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ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Τ ήν  Πέµπτην 7ην Φεβρουαρίου
τοῦ σωτηρίου ἔτους 2008 ἡ σεπτή
Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς

Ἑλλάδος ἐξέλεξε µέ σηµαντική πλειονο-
ψηφία νέον Ἀρχιεπίσκοπον, τόν Μητρο-
πολίτην Θηβῶν καί Λεβαδείας κ.
ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ.

Τό πένθος ἀπό τήν κοίµηση τοῦ
πολύκλαυστου Ἀρχιεπισκόπου Χρι-
στοδούλου διαδέχθηκε ἡ χαρά ἀπό
τήν ἐκλογή ἑνός ἄξιου διαδόχου του. ΤΤήήνν
ππιικκρρίίαα  ἀἀππόό  ττόόνν  θθάάννααττοο  ττοοῦῦ  λλααοοφφιιλλοοῦῦςς
ἐἐκκκκλληησσιιαασσττιικκοοῦῦ ἩἩγγέέττοουυ  ττήήνν  ἀἀννττιικκααττέέ--
σσττηησσεε  ἡἡ ἀἀνναακκοούύφφιισσηη  κκααίί  ἡἡ  γγλλυυκκεειιάά  ππρροοσσ--
δδοοκκίίαα  ἑἑννόόςς  ννέέοουυ  ππννεευυµµααττιικκοοῦῦ ἩἩγγέέττοουυ.. «Τό
ἑσπέρας αὐλισθήσεται κλαυθµός καί εἰς τό
πρωί ἀγαλλίασις» (Ψαλµ. 29,6).

Ἔτσι τά οἰκονόµησε «ὁ βάθει σοφίας φι-
λανθρώπως πάντα οἰκονοµῶν καί τό συµ-

φέρον πάσιν ἀπονέµων...». Ἐξ οὐρανοῦ εἶδε
τό πένθος τό µέγα τοῦ λαοῦ, τόν κλαυθ-
µόν, τόν ὀδυρµόν του, τήν ἀπέραντη πέν-
θιµη κοσµοσυρροή γύρω καί πάνω ἀπό τό
σκήνωµα τοῦ πολυφίλητου Ἱεράρχου καί
εἶπε. ««ΟΟὐὐκκ  ἐἐάάσσωω  ὑὑµµᾶᾶςς  ὀὀρρφφααννοούύςς......»».. Θά
σᾶς στείλω ἄλλον πνευµατικόν Πατέρα

καί καλόν Ὁδηγόν. Ἐξίσου ἀξιαγά-
πητον καί στοργικόν πρός ὅλους.

Καί µᾶς ἔστειλε τόν σεµνόν καί
φρόνιµον καί συνετόν Ποιµενάρχην τῶν
Θηβῶν καί τῆς Λεβαδείας. Ἕναν ἑβδοµη-
κοντούτην στιβαρόν Ἱεράρχην, γλυκύν καί
προσηνέστατον. Ἄτυφον καί ταπεινόν. Μέ
πεῖρα ἐκκλησιαστική. Σέ πολλά ἐπίπεδα.
Μέ σοφίαν θύραθεν καί ἐκκλησιαστική.
Μέ ἔργα καλά καί θεάρεστα, µέ τά ὁποῖα
ἔχει στολίσει τήν Μητρόπολή του γιά νά
ὑπηρετοῦν τίς ὑλικές καί τίς πνευµατικές

Ο ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ἄξιος!!

Amvon_14  6/10/08  11:05 AM  Page 3



MBΩNA

4

ἀνάγκες τοῦ εὐτυχοῦς καί τώρα ἀ πορφανι-
σθέντος χάριν ἡµῶν ποιµνίου του. Ἀγωνι-
στήν ὑπέρ τῶν δικαίων τῆς Ἐκκλησίας. Μα-
χητήν ἀνυποχώρητον τῆς πίστεώς µας.

∆έν εἶναι τυχαία ἤ προϊόν κοσµικῶν πα-
ραγόντων καί σκοπιµοτήτων ἡ χθεσινή
ἐκλογή τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς πατρίδος
µας. Μέ πολλή προσοχή ἐκτίµησαν ἠθικά
καί πνευµατικά προσόντα καί προπάντων
τό ἀδιαφιλονείκητο συµφέρον τῶν χρι-
στιανῶν. Ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπός µας ἦτο γιά
πολλούς καί σοβαρούς λόγους διακεκριµένο
µέλος τῆς Ἱεραρχίας. Ἐπεβάλλετο πρωτί-
στως µέσα στό ἱερό Σῶµα µέ τήν ἀξιοθαύ-
µαστη ἀξιοπρέπειά του, µέ τήν ὁποίαν
ἀντιµετώπισε τήν πρό δεκαετίας ἀποτυχία
του στόν πρῶτο θρόνο τῶν Ἀθηνῶν. Στήν
περίπτωση τοῦ Προκαθηµένου µας µπο-
ροῦµε νά ἐπαναλάβωµε τήν σχετική φράση
τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόµου ««οοὐὐκκ  ἠἠδδίίκκηηττααιι,,
ἀἀλλλλάά  κκααίί  ἐἐσσττεεφφααννώώθθηη  φφιιλλοοσσοοφφώώττεερροοςς  γγεε--
ννόόµµεεννοοςς  ττήήνν  ψψυυχχήήνν......!!»»..

Ἀλλά καί αὐτά τά πασίγνωστα προσόντα
του, χαρίσµατα ἔµφυτα καί ἐπίκτητα, τά
ὁποία κάλλιστα ἐγνώρισαν οἱ χριστιανοί τῆς
ἐπαρχίας του, δέν ἦσαν εὐκαταφρόνητα. Ἡ
ἀἀµµφφιιλλααφφήήςς  µµόόρρφφωωσσηη του τόν ἔφερε µέχρι
τά κράσπεδα τῆς Ἀκαδηµαϊκῆς Κοινότητος,
τόν ὡδήγησε  ἔξω, στήν Εὐρώπη, σέ ἀξιόλο-
γες σπουδές. Ἡ κατοπινή ἐπιστηµονική του
ἐνασχόληση µέ σοβαρά ἀρχαιολογικά θέ-
µατα. Ἡ συγγραφή βιβλίων. Καί προπάν-
των τό γόνιµο καθαρά ἐκκλησιαστικό ἔργο
στήν Ἐπαρχία του, µέ τό θερµό ποιµαντικό
ἐνδιαφέρον, πού διέλαµψε στήν σσττεελλέέχχωωσσηη
ττοοῦῦ ἹἹεερροοῦῦ ὑὑππ’’  ααὐὐττόόνν  ΚΚλλήήρροουυ  µµέέ  µµοορρφφωωµµέέ--
ννοουυςς  κκααίί  εεὐὐσσεεββεεῖῖςς  ἱἱεερρεεῖῖςς.. Στήν δηµιουργία
εὐαγῶν ἹἹδδρρυυµµάάττωωνν,, τόσο γιά ὑλικά ὅσο καί

γιά πνευµατικά θέµατα, ἀνάλογα µέ τά
ἐπιστηµονικά ἐνδιαφέροντα τοῦ Ἱεράρχου.

Ποιός δέ δέν θυµᾶται τούς ἀξιέπαινους
ἐκείνους ἀἀγγῶῶννεεςς  ττοοῦῦ ἉἉγγίίοουυ  ΘΘηηββῶῶνν,, ὅταν οἱ
ψευδοµάρτυρες τοῦ Γιεχωβᾶ ἐπεχείρησαν
στηριζόµενοι στό ἄφθονο χρῆµα νά ἱδρύ-
σουν κέντρον προπαγανδιστικό στήν ἐπαρ-
χία του. Εὐτυχῶς ὁ Πανάγαθος ∆οµήτωρ
τῆς Ἐκκλησίας γιά τό πνευµατικό συµφέ-
ρον ὅλων εὐλόγησε τούς ἀγῶνες τούς θε-
σπεσίους τοῦ καλοῦ τότε Ποιµένος τῶν
Θηβῶν καί δέν ἐπέτρεψε νά γίνουν πράξη
καταχθόνια καί σκοτεινά σχέδια.

Ὅλα αὐτά τά θεάρεστα ἔργα καί οἱ προ-
θέσεις καί τά ἠθικά χαρίσµατα καί ἡ ὅλη
βιοτή καί πολιτεία, κάτω ἀπό τήν πνοή τοῦ
Παρακλήτου, συνετέλεσαν, ὥστε ἡ καρδιά
τῶν περισσοτέρων Ἱεραρχῶν νά κλίνη εὐ -
νοϊκά πρός τήν ἐκλογή τοῦ Μητροπολίτου
Θηβῶν καί Λεβαδείας.

Εὐχαριστοῦµε τόν Πανάγαθο γιά τήν
∆ωρεά Του αὐτή καί ἐπειδή ἀπό πικρή
πείρα οἱ πάντες γνωρίζοµε τό εὐµετάπτωτο
καί εὐµετάβολο ἡµῶν τῶν ἀνθρώπων, εὐχό-
µεθα Ἐκεῖνος ««ὁὁ  µµόόννοοςς  εεἰἰδδώώςς  ττῆῆςς  ττῶῶνν
ββρροοττῶῶνν  οοὐὐσσίίααςς  ττήήνν  ἀἀσσθθέέννεειιαανν......  ννάά  ππεερριι--
ζζώώσσηη  µµέέ  ἐἐξξ  ὕὕψψοουυςς  δδύύννααµµιινν»»  ττόόνν  ΠΠρρωωθθιιεε--
ρράάρρχχηηνν  µµααςς,, νά στηρίζη καί
κατευθύνη στό  Ἔργο του ἐπί ἔτη
πολλά τόν νέον Προκαθήµενό µας,
τόν πρᾶον καί ἡσύχιον, τόν
νουνεχῆ καί σώφρονα
Ἀ ρ χ ι ε  π ί σ κ ο π ο ν
Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩ-
ΝΥΜΟΝ τόν Β΄.

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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11..  ΟΟἱἱ  ««ὁὁδδῖῖττεεςς»»
ττοοῦῦ  ἱἱ..  ΧΧρρυυσσοοσσττόόμμοουυ

«Ὁδίτας» ἐχαρακτήριζε πολ λὲς
φορὲς στὰ φλογερὰ καὶ βαθυ-
στόχαστα και μελισταγῆ κηρύγ-
ματα του ὁ μέγας καὶ ἀνεπανά-
ληπτος Διδάσκαλος τῆς χριστια-
νικῆς μας πίστεως, ὁ ἱερὸς Χρυ-
σόστομος, τοὺς ἀνθρώπους.
«Ὁδῖται ἐσμέν» παρατηροῦσε
στοχαστικὰ ἀναφερόμενος στὴν
περιπλάνηση τοῦ ἀνθρώπου
ἐπάνω στή γῆ. Μὲ αὐτὴν δὲ τὴν
ἁπλὴ εἰκόνα, τοῦ ὁδοιπόρου, τοῦ
διαβάτη, ἔδινε παραστατικὰ καὶ
περιεκτικὰ τὴν οὐσία τῆς ἀνθρώ-
πινης ζωῆς σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο.

««῾̔ΟΟδδὸὸςς  γγὰὰρρ  ττὰὰ  ππααρρόόνντταα,, καὶ τὰ
χρηστά, καὶ τὰ λυπηρὰ τοῦ βίου
τούτου, καὶ ἑκάτερα ὁμοίως πα-
ροδεύεται, καὶ οὐδὲν αὐτῶν πάγιον,
οὐδὲ βεβηκός, ἀλλὰ μιμεῖται τὴν
φύσιν, ὁμοῦ τε φαινόμενα, καὶ
παρατρέχοντα. ΚΚααθθάάππεερρ  οοὖὖνν
ὁὁδδῖῖττααιι  κκααὶὶ  ὁὁδδοοιιππόόρροοιι  ἄἄνν  ττεε  δδιιὰὰ  λλεειι--
μμώώννωωνν  ὁὁδδεεύύωωσσιινν,,  ἄἄνν  ττεε  δδιιὰὰ  φφαα--
ρράάγγγγωωνν,,  οοὐὐδδεεμμίίαανν  οοὐὐδδὲὲ  ἐἐννττεεῦῦθθεενν
κκααρρπποοῦῦννττααιι  ττὴὴνν  ἡἡδδοοννήήνν,,  οοὐὐδδὲὲ
ἐἐκκεεῖῖθθεενν  ὑὑπποομμέέννοουυσσιι  λλύύππηηνν·· ὁδῖται
γάρ εἰσιν, οὐχὶ πολῖται, ἑκάτερα
παρατρέχοντες, καὶ ππρρὸὸςς  ττὴὴνν  ππαα--
ττρρίίδδαα  ττὴὴνν  ἑἑααυυττῶῶνν  ἐἐππεειιγγόόμμεεννοοιι»»··
(Ἐπιστολή 105 Χαλκιδία).

Ὅλη ἡ χριστιανική φιλοσοφία με
δύο ὡραῖα λόγια!

Ἡ ἀόριστη, νεφελώδης καὶ
ἀσαφὴς ἔννοια τοῦ χρόνου τρόπον

τινὰ ὑποστασιοποιεῖται σ’ αὐτὴν
τὴν συγκεκριμένη εἰκόνα τῆς πο-
ρείας τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ἀπὸ τὴν
ἀρχὴ τῆς ζωῆς, τὴ γέννηση, μέχρι
τὸ τέρμα της, τὸ θάνατο. Ἴσως νὰ
προκαλῆ στὴ ψυχὴ αἰσθήματα με-
λαγχολίας αὐτὴ ἡ ἀδιάκοπη, ἡ
ἀσταμάτητη πορεία τοῦ διαβάτη
ἀνθρώπου στὸν ἀτέρμονα δρόμο
τοῦ χρόνου μέχρις ὅτου φθάση
στὸν προορισμό του, στὸ τέλος τοῦ
δρόμου.

22..  ἩἩ  πποορρεείίαα  ττοοῦῦ  χχρριισσττιιααννοοῦῦ

ΣΣ’’  ααὐὐττὴὴνν  ὅὅμμωωςς  ττὴὴνν  μμοοννόόττοοννηη
εεἰἰκκόόνναα  ττοοῦῦ  δδιιααββάάττηη,, (γιά τήν ἀλή-
θεια ὄχι σήμερα τόσο συνηθισμένη,
ἀφοῦ σπάνια... περπατᾶμε) τοῦ πε-
ριπατητῆ, ἡἡ  ππίίσσττηη  μμααςς  ἔἔββααλλεε  ὡὡ  --
ρρααῖῖαα,,  εεὐὐχχάάρριισστταα  χχρρώώμμαατταα καὶ τὴν
ἐφαίδρυνε. Ἔσπασε τὴν μονοτονία
της. Τώρα μὲ τοῦ Χριστοῦ μας τὴν
Χάρη τὸ κάθε ἐμπόδιο, ὁ κόπος, οἱ

ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Ἐπίκαιρα
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ἱδρῶτες καί ὁ μόχθος τῆς πορείας μας,
οἱ ἀμέτρητες ἀγωνίες ἀπέκτησαν κάποιο
νόημα.

Ἄλλο εἶναι ἁπλῶς νὰ τρέχης, καὶ ἄλλο
πολὺ διαφορετικὸ νὰ τρέχης, διότι σπά-
ζοντας κάποιο νῆμα στὸ τέρμα καὶ ἔχον-
τας ἐπιτύχει καλὲς ἐπιδόσεις θὰ σὲ ὑπο-
δεχθοῦν μὲ χειροκροτήματα καὶ ἐπευ-
φημίες. Καὶ τότε τὸ στεφάνι τῆς νίκης
ἤ τὸ χρυσό κύπελλο τῆς νίκης θά
εὑρεθῆ στὰ χέρια σου. Ὅπως γράφει ὁ
κορυφαῖος πρωταθλητὴς τοῦ δρόμου τῆς
πίστεως, ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν
ΠΠααῦῦλλοοςς··  ««ἐἐγγὼὼ  ττοοίίννυυνν  οοὕὕττωω  ττρρέέχχωω,,  ὡὡςς  οοὐὐκκ
ἀἀδδήήλλωωςς»»..  ΞΞέέρρωω,,  δδηηλλααδδήή,,  ππῶῶςς  ττρρέέχχωω  κκααὶὶ
γγιιααττίί  κκοουυρράάζζοομμααιι..  ΤΤὸὸ ἴἴδδιιοο  ππααρραακκααλλῶῶ  κκααὶὶ
ἐἐσσεεῖῖςς  ««οοὕὕττωω  ττρρέέχχεεττεε,,  ἵἵνναα  κκααττααλλάάββηηττεε......»»
(Α΄ Κορινθ. 9, 24-26).

Ἡ πορεία μας ἐπάνω στὴ γῆ, ὄχι μόνο
σὲ ἰσώματα, στήν ἄσφαλτο, ἀλλὰ καὶ
πάνω ἀπὸ βουνὰ καὶ ἀνάμεσα ἀπὸ
αἰχμηροὺς καὶ ἀπότομους βράχους καὶ
λακκοῦβες καὶ ἀνώμαλα ἐδάφη, τώρα μὲ
τοῦ Χριστοῦ τὴν ἀκλόνητη πίστη στὴν
καρδιά, ὅλα αὐτὰ χάνουν τήν σκληρό-
τητά τους, ἀποκτοῦν ἕνα βαθύ νόημα.
Δὲν ἀποκάμνουν, δὲν ἀπαγοητεύουν
τὸν ὁδοιπόρο. Ἀντίθετα αὐξάνουν τὴν
ὑπομονή του, τὸ θάρρος του, τὴν ἐλπί-
δα καὶ ἀπαντοχή του νὰ φθάση στὸ τέ-
λος τοῦ δρόμου, στὸ τέλος τῆς νίκης.

Κάτω ἀπὸ τὴν στοργικὴ σκέπη τῆς
ἁγίας μας πίστεως ὁ ἄνθρωπος παύει,
ἂν θέλη, νὰ εἶναι ὁ θλιβερὸς, ὁ μοιραῖος
και ἄβουλος ὁδοιπόρος τῆς ζωῆς, ποὺ
σέρνει ἀνώφελα τὰ βήματά του, βαρειὰ
καὶ κουρασμένα, στῆς ζωῆς τὴν μονότονη
στράτα. Διότι δδὲὲνν  εεἶἶννααιι  μμόόννοοςς!! Κάποιος
βαδίζει δίπλα του καὶ τοῦ μιλᾶ καὶ τὸν
παρηγορεῖ. Καὶ τότε, νιώθει, τόσο ὡραῖα,
ὅπως ὡραία ἔνιωσαν καὶ πρωτόγνωρα οἱ
δυὸ μαθητές, ποὺ βάδιζαν μετὰ τήν

Σταύρωση καὶ τὴν Ἀνάσταση Του στε-
νοχωρημένοι καὶ κατηφεῖς καὶ ἀπελπι-
σμένοι πρὸς Ἐμμαούς.

ἜἜχχοοννττααςς,,  χχωωρρὶὶςς  ννὰὰ  ττὸὸ  γγννωωρρίίζζοουυνν,,
σσυυννοοδδοοιιππόόρροο  ττὸὸνν  ΚΚύύρριιοο,,  τὸν πρὶν λίγο
Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, δδοοκκίίμμαασσαανν  ττὴὴνν
ὡὡρρααιιόόττεερρηη  πποορρεείίαα  ττῆῆςς  ζζωωῆῆςς  ττωωνν.. Τέτοιο
περίπατο δέν εἶχαν ξαναδοκιμάσει. Ἡ
καρδιὰ των πυρπολεῖτο ἀπὸ αἰσθήμα-
τα χαρᾶς καὶ ἀνακούφισης, ἀπὸ πρω-
τοφανῆ εὐφορία. Στὴ γῆ πατοῦσαν τὰ
πόδια τους, ἀλλὰ ἡ ψυχὴ τους πετοῦσε
σὲ οὐράνιους, πανέμορφους κόσμους…
««ΟΟὐὐχχὶὶ ἡἡ  κκααρρδδίίαα ἡἡμμῶῶνν  κκααιιοομμέέννηη  ἦἦνν  ἐἐνν
ἡἡμμῖῖνν,,  ὡὡςς  ἐἐλλάάλλεειι  ἡἡμμῖῖνν  ἐἐνν  ττῆῆ ὀὀδδῶῶ  κκααὶὶ  δδιιήή--
ννοοιιγγεενν  ἡἡμμῖῖνν  ττάάςς  ΓΓρρααφφάάςς....;; (Λουκᾶ 24,32)
μονολογοῦσαν ἀργότερα μεταξύ τους,
ἀδυνατώντας ὁ Λουκᾶς και ὁ Κλεόπας
νὰ περιγράψουν τὰ σπάνια αἰσθήματα
τῆς θείας εὐφροσύνης, ποὺ αἰσθάνθηκαν
βαθειὰ στὸ εἶναι τους.

Ἀλλὰ ἀκριβῶς ἔτσι αἰσθάνεται ὁ
κάθε ὁδοιπόρος αὐτῆς τῆς ζωῆς, ὅπως
οἱ δυὸ ὁδοιπόροι πρὸς Ἐμμαούς, μετὰ
τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Ὅταν εἶναι
χριστιανὸς συνειδητά, ὅταν πιστεύει
καὶ ἀγαπᾶ τὸν Κύριο, μελετᾶ μὲ ἐνδια-
φέρον τὶς Γραφὲς καὶ προσεύχεται μὲ
θερμὴ πίστη. Διότι γνωρίζει ὅτι Ἐκεῖνος
εἶναι ἡ ΟΔΟΣ, ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή.

33..  ἩἩ  ππεερρίίοοδδοοςς
ττῆῆςς  ΜΜ..  ΤΤεεσσσσααρραακκοοσσττῆῆςς

Μικρογραφία αὐτῆς τῆς πορείας μας
ἐπάνω στὴ γῆ εἶναι ἡ ἱερὰ αὐτὴ περίο-
δος τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς, ποὺ ἄρχισε γιὰ ἐφέτος τὴν 10ην
Μαρτίου καὶ θὰ λήξη τὴν 26ην Ἀπριλί-
ου, τὸ Μέγα Σάββατο.  Εἶναι περίοδος
κατανυκτική. Ὑπενθυμίζει τὴν προδια-
γεγραμμένη ἀπὸ τὸν Κύριό μας πορεία
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τοῦ κάθε χριστιανοῦ. Μὲ τὴν στενὴν πύ-
λην καὶ τὴν τεθλιμμένην ὁδόν.

Ἔχει ἀγώνα πνευματικό. Νὰ ἀπαλ-
λαγοῦμε ἀπὸ τὴν ἀφόρητη πίεση τοῦ
«κατὰ σάρκα ζῆν», σύμφωνα δηλαδὴ μὲ
τὶς πιεστικὲς καὶ ταπεινωτικὲς ἐπι-
ταγὲς τοῦ σαρκικοῦ φρονήματος. Ἀγώ-
να ὥστε νὰ ἐπέλθη ἡ δέουσα ἰσορροπία
ἀνάμεσα στὴ
ψυχὴ καὶ τὸ
σῶμα. Ἀνάμεσα
στὴ δέσποινα, τὴν
κυρία, ὅπως οἱ
ἅγιοι Πατέρες μας
ὠνόμαζαν τὴν
ψυχὴ καὶ τὴν
δούλη, τὴν θερα-
παινίδα, ὅπως
ἐχαρακτήριζαν τὸ
σῶμα, τὶς σαρ-
κικὲς ἡδονές.

Ὅλοι οἱ ὁδοιπόροι
αὐτῆς τῆς ζωῆς αἰσθά-
νονται τὸν κάματο ἀπὸ
τὶς ἀνηφοριὲς καὶ τὶς
κακοτοπιὲς τοῦ δρόμου τῆς ζωῆς. Τὶς
ἀμέτρητες δυσκολίες, ποὺ δημιουργεῖ
αὐτὴ ἡἡ ἀἀσσίίγγαασσττηη  ἀἀννττιιππααλλόόττηητταα  ἀἀννάάμμεε--
σσαα  σσττὶὶςς  ἀἀννααττάάσσεειιςς  ττῆῆςς  ψψυυχχῆῆςς  κκααὶὶ  ττὶὶςς
ἀἀννττιιθθέέσσεειιςς  ττοοῦῦ  σσααρρκκιικκοοῦῦ  φφρροοννήήμμααττοοςς..
Ποιὸς δὲν ἔνιωσε τὴν πικρία ἀπὸ αὐτὴ
τὴ βίαιη καὶ σκληρὴ σύγκρουση, ποὺ
βιώνει ὁ κάθε ἀγωνιστὴς χριστιανός,
ὅπως μὲ ἀφοπλιστικὴ καὶ συγκλονιστικὴ
ἁπλότητα τὴν ἐκφράζει ὁ Ἀπόστολος
τοῦ Θεοῦ. ««οοὐὐ  γγὰὰρρ  ὃὃ    θθέέλλωω  πποοιιῶῶ ἀἀγγαα--
θθόόνν,,  ἀἀλλλλ’’ ὃὃ  οοὐὐ  θθέέλλωω  κκαακκὸὸνν  ττοοῦῦττοο  ππρράάσσ--
σσωω.. Ταλαίπωρος ἐ γὼ ἄνθρωπος! τὶς μὲ

ρύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου
τούτου» (Ρωμ. 7,19-24).

Ὁ ἀγώνας ὅμως ὁ πνευματικὸς τὶς
ἡμέρες αὐτὲς διεξάγεται κάτω ἀπὸ τὴν
καθοδήγηση τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Ἁγ.
Πνεύματος. ὙὙπποοδδεειιγγμμααττιικκόόςς,, μὲ πλήρη
ἐξοπλισμό, μὲ τεχνικὴ προηγμένη
ἀγῶνος, ὁὁ ἀἀγγώώννααςς  ττῆῆςς  ΜΜ..  ΤΤεεσσσσααρραα--

κκοοσσττῆῆςς.. Ἐπιστρα-
τεύονται καὶ ππεεῖῖρραα
ππννεευυμμααττιικκὴὴ  ααἰἰώώννωωνν,,
κκααὶὶ ὅὅππλλαα  ττέέλλεειιαα,,  κκααὶὶ
ὑὑπποοδδεείίγγμμαατταα  ἀἀγγωω--
ννιισσττῶῶνν ἐἐξξααίίρρεετταα.. Γι’
αὐτὸ καὶ ὁ κάθε
πιστὸς χριστιανὸς
αἰσθάνεται μεγάλη
χαρά, ἀνείπωτη εὐ -
φροσύνη στὴ ψυχή,
μόλις πατήση τὸ
πόδι του στὸν στίβο

τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς.
Διδασκαλία ἄφθο-

νη, τροφὴ πνευματικὴ
πλουσιώτατη, ἀπὸ τὶς

θεῖες Γραφές, ἀπὸ τοὺς κήπους τοὺς
ἀειθαλεῖς τῶν Ἁγίων Πατέρων. Προσευχὴ
ἐξαίσια, μοναδική, οὐρανόφτερη μὲ μυ-
σταγωγικὲς, ἀγγελικὲς Ἀκολουθίες καὶ
μελωδίες. Μὲ τὴν δυναμωτικὴ νηστεία,
μέσα σὲ ἕνα κλῖμα θείου γλυκασμοῦ.

Ἔτσι πορεύεται ὁ χριστιανὸς τὶς
ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες. Τὴν καλύτερη, τὴν
ὑποδειγματικὴ πορεία πρὸς τὴν τελεί-
ωση. Πρὸς τὸ Πάσχα τώρα τὸ πανευ-
φρόσυνο. Πρὸς τὸ αἰώνιο Πάσχα ἀργό-
τερα, τὸ Πάσχα τὸ μυστικόν, «ἐν τῆ ἀνε-
σπέρω ἡμέρα τῆς Βασιλείας Του.

Εὐχέτης σας

† Ο  ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Παντοτεινός συνοδός μας
ἄς εἶναι ὁ Κύριός μας,

ἡ ΟΔΟΣ, ἡ ΑΛΗΘΕΙΑ καί ἡ ΖΩΗ.
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1. Μαρασμός
Κανεὶς δὲν ἀμφι-

βάλλει γιὰ τὸ σκοτάδι,
τὶς καταπιέσεις καὶ τὰ
μαρτύρια, τὰ ὁποῖα
εἶχε ὑποστεῖ ὁ Ἑλλη-
νισμὸς στὰ μαῦρα
χρόνια τῆς Τουρκικῆς
σκλαβιᾶς. Κανεὶς
δὲν ἀμφιβάλλει γιὰ
τὸ μαρασμὸ τῆς
ἑλληνικῆς οἰκογέ-
νειας, τὶς ἐξοντωτικὲς
καταπιέσεις ἀπὸ τὸν
τουρκικὸ ζυγό, τοὺς
κεφαλικοὺς φόρους,
τὸ παι δομάζωμα καὶ
τὸν ἐμπλουτισμὸ τῶν
τουρκικῶν στρατιω-
τικῶν μονάδων καὶ τοῦ ναυτικοῦ μέ ὅ,τι
ὡραιότερο, ὅ,τι πιὸ λεβέντικο ἔβγαλε τὸ
Γένος μας. Κανεὶς δὲν ἀμφιβάλλει γιὰ
τὴν ἁρπαγὴ τῶν ὄμορφων κορασίδων μας,
ποὺ ἐσύροντο σὰν σκλάβες στὰ χαρέμια
τῆς Ἀνατολῆς. Ὅμως καὶ κανεὶς δὲν
ἀμφιβάλλει γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς ὕπαρ-
ξης μαρτύρων στὴν Ἐκκλησία μας
πολὺ νεαρᾶς ἡλικίας, ποὺ πῆραν τὸν
τίτλο τοῦ νεομάρτυρος. Μὲ βάση τὰ ὡς
ἄνω ἀρνητικὰ στοιχεῖα θὰ προσπαθή-
σουμε νὰ περιγράψουμε τὸ συνεκτικὸ
ἱστὸ τῆς οἰκογένειας στὰ μαῦρα χρόνια
τῆς σκλαβιᾶς.

Ἡ οἰκονομικὴ εὐμάρεια στὸ πλεῖστον
τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἦταν ἄγνωστη.
Ἄγνωστη ἐπίσης ἦταν ἡ παιδεία στὸ ὑπό-
δουλο Γένος. Ἐξυπακούεται πὼς ἄγνωστη
ἦταν ἡ ἐξουσία ἐκ μέρους τῶν Ἑλλήνων.
Ὑπῆρχε ὁ τουρκικὸς θεσμὸς τῶν Κο-

τσαμπάσηδων ἤ Προ-
εστῶν, ποὺ ἄλλοτε
διαδραμάτισε θετικὸ
ρόλο καὶ ἄλλοτε
ἀρνητικό. Οἱ ἔξωθεν
λοιπὸν καταπιέσεις
ποὺ ὑφίστατο τὸ Γέ-
νος ἦταν ὀφθαλμο-
φανεῖς γι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ
λέξις οἰκονομικὴ εὐ -
μάρεια ἦταν ἄγνω-
στη. Οἱ πόλεις ἦταν
ρημαγμένες καὶ
ἀνθοῦσαν συνήθως
τὰ βουνοχώρια, ὅπου
καὶ ἡ καταφυγὴ στὰ
σπήλαια, στὰ δάση
καὶ τὶς ὀπὲς τῆς γῆς
ἦταν εὐκολώτερη.

Μὲ τόσα ὅμως ἀρνητικὰ στοιχεῖα αὐτὴ ἡ
οἰκογένεια σὰ σπίθα ἀδύνατη διατηροῦσε
τὴ συνοχή της μὲ βασικὸ στοιχεῖο τὴν πί-
στη της στὴν ὀρθοδοξία μας, στὴν ἐκκλη-
σία μας καὶ στοὺς ταπεινοὺς καὶ ἄξιους
ἐργάτες της.

2. Θερμοκήπιο
Οἱ ἔξωθεν ἐχθροὶ μὲ τὶς ἀρνητικὲς ἐπι-

πτώσεις τους διατηροῦσαν τὴν ἑλληνικὴ
οἰκογένεια σὲ τύπον θερμοκηπίου. Ὁ
πατέρας ἦταν ὁ ἀπόλυτος ἄρχων τῆς
οἰκογένειας, ἡ μάνα ἦταν ἡ μεγάλη δα-
σκάλα τοῦ σπιτιοῦ. Οἱ κανόνες ἠθικῆς
ποὺ διαμορφώθηκαν γιὰ νὰ περισωθεῖ
καὶ ἡ ἐθνικὴ ὀντότητα ἦσαν αὐστηροὶ καὶ
ἀπαρέγκλιτοι. Ἠχεῖ ἀκόμη στὰ αὐτιά μου
ἡ φράση «τὴν ἔλουζε, τὴ χτένιζε στ᾿
ἀστρὶ καὶ στὸ φεγγάρι». Μάτια ξένα
δὲν ἔπρεπε νὰ δοῦν τὴν κορασίδα

Ἡ οἰκογένεια κατὰ τὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας
Ὑπό τοῦ Πρωτ. Ἀθανασίου Παπαδάκη

Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου

Ἱστορικά θέματα
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διότι κινδύνευε νὰ κλαπεῖ ἀπὸ τὸ ἀδη-
φάγο ξενικὸ στοιχεῖο τῆς τουρκιᾶς. Τὰ
ἀγοράκια μέχρι ποὺ νὰ φθάσουν στὴν
ἡλικία τῆς ἤβης τὰ ἔντυναν μὲ κοριτσί-
στικα ἐνδύματα γιὰ νὰ μὴν ἁρπαγοῦν
ἀπὸ τὸν κατακτητὴ καὶ γεμίσουν τὰ στρα-
τόπεδα τῶν γενιτσάρων. Θέσπισαν ἀκόμη
τὸ θεσμὸ τῶν παιδικῶν γάμων. Σύμ-
φωνα μὲ αὐτὸν οἱ γονεῖς μὲ τὴ συνδρομὴ
τῆς Ἐκκλησίας πάντρευαν τὰ παιδιὰ σὲ
νεαρὰ ἤ ἀκόμη παιδικὴ ἡλικία, εἰκονικὰ
ἐννοεῖται, καὶ ὅταν
ἐνηλικιώνονταν ἀκο-
λουθοῦσαν καὶ τὸ κα-
τώφλι τῆς Ἐκκλησίας.
Ἔτσι ἄν συνέβαινε μὲ προδοσία νὰ ζη-
τηθοῦν γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς Ὑψηλῆς Πύ-
λης, αὐτοὶ ἐπιδείκνυαν τὸ «στεφανο-
χάρτι» καὶ παρέμειναν ἐλεύθεροι. 

3. Μέ αἰώνιες ἀξίες
Ὁ θεσμὸς τῆς συγγενείας ἦταν

πολὺ συνεκτικός, οἱ συντροφιές, τὰ πα-
νηγύρια, τὰ νυκτέρια, ἡ ἀλληλοβοήθεια,
ἡ φιλανθρωπία, ὁ σεβασμὸς ἀνάμεσα
στοὺς συγγενεῖς, ἡ προσφορὰ γενικὰ τῆς
μιᾶς οἰκογένειας στὴν ἄλλη καὶ ὁ λόγος
τιμῆς ὑπῆρξαν παροιμιώδεις. Ἡ ἠθικὴ
ὕψιστο ἀγαθό καὶ ἄν συνέβαινε κάποια
κοπέλα νὰ παρεκλίνει τοῦ ὀρθοῦ δρόμου
γινόταν ἐπίσημη τελετὴ τῆς ἀποπομπῆς
της ἀπὸ τὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον της.
Φυσικὰ ἐδῶ θὰ μπορούσαμε νὰ προσθέ-
σουμε καὶ πολλοὺς ἐξωμότες. Παροι-
μιώδης ὅμως ἔμεινε ἡ συμπεριφορὰ τῶν
οἰκείων τους, ὅπου μετὰ βδελυγμίας ἀπέ-
πεμπον τοὺς ἐξωμότες καὶ πολλὲς φορὲς
συνέβη γονεῖς νὰ σκοτώσουν τὰ ἴδια τους
τὰ παιδιὰ ἐπειδὴ ὑπέπεσαν στὸ βαρὺ ὀλί-
σθημα τῆς ἀλλαξοπιστίας. Δὲν ἐπηρεά-
ζετο ἡ ἑλληνικὴ οἰκογένεια τότε ἀπὸ πλά-
νες, δόξες καὶ τιμές, ἀπὸ δούρειες
εὐγένειες καὶ ἀμφίβολες οἰκονομικὲς
εὐμάρειες. Ἡ ἑλληνικὴ οἰκογένεια πε-
ριχαρακωνόταν γύρω ἀπὸ τὶς αἰώνιες

ἀξίες, τῆς ἀρχοντικῆς ἀξιοπρέπειας
καὶ ἐμμονῆς εἰς τὰ πάτρια καὶ τὰ θέ-
σμια τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς ὀρθοδοξίας.
Στὸ νοῦ μας ἔρχεται τὸ ὑπέροχο διήγημα
τοῦ Βάρδου τῆς Θράκης Γεωργίου Βι-
ζυηνοῦ, «Τὸ μόνον τῆς ζωῆς μου  τα-
ξίδιον». Ἐκεῖ λεπτομερῶς καὶ διεξοδικὰ
περιγράφεται ἡ ζωή μιᾶς ρωμαίϊκης οἰκο-
γένειας στὰ χρόνια τῆς σκλαβιᾶς. Ἀλλὰ
ξετυλίγεται καὶ μιὰ ἄλλη πτυχὴ τῆς δυ-
νατῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας μὲ τὸν ξερι-

ζωμὸ καὶ ξενιτεμὸ ἰδι-
αίτερα τῶν νέων
μελῶν της. Ὁλόκληρη
ἡ πατρίδα μας, ἀλλὰ

καὶ ὅπου γῆς ἔδρασε ὁ ἑλληνισμὸς στὰ
χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας. 

4. Σπουδαῖοι καρποί
Ὑπάρχουν ἀκόμη σπουδαῖα ἔργα, ποὺ

διατρανώνουν τὴ δύναμη τῆς φυλῆς μας,
μὲ τὶς λεγόμενες οἰκογενειακὲς συντε-
χνίες. Μήπως ἀπαύγασμα αὐτῶν τῶν
ἔργων δὲν ἀποτελοῦν τὰ ἀρχοντικὰ τοῦ
Πραβίου (Ἐλευθερούπολης) μὲ τὶς οἰκο-
γενειακὲς συντεχνίες τῶν Ἠπειρωτῶν;
Πόσα γεφύρια, πόσα σχολεῖα, πόσες
ἐκκλησίες δὲν ἀποτελοῦν πειστήρια τῶν
ὅσων ἀναφέρουμε ἀνωτέρω; Μήπως ὁ
ξεριζωμὸς τῶν ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν στὶς
μεγάλες πόλεις, πρῶτα ἐντὸς τῆς Ἑλλά-
δος (Γιάννενα, Θεσσαλονίκη, Σμύρνη,
Κωνσταντινούπολη) καὶ κατόπιν ἐκτὸς
Ἑλλάδος (Βενετία, Βουκουρέστι,
Ἄμστερνταμ, Λειψία, Παρίσι) δὲν ἀνέ-
δειξαν ὄχι μόνον τοὺς Μεγάλους Ἐθνι-
κοὺς μας Εὐεργέτες, ὄχι μόνον τοὺς
σοφοὺς διδασκάλους τοῦ Γένους,
ἀλλὰ καὶ τοὺς Πρωτεργάτες τῆς Ἐπα-
ναστάσεως (Σκουφᾶς, Ξάνθος, Τσακά-
λωφ, Ὑψηλάντης κ.ἄ.); Σὲ ποιὰ περίοδο
τῆς ἑλληνικῆς Ἱστορίας ἀναφάνηκαν
μέσα ἀπὸ τὴν οἰκογένεια τόσα παιδιὰ
ποὺ εὐεργέτησαν τὸ Γένος πέραν τῆς πε-
ριόδου τῆς Τουρκοκρατίας;

Ἀνεκτίμητη ἡ προσφορά τῆς οἰκογένειας
στόν Ἑλληνισμό τά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας
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5. Κέντρο ὁ Ναός
Ἀναπολῶ ἀκόμη καὶ μία ἄλλη

πτυχὴ τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας
στὰ χρόνια αὐτά, τὴν πτυχὴ τῶν
μεγάλων ἑορτῶν. Παρὰ τὰ ὅσα
δεινὰ περιγράφονται ἀπὸ τὸ Με-
γάλο Πατροκοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ
γιὰ τὴν καθόλου εὐχάριστη κα-
τάσταση τῆς οἰκογένειας στὰ χρό-
νια του, γιὰ τὴ μεγάλη ἔλλειψη
ἱερέων καὶ διδασκάλων, ἐν τού-
τοις φάρος τηλαυγὴς ἦταν ὁ
Ναὸς τῆς πόλεως καὶ τοῦ χωριοῦ
στὰ δύστηνα ἐκεῖνα χρόνια. Οἱ
εὐχές, τὰ τραγούδια, οἱ προ-
σευχὲς εἶχαν ἀλληγορικὴ σημα-
σία, ὅλα συνέτειναν στὸ κέντρο
τῆς ὀρθοδοξίας καὶ ἰδιαίτερα στὴ
μεγάλη Ἐκκλησία. Τὰ πανηγύρια
μὲς στὸ Ναὸ εἶχαν τὸ πικρὸ δά-
κρυ τῆς σκλαβιᾶς καὶ ἔξω ἀπ᾿
αὐτὸν μὲ τοὺς χοροὺς καὶ τὰ τρα-
γούδια καὶ τὴν προσφορὰ κοινῆς
τράπεζας, εἶχαν τὴν ἐνημέρωση,
τὴν ἀλλαγὴ μηνυμάτων, τὴ χαρὰ
καὶ τὸ ὄνειρο τῆς ἀπελευθέρω-
σης. Οἱ γιορτὲς τῶν Χριστουγέν-
νων καὶ τοῦ Πάσχα ἦσαν οἱ
πυρῆνες τῆς ὕφανσης πολλῶν
ἠθῶν καὶ ἐθίμων, ποὺ εἶχαν στενὴ
σχέση μὲ τὴν πίστη καὶ τὴν ἐλευ-
θερία. Καὶ οἱ δύο μεγάλες ἑορτὲς
τοῦ ἀνοιξιάτικου Ἅϊ Γιώργη καὶ
τοῦ φθινοπωρινοῦ Ἅϊ Δημήτρη
ἦσαν οἱ εἴσοδοι καὶ οἱ ἔξοδοι ἀπὸ
τὴν ἄνοιξη στὸ θέρος καὶ ἀπὸ τὸ

θέρος στὸ χειμώνα. 
Συνοδοιπόροι ὅμως τῆς ἑλλη-

νικῆς οἰκογένειας ἦταν καὶ ὅλες
οἱ τέχνες ὅπου, ὁ νέος στὸ πλοῖο,
ἡ νέα στὸν ἀργαλειό, ἡ γιαγιὰ στὸ
προζύμι, ἡ μητέρα στὶς λοιπὲς γε-
ωργικὲς δουλειές, ὁ καλλιτέχνης
στὸ ξύλο, στὸ χρωστήρα, στὸ μέ-
ταλλο, στὸ διήγημα καὶ στὸ ποί-
ημα, γνωστὸς ἤ ἄγνωστος, ἔδινε
συμβολικὲς διαστάσεις μὲ τοὺς
πόθους καὶ τὰ ὁράματα ποὺ τὸν
ὁδήγησαν μέχρι τὴν πολυπόθητη
ἐλευθερία.

Συνοψίζοντας τὰ ἀνωτέρω θὰ
μποροῦσα ἐπιγραμματικὰ νὰ πῶ.
Ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογένειας στὴν
τουρκοκρατία ἦταν συνεκτικότα-
τος, ἡ πίστις στὶς παραδόσεις καὶ
τὴν ὀρθοδοξία ἦταν ἀρραγὴς καὶ
ἀκλόνητη. Οἱ ἠθικὲς ἀξίες ἦταν
ἀδιαπραγμάτευτες. Τὸ οἰκογε-
νειακὸ δίκαιο αὐστηρὸ καὶ ἡ
θαλπωρὴ καὶ ζεστασιὰ τῆς
οἰκογένειας εὐτυχία καὶ ὄασις
στὴν ἔρημο τῆς δουλείας, τὰ δὲ
ἤθη καὶ ἔθιμα βασικοὶ δεῖκτες πο-
ρείας τοῦ οἰκογενειακοῦ  σκά-
φους στὸ ἀκύμαντο λιμάνι τῆς
εὐτυχίας παρὰ τὴ δυστυχία, τῆς
ἐλευθερίας, παρὰ τὴ σκλαβιά,
τῆς ἐλπίδος καὶ τοῦ φωτός, παρὰ
τὴν ἀπελπισία καὶ τὸ σκότος, τὰ
ὁποῖα περίζωναν τὸν πνευματικὸ
μαντρότοιχο τοῦ Ἕλληνα τῆς
Τουρκοκρατίας.

Περιµένοµε τήν ἀδελφική σας προσφορά

πρός ἐνίσχυση τοῦ φιλανθρωπικοῦ

καί ποιµαντικοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεώς µας.
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11..  ἍἍγγιιοοιι

Α
πὸ τὴν ἐκκλ. ἀρχαιότητα ἡ τι-
μητικὴ προσηγορία τῆς λέξεως
ἅγιος ἀποδόθηκε στοὺς Μάρ-

τυρες1 τῆς χριστιανικῆς πίστεως, σ᾿
αὐτοὺς δηλαδὴ
ποὺ παρὰ τὰ βα-
σανιστήρια καὶ τὸ
σωματικὸ θάνατο
δὲν ἀρνήθηκαν τὴν πίστη τους στὸ
Χριστό, ὁ Ὁποῖος συχνὰ χαρακτηρίζε-
ται ὡς ἀρχιμάρτυς καὶ πρωτομάρτυς.2
Ἔτσι ὅσοι ὁμολόγησαν τὸ Χριστὸ καὶ
ἐπισφράγισαν τὴ ζωή τους μὲ τὸ αἷμα
τοῦ μαρτυρίου θεωρήθηκαν μιμητὲς
τοῦ πάθους τοῦ Κυρίου μας. Μάλιστα
μὲ τὸ μαρτύριό τους, ποὺ χαρακτηρί-
στηκε ἀπὸ τὸν Τερτυλλιανὸ3 λουτρὸν
αἵματος καὶ δεύτερον βάπτισμα,,
ἀπηλλάγησαν ἀπὸ τὶς ὅποιες ἁμαρτίες
των4 σώζοντας ἔτσι τὴ ψυχή τους.
Ἦταν πολὺ φυσικὸ λοιπὸν οἱ Μάρτυρες
στὴ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ
καταλάβουν θέση ἀμέσως μετὰ τοὺς
Προφῆτες καὶ τοὺς Ἀποστόλους. Ἀκό-
μη χαρακτηρίστηκαν ὡς οἱ κατ᾿ ἐξοχὴν

χριστοφόροι,,  θεοφόροι κκααὶὶ  πνευμα-
τοφόροι,, ἐπειδὴ τὰ λόγια των ἦσαν λό-
για ποὺ τὰ ἐνέπνεε ἡ πίστη τους στὸ
Θεό, τὸ ἴδιο τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ὡς ση-
μειώνει καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος.5

Τελικῶς μὲ τὴν
καθόλου στάση
τους προβάλλουν
σήμερα ἀλλὰ καὶ
πάντοτε ὡς φω-

τεινοὶ φάροι καὶ ὁδοδεῖκτες στὴν ἰδική
μας προσωπικὴ ζωὴ μέσα στὸν κόσμο.

22..  ΟΟἱἱ  4400  ΜΜάάρρττυυρρεεςς
Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τέτοι-

ας δύναμης καὶ ψυχικοῦ μεγαλείου
ἀποτελοῦν καὶ οἱ ἅγιοι Τεσσαράκοντα
Μεγαλομάρτυρες, τῶν ὁποίων ἡ ἱερὰ
μνήμη τιμᾶται τὴν 9ην τοῦ μηνὸς Μαρ-
τίου.6

Οἱ ἅγιοι, ποὺ κατάγονταν ἀπὸ διά-
φορα μέρη, ἦσαν σσττρρααττιιῶῶττεεςς τοῦ ρω-
μαϊκοῦ κράτους ἐἐππὶὶ  ααὐὐττοοκκρράάττοορροοςς  ΛΛιι--
κκιιννίίοουυ  ((330088--332233)) καὶ ἡγεμόνος Ἀγρι κο-
λάου, ὁ ὁποῖος ἦταν διοικητὴς τῆς
ἐπαρχίας τοῦ Πόντου καὶ εἶχε τὴ φήμη
τοῦ ἀνελέητου διώκτου τῶν χριστιανῶν.7

Τὸ διὰ ὕδατος καὶ πυρὸς μαρτύριο
τῶν πανευκλεῶν Ἀθλοφόρων τοῦ Χριστοῦ

ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων

Ὑπὸ τοῦ π. Ἠλιοῦ Εὐστ. Παπαδοπούλου
καθηγητοῦ - θεολόγου Μέσης Ἐκπαίδευσης

1 Ἡ λέξις μάρτυς ἑτυμολογεῖται ἀπὸ τὸ ρῆμα
μαρτυρέω. Στὴν ἐκκλησιαστικὴ γλῶσσα σημαίνει πὼς
γίνομαι μάρτυς, ὑφίσταμαι ἢ ὑποβάλλομαι σὲ μαρ-
τύρια. Βλ. σχετικῶς Ἰωάννου Δρ. Σταματάκου, Λε-
ξικὸν τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης, Ἀθήνα 1994.

2 Ὁ Ἰωάννης στὴν Ἀποκάλυψη 1, 5 χαρακτηρί-
ζει τὸν Κύριο ὡς πιστὸ καὶ ἀληθινὸ μάρτυρα. Καὶ
ὁ θεῖος Παῦλος στὴν πρὸς Τιμόθεον Α΄ 6, 13 ἀνα-
φέρεται στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ποὺ ἐνώπιον τοῦ Πιλά-
του ἔδωσε τὴ μαρτυρία τῆς καλῆς ὁμολογίας. 

3 De baptismo 16.
4 Τοῦτο τονίζει ἰδιαιτέρως ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος,

ποὺ λέγει πὼς καὶ ἁμαρτημάτων ἀναίρεσις καὶ

ψυχῆς καθαρμὸς γίνεται θαυμάσιός τε καὶ παρά-
δοξος. Βλ. σχετικῶς Ὁμιλία ἐγκωμιαστικὴ εἰς τὸν
ἅγιον μάρτυραν Λουκιανὸν, PG 50,  522.

5 Κατὰ Μᾶρκον 13, 11.
6 Ἡ μνήμη τῶν Μαρτύρων ἑορτάζεται τὴν ἡμέρα

τοῦ μαρτυρικοῦ τους θανάτου, ἡ ὁποία χαρακτηρί-
ζεται ὡς γενέθλιος ἡμέρα ἢ ἡμέρα τῆς ἐν τῶ
οὐρανῶ γεννήσεώς των. Πρβλ. καὶ Μαρτύριον Πο-
λυκάρπου § 18.

7 Πρβλ. καὶ Ἱερᾶς Μονῆς τῶν ἁγίων Τεσσαρά-
κοντα Μεγαλομαρτύρων (ἐκδ.), Τὸ μαρτύριο τῶν
ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, Σπάρτη 2004,
σελ. 61.

Ἁγιολογικά

Γλυκειά θαλπωρὴ τοῦ πνεύματος

στὴν ψυχρή, ὑλιστική ἐποχή μας
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Ὑπηρετοῦσαν στὰ ἀνατολικὰ σύνορα, δηλαδὴ
κάπου στὰ ὄρη τῆς Ἀρμενίας, τὰ εὑρισκόμενα
κοντὰ στὴν πόλη τῆς Σεβαστείας. Μάλιστα
οἱ τεσσαράκοντα αὐτοὶ στρατιῶτες, ποὺ
πολεμοῦσαν τοὺς διάφορους ἐχθροὺς τῆς
αὐτοκρατορίας μὲ ἀπαράμιλλη ἀνδρεία καὶ
ποτὲ δὲν εἶχαν ἡττηθεῖ, ἀποτελοῦσαν ἕνα ἐπί-
λεκτο σῶμα ἀνδρῶν ποὺ μποροῦσε νὰ
ἐγγυηθεῖ τὴν ἀσφάλεια καὶ ἀκεραιότητα τῆς
χώρας. Γι᾿ αὐτὸ τὸ λόγο λαὸς καὶ ἄρχοντες
τοὺς ἀγαποῦσαν καὶ τοὺς ἐκτιμοῦσαν πολύ. 

Ταυτοχρόνως ὅμως ἦσαν καὶ σσττρρααττιιῶῶττεεςς
ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ,, τὸν Ὁποῖον προσκυνοῦσαν
καὶ λάτρευαν ὡς ἀληθινὸ Θεό. Ἦσαν γνήσια
καὶ σεμνὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀπο-
στρέφονταν μὲ βδελυγμία τὰ ἄψυχα εἴδωλα.
Μάλιστα λάβαιναν ὅλοι μαζὶ μέρος στὴ χρι-
στιανικὴ λατρεία, ὅπου ἑνώνονταν μυστη-
ριακὰ μὲ τὸ Χριστὸ, ἀλλὰ συνάμα καὶ μεταξύ
των.8 Ὅλοι μαζὶ πάλι ἄκουαν τὸ θεῖο λόγο
ποὺ χαλύβδωνε τὴ θέλησή των γιὰ τὴν κα-
τάκτηση τῶν ἀρετῶν καὶ τὴν ἕνωσή τους μὲ
τὸ Θεό. Ἀλλὰ ἀκόμη καὶ στὸ πεδίο τῆς μά-
χης σὲ κρίσιμες στιγμές, ὅλοι μαζὶ γονάτιζαν
καὶ ζητοῦσαν τὴ βοήθεια καὶ συμπαράστα-
σή Του. 

Ἂν καὶ τὸ 313 ὁ Λικίνιος εἶχε συνυπο-
γράψει μαζὶ μὲ τὸ Μέγα Κωνσταντίνο τὸ διά-
ταγμα τῶν Μεδιολάνων περὶ ἀνεξιθρη-
σκείας, τὸ 320 ὄντας στὴν πραγματικότητα
γνήσιος εἰδωλολάτρης ἐξαπέλυσε φοβερὸ
διωγμὸ κατὰ τῶν χριστιανῶν, ὀπαδῶν καὶ
ὑποστηρικτῶν τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου.
Οἱ διοικητὲς τῶν ἐπαρχιῶν του ἦσαν ὑπο-
χρεωμένοι νὰ συλλαμβάνουν καὶ νὰ θανα-
τώνουν μὲ φρικτὰ βασανιστήρια ὅσους
ἀρνοῦνταν νὰ θυσιάσουν στὰ εἴδωλα. Ἔτσι
πολλοὶ χριστιανοὶ βρίσκουν φρικτὸ θάνατο.
Μάλιστα οἱ διοικητὲς τῶν διαφόρων ἐπαρ-
χιῶν συναγωνίζονται ποιὸς θὰ συλλάβει πε-

ρισσότερους χριστιανοὺς ἢ ποιὸς θὰ ἐπινόη-
σει τὰ πιὸ ἀπάνθρωπα βασανιστήρια γιὰ νὰ
ἀποσπάσουν τὴν εὔνοια τοῦ αὐτοκράτορος.

33..  ΤΤόό  μμααρρττύύρριιόό  ττωωνν
Πράγματι ὁ θηριώδης καὶ αἱμοβόρος

Ἀγρικόλας κάλεσε τοὺς ἁγίους Τεσσαράκοντα
νὰ θυσιάσουν στὰ εἴδωλα πιστεύοντας πὼς
δὲ θὰ διακυνδύνευαν νὰ χάσουν τὸ ἀξίωμά
τους καὶ τὴ θέση ποὺ κατεῖχαν. Ὅμως ἔκα-
νε λάθος! Οἱ ἅγιοι ἀρνήθηκαν καὶ ὁμολόγη-
σαν ὅλοι μαζὶ καὶ ὁ καθένας τους ξεχωριστὰ
πὼς εἶναι χριστιανοὶ καὶ πὼς θὰ παραμείνουν
χριστιανοὶ μέχρι θανάτου. Ἂν καὶ ὁ Ἀγρι-
κόλας, ἐντυπωσιασμένος ἀπὸ τὴ στάση των,
προσπάθησε μὲ κολακεῖες νὰ τοὺς μεταπεί-
σει, δὲν κατάφερε τίποτε. Ἔτσι ἄλλαξε στά-
ση καὶ ἐξαπέλυσε ἐναντίον των φόβητρα καὶ
ἀπειλές, ποὺ ἀντὶ νὰ σπείρουν δειλία καὶ πα-
νικὸ στὶς ψυχὲς τῶν ἁγίων μας, ἄναψαν πε-
ρισσότερο τὸν πόθο τοῦ μαρτυρίου καὶ στε-
ρέωσαν τὴν πίστη τους στὸ Χριστό. Αὐτὸ εἶχε
ὡς ἀποτέλεσμα νὰ ὁδηγηθοῦν στὴ φυλακή,
ὅπου οἱ ἅγιοι ἄρχισαν νὰ προσεύχονται μὲ
ἀκλόνητη πίστη καθ᾿ ὅλην τὴ διάρκεια τοῦ
νυχθημέρου. Πρῶτος ἂρχισε τὶς προσευχὲς ὁ
ἅγιος ΚΚυυρρίίωωνν99,, ποὺ συμβούλευε καὶ στήρι-
ζε τοὺς ὑπολοίπους στὴν ὁμολογία τῆς πί-
στεως.  Τὴν ἀπολογία ἔναντι τῶν ἀρχῶν, ἰδι-
αιτέρως ἔναντι τοῦ δούκα Λυσία ποὺ εἶχε
ἔλθει εἰδικὰ ἀπὸ τὴν Καισάρεια γιὰ νὰ τοὺς
δικάσει, εἶχαν ἀναλάβει οἱ ἅγιοι Κάνδιδος καὶ
Δόμνος ποὺ ἦσαν πιὸ μορφωμένοι καὶ σε-
βάσμιοι ἀπὸ ὅλους.

Στὸ ἄκουσμα τῶν λόγων των ὁ Λυσίας θύ-
μωσε πάρα πολύ, ἄφρισε ἀπὸ τὸ κακὸ καὶ
ἀπὸ τὴν παραζάλη του διέταξε τοὺς στρα-
τιῶτες νὰ συντρίψουν μὲ πέτρες τὰ σώματά
των. Θεία δύναμη ὅμως τοὺς χτύπησε ἀορά-
τως καὶ δὲν ἔβλεπαν τοὺς ἁγίους παρὰ χτύ-

8 Πρβλ. καὶ Ἀχιλλέως Πιτσίλκα, Βίος τῶν ἁγίων 40 μαρ-
τύρων, Θεσσαλονίκη (χωρὶς ἡμερομηνία ἔκδοσης), σελ. 3.

9 Οἱ ὑπόλοιποι ἦσαν κατὰ τοὺς Παρισινοὺς Κώδικες
1476 καὶ 1575 οἱ ἑξῆς: ἈἈγγγγίίααςς,,  ἈἈγγλλάάϊϊοοςς,,  ἈἈεειιθθααλλᾶᾶςς,,  ἈἈέέττιιοοςς,,
ἈἈθθααννάάσσιιοοςς,,  ἈἈκκάάκκιιοοςς,,  ἈἈλλέέξξααννδδρροοςς,,  ΒΒιιββιιααννόόςς,,  ΓΓάάϊϊοοςς,,  ΓΓοορρ--
γγόόννιιοοςς,,  ΓΓοορργγόόννιιοοςς,,  ΔΔοομμεεττιιααννόόςς,,  ΔΔόόμμννοοςς,,  ἘἘκκδδίίκκιιοοςς,,  ΕΕὐὐννοοϊϊ--
κκόόςς,,  ΕΕὐὐττύύχχιιοοςς,,  ἨἨλλίίααςς,,  ἩἩρράάκκλλεειιοοςς,,  ἩἩσσύύχχιιοοςς,,  ΘΘεεόόδδοουυλλοοςς,,

ΘΘεεόόφφιιλλοοςς,,  ἸἸωωάάννννηηςς  ἤἤ  ΚΚάάννδδιιδδοοςς,,  ΚΚλλααύύδδιιοοςς,,  ΚΚύύρριιλλλλοοςς,,  ΛΛεε--
όόννττιιοοςς,,  ΛΛυυσσίίμμααχχοοςς,,  ΜΜεελλίίττωωνν,,  ΝΝιικκόόλλααοοςς,,  ΞΞααννθθίίααςς,,  ΟΟὐὐααλλέέ--
ρριιοοςς,,  ΟΟὐὐάάλληηςς,,  ΠΠρρίίσσκκοοςς,,  ΣΣαακκεερρδδώώνν,,  ΣΣεεββηηρριιααννόόςς,,  ΣΣιισσίίννιιοοςς,,
ΣΣμμάάρρααγγδδοοςς,,  ΦΦιιλλοοκκττήήμμωωνν,,  ΦΦλλάάββιιοοςς  κκααὶὶ  ΧΧοουυδδίίωωνν.. Πρβλ. με-
ταξὺ ἄλλων καὶ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, Συναξαριστὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας:
τόμος Γ΄, Μάρτιος, 1η ἔκδοσις, Ἀθήνα 2005, σελ. 82 κ.ἑ.
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παγαν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Ἔτσι τοὺς ἔκλει-
σαν πάλι στὴ φυλακὴ μέχρι νὰ ἀποφασιστεῖ
μὲ ποιὸ τρόπο θὰ θανατώνονταν. Μέσα στὴ
φυλακὴ οἱ ἅγιοι δοξολογοῦσαν τὸ Θεὸ ποὺ
τοὺς ἀξίωσε νὰ ὑπομείνουν καρτερικὰ τὴ μέ-
χρι στιγμῆς δοκιμασία. Μάλιστα σ᾿ αὐτὴ τὴ
δύσκολη στιγμὴ ἐμφανίστηκε ὁ Κύριος μπρο-
στά τους. Ἀμέσως ἡ φυλακὴ ἔλαμψε ἀπὸ
ὑπερκόσμιο φῶς καὶ οἱ ἅγιοι γονάτισαν
γεμᾶτοι δέος, σεβασμὸ καὶ ἀνείπωτη ἀγαλ-
λίαση. Τὰ λόγια τοῦ Κυρίου τοὺς ἐνθάρρυ-
ναν καὶ τοὺς παρηγόρησαν.

Τὸ ἑπόμενο πρωΐ, ὅταν ξημέρωσε, τὰ πρό-
σωπά των ἔλαμπαν ἀπὸ μία ἀνέκφραστη
ὡραιότητα. Ἦσαν πλέον ἕτοιμοι γιὰ τὴν
ὑπέρτατη θυσία. Τοὺς ἔδεσαν ἀπὸ τὸ λαιμὸ
μὲ σχοινιὰ καὶ τοὺς ὁδήγησαν στὴν παγωμένη
λίμνη. Ὁ βόρειος ἄνεμος ποὺ φυσοῦσε ἔκα-
νε τὰ νερὰ τῆς λίμνης σκληρὰ σὰν πέτρα.
Ἐκεῖ οἱ ἅγιοι ἄρχισαν νὰ ἀποθέτουν τὰ ἱμά-
τιά τους καὶ ἄρχισαν ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλο
νὰ πέφτουν μέσα στὰ παγωμένα ὕδατα μὲ
ἐνθουσιασμό ζεσταίνοντας ἔτσι τὰ ὕδατα τῆς
ἀνθρωποκτόνου λίμνης μὲ τὴ φωτιὰ τῆς ἀγά-
πης τους πρὸς τὸ Θεό. Οἱ ὧρες περνοῦσαν καὶ
ἡ νύκτα προχώρησε καὶ οἱ ἅγιοι παρὰ τοὺς
φοβεροὺς πόνους ἄντεχαν ἀκόμη. Μάλιστα
ὅταν ἕνας ἐλιποψύχισε καὶ ἔτρεξε πρὸς τὸ
κοντινότερο λουτρὸ νὰ ζεσταθεῖ, ὁ φύλαξ
Ἀγλάϊος, ποὺ τοὺς φύλαγε, ὅταν εἶδε νὰ κα-
τεβαίνουν ἀπὸ τὸν οὐρανὸ οἱ στέφανοι γιὰ
τοὺς τριάντα ἐννέα Μάρτυρες καὶ ἕνα στε-
φάνι νὰ περισσεύει καὶ τὸ ὁποῖο ἀνῆκε σὲ
ἐκεῖνον ποὺ λιγοψύχισε, ἀφοῦ ἀπέβαλε τὴ
στολή του, ἔτρεξε πρὸς τοὺς ἁγίους καὶ πί-
στεψε στὸ Χριστό. Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα
ὅσους δὲν εἶχαν πεθάνει ἀκόμη, τοὺς ὁδή-
γησαν στὴν ἀκτὴ καὶ ἀφοῦ τοὺς ἔσπασαν τὰ
πόδια τοὺς ἔκαψαν ρίχνοντας κατόπιν τὰ

ἱερὰ σκηνώματά των σὲ παραρρέοντα πο-
ταμό, ἐνῶ οἱ ψυχές τους εἶχαν ἤδη πετάξει
στὰ οὐράνια παλάτια. Τὰ μαρτυρικὰ λείψανα
ποὺ ἀνευρέθησαν ἐνταφιάστηκαν μὲ εὐλά-
βεια.10

Σπουδαία ἀπὸ ἱστορικῆς ἐπόψεως θεω-
ρεῖται ἡ δδιιααθθήήκκηη τῶν ἁγίων Μαρτύρων, ποὺ
ἀποσκοπεῖ νὰ παρεμποδίσει τὸ διασκορπισμὸ
τῶν ἱερῶν λειψάνων των μεταξὺ τῶν χρι-
στιανῶν, πρᾶγμα συνηθισμένο τὴν ἐποχὴ ἐκεί-
νη. Μάλιστα οοἱἱ  γγοοννεεῖῖςς  ττοοῦῦ  ΜΜεεγγάάλλοουυ  ΒΒαασσιι--
λλεείίοουυ ποὺ κατεῖχαν τεμάχια τῶν ἱερῶν λει-
ψάνων τῶν ἁγίων, ἀἀννήήγγεειιρραανν  ττὸὸνν  ππρρῶῶττοο  ννααὸὸ
στὴν Ἀνατολὴ εἰς τιμήν των.  Ἀργότερα ὁ
ἴδιος συγκινημένος ἀπὸ τὴ δύναμη τῆς ὁμο-
λογίας αὐτῶν τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα
Μαρτύρων θὰ ἀναφερθεῖ11 στὸ μαρτύριό τους
τονίζοντας μεταξὺ ἄλλων:  

Δὲν σᾶς κάλυψε τὸ χῶμα, ἀλλὰ ὁ
οὐρανὸς σᾶς ὑπεδέχθη. Ἀνοίχθηκαν σὲ
ἐσᾶς οἱ πῦλες τοῦ παραδείσου. Ἄξιο θέα-
μα στὴν ἀγγελικὴ στρατιά, ἀντάξιο τῶν
πατριαρχῶν, τῶν προφητῶν, τῶν δικαίων.
Ἄνδρες πάνω στὸ ἄνθος τῆς νεότητος
ποὺ κατεφρόνησαν τὴ ζωή, ποὺ περισσό-
τερο καὶ ἀπὸ τοὺς γονεῖς καὶ ἀπὸ τὰ τέ-
κνα τους ἀγάπησαν τὸν Κύριον. Ἐνῶ
εὑρίσκοντο στὸ ἄνθος τῆς ἡλικίας τους,
περιφρόνησαν τὴν πρόσκαιρη ζωὴ γιὰ νὰ
δοξάσουν μὲ τὰ μέλη τους τὸ Θεό, μὲ τὸ νὰ
γίνουν θέαμα..........ἐσήκωσαν αὐτοὺς ποὺ
εἶχαν πέσει, στερέωσαν τοὺς ἀμφιβό-
λους, ἐδιπλασίασαν τὸν πόθο στοὺς εὐσε-
βεῖς. Ὅλοι τους, ἀφοῦ ὕψωσαν ἕνα τρό-
παιον ὑπὲρ τῆς πίστεως, μὲ ἕνα καὶ τὸ
αὐτὸ στεφάνι τῆς δικαιοσύνης στεφανώ-
θηκαν ἐν Ἰησοῦ Χριστῶ, ποὺ εἶναι ὁ Κύ-
ριός μας, στὸν Ὁποῖον πρέπει ἡ δόξα καὶ
ἡ δύναμη εἰς τοὺς αἰώνας. Ἀμήν.

10 Τὸ μαρτύριο τῶν ἁγίων περιέγραψαν ὁ Εὐόδιος
Καισαρείας, μαθητὴς καὶ διάδοχος τοῦ Μεγάλου Βασι-
λείου, κ.ἄ. Κατὰ τὸν Εὐεργετινὸ τὰ λείψανα τῶν ἁγίων
βρῆκε μὲ θεία ὀπτασία ἡ Πουλχερία ποὺ οἰκοδόμησε κα-
τόπιν ἕναν ναό. Βλ. σχετικῶς Ἐν τῶ μαρτυρίω τῶν Ἁγίων
Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, τόμος Α΄,  Ἀθῆναι 1957, σελ.
117 κ.ἑξ. Ἀκόμη ὁ Εὐεργετινὸς ἀναφέρει, πὼς ἡ μήτηρ τοῦ

Μάρτυρος Μελετίου, ποὺ ἀπεδείχθηκε ὡς ὁ πιὸ ἀνθε-
κτικὸς στὸ ψῦχος, παρέμενε ὅλη τὴ νύκτα κοντά του φο-
βούμενη μήπως ἐξαιτίας τοῦ νεαροῦ τῆς ἡλικίας καὶ τῆς
ἀγάπης του πρὸς τὴ ζωὴ δειλιάσει καὶ εὑρεθεῖ ἀνάξιος τῆς
τιμῆς τῶν στρατιωτῶν τοῦ Χριστοῦ. 

11 Βλ. σχετικῶς Ὁμιλία εἰς τοὺς ἁγίους Τεσσαρά-
κοντα Μάρτυρας, PG 31,  508-526.
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MBΩNA

Τρομακτική στατιστική
(Καθημερινή-Ἐπιστολή 11.1.2008)

Εἴμαστε ΠΡΩΤΟΙ...
• στήν παχυσαρκία,
• στό κάπνισμα,
• τέταρτοι στά θύματα τροχαίων,
• πέμπτοι στήν ὑπογεννητικότητα,
• δεύτεροι στά κρούσματα AIDS, λόγῳ ὁμοφυλοφιλίας
• τέταρτοι στή διαφθορά,
• τελευταῖοι στίς συνθῆκες ἐπιχειρηματικότητος,
• τελευταῖοι στή χρήση τῆς τεχνολογίας,
• ἀπό τούς τελευταίους στίς ἐπιδόσεις στά μαθηματικά,

στή γλῶσσα καί τίς φυσικές ἐπιστῆμες,
• ἀπό τίς χῶρες πού ἐμφανίζουν συμπτώματα ξενοφο-

βίας, τηλεορασομανίας καί ἀπέχθειας πρός τό βιβλίο.

Ὑγεία καί ἁμαρτία
(Καθημερινή 11.1.2008)

Ὁ ἄκρατος καί ἐγωϊστικός καπιταλισμός διαταράσσει τήν ψυχική ὑγεία τῶν ἀνθρώ-
πων πολύ πιό καθοριστικά ἀπʼ ὅ,τι ἡ γενετική προδιάθεση… Ἔρευνες τοῦ Παγκο-
σμίου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας δείχνουν ὅτι φτωχά ἀναπτυσσόμενα κράτη, ὅπως ἡ
Νιγηρία καί ἡ Κίνα, ἔχουν ἰδιαίτερα χαμηλά ποσοστά ψυχικῶν ἀσθενειῶν… Ἡ ρίζα
τοῦ προβλήματος βρίσκεται στό συνδυασμό ἀνισότητος καί ἡγεμονίας τοῦ σχετι-
κοῦ ὑλισμοῦ τῆς ἀφθονίας. Ὁ τελευταῖος ὅρος ἀναφέρεται στήν τάση τῶν ἀνθρώ-
πων νά ἐναποθέτουν μεγάλη ἀξία στό χρῆμα, στά ὑλικά ἀγαθά, στό φαίνεσθαι καί
στή δόξα, ἐνῶ ἤδη ἔχουν στήν κατοχή τους ἀρκετά χρήματα ὥστε νά καλύψουν
τίς βασικές ψυχολογικές τους ἀνάγκες… Ὅταν κάποιος ἀποτύχει νά ἐκπληρώσει
τά φροῦδα ὄνειρά του, ἀντί νά κατηγορήσει τό σύστημα, κατηγορεῖ τόν ἴδιο του
τόν ἑαυτό, ἐπειδή ὑποτίθεται δέν ἦταν ἀρκετά ἱκανός.

Κύριε
ἐλέησον!

Oἱ μακρύνοντες ἑαυτούς ἀπό σοῦ ἀπολοῦνται (Ψαλμ. 72, 27). «…Ὁ
σπείρων εἰς τήν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκός θερίσει φθοράν…» (Γαλ.

6,8).

14
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ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Ὑπέροχα μηνύματα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας
(Καθημερινή 3.1.2008)

Καμμιά κοινωνία δέ μπορεῖ νά προοδεύσει ἐάν δέν ὑπάρχουν ὑπερατο-
μικές ἀξίες καί ἰδανικά, ἐάν οἱ προσδοκίες μας γιά τό προσωπικό μέλ-
λον δέν ταυτίζονται μέ τά ὄνειρα γιά τό αὔριο ὁλόκληρου τοῦ κόσμου.

Ἕνας σύγχρονος νέος, πού ἀγαπᾶ τόν Χριστό,
ὑπέρμαχος τῆς παρθενίας.

(Βῆμα-Μαγκαζίνο 16-12-2007)

Ὁ Κακά… (γνωστός βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής) ἀπό τά 19 του
χρόνια μέ μία γυναίκα, τήν Κάρολιν, τήν ὁποία γνώρισε σχεδόν
ἀπό συνοικέσιο μιά πού οἱ γονεῖς τους ἦταν παλιοί γνώριμοι,
ἔφτασε στό γάμο του, πέρυσι τό καλοκαίρι, παρθένος!… Μάλι-
στα ὁ Κακά φοράει φανελάκι μέ τήν ἐπιγραφή: ἀνήκω στόν
Ἰησοῦ καί τά παπούτσια του γράφουν: πάνω ἀπʼ ὅλα ὁ Ἰησοῦς.
Ἀκόμη μετά ἀπό κάθε γκόλ ἤ νίκη τῆς ὁμάδος του προτιμᾶ τήν
προσευχή καί τίς εὐχαριστίες στό Θεό.

† Ε.Χ.

Ἁγνότης: 
Δέ χάθηκε
ὁλότελα!

Μιά ἀἀξξιιοοθθααύύμμαασσττηη
φφωωννήή  ὁὁμμοολλοογγίίααςς..
Πολύ παρήγορη

ὅσον ἀφορᾶ τή σχέση μας μέ
τήν γειτονική μας χώρα.
Ὅπως ἐπίσης καί ὅ,τι ἀφορᾶ
τήν πνευματική ζωή τῆς
Εὐρώπης καί τούς ἀλλόδο-
ξους χριστιανούς της. ΣΣττάά
ἁἁγγννάά  κκααίί  κκααθθααρράά  μμάάττιιαα  ττῶῶνν
δδυυόό  ΤΤοούύρρκκωωνν  χχρριισσττιιααννῶῶνν  ὁὁ
ΧΧρριισσττιιααννιισσμμόόςς  ττῆῆςς  ΔΔύύσσεεωωςς
ἐἐμμφφααννίίζζεεττααιι  πποολλύύ  ξξεεθθωωρριιαα--
σσμμέέννοοςς,, σχεδόν ἀγνώριστος.
Ἄς τό ἔχουν ὑπόψη πάντοτε,
ὅσοι ἄκριτα στρέφονται στή
Δυτική Ἐκκλησία ἐλπίζοντας
προσεγγίσεις καί βλέποντας
ἀλλαγές στό πνεῦμα καί τήν
τακτική της.

3. «Εἴμαστε 100% Τοῦρκοι
καί χριστιανοί»

(Καθημερινή 9.12.2007)

«Ἡ προσχώρησή µου στήν Ὀρθοδοξία ἦταν
ἀποτέλεσµα προσωπικῆς ἀναζήτησης...
Τό νά ἀφήσω τό Ἰσλάµ καί νά καταλήξω
στήν Ὀρθοδοξία ἦταν προσωπική ἐπιλογή
ἄσχετη µέ ὅποια καταγωγή...
Στήν Εὐρώπη, ὁ κόσµος ἔχει µιά πολύ ἐπιφα-
νειακή σχέση µέ τόν χριστιανισµό. ∆έν
ἔχουν γνώση τοῦ µηνύµατος καί τῆς πνευ-
µατικότητάς του».
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9. Ἱστορικά, πολύτιμα ἔγγραφα.

Α. «Ἑορτή 25ης Μαρτίου 
Ἀπὸ τὶς 23 Μαρτίου τοῦ 1919 ἔρχεται ἕνα ἔγγραφο

τοῦ Δημάρχου Πραβίου, Κωνσταντίνου Ἐμμανουηλίδη πρὸς
τὸν ἀρχιερατικὸ ἐπίτροπο, μὲ τὸ ὁποῖο παρακαλεῖται ὁ
τελευταῖος νὰ μεριμνήσει γιὰ τὴν τελετὴ τῆς ἐπίσημης δο-
ξολογίας τῆς ἑορτῆς τῆς 25ης Μαρτίου, ἡ ὁποία ἑορτὴ
δὲν εἶχε τελεστεῖ γιὰ πολλὰ ἀπὸ τὰ προηγούμενα χρό-
νια, λόγω τῆς ἐχθρικῆς κατάκτησης.

Β. Τά ἐπιδόματα
Στὶς 20 Ἀπριλίου τοῦ 1919 ὁ Ὑποδιοικητὴς Πραβί-

ου ζητᾶ ἀπὸ τὸν ἀρχιερατικὸ ἐπίτροπο,
παπα – Νικόλα Οἰκονόμο, νὰ τὸν ἐνημε-
ρώσει γιὰ τὰ ἐπιδόματα ποὺ θὰ εἰσέ-
πρατταν οἱ παλλινοστήσαντες ἀπὸ τὴν
τρομερή, δεκαπεντάμηνη ἐξορία ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως.

Γ. Ἐντολές ἀπό τον Ξάνθης Ἄνθιμο 
Ἀπὸ τὶς 6 Μαΐου τοῦ 1919 ἔχουμε τρία (3) ἔγγρα-

φα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ξάνθης καὶ Καβάλλας, (ἔτσι
ἦταν γραμμένο τὸ ὄνομα τῆς πόλης), τὰ ὁποία ὑπογρά-
φει ὁ Μητροπολίτης Ἄνθιμος, μὲ τὰ ὁποία ἡ ὡς ἄνω Ἱερὰ
Μητρόπολη ζητᾶ ἀπὸ τὸν ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο τῆς χη-
ρεύουσας ἀκόμη Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως:

Μὲ τὸ ὑπ’ ἀρ. πρωτ. 187 ἔγγραφο, νὰ συγκεντρώ-
σει ἀπὸ τοὺς ἐφημερίους καὶ τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἐπιτροπὲς
τῶν ἱερῶν ναῶν τῆς ἐπαρχίας Ἐλευθερουπόλεως λεπτο-
μερεῖς δηλώσεις «περὶ τῶν ζημιῶν τῶν προελθουσῶν ἐκ
τοῦ πολέμου εἰς τάς περιουσίας τῶν ἱερῶν ναῶν, (τό-
σον τοῦ Πραβίου, ὅσον καὶ τῶν λοιπῶν κοινοτήτων), τὶς
ὁποῖες νὰ ὑποβάλει στὴν Ὑποδιοίκηση Πραβίου.

Μὲ τὸ ὑπ’ ἀρ. πρωτ. 188 ἔγγραφο, νὰ εἰδοποιήσει
τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἐπιτροπὲς τῶν ἱερῶν ναῶν τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως, ν’ ἀποστείλουν στὴν ἐπο-
πτεύουσα Ἱερὰ Μητρόπολη Ξάνθης καὶ Καβάλας πληρο-
φορίες σχετικὲς μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἐνοριακῶν ναῶν καὶ

ἐξωκκλησίων, καθὼς καὶ τῶν ἰδιωτικῶν ἐκκλησιδίων ποὺ
ὑπῆρχαν σὲ κάθε χωριό, στὴ μνήμη τίνος ἁγίου τιμᾶται
κάθε ναός, τὰ πλήρη στοιχεῖα ὅλων τῶν ἐφημερίων τῶν
ναῶν αὐτῶν, τὶς γραμματικές τους γνώσεις κλπ.

Μὲ τὸ ὑπ’ ἀρ. πρωτ. 189 ἔγγραφο, νὰ εἰδοποιήσει
τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἐπιτροπὲς τῶν ἱερῶν ναῶν τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως, σὲ συνεργασία μὲ λογί-
ους ποὺ ὑπῆρχαν σὲ κάθε χωριό, (ἀρχαιολόγους, δασκά-
λους κλπ.).

Στὶς 24 Μαίου τοῦ 1919 ὁ Μητροπολίτης Ξάνθης καὶ
Καβάλλας, κ. Ἄνθιμος ἀποστέλλει στὸν ἀρχιερατικὸ ἐπί-
τροπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως ἐπιστολή,
μὲ τὴν ὁποία τοῦ ζητᾶ πληροφορίες γιὰ τὸ σεπτὸ σκή-

νωμα τοῦ ἐθνομάρτυρα Μητροπολίτη
Ἐλευθερουπόλεως κ. Γερμανοῦ, τὸ ὁποῖο
εἶχε βρεθεῖ πρόσφατα, γιὰ τὸν τόπο ὅπου
αὐτὸ βρέθηκε καὶ γιὰ τὴν πάνδημη κη-

δεία του, τῆς ὁποίας προέστη ὁ Μητροπολίτης Θεουπό-
λεως, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη.

Δ. Θεολ. Σχολή Χάλκης
Στὶς 27 Σεπτεμβρίου τοῦ 1919 ὁ τοποτηρητὴς τοῦ

Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ζητᾶ ἀπὸ τὸν παπα – Νικόλα νὰ
προτρέψει τὰ εὐσεβῆ Χριστιανόπαιδα νὰ ὑποβάλουν αἰτή-
σεις ἐγγραφῆς στὴν πρώτη τάξη τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τῆς Χάλκης, (ἡ ὁποία εἶχε, ἤδη ἔκτοτε, ἀνάγκη, προφανῶς,
μαθητῶν.)

Ε. Κατάθεση
Σ’ ἕνα ἔγγραφο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερου-

πόλεως, μὲ ἡμερομηνία 14 Ὀκτωβρίου 1919, ἡ ἐκκλη-
σιαστικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐλευ-
θερουπόλεως, συνελθοῦσα σὲ συνεδρίαση μετὰ τοῦ ἀρχιε-
ρατικοῦ ἐπιτρόπου, ἀποφασίζει νὰ καταθέσει στὸ ὑπο-
κατάστημα τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος στὴν Κα-
βάλα 8.000 δραχμές, γιὰ νὰ ὑπάρχουν γιὰ τὶς ἀνάγκες
τοῦ ναοῦ. Τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ἐγγράφου αὐτοῦ συνίστα-
ται στὸ ὅτι τὴ γνησιότητα τῶν ὑπογραφῶν τῶν μελῶν
τῆς ἐπιτροπῆς, (Νικολάου Νικολάου, μετέπειτα Δημάρχου

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

Ἄγνωστες ἱστορικές σελίδες

Ὑπό Θεοδώρου Λυμπεράκη
Δικηγόρου-Ἱστορικοῦ

MBΩNA

16

Β΄ ΜΕΡΟΣ

Ἡ ζωντανή ἱστορία!
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Πραβίου καὶ Ἰωσὴφ Στεφάνου), καθὼς καὶ τοῦ ἀρχιερα-
τικοῦ ἐπιτρόπου, ἐπικυρώνει μὲ τὴν σφραγίδα τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ξάνθης καὶ Καβάλλας καὶ μὲ τὴν ὑπογραφὴ
του ὁ Μητροπολίτης της, κ. Ἄνθιμος.

Τὴν 21η Ὀκτωβρίου τοῦ 1919 ὁ ἴδιος πιὸ πάνω Μη-
τροπολίτης Ξάνθης καὶ Καβάλλας ζητᾶ ἀπὸ τὸν παπα –
Νικόλα νὰ φροντίσει, ὥστε ἡ τοπικὴ ἐκκλησία (ἐννοεῖ, προ-
φανῶς, τὴν
Ἱερὰ Μητρό-
πολη Ἐλευθε-
ρουπόλεως),
νὰ συνδράμει
μὲ κάποιο
χ ρ ηματ ι κ ὸ
ποσὸ στὴν
ἀγορὰ θρα-
νίων ἀπὸ τὴν
ἐπιθεώρηση
τῶν σχολείων,
οὕτως ὥστε
νὰ καταστεῖ
δυνατὴ ἡ
ἔναρξη τῆς
λε ιτουργίας
τῶν σχολείων
τῆς περιφέρει-
ας Ἐλευθερουπόλεως.

Στ. Παλιννόστηση ἱερέων
Ἀκολουθεῖ ἕνα σημαντικὸ ἔγγραφο, μὲ ἀριθμὸ πρω-

τοκόλλου 2272 τῆς 7ης Νοεμβρίου 1919 τῆς Ὑποδιοι-
κήσεως Πραβίου, μὲ τὸ ὁποῖο ἡ ἐν λόγῳ Ὑποδιοίκηση ζητᾶ
ἀπὸ τὸν ἀρχιερατικὸ ἐπίτροπο, παπα – Νικόλα Οἰκονό-
μο, νὰ ζητήσει ἀπὸ τοὺς καταγόμενους ἀπὸ τὴ Δυτικὴ
Θράκη ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, νὰ παλιννο-
στήσουν στοὺς τόπους καταγωγῆς τους, γιατί οἱ ἐκεῖ
παλιννοστήσαντες Ἕλληνες παραπονοῦνταν γιὰ τὴν
ἔλλειψη ἱερέων. Ὁ συντάκτης τοῦ παρόντος ἔχει τὴ γνώ-
μη ὅτι ἐν προκειμένῳ ἡ Ὑποδιοίκηση ἀναφερόταν,
ὁπωσδήποτε καὶ στοὺς ἱερεῖς ἐκείνους ποὺ εἶχαν ἔλθει στὴν
Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν Ἀνατολικὴ Θράκη (ἤ, ἐνδεχομένως μόνο
σ’ ἐκείνους), οἱ ὁποῖοι ὄφειλαν νὰ ἐπιστρέψουν στοὺς τό-
πους καταγωγῆς τους, δεδομένου ὅτι μετὰ τὴ Συνθήκη
τῶν Σεβρῶν καὶ τὴν ὑπαγωγὴ ὁλόκληρης τῆς Θράκης ὑπὸ
ἑλληνικὴ διοίκηση, πολλοὶ Ἕλληνες εἶχαν ἐπιστρέψει στοὺς
τόπους ὅπου διαβίωναν πρὶν τὴν ἀναγκαστικὴ μετανά-
στευσή τους στὴν Ἑλλάδα.

Ζ. Ὑπέρ τῶν ὀρφανῶν
Σ’ ἕνα ἔγγραφό της ἀπὸ τὴν 29η Δεκεμβρίου τοῦ 1919

ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ ἐνοριακοῦ ναοῦ τῆς Μου-
σθένης στέλνει στὸν ἀρχιερατικὸ ἐπίτροπο τὸ πρακτικὸ

μὲ τὸ προϊόν του ἐράνου ὑπὲρ τῶν ὀρφανῶν τῶν πολέ-
μων, τὸν ὁποῖο εἶχε διενεργήσει, κατόπιν ἐγκυκλίου τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐδῶ μνημο-
νεύεται κι ἡ σημαντικὴ πληροφορία, ὅτι ἡ ἐπαρχία Πρα-
βίου ὑπαγόταν τότε στὸ Νομὸ Δράμας.

Η. Τοποτηρητής ὁ Νευροκοπίου
Μ’ ἔγγραφο

ποὺ ἀποστέλλει ὁ
τοποτηρητὴς τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρό-
νου, Μητροπολίτης
Προύσης, κ. Δωρό-
θεος, στὶς 30 Ἀπρι-
λίου τοῦ 1920,
πληροφορεῖ τοὺς
ἱερεῖς καὶ τοὺς πι-
στοὺς Χριστιανοὺς
τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως, ὅτι ἡ Ἱερὰ
Σύνοδος τοῦ Πα-
τριαρχείου ὅρισε
ὡς τοποτηρητὴ τῆς
χηρεύουσας, ἀπὸ
τοῦ μαρτυρικοῦ θα-
νάτου τοῦ Μητρο-

πολίτου Ἐλευθερουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Ἐλευθερουπόλεως, «τὸν Πανιερώτατον Μητροπολί-
την Νευροκοπίου κ. Δαμασκηνόν», τὸν ὁποῖο τοὺς προ-
τρέπει νὰ δεχθοῦν ἀσμένως, νὰ τὸν τιμοῦν καὶ νὰ τὸν ἀγα-
ποῦν καὶ νὰ μνημονεύουν τὸ ὄνομά του κατὰ τὶς ἱερὲς τε-
λετές, (δεῖτε τὸ ὡραῖο αὐτὸ ἔγγραφο, ἀνωτέρω).

Μετὰ τὸ πιὸ πάνω ἔγγραφο, ὁ ὁρισθείς ὡς τοποτη-
ρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως, Μη-
τροπολίτης Νευροκοπίου, κ. Δαμασκηνός, στὶς 6 Μαΐου
τοῦ 1920 ἀποστέλλει ἔγγραφο πρὸς ὅλους τούς κληρι-
κούς, δημογέροντες καὶ κατοίκους τῆς ἐπαρχίας τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως, μὲ τὸ ὁποῖο τοὺς ἀνα-
κοινώνει τὴν ἐκ μέρους του ἀνάληψη τῆς Τοποτηρητείας
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ ἀναθέτει χρέη ἀρχιερατικοῦ
ἐπιτρόπου στὸν παπα – Νικόλα Οἰκονόμο ἢ Βλάχο.

Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1921 βρίσκεται σ’ ἐξέλιξη ἡ Μι-
κρασιατικὴ ἐκστρατεία τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ καὶ πολ-
λοὶ ἐπίστρατοι ἀπὸ τὴν ἐπαρχία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Ἐλευθερουπόλεως βρίσκονται ἤδη στὸ μέτωπο. Γι’ αὐτὸ
στὶς 26 Ἀπριλίου τοῦ 1921 ὁ παπα – Νικόλας στέλνει
στὸν τοποτηρητὴ Μητροπολίτη Νευροκοπίου κ. Δαμα-
σκηνὸ μία ἐπιστολή, μὲ τὴν ὁποία, ἀφοῦ τοῦ ἀναφέρει ὅτι
ὁ ἴδιος εἶναι πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς ἐράνου ὑπὲρ τῶν
ἀπόρων οἰκογενειῶν τῶν ἐπιστράτων, τοῦ ζητᾶ ὅπως ἐπι-
τραπεῖ στὴν ἐπιτροπὴ νὰ ψηφίσει ἕνα μηνιαῖο βοήθημα
ὑπὲρ τῶν οἰκογενειῶν τῶν ἐπιστράτων, ἀπὸ τὸ ἐκκλη-

17
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σιαστικὸ ταμεῖο. Πάνω στὸ ἴδιο ἔγγραφο ὁ τοποτηρητὴς
Μητροπολίτης ἀναγράφει τὴν ἐγκριτική του ἀπόφαση καὶ
ἀφοῦ τὴν σφραγίζει μὲ τὴν σφραγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Ἐλευθερουπόλεως, τὴν ὑπογράφει ὡς «τοποτη-
ρητὴς Ἐλευθερουπόλεως Δαμασκηνός»

Η. Νέος Τοποτηρητής
Στὶς 9 Αὐγούστου τοῦ ἔτους 1921 ὁ τοποτηρητὴς

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Μητροπολίτης Καισαρείας Νι-
κόλαος ἀποστέλλει ἔγγραφο στὸν Μητροπολίτη Ξάνθης
καὶ Καβάλας, κ. Ἄνθιμο, μὲ τὸ ὁποῖο τὸν ἐνημερώνει ὅτι
«λόγοι πολιτικοὶ καὶ ἐθνικοί, τῶν παρουσῶν μάλιστα
περιστάσεων, ἐπιβάλλουσιν ὅπως ἡ πνευματικὴ διακυ-
βέρνησις τῆς χηρευούσης Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλε-
ως διεξάγηται ὑπὸ τῆς Πανιερότητος αὐτῆς, (ἔνν. τὸν Μη-
τροπολίτη Ξάνθης καὶ Καβάλλας), ὡς πλησιεστέρου ἀρχιε-
ρέως» καὶ τὸν πληροφορεῖ ὅτι «ἐνεκρίθη καὶ ἀπεφασίσθη
συνοδικῶς, ὅπως ἡ τέως τῷ Πανιερωτάτῳ Μητροπολί-
τη Νευροκοπίου κ. Δαμασκηνῶ ἀνατεθειμένη προσωρινὴ
Τοποτηρητεία τῆς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως, ἀνα-
τεθῆ τὴ Πανιερότητι αὐτῆς» (ἐνν. τοῦ Μητροπολίτου Ξάν-
θης καὶ Καβάλλας, κ. Ἀνθίμου).

Ἕνα ἀκόμη σχετικὸ ἔγγραφο, φέρον ἡμερομηνία 1 Δε-
κεμβρίου 1921 ἐκδίδεται στὴ συνέχεια ἀπὸ τὸν Μητρο-
πολίτη Ξάνθης καὶ Καβάλλας, κ. Ἄνθιμο καὶ ἀποστέλλε-
ται στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἐλευθερουπόλεως. Τὸ ἔγγρα-
φο αὐτὸ περιέχει ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ὑπ’ ἀρ. 31 φύλ-
λο τῆς 7ης Αὐγούστου τοῦ 1921 τοῦ ἐπισήμου ἐκκλη-
σιαστικοῦ ἐντύπου του Πατριαρχείου, «Ἐκκλησιαστικὴ
Ἀλήθεια». Μὲ τὸ ἔγγραφό του αὐτὸ ὁ νέος τοποτηρητὴς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως ἐνημερώνει τὴν
Ἱερὰ Μητρόπολη ὅτι στοὺς λόγους ποὺ ἐπέβαλαν τὴν
ἄρση τῆς Τοποτηρητείας τῆς ἐπαρχίας Ἐλευθερουπόλε-
ως ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Νευροκοπίου κ. Δαμασκηνὸ πε-
ριλαμβανόταν, πλὴν ἄλλων καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἐπαρ-
χία Νευροκοπίου, «ἀριθμοῦσα ἤδη ἱκανάς κοινότητας, ἔχρη-
ζε τῆς αὐτοπροσώπου καὶ ἐνδελεχοῦς διακυβερνήσεως καὶ
τακτικῆς περιοδείας τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, πρὸς διορ-
γάνωσιν τῶν νέων κοινοτήτων..».

Ἡ Τοποτηρητεία, συνεπῶς, τῆς χηρεύουσας Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Νευ-
ροκοπίου, κ. Δαμασκηνό, διήρκεσε ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Μαΐου
τοῦ 1920 μέχρι τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1921, αὐτὸ δὲ τὸ τε-
λευταῖο χρονικὸ σημεῖο προκύπτει, μεταξὺ ἄλλων ἐγγρά-
φων κι ἀπὸ τὸ φέρον ἀριθμὸ πρωτοκόλλου 417 καὶ
ἐκδοθὲν τὴν 5η Φεβρουαρίου τοῦ 1922 ἔγγραφό του Γε-
νικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου πρὸς τὸν Μητροπολίτη
Νευροκοπίου κ. Δαμασκηνό, στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται ὅτι
«γνωρίζομεν τὴ Ὑμετ. Πανιερότητι, ὅτι ἀπὸ τοῦ μηνὸς
Ὀκτωβρίου παρελθόντος ἔτους διωρίσθη Τοποτηρητὴς
Ἐλευθερουπόλεως ὁ Πανιερ. Ξάνθης…».

Τέλος, καὶ ἡ Τοποτηρητεία τοῦ Μητροπολίτου Ξάν-

θης καὶ Καβάλλας κ. Ἀνθίμου λήγει τὴν Πέμπτη 13 Ὀκτω-
βρίου 1922, ὁπότε ἐκλέγεται ὡς Μητροπολίτης Ἐλευθε-
ρουπόλεως ὁ τιτουλάριος ἐπίσκοπος Λεύκης κ. Κων-
σταντῖνος Μεγκρέλης, στὸν πατριαρχικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου, ἔχοντας ὡς συνυποψηφίους τοὺς μητροπολί-
τες Μυρέων Φιλόθεο καὶ Θεοδωρουπόλεως Λεόντιο. 

Θ.  Το συμπέρασμα.
Ἐπιλέξαμε μόνο λίγα, χαρακτηριστικὰ ἔγγραφα τῆς

ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας τοῦ τόπου μας, ποὺ ἀφοροῦν τὴν
χρονικὴ περίοδο στὴν ὁποία ἀναφέρεται τὸ παρὸν πό-
νημα, ἀφήνοντας γιὰ τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονες τὴν ἐπι-
στημονικὴ μελέτη καὶ δημοσίευση ὅλων τῶν ἐγγράφων τοῦ
Ἀρχείου τῆς οἰκογένειας Οἰκονόμου, πιστεύουμε ὅμως ὅτι
μέσα ἀπ’ αὐτὰ τὰ λίγα ἔγγραφα καταφάνηκε ἡ πολυ-
σχιδής, κοινωνικὰ σωτήρια κι ἐθνικὰ ἀπαραίτητη προ-
σφορὰ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως στὴν
ἰδιαίτερα δύσκολη ἐκείνη περίοδο ποὺ ἦταν ἀκέφαλη,
ἐνῶ ἡ πατρίδα περνοῦσε μία ἀπὸ τὶς πιὸ δύσκολες πε-
ριόδους τῆς ἱστορίας της. Βλέπουμε τὴν Ἱερὰ Μητρόπο-
λη καὶ ὅλη ἐν γένει τὴν τοπικὴ ἐκκλησία, ὅσο μὲν διαρ-
κεῖ ἡ βουλγαρικὴ κατάκτηση, νὰ δίνει τὸ αἷμα τῶν Μη-
τροπολιτῶν της καὶ τῶν ἱερέων της γιὰ τὴν πατρίδα, νὰ
ὑφίσταται τὰ πάνδεινα, γιατί στέκεται σὰν τὸ πιὸ ἐπι-
κίνδυνο ἐμπόδιο στὴν προσπάθεια ἀφελληνισμοῦ τῆς Ἀνα-
τολικῆς Μακεδονίας, τὴν βλέπουμε ὅμως καὶ μετὰ τὴν ἀπε-
λευθέρωση, ν’ ἀγωνίζεται μὲ κάθε τρόπο καὶ μέσο γιὰ
τὴν ἀνακούφιση τῶν πασχόντων, τὴν περίθαλψη τῶν
ὀρφανῶν καὶ τῶν χηρῶν καὶ γιὰ τὴν ἀναδιοργάνωση τῶν
κοινωνικῶν καὶ διοικητικῶν δομῶν τῆς ἐπαρχίας της.

Βλέπουμε, τελικά, μέσα ἀπὸ τὴν πορεία τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως, στὰ δύσκολα ἐκεῖνα πέντε χρόνια τῆς χηρεί-
ας τοῦ θρόνου της, πόσο ἐνεργὸς ἦταν ὁ ρόλος τῆς Ἑλλη-
νικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στοὺς ἀγῶνες τοῦ ἔθνους
καὶ στὶς προσπάθειες ἀναδιοργάνωσης τῆς ζωῆς μετὰ τὸ
τέλος αὐτῶν τῶν ἀγώνων κι ἀντιλαμβανόμαστε, μ’ αὐτὰ
τὰ λίγα παραδείγματα, πόσο ἄδικες εἶναι οἱ σύγχρονες
προσπάθειες, νὰ τὴν θεωρήσουν ἀποῦσα ἀπὸ τὴν πορεία
τῆς διαχρονικῆς πάλης καὶ ἀνάπτυξης τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Τὰ ἔγγραφα ποὺ μνημονεύθηκαν, προῆλθαν ἀπὸ τὸ

ἀρχεῖο τοῦ Σταύρου, τοῦ Σπυρίδωνα καὶ τοῦ Νικολάου Οἰκο-
νόμου καὶ βρίσκονται σήμερα στὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους
– Παράρτημα Καβάλας.

2. Ἱστορικὰ στοιχεῖα πάρθηκαν κι ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ κ.
Αἰμιλίου Δήμ. Μαυρουδὴ «Ἡ ἱστορία τῆς Μητροπόλεως Ἐλευ-
θερουπόλεως»
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ἩἉγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι περίοδος ψυχικῆς κυ-
ρίως ἑτοιμασίας γιά τή συμμετοχή μας στό Ἅγιο Πάσχα, ἄν καί
αὐτό τό ἐνδιαφέρον θά ἔπρεπε νά εἶναι συνεχές. Μιά ἑτοιμασία,

πού περιλαμβάνει συμμετοχή στίς ἱερές ἀκολουθίες, τή νηστεία, τήν πιό τα-
κτική προσευχή, τή θεία Κοινωνία, ὡς ἔθιμο οἱ περισσότεροι, καί τή μετάνοια
καί τήν ἐξομολόγηση.

Σέ ὅλους μας, κάθε φορά πού γίνεται λόγος γιά τήν ἐξομολόγηση, ὁ νοῦς
μας πηγαίνει στήν ἔννοια τῆς ἁμαρτίας καί τήν ἀπαλλαγή ἀπό αὐτήν. Καί
ὅταν λέμε γιά ἁμαρτία, μπορεῖ νά εἶναι καί μιά σκέψη ἤ κάτι πού δέν κάναμε,
ἐνῶ ἔπρεπε νά κάνουμε. Πολλές φορές σέ αὐτό τό χῶρο συμπεριφορᾶς βρί-
σκονται ἴσως καί τά σοβαρότερα ἁμαρτήματα. Ἕνα τέτοιο ἁμάρτημα μέ
πολλές ἀρνητικές ἐκδηλώσεις καί σοβαρές ψυχικές παρενέργειες, πού νε-
κρώνει ὅλες τίς δυνάμεις τῆς ψυχῆς καί κινεῖ ὅλα τά πάθη ἐναντίον της εἶναι
αὐτό πού ὀνομάζουν οἱ ἅγιοι Πατέρες ἀκηδία.

1. Ἡ ἔννοια τῆς ἀκηδίας
Ἡ λέξη ἀκηδία (α+κήδομαι) σημαίνει ἀφροντισιά, ἀδιαφορία, ἀμέλεια,

ὁλιγωρία, κυρίως ὅμως σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ψυχή καί τήν ἠθική. Ὁ ἅγιος Ἰώαν-
νης τῆς Κλίμακος σέ ἕναν του λόγο μᾶς δίνει τόν ὁρισμό τῆς ἀκηδίας καί ταυ-
τόχρονα καταλαβαίνουμε τή σοβαρότητα αὐτῆς τῆς κατάστασης. Λέει λοιπόν
ὁ ἅγιος: «ἀκηδία ἐστί πάρεσις (παράλυση) τῆς ψυχῆς, νοός ἔκλυσις, ἀνο-
ρεξία ἀρετῆς, ὀλιγωρία ἀσκήσεως, κοσμικῶν μακαρίστρια (καλοτυχίζει
αὐτούς πού κάνουν κοσμική ζωή), Θεοῦ διαβλήτωρ (ὡς ἀσπλάχνου καί
ἀφιλανθρώπου), ἀτονία ψαλμωδίας, ἀπροθυμίας προσευχῆς… κλπ». Δηλαδή,
ἐνῶ ἡ ψυχή πρέπει νά εἶναι ζωντανή, ζωηρή, ἐνεργή, ἕτοιμη νά ἀντιμετωπίσει
τούς πειρασμούς καί νά πράξει τό καλό, καί πρός τόν ἑαυτό της καί πρός
τούς ἄλλους, ἀπό πνευματική τεμπελιά, ἀπό ἀμέλεια γιά τή σωτηρία της,
ἀπό ἀδιαφορία γιά τό καλό, δέν κάνει τίποτε. Πόσοι ἀπό ἐμᾶς, στούς ὁποί-
ους γίνεται λόγος γιά πνευματικά ζητήματα ἤ καί καθημερινές μας ὑποχρε-
ώσεις, δίνουν ἀπαντήσεις σάν κι αὐτές: «δέν θέλω, ἄσε με ἥσυχο, δέν μέ
ἐνδιαφέρει, ὤχ ἀδελφέ ποῦ ζεῖς, ὅλοι ἔτσι κάνουν, ἐγώ θά σώσω τόν κόσμο;
κ.ἄ.». Νά γιατί ἡ ἀκηδία εἶναι ἁμαρτία.

2. Οἱ συνέπειες
Οἱ συνέπειες μιᾶς τέτοιας ἁμαρτίας εἶναι πάντα σοβαρές καί ἐπικίνδυνες

γιά κάθε ἄνθρωπο, πού φθάνουν στόν ψυχικό θάνατο, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Συ-
μεών ὁ νέος θεολόγος: «Ἡ ἀκηδία εἶναι θάνατος τῆς ψυχῆς καί τοῦ νοῦ. Ἄν
παραχωροῦσε σ᾿ αὐτήν ὁ Θεός τό δικαίωμα νά ἐνεργήση ἐναντίον μας κατά
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ΠΕΡΙ  ΑΚΗΔΙΑΣ

Προσοχή
στή θανατηφόρα

ἀκηδία καί ἀμέλεια

Πνευματικά θέματα
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τή δύναμή της, κανείς ἀπό τούς ἀγωνιζομέ-
νους δέν θά σωζόταν ποτέ», ἀλλά πολλές
φορές καί στόν σωματικό. Ἡ ἀμέλεια αὐτή,
ἡ ἀκηδία, ὅταν καταλάβη τήν ψυχή μας,
διότι εἶναι κυρίως ψυχικό φαινόμενο, συνή-
θως ἐπεκτείνεται σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς
ζωῆς καί τῆς δραστηριότητας, ἐπηρεάζει
ὅλον τόν ψυχικό κόσμο καί τίς ἐκδηλώσεις
του, ἄν καί ὁρισμένες φορές εἶναι ἐκλεκτική
καί περιορίζεται σέ ὁρισμένους τομεῖς, ὅπου
θά ἔχει ἀποτελέσματα. Ὁ κίνδυνος αὐτός
ἀπειλεῖ ὅλους. Καί αὐτούς πού ἀγνοοῦν τά
περί τῆς πίστεως, ἀλλά καί αὐτούς πού γνω-
ρίζουν. Καί τούς ἀρχάριους στά πνευματικά
ἀγωνίσματα, ἀλλά καί τούς ἀγωνιζόμενους
ἐπί πολλά χρόνια, ὅταν κουραστοῦν ἤ ἀδια-
φορήσουν ἀπό μεγάλη σιγουριά. Δεῖτε πῶς
περιγράφει τόν ἄνθρωπο πού θά ὑποστεῖ τίς
συνέπειες τῆς ἀμέλειας, ὁ Μέγας Βασίλειος:
«Πολλοί, ἀφοῦ ἀπό τά νιάτα τους συγκέν-
τρωσαν πολλά πνευματικά ἀγαθά, ὅταν
ἔφτασαν στό μέσο τῆς ζωῆς καί ἐξεγέρθη-
καν ἐναντίον τους οἱ πειρασμοί τῶν πο-
νηρῶν πνευμάτων, δέν μπόρεσαν νά
ὑποφέρουν τό βάρος τῆς θύελλας (τῆς δο-
κιμασίας) ἀπό ἔλλειψη διακυβέρνησης (ἀμέ-
λειας), ἀλλά ἐσήκωσαν τή ζημιά ὅλων
ἐκείνων τῶν πνευματικῶν ἀγαθῶν. Γι᾿ αὐτό
ἄλλοι μέν «ἐναυάγησαν στήν πίστη», ἄλλοι
ἔχασαν τήν ἐγκράτεια, πού μέ κόπο εἶχαν
ἀποκτήσει στή νεανική ἡλικία, γιατί ἡ πο-
νηρή ἠδονή ὅρμησε σάν καταιγίδα ἀπρό-
σμενη. Θέαμα ἀξιοθρήνητο. Ὕστερα ἀπό
νηστεία, ἀπό σκληραγωγία, ἀπό συνεχή προ-
σευχή, μετά ἀπό ἄφθονα δάκρυα, μετά ἀπό
ἐγκράτεια εἴκοσι ἤ τριάντα χρόνων, ἀπό
ἀπροσεξία καί παραμέληση τῆς ψυχῆς, ὁ
ὑπεύθυνος γιά τήν ἐργασία τῶν ἐντολῶν (ὁ

ἄνθρωπος), νά καταντήση γυμνός
ἀπό ὅλα αὐτά καί νά μοιάση

μέ κάποιον βαθύπλουτο
ἔμπορο, ὁ ὁποῖος, ἐνῶ

χαιρόταν γιά τό

πλῆθος τῶν ἐμπορευμάτων καί τό πλοῖο του
ταξίδευε μέ εὐνοϊκό ἄνεμο καί εἶχε διαπλεύσει
τά φοβερά πελάγη, διαμιᾶς ἀπογυμνώθηκε
ἀπό ὅλα τά ἐμπορεύματα, ὅταν τό πλοῖο
συντρίφθηκε κοντά στό λιμάνι».

3. Ἀντιμετώπιση
Νά γιατί χρειάζεται νά συνειδητοποι-

ήσουμε τή σοβαρότητα αὐτῆς τῆς κατά-
στασης καί τήν ἀναγκαιότητα ἀπαλ λαγῆς
ἀπό αὐτήν. Τρόποι ὑπάρχουν πολλοί καί
εἶναι διαφορετικοί γιά τόν καθένα. Θά τούς
ἀναζητήσουμε καί θά τούς βροῦμε στό πε-
τραχήλι τοῦ πνευματικοῦ, ἀρκεῖ νά φτά-
σουμε ἐκεῖ μέ ἀγωνιστική ἀπόφαση καί
διάθεση ὑπακοῆς. Καί ὁ καταλληλότερος
χρόνος εἶναι τώρα: «Ἰδού νῦν καιρός εὐπρόσ-
δεκτος, ἰδού νῦν ἡμέρα σωτηρίας», συμβου-
λεύει ὁ ἀπόστολος Παῦλος καί ὁ Μέγας
Βασίλειος ἐξηγεῖ, προειδοποιεῖ καί ἐνθαρρύ-
νει: «Αὐτός ἐδῶ ὁ καιρός εἶναι καιρός με-
τανοίας, ἐκεῖνος (ὁ μελλοντικός) εἶναι
καιρός ἀνταποδόσεως, αὐτός ἐδῶ εἶναι τῆς
ὑπομονῆς, ἐκεῖνος τῆς παρηγοριᾶς καί τῆς
ἱκανοποιήσεως. Τώρα ὁ Θεός εἶναι βοηθός
ἐκείνων πού ἐπιστρέφουν ἀπό τόν κακό
δρόμο. Τότε θά εἶναι φοβερός καί ἀδιάψευ-
στος ἐξεταστής τῶν ἀνθρώπινων πράξεων,
λόγων καί σκέψεων. Τώρα ἀπολαμβάνουμε
τή μακροθυμία του, τότε θά γνωρίσουμε τή
δίκαιη κρίση του. Ποιός παραμένοντας
ἀργός στό σπίτι του ἤ κοιμώμενος κατά
τόν καιρό τῆς σπορᾶς, ἐγέμισε τήν ἀγκα-
λιά του μέ τά σπαρτά, ὅταν ἦλθε ὁ θερι-
σμός; Ποιός ἐτρύγησε ἀμπέλι πού δέν
φύτεψε καί δέν κουράστηκε νά καλλιεργεῖ ὁ
ἴδιος; Οἱ καρποί ἀνήκουν σέ ἐκείνους πού κα-
ταβάλλουν κόπους, οἱ τιμές καί οἱ στέφανοι
ἀνήκουν στούς νικητές. Ποιός ποτέ στεφα-
νώνει ἐκεῖνον πού δέν γδύθηκε κἄν, γιά νά
ἀντιμετωπίσει τόν ἀντίπαλο;».

Ὁ Θεός μαζί σας γιά καλό καί νικηφόρο
ἀγώνα!

MBΩNAMBΩNAMBΩNA
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Κατὰ τὸ μήνα Ἰανουάριο 2008
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:
Τὴν 1ην εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Ἐλευ-

θερίου καὶ προέστη τῆς Δοξολογίας ὲπὶ τῷ νέῳ Ἔτει, τὴν
6ην εἰς τὸν Ἱ.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Ν. Ἡρακλείτσης
καὶ προέστη τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καθὼς καὶ τοῦ Ἁγια-
σμοῦ τῶν ὑδάτων εἰς τὸν Λιμένα Ν. Ἡρακλείτσης, τὴν 7ην

εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Νική-
σιανης, τὴν 13ην εἰς τὸν Ἱ.Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Ἀκροβουνίου, τὴν 17ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. τοῦ
Ἁγίου Ἀντωνίου Πυργοχωρίου, ὅπου καὶ ἐχειροθέτησε τὸν
Ἐφημέριον τοῦ Ἱ.Ν. π. Κων/νον Καλεάδην εἰς Σταυρο-
φόρον Οἰκονόμον, ἐπιβραβεύοντας τὸ πολύπλευρον
ἔργον του, τὴν 18ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα  Ἱ. Ν. Κά-
ριανης, τὴν 19ην συμμετεῖχεν εἰς Ἀρχιερατικὸν Συλλεί-
τουργον εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱ.Ν. Σιδηροκάστρου ἐπὶ
τῇ ὀνοματικῇ ἑορτῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σιδηροκά-
στρου κ. Μακαρίου, μετὰ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Λα-
ρίσης κ. Ἰγνατίου, Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ, Ζιχνῶν κ. Ἱεροθέ-
ου καὶ Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου, τὴν 20ὴν εἰς τὸν
Καθεδρικὸν Ἱ.Ν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου καὶ προ-
έστη τοῦ μνημοσύνου τῆς Γαλατούλα Ἀναστασίας, τὴν
21ην εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγίου Εὐγενίου τοῦ Τρα-
πεζουντίου Χορτοκοπίου, τὴν 25ην συμμετεῖχεν εἰς
Ἀρχιερατικὸν Συλλείτουργον εἰς τὸν πανηγυρίζοντα
Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Ν. Καρβάλης
μετὰ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Φιλίππων κ.

Προκοπίου καὶ Δράμας κ. Παύλου, τὴν 27ην εἰς τὸν Ἱ.Ν.
Φωλιᾶς, ὅπου μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας Λειτουργίας
ἐγκαινίασε τὸ Λαογραφικὸ Μουσεῖο Φωλιᾶς παρουσία
τῶν ἀρχῶν τοῦ Δήμου καὶ τοῦ Νομοῦ.     

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε καὶ ὡ μ ί λ η σ ε: 
Τὴν 5ην εἰς τὸν Ἱ.Ν. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νική-

σιανης εἰς τὴν θείαν Λειτουργίαν τῆς παραμονῆς τῶν Θε-
οφανείων, ὅπου ἐτέλεσε καὶ τὸν Μεγάλον Ἁγιασμόν, τὴν
ἰδίαν ἡμέραν εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικο-
λάου εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Θεοφανείων,
τὴν 16ην εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Πυρ-
γοχωρίου, τὴν 17ην εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τοῦ πανηγυρί-
ζοντος Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Αὐλῆς, τὴν 20ὴν εἰς τὸν
Ἑσπερινὸν τοῦ  Ἱ. Ν. Ἁγίου Εὐγενίου τοῦ Τραπεζουντίου
Χορτοκοπίου, τὴν ἰδίαν ἡμέραν εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τῆς Πα-
νυχίδος πρὸς τιμὴν τῆς Παναγίας τῆς Παραμυθίας εἰς τὸν
Καθεδρικὸν Ἱ.Ναόν, τὴν 24ην εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τοῦ Προ-
σκυνηματικοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, συγ-
χοροστατούντων τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Φιλίππων κ.
Προκοπίου καὶ Δράμας κ. Παύλου.

Π ρ o έ σ τ η: 
Τὴν 31ην Δεκεμβρίου τὸ μεσονύκτιον τῆς Δοξολογίας

καὶ τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιτας εἰς τὸν Ἱ.Ν. Παναγίας Φα-
νερωμένης Ν.  Ἡρακλείτσης, τὴν 5ην τοῦ Ἁγιασμοῦ εἰς
τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἀντιπλημμυρικοῦ ἀγωγοῦ ἐπικαλύψεως
χειμάρρου εἰς Ἐλαιοχώριον, τὴν 7ην εἰς τὴν κοπὴν τῆς Βα-
σιλόπιτας τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Ἐλευ-
θερουπόλεως, τὴν 13ην εἰς τὴν κοπὴν τῆς Βασιλόπιτας τοῦ
Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Παλαιοχωρίου καὶ τοῦ Πολιτι-
στικοῦ Συλλόγου Ἀκροβουνίου, τὴν 14ην εἰς τὴν κοπὴν
τῆς Βασιλόπιτας τοῦ Κ.Α.Π.Η Ἐλευθερουπόλεως, τὴν
20ὴν τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ Ζαφκοπούλου Ἀγγέ-
λου, ἐκκλησιαστικοῦ Συμβούλου εἰς Αὐλήν, τὴν 21ην εἰς
τὴν κοπὴν τῆς Βασιλόπιτας τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου
Ταμείου Ν. Ἡρακλείτσης, τὴν 22αν τοῦ Ἁγιασμοῦ καὶ τῆς
κοπῆς τῆς Βασιλόπιτας εἰς τὸν Δῆμον Πιερέων, τὴν
23ην τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιτας τοῦ Δημοτικοῦ Συμ-
βουλίου τοῦ Δήμου Ἐλευθερῶν.    

Ν. Ἡρακλείτσα, Θεοφάνεια 2008.

Ν. Ἡρακλείτσα, Μεσονύκτιον 2008.
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Π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ε:
Τὴν 26ην τὴν μηνι-

αίαν Ἱερατικὴν Σύναξιν
εἰς τὸ Πνευματικὸν Κέν-

τρον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μὲ
θέμα εἰσηγήσεως: «Ἡ Ποιμαντικὴ

τῆς Οἰκογένειας». Τὴν εἰσήγησιν παρουσίασε ὁ Αἰδ/τος
Πρωτοπρ.  Θεοχάρης Καλπάκογλου. Ἀκολούθησε
ἐνδιαφέρουσα καὶ ἐποικοδομητικὴ συζήτησις ἐπὶ τοῦ θέ-
ματος.

Προήδρευσε:
Τὴν 15ην τῆς συνεδριάσεως τῆς Παπαχρηστιδείου Βι-

βλιοθήκης Ἐλευθερουπόλεως.
Παρέθεσε:
Τὴν 1ην δεξίωσιν εἰς τὰς ἀρχὰς τῆς Πόλεως εἰς τὸ

Ἐπισκοπεῖον πρὸς τιμήν των, εὐλόγησε τὴν Βασιλόπι-
τα καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐπισκέφθη τὸν κ. Νομάρχην εἰς Κα-
βάλαν διὰ τὴν ὑποβολὴ εὐχῶν ἐπὶ τῷ νέῳ Ἔτει,  τὴν 3ην
παρέθεσε γεῦμα ἀγάπης καὶ συνεργασίας εἰς τοὺς
Ἀναγνῶστες, Φοιτητὰς καὶ Ἱεροσπουδαστὰς τῶν Θεο-

λογικῶν καὶ Ἱερατικῶν Σχολῶν τῆς ἐπαρχίας του, τὴν
ἰδίαν ἡμέραν χορήγησε καὶ τὶς δέκα (10) ὑποτροφίες εἰς
Φοιτητὰς καὶ Σπουδαστὰς τῆς Πόλεως, οἱ ὁποῖοι ἐπι-
λέγησαν διὰ τὸ σχολικὸν ἔτος 2007-08 ἀπὸ τὴν ἐπιτροπὴν
Ἀξιολογήσεως καὶ Ἐπιλογῆς τοῦ Ἱδρύματος «Ο ΑΓΙΟΣ
ΜΗΝΑΣ»

Ἐτέλεσε:
Τὴν 29ην Ἐπιμνημόσυνον δέησιν εἰς τὸν Μητροπο-

λιτικὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου ἐπὶ τῇ ἐκδημίᾳ τοῦ
Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου παρουσία
τοῦ Κλήρου, τῶν ἀρχῶν καὶ τοῦ λαοῦ ὁμιλήσας ἐπι-
καίρως, τὴν ἰδίαν ἡμέραν ἐτέλεσε τρισάγιον πρὸ τῆς Σο-
ροῦ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τὴν 31ην συμμετεῖχε εἰς τὴν
ἐξόδιον ἀκολουθίαν καὶ ἐκφορὰν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.  

Κατὰ τὸ μήνα Φεβρουάριο 2008 ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:

Ἐ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε καί ὡ μ ί λ η σ ε τήν 2αν εἰς
τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν. Ὑπαπαντῆς Καλαμάτας μετά
τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ζιχνῶν κ. Ἱεροθέ-
ου, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομου, Μαριώτιδος κ. Γαβριήλ,
Διαυλείας κ. Δαμασκηνοῦ καὶ Ἐλαίας κ. Θεοδωρήτου,
τήν 3ην εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου
Μεσσήνης Μεσσηνίας, τήν 10ην εἰς τόν Ἱ. Ν. Παναγίας
Φανερωμένης Ν. Ἡρακλείτσης, ὅπου καὶ προέστη τῆς
Λιτανείας τοῦ τεμαχίου τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Χα-
ραλάμπους,  τήν 24ην εἰς τόν  Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Πο-
δοχωρίου, ὅπου καί προέστη τῶν μνημοσύνων τῆς Βα-
γιατζῆ Δήμητρας καί τῆς Κασνῆ Ἀγγελικῆς.

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε καί ὡ μ ί λ η σ ε τήν 1ην εἰς
τόν Ἱ. Ν. τῆς Ὑπαπαντῆς Καλαμάτας, τήν 9ην εἰς τόν Ἱ.
Ν. Ἁγίου Χαραλάμπους Ἀντιφιλίππων.

Σ υ μ μ ε τ έ σ χ ε τήν 7ην εἰς τήν ἐκλογήν τοῦ νέου
Ἀρχιεσκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερω-
νύμου καί τήν 16ην συμμετέσχε τῆς ἐνθρονίσεώς του.  

Π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ε τήν 23ην τήν μηνιαίαν Ἱερα-
τικήν Σύναξιν εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τῆς Ἱ. Μη-

Καλαμάτα. 2-2-2008. Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου.

Ἀπό τήν κηδεία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου.

Παλαιοχώριον 13-1-2008.
Ἁγιασμός αἰθούσης Φιλαρμονικῆς.
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τροπόλεως μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Σύγχρονες περί οἰκο-
γενείας καί γάμου ἀντιλήψεις». Τήν εἰσήγησιν παρου-
σίασε ὁ Αἰδ/τος Οἰκονόμος π. Ἠλίας Παπαδόπουλος, κα-
θηγητής θεολόγος.

Ἐ β ά π τ ι σ ε τήν 10ην εἰς τό νέον Βαπτιστήριον διὰ
ἐνηλίκους τοῦ Ἱ. Ν. Παναγίας Φανερωμένης Ν. Ἡρα-
κλείτσης τὸν Πέτρο Ἐλμά τοῦ Δημητρίου ἐξ Ἀλβανίας.

Ἐ π ι σ κ έ φ θ η κ ε τήν 26ην τόν Ὑπουργόν Μακε-
δονίας-Θράκης κ. Τζίμαν Μαργαρίτην εἰς Θεσσαλονί-
κην καί τήν 27ην τόν Νομάρχην Καβάλας κ. Καλλιοντζήν
Θεόδωρον.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Μετά τόν θάνατο τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερου-

πόλεως κυροῦ Εὐδοκίμου, ὅπως πλέον εἶναι γνωστό σʼ
ὅλους, δέν βρέθηκαν χρήματα κατατεθειμένα σέ λο-
γαριασμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως,
ὅπως καί θά ἔπρεπε, ἀλλά αὐτά (χρήματα) ἦταν κατα-
τεθειμένα σέ λογαριασμούς τοῦ μακαριστοῦ Εὐδοκί-
μου.

Πρός ἀποφυγή δυσαρέστων ἐκπλήξεων ἡ Ἱερά
Μητρόπολη Ἐλευθερούπολης, ἔπρεπε νʼ ἀποδυθεῖ σʼ
ἕνα ἀγώνα δρόμου, προκειμένου νά δεσμεύσεται ὁποι-
αδήποτε χρηματικά ποσά ὑπήρχαν στούς λογαρια-
σμούς του, γιατί ἤδη οἱ κληρονόμοι του, ἀνερχόμενοι
σέ εἴκοσι δύο (22) καί κατοικοῦντες ἀκόμη καί στήν Ἀμε-
ρική, μέ διάφορες δικαστικές ἐνέργειες προσπαθοῦσαν
νά νομιμοποιηθοῦν καί νά εἰσπράξουν τά ἐν λόγω ποσά.

Ὁ ἀγώνας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερου-
πόλεως ἀπέδωσε καρπούς, παρόλον ὅτι ὑπῆρχε διάχυτη
ἡ ἄποψη στόν νομικό κόσμο τῆς Καβάλας, ὅτι κάτι τέ-
τοιο ἦταν ἀκατόρθωτο, καί μέ τήν ὑπʼ ἀριθ. 1305/04 ἀπό-
φαση τοῦ Μον. Πρωτ. Καβάλας (διαδικασία ἀσφαλι-
στικῶν μέτρων), ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ἐλευθερούπολης,
κατάσχεσε συντηρητικῶς τό ποσόν τῶν 200.000 € ἐκ
τῶν πάσης φύσεως λογαριασμῶν καταθέσεων πού
τηροῦσε στίς Τράπεζες ὁ κυρός Εὐδόκιμος καί κατά κό-
σμον Κοκκινάκης Μιχαήλ.

Κατόπιν ἀσκήθηκε ἀγωγή ἐνώπιον τοῦ Πρωτοδι-
κείου Καβάλας καί ἀφοῦ αὐτή συζητήθηκε καί κατα-
τέθηκε ἡ μαρτυρία πολλῶν ἱερέων καί ὑπηρεσιακῶν πα-
ραγόντων, ἐκδόθηκε ἡ ὑπʼ ἀριθ. 77/2007 ἀπόφαση
τοῦ Μον. Πρωτ. Καβάλας καί κρίθηκε {(παρόλον, ὅτι
εἶχαν καταστραφεῖ διά σχισίματος κατόπιν
ἐντολῆς τοῦ μακαριστοῦ Εὐδοκίμου, πολλά
ἀπό τά ἀποδεικτικά (ἀποδείξεις εἰσπρά-
ξεως)}, ὅτι, ὁ κυρός Εὐδόκιμος παρά-
νομα ἰδιοποιήθηκε μέρος τῶν χρημά-
των τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευ-
θερουπόλεως, τά ὁποία περιῆλθαν
στήν κατοχή του, καί ἡ ὁποία ἰδιο-
ποίηση συνιστά ἀδικοπραξία καί
γεννᾶ ὑποχρέωση τῶν κληρονόμων
του κατά τό λόγο τῆς κληρονομικῆς
μερίδας ἑνός ἑκάστου.

Μετά τήν τελεσιδικία τῆς ὑπʼ ἀριθ.
77/07 ἀποφάσεως Μον. Πρωτ. Καβάλας καί
ἀφοῦ μεσολάβησαν διάφορες διαδικαστικές πρά-
ξεις ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ἐλευθ/πολης εἰσέπραξε τό πο-
σόν τῶν (107.000 €) περίπου.

Ὅλα τά ἀνωτέρω ἀναφέρονται, διότι τό παραπάνω
θέμα ἀπασχόλησε γιά ἀρκετό καρό τήν ἐπικαιρότητα καί
δημιουργήθηκαν διάφορα ἐρωτηματικά στά ὁποία δί-
δονται τώρα ἀπαντήσεις, ἀφοῦ μέ τόν τρόπο αὐτό γνω-
ρίζετε πλέον καί ἐπισήμως ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ἐλευ-
θερούπολης δέν ἀδράνησε ἐπί τοῦ θέματος καί διεκ-
δίκησε μέχρι τέλους τά χρήματα τά ὁποία τῆς ἀνήκαν,
ἐπιτυγχάνοντας συγχρόνως τήν καταδίκη τῆς παρά-
νομης συμπεριφορᾶς τοῦ μακαριστοῦ Εὐδοκίμου καί
τήν μή εἴσπραξή τους ἀπό τούς κληρονόμους του, τῶν
χρημάτων, πού ἀνήκαν στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἐλευ-
θερούπολης.

Ἐλευθ/πολη 1.2.2008
Ἡ νομική σύμβουλος τῆς Μητρόπολης

Γεωργιάδου Στρατονίκη
Δικηγόρος

Μέ τούς Ἱεροσπουδαστάς. Μέ τούς πρώτους ὑποτρόφους.
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Πικράγκαθο φαρμακερό, τί ᾿θελες νά φυτρώσεις,
π᾿ ὅποιον ἀγγίζεις βιάζεσαι, μέ μιᾶς νά φαρμακώσεις!
Δέν ἦταν, πρίν ἀψήλωνες, φωτιά νά σοὖχαν βάνει,
νά μή γινόσουν τοῦ Χριστοῦ τ᾿ ἀγκάθινο στεφάνι!

Δέν ἦταν ἄνεμος σφοδρός, νά σ᾿ εἶχε ξεριζώσει,
προτοῦ τ᾿ Ἀθώου τήν κορφή, βαθειά νἄχεις πληγώσει!
Στό μέτωπό Του σ᾿ ἔμπηξαν, τοῦ μαρτυρίου στέμμα,
αὐτοί, πού ὑπηρέτησαν τό δόλο καί τό ψέμα.

Θρόμβοι τό αἷμα Του κυλᾶ, στή γῆ ἀργοσταλάζει
κι αὐτή μέ βιάση τό ρουφᾶ, στά σπλάχνα της τό βάζει,
κρύβει καλά τό θησαυρό, μήν τόν ποδοπατήσουν,
νά γεύονται Παράδεισο, ὅποιοι τόν κοινωνήσουν.

Γλυκύτατέ μου Ἰησοῦ, τ᾿ ἀγκάθινο στεφάνι
στό μέτωπό μου ταίριαζε, γιά ὅσα Σοὔχω κάνει!
Τρέμει, σπαράζει ἡ ψυχή, μπρός στό μαρτύριό Σου,
γιατί οἱ ἁμαρτίες μου βαραίνουν στό Σταυρό Σου.

Ὦ τῆς Ἀγάπης πέλαγος καί ποῦ μπορεῖς νά φτάσεις,
ποὔδωσες τ᾿ Ἅγιο Αἷμα Σου, νά μέ ἐξαγοράσεις!
Ὦ θεϊκή Ταπείνωση καί τί νά Σοῦ προσφέρω;
Δέ φτάνει μόνο μιά στιγμή, γιά Σέ νά ὑποφέρω!

Βουνά οἱ ἀνομίες μου κι ἀκόμα ὀλισθαίνω,
ἀπό τή μιά ἀνασταίνομαι καί πάλι ἀργοπεθαίνω.
Πῶς γίνεται μπρός στό Σταυρό, μετάνοια νά δηλώνω
καί μέ τίς ἁμαρτίες μου, ξανά νά Σέ πληγώνω;

Κάνε, Θεέ μου, τῆς καρδιᾶς τά πάθη νά νεκρώσουν,
πυρπόλησε τ᾿ ἀγκάθια της, μή Σέ ξαναματώσουν.
Ἄνοιξε μέσα μου πηγή, ἀστείρευτη νά μείνει,
νά ξεχειλίζει δάκρυα, ἀπό εὐγνωμοσύνη.

Τή νύχτα αὐτή, τήν παγερή, τή μαυροφορεμένη,
ὅπου ριγᾶ συθέμελα ὅλη ἡ Οἰκουμένη,
μικρή ἡ καρδιά καί δέ μπορεῖ, τόν πόνο νά χωρέσει,
πού στόν Χριστό μου ἀγκάθινο στεφάνι ἔχουν φορέσει.

Σάν τόν εὐγνώμονα ληστή, θά κάνω ὁμολογία:
– Ὦ, μνήσθητί μου, Κύριε, στήν Ἄνω Βασιλεία!
Δίνω τή μάχη τῆς ζωῆς, ληστής μή ξαναγίνω,
μόνο μιά δούλη Σου πιστή, παντοτινά νά μείνω.

ΕΦΗΜ
ΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟ

ΔΙ
ΚΑ

    
     

(1Χ+7) 

Τ� ἀγκάθινο
στεφάνι

Σωτηρία Δημ. Ἀργυρίου
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