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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

Πρὶν ἀπὸ μερικὲς δεκαετίες ἕνα ἐμφα-
νέστατο ἠθικὸ γνώρισμα στὸ σῶμα
τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας εἶχε σχέση

ἀπόλυτη μὲ τὸν τίτλο τοῦ παρόντος ἄρθρου.
Ἐπὶ ἀρκετὰ ἔτη, ἀπὸ πολλὲς πλευρὲς τοῦ
κοινωνικοῦ συνόλου, διεκηρύσσετο χωρὶς
φόβο Θεοῦ, ἡ κυριαρχία τοῦ οἰκονομικοῦ πα-
ράγοντος, δηλαδὴ σχεδὸν ἡ παντοδυναμία τοῦ
χρήματος. (Μήπως πρὶν λίγο καιρὸ μία ξένη
πανίσχυρη τράπεζα δὲν εἶπε χωρὶς ντροπή,
ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ θεός...)

Δυστυχῶς ἡ ἔννοια τοῦ χρήματος, ὡς ἑνὸς
ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ δομικοῦ στοιχείου στὴ
ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἦταν πανταχοῦ παροῦσα.
Καὶ μόνο, πότε ὑ πο χωροῦσε συνεσταλμένη
ἡ ἔννοια τοῦ χρήματος; Ὅταν, σὰν ὁ πιὸ
ἀπρόσκλητος καὶ ἀσυμπαθὴς ἐπισκέπτης, ἡ
τρομερὴ ἀρρώστια καὶ μάλιστα ἡ βαρειὰ καὶ
ἀνίατη, ἔκαμε τὴν ἐμφάνισή της στὴ ζωὴ τοῦ
ἀνθρώπου. Καὶ τότε ἀκουγόταν ψιθυριστά,
μὲ παράπονο καὶ πικρία, ἡ θλιβερὴ ἐπωδός:
«Πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ ὑγεία.. Σὰν τὴν ὑγεία τίποτε
ἄλλο...»  Γιὰ ν’ ἄρχιζε ὕστερα, ὅταν ἀπομα-
κρυνόταν ἡ ἀρρώστια, πάλι τὰ ἴδια, νὰ κι-
νεῖται στὸ ἴδιο μοτίβο ἡ καθημερινότητα,  δη-
λαδὴ μὲ ὁδηγὸ τὸ χρῆμα…

Ἕνα καιρὸ ἀκουγόταν ἀκόμη ὁ λόγος γιὰ
ἰδανικά, γιὰ ὑψηλοὺς ὁραματισμούς, γιὰ
προσφορὰ στὸ κοινωνικὸ σύνολο. Τώρα ὅλα
αὐτὰ λησμονήθηκαν καὶ τὴ θέση τους πῆραν

οἱ σκοπιμότητες, τὸ κέρδος, ἡ προσωπικὴ
ὠφέλεια. Γονεῖς, καὶ γενικὰ οἱ μεγαλύτεροι,
ἔπαυσαν νὰ συζητοῦν μὲ τὰ παιδιά τους γιὰ
ἰδανικὰ καὶ κοινωνική, ἀνιδιοτελῆ προσφο-
ρά, καὶ ὅ,τι τοὺς ἐνδιέφερε ἦταν, ποιὸ
ἐπάγγελμα εἶναι περισσότερο προσοδοφόρο.

Ἴσως γι’ αὐτὸ τὸ κοινωνικὸ φαινόμενο νὰ
συνέβαλαν καὶ οἱ κοινωνικὲς συνθῆκες τῆς
ἐποχῆς. Ὁ τελευταῖος καταστρεπτικὸς παγ-
κόσμιος πόλεμος, οἱ ἐσωτερικὲς στὴ συνέχεια
αἱματηρὲς διαμάχες, ἐσάρωσαν ἀπὸ βασανι-
σμένες ψυχὲς ἰδανικὰ καὶ ὁράματα, ἀδυνα-
τίζοντας ἀκόμη ἐπικίνδυνα καὶ αὐτὴ τὴν θρη-
σκευτικὴ πίστη. Παράλληλα ἡ ραγδαία ἀνά-
πτυξη τῆς Ἐπιστήμης καὶ τῆς Τεχνολογίας δί-
πλα μας, στὰ ἀναπτυγμένα οἰκονομικῶς
ἔθνη, καὶ ἡ ἔμφυτη τάση τοῦ λαοῦ μας γιὰ
πρόοδο καὶ μετοχὴ στὰ οἰκονομικὰ ἀγαθά,
ἔστρεψαν ἀπότομα τή ψυχὴ τοῦ λαοῦ στὸν
ὑλικὸ πολιτισμό: στὶς ἀνέσεις τῆς ζωῆς, σὲ
εὐρύχωρες κατοικίες, στὰ ταχύτερα μέσα ἐπι-
κοινωνίας, στὴν ἀπόλαυση τελειότερων μέ-
σων ψυχαγωγίας.

Ἔτσι τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἕνα δυνα-
τό, ὁρμητικὸ ρεῦμα ὑλικοῦ πολιτισμοῦ, κρᾶμα
Ἐπιστήμης καὶ ὑψηλῆς, φανταστικῆς Τεχνο-
λογίας, παρέσυρε σχεδὸν τοὺς πάντες ! Ἐσω-
τερικὴ μετανάστευση, μετεγκατάσταση ἀπὸ
ἀπομακρυσμένα δυσπρόσιτα χωριὰ σὲ μεγά-
λες πόλεις, κατοικία μὲ ὅλες τὶς σύγχρονες
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† Ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος 

ἀνέσεις καὶ πολυτέλειες, αὐτοκίνητα γιὰ
κάθε οἰκογένεια ἢ κάποτε καὶ γιὰ κάθε ἐνή-
λικο μέλος τῆς οἰκογένειας, ψυχαγωγία ἄφθο-
νη, κέντρα διασκεδάσεων ὅλων τῶν προτι-
μήσεων, μέσα τεχνολογικὰ τέλεια, τηλεοράσεις
κλπ γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν κάθε ἐπιθυμία.

Ὅλα ὅμως αὐ τά, γιὰ νὰ κάμουν μέτοχό
των τὸν κάθε ἄνθρωπο, ἀπαιτοῦσαν χρῆμα.
Ἄρα κάθε ἰδεολογία καὶ κοσμοθεωρία καὶ
ὁραματισμὸς ἔ πρεπε νὰ εὑρεθοῦν κάτω ἀπὸ
τὴν ἐξουσία τοῦ οἰκονομικοῦ παράγοντα. Ἡ
Πολιτεία ὤφειλε μὲ τοὺς μηχανισμούς της νὰ
ἔχη τὸ νοῦ της, πῶς νὰ αὐξήση τὸ κατὰ κε-
φαλὴν εἰ σό δημα.
Ἡ σπουδαιότερη
ἔννοιά της ἦτο,
πῶς νὰ κάμη πιὸ
ἄνετη τή ζωή. Τί-
ποτε σχεδὸν ἄλλο! 

Μέσα σ’ αὐτὴν
τὴν ὑλιστικὴ λαίλαπα, σ’ αὐτὸ τὸ παραλή-
ρημα τῆς χρηματολατρείας, ποιὸς θὰ σκε-
πτόταν τὰ ἰδανικά; Ἀκόμη καὶ αὐτοὶ ποὺ
τολμοῦσαν νὰ ψελλίσουν, γιὰ παράδειγμα,
κάτι περὶ πατρίδος, τοὺς κατακεραύνωναν
«ἔξυπνοι», «προοδευτικοί», συμπολίτες μας
μὲ τὴν κατακραυγὴ τοῦ ἐθνικιστοῦ, τοῦ σω-
βινιστοῦ...

Καὶ ποιὸ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν
ἀντιλήψεων, ποὺ κυριάρχησαν τὶς τελευταῖες
δεκαετίες, καὶ ποὺ εἶχαν σὰν σημαία καὶ
ὁδηγὸ μόνο τὸ χρῆμα; Ὄχι πάντως τόσο εὐχά-
ριστο! Ἡ μὲν Πολιτεία γιὰ νὰ ἱκανοποιήση τὴν
ὑλιστική, πρωτοφανῆ μανία τῶν πολιτῶν της
καὶ ξέροντας ὅτι τὰ ἔσοδα τὰ κρατικὰ εἶναι
πολὺ λιγότερα ἀπὸ τὰ ἔξοδα, κατέφευγε σὲ
ἐξωτερικὰ δάνεια, ἀποκρύπτοντας τὴν θλι-
βερὴ ἀλήθεια ἀπὸ τὸ λαό.

Καὶ οἱ πολίτες; Ἀρκετοὶ προκειμένου νὰ
ἱκανοποιήσουν τὸ ὑλιστικὸ των μένος, τὴν πο-
λυτέλεια, (κατὰ βάθος τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὴν μα-
ταιοδοξία τους) κατέφυγαν σὲ ἔκνομες ἐνέρ-
γειες. Ὁ δόλος περίσσεψε. Ἡ ἠθικὴ διαφθορὰ

δηλητηρίασε τὴν κοινωνικὴ ζωή. Στὴ θέση τῆς
ἀξιοκρατίας ἦλθε ἡ… κλεπτοκρατία. Τὰ σκάν-
δαλα πολλαπλασιάσθηκαν. Τὸ ἦθος τοῦ
Ὀρθόδοξου Ἕλληνα ἀλλοιώθηκε ἐπικίνδυνα.
Τὸ χρῆμα, ποὺ προσκυνήθηκε καὶ λατρεύθηκε
μὲ τόσο πάθος, τίμησε δεόντως τοὺς ἀμέ-
τρητους λάτρεις καὶ προσκυνητές του.

Ἔτσι, μὲ τέτοια στρεβλὴ νοοτροπία, πε-
ριφρονώντας τὶς ἀρχὲς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ
τῆς πίστεώς μας, φθάσαμε ἐδῶ ποὺ φθάσα-
με. Τί μένει τώρα νὰ πράξωμε; Νὰ σκεφθοῦμε
ὑπεύθυνα, συνετά, τί συνέπειες ἔχει γιὰ τὸν
καθένα, γιὰ ὁλόκληρο τὸ ἔθνος, ἡ ὑποταγὴ

στὴν κυριαρχία
τοῦ χρήματος, ἤ
καλύτερα στὴ λα-
τρεία τῆς κτίσεως
παρὰ τὸν Κτίσαν-
τα. Ὁ θεὸς τοῦ
χρήματος ἐπλήρω-

σε μὲ παραφροσύνη, μὲ ἀνομία, μὲ ντροπή,
μὲ ἀπόγνωση, μὲ διασυρμὸ καὶ ἐξευτελισμὸ
ὅλους τούς πιστοὺς  λάτρεις του.

Ἄραγε εἶχε ἄδικο ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ
Παῦλος, ὅταν ἔγραφε κάποτε στὸν μαθητὴ
του Τιμόθεο «οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπί-
πτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπι-
θυμίας πολλάς, ἀνοήτους καὶ βλαβεράς,
αἵτινες βυθίζουσιν τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλε-
θρον καὶ ἀπώλειαν. Ρίζα γὰρ πάντων τῶν
κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία, ἧς τινὲς ὀρεγόμενοι
ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυ-
τοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς»; (Α΄ Τιμ.
6, 9-10). Δηλαδή, ὅσοι θέτουν ὡς στόχο τῆς
ζωῆς των τὸν πλουτισμὸ ρίχνουν τὸν ἑαυτό
τους σὲ μεγάλο πειρασμό, πέφτουν σὲ θα-
νάσιμη παγίδα καὶ σὲ πέλαγος ἐπιθυμιῶν,
χωρὶς νόημα, ποὺ τοὺς βλάπτουν καὶ τοὺς
ὁδηγοῦν στὴν καταστροφή. Ρίζα ὅλων τῶν
κακῶν εἶναι ἡ φιλαργυρία ! Ὅσοι τὴν λά-
τρεψαν καὶ τὴν πίστη τους ἔχασαν καὶ πό-
νεσαν πολύ, ὅπως ἐκεῖνος ποὺ πέφτει ἀνά-
μεσα στὰ ἀγκάθια ἤ πάνω  στὰ καρφιά!».

Μία ἀντιχριστιανική ἀντίληψη
καί τακτική, ἡ λατρεία τοῦ χρήματος,

ποῦ μᾶς ἔφερε...
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

Ἔξαρσις μία ἀπὸ τὶς πλέον ἀνησυ-
χητικὲς λέξεις, ἡ ὁποία κραδαίνει τὰ
θεμέλια τῆς πατρίδας μας, πολυειδής
καὶ πολύμορφη, σωστὴ ἰοβόλος καὶ
ἀδηφάγος λερναία ὕδρα, αὐτὴ εἶναι ἡ
ἔξαρσις.

Ἔξαρσις ἐγκληματικότητος, βίας,
ναρκωτικῶν, ἀνηθικότητος, ἀμβλώσεων.
Ἔξαρσις πρὸς ἀφανισμὸν ὁτιδήποτε
ὡραίου θρησκευτικοῦ καὶ ἐθνικοῦ καὶ
ἡ πρὸς ἰσοπέδωση ὅλων γενικὰ τῶν
ἀξιῶν μὲ διάλυση τοῦ ἱστοῦ τῆς πατρί-
δας μας.

Καθημερινὰ θολώνουν τὰ μάτια μας
καὶ βουίζουν τ’ αὐτιά μας μὲ τὴν
ἔξαρση τῆς ἐγκληματικότητος τῶν νε-
αρῶν παιδιῶν, μάλιστα ὑπάρχει τόσο
μένος, τόση ὁρμή, τόση αὐθάδεια, τόσο
πάθος, ποὺ ἐμεῖς ποὺ τὰ μαλλιά μας
ἔχουν ἀσπρίσει μὲ πολὺ σκεπτικισμὸ
καὶ πικρία διερωτώμεθα λέγοντες, ἔτσι
ἦταν ἡ ζωὴ ἡ δική μας στὰ παιδικά μας
χρόνια; Ποῦ φθάσαμε, ποῦ πᾶμε; Ποῦ
θὰ ὁδηγηθοῦμε; 

Νεαρὸ ἄτομο, φιλικῆς μου οἰκογέ-
νειας βρέθηκε πρόσφατα στὸ βουλευ-
τήριο τῆς Ρώμης καὶ ἐπειδὴ ἔνιωθε
κουρασμένος, κάθισε γιὰ λίγο στὸ σκα-
λοπάτι τῆς Βουλῆς. Τὸν πλησιάζει

Ἰταλὸς ἀστυνομικὸς καὶ τοῦ λέγει, κύ -
ριε, παρακαλῶ, σηκωθῆτε, διότι εἶ ναι
ἀσέβεια νὰ κάθεσθε μὲ τὸν τρόπο
αὐτὸν ἔχοντας πίσω σας τὴ Βουλὴ τοῦ
Ἔθνους μας.

Μεταφέρομαι νοερὰ στὴν Ἀθήνα. Τί
φρικτὸ κατάντημα, ἀνείπωτο καὶ ἀχα-
ρακτήριστο, αὐτὸ ποὺ ἔζησαν οἱ Ἀθη-
ναῖοι καὶ μεῖς ἀντικρύζαμε  στὶς
τη λεοράσεις. Νέοι καὶ νέες ὡς μαινόμε-
νοι ταῦροι κατέστρεφαν, πυρπολοῦσαν,
ἐ λήστευαν μὲ ἀχαρακτήριστη μανία καὶ
πάθος ὅ,τι βρισκόταν μπροστά τους,
δὲν σεβάστηκαν οὔτε ἀνθρώπινες ζωές,
οὔτε ἱστορικὰ μνημεῖα, οὔτε ἐθνικὰ καὶ
ἱστορικὰ σύμβολα, οὔτε τὸν ἱδρώτα τοῦ
ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ μὲ τὸ μόχθο του
καὶ τὴ φορολόγησή του ἔγιναν ὅλα
αὐτά, οὔτε καὶ τὴν ἀγωνία τοῦ ἐργάτη,
ποὺ ἀπὸ τὰ καταστήματα ἐκεῖνα προ-
σκόμιζε τὸν ἐπιούσιον καὶ τώρα ἔμεινε
ἄνεργος. 

Κι ἂν φύγουμε γιὰ λίγο ἀπὸ τὴν
πυρποληθεῖσα πρωτεύουσα καὶ ἀφε-
θοῦμε στὰ γεγονότα τῆς μαινόμενης νε-
ότητας – αὐτῆς τῆς μερίδας – καὶ πᾶμε
σὲ ἄλλες πόλεις τῆς Ἑλλάδος, φρικια-
στικὲς ληστεῖες, δαρμοί, καὶ φόνοι ἡλι-
κιωμένων, δολοφονίες ἀνεξάρτητα

Ἔξαρσις ἐγκληματικότητος ἀνηλίκων

Ὑπὸ τοῦ Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Παπαδάκη

Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
Ἔξαρσις

Στή Ρώμη

Στήν
Ἀθήνα

«ἔργα»
νέων

Κοινωνικά θέματα

Ὑπό Πρωτ. Ἀθαν. Παπαδάκη, Γεν. Ἀρχ. Ἐπιτ.
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ἡλικίας, κλοπὲς καὶ διαρρήξεις, καθη-
μερινὰ προβάλλουν στὶς στῆλες τῶν
ἐφημερίδων καὶ στὶς ὀθόνες τῶν τηλε-
οράσεων καὶ μὲ βαθειὰ ὀδύνη καὶ
ἀνείπωτη πίκρα διερωτώμεθα καὶ
πάλι, ποῦ ὑπάγομεν; Ὅταν ἡ ἴδια ἡ
ἀστυνομία στοὺς πρώτους ἐννέα
μῆνες τοῦ ἕνδεκα προβαίνει περίπου
σὲ 4.000 συλλήψεις νέων, ὅπου οἱ
2.000 ἐμπλέκονται σὲ κλοπὲς καὶ
διαρρήξεις, οἱ 500 σὲ
κλοπὲς ὀχημάτων  καὶ
ἄλλες 500 σὲ ὑποθέσεις
ναρκωτικῶν, ἀδικήματα
ποὺ πράττονται ἀπὸ
παιδιὰ μικρᾶς ἡλικίας. 

Διερωτώμεθα ποῦ εἶναι ὁ προβλη-
ματισμὸς γονέων καὶ διδασκάλων, τί
«ἐπιτίμια» ἐπιβάλλονται ἀπὸ τοὺς
συλλόγους διδασκόντων γιὰ παιδιὰ
ποὺ ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὰ μαθήματά
τους καὶ παραμελοῦν τὰ μαθήματά
τους; Καὶ βουίζουν στ’ αὐτιά μου τὰ
λόγια του Ἱεροῦ Χρυσοστόμου ὅταν
ρητὰ καὶ κατηγορηματικὰ διακηρύσσει
λέγοντας «… αὐτὸ ποὺ δύναται νὰ
ἀνατρέψει ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη
εἶναι ἡ παραμέληση τῶν παιδιῶν μας».

Ἀγαπητοί μου γονεῖς καὶ διδάσκα-
λοι, στὴ δική σας οἰκογένεια ἀνήκει
καὶ ὁ γράφων. Μὲ πόνο ψυχῆς σᾶς
παρακαλοῦμε καὶ προτρέπουμε μέρα

καὶ νύχτα νὰ εἴμαστε κοντὰ στὰ παι-
διά μας. Ἡ παρατεταμένη ἀπουσία
τοῦ πατέρα καὶ τῆς μητέρας εἶναι κα-
ταστροφὴ γιὰ τὰ παιδιά. Ἀλλὰ καὶ
ὅταν εἴμαστε κοντά τους, ἄς μὴ πα-
ραμελοῦμε ποτὲ τὴν ἀγωγή τους, ὅ,τι
σπέρνουμε θὰ θερίσουμε καὶ ὅπως ἡ
περιποίηση καὶ τὸ σωστὸ κλάδεμα
ἐπιφέρει πλούσια συγκομιδὴ καρπῶν
ἔτσι καὶ ἡ σωστὴ ἀγωγὴ μὲ τρυφερό-

τητα ἐκεῖ ποὺ πρέπει,
ἀλλὰ καὶ ἄρνηση ἐκεῖ
ποὺ ἐπιβάλλεται, θὰ
ἀποφέρει τὴν πνευμα-
τικὴ καρποφορία τῶν

παιδιῶν μας.
Ἡ ἔλλειψη πνευματικῆς θωρακί-

σεως ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, κάνει
εὐάλωτα τὰ παιδιά μας πρὸς τὸ κακὸ
καὶ ἐπιτείνει τὴν κρίσι στοὺς κόλπους
τῆς νεολαίας μας.

Ἡ συνταγὴ εἶναι μία, λοιπόν, ὅλοι
μας ἂς προστρέξουμε μὲ πίστη, μὲ
ἐλπίδα, μὲ ἀγάπη πρὸς τὸν Σωτήρα
μας καὶ Μεγάλο Παιδαγωγὸ Ἰησοῦ
Χριστό, ἂς ἀλλάξουμε τρόπους ζωῆς
καὶ μὲ ἀγωγὴ καθαρὰ θρησκευτικὴ
καὶ ἐθνικὴ ἂς ἐνσταλάξουμε στὶς
ψυχὲς τῶν παιδιῶν μας ἐκεῖνα τὰ
μύρα μὲ τὰ ὁποῖα ἐπέζησαν οἱ πατέ-
ρες μας καὶ ἀνέστη καὶ ἐπιζεῖ τὸ
Γένος μας.

Κραυγή

πατρικῆς ἀγωνίας

Μ. Παρα-
σκευή

Ἱερά
βιώματα
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

Πρὸς 
Τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν
Τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως

Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ
καὶ Πατέρες

Ἡ σημερινὴ
πανσεβάσμια ἡμέ-
ρα, ἡ Ἁγία καὶ Με-
γάλη Παρασκευή,
φέρει αὐθόρμητα ὅ -
λων τή σκέψη στὰ
σεπτὰ Πάθη τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Ἀνάλογα ὁ
καθένας μας μὲ τὴν
πίστη ποὺ διαθέτει
καὶ τὶς θρησκευτικὲς
γνώσεις ποὺ ἔχει, καὶ προπάντων τὰ αἰσθήματα
τῆς ἀγάπης, ποὺ τρέφει πρὸς τὸ Πρόσωπον τοῦ
Χριστοῦ μας, ζεῖ καὶ ἀπολαμβάνει τὸ πνευ-
ματικὸ μεγαλεῖο καὶ τὴν κατάνυξη αὐτῆς τῆς
ἁγίας ἡμέρας. 

Ἤδη ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Μεγάλης Ἑβδο-
μάδος μᾶς προτρέπουν οἱ ἱεροὶ ὑμνωδοὶ τῆς
Ἐκκλησίας μας νὰ ζήσωμε μὲ ὅλη μας τὴν καρ-
διὰ τὰ ὅσα ὑπέμεινε γιὰ τὴν σωτηρία μας ὁ Υἱὸς
καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ. «Δεῦτε οὖν καὶ ἡμεῖς
συμπορευθῶμεν Αὐτῶ καὶ συσταυρωθῶμεν
καὶ νεκρωθῶμεν δι’ Αὐτὸν ταῖς τοῦ βίου ἡδο-
ναῖς…». Ἐλᾶτε, δηλαδή, παρακαλῶ ὦ χρι-
στιανοί, νὰ ἀκολουθήσωμε τὸν Κύριο, νὰ
σταυρωθοῦμε μαζί Του, νὰ γίνωμε νεκροὶ στὶς
ἡδονὲς καὶ ἀπολαύσεις αὐτοῦ τοῦ κόσμου.

Αὐτὸ σημαίνει ζῶ καὶ ἐγὼ τὰ Ἄχραντα
Πάθη τοῦ Χριστοῦ μου. Προσπαθῶ νὰ Τὰ κα-
τανοήσω ὄχι μόνο μὲ τὸ νοῦ μου, ἀλλὰ προ-
πάντων μὲ τὴν καρδιά μου, καθὼς τὶς ἅγιες
αὐτὲς καὶ μοναδικὲς ἡμέρες ἑορτάζω τὴν

Σταύρωση καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
Ἀλλά, πιθανὸν κάποιος νὰ ἰσχυρισθῆ: Μὲ
ἀφήνουν οἱ βασανιστικὲς καὶ ἐπίμονες σκέψεις

μου, οἱ βιω-
τικὲς καὶ
ὑλικές, νὰ ἀ -
ν α π ν ε ύ σ ω
καὶ νὰ σκε -
φθῶ κάτι
ἄλ  λο, πέρα
ἀπὸ τὸ κύριο
π ρ ό β λ η μ α
αὐτῶν τῶν
ἡμερῶν, τὸ
π ρ ό β λ η μ α
πού σχετίζε-
ται μὲ ὅ,τι
ὀνομάζομε

οἰκονομία; Μήπως μᾶς ἀφήνουν μικροὶ καὶ με-
γάλοι, οἱ ἄρχοντές μας, τὰ μέσα μαζικῆς ἐνη-
μερώσεως, νὰ σκεφθοῦμε κάτι ἄλλο ἤ ἀκόμη
καὶ οἱ τρέχουσες καὶ ἐπείγουσες καθημερινὲς
ἀνάγκες μας; 

Ὅσοι ἰσχυρίζονται κάτι παρόμοιο, ἀκόμη
καὶ αὐτὲς τὶς ἰδιαίτερες γιὰ τὸ χριστιανὸ
ἡμέρες, ἤ μᾶλλον ὅλοι μας, πρέπει νὰ γνωρί-
ζωμε ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὴν τὴν οἰκονομία, ποὺ
ταλαιπωρεῖ τὴ σκέψη τῶν πολλῶν, ἐκτὸς ἀπὸ
τὴν ἀνθρώπινη οἰκονομία, ὑπάρχει καὶ ἡ
Θεία Οἰκονομία! Μάλιστα! Ἡ πρώτη, ἡ γνω-
στή μας ἀνθρώπινη οἰκονομία, ἔχει νὰ κάμη μὲ
τὰ χρήματα, μὲ μισθοὺς καὶ συντάξεις, μὲ τὴν
ταλαιπωρία τῆς πατρίδας μας ἀπὸ τοὺς ξένους,
τοὺς ἄτεγκτους καὶ αὐστηροὺς δανειστές μας.
Ἡ δεύτερη Οἰκονομία, ἡ Θεία Οἰκονομία, ἔχει
νὰ κάμη μὲ τὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ποὺ μοιάζει
μὲ ὠκεανὸ ἀπέραντο, μὲ βαθειὰ καὶ ἀτέρμο-
νη ἄβυσσο.

Θεία Οἰκονομία, ἀγαπητοί μου, εἶναι

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ

ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μ. Παρα-
σκευή

ἔνσταση

Θ. Οἰκο-
νομία

Ἱερά
βιώματα

Ἐγκύκλιος
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ἔννοια μὲ βαθειὰ θεολογικὴ σημασία. Μὲ ἁπλὰ
λόγια ἡ λέξη ἐδῶ οἰκονομία ἔχει τὴν ἑξῆς ση-
μασία: Ἂς χρησιμοποιήσωμε καλύτερα ἕνα
ἁπλὸ παράδειγμα γιὰ νὰ καταλάβετε πιὸ
εὔκολα τί ἐννοοῦμε, ὅταν λέμε Οἰκονομία τοῦ
Θεοῦ. Ἂς ὑποθέσωμε, ὅτι σὲ ἕνα σπίτι συμ-
βαίνει κάτι κακό. Μία πυρκαιὰ ξαφνικὰ τὸ ἔχει
μισοκαταστρέψει. Παράλληλα τὸ παιδί, ποὺ
ἐργαζόταν καὶ βοηθοῦσε οἰκονομικά τὴν οἰκο-
γένεια, ἀρρώστησε ξαφνικὰ καὶ κείτεται στὸ
κρεββάτι ἀνήμπορο πιὰ νὰ βοηθήση. Ἡ μητέρα
καὶ αὐτὴ ταλαιπωρεῖται ἀπὸ ἀρρώστιες καὶ θέ-
λει ἡ ἴδια βοήθεια. Μὲ ἕνα λόγο τὰ προβλή-
ματα, ποὺ ἔχει τώρα νὰ ἀντιμετωπίση ὁ στορ-
γικὸς πατέρας πολλαπλασιάσθηκαν. Τί νὰ
κάμη, λοιπὸν; 

Ὁ πατέρας τοῦ παραδείγματός μας εἶναι
ἄνθρωπος φιλότιμος καὶ ἐργατικός. Δίνει
κουράγιο στὸν ἑαυτό του καὶ προσπαθεῖ μὲ ὅλες
τὶς δυνάμεις του, νὰ ἀντιμετωπίση γενναῖα τὴν
δύσκολη κατάσταση μέσα στὸ σπίτι. Δηλαδὴ
νὰ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ τὰ πράγματα. Δὲν
ἐγκαταλείπει τὴν οἰκογένεια του μπροστὰ
στὶς τεράστιες δυσκολίες. Κάνει τὸ πᾶν νὰ πε-
ρισώση ἀπὸ κάθε ἄποψη τὴν οἰκογένειά του.

Οἰκονομῶ, λοιπόν, δὲν σημαίνει μόνο
κάνω οἰκονομίες, ἀποταμιεύω χρήματα, ἀλλὰ
οἰκονομῶ σημαίνει προσπαθῶ νὰ ἀντιμετωπί-
σω μία κατάσταση δύσκολη, ποὺ δὲν τὴν πε-
ρίμενα. Ἐρχόμεθα τώρα, ἀπὸ τὸ παράδειγμά
μας, στὴν Οἰκονομία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Πανάγα-
θος καὶ πολυεύσπλαγχνος Θεὸς ἀπὸ ἄπειρη
Ἀγάπη, πολλὴ καὶ ἀνερμήνευτη, ἔπλασε τὸν
ἄν θρωπο, προκειμένου νὰ ἀπολαμβάνη μαζί
Του μακαριότητα καὶ αἰώνια εὐτυχία. Δυ-
στυχῶς ὅμως ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀνταποκρίθηκε
στὴ Θεϊκὴ Ἀγάπη. Παρακινούμενος ἀπὸ τὸν
πονηρὸ παρέβη τὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ «ἵνα
μὴ τὸ κακὸν ἀθάνατον γένηται», ἐκδιώχθηκε
ἀπὸ τὸν Παράδεισο καὶ ἀντὶ μακαριότητος

αἰωνίας βυθίσθηκε στὴ δυστυχία καὶ τὸν θά-
νατο.

Ἔτσι, θὰ λέγαμε πολὺ ἁπλὰ ὁ Οὐράνιος
Πατέρας μας βρέθηκε μπροστὰ σὲ ἕνα μεγά-
λο δίλημμα: Νὰ ἄφηνε τὸν ἄνθρωπο στὸν κα-
τήφορο τῆς δυστυχίας του ἤ νὰ ἔκαμε κάτι γιὰ
νὰ τὸν σώση. Δηλαδὴ νὰ οἰκονομοῦσε τὴ σω-
τηρία του. Ἐδῶ ἔχομε τὴν θαυμαστὴ Οἰκονο-
μία τοῦ Θεοῦ, πῶς νὰ σώση τὸ πλάσμα του ἀπὸ
τὴν τελικὴ καταστροφή. Ἔτσι προαιωνίως
κατέστρωσε τὸ Σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας
Του, τὸ σχέδιο τῆς σωτηρίας μας. Κατ’ ἀρχὰς
καὶ ἀφοῦ ἔφυγε ἀπὸ τὸν παράδεισο ὁ ἄνθρω-
πος, ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς δὲν σταμάτησε νὰ
τὸν εὐεργετῆ, δὲν σταμάτησε «ἀγαθοποιῶν,
οὐρανόθεν ἡμῖν ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς καρ-
ποφόρους, ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ εὐφροσύνης
τάς καρδίας ἡμῶν», σύμφωνα μὲ τὸν Ἀπόστολο
(Πράξ. 14, 17).

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὰ πολλὰ φυσικὰ
ἀγαθὰ ὁ Πανάγαθος Θεὸς οἰκονομώντας τὴ
σωτηρία μας ἔστειλε καὶ ἀγγέλους, ἔστειλε καὶ
προφῆτες καὶ ἁγίους ἄνδρες πολλοὺς νὰ μᾶς
καθοδηγοῦν στὸ καλὸ καὶ τὴν ἀρετὴ καὶ τε-
λευταῖα, τὸ ἄκρον ἄωτον τῆς Θείας Οἰκονο-
μίας, ἦτο νὰ στείλη τὸν Μονογενῆ Του Υἱό.
Πρὸς χάριν μας Τὸν ἔδωσε νὰ ἔλθη στὴ γῆ, νὰ
διδάξη, νὰ θαυματουργήση, νὰ πάθη, νὰ πε-
θάνη θάνατο τὸν χειρότερο, τὸν πιὸ ἐπονείδι-
στο καὶ ὀδυνηρό..

Νὰ γιατί σήμερα, Μεγάλη Παρασκευὴ
ἀξίζει ὡς χριστιανοὶ ν’ ἀφήσωμε γιὰ λίγο τὴν
γνωστὴ οἰκονομία μας καὶ νὰ θαυμάσουμε τὴν
Θεία Οἰκονομία, δηλαδὴ τὸ τί ἔκαμε ὁ Θεὸς
γιὰ νὰ μᾶς σώση. Ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μας,
λοιπόν, ἂς ἀνακράξωμε: Ὦ βάθος πλούτου καὶ
σοφίας Θεοῦ! Ὦ θείας ἀγαθότητος καὶ ἀφρά-
στου ἀνοχῆς! Δόξα, δόξα τῆ μακροθυμία Σου
Κύριε!

Ἀμήν.

Τό «οἰκο-
νομῶ»
τοῦ Θεοῦ

Τό Σχέ-
διο τοῦ
Θεοῦ

Εὐχέτης σας

†   Ὁ Ἐλευθερουπόλεως
ΧΡYΣΟΣΤΟΜΟΣ



9

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

Τό Σχέ-
διο τοῦ
Θεοῦ

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ  καὶ

Πατέρες,

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !

Δ
όξα στὸν φιλάνθρωπο Θεό μας, πού
μᾶς ἀξίωσε νὰ συνεορτάσωμε τὴν
πιὸ μεγάλη καὶ τὴν πιὸ λαμπρὴ

ἑορτὴ τῆς πίστεώς μας, τὴν Ἀνάσταση
τοῦ Κυρίου μας. Δεῦτε, λοιπόν, καὶ
«λαμπρυνθῶμεν τῆ πανηγύρει…». Ἂς
μὴ προβάλη κανεὶς κάποια δικαιολογία.
Γιὰ νὰ ἀπολαύσωμε τὴν ἑορτή μας καὶ
νὰ αἰσθανθοῦμε στὴ ψυχή μας τὸ πνευ-
ματικό της μεγαλεῖο ἀπαιτοῦνται ὄχι

τόσο ὑλικὲς προϋποθέσεις, ὅσο πνευ-
ματικές. Οἱ ἑορτὲς τῆς Ἐκκλησίας μας
δὲν εἶναι ὅπως οἱ κοσμικὲς ἑορτές, ποὺ
ἀπαιτοῦν ἐφόδια ὑλικά, χρήματα καὶ
κοπιαστικές προετοιμασίες. Καὶ ὁ πιὸ
φτωχὸς χριστιανὸς μπορεῖ νὰ ἑορτάση
τὸ Πάσχα, ἀρκεῖ νὰ διαθέτη πίστη καὶ
ἀρετή.

Ἂς θυμηθοῦμε ἐν προκειμένῳ τὸν
κορυφαῖο Ἀπόστολο Παῦλο, πῶς προ-
έτρεπε τοὺς χριστιανοὺς στὶς ἡμέρες
του νὰ ἑορτάζουν τὸ Πάσχα: «ὥστε
ἑορτάζωμεν, ἔγραφε, μὴ ἐν ζύμῃ πα-
λαιᾶ, μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας καὶ πονηρίας,
ἀλλ’ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀλη-

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ:

ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΙΑΜΒΟΣ !

Ἐγκύκλιος

Πρὸς 

Τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν

Τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως
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θείας» (Α΄ Κορ. 5,8). Νὰ τί χρειάζεται,
ὦ χριστιανοί, ἐδίδασκε ὁ θεόπνευστος
Ἀπόστολος, προκειμένου νὰ χαρεῖτε τὸ
Πάσχα. Εἰλικρίνεια καὶ ἀλήθεια! Χρει-
άζεται νὰ ἔχετε εὐθύτητα, καθαρότητα
βίου καὶ ὀρθή, Ὀρθόδοξη πίστη. 

Μόνο μὲ αὐτὲς τὶς πνευματικὲς προ-
ϋποθέσεις θὰ ἑορτάσωμε καὶ πραγμα-
τικὰ θὰ χαροῦμε τὴν μεγάλη ἑορτή μας.
Ἔτσι πάντοτε τὴν γιόρταζαν οἱ πιστοὶ
πρόγονοί μας, ἀκόμη καὶ στὶς χειρότερες
ἡμέρες τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου. Καὶ σ’
αὐτές τίς  πικρὲς ἡμέρες τῆς σκλαβιᾶς
καὶ στὶς ἡμέρες τρομερῆς οἰκονομικῆς δυ-
σχέρειας. Διότι εἶχαν θερμὴ πίστη στὴν
καρδιὰ τους καὶ φρόνημα ὑψηλό, ἐπάνω
ἀπὸ τὰ ρέοντα καί φθαρτά πράγματα
αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Διότι προπάντων
ζοῦσαν τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας
ὡς νίκη καὶ θρίαμβο.

Πράγματι, ἀγαπητοί μου, ἡ Ἀνάστα-
ση τοῦ Κυρίου μας εἶναι ταυτόσημη μὲ
τὴν νίκη. Μάλιστα τὴν λαμπρότερη νίκη.
Ὅταν τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ ἐπάνω στὸ
Σταυρὸ ἄκουσαν οἱ ἐχθροί Του νὰ βγαί-
νη ἀπὸ τὰ φρυγμένα καὶ πονεμένα χεί-
λη Του τὸ « τετέλεσται» νόμισαν οἱ δυ-
στυχεῖς, ὅτι ὅλα τελείωσαν. Ὅτι ἐπιτέ-
λους τὸ πρόβλημά τους λύθηκε καὶ ὁ με-
γάλος, ὁ μεγαλύτερος ἀντίπαλός τους
ἐξαφανίσθηκε. Πόσο ὅμως ἔπεσαν ἔξω!
Ὕστερα ἀπὸ λίγες ἡμέρες ὁ Νεκρὸς τώρα
Κύριος ἀνέθορε Νικητὴς καὶ τροπαιοῦχος
μέσα ἀπὸ τὸν Τάφον!

Ἔτσι θὰ συμβαίνη πάντοτε, μὰ πάν-
τοτε, μέσα στὴν ἱστορία τῶν ἀνθρώπων.
Σὲ μία χρονικὴ στιγμὴ θὰ φαίνεται, ὅτι

νικοῦν καὶ θριαμβεύουν ὅσοι εἶναι ἀντί-
θετοι μὲ τὴν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελί-
ου καὶ τοὺς νόμους τοῦ Χριστοῦ. Ὅσοι
λατρεύουν τὸ Μαμμωνὰ καὶ θεωροῦν
ὕψιστη καὶ μοναδικὴ ἀξία τὸ χρῆμα, τὸ
κέρδος καὶ τὴν ἄνομη ζωὴ τῆς χλιδῆς καὶ
τῆς ἁμαρτίας καὶ εἰρωνεύονται μικρὰ
ἔθνη καὶ ταπεινοὺς λαούς. Ἐὰν, λοιπόν,
ἔχωμε τὴν βεβαιότητα, ὅτι ζοῦμε ἀνά-
μεσα σὲ τέτοιους ἀπάνθρωπους καὶ
ὑλιστές, περιφρονητὲς τοῦ Θεοῦ καὶ
τοῦ δικαίου καὶ τῆς ἀρετῆς, εἶναι μονα-
δικὴ εὐκαιρία νὰ ἀναθαρρήσωμε αὐτὲς
τὶς ἅγιες ἡμέρες. Εὐκαιρία νὰ συνειδη-
τοποιήσωμε τὸ βαθύτερο νόημα τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας. 

Ἐνίκησε ὁ Χριστὸς! Ἐνίκησε ἡ Ἀλή-
θεια! Οἱ ἐχθροί τῆς πίστεως κατεποντί-
σθησαν. Ποῦ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ φα-
ρισαῖοι καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, οἱ κρίναντες καὶ
καταδικάσαντες τὸν Κύριο; Σὰν σκιά,
σὰν καπνός, σὰν κερὶ ποὺ λιώνει, ἐξα-
φανίσθησαν… Ὅπως σὰν σκιά, σὰν κα-
πνός, σὰν κερὶ λιώνει καὶ ἐξαφανίζεται
ὁ καθένας ποὺ ὕψωσε τὸ νανῶδες ἀνά-
στημά του ἐνώπιον τοῦ Παμβασιλέως
Χριστοῦ, ἐνώπιον τῆς ἀληθείας καὶ τοῦ
δικαίου. Ἡ νίκη, παντοτεινὴ καὶ λαμπρά,
εἶναι τοῦ Χριστοῦ τοῦ Ἀναστάντος ἐκ
νεκρῶν, ἡ ἧττα εἶναι τῶν ἀπίστων καὶ
τῶν ἀδίκων.

Θαρσεῖτε, λοιπόν, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί.
Μὴ χάνετε τὸ θάρρος καὶ τὴν ἐλπίδα σας
μπροστὰ σ’ ἐκείνους ποὺ πιέζουν σήμε-
ρα καὶ ταλαιπωροῦν καὶ εἰρωνεύονται
τὴν πατρίδα μας. Ὁ Χριστὸς ἐνίκησε. Θὰ
νικήση καὶ πάλι. Ἀμὴν!

Μὲ ἀναστάσιμους ἀσπασμοὺς
†  Ὁ Ἐλευθερουπόλεως

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ



Π
αρατηρῶ μέ πολύ προσοχή καί
ἀσφαλῶς ἀνησυχία τίς πολιτικές
ἐξελίξεις στόν τόπο μας. Πέρασαν οἱ

τελευταῖες ἐκλογές καί ξαφνικά μέσα σέ μιά
νύχτα ἄλλαξε τό πο-
λιτικό τοπίο. Ἡ ψῆφος
τοῦ λαοῦ ἐπέφερε με-
γάλες, τεράστιες
ἀνατροπές! Ὡστόσο,
οἱ ἀνατροπές αὐτές,
ἔ φεραν ξανά στό προσκήνιο τόν τυφλό φα-
νατισμό πού ξεδιπλώνεται μπρός στά μά-
τια μας σάν καπνός πού κλείνει τήν ἀνά-
σα.

Ὁ ἄνθρωπος φανατίζεται εὔκολα καί ὁ
φανατισμένος ἄνθρωπος γίνεται ἐπικίν-
δυνος ἄνθρωπος!!! Εἶδα πολλούς νά μιλοῦν
μέ πάθος στήν τηλεόραση αὐτές τίς μέρες.
Εἶδα νά μιλοῦν μέ πάθος ἐναντίον τοῦ μνη-

μονίου, ἐναντίον τῶν μεταναστῶν, ἐναντίον
κάθε ἔννοιας πού καθιστᾶ τήν Ἑλλάδα ὅμη-
ρο. Ἀλλά αὐτός ὁ φανατισμός φέρνει μαζί
του καί ἄλλα πολλά. Φέρνει δύο πολύ κακά

ἀδέλφια πού στόν
τόπο μας, ἄφησαν τό
ἱστορικό στίγμα τους,
ἀνοικτή πληγή νά θυ-
μίζει ἡμέρες τραγικές
γιά τό  Ἔθνος. Αὐτά τά

δύο ἀδέλφια, ὁ διχασμός καί ἡ μισαλλο-
δοξία μποροῦν νά κάνουν πραγματικά
ἀδέλφια νά σκοτωθοῦν ἀναμεταξύ τους.
Κρῖμα ὅμως! ὅλοι νά μιλοῦν γιά Ἐθνική ἑνό-
τητα, ὅλοι καί κανείς νά μήν τήν θέλει! Ἡ κο-
ροϊδία συνεχίζεται... Ὁ λαός ὑπομένει καί
ἡ ἔκρηξη δέν θά ἀργήσει νά ἔρθει. Ἤθελα
νά ἤξερα ποιοί θά γίνουν μάρτυρες αὐτῆς
τῆς ἐκρήξεως... Βέβαια μιά μικρή γεύση τήν

Ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου 

Θωμᾶ Ἀνδρέου - Ἱεροκήρυκος

Μία ματιὰ ἱερατικὴ

στὰ τελευταῖα γεγονότα,

ποὺ συμβαίνουν στὴν πατρίδα μας.
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πήραμε μαζί μέ τήν παγωμάρα πού τήν συ-
νόδευσε στίς ἐκλογές....

Πάντως, βλέπεις αὐτόν τόν φανατισμό
πού ἐκδηλώνεται μέ ἐκφράσεις  βαρύ-
γδουπες, μέ χειρονομίες καί διάφορα
ἄλλα. Ὅλοι μιλοῦν γιά τήν Ἑλλάδα. Ὅλοι
πονοῦν γιά τήν πατρίδα! Καί τώρα ἡ πατρί-
δα καί αὔριο ἡ πατρίδα καί δώστου ξανά καί
ξανά... Ἀλλά γιά ποιά πατρίδα μιλοῦν
ὅλοι; Αὐτή τήν πατρίδα πού τήν χρησιμο-
ποίησαν γιά νά πετύχουν τούς σκοπούς τους;
Τήν πατρίδα τῶν Ἁγίων καί τῶν ἡρώων πού
σήμερα ζεῖ ἐφιαλτικές στιγμές χάριν τῶν
ἀνόητων καί ἀσυνενόητων κυβερνητῶν
της; Ὅλων αὐτῶν πού ἐπαγγέλλονται τήν
σωτηρία τοῦ Ἔθνους καί δέν μποροῦν νά κα-
θίσουν σέ ἕνα τραπέζι νά μιλήσουν γιά
αὐτό; Εἶδα τόν φανατισμό ὅλων ἐκείνων πού
ἐκπροσωποῦν ἀπό μιά ἰδέα ὁ καθένας... Πε-
ριτύλιγμα λαμπρό πάντοτε αὐτῆς τῆς ἰδέας,
ἡ γαλανόλευκη ἑλληνική σημαία, πίσω ἀπό
τήν ὁποία κρύβονται ὅλοι γιά νά καλύψουν
τίς ἐμμονές, τήν ἐπιμονή ἴσως καί τήν ἀσυ-
νειδησία τους.

Δυστυχῶς, ἁπλοί παρατηρητές τῶν
ἐξελίξεων παρακολουθοῦμε μέ ἀγωνία
τήν πορεία τῶν γεγονότων χωρίς νά μπο-
ροῦμε νά γνωρίζουμε τό ἀποτέλεσμα πού
θά προέλθει ἀπό αὐτά. Βέβαια, φταῖμε καί
ἐμεῖς... Ναί φταῖμε, γιατί πιστέψαμε σέ λά-
θος ἀνθρώπους. Στό ὄνομα μιᾶς κακῶς
νοούμενης δημοκρατίας ἡ ὁποία πάντα το-
νίζουμε πώς γεννήθηκε στόν τόπο μας, βρε-
θήκαμε μπροστά στό πολιτικό ἀδιέξοδο καί
ὅμως: ὁ φανατισμός συνεχίζει νά ὑπάρχει...
Μήπως δέν ἀποδείχθηκε στίς πολιτικές συγ-

κεντρώσεις ὅλων τῶν κομμάτων; Ὅλοι αὐτοί
πού τρέξαν νά προλάβουν μέ τίς πλαστικές
σημαῖες στά χέρια καί τά ἐπίπλαστα συν-
θήματα πού ἔγιναν κραυγές, δέν κα-
 τάλαβαν πώς αὐτά ἔφεραν τήν δόλια μας
Πατρίδα σέ αὐτό τό σημεῖο; Ὅλοι αὐτοί οἱ
λαοπλάνοι πού πέρασαν ἀπό τά μπαλκόνια
τῆς μεταπολίτευσης σπέρνοντας τόν  στεῖρο
φανατισμό, τόν ὁποῖο θερίζουμε σήμερα
ἐμεῖς μέ τήν μορφή μιᾶς ἀγανάκτησης, ἡ
ὁποία οὐδείς γνωρίζει ποῦ θά μᾶς ὁδηγή-
σει. Τό μόνο βέβαιο εἶναι πώς ἐλλο-
χεύουν πολλοί κίνδυνοι σέ αὐτές τίς περι-
πτώσεις... Ἡ ἱ στορία ἀπέδειξε πώς τά κενά
πού δημιούργησε στό παρελθόν ἡ πολιτική,
τά ἐκμεταλλεύτηκαν κάποιοι πρός ἴδιον ὄφε-
λος σπέρνοντας τόν ὄλεθρο καί τήν κατα-
στροφή, τό παράδειγμα τοῦ Ἀδόλφου Χίτ-
λερ εἶναι τό καλύτερο. Ὁ φανατισμός
εἶναι κακός σύμβουλος καί κάνει τήν
ἐμφάνισή του πάντα στίς πιό δύσκολες
ὧρες γιά τόν ἄνθρωπο.

Εἶναι πολύμορφος ὁ φανατισμός. Εἶναι
πολιτικός, εἶναι ἀθλητικός, εἶναι ἀκόμα
χειρότερα θρησκευτικός φονταμενταλι-
σμός!!!  Ὅ,τι χειρότερο γέννησε ἡ ἀνθρω-
πότητα καί ἀσφαλῶς δέν θά μποροῦσα νά
τόν ἐξαιρέσω... Ὡστόσο, σέ αὐτές τίς δύ-
σκολες ὧρες γιά τήν Πατρίδα μας, κανείς
δέν μπορεῖ νά πιστέψει πώς ἔχουμε τήν πο-
λυτέλεια νά φανατίζουμε ἤ καί νά φανατι-
ζόμαστε. Ἡ Πατρίδα μας, περνᾶ δύσκολες
ὧρες! Θέλω νά ἐλπίζω καί παρακαλῶ τό
Θεό, ὅταν τοῦτο τό κείμενο δημοσιευθεῖ ἡ
Ἑλλάδα νά μπορεῖ νά συνεχίζει νά ἀγωνί-
ζεται καί νά ἐλπίζει.

MBΩNA
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1. CDS: ἀσφάλιστρα κινδύνου
Σίγουρα δέν εἶναι λίγοι ὅσοι ἀναρω-

τιοῦνται στίς μέρες μας, πώς εἶναι δυνατόν ἡ
χρεωκοπημένη Ἑλλάδα κάθε φορά πού ἐκδί-
δει ὁμόλογα
νά ὑπερκαλύ-
πτεται ἡ ζήτη-
σή τους ἀπό
τούς ὑποψή-
φιους «ἀγο-
ραστές» τους.
Ποιοί εἶναι τέ-
λος πάντων
αὐτοί πού
«ἐπενδύουν»
σέ μία – ἀπ’
ὅλους πλέον
διαπιστωμένο
– ρημαγμένη
χώρα; Αὐτοί
λοιπόν εἶναι ὅσοι ἀγοράζουν ἑλληνικά ὁμόλογα
καί τά ἀσφαλίζουν μέ τά λεγόμενα CDS ἤ ἀ -
σφάλιστρα κινδύνου. 

Τί εἶναι λοιπόν αὐτά
τά ἐκπληκτικά CDS στά
ὁποῖα «χρωστᾶμε» τίς
ἐπιθέσεις τῶν διεθνῶν
τοκογλύφων ὡς χώρα; Πολύ ἁπλά: εἶναι σάν νά
κάνει κάποιος μία ἀσφάλεια πυρός γιά τό σπί-
τι τοῦ γείτονα καί μετά… νά προσπαθεῖ μέ
ὁποιονδήποτε τρόπο νά τό κάψει γιά νά
εἰσπράξει τήν παχυλή ἀποζημίωση ὡς δι-
καιοῦχος! Ἀσφαλίζουν λοιπόν μέ τεράστια
ποσά τόν κίνδυνο πού λέγεται Οἰκονομία τῆς
Ἑλλάδας καί μετά κάνουν ὁλομέτωπη ἐπίθε-
ση γιά νά μᾶς καταστρέψουν προκειμένου νά
εἰσπράξουν τήν ἀσφάλεια! Βέβαια δέν εἶναι μο-
ναδική περίπτωση πού οἱ παγκόσμιοι κερδο-
σκόποι ἐπενδύουν στήν «καταστροφή»  ὄχι

μόνο μίας χώρας ἀλλά καί ὁλόκληρου τοῦ πλα-
νήτη! 

2. Πρωτόκολλο Κιότο
Στίς 11

Δεκεμβρίου
1997, καί
ὕστερα ἀπό
μαραθώνιες
διαπραγμα-
τεύσεις πού
κράτησαν 11
ἡ μ έ ρ ε ς ,
υἱοθετήθηκε
στή διεθνῆ
διάσκεψη τοῦ
Κιότο στήν
Ἰαπωνία σχέ-
διο Πρωτο-
κόλλου γιά

τίς κλιματικές ἀλλαγές. Τό Πρωτόκολλο τοῦ
Κιότο ἀποτελεῖ ἕναν «ὁδικό χάρτη», στόν

ὁποῖο περιλαμβάνονται
τά ἀπαραίτητα βήματα
γιά τή μακροπρόθεσμη
ἀντιμετώπιση τῆς ἀλ λα -
γῆς τοῦ κλίματος πού

προκαλεῖται λόγω τῆς αὔξησης τῶν ἀνθρω-
πογενῶν ἐκπομπῶν ἀερίων τοῦ θερμοκηπίου.
Σύμφωνα μέ αὐτό, τά κράτη πού τό ἔχουν συ-
νυπογράψει δεσμεύονται νά ἐλαττώσουν τίς
ἐκπομπές ἀερίων τοῦ θερμοκηπίου τήν πρώ-
τη περίοδο ἀνάληψης ὑποχρεώσεων (2008-
2012) κατά ἕνα συγκεκριμένο στόχο σέ σχέση
μέ τίς ἐκπομπές τοῦ 1990 (ἤ τοῦ 1995 γιά ὁρι-
σμένα ἀέρια). Χαρήκαμε τότε, πιστεύοντας
πώς ἡ προστασία τοῦ περιβάλλοντος μπῆκε ἐπι-
τέλους, στίς προτεραιότητες τῶν ἀνεπτυγ-
μένων χωρῶν. Τό ἀντίθετο! Ἡ συμφωνία ἦταν

«ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ»

Ὑπό τοῦ Οἰκονομολόγου Νικολάου Χατζητριανταφύλλου
Ὑπευθύνου Οἰκονομικῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως

Ἐνδιαφέρον ἄρθρον

γιά ὅ,τι συμβαίνει

πίσω ἀπό τήν πλάτη μας…

Ἀπίστευτα καί ὅμως ἀληθινά!



ἕνας πολύ καλός τρόπος κερδοσκοπίας εἰς βά-
ρος τοῦ κλίματος! Μία ἀπό τίς πιό ἀμφιλεγό-
μενες συμφωνίες τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κιό-
το, ἐπέτρεπε στίς χῶρες πού τό ὑπέγραφαν νά
ἐμπορεύονται μεταξύ τους τά δικαιώματα
ρύπανσης (ἄρθρο 17). Ἔτσι τέθηκαν οἱ βάσεις
γιά τήν ἐμπορική ἐκμετάλλευση τῶν ἀερίων ἤ
καλύτερα τήν ἐκμετάλλευση ἀκόμη μία φορά,
τῶν ὑπό ἀνάπτυξη χωρῶν, ἀπό τίς ἀνεπτυγ-
μένες, μή συνειδητοποιώντας (;) πώς ἔτσι
ἔρχεται πιό γρήγορα ἡ οἰκολογική καταστρο-
φή. Μάλιστα τό πρωτόκολλο πού εἶχε ὑπο-
γραφεῖ, ἔθετε ὡς στόχο τή μείωση τῆς
ἐκπομπῆς διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα κατά 5%, σέ
σχέση μέ τά ἐπίπεδά του 1990. Ἀλλά ἀντί γιά
αὐτό, οἱ πλούσιες βιομηχανικές χῶρες τῆς Δύ-
σης, σκέπτονταν πῶς θά δημιουργοῦσαν μέ τίς
ἀνταλλαγές ἕνα ἐμπόριο δισεκατομμυρίων
δολαρίων. 

3. Ἐμπόριο... ρύπων
Ἐάν γιά παράδειγμα, μία χώρα τοῦ Τρίτου

Κόσμου κατόρθωνε νά περιορίσει τίς ἐκπομ-
πές ἐπικίνδυνων ρύπων κατά 10% χαμηλότε-
ρα ἀπ' ὅτι προβλέπει ἡ Συνθήκη, θά μπο-
ροῦσε νά πουλήσει αὐτές τίς μονάδες ρύ-
πανσης σέ μία ἀναπτυγμένη χώρα, ἡ ὁποία θά
ἐπιθυμοῦσε νά αὐξήσει ἤ νά διατηρήσει τήν
παραγωγή της. Σκεφτεῖτε πώς σ’ αὐτό τό
πλαίσιο ἀνταλλαγῆς, καί ὕστερα ἀπό συμφω-
νία μέ τήν ΕΕ (πού ὑποσχέθηκε νά μειώσει τά
«ἀέρια τοῦ θερμοκηπίου» κα τά 8%) ἡ χώρα
μας πέτυχε νά τῆς ἐπιτραπεῖ αὔξηση τῶν
ἐκπομπῶν κατά 25%!  

Ἡ ἰδέα τῆς ἀγοραπωλησίας μονάδων ρύ-
πανσης φάνταζε τόσο προσοδοφόρα, ὥστε μία
σειρά διεθνῶν Ὀργανισμῶν ἐξέφρασε ἐνδια-
φέρον γιά τήν ἐκμετάλλευ σή τους. Μεταξύ
αὐτῶν, ἡ Παγκόσμια Τράπεζα πού συνέστησε
εἰδικό ταμεῖο (Carbon Investment Fund) καί ἡ
Ἀσιατική Τράπεζα Ἀνάπτυξης, ἐνῶ ἐκ μέρους
τοῦ ΟΗΕ ἐνδιαφέρον ἐκδήλωσε τό Πρόγραμ-
μα γιά τό Περιβάλλον (UNEP), τό Συμβούλιο
γιά τό Ἐμπόριο καί τήν Ἀ νάπτυξη (UNCTAD) καί
τό Πρόγραμμα Ἀ νάπτυξης (UNDP).Οἱ Ὀργα-
νισμοί αὐτοί ἔχουν σάν σκοπό τους, νά λει-
τουργήσουν ὡς μεσάζοντες ἀνάμεσα στίς
ἀναπτυσσόμενες χῶρες τοῦ Νότου, οἱ ὁποῖες

θά πωλοῦν δικαιώματα ρύπανσης, καί στίς βιο-
μηχανικά ἀναπτυγμένες χῶρες τοῦ Βορρᾶ πού
θά ἀγοράζουν. Οἱ πρῶτες χῶρες πού ἐνδια-
φέρθηκαν νά πωλήσουν δικαιώματα, ἦταν οἱ
χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, οἱ ὁποῖες,
στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, παρου-
σίασαν δραστική μείωση τῆς βιομηχανικῆς πα-
ραγωγῆς καί συνεπῶς, εἶχαν πλεόνασμα μο-
νάδων ρύπανσης, τό ὁποῖο μποροῦν νά ἐμπο-
ρευθοῦν. 

Πῶς ὅμως λειτουργεῖ  αὐτό τό παγκόσμιο
ἐμπόριο τῶν μονάδων ρύπανσης;   Μία χώρα
μπορεῖ νά ἀγοράσει ἀπευθείας μονάδες ρύ-
πανσης ἀπό κάποια χώρα, ἡ ὁποία (συνήθως,
λόγω βιομηχανικῆς ἀδυναμίας) βρίσκεται
κάτω ἀπό τά ὅρια ρύπανσης τοῦ Πρωτοκόλλου
τοῦ Κιότο. Τό πρωτόκολλο, ὅμως, βάσει τῆς
ρύθμισης Clean Development Mechanism -
CDM, δίνει τή δυνατότητα σέ κάποιον νά
ἀποκτήσει μονάδες καί στήν περίπτωση πού
κατορθώσει νά μειώσει τίς ἐκπομπές ἐπικίν-
δυνων «ἀερίων τοῦ θερμοκηπίου» σέ κάποια
ἄλλη ξένη χώρα. Ἔτσι, ἡ σουηδική κυβέρνη-
ση, μπορεῖ νά χρηματοδοτήσει κατασκευές
ἡλιακῶν συσσωρευτῶν σέ ἕνα κράτος στήν
Ἀφρική, (ὅποτε θά μειωθοῦν οἱ ρύποι στή χώρα
αὐτή), χωρίς νά μειώσει οὔτε στό ἐλάχιστο τίς
ἐκπομπές ρύπων στό ἐσωτερικό της χώρας. Ἡ
οὐσία τῆς σχετικῆς ρύθμισης στηρίζεται στό
γεγονός ὅτι, γιά τίς βιομηχανίες τοῦ Βορρᾶ,
εἶναι πολύ οἰκονομικότερο νά μειώσουν τή ρύ-
πανση τῶν «πρωτόγονων» βιομηχανιῶν τοῦ
Νότου, μεταφέροντας ἐκεῖ νέα τεχνολογία καί
τεχνογνωσία (κάτι πού θά ἔκαναν, οὕτως ἤ
ἄλλως, στό πλαίσιο τῶν ἀναπτυξιακῶν τους
προγραμμάτων). Ἔτσι «στήθηκε» ἕνα ὁλό-
κληρο χρηματιστήριο – ἄκουσον, ἄκουσον –
στούς ρύπους καί κατ’ ἐπέκταση στήν οἰκο-
λογική καταστροφή τοῦ πλανήτη! 

Ὡς ἐπίλογο τῶν ὅλων παραλογι σμῶν
πού στηρίζονται στήν ἀνθρώπινη πλεονεξία καί
ἀκόρεστη ἐπιθυμία γιά κερδοσκοπία ἐπί πάν-
των ἀγαθῶν, ἀναφέρουμε τό ἑξῆς: ἡ μόνη
φορά πού ὁ Κύριός μας ἐξοργίστηκε στήν ἐπί-
γεια παρουσία του ἦταν ὅταν ἀντίκρισε τούς
ἐμπόρους ἐντός τοῦ Ναοῦ… Ἴσως αὐτό καί
μόνο θά ἔπρεπε νά μᾶς προβληματίσει…

MBΩNA
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1. Τό χρέος
Κάθε χρόνο στίς 19 Μαΐου, πού ὁρί-

στηκε ἀπό τήν Πολιτεία ὡς ἡμέρα μνή-
μης τῶν θυμάτων τῆς γενοκτονίας τοῦ
ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό τό Κεμαλι-
κό καθεστώς τῆς Τουρκίας, ὅλοι οἱ
Ἕλληνες στρέφουμε εὐλαβικά τή σκέψη
μας στίς χιλιάδες τῶν ἀθώων θυμάτων
τῆς ἀπίστευτης ἐκεί-
νης θηριωδίας πού
δέν τή χωράει οὔτε
καί ἡ πιό νοσηρή
φαντασία. Ἀκόμη ἡ
θλιβερή αὐτή ἐπέτειος μᾶς ὑποχρεώνει
νά ἀνανεώνουμε τή θύμησή μας καί νά
ἐκ φρά ζουμε εὐγνωμοσύνη σ’ ἐκεῖνες τίς
ἡρωϊκές μορ φές, ἐπώνυμους καί ἀνώ-
νυμους Ποντίους, πού ἀγωνίστηκαν, ὁ
καθένας ἀπό διαφορετικό μετερίζι, γιά
τή σωτηρία τοῦ Ἑλληνισμοῦ τοῦ ἀλη-
σμόνητου Πόντου.

Σ’ αὐτό τό χρέος ὑπακούοντας ἐπι-
χειροῦμε νά παρουσιάσουμε σέ ἁδρές
γραμμές τήν προσωπικότητα καί τό ἔργο
ἑνός σεμνοῦ καί ἀθόρυβου Ποντίου, τοῦ
δασκάλου Ἀντώνη Παπαδόπουλου, τοῦ
ὁποίου ἡ ἐθνική, κοινωνική καί ἐκπαι-
δευτική προσφορά, στόν Πόντο καί τή
μητροπολιτική Ἑλλάδα, ἀναμφίλεκτα
θά τοῦ ἀπένειμε τόν τιμητικό τίτλο τοῦ
«Δασκάλου τοῦ Γένους τῶν Ποντίων».

Ἀπό τά δημοτικά τραγούδια καί τίς
ποντιακές παραδόσεις εἰκάζεται ὅτι
ἀρκετά χρόνια μετά τήν ἅλωση τῆς Τρα-
 πεζοῦντας, πολλά μέρη τῆς ὀρεινῆς καί
δυσπρόσιτης Ματσούκας, Χαλδίας καί

Σκαφίας παρέμειναν ἀνεξάρτητα. Ἡ
σκλάβα ποντία μάνα, «’ς σά φανερά ταν-
τάνιζεν καί ’ς σά κρυφά διαρμένευεν τόν
γιόν ἀτ’ς»:

Ὑιέ μ’ ἄν ζῆς κι ἄν γίνεσαι, ’ς σή Ρω-
μανίαν φύγον

ἐκεῖ ἔεις κύρ’ Ἀνδρόνικον, καλα-
δελφόν Ξανθίνον.

Ἐκεῖ λοιπόν στή
Ρωμανία, στίς ἀετο-
κορφές, στά παρθένα
δάση καί τά βαθιά
φαράγγια τῶν ὀρεινῶν

περιοχῶν, ἐκεῖ ὅπου δέν εἶχε ἀκόμη φτά-
σει ἡ ἀπαίσια πνοή τοῦ Τούρκου κατα-
κτητῆ,, ἐκεῖ κατέφυγαν σάν κυνηγημένα
ἀγρίμια πολλοί Τραπεζούντιοι, ὅταν
«ἐπάρθεν τό βασιλοσκαμ’», γιά νά γλυ-
τώσουν ἀπό τήν ἀτίμωση καί τή σφαγή.

2. Ἱερατική Οἰκογένεια
Μέσα ἀπό τήν κόλαση τῆς Τραπε-

ζοῦντας, πού εἶχε μετατραπεῖ σ’ ἕνα ἀπέ-
ραντο σφαγεῖο, κατόρθωσαν νά σωθοῦν
καί οἱ μακρινοί πρόγονοι τοῦ Ἀντώνη Πα-
παδόπουλου καί κατέφυγαν στήν περιο-
χή τῆς Χαλδίας καί μαζί μέ ἄλλους φυ-
γάδες μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ἀποτέ-
λεσαν τό χωριό Μονοβάντων, πού εἶναι
γνωστότερο μέ τό ὄνομα Σταυρίν. Ἕνας
ἀπό τούς γιούς του οἰκιστῆ τοῦ χωριού
Μονοβάντων, ὁ Γεώργιος, πού ὑπηρέτη-
σε ὡς ὑποτακτικός τῆς ἐκεῖ Μονῆς τοῦ Τι-
μίου Σταυροῦ, διδάχτηκε λίγα γράμματα
ἀπό τούς μοναχούς καί χειροτονήθηκε
ἱερέας. Ἀπό τότε ἡ ἱερωσύνη ἀποτελεῖ πα-

ΧΡΕΟΣ ΜΝΗΜΗΣ
*

«Ὁ Ἀντώντς ὁ Διάσκαλον»

(1883-1977)

Τοῦ Λεωνίδα Κ. Ἀποστολίδη

Φιλολόγου, π. Σχολ. Συμβούλου Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης

Ἡ ἱστορία ἑνός ἀφανοῦς

Πόντιου ἀγωνιστῆ δασκάλου

15

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

Ἱστορικά



ράδοση τοῦ γενεαλογικοῦ τους δέντρου
πού συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

3. Σπουδές
Κλῶνος λοιπόν, αὐτῆς τῆς παπαδοοι-

κογένειας, ὁ Παπαγεώργιος, προσλαμβά-
νεται ὡς ἱερέας στό
Χορτοκόπ’ τῆς Μα-
τσούκας, κατά πᾶσα
πιθανότητα στό β΄
μισό τοῦ 18ου αἰῶνα.
Ἐκεῖ λοιπόν στό
Μέσο Χορτοκόπ’, πού
λεγόταν Ἁγιά, γεννή-
θηκε ὁ Ἀντώνιος Πα-
παδόπουλος, ὁ «Διά-
σκαλον», ὅπως τόν
ἀποκαλοῦσαν οἱ συμ-
πατριῶτες του, στά
1883. Γιός λευΐτη γα-
λουχήθηκε καί μεγά-
λωσε μέ τά νάματα
τῆς διδασκαλίας τοῦ
Θεανθρώπου. Σέ ἡλι-
κία τεσσάρων χρόνων
τόν ἔφεραν στήν
Κωνσταντινούπολη,
ὅπου ὁ πατέρας του,
ὁ παπα-Χαράλαμπος, ἦταν ἐ φημέριος τοῦ
Σιναΐτικου Μετοχίου τοῦ Τιμίου Προ-
δρόμου. Τά πρῶτα γράμματα διδάχτηκε
στήν Ἀστική Σχολή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου,
στήν συνοικία τῶν Βλαχερνῶν καί στή συ-
νέχεια φοίτησε στή Μεγάλη τοῦ Γένους
Σχολή στό Φανάρι μέχρι καί τήν Ε΄ τάξη.
Λόγοι ὅμως ὑγείας τόν ὑποχρεώνουν νά
διακόψει τή φοίτηση καί ἐπιστρέφει στή
γενέτειρα γιά ἀνάρρωση. Μετά τήν ἀπο-
κατάσταση τῆς ὑγείας του συνεχίζει τίς
σπουδές του στό περιώνυμο Φροντιστή-
ριο Τραπεζοῦντος, ἀπ’ ὅπου καί ἀπο-
φοίτησε τό ἔτος 1908.

4. Δάσκαλος
Στό χωριό Διανίαχα, πού βρίσκεται

ἀπέναντι ἀπό τό Χορτοκόπ’, ἔκανε τά
πρῶτα διδασκαλικά του, βήματα κατά τό
σχολικό ἔτος 1908-1909. Τόν ἑπόμενο χρό-

νο ἀναγκάζεται νά μετατεθεῖ στό σχολεῖο
τοῦ Καπίκιοϊ, διότι τό σχολεῖο τῆς Δια-
νίαχας δέν ἦταν ἀναγνωρισμένο ἀπό τίς
τουρκικές ἀρχές καί ἑπομένως δέν δι-
καιολογοῦσε τήν ἀπαλλαγή του ἀπό τή
στρατιωτική θητεία. Σημειώνεται ἀκόμη

ὅτι ὁ Ἀντώνιος Πα-
παδόπουλος ἦταν, ἄν
ὄχι ὁ μόνος, πάντως
ἀπό τούς ἐλάχιστους,
ἀναγνωρισμένους
ἀπό τίς τουρκικές
ἀρχές, δασκάλους
τῆς περιοχῆς Μα-
τσούκας. Γι’ αὐτό
καί, ὅταν στά 1911,
παραμονές τῶν Βαλ-
κανικῶν Πολέμων, ἡ
τουρκική κυβέρνηση
ἀποφάσισε νά στρα-
τολογήσει καί τούς
χριστιανούς ὑπη-
κόους της, κατώρ-
θωσε καί πάλιν,
ὕστερα ἀπό πολλές
περιπέτειες βέβαια,
νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό
τή στράτευση καί νά

παραμείνει στή θέση τοῦ δασκάλου. Στό
Καπίκιοϊ ὑπηρέτησε ἀπό τό 1910 μέχρι τό
1913.

Μετά τό Καπίκιοϊ συνεχίζει τή διδα-
σκαλική του πορεία στό χωριό Λιβερά,
ἕδρα τοῦ μητροπολίτη Ροδοπόλεως, ὅπου
συνυπηρέτησε μέ τόν ἐπίσης ἀξιόλογο δά-
σκαλο Κωνσταντῖνο Καπετανίδη, ἀδελφό
τοῦ ἐθνομάρτυρα δημοσιογράφου Νίκου
Καπετανίδη.

Τό Νοέμβριο τοῦ 1915 ὁ Παπαδόπου-
λος ἐπιστρέφει στό χωριό του, τό Χορτο-
κόπ’, διότι τά σχολεῖα εἶχαν κλείσει λόγῳ
τοῦ ρωσοτουρκικοῦ πολέμου. Καί μετά τή
νικηφόρα παρέλαση τῶν ρωσικῶν στρα-
τευμάτων καί τήν κατάληψη τῆς Τραπε-
ζούντας, στίς 15 Ἀπριλίου τοῦ 1916, τά
σχολεῖα τῆς περιοχῆς παρέμειναν κλειστά,
διότι βρίσκονταν μέσα στή «ζώνη τοῦ πυ-
ρός».
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Οἱ Τοῦρκοι τῶν περιοχῶν Χόπας, Ρίζε,
Ὄφεως, Σουρμένων καί Γεμουρᾶς, τρο-
μοκρατημένοι ἀπό τή ρωσική προέλαση,
ἐγκατέλειψαν πανικόβλητοι τίς ἑστίες
τους καί ἀκολούθησαν τήν ὑποχώρηση τοῦ
τουρκικοῦ στρατοῦ, μέ ἀποτέλεσμα νά
πλημμυρίσει κυριολε-
κτικά ἡ Τραπεζούντα
ἀπό Τούρκους πρό-
σφυγες.

Ὁ Μακαριστός Μη-
τροπολίτης Χρύσανθος
βλέποντας τίς περιπέ-
τειες καί τά βάσανα
τῶν προσφύγων αὐτῶν,
ζήτησε καί πῆρε ἔγγρα-
φη ἄδεια τοῦ Ρώσου
στρατηγοῦ Λιάχωβ καί
ἀνέλαβε τήν ἀσφαλῆ
ἐπιστροφή ὅλων τῶν
Τούρκων προσφύγων
στίς ἑστίες τους.

5. Κοινωνικό ἔργο
Μόλις ὅμως τελεί-

ωσε τό ἔργο τοῦ ἐπα-
ναπατρισμοῦ τῶν Τούρ-
κων προσφύγων, ἄρχι-
σαν νά κατεβαίνουν  ὁμαδικά πρός τίς ρω-
σοκρατούμενες περιοχές οἱ Ἕλληνες πού
βρέθηκαν μέσα στή γραμμή τοῦ πυρός.
Πανικόβλητοι οἱ χριστιανοί ἐγκατέλειψαν
τά σπίτια τους καί τά ὑπάρχοντά τους,
σχεδόν γυμνοί καί ξυπόλητοι, σάν κυνη-
γημένα ἀγρίμια, ζητοῦν οἱ δυστυχισμένοι
καταφύγιο σωτηρίας. Οἱ δρόμοι καί οἱ
πλατεῖες τῆς Τραπεζοῦντας γέμισαν ἀπό
γυναῖκες, γέροντες καί παιδιά, θύματα τῆς
θηριωδίας τοῦ πολέμου. Γύρω στίς πέν-
τες χιλιάδες ὑπολογίζονταν οἱ πρόσφυγες
πού κατέκλυσαν τήν πόλη. Τότε ἔλαμψε
σέ ὅλη τή συγκινητική μεγαλοπρέπειά της
ἡ φιλευσπλαχνία τῶν Τραπεζουντίων. Ὁ
Μητροπολίτης ὑπό τήν προεδρεία του
συγκρότησε ἐπιτροπή περίθαλψης τῶν
προσφύγων ἀπό ἐπίλεκτα μέλη τῆς Τρα-
πεζουντιακῆς κοινωνίας. Τότε ὁ φωτι-
σμένος ἱεράρχης ἐκτιμώντας τήν πνευ-

ματική συγκρότηση, τήν ἱκανότητα καί τήν
ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτῆρα τοῦ Παπα-
δόπουλου, τόν κάλεσε ἀπό τό χωριό του
στήν Τραπεζούντα καί τόν διόρισε εἰδικό
γραμματέα τῆς ἐπιτροπῆς περίθαλψης τῶν
προσφύγων. Ἐντυπωσιασμένος ἀπό τή

δραστηρ ιότητά
του, μέ τή συναί-
νεση καί τῶν ρω-
σικῶν ἀρχῶν, ὁ
Χρύσανθος τόν
διόρισε καί ἐπι-
στάτη- ὑπεύθυνο
τῶν συσσιτίων πού
λειτουγοῦσαν στήν
Τραπεζοῦντα γιά
τή σίτιση τῶν προ-
σφύγων καί στή
συνέχεια ὁρίστηκε
καί ἀποθηκάριος
τῆς ρωσικῆς βοή-
θειας σέ τρόφιμα
καί ὅπλα πού προ-
ορίζονταν γιά τόν
ἐξοπλισμό τῶν
Ἑλλήνων. Σημαν-
τικό μέρος αὐτοῦ
τοῦ ρωσικοῦ ὁπλι-

σμοῦ κατώρθωσε, κάτω ἀπό τά ἄγρυπνα
μάτια τῶν Τούρκων, νά προωθήσει στούς
Ἕλληνες ἀντάρτες τῶν ὀρεινῶν περιοχῶν
πού ἀγωνίζονταν ἐναντίον τῶν τσετέδων,
τῶν ληστοσυμμοριῶν δηλαδή πού ἐπι-
βουλεύονταν τήν ζωή καί τίς περιουσίες
τῶν χριστιανῶν τῆς ὑπαίθρου.

Σημαντική ἦταν ἡ συμβολή τοῦ Παπα-
δόπουλου καί στήν ἵδρυση καί λειτουργία
στήν Τραπεζούντα ὀρφανοτροφείου γιά
τήν περίθαλψη καί προστασία τῶν
ὀρφανῶν παιδιῶν, πάντα βέβαια ὑπό
τήν αἰγίδα τῆς Μητρόπολης Τραπεζούν-
τας, χωρίς διάκριση ἐθνικότητας καί θρη-
σκείας.

Μέ τή βοήθεια τοῦ προέδρου τῶν
βαρκάρηδων τῆς Τραπεζούντας, τοῦ Κιαχ-
γιά, ὕστερα ἀπό μεσολάβηση τοῦ Τεμέλ
ἐφέντη, μεγαλέμπορα στήν Τραπεζούντα,
Κλωστοῦ (κρυφοχριστιανοῦ) ἀπό τό
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Σταυρίν, κατόρθωσε νά φυγαγεύσει διά
θαλάσσης Ἕλληνες στρατιῶ τες τοῦ τουρ-
κικοῦ στρατοῦ.

Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1918 μέ τή λήξη τοῦ
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ἡττημένη καί ἡ
Τουρκία ἀπέλυσε τούς Ἕλληνες ποντίους
πού ὑπηρετοῦσαν στόν τουρκικό στρατό.
Τότε ἡ πόλη τῆς Τραπεζούντας πλημμύ-
ρισε ἀπό ρακένδυτους καί ἡμίγυμνους καί
ἀνατέθηκε στήν Ἱερά Μητρόπολη ἡ πε-
ρίθαλψη καί ἡ ἀποστολή τους στίς πα-
τρίδες τους.

Ὁ Μητροπολίτης ἐκτιμώντας τήν μέχρι
τότε δραστηριότητα καί προσφορά τοῦ
Παπαδόπουλου, τοῦ ἀνέθεσε καί αὐτήν τή
ἀποστολή. Μέ ἱεραποστολικό ζῆλο καί
αὐταπάρνηση, ἀντιμετωπίζει ἐμπόδια καί
δυσκολίες. Χτυπᾶ τίς πόρτες τῶν χρι-
στιανῶν καί ζητᾶ τή συμπαράστασή τους.
Ἡ ἀνταπόκριση ἄμεση καί συγκινητική. Ἡ
φιλευσπλαγχνία καί ἡ φιλοξενία τοῦ πον-
τιακοῦ ἑλληνισμοῦ στό  ἀποκορύφωμά
της. Συγκεντρώνονται καί διανέμονται
στούς δυστυχεῖς αὐτούς ἀνθρώπους ἐνδύ-
ματα, ὑποδήματα καί τρόφιμα. Τά ἑλλη-
νικά σχολεῖα καί οἱ αὐλές τῶν ἐκκλησιῶν
μετατρέπονται σέ καταλύματα καί μα-
γειρεῖα. Παράλληλα καταβάλλονται προ-
σπάθειες γιά τήν ἀσφαλή ἀποστολή τους
κατά ὁμάδες στίς ἑστίες τους, ἔργο
ἀφάνταστα δύσκολο μέ τά δεδομένα τῆς
ἐποχῆς ἐκείνης. Ὁ πρῶτος πού μέ δικά
του χρήματα ναύλωσε ἀτμόπλοιο καί
πραγματοποίησε πέντε ταξίδια γιά τή με-
ταφορά τῶν ἀξιοθρήνητων αὐτῶν ἀνθρώ-
πων ἦταν ὁ Παναγιώτης Χατζηπαναγιω-
τίδης, Τραπεζούντιος. Ἡ ἀναφορά αὐτή
τοῦ ὀνόματός του, πού σίγουρα ἡ σεμνό-
τητά του δέ θά τήν ἐνέκρινε, ἄς ἀποτε-
λέσει ἐλάχιστο φόρο τιμῆς στόν ἴδιο καί
στό πλῆθος τῶν ἀνώνυμων καί ἐπώνυμων
ἐκείνων Ποντίων γιά τήν ἀνεκτίμητη προ-
σφορά τους στή σωτηρία τοῦ ποντιακοῦ
ἑλληνισμοῦ.

Μιά μέρα ἔφτασε στήν Τραπεζούντα
ἕνα ἀγγλικό ὑπερωκεάνειο πού μετέφε-
ρε τρόφιμα στό Βατούμ γιά τίς δυνάμεις
κατοχῆς. Τότε ὁ Ἀντώνιος Παπαδόπουλος,

σέ συνεννόηση μέ τό Μητροπολίτη, πῆγε
στό ἀγγλικό προξενεῖο καί παρακάλεσε
τόν πρόξενο νά δεχτεῖ στό πλοῖο μιά ὁμά-
δα Ἑλλήνων γιά νά τούς μεταφέρει στό
Βατούμ. Ἔφυγε ὅμως πικραμένος ἀπό
τήν ἀπάντηση τοῦ Προξένου, ὅτι εἶναι δια-
ταγή τῆς κυβέρνησής του νά μή δέχονται
στρατιῶτες στά πλοῖα τους γιά νά μήν τά
μολύνουν. Καί ἡ ἀγανάκτησή του κορυ-
φώθηκε, ὅταν ἔμαθε ἀπό τόν ὑπασπιστή
τοῦ Μεράρχου ὅτι τό ἴδιο αὐτό πλοῖο εἶχε
ἤδη παραλάβει ἀπό τήν Κερασούντα
γύρω στούς 1500 Τούρκους στρατιῶτες.
Ἀντίθετα ὅταν μετά μιά ἑβδομάδα κατέ-
πλευσε στό λιμάνι ἕνα γαλλικό πλοῖο, ὁ
Γάλλος πρόξενος ἀνταποκρίθηκε στήν
ἔκκληση τῆς Μητρόπολης καί στό πλοῖο
ἐπιβιβάστηκαν 500 Ἕλληνες στρατιῶτες.

6. Ἔπαινος Χρυσάνθου
Τήν πολύπλευρη δραστηριότητα καί

προσφορά τοῦ Παπαδόπουλου ἀφειδώ-
λευτα ἐπαινεῖ καί συγχαίρει ὁ μέγας Ποι-
μενάρχης τοῦ Πόντου, ὁ μητροπολίτης
Χρύσανθος ὁ ἀπό Τραπεζοῦντος, στή λο-
γοδοσία τῆς Ἐπιτροπῆς Περιθάλψεως
Προσφύγων, στίς 23 Ἰανουαρίου 1919,
ὅπου ἀνάμεσα στά ἄλλα γράφει καί
τοῦτα τά κολακευτικά γιά τό δάσκαλό
μας λόγια: «Τό ἔργον τῆς Ἐπιτροπῆς
μεγάλως ὑπεβάστασε καί ἐξακολουθεῖ
νά ὑποβαστάζει ὁ ἀπό τῆς συστάσεως
τῆς Ἐπιτροῆς Προσφύγων μέχρι σή-
μερον πιστῶς καί εὐσυνειδήτως ἐργα-
ζόμενος κ. Ἀντώνιος Παπαδόπουλος,
εἰς ὅν καί δημοσίᾳ ἀπονέμομεν τόν δί-
καιον ἔπαινον διά τήν μετ’ αὐταπαρ-
νήσεως καί ἐνθουσιασμοῦ πολύτιμον
συνεργασίαν του».

7. Σέ ἐθνικές ἀποστολές
Τό Νοέμβριο τοῦ 1919 ὁ Μητροπολίτης

Χρύσανθος ἀναχώρησε μέσω Βατούμ γιά
τήν Τιφλίδα, πρωτεύουσα τῆς Γεωργίας,
ὅπου θά εἶχε συνάντηση μέ τόν πρωθυ-
πουργό τῆς νεαρῆς ἀρμενικῆς δημοκρα-
τίας γιά τή σύναψη ποντοαρμενικῆς πο-
λιτικῆς καί στρατιωτικῆς συμφωνίας. Γιά
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λόγους ἀσφάλειας κρίθηκε φρόνιμο ὁ Μη-
τροπολίτης κατά τήν ἀναχώρησή του καί
μέχρι τήν ἐπιβίβασή του στό ἀτμόπλοιο νά
μήν ἔχει ἐπάνω του κανένα ἐνοχοποιητι-
κό στοιχεῖο. Ἔπρεπε ἑπομένως νά βρεθεῖ
ἄλλος τρόπος μεταφορᾶς στό ἀτμόπλοιο
τῶν διαφόρων ἐγγράφων πού θά χρει-
αζόταν ὁ ἱεράρχης κατά τή συνάντησή του
μέ τόν ἀρμένιο ἡγέτη. Πρόσωπο τῆς ἀπό-
λυτης ἐμπιστοσύνης ὁ Ἀντώνιος Παπα-
δόπουλος μέ αὐταπάρνηση ἀνέλαβε πρό-
θυμα καί ἔφερε σέ πέρας τήν τόσο ἐπι-
κίνδυνη ἀποστολή τῆς μεταφορᾶς τῶν
ἀπόρρητων ἐγγράφων ἀπό τό μητροπο-
λιτικό μέγαρο στό ἀτμόπλοιο πού θά με-
τέφερε τόν Ποιμενάρχη, μεταμφιεσμένος
σέ καρβουνιάρη κάτω ἀπό τά ἄγρυπνα
βλέμματα τῶν Τούρκων μυστικῶν πρα-
κτόρων, πού παρακολουθοῦσαν ὅλες τίς
κινήσεις τῆς προπομπῆς τοῦ Ἀρχιερέα.

Ἡ συμπεριφορά τῶν Συμμάχων καί
«φίλων» μας γίνεται ὁλοένα καί πιό ἀρνη-
τική. Ἤδη ἀπό τό Γενάρη τοῦ 1920 τό
Ἐθνικό Συμβούλιο τῶν Ποντίων τοῦ ἐξω-
τερικοῦ ἔκπληκτο πληροφορεῖται ὅτι κα-
μιά ἀπό τίς Μεγάλες Σύμμαχες Δυνάμεις
δέ δέχτηκε τήν ἐντολή γιά τή διοίκηση τοῦ
Πόντου. Οἱ Πόντιοι δέν πίστευαν στ’ αὐτιά
τους. Δέν μποροῦσαν νά καταλάβουν
πώς ἦταν δυνατόν οἱ χριστιανικές δυνά-
μεις νά ἀφήσουν ἕναν ὁμόθρησκο καί μαρ-
τυρικό λαό ἐκτεθειμένο στήν ἐκδικητική
λύσσα τῶν νικημένων καί ἀλλόθρησκων
Τούρκων. Ἁγνοί καί ἄδολοι ἄνθρωποι οἱ
Ἑλληνοπόντιοι, ξέρουν μόνο τόν εὐθύ δρό-
μο τῆς ζωῆς. Ἀγνοοῦν τήν ἠθική τῆς δι-
πλωματίας, γι’ αὐτό καί ἡ ἀγανάκτησή
τους φθάνει σέ βαθμό ἀηδίας ἀπέναντι
τῶν συμμάχων πού χωρίς κανένα ἠθικό δι-
σταγμό θυσιάζουν στό βωμό τῶν συμφε-
ρόντων τίς μεγαλόστομες διακηρύξεις
τους γιά ἐλευθερία καί αὐτοδιάθεση τῶν
λαῶν.

Μέσα σ’ αὐτό τό κλίμα τῶν συγκεχυ-
μένων καί ἀντιφατικῶν πληροφοριῶν
σχετικά μέ τήν ἐξάπλωση τοῦ κεμαλικοῦ
κινήματος καί τήν ἀντιμετώπιση τοῦ πον-
τιακοῦ προβλήματος στά διπλωματικά

τραπέζια τῆς Εὐρώπης, ὁ ἀείμνηστος
Ματθαῖος Κωφίδης, βουλευτής Τραπε-
ζοῦντας, πού εἶχε ὁριστεῖ ἀπό τό Μητρο-
πολίτη Χρύσανθο πολιτικός καί ἐθνικός
Ἐπίτροπος γιά τό διάστημα τῆς ἀπουσίας
τοῦ ἱεράρχη, συνέλαβε καί κατέστρωσε
σχέδιο ἐπικοινωνίας μέ τήν Κωνσταντι-
νούπολη, γιά νά ἐνημερωθεῖ ἀπό ὑπεύ-
θυνα χείλη σχετικά μέ τήν ὅλη ἐξέλιξη τῶν
γεγονότων.

Γιά τό σκοπό αὐτό, πρός τό τέλος Μαρ-
τίου τοῦ 1920, κάλεσε μέ ἀπόλυτη μυ-
στικότητα στό σπίτι του τόν Ἀντώνιο Πα-
παδόπουλο καί παρουσία τοῦ Παντελῆ
Λαμπριανίδη (πατέρα τοῦ γνωστοῦ πο-
λιτικοῦ) τοῦ εἶπε:

– Ἀντώνη σκέπτομαι νά σέ στείλω στήν
Πόλη. Ἐκεῖ ἔχεις εὐρύ κύκλο γνωριμιῶν
μέ ἀξιόλογους ἀνθρώπους καί πιστεύω
ἀπόλυτα ὅτι θά κατορθώσεις νά φέρεις σέ
πέρας τήν ἀποστολή πού θά σοῦ ἀναθέ-
σω. Θά βρεῖς τρόπο νά παρουσιαστεῖς
αὐτοπροσώπως στόν Ἕλληνα Ἁρμοστῆ
τῆς Κωνσταντινούπολης, Κατεχάκη, καί θά
τοῦ ἐκθέσεις τήν κατάσταση πού ἐπι-
κρατεῖ ἐδῶ στόν Πόντο. Ἀκόμη θά προ-
σπαθήσεις νά πληροφορηθείς ἀπό ὑπεύ-
θυνα χείλη, πότε καί πόσος ἑλληνικός
στρατός θά ἔλθει νά καταλάβει τόν Πόν-
το.

Ὁ Παπαδόπουλος μέ πλήρη συναίσθη-
ση τῶν δυσκολιῶν καί τῶν κινδύνων
πού περιέκλειε ἡ ἀπόφαση αὐτή, μέ πα-
τριωτικό ἐνθουσιασμό και αὐταπάρνηση
ἀναλαμβάνει καί φέρνει σέ πέρας τή δύ-
σκολη αὐτή ἀποστολή μέ τέτοια ἐπιτυχία
πού θά τή ζήλευε ἀκόμη καί ἡ καλύτερη
σύγχρονη μυστική ὑπηρεσία. Χωρίς νά κι-
νήσει τήν παραμικρή ὑποψία τῶν Τούρ-
κων πρακτόρων, πού παρακολουθοῦσαν
ἀδιαλείπτως τίς κινήσεις τῶν Ἑλλήνων,
ἀνεχώρησε γιά τήν Κωνσταντινούπολη.
Ἐκεῖ βοηθούμενος ἀπό τόν κύκλο τῶν
γνωριμιῶν του ἦρθε σέ προσωπική ἐπα-
φή μέ τόν Ἕλληνα Ἁρμοστή τῆς Κων-
σταντινούπολης, τόν Κατεχάκη, στόν
ὁποῖο ἐξέθεσε τήν ἐπικρατοῦσα στόν
Πόντο κατάσταση καί ζήτησε, ὡς ἐκπρό-
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σωπος τοῦ Ματθαίου Κωφίδη, νά ἐνημε-
ρωθεῖ πάνω στίς προοπτικές πού δια-
γράφονταν γιά τήν τύχη τοῦ ποντιακοῦ
ἑλληνισμοῦ καί νά μεταφέρει σχετικές
ὁδηγίες καί συμβουλές στήν Τραπεζοῦντα
γιά τόν παραπέρα χειρισμό τοῦ προβλή-
ματος τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ Πόντου. Ἡ
ἀπάντηση τοῦ Κατεχάκη ἦταν λακωνική
καί ἀπογοητευτική.

– Ἀνακοίνωσε, τοῦ εἶπε ὁ Ἁρμοστής,
στόν ἀρχιερατικό ἐπίτροπο κύριο Ματ-
θαῖο Κωφίδη καί, μέσον αὐτοῦ, σέ ὅλους
τούς Ποντίους, ὅτι, ὅπως ἔχουν τά πράγ-
ματα σήμερα, καμιά ἐλπίδα δέν ὑπάρχει
νά ἀποσταλοῦν στρατιωτικές δυνάμεις
στόν Πόντο και, ἑπομένως, νά εἶναι ἐπι-
φυλακτικοί στίς σχέσεις τους μέ τούς
Τούρκους.

Ὁ Ἀντώνης Παπαδόπουλος βγῆκε ἀπό
τό γραφεῖο τοῦ Κατεχάκη κυριολεκτικά
συντετριμμένος καί τήν ἄλλη μέρα κιό-
λας, μπαίνοντας σ’ ἕνα βαπόρι ἐπιστρέ-
φει στήν Τραπεζοῦντα. Τό βαπόρι ἔκανε
μιά μεγάλη στάση στή Σαμψοῦντα καί τό
γεγονός αὐτό ἐκμεταλλεύτηκε ὁ ἀπε-
σταλμένος τοῦ Κωφίδη. Κατέβηκε στήν
πόλη τῆς Σαμψούντας, διότι ἔκρινε ἀπα-
ραίτητο,  ἀπό δική του πρωτοβουλία, νά
συναντηθεῖ μέ τόν ἀρχιερατικό ἐπίτροπο
Πρωτοσύγκελλο Ἀϊβαζίδη, γιά νά τοῦ
ἀνακοινώσει τό περιεχόμενο τῆς συνομι-
λίας του μέ τόν Κατεχάκη, καθώς καί τή
σύστασή του πρός τούς Ποντίους νά εἶναι
προσεκτικοί στίς σχέσεις τους μέ τούς
Τούρκους.

Ἐφαρμόζοντας ὁ Παπαδόπουλος τό
ἀρχαῖο ρητό «δεῖ προνοεῖν καί οὐ μετα-
νοεῖν τόν ἄνδρα τόν σοφόν», ἀπευθυνό-
μενος στόν Πρωτοσύγκελλο εἶπε προφη-
τικά:

–Νομίζω, πώς πρέπει νά ἐξαφανίσετε
ὅσα ἐνοχοποιητικά καί ἐπικίνδυνα
ἔγγραφα ἔχετε στό ἀρχεῖο τῆς Μητρόπο-
λης.

–Εὐχαριστῶ γιά τίς συστάσεις, τέκνον
μου, ἀπάντησε ὁ Πρωτοσύγκελλος. Ἀλλά
ἴσως εἶναι κάπως ἀργά νά εἴμαστε προ-
σεκτικοί. Ἤδη ἐκτεθήκαμε δίνοντας πί-

στη στίς ἐπαγγελίες τῶν Μεγάλων Συμ-
μάχων, πού μᾶς πρόδωσαν. Θά κοιτάξου-
με νά βοηθηθοῦμε μόνοι μας. Πρέπει, τέ-
κνον μου, συνέχισε ὁ Πρωτοσύγκελλος,
νά προστατέψουμε τόν ἑαυτό μας ἀπό τή
λύσσα τῶν Τούρκων. Πρέπει νά σώσουμε
τίς γυναῖκες καί τά παιδιά μας.

– Ὁ Θεός μαζί σας, εἶπε ὁ Παπαδό-
πουλος. Ἐγώ αὐτά εἶχα νά σᾶς πῶ κατ’
ἐντολήν ἄλλων.

Ὁ Πρωτοσύγκελλος Πλάτων κοίταξε
στά μάτια τόν Παπαδόπουλο, τοῦ χαμο-
γέλασε καί τοῦ εἶπε σέ τόνο πανηγυρικό.

– Κοιτάξτε τά βουνά γύρω μας! Αὐτά
εἶναι τά κάστρα μας καί δέ φοβόμαστε
κανέναν! Εἶναι γεμᾶτα μέ ἀγωνιστές πού
τούς τρέμει ἡ Τουρκιά. Μ’ ἕνα νεῦμα
μπορεῖ νά κατέβουν καί νά καταλάβουν
τήν πόλη καί νά καταλύσουν τίς τουρκι-
κές ἀρχές.

Ὁ Παπαδόπουλος φεύγοντας ἀπό τό
γραφεῖο τοῦ Πρωτοσύγκελλου, πῆγε καί
βρῆκε τόν Ἐπίσκοπο Ζήλων Εὐθύμιο,
βοηθό τοῦ μητροπολίτη Ἀμάσειας Γερμα-
νοῦ, καί τοῦ μετέδωσε τίς ἀπόψεις καί τίς
συστάσεις τοῦ Ἕλληνα Ἁρμοστῆ τῆς
Κωνσταντινούπολης. Ὁ Ἐπίσκοπος τοῦ
ἔδωσε τήν ἴδια ἀπάντηση πού πῆρε καί
ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο.

Τήν ἄλλη μέρα τό πρωΐ, ὁ Παπαδό-
πουλος ἐπιβιβάστηκε στό πλοῖο γιά νά
ἐπιστρέψει στήν Τραπεζοῦντα. Ἔντονα
προβληματισμένος συλλογιζόταν σ’ ὅλη τή
διάρκεια τῆς διαδρομῆς τίς ἀπαντήσεις
καί τόν ἀγωνιστικό τόνο τῆς φωνῆς τῶν
δύο θρησκευτικῶν ἡγετῶν τῆς περιοχῆς
καί ἔβγαλε τό συμπέρασμα ὅτι στό Δυτικό
Πόντο φυσοῦσε ἄλλος ἄνεμος, ἕνας δυ-
νατός, ριψοκίνδυνος καί ἐπιβλητικός ἄνε-
μος, πού δέν ἐξέταζε ἄλλα δεδομένα παρά
μόνο τή δική του περήφανη καί ἀμετά-
κλητη ἀπόφαση νά προστατέψει μέ κάθε
θυσία τή ζωή τῶν χριστιανῶν. Ὅμως τά
τραγικά γεγονότα πού θά ἐπακολουθή-
σουν, κυρίως στό Δυτικό Πόντο, θά δι-
καιώσουν ἀπόλυτα τή διορατικότητα τοῦ
Παπαδόπουλου.

Συνεχίζεται 
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Kατά τόν μήνα
Μάρτιο 2012 ὁ

Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας

κ. Χρυσόστομος:

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 3ην εἰς τόν Κοιμητηριακόν Ἱερόν Ναόν τῶν

Ἁγίων Θεοδώρων Ἐλευθερουπόλεως, τήν 11ην εἰς τόν
Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου
προέστη καί τοῦ μνημοσύνου τοῦ Προκατόχου του Κυ-
ροῦ Σωφρονίου, τήν 14ην τό ἑσπέρας εἰς Προηγιασμέ-
νην Θείαν Λειτουργίαν εἰς Νικήσιανην, τήν 17ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου τῆς Ριζαρείου Ἐκκλη-
σιαστικῆς Σχολῆς, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,
μέ ἀφορμή τήν ἑβδομάδα τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων καί
τήν ἀπονομή βραβείων εἰς τούς ἀριστούχους σπου-
δαστάς τῆς Σχολῆς, τήν 18ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ὑψώ-
σεως Τιμίου Σταυροῦ Γεωργιανῆς, τήν 21ην ἑσπέρας εἰς
Προηγιασμένην Θείαν Λειτουργίαν εἰς Γαληψόν, τήν
25ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
εἰς τό Ν. Συράκο (Βλάχικα) Ἐλευθερουπόλεως.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 2αν εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν

εἰς τόν Μη τροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικο-
 λάου, τήν 9ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Β΄ Χαιρετισμῶν
εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυ-
σοκάστρου καί εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου Μεσορόπης, τήν 11ην, τήν 18ην εἰς τούς Κατανυ-
κτικούς Ἑσπερινούς εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 16ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν
τῶν Γ΄ Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς τῶν
Ἀθηνῶν, τήν 23ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Δ΄ Χαιρε-
τισμῶν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Παγγαιώτισσας
Χορτοκοπίου καί εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φα-
νερωμένης Ν. Ἡρακλείτσης, τήν 24ην εἰς τόν Πανηγυ-
ρικόν Ἑσπερινόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς
τά Δωμάτια, τήν 28ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγά-
λου Κανόνος εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν, τήν
30ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τούς
Ἱερούς Ναούς τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί Ἁγίου Νι-
κολάου Ἐλευθερουπόλεως.

Συμμετέσχε:
Τήν  4ην, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, εἰς τήν Συνο-

δικήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Διο-
νυσίου Ἀθηνῶν Προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ.
Ἱερωνύμου καί τό μεσημέρι παρεκάθησε εἰς τό Γεῦμα
τό ὁ ποῖον πρός τιμήν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου παρέθεσεν
ὁ Ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολος
Παπούλιας, τήν 5ην τό ἑσπέρας μετά τοῦ Μακαριω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου καί τῶν Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συ-
νόδου εἰς τό Δεῖπνον, τό ὁποῖον παρέθεσεν ὁ Πρέσβυς
τῆς Ρωσίας εἰς τήν Ἑλλάδα ἐν τῆ Ρωσικῆ Πρεσβεία, τήν
7ην καί 8ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρ-
χίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Προέστη:
Τήν 25ην τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ Ἐθνικῆ Ἐπετείω

εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερί-
ου καί τῆς ἐπιμνημοσύνου Δεήσεως εἰς τό Ἡρῶον τοῦ
Δημοτικοῦ Πάρκου Ἐλευθερουπόλεως.

Πραγματοποίησε:
Τήν 31ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τόν

Ἐν μέσῳ τῶν ἀγαπητῶν Ριζαρειτῶν.

Ἀπονέμοντας τά βραβεῖα.



Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Ἀθανασίου Πλατανο-

τόπου μέ θέμα εἰση γή-
σεως «Ὁ Ἱερεύς κοντά

στούς ἀσθενεῖς». Τήν εἰσή-
γησιν παρουσίασεν ὁ Αἰδ/τος

Πρωτοπρεσβύτερος π. Παντελεήμων Μποσνακίδης.

Kατά τόν μήνα Ἀπρίλιο 2012 ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Σι-

δηροχωρίου, ὅπου προέστη τῆς Δοξολογίας καί τῆς ἐπι-
μνημοσύνου δεήσεως ἐπί τῆ συμπληρώσει 100 χρόνων

ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς Περιοχῆς Παγγαίου ἀπό
τόν Τουρκικό ζυγό, τήν 8ην Κυριακή τῶν Βαΐων εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Παραλίας
Ὀφρυνίου, τήν 9ην εἰς Προηγιασμένην Θείαν Λειτουρ-
γίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἐλευθε-
ρουπόλεως, τήν 11ην εἰς Προηγιασμένην Θείαν Λει-
τουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἐλευ-
θερουπόλεως, τήν 12ην Μεγάλη Πέμπτη εἰς τόν ἴδιον
Ἱερόν Ναόν, τήν 14ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Ἐλευθερίου, ὅπου ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη ἐντός
τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Ἐπιταφίου, τήν 15ην κατά
τήν Ἀνάστασιν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου,
τήν 20ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου
Πηγῆς Ἀντιφιλίππων, τήν 22αν εἰς τόν Πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ Παλαιοχωρίου, ὅπου
προέστη καί τῆς ἐπιμνημοσύνου δεήσεως ἐπί τῆ συμ-
πληρώσει 100 χρόνων ἀπό τήν ἀπε λευθέρωση τῆς Πε-
ριοχῆς Παγγαίου ἀπό τόν Τουρκικόν ζυγόν, τήν 23ην εἰς

τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Ἐλαιοχωρίου, τήν 28ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῶν Ἁγίων
Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Μυτιλήνης, τήν 29ην εἰς
τόν Προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν Ταξιαρχῶν Μαν-
ταμάδου Μυτιλήνης εἰς Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον
μετά τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Μυτιλήνης
κ. Ἰακώβου, Λάμπης καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου,
Αὐλῶνος κ. Χριστοδούλου, Ζιχνῶν κ. Ἱεροθἐου. Κη-
φισίας κ. Κυρίλλου καί τοῦ ἐπιχωρίου Ἱεράρχου κ.
Χρυσοστόμου.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν

Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν, τήν 8ην εἰς τήν Ἀκολου-
θίαν τοῦ Νυμφίου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου Νικησιάνης, τήν 9ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ
Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου, τήν 10ην

εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, τήν 11ην εἰς τήν
Ἀκολουθίαν τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
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Τρισάγιον Ἡρώων.

Θ. Λειτουργία ἐντός ἱ. Κουβουκλίου
Ἐπιταφίου.

Τρισάγιον Ἡρώων.
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τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 12ην εἰς τήν Ἀκο-
λουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 13ην εἰς τήν Ἀκο-
λουθίαν τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, τόν Ἑσπερινόν
τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Νικολάου καί περί τήν 15.00΄εἰς τήν τε-
λετήν τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν λόφον τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νικησιάνης,
τήν ἰδίαν ἡμέραν εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρ -
θρου τοῦ Μ. Σαββάτου καί τήν περιφοράν τοῦ
Ἐπιταφίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Ἐλευθερίου, τήν 15ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς
Ἀγάπης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου,
τήν 21ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἀποστόλου Θωμᾶ Μεσιᾶς, τήν 22αν εἰς τόν
Ἑσπερινόν τοῦ Πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Γεωργίου Κηπιῶν, τήν 28ην συγχορο-
στάτησε εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
Ταξιαρχῶν Μανταμάδου.

Συμμετέσχε:
Τήν 3ην, 4ην καί 5ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Διαρ-

κοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς Συνοδικός Σύνεδρος.

Ἐτέλεσε:
Τήν 29ην εἰς τό Α΄ Κοιμητήριον Μυτιλήνης

Τρισάγιον ἐπί τῶν τάφων τοῦ π. Εὐστρατίου
Ἀναστασέλλη καί τοῦ Θεολόγου Γεωργίου Σω-
τηρίου.

Μ. Παρασκευή στήν Ἱ.Μ. Ἁγ. Δημητρίου Νικησιάνης.

Στό ἱ. προσκύνημα τοῦ Μανταμάδου.

Kατά τόν μήνα Μάϊο 2012 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Χρυσόστομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 6ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Παγγαιώτισσας, τήν

9ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἁγίου Χρι-
στοφόρου ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου, τήν 13ην εἰς τόν
Προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων
μετά τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Τρίκκης καί Σταγῶν
κ. Ἀλεξίου καί Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱεροθέου, τήν 21ην

εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί
Ἑλένης Δωματίων, τήν 24ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Εὐγενί-
ου Χορτοκοπίου ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Ἀναλήψεως, τήν 27ην εἰς τόν
Προκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας τῆς Ἁγιάσου Μυτι-
λήνης.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 12ην εἰς τόν Προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου

Βησσαρίωνος Τρικάλων, τήν 20ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τῶν Ἁγίων
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν τῆς
Ν. Περάμου, ὅπου στό τέλος ἐτέλεσεν Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου
τοῦ προκατόχου του Κυροῦ Ἀμβροσίου. 

Συμμετέσχε:
Τήν 2αν, 3ην καί 4ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συ-

νόδου ὡς συνοδικός Σύνεδρος, τήν 17ην εἰς τήν ὀρκωμοσίαν τῶν
Βουλευτῶν τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων εἰς τήν Ἀθήναν, τήν 26ην

τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ Ἱερέως Ἠλία Χαχάλη εἰς τά Βα-
σιλικά Λέσβου, ὁμιλήσας ἐπικαίρως. 

Εὐλόγησε:
Τήν 26ην εὐγενῶς προσκληθείς, τόν Γάμον τῶν Παναγιώτου

Μαρινάτου καί Πολυξένης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου
εἰς τά Μόρια Λέσβου.
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