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Ἔ
μπλεοι πνευματικῆς χαρᾶς
καί ἀγαλλιάσεως ἀπευθύνο-
μεν πρός ὅλους σας, τούς

Κληρικούς μας καί τόν εὐσεβῆ λαόν,
τόν πατροπαράδοτον χαιρετισμόν
τῆς πίστεώς μας, εὐχόμενοι μέσα
ἀπό τήν καρδιά μας ὁ
Ἀναστάς Κύριος καί Ζῶν
εἰς τούς αἰῶνας νά εὑρί-
σκεται πάντοτε κοντά
σας. Νά σᾶς χαρίζη τά
ἀγαθά Του, τά ἐγκόσμια
καί τά ὑπερκόσμια, νά
ἐκπληρώνη τούς μύχιους πόθους σας
καί νά σᾶς στηρίζη στόν ἀνηφορικό
δρόμο τῆς ζωῆς.

Καί παρακαλῶ, ἐφόσον στήν ψυχή
σας καῖνε τά ζώπυρα τῆς πίστεως,
κανείς νά μήν ἀμφιβάλλη, ὅτι εἶναι
κοντά μας, παρά τήν ἀναξιότητά
μας, πάντοτε ἀοράτως Παρών! Γιά
μᾶς καί ἔπαθε τά πάνδεινα καί ὑπε-
ράνθρωπα ἐπάνω στό Σταυρό, γιά
μᾶς  καί ἀναστήθηκε ἀπό τόν τάφο
τριήμερος. Τόση εἶναι ἡ ἀγάπη Του
γιά τόν ἄνθρωπο, τό ἀνώτερο μετά
τούς ἀγγέλους, καί βασίλειο πλάσμα
Του!

Ἄς θυμηθοῦμε, πῶς παρηγόρησε
τούς καταλυπημένους μαθητές Του
τήν Μεγάλη Πέμπτη, ὅταν τούς ἀπο-
χαιρετοῦσε, πρίν νά Σταυρωθῆ.
«Πάλιν δέ ὄψομαι ὑμᾶς καί χαρή-
σεται ὑμῶν ἡ καρδία, καί τήν

χαράν ὑμῶν οὐδείς αἴρει
ἀφ’ ὑμῶν» (Ἰωάν. 16,22).
Μή στενοχωρεῖσθε, εἶπε
στούς μαθητές Του. Δέν
θά μέ χάσετε. Πάλι θά σᾶς
δῶ καί τότε ἡ καρδιά σας
θά γεμίση ἀπό χαρά, τήν

ὁποία κανείς δέν θά σᾶς τήν ἀφαι-
ρέση!

Γι’ αὐτούς τούς ταπεινούς ἀνθρώ-
πους, πού Τόν ἐπίστεψαν καί Τόν
ἀγάπησαν, ἀναστήθηκε ὁ Κύριος! Γι’
αὐτό μολονότι τούς παρήγγειλε μέ
τίς Μυροφόρες νά πᾶνε στή Γαλι-
λαία, στά μέρη ἐκεῖνα, πού τόν ἀγα-
ποῦσαν, γιά νά τούς συναντήση,
ἐκεῖνο κιόλας τό βράδυ τῆς Ἀνα-
στάσεώς Του σπεύδει νά τούς
δεῖ στό ὑπερῶο τῶν Ἱεροσολύμων!
Τόσο τούς εἶχε ἐπιθυμήσει, μετά μά-
λιστα τήν ὀλιγοήμερη παραμονή Του
στά σκοτεινά βασίλεια τοῦ Ἅδου,
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Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ Ἑορτῇ

Τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως Τοῦ Κυρίου

Πρός 
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν
Τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί Πατέρες,

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ!

Ποιμαντικά

Ἁπλή, «ἀνθρώπινη»
προσέγγιση

στήν Ἀνάσταση
τοῦ Κυρίου μας



τόσο πολύ τούς ἀγαποῦσε!
Καί ὕστερα ἀπό σα-

ράντα ἡμέρες, ὅταν θά
ἔφευγε ὁριστικά γιά τούς
οὐρανούς, κατά τήν Ἀνά-
ληψή Του, θά τούς χαρίση
τήν μεγάλη ἐλπίδα, γιά νά
ἁπαλύνη τόν πόνο τοῦ χω-
ρισμοῦ: «Καί ἰδού ἐγώ
μεθ’ ὑμῶν εἰμί πάσας τάς
ἡμέρας, ἕως τῆς συντε-
λείας τοῦ αἰῶνος». (Ματθ.
28,20)

Γιά τούς μαθητές Του,
λοιπόν, καί γιά τούς μαθη-
τές τῶν μαθητῶν Του
ἔπαθε καί ἀναστήθηκε ὁ
Κύριος. Γιά τήν μεγάλη,
τήν ἄπειρη, τήν ἀνέκφρα-
στη ἀγάπη, πού τρέφει γι’
αὐτούς. Ἄν αὐτό τό ἐννοή-
σωμε, τότε κερδίσαμε με-
γάλο μέρος ἀπό τό νόημα
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας.
Ἄν πληροφορήσωμε μέ κάθε βεβαι-
ότητα τή ψυχή μας, ὅτι ὁ Ἰησοῦς
Χριστός μᾶς ἀγαπᾶ, ὅτι μᾶς συμ-
παρίσταται, παρά τίς ἀδυναμίες καί
τά σφάλματά μας, τότε κάθε ἀνη-
συχία καί ἀνασφάλεια καί ψυχικός
πόνος θά ἐξαφανισθῆ ἀπό τό
πνεῦμα μας.

Ἡ σταθερή καί ἀκλόνητη πίστη
στήν Παρουσία τοῦ Ἀναστάντος

Χριστοῦ στήν ταπεινή μας ζωή
εἶναι ὅ,τι καλύτερο γιά νά κυλήση
μέ ἡρεμία καί χωρίς τό βασανι-
στικό ἄγχος τό ποτάμι τῶν
ἡμερῶν, πού θά μᾶς χαρίση ὁ Θεός.
Εἴθε αὐτές τίς ἅγιες καί τόσο χαρ-
μόσυνες ἡμέρες ὅλοι μας αὐτό τό
ἀκριβό καί ἀνεκτίμητο δῶρο νά
προσφέρωμε στόν ἑαυτό μας: Ὅτι ὁ
Χριστός μας πορεύεται μαζί μας, μέ
ἄπειρη στοργή καί φροντίδα, στόν
δρόμο τῆς ζωῆς μας. Ἀμήν.

MBΩNA
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ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ,
ΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΖΙ, ΦΙΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟ!

Ο  ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

†  Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ



1. Ἡ Θεομηνία

Ἤδη πέρασε ἀρκετός καιρός ἀπό τότε
πού οἱ ἀκατάβλητες δυνάμεις τῆς φύσεως –
κτίσματα τοῦ Ἀκτίστου – ἐπέφεραν τόσο
ὀδυνηρά πλήγματα σ’ αὐτή τή
χώρα τοῦ Ἀνατέλλοντος ἡλίου
καί καθήλωσαν καί ἐταπεί-
νωσαν τήν ἐπηρμένην
ὀφρύν ἀνθρώπων, πού ἐπα-
νέφεραν στό προσκήνιο τήν
αὐθάδεια αὐτῶν πού κατασκεύασαν τόν
Πύργον τῆς Βαβέλ, ἀλλά συγχρόνως ἀπεί-
λησαν καί ἀπειλοῦν τήν ζωή καί τήν ὕπαρξη
ὅλων ἡμῶν πού κατοικοῦμε σ’ αὐτόν τόν
πλανήτη. 

Ἕνα κῦμα πού ἦταν ἀδύνατο νά ἀπο-
κρουσθεῖ ἀπό τά ἔργα τῶν ἀνθρώπων τῆς
ἐποχῆς μας καί ποῦ νά φανταστοῦν τά

πλήθη τῶν ἀνθρώπων, πού συνήθως ἀπο-
λαμβάνουν μία ἤρεμη καί γαλήνια θάλασσα,
ξαφνικά νά ὀρθώνονται κύματα ὑψηλό-
τερα ἀπό μία τετραώροφη πολυκατοι-
κία, καί νά ξεσποῦν στή στεριά μέ

ταχύτητα ὑπερηχητικοῦ
ἀεροπλάνου; Ναί, τό τονίζω,
τόσο τρέχει, 800 χλμ. τήν ὥρα
ἕνα ὑπερηχητικό ἀεροπλάνο.
Καί ναί μέν τήν μῆνι τῆς φύ-
σεως ἄς τήν ἐκλάβουμε ὡς

ἕνα φυσικό φαινόμενο, ἄν καί μᾶς προλαμ-
βάνει ὁ ψαλμωδός λέγοντας: «ὁ ἐπιβλέπων
ἐπί τήν γῆν καί ποιῶν αὐτήν τρέμειν»
(103, 32) καί τοῦτο ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν
μας.

2. Ἡ “ὕβρη” κατά τοῦ Θεοῦ
5
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Ὑπό τοῦ Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Παπαδάκη
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου

Οἱ οἰκολογικές μας
ἀπόψεις μετά τήν

τελευταία θεομηνία.

Ἐπίκαιρα



Ἀλλ’ ὅμως ἐκεῖ πού κακίζω τούς σοφούς
τοῦ κόσμου τούτου, ὅπου ἡ σοφία τους συγ-
κερασμένη μέ τό πάθος τοῦ κέρδους καί
τήν ἀπαξίωση τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης καί
τῶν ἀξιῶν της, προβαίνει σέ μία πολύπαθη
σεισμικῶς περιοχή τοῦ κόσμου μέ τόν κομ-
πασμό καί τήν παραφροσύνη, πώς ὅλα τά
ξέρω καί καμιά δύναμη δέ μέ τρομάζει, ἐπα-
ναλαμβάνω, προβαίνει στή δημιουργία
πυρηνικῶν ἀντιδραστήρων, ὅπου σ’
αὐτούς ἑστιάζουμε τόν τρόμο μας καί τήν
ἀγωνία μας γιά τίς φοβερές ἐπιπτώσεις στή
ζωή τῶν Ἰαπώνων εἰδικά καί τοῦ πλανήτη γε-
νικά θυμίζοντας τό τοῦ ψαλμωδοῦ, «εἶπεν
ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ οὐκ ἔστι Θεός»!
(ψαλμ. 52, 1). Ὅταν πράγματι ὁ ἄνθρωπος
ἐκβάλει τόν σεβασμό καί τό φόβο πρός τήν
ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, ὅταν ὁ ἄνθρωπος πιστέψει
ὅτι αὐτός εἶναι ὁ πανσθενής, ὁ παντογνώστης,
ὁ πάντεχνος, ὅταν νομίσει ὅτι τά ἔργα του
εἶναι τέλεια καί αὐτή ἡ οἴησις δυστυχῶς γίνει
κομπασμός καί κανόνας ὅπως στή ζωή τῶν
Ἰαπώνων, τότε μέ εὐκολία ὅλα μποροῦν νά
ἀνατραποῦν, ὅπως τό Παγκόσμιο Ἰαπωνικό
θαῦμα μετετράπη σέ πανανθρώπινο τραῦμα.
Ξεχάσαμε πόσο πεπερασμένος εἶναι ὁ πλα-
νήτης μας καί σάν μαθητευόμενοι μάγοι οἱ
ἰσχυροί τῆς γῆς καί οἱ ἐπιστήμονες ἐπιδίδονται
σέ ἐνέργειες, σέ πειράματα, πού σέ δεδομέ-
νες στιγμές δέν εἶναι σέ θέση νά δαμάσουν καί
τότε ὁδηγοῦν στόν ὄλεθρο καί αὐτούς πού σέ
τίποτε δέν ἔχουν φταίξει.

3. Σεβασμός στή φύση

Ἀπό τήν πατρίδα μας βγῆκε τό «μηδέν
ἄγαν» (τίποτε τό ὑπερβολικόν) καί ἀπό τό
στόμα ἑνός σοφοῦ ξεστομίστηκε ἡ διαχρο-
νική ρῆσις «πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη
ἀρετῆς πανουργία ἐστι». Λέγοντας τό
προσφιλές τοῦ Κυρίου μας «μή ταρασσέ-
σθω ὑμῶν ἡ καρδία», θά ἤθελα παρηγορη-
τικά νά πῶ, ὅτι ναί μέν βδελύσσεται ὁ Κύριος
ὑπερηφάνους  καί μαστιγεῖ τούς υἱούς τῆς
ἀπειθείας, ἀλλά καί μέ τήν σοφία Του καί
τήν εὐσπλαχνία Του  ἔχει θέσει κάποιες δι-

κλεῖδες ἀσφαλείας, ὥστε νά ὑπάρξει κάποια
διόρθωσις ὡς ἀντίδοτο μπροστά στίς ἐγκλη-
ματικές ἐνέργειες αὐτῶν πού ἐπιζητοῦν νά
κλονίσουν τήν ἁρμονία αὐτοῦ τοῦ πλανήτη. 

Ὅμως πέρα ἀπ’ ὅλα αὐτά ἐμεῖς ὅλοι μας
ἀνεξαιρέτως ἔχουμε ὑποχρέωση νά προστα-
τέψουμε αὐτόν τόν τόπο, πού ὡς πάροικοι
καί παρεπίδημοι κατοικοῦμε καί νά μήν τόν
ἀναγκάζουμε ὡς φύσις νά «συστενάζει» καί
ὀδινᾶται ἀπό τίς ἁμαρτίες μας ἀκολουθών-
τας μάλιστα τό λαμπρό παράδειγμα τοῦ
Πρώτου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ μας Πατριάρχου, ὁ ὁποῖος παγ-
κοσμίως χαρακτηρίστηκε ὡς πράσινος
Πατριάρχης καί ὁ ὁποῖος τόση εὐαισθησία
δείχνει γιά τήν πολύπαθη φύση. Καί φυσικά
δέν πρωτοτυπεῖ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
μας. Ὁλόκληρη ἡ Παράδοση τῆς ὀρθοδόξου
πίστεώς μας δέν εἶναι παρά ἕνας σεβασμός
πρός τή φύση καί τούς κανόνες της. Μία τα-
πεινότητα μπροστά στό μεγαλεῖο της. Μία
ἀναγνώριση μπροστά στήν ὀμορφιά της.
Ἄλλωστε ἀπό τή θέση στήν ὁποία κτίζονται
τά μοναστήρια μας, ἀπό τίς ἀρχές πού διέ-
πονται, ὥστε νά εἶναι ἐπίγειος παράδεισος,
τί πιστοποιεῖται; Ἀπό τίς μορφές μεγάλων
ἀνδρῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως Βασι-
λείου, Γρηγορίου, Χρυσοστόμου καί
ἄλλων πολλῶν, οἱ ὁποῖοι καί περιγράφουν μέ
τά πλέον ζωντανά χρώματα, τούς εὐλογημέ-
νους τόπους τῶν ἀγώνων τους καί τῶν ἐκ βά-
θους στεναγμῶν μέχρι καί αὐτήν τήν
περιγραφή τοῦ ἐπίγειου παραδείσου τῶν
πρωτοπλάστων καί τήν τελική ἐπισφράγιση
τοῦ Δημιουργοῦ καί ἰδού τά πάντα «καλά
λίαν» ἡ Ἐκκλησία μας σέβεται τήν φύση
οὐδόλως ὑπερβάλλουσα καί πιστεύει ἀκρά-
δαντα ὅτι «Ἁγίω Πνεύματι, πᾶσα ἡ κτίσις
καινουργεῖται, παλινδρομοῦσα εἰς τό
πρῶτον». (Ἀναβ. Α΄ ἤχου). Νά ἡ ἐλπίδα!

Ἄς εὐχηθοῦμε λοιπόν ἡ ὑπέροχη αὐτή πα-
τερική ὑμνωδία νά βρεῖ πλήρη ἀνταπόκριση
στούς χαλεπούς καιρούς τῆς σήμερον ἡμέ-
ρας, ὥστε διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά ἀνα-
καινουργηθεῖ ὅλη ἡ κτίσις καί νά ἐπανέλθει
στήν πρώτη της τελεία καί ἁρμονική ὕπαρξη.

MBΩNA
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1. Σπιναλόγκα

Ὅλοι λίγο πολύ, γνωρίσαμε τελευταία τήν
ἱστορία τῆς Σπιναλόγκας, μέσα ἀπό τήν ἐπι-
τυχημένη τηλεοπτική σειρά
ἰδιωτικοῦ καναλιοῦ, πού εἶναι
βασισμένη στό ἐπίσης ἐπιτυ-
χημένο μυθιστόρημα1, πού
μᾶς μεταφέρει σέ μίαν ἄλλην
ἐποχή, ὄχι πολύ μακρινή ἀπό τήν δική μας, σέ
μία ἐποχή ὅπου οἱ ἄνθρωποι,  ἀπομονωμένοι
καί ξεχασμένοι ἀπ’ ὅλους, στιγματισμένοι καί
ντροπιασμένοι, μακριά ἀπό τ’ ἀγαπημένα τους
πρόσωπα, πέθαιναν στό μικρό νησάκι τῆς Σπι-
ναλόγκας, στό νησί τῶν λεπρῶν ! Ὀφείλω νά
ὁμολογήσω πώς αὐτή ἡ ἱστορία πού σήμερα θά
σᾶς διηγηθῶ μέ συγκλόνισε καί θέλω νά τήν

μοιραστῶ μαζί σας, γιά νά γνωρίσετε καί
ἐσεῖς, ἕναν ἀξέχαστο παπά, ἕναν σεβάσμιο
ἱερομόναχο, πού τό πέρασμά του ἀπό τήν Κρή-
τη ἔγινε θρύλος στά χείλη μικρῶν καί μεγάλων.

Ὀφείλω νά εὐχαριστήσω θερ-
μά, τόν ἀξιόλογο καί δρα-
στήριο Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Τοπλοῦ –Σητείας στήν
Κρήτη, τόν Ἀρχιμανδρίτη π.

Φιλόθεο Σπανουδάκη2, ὁ ὁποῖος μοῦ μετέφε-
ρε τούτη τήν ἱστορία πού θά σᾶς διηγηθῶ…

Στήν δεκαετία τοῦ 50, ὑπῆρχε ἔντονη ἡ πα-
ρουσία τῶν λεπρῶν 3 στό νησάκι τῆς Σπινα-
λόγκας πού ἀπό τό 1905 ἕως τό 1957 ἐχρη-
σίμευε ὡς μόνιμη κατοικία τῶν Λεπρῶν.
Μία κοινότητα καταδικασμένων σέ θάνατο
ἦταν αὐτό τό Νησί. Ἄνθρωποι ἀπομονωμένοι,
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Ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Θωμά Ἀνδρέου 
Ἱεροκήρυκος Ἱ.Μ. Ἐλευθερουπόλεως

1 ΤΟ ΝΗΣΙ τῆς VICTORIA HISLOP
2 Ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος Σπανουδάκης γεννήθηκε τό 1941 στό Κρυονέρι Σητείας. Στά 19 του χρόνια,

τό 1960, πῆγε στήν Μονή Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς . Ἀπό τό 1969 εἶναι Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Παναγίας Ἀκρω-
τηριανῆς-Τοπλοῦ. 

3 Μέ τόν ὅρο λέπρα, ἤ ἀλλιῶς νόσος τοῦ Χάνσεν, ἐννοεῖται χρόνια λοιμώδης ἀσθένεια τοῦ ἀνθρώπου, πού
προκαλεῖται ἀπό τά μυκοβακτήρια Mycobacterium leprae καί Mycobacterium lepromatosis. Ἀγγλικά ἡ νόσος
λέγεται Leprosy καί ἐτυμολογικά ἡ λέξη ἔχει Ἑλληνική προέλευση ἀπό τό Λέπος=φλούδα, λέπι—> Λεπερός
= ὁ ἔχων λέπια, φλοῦδες—>  Ἡ λέξη Λέπρα, μεταφέρθηκε διά τῶν λατινικῶν στά Ἀγγλικά καί στίς ἄλλες
εὐρωπαϊκές γλῶσσες. (Ἀπό τή Βικιπαίδεια, τήν ἐλεύθερη ἐγκυκλοπαίδεια).

Ἕνα ὡραῖο παράδειγμα
καλοῦ ποιμένος

Ἱστορικά-διδακτικά



πληγωμένοι ἀπό τόν ἔξω κόσμο, περιφρονη-
μένοι, ζοῦσαν ἐκεῖ ὅλοι μαζί. Ἐκεῖ παν-
τρευόντουσαν, ἐκεῖ γεννοῦσαν τά παιδιά τους
καί ἐκεῖ ἀφῆναν τήν τελευταία τους πνοή ἀτε-
νίζοντας πλέον ἐλεύθεροι τόν Ψηλορείτη καί
τήν λεβεντογέννα Κρήτη. Μόνη τους παρη-
γοριά ἡ καμπάνα τῆς μικρῆς Ἐκκλησιᾶς, πού
ἄλλοτε κτυποῦσε χαρμόσυνα γιά νά καλέσει
σέ προσευχή καί ἄλλοτε πένθιμα γιά νά ἀπο-
χαιρετήσει ἕναν ἀπό τούς ἀνθρώπους πού
ζοῦσαν ἐκεῖ μέ τήν ἐλπίδα ἐξεύρεσης τοῦ φαρ-
μάκου. Ἐκεῖ στήν ἐκκλησιά τους, ἔβρισκαν τ’
ἀπάνεμο λιμάνι στίς τρικυμίες τῆς ζωῆς τους.

2. Ζητεῖται Ἱερεύς
Ἡ Ἐκκλησία εἶχε φροντίσει νά ὑπάρχει ἐκεῖ

ἕνας παπάς γιά νά λειτουργεῖ, νά βαπτίζει καί
νά κηδεύει αὐτούς πού ἔφευγαν γιά τό μεγά-
λο ταξίδι. Ὁ παπάς τῆς Σπιναλόγκας σέ κά-
ποια στιγμή πέθανε λίγο μετά τήν κατοχή. Ὄχι
ἀπό τήν λέπρα, ἁπλά ἦρθε ἡ ὥρα του νά ἐκτε-
λέσει καί ἐκεῖνος μέ τήν σειρά του τό κοινό χρέ-
ος τοῦ βίου. Εἶναι σημαντικό πώς πέθανε ἀπό
φυσικά αἴτια ὄχι ἀπό τήν λέπρα. Προσπαθοῦσε
στά χρόνια τῆς διακονίας του στήν Σπιναλόγκα
νά μήν πολυέρχεται σέ ἐπαφή μέ τούς λε-
προύς. Ὅταν λοιπόν ἡ θέση τοῦ παπᾶ ἐκεῖ
ἔμεινε κενή ζήτησε ἡ Ἐκκλησία ἐθελοντι-
κά κάποιον γιά νά διακονήσει τούς ἀρρώ-
στους πάνω στό Νησί. Κανένας δέν θέλησε νά
πάει . Λογικό ἦταν ἐκείνη τήν ἐποχή πού καί
μόνο στό ἄκουσμα τῆς λέξης κλείναν πόρτες
καί παράθυρα καί καρδιές μαζί ἑρμητικά.

3. Ἥρωας-ἱερεύς
Μόνο ἕνας ἄγνωστος Ἱερομόναχος

βρέθηκε νά πάει καί νά μείνει ἐκεῖ. Μαζί μέ
τούς λεπρούς. Ἦταν ὁ Ἱερομόναχος Χρύ-
σανθος Κατσουλογιαννάκης. Ὀρφάνεψε μι-
κρός καί ἀπό τούς δύο γονεῖς, καί κηδεμόνας
καί προστάτης του ἔγινε ἕνας θεῖος του Ἱερέ-
ας τοῦ χωριοῦ Παλαικάστρου. Κάποιο χειμω-
νιάτικο βράδυ ὁ  Ἱερέας αὐτός καί προστάτης
τοῦ ὀρφανοῦ παιδιοῦ,  ἔπεσε σέ χιονοθύελλα,
ἐπιστρέφοντας στό σπίτι του- ἐξυπηρετοῦσε

τότε δύο- τρία χωριά λόγῳ ἐλλείψεως ἐφημε-
ρίων- μέ ἀποτέλεσμα νά χάσει τόν δρόμο του
καί νά πεθάνει ἀπό τό κρύο !

Μή ὑπάρχοντος κανενός ἄλλου νά ἀναλά-
βει τό ὀρφανό παιδί, σέ ἡλικία δεκαπέντε ἐτῶν
πῆγε στήν Μονή Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς ὅπου
ἐκεῖ μεγάλωσε μέ τήν φροντίδα τῶν πατέρων
τῆς Μονῆς. Σέ ὥριμη ἡλικία καί ἀφοῦ εἶχε γί-
νει μοναχός, χειροτονήθηκε Ἱερεύς μέ τό ὄνο-
μα Χρύσανθος. Ἄνθρωπος ἀσκητικός, λι-
τοδίαιτος, ἐλεήμων ἀνεξίκακος. Ὅταν
ἄκουσε πώς ζητοῦσαν παπά γιά τήν Σπινα-
λόγκα, πῆγε καί ἔβαλε μετάνοια στόν Ἡγού-
μενο τῆς Μονῆς καί ζήτησε νά πάει αὐτός. 

Πράγματι, πῆγε γιά πρώτη φορά γύρω στό
1947 καί χτύπησε τήν καμπάνα γιά τόν Ἑσπε-
ρινό. Τήν ἄλλη μέρα ξημέρωνε Κυριακή τῆς
Ὀρθοδοξίας ! Ἀφοῦ τελείωσε, ἐξομολόγησε
ἀρκετούς ἀσθενεῖς πού περίεργοι πῆγαν νά
δοῦν τόν νέο τους Παπά. Τήν ἄλλη μέρα, με-
γάλη μέρα, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας – στήν
ἀρχή τῆς Σαρακοστῆς,  λειτούργησε καί στό τέ-
λος βγῆκε στήν Ὡραία Πύλη νά μεταδώσει τό
Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Κρατώντας τ’
Ἅγιο Δισκοπότηρο κάλεσε τούς Χριστιανούς
νά προσέλθουν καί νά μεταλάβουν τόν Χριστό.
Κανείς δέν κουνήθηκε ἀπό τήν θέση του…
Τούς καλεῖ ὁ παπά Χρύσανθος νά ἔλθουν νά
κοινωνήσουν, εἶχαν ἐξομολογηθεῖ τό προ-
ηγούμενο βράδυ. Κανείς δέν ἔκαμε τό πρῶτο
βῆμα. Ἐπέμεινε ὁ παπάς καί τότε ἕνας δύο
στήν ἀρχή διστακτικοί καί μετά ὅλοι μαζί πῆγαν
νά κοινωνήσουν. 

4. Ἡ “Κατάλυση”!
Ἀφοῦ ἀπολειτούργησε, καί ἔδωσε τό ἀντί-

δωρο, μέ τά χέρια του τ’ ἁγιασμένα, ἔβαλε δι’
εὐχῶν καί μπῆκε στ’ Ἅγιο Βῆμα νά ξεφορέσει.
Ὡστόσο – γιά ὅλους τούς παπάδες ἰσχύει αὐτό-
πρίν ξεφορέσουμε θά καταλύσουμε τό Ἅγιο
Ποτήριο, ὅ, τι ἀπόμεινε ἀπό τό Σῶμα  καί τό
Αἷμα τοῦ Χριστοῦ θά τό πάρουμε μαζί μας,
στήν καρδιά μας βγαίνοντας ἀπό τ’ Ἅγιο Βῆμα.
Ἔτσι ἔκανε καί ὁ παπά Χρύσανθος. Μόνο πού
τήν ὥρα πού κατέλυε τό Χριστό, μέ τήν
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ἄκρη τοῦ ματιοῦ του εἶδε μερικά κεφάλια
ἀπό τό παραπόρτι τοῦ Ἱεροῦ νά τόν κοι-
τοῦν ἔκπληκτα. Ἦταν οἱ λεπροί, πού δέν πί-
στευαν στά μάτια τους! Ὁ Παπάς, ἔπινε ἀπό
τό ἴδιο ποτήρι πού εἶχαν πιεῖ καί αὐτοί! Συγ-
κλονίστηκαν! Ὁ παπά Χρύσανθος ἤρεμος καί
πράος, τελείωσε τό ὑπούργημά του καί βγῆκε
ἀπό τό Ἱερό.

Μόλις βγῆκε ἀπό τ’ Ἅγιο Βῆμα, ἔπεσαν
στήν ἀγκαλιά του
οἱ λεπροί μέ δά-
κρυα στά αὐλακω-
μένα ἀπό τήν ἀρρώ-
στια πρόσωπά τους,
τοῦ φιλοῦσαν τά χέ-
ρια καί κλαίγανε
ὅλοι μαζί… Ἔκπλη-
κτος τώρα ὁ Παπάς
γιά τήν ἐκδήλωση
αὐτῆς τῆς ἀγάπης
τους, ρώτησε νά μά-
θει τί εἶχαν πάθει. Τότε τοῦ εἶπαν τό ἑξῆς: Ὁ
προηγούμενος παπάς, φοβούμενος μήν
κολλήσει τήν ἀρρώστια, εἶχε ἕνα ξεχωρι-
στό Ἅγιο Ποτήριο νά κοινωνεῖ τούς ἀρρώ-
στους. Αὐτό πού κράταγε ὁ Χρύσανθος ὅταν
βγῆκε στήν ὡραία Πύλη, ἦταν τό Ποτήριο πού
κοινωνοῦσε μόνο ὁ παπάς! Ὅταν τό εἶδαν στά
χέρια του δέν ἔκαμαν βῆμα, ἔχοντας στό νοῦ
τους πῶς γινόταν στόν προηγούμενο παπά
τους. Ἔπρεπε νά κοινωνήσουν ἀπό ἄλλο Πο-
τήριο. Ὅταν λοιπόν τούς “ἔπεισε” ὁ παπά Χρύ-
σανθος νά μεταλάβουν, μπῆκαν μέ τρόπο στό
Ἱερό νά δοῦν τί θά κάνει τήν Θεία Κοινωνία.
Βλέποντάς τον νά καταλύει ἀπό τό ἴδιο Ἅγιο
Ποτήριο νιώσαν τήν Ἀνάσταση στήν ψυχή τους.
Γιά αὐτούς ἐκείνη ἡ μέρα, πρώτη βδομάδα τῆς
Σαρακοστῆς, ἦταν Πάσχα…!

5. Μετά…
Πέρασαν τά χρόνια. Ὁ παπά Χρύσανθος

ἔγινε ἕνα μέ τούς λεπρούς. Ποτέ δέν “κόλ-
λησε” τήν ἀρρώστια τους. Κόλλησε ὁ ἴδιος στίς
πονεμένες καρδιές τους… Τό 1957, ἡ Σπινα-
λόγκα ἔκλεισε. Εἶχε βρεθεῖ πλέον τό φάρμα-

κο νά σωθοῦν ζωές. Ὁ Παπάς ἔμεινε ἐκεῖ μέ-
χρι νά φύγει καί ὁ τελευταῖος. Ὑγιής ἀπόλυ-
τα ὁ ἴδιος, τό σπίτι τοῦ θανάτου τό ἔκαμε σπί-
τι του. Ἔφυγε τό 1963, τελευταῖος ἀπ’ ὅλους
γιά νά ἐπιστρέψει στό Μοναστηράκι του.
Στό ἀπάνεμο λιμανάκι πού τόν μεγάλωσε, στήν
Κυρά Παναγιά τήν Ἀκρωτηριανή. Ἡ νηστεία
του ἦταν ἀπαράμιλλη. Ὅλη τήν Σαρακοστή,
κρατοῦσε μέ ἕνα ρόφημα ἀπό τά μυρίπνοα βο-

τάνια τῆς Κρήτης
καί λίγα χόρτα.
Κρέας δέν ἔφαγε
ποτέ στήν ζωή του!
Στήν τράπεζα τῆς
Μονῆς κατέβαινε
μονάχα τό Σαββάτο
καί τήν Κυριακή
καί σέ ὅλη του τήν
ζωή ποτέ δέν ἔφαγε
βράδυ. Μία φορά
τήν ἡμέρα ἔτρωγε

τό μεσημέρι. Τίς ἄλλες μέρες προσευχόμενος
μέ αὐστηρή νηστεία καί περισυλλογή, ἔμενε
στό φτωχικό κελλί του.  Δέν εἶχε τίποτε δικό
του. Μάλιστα μοῦ ἔλεγε ὁ Ἡγούμενος ὁ π. Νι-
κηφόρος, πού τότε ἦταν νεαρός μοναχός καί
εἶδε τό περιστατικό καί, χάριν στόν ὁποῖον μα-
θαίνουμε καί ἐμεῖς τόν Ἅγιο Γέροντα, πώς τά
παπούτσια του ἦταν ξεπατωμένα καί τά ράσα
του μπαλωμένα. Ὁ τότε Ἡγούμενος τῆς
Μονῆς πῆγε καί τοῦ ἀγόρασε ἕνα ζευγάρι πα-
πούτσια καί τόν ὑποχρέωσε νά τά φορέσει. Τήν
ἄλλη μέρα τό πρωί, βλέπουν τόν παπά Χρύ-
σανθο νά καταβαίνει μέ τά χαλασμένα. Τρέ-
χει ὁ Ἡγούμενος καί τοῦ τά τραβά ἀπό τά πό-
δια καί τά πετᾶ… Ἔβαλε μετάνοια ὁ παπά
Χρύσανθος καί συνέχισε σάν νά μήν εἶχε συμ-
βεῖ τίποτε!

Κοιμήθηκε στήν Μονή σέ ἡλικία 82 ἐτῶν καί
τό χῶμα τῆς Κρήτης, σκέπασε τ’ ἁγιασμένο του
κορμί. Ὁ Παπά Χρύσανθος, μέ τό πέρασμά
του ἔγραψε ξέχωρη ἱστορία. Θά ἦταν ἄδικο νά
τήν κρατήσω γιά τόν ἑαυτό μου καί νά μήν σᾶς
μιλήσω γιά αὐτόν τόν ἁπλό, τόν φτωχό, τόν
ἅγιο, τόν ἀξέχαστο Παπά.
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1. Ἀντίδραση στήν κρίση

Στίς σύγχρονες οἰκονομίες (δέν ἀνα-

φέρω κεφαλαιοκρατικές γιατί πλέον ὅλες

-λιγότερο ἤ περισσότερο- τέτοιας μορφῆς

εἶναι) ὅπου διαφθορά καί λιτότητα συμ-

βαδίζουν καί οἱ πολίτες βρίσκονται ἀντι-

μέτωποι καθημερινά μ’ αὐτά τά δύο στοι-

χεῖα, πολύ συχνά οἱ κυβερνήσεις ἀπο-
λαμβάνουν μία «ἀσφάλεια» σχετικά μέ
ὅσα πολλές φορές ἀδίκως ἐπιβάλ-
λουν, κυρίως στίς λεγό-

μενες «ἀδύνατες» εἰσο-
δηματικά τάξεις θεωρών-

τας αὐτές (ὄχι χωρίς

λόγο), ἀνίκανες ν’ ἀντι-

δράσουν. Βέβαιο πάντως εἶναι ὅτι ἀκόμα

κι αὐτή ἡ «εἰκονική» σιγουριά πού ἀπο-
λαμβάνουν δέν μπορεῖ νά διαρκέσει γιά
πάντα. Τά γεγονότα στήν Βόρεια Ἀφρική,

Ἀραβικές χῶρες καί Ἀλβανία, ἀπέδειξαν ὅτι

τό ἐνδεχόμενο οἱ πολίτες νά πάρουν τήν

κατάσταση στά χέρια τους, εἶναι πάντοτε

ἀνοικτό καί ἐπίσης ἀποδείχθηκε ὅτι σέ κα-

ταστάσεις κοινωνικῆς ἔντασης ἀρκεῖ μία

σπίθα γιά νά καταρρεύσει ὅλο τό οἰκοδό-

μημα τοῦ ἐφαρμοσμένου οἰκονομικοῦ συ-
στήματος!  

Στή Δύση βέβαια ὁ πληθυσμός  εἶναι πιό

«μαλθακός» γιά νά προβεῖ σέ τέτοιες

ἐνέργειες μαζικοῦ χαρακτήρα. Σ’ αὐτές λοι-

πόν, τίς λεγόμενες «ἀνεπτυγμένες»
χῶρες οἱ πολίτες τους, «ἰδιωτικο-
ποιοῦν» τήν κρίση, βλέπουν πῶς θά τά

βγάλουν πέρα σέ ἀτομικό ἐπίπεδο, δι-
στάζοντας νά κοινοποιήσουν τή δεινή

οἰκονομική τους κατάσταση. Ἡ δέ λεγόμε-

νη μέση ἀστική τάξη δείχνει ἀντοχές στήν

πίεση τῶν εἰσοδημάτων της, παρ’ ὅλη τήν

ἔκρηξη τῆς ἀνεργίας, πού δημιουργεῖ μία

νέα τάξη πού τά εἰσοδήματά της βρίσκον-

ται κοντά στά ἐπίπεδα σχετικῆς φτώχειας

(νεόπτωχοι). Σίγουρα τό οἰκονομικό πρό-
βλημα τοῦ καθενός εἶναι ὑποκειμενικό.
Παράδειγμα ἡ περικοπή καταναλωτικῶν

συνηθειῶν καί γενικότερα ὁ περιορισμός

ἑνός δαπανηροῦ μοντέλου ζωῆς στό ὁποῖο
ἕνα  ἄτομο, ἔχει ἐθιστεῖ,
μπορεῖ νά θεωρηθεῖ
«πρόβλημα» γιά τό συγ-

κεκριμένο ἄτομο ἐνῶ
αὐτό δέν ἀποτελεῖ πρό-

βλημα γιά κάποιον ἄλλο πού ἔχει συνηθί-

σει σ’ ἕνα διαφορετικό, συντηρητικότερο

τρόπο ζωῆς σχετικά μέ τήν κατανάλωση.

Αὐτές οἱ τάξεις λοιπόν, δείχνουν συνήθως

μία ἀπέχθεια πρός τίς μαζικές κινητοποι-

ήσεις καί στή χρήση βίας. Ἔχουν βαθιά πί-

στη στό «σύστημα» καί θεωροῦν ὅτι μετά

τήν κρίση θά μποροῦν νά βροῦν καί πάλι

«μία θέση κάτω ἀπό τόν ἥλιο». Ἀναγκα-

στικά ὅμως κάποια στιγμή πρέπει νά ἐξω-

τερικεύσουν τήν ἀγανάκτησή τους. Πότε

ὅμως θά γίνει αὐτό καί μέ ποιόν τρόπο;

2. Ἡ “ἔκρηξη”

Κάποιοι ὑποστηρίζουν πώς ἡ κοινω-
νική ἔκρηξη θά ἔλθει ὅταν οἱπολίτες δέν
θά ἔχουν νά χάσουν τίποτα ἄλλο ἐκτός

ἀπό τίς «ἁλυσίδες» πού τούς κρατοῦν ὑπό-

δουλους στό ἄδικο σύστημα καί ὅταν

αὐτό ἐπιχειρήσει νά τούς πάρει ἀκόμα κι
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Ὑπό τοῦ Οἰκονομολόγου Νικολάου Χατζητριανταφύλλου

Ὑπευθύνου Οἰκονομικῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως

Οἰκονομικά

Ἡ Ἐκκλησία
στή δίνη τῶν κοινωνικῶν,

ἐντάσεων



αὐτές! Καί τότε ὅμως ἡ πρώτη «ἐξέγερ-

σή» τους δέν θά εἶναι πρός τούς πραγ-

ματικούς ὑπαιτίους ἀλλά πρός ὑπολοί-

πους «ἔχοντες καί κατέχοντες». Ἔτσι

δημιουργοῦνται «ἐντάσεις» καί κοινωνι-

κές ἀναταραχές μεταξύ τοῦ λαοῦ πού

ἀλληλοσπαράσσεται… Φυσικά ἐδῶ θά

πρέπει νά συμπεριλάβουμε καί φαινό-

μενα ἀλληλοκατηγοριῶν πού εἶναι πιθα-

νό νά δημιουργηθοῦν, ἀλλά καί «καρ-

φωμάτων» (π.χ. πρός διοικητικούς ὑπαλ-

λήλους) γιά πιθανά ἀποκρυμμένα εἰσο-

δήματα πού πολλές φορές μπορεῖ νά στη-

ρίζονται σέ ἁπλές εἰκασίες…

Ἄς δοῦμε ἕνα διαγραμματικό ὑπό-
δειγμα γιά νά γίνουν πιό κατανοητά τά

ὅσα περιγράφω : ἄς ὑποθέσουμε δύο τά-

ξεις Ι καί ΙΙ γιά τίς ὁποῖες τά ἐπίπεδα τῶν

εἰσοδημάτων τους βρίσκονται σχετικά

κοντά μεταξύ τους. Ἄρα ὅσοι ἀπαρτίζουν

αὐτές τίς ὁμάδες, ὑποθέτουμε ὅτι ἔχουν

ἐθιστεῖ νά ζοῦν μέ βάση τά ἴδια περίπου

καταναλωτικά πρότυπα. Ἔστω ἀκόμα

ὅτι λαμβάνονται μέτρα ἀπό τήν κεντρική

Κυβέρνηση τά ὁποία πλήττουν τήν τάξη
ΙΙ.

Ὅταν αὐτή φτάνει στό σημεῖο Α δημι-

ουργεῖται ἡ πρώτη ρήξη μέ τήν ὁμάδα I

(πρός αὐτήν στρέφονται) πού συνεχίζει

νά διατηρεῖ τά «προνόμιά» της καί δέν

ἔχει μειωθεῖ τό εἰσόδημά της. Τό ἴδιο θά

συμβεῖ στή συνέχεια στά σημεῖα Β καί Γ

προσπαθώντας ἡ «ἀγανακτισμένη» ὁμά-

δα I νά «κατεβάσει» στό δικό της ἐπίπε-

δο καί τήν ὁμάδα I (παραδείγματα: στό

σημεῖο A οἱ μή ἔχοντες ἀκριβής ἀξίας

αὐτοκίνητο θά στραφοῦν κατά τῶν πο-

λυτελῶν αὐτοκινήτων, στό σημεῖο Β οἱ μή

ἔχοντες καθόλου αὐτοκίνητα θά στρα-

φοῦν κατά ὅσων ἔχουν αὐτοκίνητα, στό

σημεῖο Γ οἱ μή ἔχοντες ἰδιόκτητες οἰκίες

θά στραφοῦν κατά ὅσων ἔχουν κ.λ.π).

Στό τέλος ὅμως, καί σέ βάθος χρόνου
καί οἱ δύο τάξεις μέ μία συνολικά κα-
θοδική πορεία, κατευθύνονται πρός τό

ἐπίπεδο σχετικῆς φτώχειας δηλαδή σ’

ἕνα ἐπίπεδο ζωῆς ὅπου μέ τό εἰσόδημά

τους δέν μποροῦν νά καλύψουν ἀνάγκες
πού τό σύγχρονο καταναλωτικό πρότυ-

πο ἔχει δημιουργήσει.

3. Ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας

Ποιά εἶναι ὅμως ἡ θέση τῆς ἐκκλησίας

σ’ ὅλα αὐτά; Σίγουρα μᾶς δείχνει τόν
σωστό τρόπο ἀντιμετώπισης τέτοιων
καταστάσεων. Ὅταν καταστρέφεις τό

σπίτι τοῦ γείτονα, τό δικό σου δέ γίνεται

ὀμορφότερο, ἀφοῦ ὁ φθόνος ἀποτελεί
αὐτοκαστροφική συμπεριφορά: «ἀπο-

θέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν
καί πάντα δόλον καί ὑπο-
κρίσεις καί φθόνους καί

πάσας καταλαλιάς» (A΄

Πέτρ.2,1 ) καί ἐπίσης «μή γε-
νώμεθα κενόδοξοι, ἀλλή-
λοις προκαλούμενοι, ἀλλή-
λοις φθονοῦντες» (Γαλ.

5,26). Βέβαια ἀπό τήν ἄλλη οἱ
ἔχοντες, ἄς μήν ξεχνοῦν ποτέ:

«ὁ ἔχων δύο χιτῶνας ἄς
μεταδώση εἰς τόν μή ἔχοντα καί ὁ
ἔχων τροφάς ὁμοίως» (Λου κ.γ.11). Ὁ
λόγος τοῦ Εὐαγγελίου βρίσκεται πάντα δί-

πλα μας, πάντα ζωντανός, πάντα ἐπί-

καιρος! Καί πάντα μᾶς δίνει τό «μέτρο»,

τήν ὀρθή ἀντιμετώπιση τῶν πραγμά-

των, ἀλλά δυστυχῶς τίς περισσότερες φο-

ρές τόν λησμονοῦμε…
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Ὁμεγάλος μας ποιητής Ἀνδρέας
Κάλβος ἔγραψε γιά τά παλικά-
ρια τοῦ Ἱεροῦ Λόχου τοῦ 1821,

πού ἔπεσαν ἡρωϊκά μαχόμενα στό Δρα-
γατσάνι:

«Ὦ γνήσια τῆς Ἑλλάδος
τέκνα, ψυχαί πού ἐπέσατε
εἰς τόν ἀγῶνα ἀνδρείως,
τάγμα ἐκλεκτῶν Ἡρώων
καύχημα νέον.
.......
Ἕλληνες, τῆς πατρίδος
καί τῶν προγόνων ἄξι-

οι...»

Καί εἶναι σάν νά γράφηκαν οἱ στί-
χοι του αὐτοί γιά τά παλικάρια τοῦ Ἱεροῦ
Λόχου πού ἀγωνίστηκαν ἐδῶ, στό χωριό
σας, τό 1913. Γιατί μιά συγκλονιστική λε-
πτομέρεια κάνει ἀκόμη πιό σημαντική τή
μάχη τῆς Βαζόπετρας: Ὅλοι οἱ νεκροί καί
οἱ τραυματίες της εἶναι ἀπό τόν 9ο Λόχο
τοῦ 20ου Συντάγματος τῆς 7ης Με-
ραρχίας, πού ἦταν ὁ «Ἱερός Λόχος Ἐθε-
λοντῶν Ἑλλήνων Ἀμερικανῶν». Ἀποτε-
λέστηκε ἀποκλειστικά ἀπό Ἕλληνες, πού
εἶχαν μεταναστεύσει γιά μιά καλύτερη
ζωή στήν Ἀμερική καί δέ δίστασαν οὔτε
στιγμή νά τά παρατήσουν ὅλα καί νά
’ρθοῦν ἐθελοντές, γιά νά πολεμήσουν ἐδῶ
στή σκλαβωμένη Μακεδονία μας, ὅταν
ἀκούστηκε ὁ παιάνας τῆς πατρίδας: «Ὦ
παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε, ἐλευθεροῦτε Πα-
τρίδα..».

Δέν ἐπρόκειτο γιά τή γενέτειρά
τους. Δέν ἦταν Μακεδόνες τά παλικάρια
αὐτά, ὅπως φαίνεται ἀπό τίς στρατιωτι-
κές καταστάσεις φονευθέντων καί τραυ-
ματισθέντων τῆς Ἑβδόμης (VII)Μεραρ-
χίας. Τόπος καταγωγῆς τους ἦταν ἡ Πε-
λοπόννησος, Ζάκυνθος, Λευκάδα, Κέρ-
κυρα, Κύπρος, Ἤπειρος, Θεσσαλία, Ρού-
μελη, Κων/λη, ἀκόμη καί Ρωσία.

Καί εἶναι ἀκόμη πιό
συγκλονιστική ἡ λεπτομέ-
ρεια πού κάνει τό μνημεῖο
αὐτό μοναδικό στήν πε-

ριοχή μας. Γιατί ὁ χῶρος αὐτός, ὅπου βρί-
σκεται τό μνημεῖο, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ χῶρος
τῆς μάχης τῆς Βαζόπετρας, τό μέτωπο
μιᾶς ἀπό τίς μάχες τῆς θρυλικῆς VII Με-
ραρχίας μας, ὅπου πολέμησαν καί θυ-
σιάστηκαν στίς 26-27 Ἀπριλίου τοῦ 1913
οἱ συγκεκριμένοι ἥρωες γιά τήν  ἀπε-
λευθέρωση τῆς Μακεδονίας μας. Ὁ χῶρος
πού ποτίστηκε μέ τό αἷμα τους.

Θά ἤθελα σήμερα νά εἶχα τή λύρα
τοῦ Τυρταίου καί τή δύναμη τῶν ρα-
ψωδῶν καί τῶν μεγάλων μας ἐπικῶν ποι-
ητῶν, γιά νά πῶ λόγια ἀντάξια τοῦ με-
γαλείου αὐτῶν τῶν ἡρώων τῆς δικῆς σας
γῆς, τοῦ χωριοῦ σας, τῆς περιοχῆς μας.

Μέρα μνήμης σήμερα, μά καί πάντα
πρέπει τῶν παλικαριῶν πού ἔπεσαν στό
βωμό τῆς Πατρίδας τό 1913, γιά νά
ζοῦμε ἐμεῖς ἐλεύθεροι στή γῆ αὐτή πού
ἐξαγόρασαν μέ τό αἷμα τους καί δόξασαν
μέ τόν ἡρωϊσμό τους. Ἔχει καί ἡ δική μας
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περιοχή, ὁ δικός μας τόπος, κι ἄς εἶναι μι-
κρός, τήν Ἱστορία του πού εἶναι μεγάλη
καί ἔνδοξη, τούς ἥρωές του καί τούς μάρ-
τυρές του ἀπό τά ἀρχαῖα ἀκόμη χρόνια
μέχρι και τά νεότερα.

Ὅταν προέκυψε τό Μακεδονικό ζή-
τημα πού τό ὑποκινοῦσε κυρίως ἡ Ρωσία
γιά τά συμ-
φέροντά της,
ἐνισχύοντας
τούς Βούλ-
γαρους κομι-
τ α τ ζ ῆ δ ε ς ,
τότε ἡ Μα-
κ ε δ ο ν ι κ ή
ψυχή ἀντι-
τάχθηκε σθε-
ναρά σέ δύο
βάρβαρους
ἐχθρούς ταυ-
τ ό χ ρ ο ν α ,
Τ ο ύ ρ κ ο υ ς
καί Βούλγα-
ρους.

Στά δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια τοῦ Μα-
κεδονικοῦ Ἀγώνα καί τά γυναικόπαιδα
τῆς περιοχῆς μας ὑπέμειναν καρτερικά τίς
ὠμότητες τῶν Βουλγάρων, γιά νά μήν
ἐκβουλγαριστοῦν, καί τούς ἀνήκει ὁ
ἔπαινος καί ἡ ἀναγνώριση. Ὅσο γιά
τούς ἄντρες τῆς περιοχῆς, αὐτοί δέ δί-
στασαν νά ὀργανωθοῦν ἀμέσως στό
ἑλληνικό κομιτᾶτο, μεταξύ αὐτῶν καί οἱ
χωριανοί σας. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί μέ κίν-
δυνο τῆς ζωῆς τους συνεργάστηκαν μέ
τόν καπετάν Τσάρα, ὁπλαρχηγό τοῦ
Παγγαίου, καί μέ τό Κέντρο Καβάλας
τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα καί ἀπέτρεψαν
τόν ἐκβουλγαρισμό τῆς περιοχῆς μας. Στή
συνέχεια μετά τό 1908, συνεργάστηκαν μέ
τούς Ἕλληνες ἀξιωματικούς, πού ἦρθαν
μέ ψευδώνυμα ἀπό τήν ἐλεύθερη Ἑλλά-
δα στή Μακεδονία καί τή Θράκη καί
ἐργάζονταν ὡς πράκτορες μυστικά, γιά νά
προετοιμάσουν τίς νίκες τῶν Βαλκα-
νικῶν πολέμων, πού εἶχαν ὡς συνέπεια

τήν ἀπελευθέρωσή μας στά τέλη Νοεμ-
βρίου τοῦ 1912 ἀπό τούς Τούρκους.

Οἱ Βούλγαροι ὅμως, σύμμαχοί μας
στόν Α΄ Βαλκανικό πόλεμο κατά τῶν
Τούρκων  τό 1912, πρίν ἀκόμη λήξει ὁ πό-
λεμος, ἔχοντας βλέψεις στή Μακεδονία
μας, παρασπόνδησαν κατά τῶν Ἑλλή-

νων, κατέ-
λαβαν τήν
π ε ρ ι ο χ ή
τῆς Καβά-
λας πού
π ά ν τ α
ἐποφθαλ-
μ ι οῦσαν ,
καί σέ ὅλο
τό μῆκος
τῆς παρα-
λίας ἀπό
τό Στρυμό-
να μέχρι τό
Ν έ σ τ ο
ε ἶ χ α ν
ἐ γ κ α τ α -

στήσει στρατό, γιά νά ἐμποδίσουν τήν
ἀπόβαση τῶν Ἑλλήνων στήν Καβάλα. Ὁ
ἑλληνικός στόλος, μέ ναύαρχο τόν Κουν-
τουριώτη, γιά νά τούς ἀποκόψει ἀπό τή
θάλασσα, ἀπέκλεισε τά παράλια.

Οἱ κατά ξηράν προστριβές Ἑλλήνων
καί Βουλγάρων χρονολογοῦνται ἀπό τό
Νοέμβριο τοῦ 1912 καί οἱ μάχες ἀκήρυ-
κτου πολέμου στό Παγγαῖο καί τό Σύμ-
βολο ἄρχισαν τό Φεβρουάριο, ἐνῶ ἀπό τόν
Ἀπρίλιο τοῦ 1913 ἡ Θάσος, ἡ Ρεντίνα, οἱ
Ἐλευθερές, ἡ Βίγκλα Παγγαίου, ὁ Πιλάφ-
τεπές, ἡ βοειοδυτική πλευρά τοῦ Παγ-
γαίου ἐλέγχονταν ἀπό τήν 7η Μεραρχία.

Μιά ἀπό τίς μάχες ἐκείνου τοῦ ἀκή-
ρυκτου πολέμου εἶναι καί ἡ μάχη πού ξε-
κίνησε ἐδῶ στή Βαζόπετρα μεταξύ Ἑλλή-
νων καί Βουλγάρων στίς 3 τό πρωί τῆς
26ης Ἀπριλίου τοῦ 1913 καί κράτησε μιά-
μιση μέρα. Εἶναι εὐτύχημα τό ὅτι ἡ δρα-
στήρια δασκάλα τοῦ χωριοῦ σας, ἀγα-
πητή φίλη κ. Φωτεινή Μπεϊκάκη διέ-
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σωσε μέ ἐπίπονη ἔρευνά της, στό ἐνδια-
φέρον βιβλίο της «Ἐλευθερές» μεταξύ
τῶν ἄλλων σημαντικῶν στοιχείων καί
σπάνια ἱστορικά ντοκουμέντα, σχετικά μέ
τή μάχη τῆς Βαζόπετρας. Ἦταν τιμή γιά
μένα νά ἔχω τήν ἐπιμέλεια τῆς ἔκδοσης
αὐτοῦ τοῦ ἀξιόλογου βιβλίου.

Οἱ Βούλγαροι στή μάχη τῆς Βαζό-
πετρας ἦταν πολλοί μέ πυροβολικό καί
μέ ἐνισχύσεις πού ἀνανεώνονταν συ-
νεχῶς ἀπό τήν Ἐλευθερούπολη. Οἱ Ἕλλη-
νες στρατιῶτες ἦταν λίγοι, δύο λόχοι, μέ
διοικητή τόν ὑπολοχαγό Δημοσθένη Ζωϊ-
τόπουλο καί μόνο τό ἀπόγευμα ἦρθαν δύο
ἀκόμη λόχοι γιά ἐνίσχυση. Πολέμησαν
ὅμως μέ πάθος καί ἐνθουσιασμό. Στό πλάι
τους βρέθηκαν ἀμέσως οἱ ἄντρες τῶν
Ἐλευθερῶν, οἱ χωριανοί σας, πού ἦρθαν
γιά νά τούς βοηθήσουν. Μά καί οἱ γυ-
ναῖκες τοῦ χωριοῦ σας καί τῆς διπλανῆς
Ντρέζνας (σημερινό Μυρτόφυτο) σάν
ἄλλες ἡρωϊδες τοῦ 1821 ἔτρεξαν καί στά-
θηκαν ἀντάξια δίπλα στά παλικάρια
πού ἀγωνίζονταν.

Μοῦ ἔφεραν στό νοῦ αὐτές οἱ λεβεν-
τογυναῖκες τούς στίχους τοῦ Ἐθνικοῦ μας
ποιητῆ Σολωμοῦ «καί χίλιες, χίλιες γύρω
μου ξαστράφτουν Ἀμαζόνες/ Ἄντρες,
γυναῖκες εἶν’, κανείς δέ θά ρωτᾶ στή
μάχη», γιατί μέ τήν ἴδια αὐτοθυσία ἀγω-
νίζονταν. Τούς κουβαλοῦσαν νερό, ψωμί,
ἔπαιρναν μακριά ἀπό τή μάχη τούς
τραυματίες καί τούς νεκρούς, γιά νά πε-
ριποιηθοῦν τούς πρώτους καί νά θάψουν
τούς δεύτερους, ὥστε νά μήν ἔχουν τήν
ἔγνοιά τους οἱ πολεμιστές καί νά μήν
ἀποκαρδιώνονται. Ἕνα καινούργιο Σού-
λι γεννήθηκε τότε στή Βαζόπετρα
Ἐλευθερῶν.

Τήν ἑπομένη μέρα τό πρωί τά ἀντι-
τορπιλικά μας «Κανάρης» καί «Ἱέραξ»
ἔφεραν φάρμακα καί γιατρό καί μετέ-
φεραν τούς τραυματίες στό «Κανάρης»,
ἀφοῦ προηγουμένως ἀνάγκασαν τούς
Βουλγάρους σέ συνθηκολόγηση μέ μερι-
κές κανονιές πού ἔριξαν.

Σέ ἀναφορά του στήν VII Μεραρχία
ὁ διοικητής τῆς διλοχίας Ἐλευθερῶν Δη-
μοσθένης Ζωϊτόπουλος σχετικά μέ τή
μάχη τῆς Βαζόπετρας ἀναφέρει μεταξύ
τῶν ἄλλων: «... ἀπώλειαι ἡμέτεραι ἀνέρ-
χονται περίπου εἰς τριάκοντα τραυματίας
ἐξ ὧν εἷς ἐπιλοχίας, εἷς λοχίας, δύο δε-
κανεῖς καί εἰς δώδεκα περίπου φονευ-
θέντας, ἐξ ὧν εἷς λοχίας... Ἀπώλειαι
Βουλγάρων ὑπερβαίνουσι τούς τριακο-
σίους»

Στίς 19 Ἰουνίου τοῦ 1913 ἐξαιτίας
τῆς ἔντονης προκλητικότητας τῶν Βουλ-
γάρων ἐπίσημα πιά κηρύχτηκε ὁ Β΄ Βαλ-
κανικός πόλεμος, γνωστός καί ὡς Ἑλλη-
νοβουλγαρικός πόλεμος, πού ὁδήγησε
στήν ὁριστική νίκη τῶν ἑλληνικῶν στρα-
τευμάτων καί στήν ἀπελευθέρωση τῆς
Μακεδονίας καί τῆς Θράκης.

Οἱ ἀγῶνες τοῦ 1912-13 καί ὁ ἡρωϊσμός
τους γράφτηκαν ἀνεξίτηλα στήν Ἱστορία
τῆς πατρίδας μας. Πολύτιμοι ἀγῶνες, πα-
νάκριβοι πού πληρώθηκαν μέ τό αἷμα καί
τή ζωή τῶν παλικαριῶν τοῦ ἔθνους μας.

Σήμερα, μπροστά σ’ αὐτό τό ἀπέριτ-
το μνημεῖο, πού ἐσεῖς οἱ Λευτεριανοί, μέ
εὐγνωμοσύνη καί ἀγάπη στήσατε τιμῆς
ἔνεκεν γι’ αὐτούς τούς ἥρωες τοῦ 1913,
πού θυσιάστηκαν λίγο πιό ἔξω ἀπό τό χω-
ριό σας, κλείνουμε εὐλαβικά τό γόνυ. Ἀνα-
γνωρίζουμε τή μεγάλη τους ἐθελοντική θυ-
σία, τή θυσία τῆς ζωῆς τους, γιά τή λευ-
τεριά τοῦ τόπου μας πού εἶναι «αὐτός ὁ
κόσμος ὁ μικρός ὁ Μέγας», ὅπως λέει ὁ
ποιητής μας Ὀδυσσέας Ἐλύτης. Καί
εἶναι σάν νά φτάνουν βαθιά στήν καρδιά
μας μέ τό στίχο τοῦ Σολωμοῦ τά λόγια
τῆς αὐτοθυσίας αὐτῶν τῶν ἡρώων, λόγια
πού σημάδεψαν ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια
καί σημαδεύουν ἐδῶ καί αἰῶνες πάντα,
τήν πορεία τοῦ Ἔθνους μας, τήν πορεία
τοῦ Ἑλληνισμοῦ: «πέφτουμ’ ἐμεῖς, τό
ἔργο μας γιά τήν πατρίδα μένει»

Αἰωνία σας ἡ μνήμη, ἀθάνατοι Ἥρωες.

Σᾶς εὐχαριστῶ.
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1. Ἀπόστολοι
Ἡ σημερινή λειτουργική μας Σύναξη

εἶναι ἀφιερωμένη εἰς τιμήν καί μνήμην
Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τήν «δωδεκά-
ριθμον φάλαγγαν» τῶν πρωταγω-
νιστῶν τοῦ Πνεύματος, ὅπως ἀναφέρει
ἕνας ὕμνος τῆς ἑορτῆς. Οἱ Ἅγιοι Ἀπό-
στολοι, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι
ἄνθρωποι πού τούς
ἐπέλεξε ὁ Θεάνθρωπος,
γιά νά ἀποτελέσουν τόν
πυρήνα τῆς Ἐκκλησίας
καί νά γίνουν οἱ συνε-
χιστές τοῦ ἀπολυτρω-
τικοῦ ἔργου Του στόν κόσμο. Τό
Ἀποστολικό ἀξίωμα εἶναι τό πιό τιμη-
τικό ἀξίωμα στήν Ἐκκλησία. Ὑπερέχει
ἀπό κάθε ἄλλο ἀξίωμα. Ἔφεραν δέ εἰς
πέρας τήν τιμητική ἀποστολή τους ἀπό
τόν διδασκαλό τους οἱ Ἀπόστολοι μέ τή
Χάρη καί βοήθεια τοῦ Παναγίου Πνεύ-
ματος, πού ἔλαβαν κατά τήν ἡμέρα τῆς
Πεντηκοστῆς, «πορεύεσθε δέ μᾶλλον
πρός τά πρόβατα τά ἀπολωλότα οἴκου
Ἰσραήλ, πορευόμενοι δέ κηρύσσετε...»
(Ματθ. 10,6). 

2. Προσόντα Ἀποστόλων
Δέν εἶχαν κατά κόσμον προσόντα,

στά ὁποῖα θά μποροῦσαν νά βασισθοῦν
καί νά προχωρήσουν στό ἔργο τῆς δια-
δόσεως τοῦ Εὐαγγελίου. Ὡραῖα ἐρωτᾶ
ὁ Ἱερός Χρυσόστομος: «Τίνι γάρ ἐθάρ-
ρουν;», Ποῦ μποροῦσαν νά στηριχθοῦν
καί νά ἔχουν θάρρος γιά τό ἔργο τους;

«Τῇ δεινότητι τῶν λόγων;», στή ρητο-
ρική τους μήπως ἱκανότητα; «Ἀλλά
πάντων ἦσαν ἀμαθέστεροι», ἀπαντᾶ ὁ
ἴδιος ἱερός Πατήρ. Ἦσαν ἀγράμματοι
ψαράδες. Ἀλλά μήπως μποροῦσαν νά
βασισθοῦν, συνεχίζει ὁ Χρυσόστομος,
«τῇ περιουσίᾳ τῶν χρημάτων;», στόν
πλοῦτο τους; «Ἀλλ’ οὐδέ ράβδον,

οὐδέ ὑποδήματα
εἶχον», ἦσαν δηλαδή
πάμπτωχοι ὑλικά.
«Ἀλλά τῇ περιφανείᾳ
τοῦ γένους;», ἐπιμένει
νά ἐρωτᾶ ὁ Ἅγιος.

Μήπως κατήγοντο ἀπό κάποιο ξακου-
στό γένος καί αὐτό τούς ἔδινε «ἀέρα»
καί θάρρος; «Ἀλλ’ εὐτελεῖς ἦσαν καί ἐξ
εὐτελῶν», ἀπαντᾶ. Ἦσαν ἄνθρωποι
ἄσημοι τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ, παιδιά φτωχῶν
γονέων μέ τίποτε τό ἐντυπωσιακό κατά
κόσμον.

3. Τό ἔργο των
Καί ὅμως αὐτοί οἱ ἄσημοι, οἱ ἀγράμ-

ματοι καί φτωχοί, μέ τή χάρη καί τόν
φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀνέτρε-
ψαν τό κατεστημένο τῶν αἰώνων, φώ-
τισαν τή σκοτισμένη ἀνθρωπότητα,
ἄνοιξαν τήν μετά Χριστόν ἐποχή στήν
ἱστορία τοῦ κόσμου, ἐξευγένισαν μέ τό
κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου τά ἤθη καί
ἐξαγίασαν μέ τή Χάρη τῶν Μυστηρίων
τῆς Ἐκκλησίας τούς ἀνθρώπους.

Ἡ προσφορά τῶν Ἁγίων Ἀποστό-
λων στήν ἱστορία τοῦ πολιτισμοῦ
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Ἡ σύναξις τῶν ἁγίων δώδεκα Ἀποστόλων

«πορεύεσθε δέ μᾶλλον πρός τά πρόβατα τά ἀπολωλότα
οἴκου Ἰσραήλ, πορευόμενοι δέ κηρύσσετε...»

Ἑόρτια

Συνοπτικά:

Ποιοί ἦσαν καί τί προσέφεραν

οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ.



εἶναι θεμελιώδης. Ἔθεσαν τά ἰσχυρά
καί ἀδιάσειστα θεμέλια, γιά νά μπορεῖ
νά ζεῖ ὁ κόσμος μας. Καί ἄν σήμερα πα-
ραπαίει ὁ κόσμος, εἶναι γιατί δέν θέλει
νά στηρίζεται στά ἀκλόνητα ἐκεῖνα θε-
μέλια, τά ὁποῖα ἔθεσαν βαθιά στή γῆ
μας οἱ Ἁγιοπνευματοκίνητοι ἐκεῖνοι
ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι κήρυξαν στήν τότε
γνωστή οἰκουμένη
τό Εὐαγγέλιο.
Ὑπέγραψαν δέ τό
κήρυγμά τους, μέ
τό αἷμα τους, μέ
τήν ζωή τους. Σύμ-
φωνα μέ τόν «Συ-
ναξαριστή» τοῦ
Ἁγίου Νικοδήμου
τοῦ Ἁγιορείτου, οἱ
ἅγιοι Ἀπόστολοι
περάτωσαν τήν
ἀποστολή τους ὡς
ἑξῆς:
1. Οἱ πρωτοκορυ-

φαῖοι Πέτρος καί
Παῦλος μαρτύ-
ρησαν στή Ρώμη,
ὁ πρῶτος μέ
σταυρικό θάνα-
το, μέ τήν κεφαλή του πρός τή γῆ, καί
ὁ δεύτερος μέ ἀποκεφαλισμό.

2. Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος
μαρτύρησε στήν Πάτρα, σέ σταυρό μέ
σχῆμα Χ.

3. Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος, ὁ ἀδελφός τοῦ ἁγί-
ου Ἰωάννου, θανατώθηκε, πρῶτος
ἀπό ὅλους τούς Ἀποστόλους, ἀπό τόν
Ἡρώδη τόν Ἀγρίππα μέ ἀποκεφαλισμό
στά Ἱεροσόλυμα.

4. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής
ἐξορίσθηκε στήν Πάτμο καί τελικά πέ-
θανε στήν Ἔφεσο.

5. Ὁ ἅγιος Φίλιππος σταυρώθηκε στήν
Ἱεράπολη τῆς Συρίας.

6. Ὁ ἅγιος Θωμᾶς τρυπήθηκε μέ ἀκόν-
τια καί λόγχες στή χώρα τῶν Ἰνδῶν
καί παρέδωσε ἐκεῖ τήν ψυχή του.

7. Ὁ ἅγιος Βαρθολομαῖος σταυρώθηκε
στήν Οὐρβανούπολη τῆς Ἰνδίας.

8. Ὁ  Ἅγιος Ματθαῖος μαρτύρησε διά λι-
θοβολισμοῦ καί πυρός στήν Ἱεράπολη
τῆς Συρίας.

9. Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος
ὁ τοῦ Ἀλφαίου πε-
ράτωσε τό ἀποστολι-
κό ἔργο του κρεμα-
σμένος σ’ ἕνα σταυρό.
10. Ὁ ἅγιος Σίμων ὁ
Ζηλωτής καί Κανα-
νίτης παρέδωσε τό
πνεῦμα του καρφω-
μένος σ’ ἕνα σταυρό
στή Μαυριτανία τῆς
Ἀφρικῆς.
11. Ὁ ἅγιος Ἰούδας ὁ
Θαδδαῖος, θανατώ-
θηκε μέ τόξα στή Με-
σοποταμία κρεμα-
σμένος σ’ ἕνα δέντρο.
12. Τέλος, ὁ ἅγιος
Ματθίας, πού πῆρε
τή θέση τοῦ προδότη

Ἰούδα, παρέδωσε τήν ψυχή του μέ φρι-
κτά βασανιστήρια στήν Αἰθιοπία.
Αὐτοί ἦσαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, τά

ἐκλεκτά δοχεῖα τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, οἱ Φωτοδότες πού μέ τό κή-
ρυγμα καί τή ζωή τους ἔδωσαν ὑψηλό
οὐσιαστικό νόημα στή ζωή τῶν ἀνθρώ-
πων. Οἱ ἀληθινά πνευματικοί ἄνθρωποι,
πού ἐμπνέουν καί σήμερα ὅσους θέλουν
νά ζοῦν μιά ζωή ἀληθινά πνευματική.
Εἴθε οἱ ἅγιοι Άπόστολοι νά εἶναι αἰώνια
ὑποδείγματα γιά ὅλους ἐμᾶς τούς Χρι-
στιανούς, σέ λαϊκούς καί κληρικούς, σέ
μικρούς καί μεγάλους,

Ἀμήν!
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Σήμερα βάδισα στόν ἀνθισμένο κῆπο κι ἄφησα
τή ματιά μου νά γεμίσει ἀπό χρώματα παρα-
δεισένια κι ἐκεῖ τήν εἶδα, λευκή κι ἀέρινη, ἀνά-

λαφρη κι ἁπαλή, νά πετᾶ ἀπ’ ἄνθος σ’ ἄνθος, νά
σκύβει μέ περισσή φροντίδα μές στήν καρδιά τοῦ λου-
λουδιοῦ καί ν’ ἀνοίγει κουβέντα μυστική μαζί του.

Μιά πεταλούδα αἰθέρια, πάλλευκη, ἀπ’ ἄλλο
κόσμο φερμένη, σιωπηλή καί σοβαρή, μέ τήν ἁγνότητα
γραμμένη στά φτερά της, προσηλωμένη σ’ ὅ,τι πιό
ὄμορφο καί καθαρό.

Καί εἶπα: «Βασιλεῦ Οὐράνιε, Πανάγιο Πνεῦμα,
πούρχεσ’ ἀνάλαφρα καί μυστικά νά κατοικήσεις σέ
ἀνθισμένες ψυχές, νά τίς μυρώσεις, νά τίς ἀναγεννή-
σεις, νά τίς ἀνυψώσεις ἀπ’ τοῦ θανάτου τόν τάφο στήν
ἀθανασία, ποῦ νἄβρω τ’ ἄνθη τά μυρίπνοα τῶν
ἀρετῶν, νά προσελκύσω τή Χάρη Σου;

Ἔλα, σά μιά πνοή τῆς αὔρας, σάν ἕνα ἀνοιγό-
κλειμα τῶν φτερῶν τῆς πάλλευκης πεταλούδας νά
σκύψεις ὅλο ἀγάπη σέ μιά ψυχή πού ἀναζητᾶ καί
ποθεῖ κάτι πιό πάνω ἀπ’ τό χῶμα καί τή λάσπη.

Πανάγιο Πνεῦμα, «ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν καί
καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλῖδος καί σῶσον, Ἀγαθέ,
τάς ψυχάς ἡμῶν»

Ἀμήν
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Ποίηση

Ὑπό τῆς Σωτηρίας Δημ. Ἀργυρίου



1.  Ἡ φύση ὅλη ἕνας Ναός
πού τήν Ἀλήθεια φανερώνει
πώς ὁ Παράκλητος Θεός
στά Ἁγιώτερα σκηνώνει.

2.  Κεῖ, πού ὁλάνθιστη ἡ γῆ
μύρα ἀναπέμπει καί θυμίαμα
κι ὅπου ἀναβλύζει ἀπό πηγή
τό λαγαρό τῆς πίστης νάμα.

3.  Στοῦ χρυσαητοῦ τά δυό φτερά,
πού ὑψιπέτης γιά πάντα μένει,
στοῦ ἀηδονιοῦ τά λυγηρά,
πού θεϊκές ὠδές ὑφαίνει.

4.  Σέ χαμομήλια ταπεινά,
πού εὐωδιά σκορποῦν στή φύση
καί σπεύδει ἀπ’ τά μακρινά
ξανθό μελίσσι, νά τρυγήσει

5.  Στρέφω στό «εἶναι» μου τόν νοῦ,
μές τήν ψυχή νά δῶ τί μένει,
ἄν ἔχω ἐλπίδα τ’ οὐρανοῦ,
ἄν εἶμαι γῆ κεκαθαρμένη.

6.   Πῶς μέ τά πάθη στήν καρδιά,
μπορῶ γιά ἄνθη νά ἐλπίζω;
Πῶς μέ τά βάρη στά φτερά,
σάν τόν ἀητό  θά φτερουγίζω;

7.   Χωρίς μετάνοια ἡ ψυχή
πῶς θ’ ἀναβλύσει ἅγια μῦρα,
χωρίς τήν πίστη ἡ προσευχή,
ποῦ θἄβρει τ’ ἀηδονιοῦ τή λύρα.

8.   Ὦ Βασιλεῦ τῶν Οὐρανῶν
τήν ἀπολύτρωση πού δίνεις,
ὁ Θησαυρός τῶν ἀγαθῶν,
μές στήν ψυχή μου ἔλα νά μείνεις!

9.  Ἅπλωσε τ’ Ἅγιο Σου τό Φῶς,
νά σβήσεις κάθε τῆς κηλίδα,
νά γίνει πόθος μου ἱερός
ἡ ποθεινή μου ἡ Πατρίδα.

MBΩNA
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Kατά τόν
μή να Φεβρου -

ά ριο 2011 ὁ Σε-
βασμιώτατος Μη-

τροπολίτης μας κ.
Χρυ σόστομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 2αν εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν

Ναόν Ὑπαπαντῆς Καλαμάτας μετά τοῦ
Οἰκείου Ἱεράρχου κ. Χρυσοστόμου καί
πολλῶν ἄλλων Ἱεραρχῶν, τήν 10ην εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμέ-
νης Ν. Ἡρακλείτσης ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ
Ἁγίου Χαραλάμπους, ὅπου τεμάχιον
Λειψάνου τῆς Τιμίας Κάρας του φυ-
λάσσεται εἰς τόν Ἱερόν Ναόν, τήν 13ην εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἐλαι-
οχωρίου, ὅπου προέστη τοῦ τεσσαρα-
κονθημέρου μνημοσύνου τοῦ Νεοκλέους
Ξηροστυλίδη, τήν 20ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ποδοχωρίου,
τήν 27ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Ἀθανασίου Αὐλῆς.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τόν Πολυαρχιερατικόν

Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς
Ὑπαπαντῆς Καλαμάτας, τήν 9ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Ἀντι-
φιλίππων.

Προέστη:
Τήν 12ην εἰς τό τεσσαρακονθήμερον

μνημόσυνον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμ-
βούλου Θεοδώρου Γκαδρῆ εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Φανουαρίου Ν.
Ἡρακλείτσης, τήν 26ην τῆς Ἐπιμνημο-
σύνου δεήσεως εἰς τό Στρατιωτικόν
Κοιμητήριον Ἐλευθερουπόλεως.

Πραγματοποίησε:
Τήν 19ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύ-

ναξιν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παν-
τελεήμονος Δρυάδος μέ θέμα εἰσηγή-
σεως, «Τό Ἱερόν Μυστήριον τῆς Μετα-
νοίας καί Ἐξομολογήσεως». Τήν εἰσή-
γησιν παρουσίασε ὁ Πανοσιολογιώτατος
Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀρσένιος Μπαρμπα-
γιάννης, Θεολόγος.

Kατά τόν μήνα Μάρτιον 2011 ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυ-
σόστομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 6ην εἰς τόν

Ἱερόν Ναόν Τι-
μίου Προδρόμου
Μεσοτόπου, τήν
9ην εἰς Προηγια-
σμένην Θείαν
Λειτουργίαν εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν
Ἀ π ο σ τ ό λ ο υ
Ἀνδρέου Ἁγίου
Ἀνδρέου, τήν

Κοιμητήριο Ἐλευθερουπόλεως.

Προηγιασμένη



13ην Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τόν
Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγί-
ου Νικολάου, ὅπου προέστη τῆς Λιτα-
νείας τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, τήν 19ην εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ριζαρείου Ἐκκλη-
σιαστικῆς Σχολῆς μετά τῶν Σεβασμιω-
τάτων Μητροπολιτῶν Ἱερισσοῦ καί
Ἁγίου Ὄρους κ. Νικοδήμου καί Ν.
Σμύρνης κ. Συμεών, τήν 20ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου τῆς Ριζα-
ρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν,
τήν 23ην εἰς Προγιασμένην Θείαν Λει-
τουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Ἀντωνίου Πυργοχωρίου, τήν 25ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτό-
κου εἰς Ν. Συρράκο Ἐλευθερουπόλεως,
τήν 27ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ὑψώσεως
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Γεωργιανῆς, τήν
30ην εἰς Προηγιασμένην Θείαν Λει-
τουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Δημητρίου Γαληψοῦς.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 6ην, τήν 13ην καί τήν 27ην εἰς τούς

Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς εἰς τόν
Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγί-
ου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως, τήν 7ην

εἰς τό Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν ἴδιον
Ἱερόν Ναόν, τήν 11ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν
τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν εἰς τούς Ἱερούς Να-
ούς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀκρο-
βουνίου καί εἰς τόν Μητροπολιτικόν
Ἱερόν Ναόν, τήν 18ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν
τῶν Β΄ Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς,
τήν 24ην εἰς τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερι-
νόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Δωματίων, τήν 25ην

εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Χαιρετισμῶν εἰς
τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου
καί εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου Παλαιοχωρίου.

Προέστη:
Τήν 10ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας

τοῦ Βασιλείου Κεχαγιᾶ εἰς τόν Μητρο-
πολιτικόν Ἱερόν Ναόν καί τῆς Ἐξοδίου
Ἀκολουθίας τοῦ Κορνηλίου Σούτη εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς
Ἐξοχῆς, τήν 25ην τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ
Ἐθνικῆ Ἐπετείω εἰς τόν Καθεδρικόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου καί τῆς
Ἐπιμνημοσύνου δεήσεως εἰς τό Ἡρῶον
τοῦ Δημοτικοῦ Πάρκου Ἐλευθερου-
πόλεως.

Πραγματοποίησε:
Τήν 26ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύ-

ναξιν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωρ-
γίου Φωλιᾶς μέ θέμα εἰσηγήσεως, «Τό
Ἱερόν Εὐχέλαιον». Τήν εἰσήγησιν πα-
ρουσίασε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχι-
μανδρίτης π. Χριστόδουλος Ἀναγνω-
στόπουλος, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Παρα-
λίας Ὀφρυνίου.
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Ἐτέλεσε:
Τήν 11ην, ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Σωφρο-

νίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, Τρι-
σάγιον ἐπί τοῦ Τάφου τοῦ Προκατόχου
του Σωφρονίου εἰς τόν αὔλειον χῶρον
τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Προήδρευσε:
Τήν 10ην τῆς Συνεδριάσεως τοῦ Μη-

τροπολιτικοῦ Συμβουλίου.

Kατά τόν μήνα Ἀπρίλιον 2011 ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυ-
σόστομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 3ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γε-

ωργίου Μεσορόπης, τήν 10ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς
Ἐξοχῆς, ὅπου προέστη καί τοῦ τεσσα-
ρακονθημέρου μνημοσύνου τοῦ Κορ-
νηλίου Σούτη, τήν 17ην Κυριακή τῶν
Βαΐων, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορ-
φώσεως τοῦ Σωτῆρος Παραλίας Ὀφρυ-
νίου, τήν 18ην εἰς Προηγιασμένην Θείαν
Λειτουργίαν εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 20ην

εἰς Προηγιασμένην Θείαν Λειτουργίαν
εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Νικολάου, τήν 21ην Μεγάλη Πέμ-
πτη, εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν Ναόν, τήν 23ην

Μέγα Σάββατον, εἰς τόν Καθεδρικόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου,
ὅπου ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη ἐντός
τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Ἐπιταφί-
ου, τήν 24ην κατά τήν Ἀνάστασιν εἰς τόν
Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγί-
ου Νικολάου, τήν 25ην εἰς τόν Πανηγυ-
ρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου

Ἐλαιοχωρίου, ὅπου καί ἐχειροθέτησεν
Ἀναγνώστην τόν Σταῦρον Γερμανό τοῦ
Γεωργίου, ἀπόφοιτον τοῦ Φυσικοῦ Τμή-
ματος τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων,
τήν 26ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παμμεγί-
στων Ταξιαρχῶν Ἐλευθερῶν, τήν 29ην

εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀντιφιλίππων.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Δ΄

Χαιρετισμῶν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγί-
ου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου καί
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ν.
Περάμου, τήν 3ην καί τήν 10ην εἰς τούς
Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς εἰς
τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν, τήν 6ην εἰς τήν Ἀκο-
λουθίαν τοῦ Μεγάλου Κα-
νόνος εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν
Ναόν, τήν 8ην εἰς τήν Ἀκο-
λουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου
Ὕμνου εἰς τούς Ἱερούς
Ναούς τοῦ Ἁγίου Ἐλευθε-
ρίου καί Ἁγίου Νικολάου
Ἐλευθερουπόλεως, τήν 17ην εἰς
τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου εἰς
τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Ἰωάννου Νι-
κησιάνης, τήν 18ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν
τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Πα-
ναγίας Φανερωμένης Ν. Ἡρακλείτσης,
τήν 19ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμ-
φίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς
Θεοτόκου Νικησιάνης, τήν 20ην εἰς τήν
Ἀκολουθίαν τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου εἰς
τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Ἐλευθερίου, τήν 21ην εἰς τήν Ἀκολου-
θίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν εἰς τόν Μητρο-
πολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου, τήν 22αν εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν
Μεγάλων Ὡρῶν καί εἰς τόν Ἑσπερινόν
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τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν Καθεδρι-
κόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερί-
ου καί περί ὥραν 15.00΄ εἰς τήν τελετήν
τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν λόφον τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου,
τήν ἰδίαν ἡμέραν εἰς τήν Ἀκολουθίαν
τοῦ Ὄρθρου τοῦ Μ. Σαββάτου καί τήν
περιφοράν τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 24ην

εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀγάπης εἰς τόν
Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγί-
ου Νικολάου καί τό ἀπόγευμα εἰς τόν
Ἑσπερινόν τοῦ Πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Σιδηροχωρίου,

τήν 30ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Πανη-
γυρίζοντος Ἱεροῦ Παρεκκλησίου Ἀπο-
στόλου Θωμᾶ Μεσιᾶς.

Ἐτέλεσε:

Τήν 3ην τόν Ἁγιασμόν εἰς τά Θυρα-
νοίξια τῆς Ψυχιατρικῆς Κλινικῆς Α.Ε.
«Εὐαγγελινός» εἰς τόν Ἅγιον Χριστό-
φορον – Νικησιάνης.

Προέστη:
Τήν 9ην τοῦ τεσσαρακονθημέρου

Μνημοσύνου τῆς Μαρίας Ριγανᾶ, μη-
τρός τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Νικησιάνης
π. Ἀθηναγόρου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν.

Ἐβάπτισε:
Τήν 30ην εὐγενῶς προσκληθείς εἰς

τόν Ἱερόν Ναόν Παραλίας Ὀφρυνίου τό
τέκνον τῶν Στεργίου Βεργοπούλου καί
τῆς Χρυσάνθης Ξακοπούλου εἰς τό
ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα Διογένης.

Πραγματοποίησε:
Τήν 16ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύ-

ναξιν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Βαρ-

MBΩNA
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βάρας Μεσιᾶς μέ θέμα εἰσηγήσεως:
«Θεία Εὐχαριστία ὡς ἀναπαράστασις
τῶν Παθῶν καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Κυρίου». Τήν εἰσήγησιν παρουσίασεν ὁ
π. Γεώργιος Σγουρίδης, Θεολόγος -
Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Παντελεήμονος Δρυάδος.

Προσφώνηση
Μ. Παρασκευή 22/4/11

στήν συνάντηση τῶν Ἐπιταφίων

Ἀγαπητοί μου συνεορταστές τῆς
Ἁγίας αὐτῆς καί Μεγάλης Ἡμέρας

Χαίρω γιά τήν ἐδῶ παρουσίαν σας καί
δοξάζω τό Ὄνομα τοῦ μεγάλου Θεοῦ
καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ γιά τήν
πίστη καί τήν ἀγάπη σας πρός Αὐτόν.
Τρέφω δέ τήν ἐλπίδα, ὅτι ἡ εὐλαβική σας
ἀπόψε συμμετοχή στήν λιτανεία τοῦ
Ἐπιταφίου πηγάζει ὄχι ἀπό ἕνα παρο-
δικό συναίσθημα, ἀλλά ἀπό κάτι βαθύ-
τερο. Ἀπό ΚΑΤΙ πού ἔχει σχέση μέ
αὐτό τό μοναδικό Πρόσωπο τῆς ἱστο-
ρίας ὅλων τῶν ἀνθρώπων, τό Πρόσωπο
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Καί αὐτό τό ΚΑΤΙ εἶναι ὅ,τι μεγαλο-
φώνως διεκήρυξε πρίν ἀπό αἰῶνες ὁ κο-

ρυφαῖος Ἀπόστολος τοῦ Χριστιανισμοῦ
Πέτρος: «οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλω οὐδενί ἡ σω-
τηρία», εἰμή στόν Ἰησοῦν Χριστόν!
(Πράξ. 4, 12). Δηλαδή μή ψάχνε-
τε, ἄνθρωποι, πουθενά ἀλλοῦ
τή σωτηρία ἔξω ἀπό τό Χρι-
στό.

Εἶμαι βέβαιος, ἀγαπη-
τοί μου, ὅτι αὐτόν τόν και-
ρό μέ τά τραγικά ἀδιέξοδα,
τήν ἐπικρατοῦσα σύγχυση
καί τήν φοβερή ἀβεβαιότη-
τα, ἕνα εἶναι τό συμπέρασμα:
Ὑποφέρει σημαντικό μέρος τῆς
ἀνθρωπότητας, δοκιμάζουν πάλι ἔθνη
καί λαοί δάκρυα πικρά, θλίψεις ἀνυπό-
φορες καί θανάτους διότι περιφρονή-
θηκαν κατά κόρον οἱ μοναδικές καί
ὡραῖες καί σωτήριες ἠθικές, κοινωνικές
ἀρχές πού ἐδίδαξε στούς ἀνθρώπους ὁ
Χριστός. Ἔτσι μόνο στό πρόσωπό Του
καί τό Εὐαγγέλιό Του μπορεῖ καί πάλι νά
ἀναζητηθῆ ἡ ἐλπίδα.

Εἴθε νά καταλάβωμε ὅλοι τό συμπέ-
ρασμα αὐτό καί νά διώξωμε τό σκοτά-
δι τῆς ἀβεβαιότητας καί τῆς ἀπαισιο-
δοξίας μέ τό γλυκό καί ἀνέσπερο Φῶς
τοῦ Χριστοῦ. Γένοιτο καί Καλή Ἀνά-
σταση!
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Οἱ Ἐπιτάφιοι τῆς Ἐλευθερουπόλεως.
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