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ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

ΟΘεός, ὁ Ἀπαθής, ὁ Ἀθάνατος, ὁ ὡραῖος Νυμ-
φίος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Κύριος ἡμῶν καὶ

Πρωτότοκος Ἀδελφὸς καὶ Φίλος Ἰησοῦς Χριστός,
«ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας»,
τὴν τρίτην ἡμέραν ἀφ’ οὗ ἀπὸ τοῦ ὕψους τοῦ
Σταυροῦ ἐξεφώνησε τὸ «Τε-
τέλεσται!»4. Ὁ «ᾅδης κά-
τωθεν ἐπικράνθη συναν-
τήσας»5 Αὐτόν, διότι ὄχι
μόνον κατήργησε τὸ κράτος του καὶ ἐκένωσε θε-
οπρεπῶς τὰ σκοτεινὰ ταμεῖα του, χαρίζων ζωὴν
εἰς τοὺς τότε εὑρισκομένους εἰς τὰ μνήματα, ἀλλὰ
καὶ διότι χαρίζει ζωὴν ἀτέρμονα καὶ βεβαίαν
ἀνάστασιν εἰς ὅλους ὅσοι μετὰ ταῦτα, μέχρι καὶ
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶ νος, θὰ πιστεύσουν εἰς
Αὐτόν, θὰ ζήσουν ἐν Αὐτῷ καὶ θὰ κρατήσουν μέ-
χρι τέλους τὴν εἰς Αὐτὸν  ὁμολογίαν καὶ πίστιν.
Ὁ Χριστός, «δικαιοσύνῃ ἐζωσμένος τὴν ὀσφὺν
Αὐτοῦ καὶ ἀληθείᾳ εἰλημένος τὰς πλευράς»6

ἠγέρθη ἐκ τοῦ Τάφου, «παγγενῆ τὸν Ἀδὰμ ἀνα-
στήσας ὡς φιλάνθρωπος»7.

Ἰδού, λοιπόν, ἀδελφοὶ ἀγαπητοὶ καὶ τέκνα πε-
ριπόθητα, τὸ κεφάλαιον τῆς μεγάλης ἑορτῆς
ἡμῶν καὶ τὸ κλῖμα τῆς ἀνοίξεως, τὴν ὁποίαν ἐν
ἔαρι καιροῦ εὐαγγε λίζεται ἡ Ἐκκλησία εἰς τὴν
Οἰκουμένην. Ὁ βαρὺς χειμὼν τοῦ θανάτου ἀπο-

τελεῖ παρελθόν! Ἡ παγερὰ
τυραννία τοῦ διαβόλου ἐνι-
κήθη κατὰ κράτος. Τὸ φο-
βερὸν βασίλειον τοῦ σκό-

τους καὶ τῆς ἀπωλείας διελύθη. «Ὁ Κύριος ἐβα-
σίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο»8. Εἴδομεν τὸν
Ἰησοῦν ἐθελουσίως, ἐξ ἄκρας ἀγάπης, πάσχον-
τα ἐπὶ Σταυροῦ καὶ θνήσκοντα καὶ θαπτόμενον
δι’ ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν σωτηρίαν ἡμῶν. Τὸν προ-
σεκυνήσαμεν ἤδη ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν καί, μαζὶ
μὲ τοὺς Ἀποστόλους καὶ τὰς Μυροφόρας, ἠκού-
σαμεν ἀπὸ τὸ ἅγιον στόμα Του τὸ «Εἰρήνη
ὑμῖν!»9 καὶ τὸ «Χαίρετε»10, καὶ ἐχάρη ἡ καρδία
μας. Καὶ «τὴν χαρὰν ἡμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ’
ἡμῶν»11, διότι πλέον καὶ ὁ ἰδικός μας, ὁ προ-

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙῼ ΠΑΣΧΑ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα,

«Ἰδού, ὁ χειμών παρῆλθεν»!,1 «ἀνέτειλε τό ἔαρ» τῆς σωτηρίας, «τά ἄνθη ὤφθη ἐν τῇ γῇ, φωνή τῆς

τρυγόνος ἠκούσθη, …αἱ ἄμπελοι κυπρίζουσιν, ἔδωκαν ὀσμήν»2. Πάσχα ἱερόν, ἅγιον, μέγα ἀνέτειλε καί

θάλπει, φωτίζει καί λαμπρύνει τόν κόσμον. «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά

καταχθόνια»:3

1. Ἆσμ. Ἀσμ. 2,11.
2. Ἆσμ. Ἀσμ. 2, 12-13.
3. Κανὼν τοῦ Πάσχα.
4. Ἰω. 19,30.

5. Ἠσ. 14,9.
6. Ἡσ. 11,5.
7. Ἀκολ. Ἀναστάσεως.
8. Ψαλμ. 92,1.

9. Ἰω. 20,20.
10. Ματθ. 28,9.
11. Πρβλ. Ἰω. 16,22.

Ὁ βαρύς χειµών τοῦ θανάτου
ἀποτελεῖ παρελθόν!



σωπικὸς ἑνὸς ἑκάστου, θάνατος, δυνάμει ἔχει κα-
ταργηθῆ. Ἀφ’ οὗ καὶ ἐφ’’ ὅσον καὶ ἡμεῖς ἐσταυ-
ρώσαμεν τὸ ἐν ἡμῖν σαρκικὸν φρόνημα τοῦ πα-
λαιοῦ ἀνθρώπου «σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς
ἐπιθυμίαις»12, καὶ «ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ, πι-
στεύομεν ὅτι καὶ [θὰ] συζήσωμεν»13 μαζί Του.
Ἀφ’ οὗ «συνετάφημεν» μετὰ τοῦ Χριστοῦ «διὰ
τοῦ βαπτί-
σματος»14 ,
θὰ γίνωμεν
«σύμφυτοι»
δηλ. μέτοχοι,
καὶ τῆς Ἀνα-
σ τ ά σ ε ώ ς
Του15. Τὴν
ἀ λ ή θ ε ι α ν
αὐτὴν δια-
σαλπίζει ρη-
τορικώτατα
ὁ θεολόγος
Γρηγόριος,
λ έ γ ω ν :
«Χθὲς συνε-
σταυρούμην
Χριστῷ, σήμερον συνδοξάζομαι. Χθὲς συνενε-
κρούμην, συζωοποιοῦμαι σήμερον. Χθὲς συνε-
θαπτόμην, σήμερον συνεγείρομαι»16. Τὸ αἰώνιον
πρόβλημά μας, κατὰ ταῦτα, τὸ ἔλυσεν ἅπαξ διὰ
παντὸς ὁ Ἀναστὰς Κύριος. Ἡ ἀγωνία μας ἔλα-
βε τέλος. «Ἀνέστη Χριστός, καὶ ζωὴ πολιτεύε-
ται»!17 Εἰς τὸ ἑξῆς, ἡ Ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν
δὲν εἶναι ζητούμενον, δὲν εἶναι ὄνειρον, δὲν εἶναι
οὐτοπία, ἀλλ’ εἶναι ἁπτὴ καὶ ψηλαφητὴ πραγ-
ματικότης. Πραγματικότης, ἡ ὁποία ἔχει συγ-
κεκριμένον πρόσωπον καὶ ὄνομα: «τὸ ὑπὲρ πᾶν

ὄνομα»  Ἰησοῦς Χριστός, ἐνώπιον τοῦ Ὁποίου
«πᾶν γόνυ κάμψει ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ
καταχθονίων»18 καὶ κάθε γλῶσσα θὰ ὁμολογήσῃ
ὅτι Αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος Ζωοδότης καὶ Κύριος,
ὅστις ζῇ καὶ βασιλεύει εἰς τοὺς αἰῶνας, μοιρα-
ζόμενος ἐθελαγάθως τὴν Βασιλείαν Του, τὴν
δόξαν Του καὶ τὴν κληρονομίαν τοῦ Πατρός

Του, μὲ
ὅλους τοὺς
κοινωνοὺς
τοῦ Σταυ-
ροῦ, τοῦ θα-
νάτου καὶ
τῆς Ἀ ναστά-
σεώς Του,
ὡς «πρωτό-
τοκος ἐν
π ο λ λ ο ῖ ς
ἀδελφοῖς»19.

Αὐτοῦ δεό-
μ ε θ α
ἐκτενῶς, ἀπὸ
τῆς μαρτυ-
ρικῆς ἡμῶν

Πατριαρχικῆς καὶ Οἰκουμενικῆς καθέδρας, ὅπως
χαρίζῃ εἰρήνην εἰς τὸν κόσμον, φωτισμὸν ἀλη-
θείας καὶ δικαιοσύνης εἰς τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώ-
πων, ὑπομονὴν καὶ στηριγμὸν εἰς κάθε δοκιμα-
ζόμενον, γεῦσιν σωτηρίας καὶ ζωῆς αἰωνίου εἰς
πάντας τοὺς πιστούς.

Αὐτῷ, τῷ Νικητῇ τοῦ θανάτου καὶ ἀρχηγῷ τῆς
ζωῆς, ἡ δόξα, τὸ κράτος, ἡ τιμὴ καὶ ἡ προσκύ-
νησις, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, εἰς
τοὺς αἰῶνας.

Ἀμήν.

MBΩNA

4

12. Γαλ. 5,24.
13. Ρωμ. 6,8.
14. Ρωμ. 6,4.
15. Ρωμ. 6,5.
16. Λόγ. εἰς τό Ἅγιον Πάσχα καὶ εἰς τὴν βραδυτῆτα.

ΕΠΕ 1,66.
17. Κατηχ. Λόγος  Ἰω. Χρυσοστόμου.
18. Φιλ. 2,9.
19. Ρωμ. 8,29.



Ἀγαπητοί µου Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες!

11..  ΧΧρριισσττόόςς  ἀἀννέέσσττηη!!

Μὲ πολλὴν πατρικὴν ἀγάπην προ-
σφωνοῦµε ὅλους σας ἀπευθύνον-

τας τὸν πατροπαράδοτον ὡραῖον χαι-
ρετισµὸν τῆς Ἐκκλησίας µας καὶ εὐχό-
µενοι ἐκ βάθους καρδίας ὁ Σταυρωθείς
καὶ Ἀναστάς δι’ ἡµᾶς Κύριος νὰ κρα-
τήση µονίµως στὴ ψυχή σας τὴν χαρὰν
τῆς παρούσης λαµπροτάτης ἑορτῆς
καὶ πανηγύρεως.

««ΜΜηηδδεεὶὶςς  θθρρηηννεείίττωω  ππεεννίίαανν!!  Ἐφάνη
γὰρ ἡ κοινὴ βασιλεία!» µᾶς προέτρεψε
θερµῶς ὁ Ἱερὸς Χρυσόστοµος, ἐνῶ οἱ
ὑµνωδοὶ τῆς Ἐκκλησίας µας µὲ τὴν ἴδια
ψυχικὴ θερµότητα ἀνέµελπαν: ««ΧΧααρρᾶᾶςς
ττὰὰ  ππάάνντταα  ππεεππλλήήρρωωττααιι,,  ττῆῆςς  ἈἈνναασσττάά--
σσεεωωςς  ττὴὴνν  ππεεῖῖρραανν  εεἰἰλληηφφόότταα……!!»»..

Πρέπει ὅµως νὰ γνωρίζωµε, ὅτι τόσο
οἱ Πατέρες καὶ ∆ιδάσκαλοι τῆς Ἐκκλη-
σίας µας, ὅσο καὶ οἱ ἐνθουσιῶντες
ὑµνωδοί της, δὲν ἐτόνισαν τόσο τὴν
χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως, διότι θὰ ἀπε-
λάµβαναν καλύτερη τράπεζα, µὲ τὸ τέ-
λος τῆς νηστείας τῆς Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστῆς, ἀλλὰ διότι τὸ γεγονὸς τῆς

Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου µας ἔχει νὰ
µεταδώση σὲ ὅλους µας ἕνα πολὺ
σσπποουυδδααῖῖοο,,  ὑὑψψηηλλὸὸ,,  σσωωττήήρριιοο  κκααιι  χχααρροοπποοιιόό
µµήήννυυµµαα..

22..  ΠΠοοιιόό;;
Ποιὸ δὲ εἶναι αὐτὸ τὸ µήνυµα τῆς

Ἀναστάσεως; Ὅτι µετὰ τὴν Ἀνάσταση
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡἡ ἀἀννττιιµµεεττώώππιισσηη  ττοοῦῦ
φφοοββεερροοῦῦ  θθααννάάττοουυ  ἀἀππὸὸ  ττὸὸνν  ἄἄννθθρρωωπποο  δδὲὲνν
εεἶἶννααιι  ἡἡ ἴἴδδιιαα,,  ὅὅππωωςς  ππρρὶὶνν  ἀἀππὸὸ  ττὸὸνν  ΧΧρριισσττόόνν..
«Ποῦ σου θάνατε τὸ κέντρον; ποῦ σου
ἅδη τὸ νῖκος;» θὰ ἐρωτήση ρητορικώ-
τατα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, (Α΄ Κορινθ.
15, 55).

Πιθανὸν στὸ σηµεῖο αὐτὸ νὰ
ἀκουσθῆ δικαιολογηµένη ἴσως ἡ ἔνστα-
σή σας. Τέτοια ἡµέρα, ἡµέρα Λαµπρῆς,
νὰ µᾶς κάνετε λόγο γιὰ τὸ πιὸ θλιβερὸ
θέµα; Ἀλλά, Ἀγαπητοί µου, δὲν παρα-
τηρεῖτε, ὅτι τὸ πιὸ χαρµόσυνο τροπά-
ριο, ττὸὸ  ππαασσίίγγννωωσσττοο  ΧΧρριισσττὸὸςς  ἀἀννέέσσττηη,,
εεἶἶννααιι  σσυυννττεεθθεειιµµέέννοο  µµὲὲ  ττὶὶςς  ππιιὸὸ  θθλλιιββεερρὲὲςς
λλέέξξεειιςς;;  ννεεκκρρῶῶνν,,  θθααννάάττωω,,  θθάάννααττοονν,,  µµννήή--
µµαασσιι…… Τί σηµαίνουν αὐτὰ; Ὅτι τὸ πιὸ
ἀποκρουστικὸ καὶ ἀπευκταῖο γεγονὸς
τῆς ζωῆς µας ἡ Ἐκκλησία, µὲ τὴν πί-
στη της στὸν Ἀναστάντα Χριστό, τὸ

5

ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

Ἐγκύκλιος ἐπὶ τῆ ἑορτῆ τῆς
Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου



ἀντιµετωπίζει µὲ τὸν καλύτερο, τόν
ὀλιγώτερο ὀδυνηρό  τρόπο.

Ὅσο καὶ νὰ προοδεύη ἡ Ἐπιστήµη καὶ
ἡ Τεχνολογία καὶ νὰ βελτιώνωνται οἱ
συνθῆκες τοῦ καθηµερινοῦ µας βίου
µµππρροοσσττάά  µµααςς  θθὰὰ  ββρρίίσσκκωωµµεε  ττὸὸ ἀἀννυυππόό--
τταακκττοο  θθηηρρίίοο  ττοοῦῦ  θθααννάάττοουυ,, ἀνάλγητο καὶ
σκληρό, ἀπέναντι σὲ λογικὰ καὶ ἄλογα
ὄντα. Ἡ χαρὰ τῆς ζωῆς θὰ δηλητηριά-
ζεται ἀπὸ τὴν παρουσία του.

Γι’ αὐτὸ τὸ πικρὸ
γεγονὸς τῆς παρού-
σης ζωῆς δὲν εὐθύνε-
ται ὁ Πλάστης καὶ
Θεός µας. Σύµφωνα
µὲ τὴν πίστη µας ἐἐµµεεῖῖςς  φφττααῖῖµµεε,, καθὼς
κάνοντας χρήση τῆς ἐλευθερίας µας, ὄχι
τὴν πρέπουσα, παραβήκαµε τοῦ Θεοῦ
τὸ θέληµα µὲ ἀποτέλεσµα ἡ Θεία Σο-
φία, φιλανθρώπως οἰκονοµοῦσα, νὰ
ἐπιβάλη αὐτὸν τὸν σκληρὸ νόµο γιὰ ὅλο
τὸ ἀνθρώπινο γένος.

33..  ἩἩ  ἐἐλλππίίδδαα
Ἰδοὺ ὅµως ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς

Χριστὸς καίτοι Ἀναµάρτητος, τελείως
ἀνεύθυνος γιὰ τὴν δοκιµασία αὐτὴ τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως, ὑπέµεινε τὴν χει-
ρότερη µορφὴ θανάτου, τὴν πιὸ ἐπώδυνη
καὶ τὴν πιὸ ἐπαίσχυντη. Καὶ µὲ τὸν θά-
νατο Του ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ ἐνίκησε τὸ
θάνατο, ἀφοῦ µετὰ τριήµερον στὸν

Ζωοδόχο Τάφο, ἀνέστη ἐκ νεκρῶν «θα-
νάτω θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν
τοῖς µνήµασι ζωὴν χαρισάµενος».

Ἔγινε ὁ Ἀναστάς Κύριος µας, σύµ-
φωνα µὲ τὴν Γραφικὴ παροµοίωση «ὁ
πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν» (Κολασ-
σαεῖς 1,18), ὅπως ἦτο καὶ ὁ ««ππρρωωττόόττοο--
κκοοςς  ππάάσσηηςς  ττῆῆςς  κκττίίσσεεωωςς»» (Κολασσαεῖς
1,15). Μετὰ τὴν Ἀνάστασή Του δὲν
ἔπαυσε τὸ ἀνθρώπινο γένος νὰ δοκιµάζη

τὸ πικρὸ ποτήρι του,
ἀλλὰ τώρα πιὰ µµὲὲ  ττὴὴνν
ἐἐλλππίίδδαα  σσττὴὴ  ψψυυχχήή,, ποὺ
ἀἀπποοχχωωρρίίζζεεττααιι  ττὸὸ  σσῶῶ  µµαα..
Μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι δὲν

χάνεται στὴν ἀνυπαρξία, ἤ ὅτι δέν
πηγαίνει στὸ ἀπέραντο καὶ ἀτέλειωτο
σκοτάδι ἤ στὸν τόπο τῆς δυστυχίας.

∆όξα, λοιπόν, Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ
καὶ Πατέρες, δόξα τῆ Ἁγία Αὐτοῦ
Τριηµέρω Ἐγέρσει. Αἰώνια δόξα καὶ τιµὴ
στὸν Ἀναστάντα Κύριό µας. Ἄς χαρί-
ζη αὐτὴν τὴν µοναδικὴ ἐλπίδα στὸν κα-
θένα µας, ὥστε νὰ µὴ ταράζη τὴ σκέ-
ψη µας καὶ τὰ ὄνειρά µας τὸ φοβερὸ
φάσµα τοῦ θανάτου. Ἀντίθετα µακάρι
ἡ γαλήνη τοῦ Χριστοῦ µας νὰ βασιλεύη
σ ὅλων τὶς καρδιὲς καὶ µία νά εἶναι ἡ
ἐπιθυµία καὶ ὁ πόθος µας καὶ ἡ σταθερή
µας ἀπόφαση, πῶς νὰ εὐαρεστήσουµε
µπροστὰ Του τηρώντας µὲ ἀκρίβεια τὸ
σωτήριό Του θέληµα. Ἀµὴν!

MBΩNA
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∆ιάπυρος πρὸς τὸν Ἀναστάντα Χριστὸ εὐχέτης σας

† Ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστοµος

ἈἈππόό  ττήήνν  ἈἈννάάσστταασσηη
ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ  ππηηγγάάζζεειι

ἡἡ  µµεεγγααλλύύττεερρήή  µµααςς  ἐἐλλππίίδδαα!!



11..  ΠΠόόννοοςς

Ἄλγος, φρικτὸς πό-
 νος, ἀπόγνωση εἶ -
ναι οἱ βασι κώτερες

λέξεις ποὺ ταλανίζουν στὶς μέ-
ρες μας χιλιάδες ἑλληνικὲς
οἰκογένειες μιᾶς ποὺ συμβαί-
νει, δυστυχῶς, ἡἡ χχώώρραα μμααςς ννὰὰ
θθεεωωρρεεῖῖττααιι ἡἡ ττρρίίττηη μμέέσσαα σσττὴὴνν
ΕΕὐὐρρώώππηη σσὲὲ χχρρήήσσηη ννααρρκκωω--
ττιικκῶῶνν.. Καὶ ὅποιος δὲ γνώρισε
αὐτὲς τὶς οἰκογένειες, ὅποιος
δὲν ἀντίκρισε τὸ θολὸ ἀπελ-
πισμένο μάτι τοῦ νέου καὶ τῆς
νέας, ποὺ ἐκλιπαρεῖ ἔλεος
καὶ λύτρωση γιὰ νὰ ἀπαλ-
λαχθεῖ ἀπὸ τὴ σύγχρονη αὐτὴ
ζωοκτόνο μάστιγα τῆς ἐποχῆς
μας, αὐτὸς δὲ μπορεῖ νὰ ἀντι-
ληφθεῖ τὸ μέγεθος τῆς δυ-
στυχίας καὶ τῆς ἀπελπισίας
ποὺ διακατέχει τὰ πονεμένα
αὐτὰ παιδιά μας, ποὺ
εἰσῆλθαν μὲ μύριους τρόπους,
δολεροὺς καὶ ἀνθρωποκτό-
νους στὸν ἐπάρατο καὶ πάλι
κόσμο τῶν ναρκωτικῶν.

Οἰκογένειες διαλύθηκαν καὶ
διαλύονται, περιουσίες ἐξανε-
μίστηκαν καὶ χχιιλλιιάάδδεεςς  ττάάφφοοιι
ννωωππόόσσκκααππττοοιι  ὑὑπποοδδέέχχοοννττααιι
ἄἄττοομμαα  πποοὺὺ  ἔἔππεεσσαανν  θθύύμμαατταα  ττῆῆςς
μμάάσσττιιγγααςς  ττῆῆςς  ἐἐπποοχχῆῆςς  μμααςς..
Ὅλοι μας ἔχουμε ἀκούσματα
αὐτοῦ τοῦ εἴδους. Πολλοὶ
ἀπὸ μᾶς ἴσως ἀπὸ τὸ στενὸ
περιβάλλον τους ἢ καὶ τὸ
εὐρύ, νὰ δέχθηκαν τὴ φωτιὰ
αὐτὴ ποὺ σιγοκαίει καὶ ὁδηγεῖ
πρόσσω καὶ ὁλοταχῶς πρὸς

τὸ θάνατο. Θὰ μποροῦσα νὰ
παραθέσω ἀ πειράριθμα πα-
ραδείγματα πό νου καὶ ἀπό-
γνωσης, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ
στενὰ ὅρια τῆς ἐπαρχίας μας.
Ἴσως ὅμως ἔξυνα πληγές.
Προέχει κατὰ τὴ γνώμη μου ἡ
πρόληψις καὶ ἡ θεραπεία τῆς
παγκοσμίου αὐτῆς νόσου, ποὺ
σὰν πανούκλα ἅπλωσε τὰ
πλοκάμια της καὶ θερίζει ὡς
ἐπὶ τὸ πλεῖστον νεαρὲς ὑπάρ-
ξεις, μεταφέροντας μερικὲς
σκέψεις μου στὰ περασμένα
τῆς δικῆς μας ἐποχῆς καὶ τῶν
πατέρων μας.

22..  ΓΓιιααττίί;;
Γιατὶ ἄραγε αὐτὴ ἡ νεο-

φανὴς ἐπιδημία νὰ μὴν ὑπῆρχε
στὸ παρελθόν; Ἁπλούστατα ἡἡ
οοἰἰκκοογγέέννεειιαα  ἦἦτταανν  σσυυννεεκκττιικκώώττεε--
ρρηη.. Οἱ θρησκευτικοὶ δεσμοὶ
ἦταν ἰσχυρότεροι, οἱ κοινωνι-
κοὶ ἱστοὶ ἦσαν ἀρραγέστεροι,
οἱ ἔξωθεν ἐπηρεασμοὶ ἦσαν
ἀνύπαρκτοι, τὰ ψυχοφθόρα
ἠλεκτρονικὰ μέσα ἐπικοινω-
νίας ἦσαν ἄγνωστα, ἡ διακί-
νησις θολῶν καὶ μολυσμένων
ἰδεῶν δὲν ἦταν τόσο ἐφικτὴ
ὅσο σήμερα, οοἱἱ  ἠἠθθιικκὲὲςς  ἀἀξξίίεεςς
ἀἀπποοττεελλοοῦῦσσαανν  ἰἰσσχχυυρρὴὴ  ἀἀσσππίίδδαα
μπρὸς στὶς προκλήσεις τῆς
τότε ἐποχῆς καὶ ἡἡ  ἘἘκκκκλληησσίίαα
μμααςς  γγααλλήήννεευυεε  ττὶὶςς  ψψυυχχὲὲςς  ττῶῶνν
ννέέωωνν μας, ἦταν τὸ βοτάνι τῆς
πνευματικῆς θεραπείας καὶ
ἦταν ἱερὴ προστασία τῆς θυ-
σιαστικῆς ἀγάπης. Τὶ ὑπάρχει
ἀπ᾿ ὅλα αὐτὰ σήμερα; Ποιὰ
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ἀγκαλιὰ περιμένει τὸν ἄσωτο;
Ποιὸς λόγος γλυκὸς σὰν χάδι
ἁπαλὸ θὰ ἀγγίζει τὴν ψυχὴ τὴν
ἐρειπωμένη, τὴν ἀπογοητευμένη,
τοῦ ἄνεργου νέου, τοῦ νέου τῶν
καταγωγίων, τοῦ εὐάλωτου νέου
σὲ ὅλα τὰ ἀρνητικὰ τῆς ζωῆς;
Διαδραματίζουμε σήμερα σωστὰ
τὸ ρόλο μας καὶ εεἴἴμμεεθθαα  ἄἄττοομμαα
ττῆῆςς  κκααττααννόόηησσηηςς,,  ττῆῆςς  ννοουυθθεεσσίίααςς,,
ττῆῆςς  ππρροοσσφφοορρᾶᾶςς  κκααὶὶ  ττῆῆςς  ἀἀγγάάππηηςς;;
Ἐμπνέουμε σήμερα ὡς παρα-
δείγματα καὶ ὑποδείγματα στὶς
ψυχὲς τῶν νέων μας; Ἐμφυσᾶ
στὶς καρδιές τους ἀνώτερες ἰδέ-
ες καὶ καλλιέργεια προσωπικο-
τήτων ὁ δικός μας τρόπος ζωῆς
ἐν λόγῳ καὶ ἔργῳ; 

33..  ΘΘεερρααππεείίαα
Δὲν κατηγορῶ τοὺς νέους,

κατηγορῶ τοὺς μεγάλους, ἐἐμμεεῖῖςς
εεἴἴμμαασσττεε ἡἡ ααἰἰττίίαα γιὰ τὸ κατάντη-
μα τῆς νεολαίας μας καὶ τῆς
ροπῆς της στὸν ψευδεπίγραφο
κόσμο τῶν ναρκωτικῶν οὐσιῶν.
Εἴτε εἶμαι ἀρεστὸς εἴτε ὄχι,
ὀφείλω διαπρυσίως νὰ διακηρύ-

ξω ὅτι, ἂν θέλουμε νὰ προβάλ-
λουμε ἀντίσταση μπρὸς στὸν
ἐπερχόμενο ὄλεθρο, ποὺ ὅλο
καὶ ἐπαυξάνεται, τῆς ναρκωτικῆς
λαίλαπας, πρέπει ὅλοι μας νὰ
ἔλθουμε σὲ προσωπικὴ αὐτο-
γνωσία καὶ αὐτοέλεγχο, νὰ ἐπα-
νεφέρουμε τὴ χαμένη ὑπόσταση
μέσα στὴν ἄδολη καὶ ἀσφαλῆ
ἀγκαλιὰ τῆς Ἐκκλησίας. Ἄλλω-
στε τολμῶ μὲ παρρησία νὰ ὁμο-
λογήσω πὼς τὰ ἄτομα ποὺ ζοῦν
μέσα στοὺς κόλπους της εἶναι
λιγότερο εὐάλωτα.

ΣΣυυννεεκκττιικκὴὴ οοἰἰκκοογγέέννεειιαα μμὲὲ ἀἀλλλληη--
λλοοσσεεββαασσμμόό,,  μμὲὲ κκααττααννόόηησσηη,,  μμὲὲ
ππννεευυμμααττιικκὴὴ ζζωωήή,,  μμέέ ὀὀρρθθόόδδοοξξοο
φφρρόόννηημμαα κκααὶὶ ππααρρααδδοοσσιιαακκὸὸ ττρρόό--
πποο ζζωωῆῆςς,, μὲ προσήλωση στὰ ἤθη
καὶ ἔθιμα τοῦ Γένους μας, μὲ
κοντράρισμα μπρὸς στὶς σύγ-
χρονες προκλήσεις, διότι μόνον
αὐτὴ θὰ μπορέσει νὰ ἀνατρέψει
τὴν ταχύτητα μὲ τὴν ὁποίαν πα-
ρασυρμένη ἡ νεολαία μας πα-
ραδίδεται στὸν ἀπατηλὸ κόσμο
τῶν ναρκωτικῶν.

MBΩNA
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...Ὅποιος δὲν
ἀντίκρισε τὸ θολὸ
ἀπελπισμένο μάτι
τοῦ νέου καὶ τῆς
νέας, ποὺ ἐκλιπα-
ρεῖ ἔλεος καὶ λύ-
τρωση γιὰ νὰ
ἀπαλλαχθεῖ ἀπὸ
τὴ σύγχρονη αὐτὴ
ζωοκτόνο μάστιγα
τῆς ἐποχῆς μας,
αὐτὸς δὲ μπορεῖ
νὰ ἀντιληφθεῖ τὸ
μέγεθος τῆς δυ-
στυχίας καὶ τῆς
ἀπελπισίας ποὺ
διακατέχει τὰ πο-
νεμένα αὐτὰ παι-
διά...



11..  ΒΒίίοοςς

Ἀναμφιβόλως ἡ δημιουργία τῆς σλαβικῆς
γραφῆς καὶ ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ γραπτοῦ λόγου
στὸ σλαβικὸ κόσμο, χάρη στὴν δράση τῶν
ἰσαποστόλων1 Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου, τῶν
ὁποίων ἡἡ  μμννήήμμηη  ττιιμμᾶᾶττααιι  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν  ἘἘκκκκλληησσίίαα
μμααςς  ττὴὴνν  1111ηηνν ΜΜααΐΐοουυ2, ἀποτέλεσε ἕνα γεγονὸς
τεράστιας σημασίας γιὰ τὴν ἱστορία καὶ τὴν
πορεία τοῦ καθόλου εὐρωπαϊκοῦ χώρου,
ἀφοῦ συνέβαλε στὸ νὰ διαμορφώσουν οἱ
σλαβικοὶ λαοὶ τὴν αὐτοσυνειδησία των καὶ
νὰ ἀναπτύξουν τὸ δικό τους πολιτισμό.3

Οἱ περίφημοι Θεσσαλονικεῖς ὅσιοι4, Κύ-
ριλλος (κατὰ κόσμον Κωνσταντῖνος) καὶ Με-
θόδιος (κατὰ κόσμον Μιχαήλ), ἦἦσσαανν  γγόόννοοιι
εεὐὐγγεεννοοῦῦςς  οοἰἰκκοογγέέννεειιααςς.. Ὁ Μεθόδιος γεννήθηκε
περὶ τὸ 815, ἐνῶ ὁ νεώτερος ἀδελφός του,
ὁ Κύριλλος, περὶ τὸ 827. Ἔχασαν τὸν πα-
τέρα τους, ποὺ ὑπῆρξε ἀξιωματοῦχος τοῦ
Βυζαντίου, σὲ νεαρὴ ἡλικία καὶ τὴν κηδε-
μονία των ἀνέλαβε ὁ θεῖος τους Θεόκτιστος,
ποὺ ἦταν πανίσχυρος λογοθέτης τὴν ἐποχὴ
ἐκείνη.5 Ἐκεῖνος βλέποντας τὴν ἀγάπη τοῦ

Κωνσταντίνου γιὰ τὰ γράμματα φρόντισε
γιὰ τὴ συνέχιση τῶν σπουδῶν του στὴ
σχολὴ τῆς Μαγναύρας στὴν Πόλη, ὅπου ὑπὸ
τὴν καθοδήγηση τοῦ Λέοντος τοῦ μαθημα-
τικοῦ καὶ τοῦ ἱεροῦ Φωτίου διέπρεψε στὶς
φιλοσοφικὲς σπουδές του τόσο πολύ, ὥστε
ἀργότερα διορίστηκε κκααθθηηγγηηττὴὴςς  ττῆῆςς  φφιιλλοο--
σσοοφφίίααςς στὴν ἴδια σχολή, ἐνῶ προηγουμένως
εἶχε ὑπηρετήσει ὡς ἀρχιγραμματεὺς τοῦ Πα-
τριαρχείου. Καὶ ὁ Μιχαὴλ ὅμως ἔλαβε ἀξιό-
λογη παιδεία, προτίμησε ὅμως τὸ διοικητικὸ
κλάδο καὶ ἀκολούθησε τὴ στρατιωτικὴ στα-
διοδρομία τοῦ πατέρα του, ἀφοῦ ἀρχικῶς
ἀνέλαβε τὴ διοίκηση τῆς περιοχῆς ὅπου βρί-
σκονται τὰ σημερινὰ σύνορα μεταξὺ Βουλ-
γαρίας καὶ Σερβίας. Ἔτσι εἶχε τὴν εὐκαιρία
νὰ γνωρίσει ἰδίοις ὄμμασι πολὺ καλὰ τοὺς
Σλάβους. Παρὰ τὴν ἐπιτυχημένη σταδιο-
δρομία ἀμφοτέρων, ββααθθιιὰὰ  ττοοὺὺςς  σσυυγγκκλλόόννιιζζεε
ὁὁ  ζζῆῆλλοοςς  γγιιὰὰ  ττὴὴνν  ππννεευυμμααττιικκὴὴ  ζζωωήή.. Παρόλο ποὺ
εἶχαν μοναστικὲς τάσεις, πίστευαν στὴ μαρ-
τυρικὴ διακονία αὐτῆς των τῆς κλίσεως, διὰ
νὰ σωθοῦν καὶ ἄλλες ἀνθρώπινες ψυχές.6
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Ὑπὸ τοῦ π. Ἠλιοῦ Εὐστ. Παπαδοπούλου
καθηγητοῦ θεολόγου στὴ Μέση Ἐκπαίδευση

1 Σχετικῶς μὲ τὸ βίο καὶ τὸ ἔργο τῶν ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου βλ. τὴν πολὺ σπουδαία καὶ πρόσφατη
ἐργασία τοῦ Ἀντ. - Αἰμ. Ν. Ταχιάου, Κύριλλος καὶ Μεθόδιος. Οἱ ἀρχαιότερες βιογραφίες τῶν Θεσσαλονι-
κέων ἐκπολιτιστῶν τῶν Σλάβων, Θεσσαλονίκη 2008 μὲ πλούσια βιβλιογραφία. 

2 Στὸ χειρόγραφο 201 τῆς μονῆς Παντελεήμονος τοῦ Ἁγίου Ὄρους οἱ ὅσιοι πατέρες  μνημονεύονται τὴν
26ην Νοεμβρίου μαζὶ μὲ τοὺς συνεργάτες των: «Ἐν μηνὶ Νοεμβρίου 26 μνήμη τῶν ἁγίων καὶ δικαίων ἰσα-
ποστόλων, θεοφόρων πατέρων, Κυρίλλου, Μεθοδίου, Γοράσδονος,Κλήμεντος, Ναοὺμ καὶ Σάββα». 

3 Πρβλ. καὶ Ἀναστασίου (Γιαννουλάτου), Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καὶ πάσης Ἀλβανίας, Ἱεραποστολὴ στὰ
ἴχνη τοῦ Χριστοῦ. Θεολογικὲς μελέτες καὶ ὁμιλίες, Ἀθήνα 2007, σελ. 235. 

4 Ὅσιοι ὀνομάζονται γενικότερα οἱ ἀσκηταί, ἡσυχασταὶ καὶ μοναχοί, ποὺ ἔζησαν σύμφωνα μὲ τὸ Ἱερὸ Εὐαγ-
γέλιο καὶ τελειώθησαν ἐν εἰρήνῃ. Βλ. μεταξὺ ἄλλων καὶ Ὄλ. Π. Μπριτζάκη-Παναγιωτίδου, Σύντομος Συνα-
ξαριστὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἀθήνα 1997, σελ. 15.

5 Πρβλ. καὶ Βλ. Ἰ. Φειδᾶ, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Β΄. Ἀπὸ τὴν Εἰκονομαχία μέχρι τὴ Μεταρρύθμιση,
Ἀθήνα 1994, σελ. 46 κ.ἑ. 

6 Βλ. Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Συναξαριστὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας: τό-
μος Ε΄, Μάϊος, 1η ἔκδοσις, Ἀθήνα 2006, σελ. 170 κ.ἑ.



22..  ἹἹεερρααππόόσσττοολλοοιι
Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη εἶχαν διαμορφωθεῖ

στὴν ἑνιαία χριστιανικὴ οἰκουμένη δύο πα-
ράλληλοι κόσμοι, ὁ βυζαντινὸς καὶ ὁ φραγ-
κικός, ἡ ἀντιδικία τῶν ὁποίων ἔγινε ἔκδηλη
ὅταν ἀνέκυψε τὸ ζήτημα τοῦ ἐκχριστιανι-
σμοῦ τῶν Σλάβων. Σὲ αὐτὴν τὴ διαμάχη ἐνε-
πλάκησαν καὶ οἱ δύο Θεσσαλονικεῖς ἀδελ-
φοὶ πραγματώνοντας ἔτσι τὴν ἱεραποστολι-
κή τους ἐπιθυμία. Πιὸ συγκεκριμένα τὸ κα-
λοκαίρι τοῦ 862 ἡ πρεσβεία τοῦ ἡγεμόνα τῆς
Μοραβίας Ραστισλάβου ζήτησε ἀπὸ τὸν
αὐτοκράτορα Μιχαὴλ
τὸν Γ΄ (842-867) ἕναν
ἐπίσκοπο καὶ δάσκαλο
γιὰ νὰ τοὺς διδάξει στὴ
γλώσσα τους τὴν ἀληθινὴ

πίστη, ὥστε
νὰ προσέλθουν καὶ ἄλλοι στὸ
χριστιανισμό. Ἦσαν βαπτισμέ-
νοι μὲν ὑπὸ λατίνων ἱεραπο-
στόλων, ἀλλὰ ἀγνοοῦσαν τὰ
σχετικὰ μὲ τὴν χριστιανικὴ πίστη,
ἀφοῦ οἱ λατίνοι εἶχαν ἐπιβάλλει
τὴ γνώση τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴ
λατρεία στὰ λατινικά, δηλαδὴ σὲ
μία γλώσσα ποὺ παντελῶς τοὺς
ἦταν ἄγνωστη. Ὁ αὐτοκράτορας
ἀνέθεσε αὐτὸ τὸ ἔργο στὸν πα-
τριάρχη Φώτιο (858-867 καὶ 877-
886), ὁ ὁποῖος προσκάλεσε τὸν
Κωνσταντῖνο νὰ ἀναλάβει αὐτὴ
τὴν ἀποστολή. Ὁ τελευταῖος
ἀφιερωμένος στὴν ὀργάνωση τῆς
ἱεραποστολῆς ἐἐππιιννόόηησσεε ὕστερα
ἀπὸ μελέτες τὸ γλαγολιτικὸ
ἀἀλλφφάάββηηττοο7 καὶ ἄρχισε ννὰὰ  μμεετταα--
φφρράάζζεειι, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ ἀδελ-
φοῦ του ἀλλὰ καὶ τῶν μαθητῶν
του, κάποιες εεὐὐααγγγγεελλιικκὲὲςς  ππεερριι--
κκοοππὲὲςς καὶ τὴ ββυυζζααννττιιννὴὴ  λλεειιττοουυρρ--
γγίίαα. Τὴν ἄνοιξη τοῦ 863 ὁ Κων-
σταντῖνος παίρνοντας μαζί του
τὸν Μιχαήλ, ποὺ ἐν τῷ μεταξὺ
εἶχε γίνει μοναχὸς μὲ τὸ ὄνο-

μα Μεθόδιος, φθάνουν στὴ Μο-

ραβία ὅπου διέμειναν γιὰ τρία χρόνια. 
Σεβόμενοι τὸ δικαίωμα νὰ λατρεύει κάθε

λαὸς τὸ Θεὸ στὴ μητρική του γλώσσα ἔκα-
ναν σπουδαῖες μεταφράσεις, μύησαν τοὺς
Μοραβοὺς στὴν παράδοση τῆς Μεγάλης τοῦ
Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ ἄνοιξαν τοὺς πολι-
τιστικοὺς ὁρίζοντες τοῦ εὐαγγελιζομένου
λαοῦ. Ἔγιναν δίχως ἀμφιβολία οἱ φωτιστές
του. Μάλιστα σσυυγγκκρρόόττηησσαανν  γγρρααππττὴὴ  σσλλααββιικκὴὴ
γγλλῶῶσσσσαα καὶ καθιέρωσαν τὴ μητρική τους
γλώσσα ὡς λειτουργικὴ γλώσσα. Ἀκόμη σσυυ--
ννέέγγρρααψψαανν  ππρρωωττόόττυυππαα  ἔἔρργγαα καὶ προώθησαν

δεκάδες μαθητῶν γιὰ τὴν
ἐπάνδρωση τῆς τοπικῆς
ἐκκλησίας. Τέλος ἡ ἀπή-
χησις τοῦ κηρύγματος
τῶν ἱεραποστόλων ὑ πῆρ -
ξε ἄμεση καὶ εὐρύτατη

στὸ λαό. ἩἩ  μμεεγγάάλληη  ττωωνν  ααὐὐττὴὴ  ἐἐππιιττυυχχίίαα  ἐἐννόό--
χχλληησσεε ττὴὴ  ΡΡώώμμηη καὶ ἰδιαιτέρως τοὺς φράγκους
ἐπισκόπους τῶν γερμανικῶν πόλεων Re-
gensburg καὶ Passau, ποὺ ἄρχισαν νὰ ὑπο-
σκάπτουν τὴν ἱεραποστολικὴ διακονία των.

33..  ΣΣττήή  ΡΡώώμμηη
Στὶς ἀρχὲς τοῦ 868 οἱ δύο αὐτάδελφοι ἂν

καὶ εἶχαν σκοπὸ νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Πόλη
μὲ σκοπὸ τὴ χειροτονία τους, ἐπισκέφθησαν,
κατόπιν ξαφνικῆς προσκλήσεως τοῦ πάπα
Νικολάου τοῦ Α΄(858-867), τὴ Ρώμη προ-
σπαθώντας νὰ τακτοποιήσουν ἔτσι καὶ τὶς
διαφορές των μὲ τὴ λατινικὴ Δύση. ἩἩ  μμόόρρ--
φφωωσσηη  κκααὶὶ  ἡἡ  εεὐὐσσέέββεειιάά  ττοουυςς  κκααττέέππλληηξξεε  ἅἅππαανν--
ττεεςς στὴν αἰώνια πόλη. Μάλιστα ὁ πάπας
Ἀδριανὸς ὁ Β΄(867-872), ποὺ διαδέχθηκε τὸ
Νικόλαο καὶ παρὰ τὶς σπασμωδικὲς ἀντι-
δράσεις κάποιων μελῶν τῆς λατινικῆς ἱεραρ-
χίας, ἐπικύρωσε πανηγυρικὰ τὸ καθόλου
ἱεραποστολικό τους ἔργο καὶ ἀπεδέχθη τὴν
καθιέρωση τῆς τελέσεως τῆς θείας λατρεί-
ας στὴ σλαβικὴ γλῶσσα. Ἀκόμη ἐπεδίωξε νὰ
ἀποσυνδέσει τοὺς δύο ἱεραποστόλους ἀπὸ
τὴν Πόλη καὶ νὰ τοὺς προσεταιρισθεῖ. Τέλος
συνέδεε καὶ παραλλήλιζε τὸ ἔργο των μὲ
τοὺς ἱεραποστολικοὺς ἄθλους τοῦ θείου Παύ-
λου. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς των
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7 Ὡς βάση αὐτοῦ χρησιμοποίησε τὸ μεγαλογράμματο ἑλληνικὸ ἀλφάβητο, τὸ ὁποῖο μὲ κάποιες προσθῆκες
καὶ τροποποιήσεις κάλυψε πλήρως τὶς φθογγικὲς ἰδιαιτερότητες τῆς σλαβικῆς γλώσσας. Πρβλ. καὶ Βλ. Ἰ. Φειδᾶ,
ὅ.π., σελ. 48. 

ΚΚύύρριιλλλλοοςς  κκααὶὶ  ΜΜεεθθόόδδιιοοςς::
ΔΔόόξξαα  ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδοοξξίίααςς
κκααὶὶ  ττοοῦῦ  ἙἙλλλληηννιισσµµοοῦῦ



στὴ Ρώμη ὁ Κωνσταντῖνος ἀρρώστησε βα-
ριὰ καὶ προαισθανόμενος τὸ τέλος του ζή-
τησε νὰ γίνει μοναχός. Κείρεται μοναχὸς καὶ
ὀνομάζεται ΚΚύύρριιλλλλοοςς.. Τελικῶς ὁ πύρινος
ἱεραπόστολος κκοοιιμμήήθθηηκκεε  εεἰἰρρηηννιικκὰὰ  σσττὶὶςς  44  ΦΦεε--
ββρροουυααρρίίοουυ  886699.. Ἂν καὶ ὁ Μεθόδιος θέλησε
νὰ μεταφέρει τὸ σκήνωμά του στὴ Θεσσα-
λονίκη, ὁ πάπας Ἀδριανὸς δὲν τὸ ἐπέτρεψε
καὶ τὸν ἔθαψε στὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Κλήμεν-
τα, ὅπου καὶ μέχρι σήμερα ὑπάρχει ὁ τάφος
του.

Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Κυρίλλου, ὁὁ  ΜΜεεθθόό--
δδιιοοςς χειροτονήθηκε ἀπὸ τὸν πάπα ἀρχιεπί-
σκοπος Σιρμίου καὶ ἐγκαθίσταται στὴν
Παννονία, ὅπου ὅμως ἔπεσε θύμα τῶν δο-
λοπλοκιῶν λατίνων καὶ φράγκων ἐπισκόπων.
Μάλιστα φυλακίζεται γιὰ δυόμισι ἔτη σὲ κά-
ποια μονὴ καὶ μόλις τὸ 873 ὁ πάπας Ἰωάν-
νης ὁ Η΄ τὸν ἀπελευθερώνει καὶ τὸν ἀπο-
καθιστᾶ. Ὅμως ττοοῦῦ  ἀἀππααγγοορρεεύύεεττααιι  ννὰὰ  ττεελλεεῖῖ
ττὴὴ  λλεειιττοουυρργγίίαα  σσττὴὴ  σσλλααββιικκὴὴ  γγλλώώσσσσαα.. Ὑπὸ
αὐτὲς τὶς συνθῆκες ὁ Μεθόδιος τὸ 885 πα-
ραδίσει τὸ πνεῦμα του μέσα σ᾽ ἕνα κλῖμα
ἀντιδράσεων καὶ ραδιουργιῶν, ἀφοῦ προ-
ηγουμένως ὅμως εεἶἶχχεε  ἐἐκκππααιιδδεεύύσσεειι  ἕἕνναανν  μμεε--
γγάάλλοο  ἀἀρριιθθμμὸὸ  ἱἱεερρααπποοσσττόόλλωωνν,,  πποοὺὺ  δδιιέέδδωωσσαανν
κκααὶὶ  σσττεερρέέωωσσαανν  ττὴὴνν  ὀὀρρθθοοδδοοξξίίαα  σσττὰὰ  σσλλααββιικκὰὰ
ἔἔθθννηη.. Ἦταν μάλιστα τέτοια ἡ δύναμις τοῦ
ἔργου τους, ὥστε οὔτε ἡ λαίλαπα τῆς
οὐνίας τοῦ 16ου αἰῶνος κατόρθωσε νὰ ἀκυ-
ρώσει τὸ σπουδαῖο θεολογικὸ καὶ συνάμα
πολιτισμικὸ ἔργο τῶν δύο Θεσσαλονικέων
ἀδελφῶν, τοῦ Κυρίλλου καὶ τοῦ Μεθοδίου.8

44..  ΣΣυυμμππέέρραασσμμαα
Ἐν εἴδει συμπεράσματος μποροῦμε νὰ

ὑποστηρίξουμε πὼς οἱ ὅσιοι αὐτάδελφοι, Κύ-

ριλλος καὶ Μεθόδιος, ὡς ἄξιοι μιμητὲς τοῦ
Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν, ἐντάσσονται στὸ σχέ-
διο τῆς θείας οἰκονομίας.9 Ἰδιαίτερα ὁ
ἅγιος ΜΜεεθθόόδδιιοοςς  μμιιμμήήθθηηκκεε  ττὸὸνν  ἀἀππόόσσττοολλοο
ΠΠααῦῦλλοο στὴν περιφρόνηση τῶν κινδύνων
ποὺ συνάντησε στὰ ταξίδια του. Τέλος, καὶ
αὐτὸ ἴσως εἶναι τὸ σπουδαιότερο, καὶ οἱ δύο
ἀἀννττααπποοκκρρίίθθηηκκαανν  μμὲὲ  ἐἐππιιττυυχχίίαα  σσττὶὶςς  θθεεμμεελλιιώώ--
δδεειιςς  ἀἀρρχχὲὲςς  ττῆῆςς  ββυυζζααννττιιννῆῆςς  ἱἱεερρααπποοσσττοολλῆῆςς, τῆς
ὁποίας πρώτιστος στόχος ἦταν πάντοτε ἡ δη-
μουργία μιᾶς αὐθεντικῆς τοπικῆς εὐχαρι-
στιακῆς κοινότητος.10 Μαζὶ μὲ τὸ Εὐαγγέλιο
μετάγγισαν στοὺς ἐκχριστιανιζόμενους σλά-
βους ὅλη τους τὴν ἐμπειρία ποὺ ἦταν δια-
ποτισμένη ἀπὸ τὶς εὐαγγελικὲς ἀρχὲς καὶ τὸ
χριστιανικὸ ὅραμα ζωῆς, φέρνοντας ἔτσι μία
ἐντελῶς νέα ζωὴ σ᾽ αὐτούς, πνευματική, κοι-
νωνικὴ καὶ πολιτική. Μὲ τὴν εὐκαμψία καὶ
κατανόησή τους ππρροοσσάάρρμμοοσσαανν  ττὸὸ  ββυυ--
ζζααννττιιννὸὸ  λλεειιττοουυρργγιικκὸὸ  ττυυππιικκὸὸ στὶς κατὰ
τόπους περιπτώσεις προσδίδοντας ἔτσι
σ᾽ αὐτὸ οἰκουμενικὸ χαρακτήρα. Ταυ-
τοχρόνως μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς σλαβικῆς
γλώσσας, ἀλλὰ καὶ τῆς ψυχοσυνθέσεως
τῶν σλαβικῶν λαῶν διέσωσαν τὴν προ-
σωπικότητα των, βλέποντας ττὴὴνν  ἑἑννόόττηητταα
ττῆῆςς  ἐἐππεεκκττεειιννόόμμεεννηηςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  σσττὴὴνν
ἀἀππὸὸ  κκοοιιννοοῦῦ  δδοοξξοολλοογγίίαα,,  μμὲὲ  πποολλλλὲὲςς  μμὲὲνν
φφωωννέέςς,,  ἐν ἑνὶ δὲ πνεύματι. Ἔτσι ἀναμ-
φιβόλως μποροῦμε νὰ υἱοθετήσουμε τὴν
ἄποψη τοῦ γνωστοῦ Ch. Diehl,, ὁ ὁποῖος
μὲ ἀφορμὴ τὸν ἐκχριστιανισμὸ τῶν σλά-
βων σημειώνει πὼς ττὸὸ  ἱἱεερρααπποοσσττοολλιικκὸὸ  ἔἔρργγοο
γγεεννιικκόόττεερραα  ὑὑππῆῆρρξξεε  μμίίαα  ἀἀππὸὸ  ττὶὶςς  δδόόξξεεςς  ττοοῦῦ
βυζαντίου..1111
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8 Παρὰ τὸ γεγονὸς πὼς ἐργάστηκαν ὅσο λίγοι γιὰ τὴν ὀρθοδοξία, οἱ ἑλληνόφωνες ὀρθόδοξες ἐκκλη-
σίες ἄργησαν νὰ τοὺς συμπεριλάβουν στὸν κατάλογο τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ Θεοῦ. Γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴ δράση
των μᾶς πληροφοροῦν κυρίως οἱ βιογραφίες τους, ποὺ ἔχουν διασωθεῖ σὲ παλαιοσλαβικὴ γλῶσσα καὶ στὶς
ὁποῖες ἔχει ἀποδοθεῖ ὁ χαρακτηρισμὸς Παννονικοὶ θρύλοι. Οἱ βιογραφίες αὐτὲς ἀποτελοῦν πάντοτε ἀντι-
κείμενο μεγάλου ἐπιστημονικοῦ ἐνδιαφέροντος καὶ ἔχουν γνωρίσει πολλὲς μεταφράσεις καὶ ἐκδόσεις. Βλ.
γιὰ παράδειγμα μεταξὺ ἄλλων τὴ γερμανικὴ μέταφραση N. Randow (ἐκδ.), Die pannonischen Legenden, Ber-
lin 1972 ἢ τὴ νεοελληνικὴ τοῦ Ἰ. Ἀναστασίου, Βίος Κωνσταντίνου-Κυρίλλου, Βίος Μεθοδίου (μετάφρασις),
Βίος Κλήμεντος Ἀχρίδος, στό: ΕΕΘΣΑΠΘ 1122  (1968), σσ. 118-148.

9 Πρβλ. καὶ Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅ.π., σελ. 178.  
10 Βλ. Ἀναστασίου (Γιαννουλάτου), Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καὶ πάσης Ἀλβανίας, ὅ.π., σσ. 234-236,

ὅπου γίνεται εἰδικότερη ἀναφορὰ στὶς βασικὲς ἀρχὲς τῆς ὀρθόδοξης ἱεραποστολῆς, ἀπ᾽ ὅπου καὶ τὰ πα-
ραπάνω.

11 Ch. Diehl, Les grandes problemes de l ᾽histoire byzantine, Paris 1943, σελ. 17.
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( ΒΗΜΑ, 13/4/08)

Ἕνας µικρός καί ταπεινός
σπόρος κρύβει µέσα του
ὅλο τό θαῦµα τῆς ζωῆς. Ἄν
τό ἀκολουθήσει κανείς στό
ταξίδι του µπορεῖ νά ζήσει
τή µεγάλη περιπέτεια ὅπως
ἔκαναν παιδιά τῆς Κοριν-
θίας πού ἀναβιώνουν τοπι-
κές ποικιλίες φυτῶν στά
µικρά τους θερµοκήπια καί
µᾶς τίς προσφέρουν µέ µιά
πνοή ζωῆς! 

Ὡς ἐµεγαλύνθη τά ἔργα, Σου, Κύριε!

Ἡ Βίβλος στήν Κίνα

Τήν ἐκτύπωση τοῦ πεντηκοστοῦ ἑκατοµµυριοστοῦ ἀντιτύπου τῆς Βί-
βλου, ἀπό τήν ἀρχή τῆς λειτουργίας του τό 1987, γιόρτασε ὁ ἐκδοτι-
κός οἶκος «ΑΜΙΤΙ» στό Ναντζίν τῆς Κίνας, ἐνῶ ἀπό τίς ἀρχές τοῦ
χρόνου οἱ ἐκτυπώσεις θά γίνονται σέ νέες ἐγκαταστάσεις, ἱκανές νά
παραγάγουν ἕνα δισ. βιβλία τό µήνα. Ἀπό τά 50 ἑκατ. ἀντίτυπα τῆς
Βίβλου, τά 41 ἑκατοµµύρια εἶχαν προορισµό ἱεραποστολές σέ ὅλη τή
χώρα, ἐνῶ µεγάλο ποσοστό µεταφράσθηκε στίς τοπικές διαλέκτους
τῆς Κίνας.

∆όξα τῷ Θεῷ!
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Τό ρεκόρ τῆς Μεθυλτριενολόνης
(Καθημερινή, 12/4/08)

∆ιάβαζα µέ τρόµο  στά προχθεσινά ρεπορτάζ τίς ἀπόψεις τῶν εἰδικῶν γιατρῶν
ἐργαστηρίων διαπιστευµένων ἀπὸ τὸν Παγκόσµιο Ὀργανισµό Ἀντιντόπιγκ, γιά
τίς οὐσίες πού ἀνιχνεύθηκαν στούς ἀθλητές τῆς ἄρσης βαρῶν: ἡ ἀναβολική
οὐσία ὀνοµάζεται µεθυλτριενολόνη, είναι ἰδιαιτέρως τοξική καί γι’ αὐτό τό
λόγο ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ τά τελευταῖα χρόνια, ἐνῶ ἡ ἄλλη οὐσία ὀνοµάζεται
βουνοπρενορφίνη, πρόκειται γιά ναρκωτικό ἰσχυρότερο τῆς µορφίνης, τό ὁποῖο
καί χορηγεῖται ὡς παυσίπονο! Σκεφθεῖτε τί πόνους τραβάνε αὐτοί οἱ κακόµοι-
ροι· στίς ἀτελείωτες ὧρες ἐπώδυνης προπόνησης ποὺ προηγεῖται τῶν ἀγώνων,
για νά χρειάζονται ναρκωτικά ἰσχυρότερα τῆς µορφίνης γιά νά ἀντέξουν…

Μ α τ α ι ο δ ο ξ ί α…

Ἡ σχισµατική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων συναγωνίζεται σέ ἐθνικιστικό
φανατισµό τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

(ΒΗΜΑ, 13/4/08)

∆υστυχῶς…φαίνεται ὅτι, οἱ χριστιανοί ἔχουν λησµονήσει τὸν προορισµό καί τον
στόχο τους καί συναγωνίζονται τούς πολιτικούς στόν φανατισµό καί στόν ἐθνι-
κισµό…
…(µάλιστα) κάποιοι ρασοφόροι ἀπὸ ἐκείνη τήν πλευρά δέν ἔχουν οὔτε τή λο-
γική τῶν πολιτικῶν τους καί ἔχουν ἐπιδοθεῖ σ᾽ ἕναν ἀγώνα παράλογου ἐθνικι-
σµοῦ… 

Θλιβεροί καί ἀσεβεῖς παραλογισµοί…

† Ε.Χ.



1. Πικρό παράπονο

Πόσο θλιβερὴ ἀκούεται ἡ ἀπάν-
τηση τοῦ ἀξιολύπητου παρα-
λυτικοῦ τῆς Βηθεσδᾶ πρὸς τὸν

Κύριο, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, ὅταν τὸν συ-
νάντησε κατάκοιτον δίπλα στὴ θαυ-
ματουργὴ δεξαμενὴ! Πόνος καὶ ἐγκαρ-
τέρηση καὶ ἀξιοπρέπεια μαζὶ! Ὁ παρά-
λυτος τῶν 38 χρόνων δὲν ξεσπᾶ σὲ
πικρὰ καὶ αἰχμηρὰ

παράπονα κατὰ τῆς
ἀδιαφορίας καὶ τῆς

σκληρότητας τῶν συ-
νανθρώπων του, ποὺ
τὸν ἔβλεπαν τόσα χρόνια ἀπαθεῖς καὶ
δὲν τὸν βοηθοῦσαν νὰ πέση καὶ αὐτὸς
στὴν ἁγιασμένη ἀπὸ τὸν ἄγγελο κο-
λυμβήθρα καὶ ἔτσι ἀποκτήση τὴν παμ-
πόθητη ὑγεία του.

Ἀπαντᾶ, λοιπόν, στὸν Κύριο ἤρεμα
καὶ εὐγενικά, ταπεινὰ καὶ φρόνιμα.
«Ἄνθρωπον οὐκ ἔχω…». Καὶ νὰ ἦταν
τοῦ μοναδικοῦ ἀνθρώπου τὸ πικρὸ αὐτὸ
παράπονο! Ὦ! εἶναι πολὺ σκληρό, ἀνυ-
πόφορο νὰ μὴν ἔχης κάποιον συνάν-
θρωπο στὸ πλευρό σου. Νἆσαι μόνος
καὶ ἔρημος. «Οὐαὶ αὐτῶ τῷ ἑνί, ὅταν
πέση καί μή ἦ δεύτερος ἐγεῖραι αὐτόν»
(Ἐκκλησιαστής 4,10).

Τὸ συμπέρασμα αὐτό, τὸ τόσο αὐτο-
νόητο, ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα
ἠθικὰ θέσφατα, τά πρῶτα συμπερά-
σματα τοῦ Θεοῦ μας, κατὰ τὴν Ἁγία
Γραφή. Πρὶν νὰ πλάση ἀπὸ τὴν πλευρὰ
τοῦ Ἀδὰμ τοῦ πρωτοπλάστου τὴν Εὔα,
φέρεται ἀπὸ τὸν ἱερὸ συγγραφέα ὅτι
εἶπε ὁ Πατὴρ στὰ ἄλλα Πρόσωπα τῆς
Ἁγίας Τριάδος, τὸν Υἱὸ καὶ τὸ Ἅγιον
Πνεῦμα. «οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρω-

πον μόνον. Ποιήσω-
μεν αὐτῶ βοηθὸν κατ’
αὐτόν» (Γένεσις 2,
18).

2. Σβύνει μέ τήν οἰκογένεια
Ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους, ἑπομένως,

ποὺ ἡ Θεία Σοφία ἐθέσπισε ἐξ ἀρχῆς τῆς
ἱστορίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους τὴν
οἰκογένεια: Νὰ μὴν μείνη μόνος ὁ
ἄνθρωπος, ἀκόμη καὶ μέσα στὸν Πα-
ράδεισο μὲ ὅλα τὰ κάλλη του καὶ τὴν
μακαριότητα ἐκείνου τοῦ ὀνειρώδους
καὶ πανευδαίμονος τόπου.

Δὲν εἶναι καλὸ νὰ εἶναι μόνος ὁ
ἄνθρωπος, ἀπεφάνθη ὁ Θεός μας.
Ὑπάρχει ἐδῶ ἀντίλογος, ὑπάρχει ἀντίρ-
ρηση στοῦ Θεοῦ μας τὴν κρίση καὶ ἀπό-
φανση; Καὶ ἀσφαλῶς ἡ οἰκογένεια
εἶναι ὁ τόπος, ὅπου κανεὶς ἀντιμετω-
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«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΑΣ»

«Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω» ( Ἰωάν. 5,7)

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ  ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (18-5-08)

Γραπτό Κήρυγμα*

ἌἌςς  ἀἀκκοούύεεττααιι  ππιιόό  ἀἀρρααιιάά,,
κκααθθόόλλοουυ  ττόό  ππααρράάπποοννοο::

ἄἄννθθωωπποονν  οοὐὐκκ  ἔἔχχωω!!

* Διαβάζεται κάθε Κυριακή καί δημοσιεύεται στόν τοπικό Τύπο. Ἐφέτος ὅλα σχετίζον-
ται μέ τήν οἰκογένεια.



πίζει κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο τὴν μο-
ναξιά του. Ὁ πτωχὸς παράλυτος τῶν 38
ἐτῶν τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου μας δὲν
θὰ εἶχε οἰκογένεια. Πῶς θὰ ἦτο δυνατὸν
μὲ τόση σωματικὴ καχεξία καὶ ἀσθένεια.
Οὔτε σύζυγο εἶχε γιὰ νὰ τὸν περιποιηθῆ,
οὔτε παιδιὰ γιὰ νὰ συμπαρασταθοῦν
στὸν πατέρα τους. Ὦ δυστυχία! Χωρὶς
τὴν στοργὴ καὶ τὴν θαλπωρὴ τῆς οἰκο-
γένειας. Χωρὶς σύζυγο στὸν δύσκολο
ἀγώνα τῆς ζωῆς. Χωρὶς παιδιὰ,
μὲ τὶς πίκρες των ἀλλὰ καὶ
τὶς πολλὲς χαρὲς των.

3. Ὁ ἀνέμελος νέος
Ἰδοὺ, ἐκτός τῶν

ἄλλων, τί προσφέρει
στὸν ἄνθρωπο ἡ οἰκο-
γένεια! Ἰδοὺ τί χάνει
ἐκεῖνος ὁ νέος ὁ ἀνέ-
μελος, ὁ ἀνεύθυνος, ὁ
ὁποῖος γιὰ νὰ μὴ χάση
τάχα τὴν ἐλευθερία του
καὶ τὰ ὑποτιθέμενα
ἀγαθὰ τοῦ ἄγαμου βίου
φθείρει καὶ σπαταλᾶ
τὴν νεότητά του καὶ τὰ
καλύτερα δημιουργικά του χρόνια στὴν
προσωπική του ἐγωιστικὴ εὐχαρίστηση
ἐκτός οἰκογενείας.

Τὰ χρόνια ὅμως φεύγουν γρήγορα.
Καὶ δὲν ἀποκλείεται πρόωρα γηρασμέ-
νος ἀπὸ τὴν ἀνώφελη κατασπατάληση
τῶν δυνάμεών του νὰ εὑρεθῆ στὴν θλι-
βερὴ θέση τοῦ παραλύτου μας καὶ νὰ
ἐπαναλάβη τὸ πικρό του παράπονο.
«ἄνθρωπον οὐκ ἔχω…» Οὔτε σύζυγο,
οὔτε παιδιά… Ὄχι ἀπὸ μία ἀνώτερη ἰδε-
ολογία, ἢ διότι θέλησε νὰ ἀκούση τὸν
Ἀπόστολο Παῦλο, ὁ ὁποῖος συμβούλευε
τοὺς ἀγάμους νὰ μείνουν, ὅπως ἐκεῖνος
«Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις,
καλὸν αὐτοῖς ἐστιν ἐὰν μείνωσιν ὡς

καγώ» (Α΄ Κορινθ. 7,8). Ὑπὸ μίαν ὅμως
καὶ ἀπαράβατη προϋπόθεση ὁ Ἀπόστο-
λος τοῦ Θεοῦ προέτρεπε ἀγάμους χρι-
στιανοὺς νὰ τὸν μιμηθοῦν, ὑπὸ τὴν
προϋπόθεση νὰ μείνουν μακρυὰ ἀπὸ
ἀσωτίες καὶ βίο ἁμαρτωλό.

4. Μικρή θυσία
Ἡ μοναξιὰ ὅμως καὶ ὅλα τὰ παρε-

πόμενα κακὰ ὅλα κατὰ κάποιον τρόπο
θεραπεύονται (ἐκτὸς σπανίων

περιπτώσεων) μέσα στὴν
καλὴ χριστιανικὴ οἰκογέ-
νεια. Μπορεῖ νὰ δε-
σμεύεται κάπως ἡ ἐλευ-
θερία, ἀφοῦ θὰ μπῆ σὲ
κάποιο ζυγὸ καὶ πρό-
γραμμα καὶ τάξη ὁ
νέος, ἀλλὰ δὲν θὰ
εὑρεθῆ στὴν δραματικὴ
κατάληξη τοῦ Πα-
ραλύτου τοῦ Εὐαγ-
γελίου μας. Νὰ ὁμο-
λογήση δηλαδὴ ἀπα-
γοητευμένος ὅτι
«ἄνθρωπον οὐκ ἔχω…».

Εὐλογημένη οἰκογέ-
νεια! Μακάρι οἱ νέοι μας νὰ τὰ σκε-
φθοῦν πιὸ ὥριμα, πιὸ σωστὰ καὶ ἐφό-
σον εἶναι ἀδύνατον νὰ ζήσουν τὴν ἐν
Χριστῷ ἀγαμία, ζωὴ μὲ σωφροσύνη καὶ
ἀφιέρωση ὅλων τῶν δυνάμεων στὸν Χρι-
στό, νὰ προχωρήσουν στὴν δημιουργία
οἰκογενείας μὲ τοῦ Θεοῦ τὴ Χάρη. Θυ-
σιάζοντας μέρος τῆς ἐλευθερίας των
στὸ βωμὸ τῆς οἰκογένειας θὰ ζήσουν
χωρὶς τὴ δυστυχία τῆς μοναξιᾶς, ἀλλὰ
μὲ κάποιον δίπλα των, ὅταν κάποτε οἱ
δυνάμεις ψυχῆς καὶ σώματος, κυνηγη-
μένες ἀπὸ τὸν σκληρὸ χρόνο, θὰ τοὺς
ἐγκαταλείπουν. Ἀφοῦ προπάντων «οὐ
καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον ἐπὶ
τῆς γῆς...» Ἀμὴν!
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† Ε.Χ.



1. 1897
Κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους τό

Πράβι ἐχωρίζετο διά τοῦ χειμάρρου τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς εἰς δύο τμήματα: Νο-
τίως εἰς τήν Ἑλληνικήν συνοικίαν (ἐνορίαν)
καί Βορείως τήν Τουρκικήν.

Ἡ ἐπικοινωνία τῶν δύο
τμημάτων γινόταν διά πέ-
τρινων τοξοτῶν γεφυρῶν.

Ἀπό τήν Ἑλληνικήν
συνοικίαν διήρχετο ἡ με-
γάλη ὁδική ἀρτηρία “Ἐγ -
νατία” πού συνέδεε τήν Θεσ/νίκην μέ τήν
Κωνσταντινούπολιν. Ἐπί τῆς ὁδοῦ ταύτης
καί ἐντός τῆς Ἐλληνικῆς συνοικίας εὑρίσκετο
μία Πλατεῖα καί παραπλεύρως ἔκειτο ἡ Ἱερά
Μητρόπολις Ἐλευθερουπόλεως καί ἥτις σώ-
ζεται μέχρι σήμερον.

Κατά τόν Ἑλληνοτουρκικόν πόλεμον
τοῦ 1897 τόν ἀτυχῆ, διερχόμενη φάλαγξ
τουρκικοῦ στρατοῦ ἐκ Κωνσταντινουπόλεως
πρός Θεσσαλονίκην ἐστρατοπέδευσεν εἰς
τάς κλιτύας τοῦ Συμβόλου καί Παγγαίου, εἰς
δέ τήν Πλατεῖαν κατεσκήνωσεν τό Ἐπιτελεῖον
τῆς φάλαγγος ὑπό τήν ἀρχηγίαν Πασᾶ
(πach�), καί ὡς ἦτο ἑπόμενον ἐτέλεσεν τήν
προσευχήν του (Ναμάζι) ὁ πασᾶς μέ τό ἐπι-
τελεῖον του, ὅπως ὡς γνωστόν ἐσυνήθιζον οἱ
Τοῦρκοι καί ἔκτοτε ὁ τόπος ὀνομάσθη
Ναμάζ γκιάχ ἤτοι τόπος προσευχῆς.

2. Οἱ Ἕλληνες καταστρέφουν τό τζαμί
Οἱ ἐντόπιοι Τοῦρκοι καί αἱ τοπικαί ἀρχαί

ἀμέσως μετά τήν ἀναχώρησιν τοῦ στρατοῦ
ἔστησαν ἐκεῖ τζαμί, ἀφοῦ περιέφραξαν διά
λιθίνου περιφράγματος ὕψους δύο (2) καί
πλέον μέτρων τήν ἐπί τριῶν (3) περίπου στρε-

μάτων ἔκτασιν καί ἤρχισαν
νά κτίζουν τό τζαμί.

Ἀργότερα ὅταν διεσα-
λεύθη ἡ ἡσυχία τοῦ τόπου,
ἔκτισαν οἱ Τοῦρκοι ἀστυνο-
μικόν φυλάκιον, ὅπου πα-

ρέμενον Τοῦρκοι ἀστυνομικοί. Οἱ προύχοντες
καί οἱ λοιποί Ἕλληνες βαρέως φέροντες τήν
ἐγκατάστασιν τῶν Τούρκων ἐντός τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ συνοικισμοῦ, ἐπεδίωκαν μέ πᾶν μέσον
φανερά καί κρυφά νά τό ἐξαφανίσουν.

Ὅταν λοιπόν ἀπουσίαζον οἱ ἀστυνομικοί
καί ἔμενεν ἐκεῖ εἷς καί μόνος ἀστυνομικός, οἱ
νεαροί Ἕλληνες κατά σύστασιν τῶν μεγαλυ-
τέρων κρυφίως εἰσήρχοντο ὑπερπηδοῦντες τόν
τοῖχον (μάνδραν) καί κατέστρεφον τούς τοί-
χους καί τά παράθυρα τοῦ νεοανεγειρόμενου
τζαμίου, καί πολλάκις οἱ νεαροί συλλαμβα-
νόμενοι ἀπό τόν φύλακα σκοπόν ἐτιμωροῦντο
διά ραβδισμῶν.

Καί μίαν ἡμέραν ὁπότε ὁ φύλαξ ἀπου-
σίαζεν δι’ ἐπείγουσαν ὑπηρεσίαν οἱ καιροφυ-

λακτοῦντες νέοι (Ἕλληνες) εἰσῆλθον εἰς τό
περίφραγμα καί προέβησαν εἰς τήν τελείαν
καταστροφήν αὐτοῦ. Κατά κακήν τύχην
τήν ὥραν ἐκείνην διήρχετο ἐκεῖθεν ὁ Διοικη-
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Πῶς ἱδρύθηκε ὁ Ἱ. Ναός
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἐλευθερουπόλεως

(Ἀφήγησις Ἀγγέλου Ζάννη στόν διδάσκαλο Θεόδωρο Παπαδόπουλο τό ἔτος 1957).

ΠΠααττρριιωωττιικκόό  κκααίί
θθρρηησσκκεευυττιικκόό  ααἴἴσσθθηηµµαα
σσέέ  σσττιιγγµµέέςς  δδόόξξηηςς!!



τής Ἀστυνομίας καί ἀκούσας τόν θόρυβον
τῆς καταστροφῆς προέβη εἰς τήν κατα-
δίωξιν τῶν νεαρῶν, οἵτινες ὑπερπηδήσαντες
τόν γκρεμισμένον τοῖχον ἐξηφανίσθησαν
πλήν ἑνός συλληφθέντος ὀνόματι Μιχαήλ
Κουκούτζης καί ὁ ὁποῖος κατόπιν γενναίου
ξυλοδαρμοῦ ὁμολόγησεν τά ὀνόματα τῶν
ἄλλων φίλων του.

3. Εἰς τιμήν τοῦ Ἐλευθερωτοῦ
Τήν ἑπομένην ὁ Ἔπαρχος, ὁ Διευθυντής

Ἀστυνομίας καί ὁ Κατῆς (Εἰρηνοδίκης) συ-
νεκρότησαν δικαστήριον καί καλέσαντες
τούς γονεῖς καί τούς νεαρούς κατεδίκασαν
εἰς δίμηνον (2) φυλάκισιν καί δέκα (10)
λίρας πρόστιμον εἰς ἕνα ἕκαστον. Ἔκτοτε
ὅμως οἱ Τοῦρκοι ἐκατέλειψαν τήν ἰδέαν νά
ἐπαναεγκατασταθοῦν εἰς τήν ἄνω Πλατείαν
ὅπου ἐ σώζοντο μέχρι τό 1912 τά ἐρείπια τοῦ
φυλακίου. Μέ τήν ἐμφάνισιν τοῦ προ-
ελαύνοντος ἡρωϊκῶς Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ
ἁπαξάπαντες οἱ Ἕλληνες ἔστησαν ἐκεῖ
εἰκόνες καί ἄλλα ἱερά σκεύη καί ἀντικεί-
μενα καί ἐτέλεσαν Ἁγιασμόν καί ἔδωσαν τό
ὄνομα τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Ἁγίου Ἐλευθε-
ρίου καί ἀργότερα εἰς τήν θέσιν αὐτήν
ἐστήθη ὁ περικαλλής Ναός τοῦ Ἁγίου
Ἐλευθερίου.
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ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

(Ἀπό τό ἀρχεῖο πατρός Θεοδ. Παπαδοπούλου)
Χορτοκόπι 12 Φεβρ. 2007

ΜΑΪΟΣ (Καλομηνᾶς)

Λίαν πρωί τῆς 1ης τοῦ Κα-
λομηνᾶ, ἐλάμβανον ἄρτον,

φυλαχθέντα ἀπό τήν Μεγ. Πέμ-
πτην καί ἔπιναν γάλα, ἔβγαζαν τά
ζῶα ἀπό τήν μάνδραν καί τά ὁδη-
γοῦσαν στήν βοσκήν, ἀφοῦ τά
ἐστόλιζαν μέ πολύχρωμες ταινίες
(τραχολίδια) καί μέ κουδούνα καί
τά “ἐλαλοῦσαν” τά ὡδηγοῦσαν μέ
βέργες ἀπό ἀνθισμένες ἀγριοροδιές
ἤ ὅπως ἐλέγοντο μασούρας. Ἐκτός
τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Κωνσταν-
τίνου καί Ἑλένης, ἑωρτάζετο καί ὁ
Ἅγιος Χριστόφορος.

ΙΟΥΝΙΟΣ (Κερασινός)

Ὠνομάζετο οὕτω διότι ὡρί-
μαζον τά κεράσια καί στίς

15 τοῦ μηνός αὐτοῦ οἱ κτηνοτρό-
φοι ἀνήρχοντο εἰς τά ὑψηλά ὁρο-
πέδια διότι ἔλιωναν τά χιόνια.
Ἐκτός τῶν ἑορτῶν τοῦ Πέτρου καί
Παύλου, ἑωρτάζετο καί ἡ ἑορτή
τοῦ Ἁγίου Ὀνουφρίου (12 Ἰουνίου)
καί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου (24 Ἰουνί-
ου).

ΔΟΞΑΣΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ
ΜΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Εἰς τήν ἐπαρχίαν Ροδοπόλεως
Ματσ�κας Πόντ!

Ὑπό τοῦ πρωτ. Θεοδώρου Παπαδοπούλου



Σ
ήµερα στίς 88..0033..22000088  σσυυννήήλλ--
θθααµµεε  οοἱἱ ἹἹεερροοψψάάλλττεεςς  ττῆῆςς  ΜΜηη--
ττρροοππόόλλεεωωςς ἘἘλλεευυθθεερροουυππόόλλεεωωςς,,

ὑπό τήν αἰγίδα καί ἀµέριστη συµπαρά-
σταση τοῦ Σεβασµιωτάτου Ποιµενάρχου
µας κ. Χρυσοστόµου καί συζητήσαµε
θέµατα πού ἀφοροῦν τόν κλάδο µας, τήν
ἰδιότητά µας ὡς Ἱεροψάλτες καί τίς
ὑποχρεώσεις πού ἀπορρέουν ἀπό αὐτήν,
ἀλλά καί τά προβλήµατα καί τίς ἐλλεί-
ψεις πού συναντοῦµε κατά τήν ἐκτέλεση
τοῦ λειτουργήµατός µας καθώς καί ζη-
τήµατα πού ἀφοροῦν εὐρύτερα τήν
Ἐκκλησιαστική Βυζαντινή Μουσική. Μετά
ἀπό ἕναν γόνιµο διάλογο καταλήξαµε σέ
µερικά συµπεράσµατα τά ὁποία διατυ-
πώνουµε παρακάτω: 

α) ΟΟἱἱ ἹἹεερροοψψάάλλττεεςς  ττῆῆςς ἐἐππααρρχχίίααςς µµααςς  κκααίί
δδήή  ττῶῶνν  κκωωµµοοππόόλλεεωωνν  κκααίί  ττῶῶνν  χχωωρριιῶῶνν,, πού
στήν πλειονότητά τους ἀποτελοῦν τή
µικρή καί ἐπαρχιακή Μητρόπολή µας,
χχρρεειιάάζζεεττααιι  ννάά  ττύύχχοουυνν  ττῆῆςς  ππρροοσσοοχχῆῆςς  κκααίί
ττοοῦῦ ἐἐννδδιιααφφέέρροοννττοοςς  ττῆῆςς ἘἘκκκκλληησσίίααςς µµααςς
ἐἐξξίίσσοουυ,,  ἄἄνν ὄὄχχιι  ππεερριισσσσόόττεερροο,,  µµέέ  ααὐὐττοούύςς  ττῶῶνν
ππόόλλεεωωνν� διότι οἱ µικρές κοινωνίες εἶναι κυ-
ρίως αὐτές πού µαστίζονται ἀπό τήν
ἔλλειψη κατηρτισµένων Ἱεροψαλτῶν µέ
ἀποτέλεσµα τά ἀναλόγια αὐτά, ὄχι λίγες
φορές νά ὑπολειτουργοῦν καί στίς περισ-
σότερες περιπτώσεις νά παλεύει ἕνας
µόνον Ἱεροψάλτης, καί µάλιστα δίχως
βοηθούς, νά ἀνταποκριθεῖ στόν ὄγκο τῶν
ἀκολουθιῶν καί στίς ὑποχρεώσεις πού τοῦ
δηµιουργοῦν οἱ λειτουργικές ἀνάγκες τῆς
ἐνορίας, οἱ ὁποῖες δέν ὑπολείπονται κα-
θόλου ἀπό τίς ἀντίστοιχες µιᾶς µεγαλύ-

τερης ἐνορίας. ΔΔιιάά  ττοοῦῦττοο  οοἱἱ µµιισσθθοοίί  ττοουυςς
ππρρέέππεειι  ννάά  εεἶἶννααιι  ππιιόό ἑἑλλκκυυσσττιικκοοίί καί οἱ
συνθῆκες πού ἐξασκοῦν τό λειτουργηµά
τους πιό ἄνετες, ἔτσι ὥστε νά δηµιουρ-
γηθοῦν ἰσχυρά κίνητρα γιά νά ἐπανδρω-
θοῦν τά ἀναλόγια αὐτά ἀπό κατηρ-
τισµένους Ἱεροψάλτες καί ὄχι ἀπό ἀνθρώ-
πους πού ἀποτελοῦν µόνον λύση ἀνάγκης. 

β) Ἕνα ἄλλο ἀνησυχητικό φαινόµενο,
τό ὁποῖο δέν λείπει οὔτε ἀπό τά ἀστικά
κέντρα, εἶναι ἡ ἔλλειψη ἐκείνων τῶν νέων
ἀνθρώπων πού πλησιάζουν καί ἐπαν-
δρώνουν τά ἀναλόγια τῶν ναῶν µας.
Ἔτσι παρατηρεῖται τό παράδοξο φαι-
νόµενο οἱ σπουδαστές στίς Σχολές Βυ-
ζαντινῆς Μουσικῆς καί στά Ὠδεῖα νά εἶναι
πολυάριθµοι, ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη νά
ὑπάρχει ἔλλειψη Ἱεροψαλτῶν ἱκανῶν νά
ἀναλάβουν τίς κενές θέσεις πού ὑπάρχουν.
Αὐτό ὀφείλεται, κατά τή γνώµη µας, στήν
ἔἔλλλλεειιψψηη  σσααφφοοῦῦςς  κκααίί ὀὀρργγααννωωµµέέννηηςς  σσττρραα--
ττηηγγιικκῆῆςς ὤὤθθηησσηηςς  ττῶῶνν  ννέέωωνν  ππρρόόςς  ττήήνν  ψψααλλ--
ττιικκήή  κκααίί  δδηηµµιιοουυρργγίίααςς  κκιιννήήττρρωωνν  ππρρόόςς
ααὐὐττήήνν  ττήήνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη ἀἀππόό µµέέρροουυςς  ττῆῆςς
ἘἘκκκκλληησσίίααςς,,  ἀἀλλλλάά  κκααίί  ττῆῆςς  ΠΠοολλιιττεείίααςς,, ἡ
ὁποία δέν εἶναι καθόλου ἀνεύθυνη στό θέµα
τῆς διαφύλαξης τῆς ἐθνικῆς µας µουσικῆς.
Ἔτσι ἡ ἐλπιδοφόρα εἰκόνα νά βλέπουµε
πάνω στά ἀναλόγια νέους ἀνθρώπους ἔχει
ἀνατεθεῖ σιωπηρά µόνον σέ κάποιες πρω-
τοβουλίες ὁρισµένων Μητροπόλεων ἤ
στήν ποιµαντική δραστηριότητα µερικῶν
ἐµπνευσµένων Ἱεραρχῶν καί Κληρικῶν ἤ
συνηθέστερα στή φιλοτιµία καί φλόγα
µεµονωµένων δασκάλων τῆς ψαλτικῆς, οἱ
ὁποῖοι µόνοι τους χαράσσουν στρατηγι-
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Σύναξης Ἱεροψαλτῶν Ἱ.Μ. Ἐλευθερουπόλεως

8.3.08



κή καί προσπαθοῦν νά ἑλκύσουν, µέ τά
λιγοστά παιδαγωγικά µέσα πού δια-
θέτουν, τά πολυάσχολα σήµερα παι-
διά στό ἀναλόγιο πού διακονοῦν. Συ-
νεπῶς εἶναι ἐπιτακτική ἀἀννάάγγκκηη  ννάά
δδιιααττυυππωωθθεεῖῖ µµίίαα  ρρεεααλλιισσττιικκήή  κκααίί µµεεθθοο--
δδιικκήή  ππρρόότταασσηη,,  ἡἡ ὁὁπποοίίαα  θθάά ἀἀφφοορρᾶᾶ  ττήή
δδηημμιιοουυρργγίίαα  σσχχοολλῶῶνν  ττῆῆςς  ψψααλλττιικκῆῆςς  ττέέ--
χχννηηςς ἀἀππόό ἐἐππίίλλεεκκττοουυςς  κκααίί  ππααιιδδααγγωωγγιι--
κκάά ἐἐννηηµµεερρωωµµέέννοουυςς  δδιιδδαασσκκάάλλοουυςς καί
κυρίως στίς µικρές κοινωνίες, ὅπου
ἐκεῖ ἑστιάζεται ἡ µεγαλύτερη ἔλλειψη.
Σ’ αὐτό τό θέµα θά µποροῦσε νά ἔχει
µεγάλη συµβολή καί ἡἡ  ΠΠοολλιιττεείίαα µέ τό
ννάά ἀἀννααββααθθµµίίσσεειι  ττάά  µµοουυσσιικκάά  σσχχοολλεεῖῖαα
καί ν’ ἀναπροσαρµόσει τά ἀναλυτικά
προγράµµατα σπουδῶν µέ τρόπο
ὥστε οἱ µαθητές πού φοιτοῦν σ’ αὐτά
καί οἱ ὁποῖοι διδάσκονται ἀνεξαιρέτως
ἐπί ἑβδοµαδιαίας βάσεως τήν βυζαν-
τινή µουσική νά µήν ἀναλίσκονται σέ
πολλά µουσικά ἀντικείµενα ἀλλά σέ
λιγότερα καί πιό ἐξειδικευµένα. 

ΓΓ))  ἩἩ µµέέρριιµµνναα ὅὅλλωωνν µµααςς  ββέέββααιιαα  δδέένν
θθάά  ππρρέέππεειι  ννάά ἐἐξξααννττλλεεῖῖττααιι µµόόννοο  σσττήήνν
ππλλήήρρωωσσηη  ττῶῶνν  ΝΝααῶῶνν µµααςς ἀἀππόό  δδύύοο
µµόόννοο ἹἹεερροοψψάάλλττεεςς  ((δδεεξξιιόό  κκααίί ἀἀρριισσττεε--
ρρόό))  ἀἀλλλλάά  κκααίί ἀἀππόό  ττήήνν  ππλλααιισσίίωωσσήή  ττοουυςς
µµέέ  χχοορρόό ὅπου θά ἀποτελεῖ τήν συλ-
λογική ἔκφραση καί ἀναφορά τοῦ
προσευχοµένου λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀλλά
καί τόν χῶρο ἐκπαίδευσης τῶν σπου-
δαζόντων τήν ἐκκλησιαστική µουσι-
κή καί τό φυτώριο ἀπ’ ὅπου θά ξε-
πηδοῦν οἱ νέοι Ἱεροψάλτες. 

Δ) Τέλος, ττήήνν  σσττήήρριιξξηη  κκααίί  σσυυµµππαα--

ρράάσστταασσηη ὅὅλλωωνν  ττῶῶνν  σσυυλλλλόόγγωωνν  κκααίί  ττῶῶνν
χχοορρῶῶνν  ((χχοορρωωδδιιῶῶνν))  ἐἐκκκκλληησσιιαασσττιικκῆῆςς
µµοουυσσιικκῆῆςς,, πού τελευταία συνεχῶς
ὅλο καί πληθαίνουν, σέ ὅλα τά ἐπίπεδα
(περιλαµβανοµένου καί τοῦ οἰκο-
νοµικοῦ). Διότι αὐτοί ἀποτελοῦν τήν
συλλογική ἔκφραση τῶν συναδέλ-
φων Ἱεροψαλτῶν, ὄχι µόνο ὡς πρός
τό καλλιτεχνικό-πολιτιστικό µέρος,
ἀλλά καί τόν χῶρο πού ζεῖ καί ἐξε-
λίσσεται ἡ τέχνη καί ἡ µουσικοθρη-
σκευτική παράδοση πού ὑπηρετοῦµε,
ἀλλά καί τό µέσο προβολῆς καί ἀνά-
δειξης τῆς Ἐθνικῆς µας µουσικῆς.
ἝἝννααςς  ττέέττοοιιοοςς  χχοορρόόςς ἐἐκκκκλληησσιιαασσττιικκῆῆςς
µµοουυσσιικκῆῆςς  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιεεῖῖττααιι  κκααίί  σσττήήνν
ππεερριιοοχχήή µµααςς µµέέ  ττήήνν ἐἐππωωννυυµµίίαα  ««ΠΠέέ--
ττρροοςς ὁὁ  ΛΛααµµππααδδάάρριιοοςς»» µέ συνεχῆ πα-
ρουσία τόσο σέ καλλιτεχνικό πολιτι-
στικό ἐπίπεδο, ὅσο καί σέ ἐπίπεδο
µαθητείας καί ἐκπαίδευσης νέων Ἱερο-
ψαλτῶν.

Μέ τήν ἐλπίδα καί τήν εὐχή, ὅτι
ττάά  ππααρρααππάάννωω  θθάά  ττύύχχοουυνν  ττῆῆςς
ππρροοσσοοχχῆῆςς  κκααίί ὑὑπποοσσττήήρριιξξηηςς  ττῆῆςς
ΣΣεεββαασσττῆῆςς µµααςς ἹἹεερρααρρχχίίααςς,,
ὡς καρποί τῆς ἀγωνίας
καί τῆς δηµιουργικῆς
ἀνησυχίας τοῦ συ-
νόλου τῶν Ἱερο-
ψαλτῶν τῆς Μητροπό-
λεως Ἐλευθερουπόλεως, τά ὑπο-
βάλλουµε στήν κρίση σας καί στό
ἀκάµατο ποιµαντικό σας ἐνδιαφέ-
ρον. 

Μετά τιµῆς καί σεβασµοῦ
Ἡ σύναξη τῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως
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Ἁγια Σοφιά

Ὅταν τά χείλη μου προφέρουν τ’ ὄνομά σου,

μνῆμες ξυπνοῦν ἀπό τή δόξα τήν παλιά σου.

Ἁγια Σοφιά, λίκνο ἱερό τῆς ρωμιοσύνης,

σύμβολο ἁγνό φιλοπατρίας κι ἁγιοσύνης.

Τό φῶς σου σκόρπισες λαμπρό στήν οἰκουμένη,

σ’ ὅλα τά πέρατα ἡ φήμη σου ἁπλωμένη.

Αἰῶνες, τώρα, μέ παράπονο κοιτάζεις,

τό μεγαλεῖο σου ποθεῖς κι ἀναστενάζεις.

Πότε τά σήμαντρα θά ἠxήσουνε καί πάλι

πόtε στόν τροῦλλο σου ὁ Σταυρός θά ξεπροβάλει,

πότε θά ὑψώσουν τή φωνή στόματα μύρια,

«Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τά νικητήρια»;

Νά δῶ τήν Πύλη τήν κλειστή νά ξανανοίγει

καί τό Ἱερό σου Ἅγιο Φῶς νά τό τυλίγει

κι ἀπ’ τό βυθό ἡ Ἅγια Τράπεζα νά βγαίνει,

’κεῖ πού αἰῶνες καρτερεῖ καί περιμένει.

Κι ἀπ’ τοῦ Παράδεισου τό χῶρο περιμένω

τ’ Ἅγιο Ποτήρι, πού Ἀγγέλοι ἔχουν κρυμμένο,

στ’ ἄξια χέρια τοῦ Ἱεράρχη ν’ ἀκουμπήσει

κι ὅσους δέν πρόλαβε πιστούς νά κοινωνήσει.

Νἄρθει ὁ Χρυσόστομος στόν θρόνο νά καθήσει

κι ὁ Κωνσταντῖνος, ἀπ’ τόν ὕπνο νά ξυπνήσει.

Κι ἄν τώρα στέκεται βουβός, μαρμαρωμένος,

νά ξαναμπεῖ μές στό Ναό σου δοξασμένος.

Νἄρθει πομπή Πατριαρχῶν ἀπό τήν Πύλη

καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Γένους ν’ ἀναγγείλει,

καί τῶν Ἁγίων οἱ μορφές νά λάμψουν πάλι,

στήν Ἀναστάσιμη ἡμέρα, τή μεγάλη.

Ἄσβεστη φλόγα, πού θερμαίνεις τήν Πατρίδα,

Ἁγια-Σοφιά, τῶν Ἐκκλησιῶν ἡ κορωνίδα,

ντύσου ξανά μέ τά ἱερά σου μεγαλεῖα,

νά ξαναγράψεις τή λαμπρή σου ἱστορία.

Σωτηρία Δημητ. Ἀργυρίου



Ι Μ

Ε Λ Κατὰ τὸ μήνα Μάρτιο 2008 ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Χρυσόστομος:

Ἐλειτούργησε καὶ ὡμί-
λησε τὴν 2αν εἰς τὸν Ἱ.Ν.

Ἀποστόλου Θωμᾶ εἰς Παλαιοχώριον καὶ προέστη τοῦ μνη-
μοσύνου τοῦ Σταύρου Ἀβραμίδη, τὴν 9ην εἰς τὸν Μητροπο-
λιτικὸν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγ. Νικολάου καὶ προέστη τοῦ μνημοσύνου
τῆς Κρυσταλλίας Γεωργιάδου, τὴν 12ην τὸ ἑσπέρας εἰς τὸν Ἱ.Ν.
τοῦ Ἁγ. Νικολάου εἰς Προηγιασμένην Θ. Λειτουργίαν, τὴν
15ην εἰς τὸν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγ. Νικολάου καὶ προέστη τῆς Ἀρτο-
κλασίας καὶ τοῦ μνημοσύνου τῶν ἐφοριακῶν ὑπαλλήλων τῆς
Δ.Ο.Υ. Ἐλευθερουπόλεως, τὴν 16ην εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ἱ.Ν.
τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου, τὴν 19ην τὸ ἑσπέρας εἰς τὸν Ἱ.Ν. Ἐλαι-
οχωρίου εἰς Προηγιασμένην Θ. Λειτουργίαν, τὴν 22αν εἰς τὸ
Παρεκκλήσιον τοῦ Μητροπολιτικοῦ οἴκου, ὅπου ἐτέλεσεν τὸ
μνημόσυνον τοῦ πατρός του Παναγιώτου, τὴν 23ην εἰς τὸν Ἱ.Ν.
Μουσθένης, τὴν 25ην εἰς τὸν Ἱ.Ν. Εύαγγελισμοῦ τῆς Θεοτό-
κου εἰς τὰ Βλάχικα Ἐλευθερουπόλεως, τὴν 26ην τὸ ἑσπέρας
εἰς τὸν Ἱ.Ν. Πλατανοτόπου εἰς Προηγιασμένην Θ. Λει-
τουργίαν, τὴν 30ην εἰς τὸν Ἱ.Ν. Γεωργιανῆς.

Ἐχοροστάτησε καὶ ὡμίλησε τὴν 9ην, τὴν 16ην, τὴν 23ην καὶ
τὴν 30ην εἰς τοὺς Κατανυκτικοὺς Ἑσπερινοὺς εἰς τὸν Μη-
τροπολιτικὸν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγ. Νικολάου, τὴν 14ην εἰς τὴν Ἀκο-
λουθίαν τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν εἰς τὸν ἴδιον Ἱ.Ν., τὴν 21ην εἰς
τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Β΄ Χαιρετισμῶν εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν τοῦ
Ἁγ. Δημητρίου καὶ εἰς τὸν Ἱ.Ν. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νι-
κήσιανης, τὴν 24ην εἰς τὸν Ἑσπερινὸν ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ εἰς τὸν Ἱ.Ν. τῶν Δωματίων.

Προέστη τὴν 22αν τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ π. Ἰωάν-
νου Ἰωαννίδη, παλαιοῦ συνεργάτου του εἰς Ἀμύνταιον, εἰς
τὸν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ Εὐόσμου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως, τὴν 25ην τῆς Δοξολογίας ἐπὶ
τῇ Ἐθνικῇ ἐπετείῳ εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἐλευθερί-
ου καὶ τῆς Ἐπιμνημοσύνου δεήσεως εἰς τὸ Ἡρῶον τοῦ Δη-
μοτικοῦ Πάρκου Ἐλευθερουπόλεως, τὴν 29ην τῆς Ἐξοδίου
Ἀκολουθίας τῆς Σουλτάνας Κατεβάογλου εἰς Ἀκροπόταμον.

Ἐτέλεσε τὴν 1ην Ἐπιμνημόσυνον δέησιν εἰς τὸ Στρατιω-
τικὸν Κοιμητήριον Ἐλευθερουπόλεως, τὴν 11ην, ἑορτὴν τοῦ
Ἁγίου Σωφρονίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, Τρισάγιον ἐπὶ
τοῦ Τάφου τοῦ Προκατόχου του Σωφρονίου εἰς τὸν αὔλει-
ον χῶρον τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱ.Ν., τὴν 15ην Ἐπιμνημόσυνον δέ-
ησιν εἰς τὸ Κοιμητήριον Ἐλευθερουπόλεως.
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Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.

Τρισάγιο στό Ἡρῶον.

Κατά τήν παρέλαση τῆς 25ης Μαρτίου.

Πραγματοποίησε τὴν 8ην τὴν πρώτην σύ-
ναξιν τῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς  ἐπαρχίας του μὲ
θέμα εἰσηγήσεως: «Ἡ Ἱεροψαλτικὴ ὡς
ἐκκλησιαστικὸν λειτουργικὸν ἔργον», τὴν
15ην τὴν μηνιαίαν Ἱερατικὴν Σύναξιν εἰς τὸ
Πνευματικὸν Κέντρον τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ἱ.Ν. μὲ θέμα εἰσηγήσεως: «Ἡ συμμετοχὴ τῆς
Οἰκογενείας στὴ λειτουργικὴ ζωὴ τῆς
Ἐκκλησίας». Τὴν εἰσήγησιν παρουσίασεν ὁ
Πρωτ. Παντελεήμων Μποσνακίδης, Ἱερο-
διδάσκαλος. Ἀκολούθησε γόνιμος διάλογος. 
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Κατὰ τὸ μήνα Ἀπρίλιο 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 6ην εἰς τὸν Ἱ.Ν. Μελίσσης, τὴν 13ην εἰς τὸν Ἱ.Ν. Μυρ-

τοφύτου, τὴν 20ὴν τὴν Κυριακὴν τῶν Βαΐων εἰς τὸν Ἱ.Ν. Με-
ταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς Παραλίαν Ὀφρυνίου, τὴν 23ην
εἰς Προηγιασμένην Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν
Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τὴν 24ην τὴν Μεγάλην Πέμπτην εἰς
τὸν ἴδιον Ἱ.Ν., τὴν 26ην τὸ Μέγα Σάββατον εἰς τὸν Καθεδρικὸν
Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τὴν 27ην κατὰ τὴν Ἀνάστασιν
εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τὴν 28ην
ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. τοῦ
Ἐλαιοχωρίου, τὴν 29ην εἰς τὸν Ἱ.Ν. Παμμεγίστων Τα-
ξιαρχῶν Ἐλευθερῶν.

Ἐ χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε καὶ ὡ μ ί λ η σ ε: 
Τὴν 4ην εἰς τὴν ἀκολουθίαν τῶν Δ΄ Χαιρετισμῶν εἰς Χορ-

τοκόπιον, τὴν 6ην καὶ τὴν 13ην εἰς τὸν Κατανυκτικὸν Ἑσπε-
ρινὸν εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τὴν
9ην εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Κανόνος εἰς τὸν ἴδιον
Ἱ.Ν., τὴν 11ην εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς
τοὺς Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου καὶ Ἁγίου Ἐλευθερίου τῆς Ἐλευ-
θερουπόλεως, τὴν 20ὴν εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου εἰς
Ν. Πέραμον, τὴν 21ην εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου εἰς
Γαληψόν, τὴν 22αν εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου εἰς Ν.
Ἡρακλείτσαν, τὴν 23ην εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἱεροῦ Εὐχε-
λαίου εἰς τὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου, τὴν 24ην εἰς τὴν ἀκο-
λουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγί-
ου Ἐλευθερίου, τὴν 25ην εἰς τὴν ἀκολουθίαν τῶν Μεγάλων
Ὡρῶν καὶ εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τὸν Μη-
τροπολιτικὸν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Νικολάου καὶ περὶ ὥραν 15.00΄
εἰς τὴν τελετὴν τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τὸν  λόφον τῆς Ἱ.
Μονῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νικήσιανης, τὴν ἰδίαν ἡμέραν
εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου τοῦ Μ. Σαββάτου καὶ τὴν πε-
ριφορὰν τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τὸν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου,
τὴν 27ην εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τῆς Ἀγάπης εἰς τὸν Μητροπολι-
τικὸν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Νικολάου καὶ τὸ ἀπόγευμα εἰς τὸν Ἑσπε-
ρινὸν τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Παλαιοχωρί-
ου.

Π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ε:
Τὴν 18ην τὴν μηνιαίαν Ἱερατικὴν Σύναξιν εἰς τὸν Μη-

τροπολιτικὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως
μὲ θέμα εἰσηγήσεως: «Σταυρὸς καὶ Ἀνάστασις στὴ χριστιανικὴ
οἰκογένεια». Τὴν εἰσήγησιν παρουσίασε ὁ Παν. Ἀρχιμ. Ἐλευ-

Μ. Παρασκευή στήν Ἱ.Μ. Ἁγ. Δημητρίου.

Περιφορά Ἐπιταφίου.

Ἐπτάφιοι Ἐλευθερούπολης.

Ἐτέλεσε τὴν 16ην τὰ ἐγκαίνια τοῦ
Μουσείου Ἐλιᾶς εἰς Ἐλαιοχώριον πα-
ρουσία τῶν ἀρχῶν τοῦ Δήμου, τῆς Νο-
μαρχίας καὶ πλῆθος κόσμου καὶ δώρισε
εἰς τὸ Μουσεῖον τὴν Ἁρχιερατική του Ρά-
βδο ἀπὸ ξύλο ἐλιᾶς.
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Προϊστάμενος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱ.Ν. Ἀρχιμ. Χρυσό-
στομος Μπένος μὲ θέμα: «Τὸ μέλος τῆς Βυζαντινῆς μου-
σικῆς».

Ἐβάπτισε:  
Τὴν 26ην εἰς τὸ Βαπτιστήριον τῆς Ν. Ἡρακλείτσης τὰ

ἀδέλφια Γεώργιον καὶ Μαρία Ρωβισόνη, πρώην Πεντηκο-
στιανούς. 

Προήδρευσε:
Τὴν 3ην τῆς συνεδριάσεως τῆς Παπαχρηστιδείου Βι-

βλιοθήκης Ἐλευθερουπόλεως.

ΣΥΝΑΞΗ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ
Στίς 8 Μαρτίου 2008 πραγματοποιήθηκε γιά πρώτη

φορά στά χρονικά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερου-
πόλεως, σύναξη τῶν Ἱεροψαλτῶν πού διακονοῦν τό
ἱερό ἀναλόγιο, στούς ἱερούς ναούς τῆς Μητρο-
πόλεώς μας.

Προηγήθηκε Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό
Ναό Ἁγ. Νεκταρίου Ἐλευθερουπόλεως μέ
τή συμμετοχή τῶν ἱεροψαλτῶν καί στή συ-
νέχεια παρατέθηκε δεξίωση στή Λέσχη
Ἀξιωματικῶν Φρουρᾶς Ἐλευθερουπόλεως,
ὅπου καί πραγματοποιήθηκε ἡ σύναξη.

Εἰσηγητής ἦταν ὁ Αἰδ/τος πρωτ. Ζαχα-
ρίας Μέγκας, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ὁ
Ἱεροψάλτης ἐν τῇ Λατρείᾳ».

Μετά τό πέρας τῆς εἰσηγήσεως ἐπακολούθησε
ἐποικοδομητικός διάλογος μεταξύ τῶν συμμετεχόντων,
ὅπου εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἐκθέσουν τίς ἀπόψεις τους καί
τά τυχόν προβλήματα τοῦ ἱεροψαλτικοῦ κόσμου. Εὐχαρί-
στησαν δέ θερμά τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας γιά
τήν πρωτοβουλία του αὐτή καί τόνισαν πώς μέ τήν πράξη
αὐτή δηλώνει τό ἔνθερμο ἐνδιαφέρον του γι’ αὐτούς, ἀλλά
καί γιά τήν Βυζαντινή Μουσική τῆς ὁποίας τυγχάνει κάτο-
χος.

Τά συμπεράσματα συνόψισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας, ὁ ὁποῖος στή μεστή προσλαλιά του εὐχαρίστη-
σε τούς ἱεροψάλτες γιά τήν ἀνταπόκριση στό κάλεσμα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἔδωσε κατευθυντήριες γραμμές γιά τήν
ἐνάσκηση τοῦ ἱεροῦ τους Λειτουργήματος, τόνισε πώς θά
εἶναι πάντα στό πλευρό τους καί στά προβλήματά τους καί
ὑποσχέθηκε ὅτι καί στό μέλλον θά πραγματοποιηθοῦν ἀνά-
λογες συναντήσεις, πού συντελοῦν στή σύσφιξη τῶν σχέσε-
ων ἐπισκόπου καί Ἱεροψαλτῶν καί στήν ἐπίλυση κατά τό δυ-
νατόν τῶν ἀναφυομένων προβλημάτων.

Τελετή Ἀναστάσεως.

Β΄ Ἀνάσταση.

θέριος Εὐδοκίδης, θεολόγος. Ἀκολού-
θησε ἐνδιαφέρουσα συζήτησις καὶ ὑπό-
μνησις τῶν καθηκόντων τῶν ἐφημερίων ἐν
ὄψει τῆς Μεγ. Ἑβδομάδος καὶ τοῦ Ἁγίου
Πάσχα.

Παρακολούθησε:
Τὴν 18ην τὴν Συναυλίαν Βυζαντινῆς

Μουσικῆς μὲ ὕμνους τῆς Μ. Τεσσαρα-
κοστῆς καὶ τῆς Μ. Ἑβδομάδος ἀπὸ τὴν
χορωδίαν τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Ἱ.Ν. κ. Χρυσοβαλάντη
Ἰωαννίδη εἰς Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Ν. Πε-
ράμου, ὅπου καὶ ὡμίλησεν ἐπικαίρως.
Διὰ τὸ νόημα τῶν ἡμερῶν ὡμίλησε ὁ
Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως π.
Ἰουστῖνος Κεφαλοῦρος μὲ θέμα: «Ἰδοὺ
ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα», τὴν 19ην
τὴν Συναυλίαν Βυζαντινῆς Μουσικῆς μὲ
ὕμνους τῆς Μ. Ἑβδομάδος ἀπὸ τὴν χο-
ρωδίαν τῆς μουσικοῦ κ. Μαρίας Σγουρί-
δου εἰς τὸ Πνευματικὸν Κέντρον τοῦ
Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου, ὅπου ὡμίλησεν ὁ
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