἀρχιερωσύνη!
Πολυσέβαστε καὶ ἀγαπηµένε µας Πατέρα
καὶ ∆ιδάσκαλε «Μακαρία ἡ ὁδὸς ἧ πορεύη σήµερον». Σπένδοµε δάκρυ θαλερό στὴν ἁγία
Σορό σου.

† ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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1. «Προσευχή γιά ὅλους»
(Καθημερινή 9/12/07)

«Καλέ θεούλη

ἐµεῖς εἴµαστε καλά.
Κάνε ἐσύ

καλέ θεούλη,

νἄχουν ὅλα τά παιδάκια,

ἕνα ποταµάκι γάλα,

µπόλικα ἀστεράκια,

µπόλικα τραγούδια».

«Ἡ διευθύντρια καί οἱ δάσκαλοι βρή-

καν τή λύση τοῦ ποιήµατος-προσευχῆς
καί µετά, ἄλλα παιδιά ἔκαναν τόν
σταυρό τους καί ἄλλα ὄχι».

AMBΩN
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2. Ὁ «ἁμαρτωλός»
παιδικός μου ἥρωας
(Βῆμα. Μαγκαζίνο.
9/12/2007)

«Ὁ παπάς τοῦ ἀπαγόρευσε τή µετάληψη γιά

ἕναν χρόνο! Μείναµε ὅλοι
µέ τό στόµα ἀνοιχτό»...

«Αὐτό πού ἐπακολούθησε
δέν περιγράφεται. Ἐνθουσιασµός πρωτόφαντος».

αὐτοσχέδια
προσευχή,
ὅπως ἡ ἀνωτέρω παιδική
προσευχούλα, δέν εἶναι
κάτι τό ἄτοπο ἤ ἐφάμαρτο. Πλήν ὅμως
πρέπει νά γίνεται σύμφωνα μέ κάποιους κανόνες. Τοὐλάχιστον τούς στοιχειώδεις. Διαφορετικά δέν θά ζητοῦσαν
οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου νά τούς διδάξη,
πῶς νά προσεύχωνται. Ἐξ οὗ καί τό
«Πάτερ ἡμῶν…», ὡς ὁ ἄριστος τύπος
ὑποδειγματικῆς προσευχῆς. Οὔτε πάλι
ὁ Ἀπ. Παῦλος θά ἐπικαλεῖται τό Ἅγιο
Πνεῦμα, γιά νά βοηθήση τούς χριστιανούς, πῶς πρέπει νά προσεύχωνται
(Ρωμ. 8, 26).
Καλές οἱ παιδικές προσευχοῦλες,
προσαρμοσμένες στήν ψυχή καί τά
βιώματα τοῦ παιδιοῦ, ἀλλά νά ἀποπνέουν καί τό ἄρωμα τῆς πίστεως. Καί
ὄχι τόσο ἄχρωμες, ὥστε ὁ προσευχόμενος, οὔτε τό σταυρό του νά κάμη!

Ὁ

εὐσυνείδητος ἐξομολόγος γιά λόγους
παιδαγωγικούς καί μόνο ἐπιβάλλει
στόν νεαρό ἐξομολογούμενο, δεκαετία
τοῦ ’50, ὕστερα ἀπό τήν ἐξαγόρευση σοβαροῦ ἠθικοῦ παραπτώματος (γιά τήν Χριστιανική
Ἠθική), ἀποχή ἀπό τήν Θεία Κοινωνία ἐπί ἕνα
χρόνο. Τό γεγονός ὅμως αὐτό, σύμφωνα μέ τήν
παιδική ἑρμηνεία, ἀνέβασε στό ὕψος του… ἥρωος
τόν ἐξομολογούμενο.
Γιατί ἥρωας; Διότι τόλμησε νά πῆ τό σοβαρό
παράπτωμα; Ὄχι! Ἀλλά διότι διέπραξε τέτοια
ἁμαρτία… καί ἄφοβα τήν ἀνεκοίνωσε σέ τρίτο.
Πραγματικά φθηνή, ἀσεβής διακωμώδηση τοῦ
φιλάνθρωπου καί λυτρωτικοῦ Μυστηρίου. Ἠθική, σοβαρωτάτη συνέργεια στήν ἠθική ἔκλυση
νέων ἀνθρώπων. Ἀποδυνάμωση κάθε ἠθικῆς ἀντίστασης.

Ἄγνωστες ἱστορικές σελίδες
Η ΧΗΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ (6 Ιουλίου 1917-12 Οκτ. 1922)

Μέ ὁδηγό αὐθεντικά ἔγγραφα
Ὑπό Θεοδώρου Λυμπεράκη
Δικηγόρου-Ἱστορικοῦ

1. Τό Μαρτύριο τοῦ Μητροπολίτου
Τὸν Μάρτιο τοῦ 1917 οἱ Βούλγαροι κατακτητὲς τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, μὴ μπορώντας νὰ συγχωρήσουν στὸ γενναῖο Ἕλληνα
πατριώτη, Μητροπολίτη Ἐλευθερουπόλεως Γερμανὸ Σακελλαρίδη (1909-1917), τὸ γεγονὸς τῆς
ἐνεργοῦ συμμετοχῆς του, ἀρχικὰ στὴν τελευταία
φάση τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγώνα καὶ στὴ συνέχεια
στοὺς ἐναντίον τους ἀγῶνες, μετὰ τὴν ἀπὸ τοὺς
ἴδιους κατάληψη τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, τὸν
συνέλαβαν καὶ τὸν φυλάκισαν στὸ Πράβι. Ἀφοῦ
τὸν βασάνισαν καὶ τὸν ἐξευτέλισαν ἐπὶ πολλοὺς
μῆνες, τελικά, τὴ βροχερὴ νύχτα τῆς 5ης πρὸς
6η Ἰουλίου τοῦ 1917 τὸν ἔσυραν ἔξω ἀπὸ τὴ
φυλακή του, μὲ ἰσχυρὴ συνοδεία στρατιωτῶν,
δῆθεν γιὰ νὰ τὸν ὁδηγήσουν στὴ Δράμα ἢ στὴ
Βουλγαρία, στὴν πραγματικότητα ὅμως γιὰ νὰ
τὸν ὁδηγήσουν στὸ μαρτύριο. Τοῦτο ἔλαβε χώρα
μὲ τὴν κατακρεούργησή του δίπλα σ’ ἕνα πηγάδι, κοντὰ στὸ χωριὸ Δάτο τοῦ σημερινοῦ
Δήμου Φιλίππων, ἀπὸ τὶς λόγχες τῶν Βούλγαρων στρατιωτῶν, οἱ ὁποῖοι στὴ συνέχεια τὸν
ἀπαγχόνισαν, ἀνάβοντας μάλιστα φωτιὰ κάτω
ἀπὸ τὸ μαρτυρικὸ σῶμα του, μέχρις ὅτου ἐξέπνευσε, γιὰ νὰ περάσει στὴν ἀθανασία καὶ στὴ
λαμπρὴ καὶ μακρὰ χορεία ἐκείνων ποὺ μαρτύρησαν «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν Ἁγία
καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία».
2. Τόν καιρό τῆς χηρείας
Ἀπὸ τὸ πρωὶ τῆς 6ης Ἰουλίου τοῦ 1917
τύποις, ἀπὸ τὸ Μάρτιο ὅμως τοῦ ἴδιου ἔτους
στὴν οὐσία, ὁ μητροπολιτικὸς θρόνος Ἐλευθε-

ρουπόλεως ἔμεινε κενός. Τὸ βάρος τῆς οὐσιαστικῆς διοικήσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ
τῆς πνευματικῆς καθοδηγήσεως τοῦ ποιμνίου της,
σ’ ἐκεῖνες τὶς χαλεπὲς ἐποχές, ἀνέλαβε μία ἄλλη
ἡρωικὴ μορφὴ τοῦ τόπου μας, ὁ στενὸς φίλος καὶ
συνεργάτης τοῦ ἐθνομάρτυρα Μητροπολίτη
Γερμανοῦ στὸν Μακεδονικὸ ἀγώνα καὶ στὴν κατὰ
τῶν Βουλγάρων ἀντίσταση, ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος, παπα – Νικόλας Οἰκονόμος ἢ Βλάχος.
Μὲ μία ἐνδεικτική, λοιπὸν κι ὄχι, ἀσφαλῶς,
ἀποκλειστικὴ σειρὰ ἐγγράφων, στὰ ὁποῖα θ’ ἀναφερθοῦμε στὴ συνέχεια περιληπτικὰ καὶ τὰ ὁποία
προέρχονται ἀπὸ τὸ πολύτιμο οἰκογενειακό του
ἀρχεῖο, θὰ ἐπιχειρήσουμε νὰ φωτίσουμε ἐκείνη
τὴν περίοδο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας τοῦ τόπου μας, προσπαθώντας συνάμα νὰ δείξουμε τὸν
ἀγώνα καὶ τὴ συμβολὴ τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας
στοὺς κόπους καὶ τὸ μόχθο τοῦ χειμαζόμενου
λαοῦ μας.
3. Ἡ τετραμελής Ἐπιτροπή
Στὶς 18 Ἰανουαρίου τοῦ 1918, μόλις εἶχαν
φύγει οἱ Βούλγαροι κατακτητές, ὁ ὑποδιοικητὴς
Πραβίου στέλνει στὸν ἀρχιερατικὸ ἐπίτροπο,
παπα – Νικόλα Οἰκονόμο, ἕνα ἔγγραφο, μὲ τὸ
ὁποῖο τοῦ δηλώνει, ὅτι συνιστᾶ μία τετραμελῆ
ἐπιτροπή, ἀποτελούμενη ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν
ἱερέα, τὸν Δήμαρχο Πραβίου καὶ τὶς δεσποινίδες Γλυκερία Ὑφαντοπούλου καὶ Μαρία Κυριακοῦ, τὴν ὁποία μάλιστα ἐπιφορτίζει μὲ τὸ
καθῆκον νὰ διανείμει δωρεάν, στοὺς πιὸ ἄπορους
Πραβινούς, 90 ὑποκάμισα καὶ 25 δεκάδες
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Στὴ συνέχεια ἔρχεται ἕνα σημαντικὸ
ἔγγραφο, ποὺ φέρει ἡμερομηνία 19 Ὀκτωβρίου 1918, ὑπογράφεται ἀπὸ τὸν «ἀρχιερατικὸ
ἐπίτροπο Οἰκονόμο Νικόλαο» καὶ περιέχει μία
κατάσταση ποὺ περιγράφει τὰ ἱερὰ ἄμφια, τὰ
κειμήλια καὶ τὰ βιβλία ποὺ ἅρπαξαν οἱ Βούλγαροι κατακτητὲς ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου
Νικολάου τοῦ Πραβίου, (σήμερα Ἐλευθερούπολης), στὶς 24 Ἰουνίου τοῦ 1917 καὶ τὰ ὁποία
ἦταν ἕνας χρυσοΰφαντος ἀρχιερατικὸς σάκκος,
ἕνας χρυσὸς σταυρός, ἕνα χρυσὸ ἐγκόλπιο, τρία
χρυσοΰφαντα φελόνια, ἑπτὰ ἐπιτραχήλια
χρυσοΰφαντα, δυὸ στιχάρια, ἕνας ἀρχαῖος, κεντημένος τάπης τῆς Ἁγίας Τραπέζης, δυὸ εὐαγγέλια, ἀπὸ τὰ ὁποία τὸ ἕνα χρυσὸ καὶ τὸ ἄλλο
ἀσημένιο, σαράντα τέσσερα ἐκκλησιαστικὰ βιβλία, τρία χρυσοΰφαντα καλύμματα, ἕνα
ἀσημένιο θυμιατήρι, ἕνας Ἀπόστολος, ἕνας
ἀσημένιος σταυρός, «δυὸ ἀρχαῖα ἀγάλματα»
(sic), ἕνα κουβούκλιο ἀπὸ κυπαρίσσι καὶ καρυδιά, πολύτιμο, σκαλιστό, (προφανῶς περιέχον ὀστᾶ κάποιου Ἁγίου) κι ἕνας σκαλιστὸς
σταυρὸς ἀπὸ καρυδιά, τοῦ ἑνδέκατου αἰώνα,
ἡ συνολικὴ ἀξία τῶν ὁποίων, ὅπως στὸ ἴδιο
ἔγγραφο ἀναφέρεται, ἀνερχόταν σὲ 19.555
δραχμὲς ἐκείνης τῆς ἐποχῆς!
5. Ὁ Ξάνθης καί Καβάλας
Στὶς 20 Δεκεμβρίου τοῦ 1918 ὁ «Μητροπολίτης Ξάνθης καὶ Καβάλλας Ἄνθιμος»,
ὅπως ὑπέγραφε, ἀπέστειλε στὸν «Αἰδεσ. ΠαπὰΝικόλα» μιὰ ἐπιστολή, μὲ τὴν ὁποία τὸν πληροφοροῦσε ὅτι τοῦ ἀνατέθηκε ἀπὸ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ἀρχιερατικὸ Συμβούλιο ἡ ἐποπτεία τῆς
ἐπαρχίας Ἐλευθερουπόλεως καὶ γι’ αὐτὸ τὸν καλοῦσε στὴν Καβάλα «διὰ τὰ περαιτέρω», προφανῶς, δηλαδή, γιὰ νὰ τοῦ ἀναθέσει καθήκοντα κι ἁρμοδιότητες.
Στὶς 26 Δεκεμβρίου τοῦ 1918 ὁ πρόεδρος
τῆς κοινότητας Μουσθένης ἀπηύθυνε πρὸς τὸν
ἀρχιερατικὸ ἐπίτροπο παπὰ – Νικόλα μιὰ ἐπι-

στολή, μὲ τὴν ὁποία, ἀφοῦ τὸν πληροφοροῦσε
ὅτι κι οἱ δυὸ ψάλτες τῆς κοινότητάς του εἶχαν
πεθάνει ὡς ὅμηροι στὴ Βουλγαρία, τοῦ ζητοῦσε
νὰ μεσολαβήσει, ὥστε ὁ κ. Στέργιος Σιμιτσής,
ἄλλοτε δάσκαλος στὸ χωριὸ Κάρυανη, διοριστεῖ
δάσκαλος στὴ Μουσθένη, γιατί συνάμα αὐτὸς
εἶχε τὴ δυνατότητα «νὰ μετέρχεται καὶ τὴν ψαλτικήν». Μέσα ἀπ’ αὐτὸ τὸ ἔγγραφο φαίνεται
γυμνὴ ἡ ἀλήθεια τῆς πλήρους καὶ ὁλοσχεροῦς
ἀποδιοργάνωσης τῆς ἑλληνικῆς διοίκησης στὴν
ἐπαρχία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ποὺ ἔλαβε
χώρα στὴ διάρκεια τῆς τρομερῆς βουλγαρικῆς
κατοχῆς 1915-1917, καθὼς καὶ τοῦ ὀλέθρου
ποὺ ἔσπειραν οἱ κατακτητές, ἀφαιρώντας χιλιάδες
ζωές, σ’ ἐκτελέσεις κι ὁμηρίες κι ἀφήνοντας ἀκόμη καὶ τὶς ἐκκλησιὲς ἔρημες, χωρὶς ἱερεῖς καὶ
ψάλτες.
Στὶς 4 Φεβρουαρίου τοῦ 1919 ὁ ἀρχιερατικὸς ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ξάνθης καὶ Καβάλας, στὴν ἐποπτεία τῆς ὁποίας ἐξακολουθοῦσε νὰ ὑπάγεται ἡ ἐπαρχία Ἐλευθερουπόλεως, ἀπέστειλε στὸν πάπα – Νικόλα μιὰ
ἐπιστολή, μὲ τὴν ὁποία τοῦ ζητοῦσε νὰ πληροφορήσει τὴν ἐποπτεύουσα Ἱερὰ Μητρόπολη
γιὰ τὴν τύχη τῶν ἀρχιερατικῶν καὶ λοιπῶν περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ ἐθνομάρτυρα Μητροπολίτη Γερμανοῦ, ποιὰ ἦταν τὰ ὀνοματεπώνυμα τῶν ἱερέων τῆς ἐπαρχίας Ἐλευθερουπόλεως, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀπαχθεῖ στὴ Βουλγαρία κι ἂν κάποιοι ἀπ’ αὐτοὺς ἐξακολουθοῦσαν
νὰ βρίσκονται στὴ Βουλγαρία, τὸν πληροφοροῦσε ὅτι οἱ καταστάσεις μὲ τὶς ζημίες ποὺ εἶχαν
ὑποστεῖ τὰ χωριὰ τῆς ἐπαρχίας Ἐλευθερουπόλεως δὲν εἶχαν φτάσει ἀκόμη στὰ χέρια τῆς ἐποπτεύουσας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ξάνθης καὶ Καβάλας, τὸν ἐνημέρωνε ὅτι ὁ Μητροπολίτης τῆς
τελευταίας, Ἄνθιμος, εἶχε πάθει «συμφόρηση» καὶ
τέλος τοῦ ζητοῦσε νὰ στείλει τὰ χρήματα ἀπὸ
τὶς ἐκδοθεῖσες ἄδειες γάμου, γιατί ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ξάνθης καὶ Καβάλας «εἶχε ἀπόλυτον
ἀνάγκην χρημάτων». (Βλέπει ἐδῶ ὁ ἀναγνώστης,
σὲ πόσο δυσχερῆ θέση εἶχαν περιέλθει ὄχι μόνο
οἱ ἄνθρωποι, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἐκκλησία στὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία ἀπὸ τὴ συμπεριφορὰ τῶν
κατακτητῶν).

6. Ἡ Ἐπιτροπεία τοῦ π. Νικόλα
Στὶς 9 Φεβρουαρίου τοῦ 1919 ὁ ὑποδιοικητὴς Πραβίου στέλνει στὸν Δήμαρχο Πραβίου,
στὸν ἀρχιερατικὸ ἐπίτροπο, παπα – Νικόλα
Οἰκονόμο καὶ στὶς δεσποινίδες Μαρίκα Κυριάκου καὶ Ἑλένη Ἀθανασίου Νικολάου ἕνα
ἔγγραφό του, μὲ τὸ
ὁποῖο τοὺς ἐνημερώνει,
ὅτι συνιστᾶ μία νέα,
τετραμελῆ ἐπιτροπὴ
διανομῆς ἱματισμοῦ,
τὴν ὁποία ἐπιφορτίζει
μὲ τὸ καθῆκον, νὰ
συντάξει ὀνομαστικὸ
κατάλογο τῶν ἐντελῶς
ἀπόρων τῆς περιφερείας Πραβίου, τῶν
ἐχόντων ἀνάγκη ἱματισμοῦ, ἐπισημαίνοντάς τους ὅτι ἔπρεπε
νὰ προτιμηθοῦν οἱ
χῆρες καὶ τὰ ὀρφανὰ
τῶν φονευθέντων, στὴν
Ὁ ἀείμνηστος
Ἑλλάδα ἢ στὴ Βουλγαρία, τῶν ἀποθανόντων ἀπὸ κακουχίες καὶ στερήσεις, καθὼς καὶ οἱ οἰκογένειες τῶν ὁμήρων καὶ
τῶν προσφύγων.
Στὶς 26 Φεβρουαρίου τοῦ 1919 ὁ Δήμαρχος Πραβίου, κ. Κωνσταντῖνος Ἐμμανουηλίδης, ἀποστέλλει πρὸς τὸν ἀρχιερατικὸ ἐπίτροπο, «Αἰδεσ. Ἱερέα Νικόλαον», δύο ἔγγραφα: Μὲ
τὸ πρῶτο ἀπ’ αὐτὰ τοῦ κοινοποιεῖ τὴν ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργείου τῶν Στρατιωτικῶν,
«περὶ προσκλήσεως πρὸς κατάταξη τῶν στρατευσίμων τῆς ἀπογραφῆς τοῦ 1919» καὶ τὸν
παρακαλεῖ νὰ φροντίσει, ὥστε αὐτὴ ν’ ἀναγνωστεῖ στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς ἐπαρχίας τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐνῶ μὲ τὸ δεύτερο τοῦ κοινοποιεῖ ἔγγραφο τοῦ Ὑποδιοικητῆ Πραβίου,
«περὶ περιθάλψεως τῶν θυμάτων τοῦ πολέμου»,
ἀξιωματικῶν ἢ ὁπλιτῶν, ποὺ εἶχαν περιέλθει σὲ

κατάσταση ἀπορίας.
Τὴν ἑπομένη, 27η Φεβρουαρίου τοῦ 1919,
ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή, οἱ κοινοτικὲς
ἀρχὲς κι ὅλοι οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ Κορμίστα
(ποὺ σήμερα ἀνήκει στὸ Νομὸ Σερρῶν), ἀπευθύνουν πρὸς τὸν ἀρχιερατικὸ ἐπίτροπο, παπὰ
– Νικόλα Οἰκονόμο,
ἐπιστολή, μὲ τὴν
ὁποία τὸν παρακαλοῦν νὰ διορίσει τὸν
πατέρα Στέργιο Παπαθανασίου ὡς ἱερέα
τοῦ χωριοῦ, μὲ τὸν
ὁποῖο ἡ κοινότητα
Κορμίστης εἶχε προβεῖ
σὲ σχετικὴ συμφωνία.
Στὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ
βλέπουμε τὴν Κορμίστα, (Χορομίτσα τῶν
ὑστεροβυζαντινῶν
ἐγγράφων τοῦ Ἁγίου
Ὄρους), νὰ ὑπάγεται,
ἀκόμη τότε, στὴν
ἐκκλησιαστικὴ καὶ
ποιμαντικὴ δικαιοδοσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθεπαπα-Νικόλας.
ρουπόλεως.

7. Μάρτυρες ἱερεῖς τῆς
Μητροπόλεως μας
Στὶς 20 Μαρτίου τοῦ 1919 ὁ ἀρχιερατικὸς
ἐπίτροπος, παπα – Νικόλας Οἰκονόμος, ἀπαντώντας σὲ σχετικὸ αἴτημα τοῦ Γενικοῦ Διοικητῆ
Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, ἀποστέλλει πρὸς αὐτὸν
μία πολὺ ἐνδιαφέρουσα, ὅσο καὶ τραγικὴ ἐπιστολή: Πρόκειται γιὰ τὴν ὀνομαστικὴ κατάσταση τῶν ἱερέων τῆς ἐπαρχίας Ἐλευθερουπόλεως, ποὺ εἶχαν ἀποσταλεῖ ὅμηροι στὰ στρατόπεδα καταναγκαστικῆς ἐργασίας τῆς Βουλγαρίας ἐπὶ δεκαπεντάμηνο καὶ ἄλλοι μὲν ἐξ
αὐτῶν ἐπέστρεψαν, ἄλλοι ὅμως ἄφησαν τὴ τελευταία τους πνοὴ στὰ τρομερὰ ἐκεῖνα στρα-
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τόπεδα ἢ στὸ δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς, κερδίζοντας
κι αὐτοί, ὅπως κι ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης
τους, τὸν ἀκάνθινο στέφανο τοῦ μαρτυρίου.
Στὸ σημεῖο αὐτό, ὅμως, ἔχουμε ὑποχρέωση ἀπέναντι στὴν ἱστορία, νὰ ἐπισημάνουμε τὸν
προφανῆ, βέβαια, λόγο, γιὰ τὸν ὁποῖο οἱ Βούλγαροι κατακτητὲς ἔστειλαν στὴν ἐξορία ὅλους
σχεδὸν τοὺς Ἱερεῖς τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας:
Ἦταν γιατί οἱ ἱερεῖς θεωροῦνταν ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνοι γιὰ τὴν ἀνατροπὴ καὶ ἀκύρωση τοῦ
ἄνομου σκοποῦ τῶν κατακτητῶν, ὁ ὁποῖος ἦταν
ὁ ἀφελληνισμὸς τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, μιὰ
καὶ οἱ ἱερεῖς κρατοῦσαν καὶ τότε, ὅπως καὶ γιὰ
αἰῶνες προηγούμενα, στὶς καρδιὲς τῶν ὑπόδουλων Ἑλλήνων ἄσβηστη τὴν ἐλπίδα τῆς ἀνόρθωσης τοῦ Γένους καὶ διατηροῦσαν ζωντανὴ τὴν
ἐθνική τους συνείδηση.
Οἱ ἐξορισθέντες ἱερεῖς ἦταν οἱ ἀκόλουθοι καὶ
τὰ ὀνόματά τους, ἀντὶ γιὰ μνημόσυνο, κρίνουμε
ὅτι πρέπει νὰ μνημονεύσουμε στὸ παρὸν πόνημα:
Ἀπὸ τὴν Ἐλευθερούπολη σ’ ἐξορία εἶχαν
σταλεῖ, ὁ ἴδιος ὁ παπα – Νικόλας Οἰκονόμος
καὶ ὁ π. Ἀθανάσιος Σταμούλης, ἀπὸ τὶς Ἐλευθερὲς ὁ π. Ἀπόστολος Γεωργίου, ὁ ὁποῖος πέθανε στὴν ἐξορία, ἀπὸ τὸ Μυρτόφυτο (Δρέζνα)
ὁ π. Βασίλειος Παπαθανασίου, ἀπὸ τὴν Φωλεὰ (Τσούστη) ὁ π. Ἰορδάνης Νικολάου, ἀπὸ
τὴ Φτέρη ὁ π. Γεώργιος Χρήστου, ἀπὸ τὴ Νέα
Μήδεια, (σημερινὸ συνοικισμὸ τῶν Ἐλευθερῶν),
ὁ ἱερομόναχος Ἀγαθάγγελος, ὁ ὁποῖος ὑπέκυψε
στὰ τραύματα ποὺ τοῦ εἶχαν προξενήσει οἱ τύραννοι, ὅταν ἐπέστρεφε ἀπὸ τὴν ἐξορία στὴν πατρίδα του, ἀπὸ τὸ Ὀρφάνι ὁ π. Εὐστάθιος Κεκρίδης, ἀπὸ τὴ Μουσθένη ὁ π. Δημήτριος Κωνσταντίνου, ἀπὸ τὴν Αὐλὴ ὁ π. Ἰωάννης (τὸ
ἐπώνυμό του ὁποίου εἶναι δυσανάγνωστο), ἀπὸ
τὸ Παλαιοχώρι ὁ π. Ἀπόστολος Γρηγορίου,
ἀπὸ τὴ Νικήσιανη οἱ πατέρες Ἀθανάσιος Γεωργίου (ὁ ὁποῖος ὑπέκυψε στὶς κακουχίες, τέσσερις ἡμέρες μετὰ τὴν ἐπιστροφή του στὸν τόπο
του) καὶ Παράσχος Κύρκου, ἀπὸ τὴν Κορμίστα
οἱ πατέρες Σωφρόνιος Ἀθανασίου, (ὁ ὁποῖος
ὑπέκυψε στὶς κακουχίες μόλις ἐπέστρεψε στὸ
σπίτι του), Χριστόδουλος (Ράσκος (;) καὶ ὁ π.

Στέργιος Παπαθανασίου, ἀπὸ τὴν Τσερέπλιανη
(;) ὁ π. Γεώργιος Παπαδόπουλος καὶ ἀπὸ τὰ
Λακκοβίκια (παλιὰ Μεσολακκιά) οἱ πατέρες
Στέργιος Παπαχαραλάμπους καὶ Μακάριος
Παπαϊωάννου.
8. Το αὐθεντικό Συναξάρι γιά τόν
ἐθνομ. Γερμανό
Μετὰ τὸ παραπάνω τραγικὸ ἔγγραφο παραθέτουμε ἕνα ἀκόμη, τραγικότερο, τὸ ὁποῖο συνέταξε ὁ παπα – Νικόλας Οἰκονόμος ὡς
«Ἀρχιερατικὸς ἐπίτροπος τοῦ ἁγίου Ἐλευθερουπόλεως». Τὸ ἔγγραφο αὐτὸ δὲν φέρει χρονολογία, πλὴν ὅμως ἀπὸ τὸ περιεχόμενό του
προκύπτει ὅτι συντάχθηκε ἅμα τὴ ἐπιστροφὴ
τοῦ συντάκτη του ἀπὸ τὴν ὁμηρία στὰ βουλγαρικὰ στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τὸ ἔγγραφο ἀπευθύνεται «πρὸς τὴν Αὐτοῦ Σεβασμιότητα
τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἑλλάδος»
καὶ ἀποφεύγοντας, λόγω τῆς τραγικότητάς του,
νὰ τὸ σχολιάσουμε, παραθέτουμε αὐτούσιο τὸ
πιὸ σημαντικὸ κομμάτι του: «……. Ἅμα τῆ
κατὰ τὸ χιλιοστὸν ἐννεακοσιοστὸν δέκατον
ἕκτον ἔτος ἀφίξει τῶν προαιωνίων ἐχθρῶν του
ἔθνους καὶ τῆς ἐκκλησίας ἡμῶν, τῶν ἀπαισίων
Βουλγάρων, οἵτινες μὲ ἐξοντωτικὸν πρόγραμμα ἦλθον, (στρεφόμενοι;) μεταξὺ τῶν
ἄλλων κυρίως (κατά;) ἐπιστημόνων, ἐκ τῶν
ὁποίων ἄλλοι μὲν ἐξορίσθησαν, ἄλλοι ἐφυλακίσθησαν καὶ ἄλλοι ἐδολοφονήθησαν, δὲν
ἠδυνήθη νὰ ὑπεκφύγει καὶ ὁ ἡμέτερος Μητροπολίτης Ἅγιος Ἐλευθερουπόλεως, παρὰ
(τῶν) τὰ μένεα πνεόντων κατ’ αὐτοῦ ἀπὸ τὸ
δεκατρία (ἐννοεῖ τὸν Β’ Βαλκανικὸ Πόλεμο τοῦ
1913), δὲν ἤργησαν νὰ προσάψωσιν κατ’
αὐτοῦ κατηγορίαν ὡς κατασκόπου καὶ τὴν
6ην Φεβρουαρίου τὸ 1917 συλληφθείς ἐρρίφθη
εἰς τὰς φυλακὰς, ὅπου ἐκρατήθη μέχρι τῆς
ἀπαγωγῆς μας εἰς ἐξορίαν γεννησομένης τῆ
23 Ἰουνίου τοῦ ἰδίου ἔτους καὶ τὴν 28 τοῦ
ἰδίου μηνὸς καὶ ἔτους ἀπήχθη νύκτωρ ἐκ Πραβίου, κατ’ ἀφήγησιν τῶν ἐνταύθα ἐναπομεινάντων…» (καὶ περιγράφεται ἀκολούθως τὸ
Στό ἑπόμενο τό β΄ μέρος

Ὁ περὶ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν
συναξαριστικὸς λόγος
Ὑπὸ τοῦ π. Ἠλιοῦ Εὐστ. Παπαδοπούλου
καθηγητοῦ θεολόγου*

1. Βίοι Ἁγίων

Μεγάλων Ἱεραρχῶν καὶ Οἰκουμενικῶν διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ
Ἀναμφιβόλως μέσα σὲ μία
Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόἐκκοσμικευμένη κοινωνία οἱ Βίοι
τῶν Ἁγίων μας -ποὺ εἶναι καταμου, ἀνθρώπων πού, ὡς πρότυπα
πίστεως ἀκραιφνοῦς, ὀρθοτάτης
γεγραμμένοι κυρίως στοὺς Συναδιακρίσεως καὶ σοφίας ἀληθοῦς,
ξαριστὲς1 τῆς παράδοσής μαςδιακρίθηκαν γιὰ τὴν ἁγιότητα τοῦ
μαρτυροῦν τὴν ἀνυπέρβλητη πνευβίου των, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν πληματική, ἀλλὰ καὶ τὴ σωτηριολορότητα καὶ ἀρτιότητα τῆς παιγικὴ δύναμη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
δείας των.
Χριστοῦ μας. Διὰ τῆς μελέτης καὶ
ἐμβάθυνσης στὴ βιοτὴ τῶν φίλων
Τὸ σχετικὸ Συναξάρι ἀναφέρει
πώς, ἡ ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱετοῦ Θεοῦ ἠρεμοῦν οἱ ψυχὲς μας,
Τὸ ἱστορικὸ
ραρχῶν3, τῶν ὁποίων ἡ μνήμη
πλημμυρίζουν μὲ φαιδρὴ φωταύκαὶ τὸ πνευµατικὸ
τιμᾶται τὴν 30ὴ τοῦ μηνὸς Ἰγεια, ὠφελοῦνται τὰ μέγιστα στὸν
ὑ
π
ό
β
α
θ
ρ
ο
τ
ῆ
ς
ἑ
ο
ρ
τ
ῆ
ς
τ
ῶ
ν
ανουαρίου, θεσπίστηκε περὶ τὰ
ἀγώνα γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς
τέλη τοῦ 11ου αἰῶνος κατὰ τὴν
ἀρετῆς2, συγκινοῦνται καί, τελικά,
Τριῶν Ἱεραρχῶν
σπεύδουν μὲ ἐνθουσιασμὸ εἰς μίἐποχὴ τῆς βασιλείας τοῦ Ἀλεξίου
μησιν αὐτῶν.
τοῦ Κομνηνοῦ (1081-1118), ὁ ὁποῖος διαδέχθηκε στὴ βασιλικὴ ἐξουσία τὸν Νικηφόρο τὸν
2. Τὸ πρόβλημα
Γ΄ τὸν Βοτανειάτη (1078-1081).4 Τότε ξέσπασε
μία φιλονικία μεταξὺ λογίων καὶ ἐναρέτων
Ἄξιο μνείας καὶ μιμήσεως ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἀνδρῶν, ποὺ διήρεσε τὸ χριστιανικὸ πλήρωμα
παράδειγμα τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, σὲ τρεῖς ὁμάδες. Κάθε ὁμάδα προέβαλε καὶ
* Ὁ π. Ἠλίας Παπαδόπουλος εἶναι καθηγητὴς θεολόγος στὴ Μέση Ἐκπαίδευση.
1
Τὴν ἡμέρα τοῦ μαρτυρίου ἑνὸς ἁγίου, οἱ χριστιανοὶ συγκεντρώνονταν στὸν τάφο του ἤ στὸ ναό του. Ἀπὸ τὴ
σύναξη αὐτή, τὸ ἀνάγνωσμα ποὺ διάβαζαν λέγεται Συναξάρι, δηλαδὴ ἡ διήγηση τῆς ζωῆς, τοῦ μαρτυρίου καὶ τῶν
θαυμάτων του. Τὰ κείμενα αὐτὰ μὲ τὶς ἀφηγήσεις τους γιὰ μορφὲς ζωῆς, ὅπου νικήθηκε ἡ φιλαυτία καὶ φανερώθηκε ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, κατέχουν ἰδιαίτερη θέση στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Βλ. σχετικῶς Γεωργίου Ἰ. Μαντζαρίδη,
Ὀρθόδοξη πνευματικὴ ζωή, 2η ἔκδοσις, Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 116 κ.ἑ. Γιὰ μιὰ σύγχρονη προσέγγιση τοῦ Συναξαριστῆ βλ. Νικολάου Γ. Πεντζίκη, Ἀρχεῖον. Βιβλίον ἔρωτος, ἤτοι Ἀγάπης ποὺ χαρίζει ὡς Φῶς οἰκουμενικὸ ὁ Κύριος, Ἀθήνα 1974.
2
Τοῦτο σημειώνει ἰδιαιτέρως ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. Βλ. σχετικῶς Χρυσοστόμου Π. Ἀβαγιανοῦ (Μητροπολίτου
Ἐλευθερουπόλεως), Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: Αὐτοβιογραφικὲς σελίδες καὶ ἀπάνθισμα κειμένων του,
1η ἔκδοσις, Ἀθήνα 1998, σελ. 46. (ὑπὸ τῆς σειρᾶς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας: Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ 6)
3
Βλ. μεταξὺ ἄλλων καὶ Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Συναξαριστὴς τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας: τόμος Α΄, Ἰανουάριος, 1η ἔκδοσις, Ἀθήνα 2004, σελ. 346 κ.ἑ.
4
Ἡ περίοδος τῶν Κομνηνῶν καταγράφεται ὡς ἐποχὴ ἀναγέννησης τῶν γραμμάτων καὶ τῶν τεχνῶν. Ἡ παράδοσις τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος ἐμβαπτίζεται στὴν χριστιανικὴ πίστη καὶ δικαιώνεται. Πρβλ. καὶ πρωτοπρεσβ. Λάμπρου Ἀνδρεάκη, Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες ὡς σύμβολο ἑνότητος καὶ συνεργασίας, στό: Ἐφημέριος 1 (2004), σελ. 16.
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ἕναν ἀπὸ τοὺς τρεῖς ἄνδρες ὡς τὸ σημαντικότερο διδάσκαλο τῆς καθόλου οἰκουμένης.
Αὐτὴ ἡ ἀντιπαράθεσις ἒφθασε μάλιστα σὲ τέτοιο σημεῖο, ποὺ ἀναλόγως τῆς προτιμήσεως
ἄλλοι χαρακτηρίζονταν ὡς Βασιλεῖτες, ἄλλοι
ὡς Γρηγορῖτες καὶ ἄλλοι ὡς Ἰωαννῖτες.
3. Ποιός τὸ ἔλυσε
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Αὐτὸ τὸ ζήτημα ἀνέλαβε νὰ ἐπιλύσει ὁ
ἐπίσκοπος Εὐχαΐτων, Ἰωάννης ὁ Μαυρόπους,
θεῖος ἄνδρας ποὺ διακρίνονταν γιὰ τὸ ἀπαράμιλλο ἦθος καὶ τὸ εὖρος τῆς παιδείας του.5
Σὲ ὀπτασία ποὺ εἶχε, εἶδε τοὺς μεγίστους
αὐτοὺς Ἱεράρχες, πρώτα τὸν καθένα χωριστὰ
καὶ στὴ συνέχεια ὅλους μαζί. Ἐκεῖνοι τοῦ
ἐπεσήμαναν πὼς εἶναι ἕνα κοντὰ στὸ Θεὸ καὶ
πὼς δὲν ὑπάρχει τίποτε ποὺ νὰ τοὺς χωρίζει
ἤ νὰ τοὺς κάνει νὰ ἀντιδικοῦνε. Ἐπίσης τοῦ
εἶπαν πώς, ὁ καθένας τους βρέθηκε κάτω ἀπὸ
κάποιες ἰδιαίτερες χρονικὲς συγκυρίες καὶ
καθοδηγούμενος ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα προσπάθησε νὰ βοηθήσει μὲ τὸν ἰδικό του τρόπο
τοὺς ἀνθρώπους νὰ βροῦν τὸ δρόμο τῆς σωτηρίας. Ἀκόμη πὼς κανένας δὲν εἶναι σημαντικότερος ἀπὸ τὸν ἄλλον καὶ ἄν πεῖς τὸν ἕνα,
συμπορεύονται δίπλα του καὶ οἱ ἄλλοι δύο.
Μάλιστα τοῦ ἔδωσαν ἐντολὴ νὰ πάψουν οἱ
ἔριδες γύρω ἀπὸ τὰ πρόσωπά των, ἀφοῦ καὶ
στὴν ἐπίγεια ζωή τους, ἀλλὰ καὶ στὴν οὐράνια, ὅπου ἔχουν μεταβεῖ, φρόντιζαν καὶ φροντίζουν ἀντιστοίχως νὰ εἰρηνεύουν καὶ νὰ
ὁδηγοῦν σὲ ὁμόνοια τὸν κόσμο. Ἐπίσης τοῦ
ζήτησαν, νὰ ὁρίσει μία κοινὴ ἡμέρα ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης των, νὰ συγγράψει τὴν ἱερὴ
ἀκολουθία αὐτῆς καὶ, τέλος, νὰ ἐνεργήσει
ὥστε νὰ εἰσαχθεῖ αὐτὴ στὴν Ἐκκλησία.
Ἔτσι ὁ ἐπίσκοπος Εὐχαΐτων ἀνέλαβε τὴ
συμφιλίωση τῶν διαφόρων ὁμάδων καὶ συνέστησε τὴν κοινὴ ἑορτὴ μνήμης τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν ποὺ ὁρίστηκε γιὰ τὶς 30 Ἰανουαρίου, ἀφοῦ κατὰ τὸν ἴδιο μήνα προηγοῦνται οἱ
ἑορτὲς ἑκάστου. Τὴν 1η τοῦ μηνὸς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τὴν 25η τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θε-

ολόγου καὶ τὴν 27η τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου6. Ἐν τέλει συνέγραψε καὶ τὴν κοινὴ
ἀκολουθία ἀντάξια τῶν Ἁγίων αὐτῶν Πατέρων. Μάλιστα περὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 14ου αἰῶνος
ἀνηγέρθη περικαλλὴς ναὸς τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν στὴν Πόλη, δίπλα σχεδὸν στὴ μονὴ
τῆς Παναχράντου.
4. Τά μηνύματα τῆς ἑορτῆς
Ἀναμφιβόλως ἡ κοινὴ αὐτὴ ἑορτὴ τῆς συνάξεως τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀποτελεῖ ὁρατὸ
σύμβολο τῆς ἑνότητος καὶ τῆς ἰσότητος τῶν
μεγάλων αὐτῶν Διδασκάλων, ποὺ μὲ τὸν ἅγιο
βίο τους δίδαξαν ἐμπράκτως τὸ Εὐαγγέλιο
τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Μέγας Βασίλειος,
ἱδρυτὴς τοῦ κοινοβιακοῦ μοναχισμοῦ, ἐκπροσωπεῖ τὴν ἂσκηση θὰ λέγαμε, ὁ Γρηγόριος ὁ
Θεολόγος τὴ θεωρία καὶ, τέλος, ὁ Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος, μὲ τὸ ἔντονο κοινωνικό του
ἔργο, τὴ διακονία στὸ συνάνθρωπο. Καὶ οἱ
τρεῖς ἐξαιτίας τῆς ταπεινώσεώς των ἔμπροσθεν τῆς ἀληθείας, ἔχουν λάβει τὸ χάρισμα νὰ
ἐκφράζουν τὴν καθολικὴ συνείδηση τῆς
Ἐκκλησίας καὶ ὅ,τι διδάσκουν δὲν ἀντανακλᾶ
μόνον τὴν προσωπική των ἐμπειρία, ἀλλὰ
εἶναι ἡ ἴδια ἡ μαρτυρία αὐτῆς, δηλαδὴ τῆς
Ἐκκλησίας.
Ἐξαιτίας τῶν ὡς ἄνω οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες
ἀπὸ τὸ 1843 τιμῶνται καὶ ὡς προστάτες τῆς
Παιδείας καὶ τῶν Γραμμάτων, ὥστε ταυτοχρόνως ἡ Ἐκκλησία νὰ ὑπεκκαίει καὶ νὰ ὑποκινεῖ τὸν ἀγωνιστικὸ ζῆλο καὶ ὅσων
διατρέχουν τὸ στάδιο τῆς μαθήσεως, μὲ
σκοπὸ ἡ παιδεία μας, καὶ ἰδίως αὐτὴ τῶν
νέων, νὰ εἶναι ἡ πληρεστέρα δυνατή, καὶ λιπαινομένη μὲ τὴν εὐσεβὴ διδαχὴ καὶ τὸ προσωπικὸ παράδειγμα τῶν μεγίστων αὐτῶν
Φωστήρων νὰ περιλαμβάνει καὶ τὴν οὐσιωδεστάτην γιὰ τὴν εὐδαιμονία των κατὰ Θεὸν
κατάρτισιν καὶ μόρφωσιν, μέχρις οὗ μορφωθῇ
Χριστὸς ἐν ἡμῖν καὶ ἐν αὐτοῖς. Διότι μόνον ἐν
αὐτῷ καὶ δι’ Αὐτοῦ ἡ σωτηρία. Ἀμήν.7

5
Πρβλ. καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Βιβλιοθήκη «Φῶς», Μηναῖον τοῦ Ἰανουαρίου περιέχον ἅπασαν τὴν
ἀνήκουσαν αὐτῷ ἀκολουθίαν μετὰ τῆς προσθήκης τοῦ Τυπικοῦ, Ἀθήνα (χωρὶς ἡμερ. ἐκδόσεως), σελ. 450.
6
Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἑορτάζεται ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ τιμίου λειψάνου τοῦ ἱεροῦ πατρός.
7
Πρβλ. καὶ Μελίτωνος (μητροπολίτου Φιλαδελφείας), Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι, ἡ Παιδεία τοῦ Γένους καὶ ἡ
Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή, στό: Ἐπίσκεψις 632 (29.2.2004), σελ. 23.

Ἁγιολογικά Μελετήματα

ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ
Ὑπό τοῦ Ἱεροδιδασκάλου
π. Θεοχάρη Μέγγα

Μέ εὐχαρίστηση δημοσιεύουμε τά συμπεράσματα ἀξιόλογης μελέτης τοῦ ἀγαπητοῦ ἱεροδιδασκάλου π. Θεοχάρη Μέγγα “περί τῆς γνησιότητος τῶν ἱ. Λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, τῶν ἀποτεθησαυρισμένων ἐν τῷ ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ Ν. Καρβάλης Καβάλας».

Μ

ετά τήν παράθεση ὅλων
αὐτῶν τῶν στοιχείων ποιά
εἶναι ἡ γνώμη μας σχετικά μέ
τό εἰς τόν εὐλογημένο τοῦτο τόπο τεθησαυρισμένο ἱερό σκήνωμα;
Ἀνεπιφύλακτα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου
τοῦ Θεολόγου καί τοῦτο διότι ἀκολουθώντας τήν ροή τῶν πολεχθέντων καταλήγω καί πάλι εἰς τήν Καρβάλη καί εἰς τήν χαριτόβρυτο Λάρνακά του.

Τά λεί ψανά του στόν Ναό τοῦ Τ.
Σταυροῦ Καρβάλης

Οἱ Καρβαλιῶτες γρήγορα συνειδητοποιοῦν τόν κολοσσό τῆς Ἐκκλησίας πού
ἔχει στά σπλάχνα της ἡ ἁγιοτόκος γῆ
τους. Κάνουν μετακομιδή καί φέρνουν τά
ἱερά λείψανά του στό Ναό τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ πού συνονομάζεται καί Ναός τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου.
Γνωρίζουν
πώς οἱ ἀδύναμοι ὧμοι
1. Κωνσταντινούπολη τους δύσκολα θά κρατήΚέλβερι
σουν τόν θησαυρό αὐτό
κοντά τους. Πρό 15 ἐτῶν
ἀπέθαναν ὁ Πατέρας καί
Ὁ Ἅγιος πληγωμένος
ἡ μητέρα. Πρό 22 ἐτῶν ὁ
ἀπό τά γνωστά ἐπεισόδια
Καισάριος καί ἡ Γοργοστήν Κων/πολη ἐπιστρέφει
στό Κέλβερι, στήν πατρική
νία. Οἱ ἴδιοι ἄριστα γνωἘπιχειρήµατα
ρίζουν ὡς αὐτόχθονες καί
οἰκία ἐπιζητῶν τήν μόνωὑπέρ τῆς γνησιότητος τῶν ἱ. Λειψ.
λάτρεις τῶν Ἁγίων τίς
σιν. Πληγωμένος καί πάλι
ἀπό τήν ἀχαριστία τοῦ τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου τέσσερις σορούς. Γνωρίζουν συνάμα τήν ἐπιθυἀνεψιοῦ του, φεύγει πρός
στή Ν. Καρβάλη.
μία τοῦ Ἁγίου ζώντος
τήν «ἐνδοχώραν» σέ πατρικό του κτῆμα. Σ’ ἕνα ἁπλό ἡσυχα- εἰσέτι καί τό ἐπίγραμμα πού ἐπεθύμει.
στήριο, μόνος ὁ διάσημος, ὁ πυρφόρος, ὁ Ἄλλωστε ὁ ἴδιος στό ποίημά του μέ τίτλο
ἰσάγγελος, μέσα σέ βαθύ χειμώνα μέ συν- «Μετέστη πρῶτος ὁ Καισάριος πόνος»
τροφιά δύο διακόνους καί δύο βοσκούς, ἀναφερόμενος στό θάνατο τῶν οἰκείων
ὅπως γράφει ὁ καθητητής τοῦ Πανεπι- του γράφει:
«Εἰς τόν ἑαυτοῦ καί τῶν τοκέων, μόστημίου Ἀθηνῶν Σ. Παπαδόπουλος καί
ἐνῶ αὐτοί ἀπῆλθαν στήν κώμη γιά Θεία ρον, τίς πρῶτος καί τίς μετέπειτα ἀπῆρε.
Πρῶτος Καισάριος, ξυνόν ἄχος αὐτάρ
Κοινωνία καί τά χρειώδη, μόνος κατάμονος ἀπέρχεται τοῦ κόσμου ὁ ἀετός τῆς ἔπειτα Γοργόνιον μετέπειτα πατήρ φίλος
Ὀρθοδοξίας. Θάπτεται στό ἡσυχαστήριο οὐ μετά δηρόν Μήτηρ. Ὦ λυπρῆ παλάμη
καί γράμματα πικρά Γρηγορίου! γράψω
(σημερινή κόκκινη Ἐκκλησιά).
καί ἐμοῦ μόρον, ὑστατίου περ».
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Μετάφραση:
Στόν θάνατο τῶν οἰκείων.
Μετέστη πρῶτος ὁ Καισάριος, πόνος
κοινός. Ἀπό κοντά ἡ Γοργονία. (Ἐτάφη
ὅμως στό Ἰκόνιο ὅπου ἦταν παντρεμένη).
Δέν ἄργησε ὁ ἀγαπητός πατέρας. Καί σέ
λίγο πάει καί ἡ μητέρα. Ὦ χέρι ἀξιοθρήνητο καί γράμματα πικρά τοῦ Γρηγορίου.
Ἐπίγραμμα
θά
γράψω ὡς ἔσχατος
καί στή θανή μου.
Παράδειγμα γιά
ὅλους πού θρηνοῦν
γιά τό θάνατο προσφιλῶν τους προσώπων, πού κατευθύνει
πρός τή σωστή κατεύθυνση, μέ τούς
ὑπέροχους στίχους
του.
Καί ὁ οἰκογενειακός του τάφος μέ
τό ἐπίγραμμα πού
ὑπῆρχε:
«ΠΛΑΚΑ
ΠΟΥ
ΚΡΥΒΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΟ
ΤΟΥΣ ΔΟΞΑΣΜΕΝΟΥΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΣ
ΦΩΤΑ ΙΣΟΣΘΕΝΗ
ΣΕ ΠΕΤΡΑ ΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΙΕΡΕΙΣ. Η
ΠΛΑΚΑ Η ΑΛΛΗ ΔΕΧΘΗΚΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΗ ΤΗ ΝΟΝΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΛΑΜΠΡΟ
ΤΟ ΓΙΟ ΤΗΣ ΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΙΟ. ΕΤΣΙ
ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΟΥΣ. ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΟΛΟΙ ΨΗΛΑ
ΜΕ ΜΙΑ ΕΦΕΣΗ: ΖΩΗ ΟΥΡΑΝΙΑ».
Πόσα δέν ἐπισφραγίζει καί πιστοποιεῖ
καί ἀποκαλύπτει τό ἐπίγραμμα αὐτό, τό
ὁποῖο καί ἐπέφερε σκότωσιν λογισμῶν
καί ταραχήν διανοίας εἰς τούς ὑπό τοῦ
Προφυρογέννητου ἀποσταλέντας;
3. Δύο Λάρνακες
Οἱ λάρνακες εἶναι δύο. Στή μία τά λείψανα μητρός καί Καισαρίου Στήν ἄλλη

τά λείψανα πατρός καί Γρηγορίου. Τά
χρόνια περνοῦν. Φτάνουν στό 10ο αἰώνα.
Ἔρχονται οἱ ἀπεσταλμένοι τοῦ Κων/ντίνου Πορφυρογέννητου. Νωρίτερα, ὅπως
ἀναφέρει ὁ Μωραΐτης, αὐτό θά ἦταν
μᾶλλον ἀπίθανο νά συμβεῖ. Διότι τό ἀποκορύφωμα τῆς τιμῆς τῶν λειψάνων συμπίπτει μεταξύ τοῦ Η΄ καί ΙΓ΄ αἰῶνα. Νωρίτερα τιμοῦσαν τούς
μάρτυρες. Ἀπορίας
ἄξιον: Οὐδείς λόγος
γίνεται γιά ὑποδοχή,
γιά παράδοση, γιά
διευκόλυνση
τῶν
ὑψηλῶν ἀπεσταλμένων. Οἱ φιλόξενοι
Καππαδόκες ἀφιλόξενοι. Οὐδείς πλησιάζει. Ἐν ἀπορία οἱ
ξένοι… Πολλά τά λείψανα. Ὅλα Ἅγια!
Ποιό τοῦ Θείου Πατρός; Σημεῖον ἐκζητοῦσι, σημεῖα οὐκ
ἔχουσι. Οἱ σοφοί σέ
ἀπόγνωση. Πρέπει
ὁπωσδήποτε ὑπείκοντες πρός τή βασιλική προσταγή νά
ἐπιστρέψουν μετά
τοῦ ποθουμένου. Ἀγωνιωδῶς οἱ αὐτόχθονες «ὁρῶσι τά τεκταινόμενα». Καί νά ἡ
χρυσή τομή. Μιά ἐκ τῶν σορῶν ἡ περικαλλεστάτη κατ’ αὐτούς –ἀδόκιμος ὅρος
καθ’ ἡμᾶς, διότι περικαλλέστατα ἦσαν
λαμκαί εἶναι τά ὀστᾶ ὅλων τῶν ἁγίων, –λ
βάνεται ἀφοῦ κατά τήν λήψη ἐπῆλθε
ὁπωσδή ποτε ἐ κ πα ραδρομῆ ς ἀνά μι ξη
τῶν τιμίων ὀστέων, φτάνει εἰς Κων/πολη
καί διαμελισθεῖσα, καταλήγει καί εἰς τό
Ναό τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας. Γιά τούς
Καρβαλιῶτες ὅπως προελέχθη δέν ἀλλάζει τίποτα. Καμμία στάση, καμμία ἀντίδραση, καμμία ἔκφραση πικρίας, καμμία
διαμαρτυρία, κανένας γογγυσμός. Ἀπεναντίας τά χρόνια περνοῦν καί οἱ γενεές
τρέφονται μέ τό ἀνόθευτο γάλα της πα-

ράδοσης. Ὅτι δηλαδή, ἀνάμεσα στίς ἐναπομείνασες κάρες ἡ μία μετά πολλῶν
τῶν λειψάνων, ἀνήκει εἰς τόν Ἅγιο Γρηγόριο τό Θεολόγο. Καί μέ τόν δικέφαλο
πρότερο καί τήν ἡμισέληνο ἀργότερα, ὁ
Ἅγιος λειτανεύεται, περιφέρεται, ὑμνεῖται, προσκυνεῖται, θαυματουργεῖ. Στή
συνείδηση τήν ἀλάνθαση ὅλων τῶν Καππαδοκῶν, σύν ἐπισκόποις καί ἄρχουσι,
ἄνευ οὐδεμίας ἀμφιβολίας καί ἐπιφυλάξεως, ὁ Ἅγιος εἶναι ἐκεῖ. Διαχρονικά
τιμᾶται καί εἶναι ἀνάμεσά τους. Ὁ Ναός
του πλουτίζεται μέ ἀφιερώματα ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων, πλουσίων καί πενήτων, ὄγκο εὐλαγῶν ἐνθυμημάτων, περιβεβλημένος μέ βαθύτατο σεβασμό. Καί
ὅταν τίς ἀποφράδες ἡμέρες τοῦ ξεριζωμοῦ ἦλθαν τό 1924 στή Μακεδονίτισσα
γῆ, ἀπόρησαν οἱ πάντες γιά τή βαθιά πίστη τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, πίστη ἡ
ὁποία διατρανώνεται ἕνεκα τοῦ πλήθους
τῶν μεταφερθέντων ἀπό τήν Καππαδοκία κειμηλίων, τά ὁποία περιτράνωσαν
τήν τιμή πού ἀπολάμβανε τό τίμιο σκήνωμα τοῦ Ἁγίου, ἐπευλογῶν καί ἁγιάζον
τό πλήρωμα τοῦ νεόδμητου Ναοῦ στό
κέντρο του.
4. Τά τ. Λ είψανα του ἀπό τήν
Κων/πολι στήν Καρβάλη
Ἀλλ’ ὅμως, καίτοι μέρος τοῦ λειψάνου
του καθ’ ὅτι μετά τοῦ πατρός συνέκειτο,
νά ἡρπάγη εἰς βασιλεύουσα, πιθανότατο
καί πιστευτό, δύο τινά συνέβησαν.
Πρῶτον. Ὅπως προελέχθη διά τοῦ
σεπτοῦ Ἱεράρχου ἡμῶν, ἡ πανίσχυρη καί
οἰκονομικῶς εὔρωστη παροικία τῶν Καρβαλιωτῶν, νύκτα παραβίασε τό Ναό τῆς
Ἁγίας Ἀναστασίας καί ἀφοῦ ἔλαβε τά
ἱερά λείψανα, τά ἐπέστρεψαν στήν Καππαδοκία καί ἐλάχιστον μέρος αὐτῶν νά
διηρπάγη ἀπό τούς Λατίνους.
Καί δεύτερον, ἰδοῦ ἡ εὐτυχής συγκυρία. Μόλις πρό ἔτους, τό ἔτος 2004,
προσεκλήθη ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης μας κ.κ. Βαρθολομαῖος

ἀπό τήν Καθολική Ἐκκλησία, πρός παραλαβή τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου
τοῦ Χρυσοστόμου. Γι’ αὐτούς πού ἤθελαν μεγάλο μέρος τοῦ λειψάνου τοῦ
Ἁγίου στή Δύση… ἄνθρακες ὁ θησαυρός.
Ὁ Παναγιώτατος ἔφερε μόνο ὀκτώ μικρά
τεμάχια τῶν ἱερῶν λειψάνων, πού ἄν
ληφθῆ ὑπ’ ὄψιν ὅτι ὁ ἀνθρώπινος σκελετός φέρει 208 ὀστᾶ, αὐτά ἀντιπροσωπεύουν μόνον τό 4%. Ἄρα ποῦ ὑπάρχει
ἡ πληθύς τῶν τιμίων ὀστεῶν; Στήν Καρβάλη. Ἐνισχυτικό γιά μᾶς ὑπῆρξε τό ταξίδι τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου καί ὄχι ἀποθαρρυντικό.
5. Ἡ κάρα τοῦ Ἁγίου στό Ἅγ. Ὄρος;
Ὅσο γιά τήν κάρα τοῦ Ἁγίου τήν ἐπιδεικνυόμενη στό Ἅγιο Ὄρος τά πάντα
συντείνουν πρός τήν κάρα τοῦ Πατρός
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Γρηγορίου καί αὐτοῦ, ἐπισκόπου Ἀριανζοῦ
καί ὄχι τοῦ υἱοῦ, τουτέστι τοῦ Ἁγίου
ἡμῶν πατρός, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου,
Πατριάρχου Κων/πόλεως. Ἄλλωστε Ἅγιοι
ὑπῆρξαν καί εἶναι καί οἱ δύο, ὁμότιμοι
οὐρανοπολῖτες, οἰκήτορες τοῦ παραδείσου καί πρέσβεις πρός τόν Κύριον ἀμφότεροι. Τιμή καί κλέος γιά ὅποιον κατέχει
εἴτε τήν κάρα τοῦ πατρός, εἴτε τοῦ υἱοῦ.
Τελειώνοντας ἐπισφραγίζω τό πενιχρό μου πόνημα, μέ τούς λόγους τοῦ
Προκαθημένου τῆς Ἑλλάδικῆς Ἐκκλησίας κ.κ. Χριστοδούλου, ὅταν στόν ἑσπερινό τῆς 24η ς Ἰανουα ρί ου τοῦ ἔτους
2 000, ἀπευθυνόμενος σέ ἱεράρχες,
ἄρχοντες λαοῦ, λαοθάλασσα προσκυνητῶν καί Καρβαλιωτῶν, ὅπου διεκήρυξε στεντορία τῇ φωνῇ:
«…Ἔχετε τήν τιμή καί τό προνόμιο νά
ἔχετε φέρει τό ἱερό λείψανο τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, πού ἀποτελεῖ ἕνα πραγματικό θησαυρό καί ἀνεκτίμητο γέρας ἐμπρός στό
ὁποῖο πρέπει πάντοτε ν’ ἀποκαλυπτόμεθα».
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Κατά τόν μήνα Νοέμβριο 2007 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε τήν 4ην εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ.
Κων/νου καί Ἑλένης Δωματίων, ὅπου ἐχειροθέτησεν εἰς Ἀρχιμανδρίτην τόν ἐφημέριον τῆς ἐνορίας Ἱερομόναχον Ἀλέξιον Μιχαηλίδην, τήν 8ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν μετά τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου καί τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἄρτης, κ. Ἰγνατίου, καί Σιδηροκάστρου, κ. Μακαρίου, ὅπου εἰς τήν πλατείαν τῆς πόλεως ἀπό ἐξέδρας ὡμίλησεν
ἐπικαίρως, τήν 9ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου
Ἐλευθερουπόλεως, τήν 11ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ. Ν. Ἁγ.
Νικολάου μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως
καί Θάσου, κ. Προκοπίου, τήν 13ην ὅπου καί ἡ ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ν. Ἁγ.
Ἐλευθερίου μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σερρῶν καί ΝιγρίἙορτή ἁγίου Μηνᾶ.
της, κ. Θεολόγου καί Σιδηροκάστρου, κ. Μακαρίου, τήν 14ην εἰς
τήν Ἱ. Μ. Ἁγ. Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου, τήν 18ην εἰς τόν
Ἱ. Ν. Γαληψοῦς, τήν 21ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν. Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, τήν 25ην εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Ν. Περάμου, ὅπου ἐτέλεσεν τήν εἰς Διάκονον χειροτονίαν
τοῦ Σούτη Κων/νου, τήν 30ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀνδρέου τῆς ὁμωνύμου ἐνορίας.
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε τήν 7ην εἰς τόν Ἑσπερινόν
τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱ. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἐλευθερῶν,
τήν 8ην εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. ΝεκταἙορτή ἁγ. Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως. ρίου Ἐλευθερουπόλεως, τήν 10ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγ.
Μηνᾶ, ὅπου μεγαλοπρεπῶς τιμᾶται εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ.
Ν. Ἁγ. Νικολάου, μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου, κ. Προκοπίου, ὅστις καί προέστη τοῦ
Ἑσπερινοῦ καί τῆς Λιτανείας τῆς Ἱ. Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου, πού
τιμᾶται ὡς ὁ προστάτης τῆς Πόλεως, τήν 12ην εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου μετά τῶν ἀρχῶν καί
ἁπάντων τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου, τήν 20ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ
Ἱ. Ν. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου εἰς Νικήσιανην, τήν 29ην εἰς τόν
Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀνδρέου.
Πραγματοποίησε τήν 17ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν ΣύἙορτή ἁγ. Ἐλευθερίου Ἐλευθ/πόλεως. ναξιν εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μέ θέμα
εἰσηγήσεως: «Ἡ χριστιανικὴ οἰκογένεια κατά τόν Ἱ. Χρυσόστομον». Τήν εἰσήγησιν παρουσίασε ὁ Πρεσβ. Ἠλίας Τσολακίδης, θεολόγος.

Ἑορτή Ἁγ. Βαρβάρας.
Στρατόπεδο Ἀμβράζη.

Κατὰ τὸ μήνα Δεκέμβριο 2007 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:

Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε καὶ ὡ μ ί λ η σ ε: Τὴ 2αν εἰς τὸν Ἱ. Ν.
Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀντιφιλίππων, ὅπου καὶ ἐχειροτόνησεν Διά-

κονον τὸν θεολόγον Γεώργιον Σγουρίδην, τὴν 6ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικὸν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Νικολάου μετὰ
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νειλουπόλεως κ. Γενναδίου,
τὴν 7ην εἰς τὸν ἴδιον Ἱ.Ν., ὅπου ἐτέλεσε καὶ τὸ μνημόσυνον τοῦ
προκατόχου του κυροῦ Ἀμβροσίου Νικολάου, τὴν 11ην εἰς τὸν
Ἱ.Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος Ἐλασσῶνος μετὰ τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἑπισκόπου Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονος, τὴ 15ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Καθεδρικὸν Ἱ.Ν. τοῦ
Ἁγίου Ἐλευθερίου, τὴν 23ην εἰς τὸν Ἱ. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Χρυσοκάστρου, τὴν 25ην, τὰ Ἅγια Χριστούγεννα, εἰς
τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τὴν 26ην εἰς τὴν
Ἱ. Μονὴν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νικήσιανης, τὴ 30ὴν εἰς τὴν Ἱ.
Μονὴν Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου.

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε καὶ ὡ μ ί λ η σ ε: Τὴν 3ην εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱ.Ν. Ἁγίας Βαρβάρας Μεσιᾶς, τὴν
5ην εἰς τὸν πανηγυρικὸν Ἑσπερινὸν ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱ. Ναὸν μετὰ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νειλουπόλεως κ. Γενναδίου, τὴν 11ην εἰς
τὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος Ἐλασσῶνος, τὴ 14ην εἰς τὸν
Ἑσπερινὸν τοῦ πανηγυρίζοντος Καθεδρικοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὅπου καὶ
προέστη τῆς Λιτανείας τῆς Ἱ. Εἰκόνος καὶ τοῦ Ἱ. Λειψάνου τοῦ
Ἁγίου Ἐλευθερίου, τὴ 16ην εἰς τὴν Λειτουργίαν εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱ. Ναόν, τὴν 22αν εἰς τὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου
Ν. Περάμου, ὅπου καὶ προέστη τοῦ μνημοσύνου τοῦ Ἀναστασίου Σκαρτούλη, τὴν 24ην εἰς τάς ἀκολουθίας τῶν Ὡρῶν καί τοῦ
Ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱ. Ναόν,
τὴν 31ην εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου εἰς τὸν προσκυνηματικὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νεκταρίου καὶ Ἁγίου Βασιλείου.

Π ρ o έ σ τ η: Τὴν 4ην τῆς Δοξολογίας ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας
Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας εἰς τὸ Στρατόπεδον Ἀμβράζη, τὴν
13ην τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς Γαλατούλα Ἀναστασίας εἰς
τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου καὶ αὐθημερόν τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ Ξανθοπούλου Στεργίου εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Ν. Περάμου, καὶ τὴ 19ην τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἱ. Εὐχελαίου
εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱ. Ναὸν.

Λιτανεία πολιούχου Ἁγίου Μηνᾶ.

Μνημόσυνο Μακαριστοῦ
Μητροπολίτου Ἀμβροσίου.

Χειροτονία π. Γεωργίου Σγουρίδη.

Π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ε: Τὴν 8ην τὴν μηνιαίαν Ἱερατικὴν
Σύναξιν εἰς τὸ Πνευματικὸν Κέντρον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μὲ
θέμα εἰσηγήσεως: «Ἡ Ἱερατικὴ Οἰκογένεια». Τὴν εἰσήγησιν παρουσίασε ὁ Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
Ἐλευθ/πόλεως Πρωτ. Ἀθανάσιος Παπαδάκης. Ἀκολούθησε
ἐνδιαφέρουσα καὶ ἐποικοδομητικὴ συζήτησις.
Προήδρευσε: Τὴν 19ην τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου.

Παρέθεσε: Τὴν 28ην εἰς τὸ ἑστιατόριον «Μιχάλης» τῆς Ἐλευ-

Χειροτονία Διακόνου
π. Κωνσταντίνου Σούτη.
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θερουπόλεως Γεῦμα
ἀγάπης καὶ τιμῆς πρὸς
τοὺς ὑπαλλήλους τῶν
συνεργείων καθαρισμοῦ
τῶν πέντε Δήμων τῆς Ἐπαρχίας του.

Ε Λ

Προσέφερε: Τήν 28ην δῶρα ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς
κοσμοσωτηρίου ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων εἰς τά τέκνα τῶν Ἱερέων τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
τὰ ὁποῖα συνήχθησαν τήν ἡμέρα αὐτήν μετά τῶν οἰκογενειῶν των εἰς τὸν Μητροπολιτικόν Οἶκον καί ἔψαλαν τά κάλαντα στό Σεβασμιώτατο μέσα σέ κλῖμα
ἀμοιβαίας χαρᾶς καί ἀγάπης.

Παρακολούθησε: Τὴν 9ην εἰς τὸν Ἱ. Ν. Δωματίων
Συναυλίαν Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς ἐν ὄψει τῶν
Ἁγίων ἡμερῶν τῶν Χριστουγέννων, τὴν 23ην εἰς τὸν
Καθεδρικὸν Ἱ.Ν. τῆς Πόλεως Συναυλίαν ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱ.Ν.
κ. Ἰωαννίδη Χρυσοβαλάντη μὲ χριστουγεννιάτικους
ἐκκλησιαστικούς ὕμνους καὶ παραδοσιακὰ κάλαντα.
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Εὐλόγησε: Τὴν 9ην τὸ Γάμο τῶν Χατζησάββα
Ἠλία καὶ Χαϊταΐδου Ἰωάννας εἰς τὸν Ἱ.Ν. Ν. Ἡρακλείτσης.
Ἔψαλαν τὰ κάλαντα εἰς τὸν Σεβασμιώτατον ἡ
μουσικὴ τοῦ Δήμου, στρατιῶτες, σύλλογοι, σωματεῖα
καὶ τὰ παιδιὰ τῶν Ἱερέων.

Βοήθησε: Μέσῳ τοῦ Γεν. Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς
Ἱ. Μητροπόλεως ἀναξιοπαθοῦντας καὶ δοκιμαζομένους ἀδελφοὺς καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους.

Χειροτονίες Διακόνων Τήν 25ην Νοεμβρίου εἰς
τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου Ν. Περάμου ἐχειροτόνησεν εἰς Διάκονον τόν ἀπόφοιτον τοῦ Ἐκκλησ. Λυκείου
Χίου Κων/νον Σούτην πατέρα τριῶν παιδιῶν καί τήν
2αν Δεκεμβρίου εἰς τόν Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀντιφιλίππων τόν Θεολόγον Γεώργιον Σγουρίδην πατέρα
δύο παιδιῶν. Ὁ ὑποψήφιος Διάκονος Γεώργιος εἰς
τήν ὁμιλίαν του μεταξύ ἄλλων εἶπε: Ἡ σημερινή μέρα
ὁρόσημο τῆς ζωῆς μου κάνει τήν καρδιά μου νά εἶναι
πλημμυρισμένη ἀπό ποικίλα συναισθήματα. Συναισθήματα χαρᾶς καί ἐνθουσιασμοῦ πού μέ διακατέχουν
γιά τή ξεχωριστή καί ἰδιαίτερη τιμή πού μοῦ γίνεται

νά στρατολογηθῶ κι ἐγώ στρατώτης τοῦ Χριστοῦ καί
ὑπηρέτης τοῦ θυσιαστηρίου του, ἀλλά καί συναισθήματα φόβου καί δέους μπροστά σ’ αὐτή τήν ἱερή
ἀποστολή καί τό ἔργο πού ἀναλαμβάνω νά ἐπιτελέσω. Ἀναλογιζόμενος τήν ἱερή παρακαταθήκη τῆς ἀποστολικῆς παράδοσης πού κληροδοτῶ γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ ἔργου τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, διαπιστώνω
τήν ἁμαρτωλότητα τῆς φύσης μου καί τό ἀσθενές τῶν
δυνάμεών μου. Πιστεύω ὅμως ὅτι μέ τή συνέργεια τῆς
θείας χάριτος αὐτῆς πού «πάντα τά ἀσθενή θεραπεύουσα καί τά ἐλλείποντα πληροῦσα ν’ ἀνταποκριθῶ
στίς προσδοκίες σας Σεβασμιώτατε πάτερ καί νά ἐπιτελέσω μέ ἐπιτυχία τό ἱερό ἔργο πού μοῦ ἀνατίθεται
μέ τήν εἴσοδό μου στόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερωσύνης.
Ἐκ μέρους τῶν συγγενῶν ὁ θεῖος του πρωτ. Ἀπόστολος Σγουρίδης, θεολόγος, προσφώνησε τόν ὑποψήφιο Διάκονο λέγων: Ὕψιστον λειτούργημα θά ἀναλάβεις, πού εἶναι ἀνώτερον καί τῆς Βασιλικῆς πορφύρας καί τῶν Ἀγγέλων ἀκόμη. Εἶναι ὑψίστη τιμή νά
ὑπηρετῆς Ἐκκλησία καί Γένος. Ὁ Ἅγ. Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης χαρακτηρίζει τήν Ἱερωσύνην ὡς θεῖον
χρῆμα καί τῶν ὄντων ἁπάντων τό τιμιώτερον μέσον
μεταξύ θείας καί ἀνθρωπίνης φύσεως.
Πρέπει νά γνωρίζεις πώς πρέπει πάντοτε νά σέ διακατέχει ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, διότι κατά τόν Ἱερό Χρυσόστομο ὁ φόβος εἶναι ἡ μεγαλοποίηση ἀναμενόμενων συμφορῶν πού συνδέονται μέ ἔνοχη συνείδηση.
Ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τόν φόβον, ἡ τελεία
νίκη τῆς ἀγάπης εἶναι ἡ κυριαρχία τοῦ πνεύματος
ἐντός μας.
Ὁ «Ἄμβων Παγγαίου» εὔχεται εἰς τούς δύο Διακόνους ὁσιότητα βίου καί λαμπράν διακονίαν.
Διανομή δωρεάν τροφίμων
ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη
γιά δεύτερη συνεχή χρονιά

Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2007 πραγματοποιήθηκε, μέ
τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
κ. Χρυσοστόμου, γιά δεύτερη συνεχή χρονιά ἡ διανομή δωρεάν τροφίμων στίς ἄπορες οἰκογένειες τῆς
Μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας. Σύμφωνα μέ τά
στατιστικά στοιχεῖα τοῦ ἁρμοδίου τῆς διανομῆς τροφίμων, κ. Νικόλαου Χατζητριανταφύλλου, διανεμήθηκαν στά πλαίσια τῆς ἐντονώτερης δραστηριοποίησης τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου σέ 250 ἄτομα 1000 περίπου κιλά ζυμαρικῶν.

Ἡ ἀπόφασις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
γιά τό ἀποτέλεσμα τοῦ οἰκονομικοῦ ἐλέγχου

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, μέσῳ τοῦ ὑπ᾽ ἀριθμ. πρωτ. 3752 Συνοδικοῦ ἐγγράφου, ἐξέφρασε ἰδιαιτέρως τήν ἱκανοποίησή της γιά
τό ἀποτέλεσμα τοῦ οἰκονομικοῦ ἐλέγχου πού διενεργήθηκε ἀπό τή
Γενική Ἐκκλησιαστική Οἰκονομική Ἐπιθεώρηση στήν καθ᾽ ἡμᾶς Ἱ.
Μητρόπολη τόν Ἰούνιο τοῦ 2007. Ἡ πορισματική ἔκθεσις, μέ ἀριθμ.
πρωτ. 474, τῆς Διεύθυνσης Ἐπιθεωρήσεως σχετικῶς μέ τόν διενεργηθέντα ἔλεγχο στίς Διαχειρίσεις τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως τονίζει πρωτίστως πώς, αὐτές ἐν συνόλῳ λειτούργησαν
ὁμαλά καί εὔρυθμα. Σχετικῶς μὲ τὴ λειτουργία τοῦ Γενικοῦ Φιλόπτωχου Ταμείου ἀναφέρονται καί τά ἑξῆς: «Γιὰ κάθε βοήθημα
μορφώνει ἄποψη ὁ Μητροπολίτης καί ἐγκρίνει τήν καταβολή του.
Ἐκεῖνο πού παρατηροῦμε εἶναι ὅτι, κατά τό χρόνο τῆς διαποιμάνσεως ἀπό τόν Σεβασμιώτατο κ. Χρυσόστομο, τά ἔσοδα τῆς Μητροπόλεως καί τοῦ Γενικοῦ Φιλόπτωχου Ταμείου αὐξήθηκαν σημαντικά. Ἐπίσης ἐκεῖνο πού διαπιστώθηκε καί κατά τήν παρούσα
ἐπιθεώρηση εἶναι ὅτι τά ἔσοδα τῆς ἐλεγχόμενης διετίας ἔχουν αὐξηθεῖ σημαντικά σέ σχέση μέ αὐτά τοῦ ἐκδημήσαντος κυροῦ Εὐδοκίμου. Πιστεύουμε ὅτι, θά συνεχιστεῖ αὐτή ἡ πρόοδος ἔτσι ὥστε ἡ
Ἱ. Μητρόπολη νά μπορέσει νά ἀσκήσει τό φιλανθρωπικό, κοινωνικό
καί θρησκευτικό ἔργο της». Κατά δεύτερον ἡ ἔκθεσις ἐξαίρει τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Χρυσόστομο, τό Γενικό Ἀρχιερατικό
Ἐπίτροπο, π. Ἀθαν. Παπαδάκη, καθώς καί τό λογιστή τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας κ. Νικ. Χατζητριανταφύλλου γιά τή σωστή ἐνάσκηση τῶν καθηκόντων τους. Εἰδικότερα ἐπισημαίνει: «Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος ὡς κύριος καί βασικός
ὑπόλογος καὶ οἱ περί αὐτῶν ἀσχολούμενοι, κυρίως ὁ πρωτ. Παπαδάκης Ἀθανάσιος καί ὁ λογιστής ὡς καί οἰκονομικός σύμβουλος Χατζητριανταφύλλου Νικόλαος, κατά τήν ἐνάσκηση τῶν καθηκόντων τους, ἐπέδειξαν τήν ἀπαιτούμενη εὐαιασθησία, χρηστότητα, ἐπιμέλεια καί δραστηριότητα χωρίς νά παραγνωρίζεται
καί ἡ σημαντική βελτίωση τῶν ἐξ εἰσφορῶν ἐσόδων». Ἐν τέλει ἡ
ἔκθεσις ἐπισημαίνει τή γενικότερη προσπάθεια πού καταβάλλεται
γιά μιά οὐσιαστική λειτουργική ἀναβάθμιση τῶν Διαχειρίσεων τῆς
Ἱ. Μητροπόλεώς μας.

Γεῦμα πρός τιμήν ὑπαλλήλων
τῶν Δήμων τῆς Μητροπόλεως

Κάλαντα ἀπό στρατιῶτες
τῆς Ἐλευθερούπολης.

Μέ τήν Φιλαρμονική
τοῦ Δήμου Ἐλευθερουπόλεως.

Χορήγησις δέκα ὑποτροφιῶν σέ φοιτητές καί σπουδαστές
ἀπό τό Ἵδρυμα Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ

Τό Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα Ὑποτροφιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ἀπεφάσισε νά χορηγήσει τίς
πρῶτες δέκα ὑποτροφίες σέ φοιτητές και σπουδαστές τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας, οἱ ὁποῖοι ἐπιλέγησαν γιά τό σχολικό ἔτος
2007-2008 ἀπό τήν Ἐπιτροπή Ἀξιολογήσεως καί Ἐπιλογῆς τοῦ Ἱδρύματος ὑπὸ τήν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου. Καί αὐτή ἡ πρωτοβουλία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἐντάσσεται στά πλαίσια τοῦ γενικότερου κοινωνικοῦ ἔργου της.

Δῶρα στά παιδιά
τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεως.
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