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ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

1. Ἡ ἔννοια τοῦ τίτλουὉ τίτλος τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀνήκειστόν κορυφαῖο Πατέρα  καί  Διδάσκαλοτῆς Ἐκκλησίας μας τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόνΧρυσόστομο. Ἡ φράση αὐτή τοῦ ἱεροῦΠατρός βασίζεται σέ μία πολύ συνηθι-σμένη εἰκόνα τῶνχρόνων του, ὅτανἡ συγκοινωνίαμεταξύ χωριῶνκαί πόλεων δένἦταν εὔκολη ὑπό-θεση, ὅπως σήμερα. Οἱ σύγχρονες ὁδικέςἀρτηρίες, ὅπως τίς γνωρίζομε σήμερα,ἦταν τότε κάτι τό φανταστικό. Τό ἴδιοκαί τά μέσα τῆς συγκοινωνίας.Ἔτσι οἱ πόροι, τά περάσματα δη-λαδή, ἐπάνω κυρίως στά βουνά  καί χέρ-σους τόπους, σέ ἐρήμους καί ἀνύδρους, ἤμέσα ἀπό ποτάμια καί χειμάρρους, ἦτανμεγάλο εὐτύχημα, ἄν ὑπῆρχαν.  Αὐτές τίςδυσκολίες τῶν παλαιότερων γενεῶν στόθέμα τῆς συγκοινωνίας μᾶς ὑπενθυμίζεικαί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν ἀπαριθμῆτά «πάθη» του στούς Κορινθίους γρά-φοντας γιά κινδύνους, πού ἀντιμετώπισεκατά τήν διάρκεια τῶν ἱεραποστολικῶν

του ὁδοιποριῶν. «Ὁδοιπορίαις πολλά-
κις,  κινδύνοις ποταμῶν,..κινδύνοις ἐν
ἐρημία, κινδύνοις ἐν θαλάσση...» (Β΄Κορ. 11,26).Ἄπορος, λοιπόν, στήν πρώτη του ση-μασία, εἶναι ὁ τόπος, ἡ στεριά, τά ποτά-μια, ἡ θάλασσα, ὁτόπος γενικά, ὅπουδέν ὑπάρχει πέρα-σμα. Ἀντίθετα

εὔπορος εἶναι ὁτόπος, τόν ὁποῖονκανείς εὔκολα διαβαίνει, ὁ εὐκολοδιά-
βατος, διότι ἔχει πέρασμα, ἔχει δρόμο.Ἀπό τό ὑλικό αὐτῶν τῶν ἁπλῶν εἰκόνωνεἶναι κατασκευασμένη ἡ φράση, ἡ ὁποίαἀποτελεῖ τόν τίτλο τοῦ παρόντοςἄρθρου. Ἐδῶ γίνεται ἡ μεταφορά ἀπότήν ξηρά στή ζωή καί ἀπό τόν ἄνθρωποστόν Θεό. Πίστη σταθερή καί ἀκλόνητητοῦ ἁγίου Πατρός, ἀλλά καί κάθε πιστοῦχριστιανοῦ, εἶναι ὅτι ὁ Παντοδύναμος καίΠανάγαθος Θεός μας εἶναι ὁ εὔποροςἀνάμεσα στούς ἀπόρους ἀνθρώπους. ὉΘεός εἶναι Ἐκεῖνος, πού ἀνοίγει δρόμο,πέρασμα, πόρον, ἐκεῖ πού ὅλα εἶναι κλει-στά καί ἀδιαπέραστα.

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως Χρυσοστόμου

Σύνθημα καί μήνυμα
τῆς ἀπέραντης καί ἀτέλειωτης

αἰσιοδοξίας τοῦ Χριστιανοῦ



«Ὁ εὔπορος ἐν ἀπόροις Θεός»!  Τόσύνθημα καί τό μήνυμα τῆς ἀκλόνητης
ἐλπίδος τοῦ πιστοῦ ἀνθρώπου στήν
Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Τό αἰώνιο σύνθημακαί μήνυμα τῆς ἀπέραντης καί ἀτέλει-ωτης αἰσιοδοξίας τοῦ χριστιανοῦ. Ἐκεῖπού τά σκεπάζει τό πυκνό σκοτάδι καί ὁπόνος καί ἡ ἀπαισιοδοξία πλησιάζουνκαί περικυκλώνουν ἐπικίνδυνα τή ψυχήτοῦ ἀνθρώπου, ἐκεῖ λάμπει ξαφνικά τόΦῶς τό γλυκύ καί ἱλαρό τῆς ἐλπίδας,φῶς πού πηγάζει ἀπό τόν ἀνέσπεροἭλιο τῆς Δικαιοσύνης καί Ἀγάπης Χρι-στό. Οἱ ἐλπιδοφόρες αὐτές σκέψεις, πούγεννῶνται ἀπό τό ἐπιγραμματικό αὐτόρητό του ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ἔρχονταιἐπίκαιρα στό πνεῦμα μας αὐτές τίς ἡμέ-ρες, ἐνισχυμένες καί ἀπό τήν ὡραιότερηκαί θελκτικώτερη ἐποχή τοῦ χρόνου, πούδιανύομε, καί ἀπό τήν πανήγυρή μας, τήνπανήγυρη τῶν πανηγύρεων καί τήνἑορτή τῶν ἑορτῶν τῆς πίστεώς μας, τόἅγιο καί πανευφρόσυνο Πάσχα.

2. ἌνοιξηἌνοιξη! Τό μεγάλο καί θαυμαστό ἔργοτοῦ εὐπόρου Θεοῦ γιά μᾶς, τά ἄποραπλάσματά Του. Ἔλαμψε καί πάλι πανώ-ρια μέσα ἀπό τήν κατήφεια, τήν σκοτει-νιά καί τήν μαυρίλα τοῦ χειμώνα. Ἀλλάἄς ἀφήσωμε νά μᾶς τήν ὑμνήση ὁαἰσθαντικός μας ποιητής. «Εἶμαι ἡ ψυχή
τῆς Ἄνοιξης, ἡ δυνατή κι ὡραία/ καί
φτάνω μέ τό ὁλάνοιγμα τῶν ἄνθιμων
φτερῶν/..Σαλπίζω τήν Ἀνάσταση
τῶν ὄντων τή μεγάλη,καί σ’ ἕνα φῶς
πασίχαρο, τά πάντα προσκαλῶ./ (Στέφανος Δάφνης) .Ἐδῶ ἄς δώσωμε τόλόγο στόν ἐθνικό μας ποιητή, τόν ΚωστῆΠαλαμᾶ: «Ἐφέτος ἄγρια μ’ ἔδειρεν ἡ

βαρυχειμωνιά/ πού μ’ ἔπιασε χωρίς
φωτιά καί μ’ ἧβρε χωρίς νιάτα.. Μά
χτές καθώς μέ θάρρεψε τό γέλιο τοῦ
Μαρτιοῦ / καί τράβηξα νά ξαναβρώ τ’
ἀρχαῖα μονοπάτια / στό πρῶτο μο-
σκοβόλημα ἑνός ρόδου μακρινοῦ /
μοῦ δάκρυσαν τά μάτια./

3. ἈνάστασηἩ Ανοιξη μέ ὅλη τήν ὀμορφιά καί τάκάλλη της δείχνει τή Δύναμη τοῦ Εὔπο-ρου Θεοῦ μας. Τό ἴδιο καί ἀκόμη καλύ-τερα καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας.Μέσα ἀπό τόν Τάφο τόν σκοτεινόἔλαμψε ἡ Ζωή καί ἡ αἰώνια Χαρά τοῦ χρι-στιανοῦ, πού βλέπει μέ ἄλλο πιά μάτι καίἄλλη διάθεση τόν τάφο, τό σκοτεινόμνῆμα. Ἀπό ἐδῶ ξεκινᾶ ἡ αἰώνια ἄνοιξητῆς ψυχῆς στά δροσοβόλα πλάτη τοῦΠαραδείσου. Γι’ αὐτό τώρα  «τά πάντα
πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τέ καί
γῆ καί τά καταχθόνια.. Τώρα «εὐφραι-
νέσθω τά οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τά
ἐπίγεια...»Τώρα ἀπαιτεῖται ἀπό ὅλους μας ἡ κα-λύτερη αἰσιοδοξία,ἡ καλύτερη ἐνατένισητοῦ μέλλοντος, μέ ὁδηγό τήν ἀσάλευτηπίστη, ἀπό ὅλους, μικρούς καί μεγάλους,ἀπό τούς οἰκογενειάρχες, πού δυσκο-λεύονται ἀφόρητα οἰκονομικά, ἀπό τούςνέους πού χάνουν τό κουράγιο τους ἀπότήν παρατεινόμενη ἀνεργία. Μόνο θερμήπίστη χρειάζεται στόν Εὔπορο Θεό, καίτό ἀδιέξοδο θά μεταβληθῆ σέ διέξοδο, τόἄλυτο πρόβλημα θά βρῆ τή ποθητή λύσητου. Μᾶς τό ἐπιβεβαιώνει ἡ Ἄνοιξη, μᾶςτό κηρύσει μέ μύριες φωνές τό ΧΡΙΣΤΟΣΑΝΕΣΤἩ.!
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

1. Ἡ ἄρνηση τοῦ Πέτρου.
Ὤ ! καινῶν καί παραδόξων πραγμάτων! θά ἀναφωνήση

ἔκπληκτος, Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Πατέρες, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος, καθώς μελετᾶ τόν λόγο τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου,
πού ἀναφέραμε στήν ἀρχή τῆς σημερινῆς Ὁμιλίας μας. Τί ἀπάν-
τησε ὁ κορυφαῖος Ἀπόστολος, ὅταν μία ὑπηρέτρια τοῦ ἀρχιερέως
Καϊάφα, τόν ἀνεγνώρισε καί τόν ἔδειξε σέ ὅσους βρέθηκαν ἐκεῖ τή
νύχτα, πού κακοῦργοι καί ἀπαίσιοι ἄνθρωποι συνέλαβαν τόν
Κύριο καί τόν ὁδήγησαν στό μέγαρο τοῦ ἀρχιερέως γιά νά Τόν δι-
κάση τό Συνέδριο τῶν Ἰουδαίων; Μέ τήν ψυχή γεμάτη φόβο καί
ἀγωνία ὁ Πέτρος ἀρνήθηκε, καί μάλιστα ἀρνήθηκε ὁ δυστυχής μέ
ὅρκο, τήν γνωριμία του μέ τόν Διδάσκαλό του. Καί τόλμησε καί
εἶπε ἐκεῖνο τό λόγο, πού κάθε φορά πού θά τόν θυμόταν ἀργό-
τερα θά τοῦ μάτωνε τήν  καρδιά: «οὐκ οἶδα τόν ἄνθρωπον...».
Οὔτε τό ὄνομά Του δέν ἀνέφερε. «Δέν τόν ξέρω τόν ἄνθρωπο..!
Τόν εἶχε  ξεχάσει!

Γι’ αὐτό καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἀναφωνεῖ : Ὦ! καινῶν καί
παραδόξων πραγμάτων! Τί πράγματα εἶναι αὐτά, πρωτοφανῆ καί
παράξενα! Αὐτός πού πρίν λίγο στόν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ τόσο
εἶχε ἀγανακτήσει, ὅταν εἶδε ἐλεεινούς ἀνθρώπους νά ἁπλώνουν τά
χέρια τους γιά νά πιάσουν τό Διδάσκαλό του, τόσο ὀργίσθηκε,
τόσο ἀγανάκτησε, ὥστε ἔβγαλε μαχαίρι καί ὥρμησε ἐναντίον των
καί εὐτυχῶς ἔκοψε μόνο τό αὐτί ἑνός ἀπό αὐτούς τούς θρασύτα-
τους, τώρα λέγει  σέ μία ταπεινή ὑπηρέτρια «λάθος κάνεις..Ἐγώ
δέν ξέρω τόν ἄνθρωπο... Εἶχε ξεχάσει καί τό ὄνομα Του!

Λυπούμαστε γιά τήν θλιβερή αὐτή καί ἀπρόσμενη ἄρνηση τοῦ
Χριστοῦ ἀπό τόν κορυφαῖο μαθητή Του, τόν Ἀπόστολο Πέτρο.
Ἄν καί πρῶτος λυπήθηκε πολύ ὁ ἴδιος ὁ μαθητής καί ἔδωσε διέ-
ξοδο στήν βαθειά του θλίψη στά δάκρυα, τά πύρινα δάκρυα, μέ
τά ὁποῖα ἔβρεξε τό δάπεδο τοῦ μεγάρου  τοῦ ἄνομου ἀρχιερέως
ἐκείνη τήν Μεγάλη Πέμπτη τῆς δίκης καί καταδίκης τοῦ μεγάλου
Ἀθώου. Ἐμεῖς σήμερα ἄς αἰσθανθοῦμε λύπη στήν καρδιά γιά πολ-
λούς ἄλλους, σήμερα Ἁγία καί Μεγάλη Παρασκευή, πανσεβά-
σμια ἡμέρα τῶν Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου μας, πού ἔχουν
ξεχάσει  τόν Χριστό...

2. Ἀπό τήν Πολιτεία.
«Οὐκ οἶδα τόν ἄνθρωπον». Ἡ ἴδια κυνική ἄρνηση συνειδητά ἤ

ἀσυνείδητα, δυστυχῶς ἐπαναλαμβάνεται καί σήμερα ἀπό πολ-
λούς. Αὐτό τό θλιβερό φαινόμενο δέν βλέπομε τόσες φορές στήν

Ὅλοι τόν ξέρουν
τά βουνά, τά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνη,

οἱ κέδροι τῆς Γεθσημανῆς, τά πλήθη,
οἱ Ζακχαῖοι, οἱ νάνοι.

Οἱ ἄγριοι κρίνοι τῶν ἀγρῶν,
τ’ ἄνθη, τά μύρτα, ἡ φτέρη.
Μά ὁ Πέτρος τά μεσάνυχτα,

εἶπε πώς δέν τόν ξέρει.

Γ. Βερίτης

Ἐγκύκλιος
ΕΠΙ  Τῌ  ΑΓΙᾼ ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ 

3  Μαΐου  2013

Ο   ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ
«.. οὐκ  οἶδα τόν ἄνθρωπον» (Ματθ. 26,72)
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Πολιτεία, στήν Διοίκηση, ὅταν καταπατῆ
Νόμους τοῦ Εὐαγγελίου, νομίζοντας ὅτι
ἔτσι ἐξυπηρετεῖ τό συμφέρον τοῦ Ἔθνους
; Περιφρονεῖ ἀσύστολα τό Εὐαγγέλιο τοῦ
Χριστοῦ, ὅταν νομοθετῆ ἀντίθετα τελείως
μέ τίς αἰώνιες ἀρχές Του, οἱ ὁποῖες θεσπί-
σθηκαν γιά τό καλό τῶν ἀνθρώπων. Πῶς,
γιά παράδειγμα, δέν ἀρνεῖται σάν τόν
Πέτρο τόν Χριστό ἡ Πολιτεία, ὅταν ἀντί νά
βοηθήση τήν οἰκογένεια τήν πολύτεκνη, ἡ
ὁποία αἱμοδοτεῖ κυριολεκτικά καί μεταφο-
ρικά τό Ἔθνος, τήν ἐπιβαρύνει μέ βαρύ-
τερη καί σκληρότερη φορολογία; Πῶς δέν
μιμεῖται τόν δυστυχῆ Πέτρο ἡ Πολιτεία,
ὅταν ἀντί νά στηρίξη τήν θρησκευτική Παι-
δεία, τήν ὑπονομεύει συνεχῶς;

3. Ἀπό τήν Παιδεία.
Ἀλλά μήπως καί σ’ αὐτήν τήν ταλαί-

πωρη Παιδεία μας δέν ἀρνήθηκαν, δέν ξέ-
χασαν τό Χριστό μας, ὅπως ὁ Πέτρος; Δέν
προσπαθοῦν χρόνια τώρα νά τήν ἀποχρι-
στιανίσουν ; Δέν πολεμοῦν μερικοί, ἄνθρω-
ποι, ὄργανα μᾶλλον τοῦ ἀντιχρίστου, εἰ
δυνατόν οὔτε τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ νά
ἀκούγεται μέσα στά σχολεῖα; Δέν ἀγωνί-
ζονται νά ἐξαλείψουν τόν ὁμολογιακό χα-
ρακτήρα τῆς θρησκευτικῆς παιδείας
νομοθετώντας τελικά μία ἄχρωμη καί
ἄοσμη θρησκευτική γνώση, ὥστε τά παιδιά
μας στό ὄνομα τάχα τῆς πολυπολιτισμικό-
τητας καί τῆς παγκοσμιοποίησης νά μή
μποροῦν νά διακρίνουν ἀνάμεσα στήν
Ἀλήθεια, τήν μοναδική καί σώζουσα Ἀλή-
θεια τοῦ Εὐαγγελίου καί τίς θρησκευτικές
παραδόσεις ξένων λαῶν καί ἐθνῶν;

4. Ἀπό τήν οἰκογένεια.
«Οὐκ οἶδα τόν ἄνθρωπον... μία φορά

εἶπε ὁ Πέτρος καί τό μετανίωσε ἀργότερα
καί ἔκλαψε πικρά, ἐνῶ ἐμεῖς καί τό λέμε
καί δέν μετανοοῦμε.  Αὐτό τό φαινόμενο
τέλος τό ἀξιοδάκρυτο δέν παρατηροῦμε
στό θέμα οἰκογένεια αὐτοῦ τοῦ καιροῦ;

Δέν βλέπετε, πόσοι
ἀ ποφασίζουν νά νομι-
μοποιήσουν τίς μακ -
ροχρόνιες σχέσεις των
καί νά τελέσουν γάμο;
Προτιμοῦν νά ζοῦν στήν
παρανομία καί μάλιστα καί νά
τεκνοποιοῦν. Ἀλλά καί ὅταν ἀποφασίσουν
νά συνάψουν γάμο οἱ μισοί τόν τελευταῖο
καιρό καταφεύγουν στούς δημοτικούς
ἄρχοντες γιά τήν παρωδία τοῦ γάμου
ἀποφεύγοντας τό Μυστήριο τῆς Ἐκκλη-
σίας. Δυστυχῶς ὅμως χωρίς πίστη, χωρίς
χριστιανικά ἰδανικά καί ἀρχές, χωρίς τήν
εὐλογία καί τήν Χάρη τοῦ Χριστοῦ, τόν
ὁποῖον ξέχασαν σάν τόν Πέτρο, σχεδόν οἱ
μισοί γάμοι στήν πατρίδα μας ναυαγοῦν,
ἀποτυγχάνουν. Σπάνια πιά, ποῦ φθάσαμε!,
γάμοι στεριώνουν καί εὐδοκιμοῦν. Τά δια-
ζύγια ἰσοδυναμοῦν σχεδόν μέ τούς γάμους.

Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, ἀγαπητοί
ἀδελφοί! Στό κήρυγμα μας σταθήκαμε σέ
ἕνα χαρακτηριστικό καί ἐνδιαφέρον σημεῖο
τοῦ Δράματος τῶν Ἀχράντων Παθῶν τοῦ
Χριστοῦ μας. Μείναμε σκεπτικοί γιά λίγα
λεπτά στήν θλιβερή ἄρνηση τοῦ Πέτρου.
«οὐκ οἶδα τόν ἄνθρωπον.. Καί μετά ἀπό
αὐτό ρίξαμε τό βλέμμα μας στήν κοινωνία,
ὅπου ζοῦμε, καί διαπιστώσαμε πολλούς,
μά πολλούς μιμητές τοῦ Πέτρου. Στήν Πο-
λιτεία, στήν Παιδεία, στήν Οἰκογένεια. Ἄς
εὐχηθοῦμε ὅσοι κακῶς, κάκιστα, μιμήθη-
καν τόν Πέτρο στήν ἄρνηση, ὅλοι αὐτοί,
μᾶλλον ὅλοι μας, νά θελήσωμε νά μιμη-
θοῦμε τόν Πέτρο καί στήν μετάνοιά
του. Τό σφάλλειν ἀνθρώπινον, τό ἐπιμέ-
νειν ὅμως στό σφάλμα δαιμονικόν. Σήμερα
μέ δάκρυα στά μάτια καί πόνο εἰλικρινῆ
στή ψυχή ἄς ζητήσουμε συγγνώμην ἀπό
τόν δι’ ἡμᾶς Παθόντα Κύριο. Καί ὅπως ὁ
Πέτρος, ἄς μείνωμε γιά πάντα κοντά Του,
ὑπό τήν σκέπην τῆς αἰώνιας Ἀγάπης καί
Εὐλογίας Του. Ἀμήν

Διάπυρος πρός τόν Χριστόν εὐχέτης σας
† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙῼ ΠΑΣΧᾼ
5-5-2013

Τό τελικό ἀποτέλεσμα
Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Πατέρες

1. Πίστη καί ζωή.
ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !  Μέσα ἀπό τήν καρδιά μας πολλές φορές ἄς ἐπαναλάβωμε

αὐτόν τόν Ὀρθόδοξο χαιρετισμό καί συγχρόνως τήν καλύτερη ὁμολογία πίστεως. Καί
τοῦτο διότι τό Χριστός ἀνέστη δέν εἶναι μόνο ὁμολογία πίστεως στήν Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ μας καί στήν δική μας μελλοντική ἐκ νεκρῶν ἀνάσταση, ἀλλά εἶναι συνάμα
καί ζωηρή ἀνάμνηση τῆς θεωρίας μας γιά τήν ζωή, γιά τό τί πιστεύομε ὡς χριστια-
νοί γιά τά ζητήματα τῆς ζωῆς μας καί τήν ἀντιμετώπιση τους. Δηλαδή τό ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΕΣΤΗ εἶναι σύνθημα καί πίστεως καί ζωῆς, καί θεωρίας καί πράξεως.

Ἄς ἐξηγήσωμε καλύτερα τήν ἄποψή μας αὐτή. Τί εἶναι ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ
μας; Εἶναι τό ἔνδοξο τέλος μιᾶς ἐπίσης τρισένδοξης καί μοναδικῆς ζωῆς. Ἤ, ὅπως θά
μᾶς διδάξη ἀργότερα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, εἶναι ἡ βάση τῆς πίστεώς μας, διότι, μᾶς
τονίζει, ἐάν ὁ Χριστός δέν ἀνίστατο ἐκ νεκρῶν, τότε ἡ πίστη μας θά ἦταν χωρίς καμ-
μία σημασία, χωρίς νόημα. Αὐτή ὅμως τήν ἀπρόσμενη κατάληξη, πού εἶχε ἡ ζωή τοῦ
Κυρίου μας, μέ τήν Ἁγίαν Του Ἀνάσταση, ποιός παρακαλῶ τήν περίμενε;

2. Ἀπρόσμενη.
Δυστυχῶς ἐλάχιστοι ἤ καλύτερα νά ποῦμε κανείς. Ἐάν τήν ἐπίστευαν οἱ Ἅγιοι Ἀπό-

στολοι, δέν θά Τόν ἐγκατέλειπαν ἐπάνω στό Σταυρό. Θά ἔμειναν ὅλοι κοντά Του. Ἐάν
περίμεναν τήν ἐκ νεκρῶν Του Ἀνάσταση, δέν θά κλείνονταν στό ὑπερῶο τῶν Ἱερο-
σολύμων διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων. Δέν θά ἐχαρακτήριζαν «λῆρον», ἀνοησίες καί
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γυναικεῖες φλυαρίες τά ὅσα τούς εἶπαν
οἱ Μυροφόρες σχετικά μέ τόν ἄδειο Τάφο
καί τήν συνάντησή τους μέ τόν Ἀνα-
στάντα Κύριο.

Ἀλλά μήπως καί οἱ ἅγιες ἐκεῖνες γυ-
ναῖκες, οἱ Μυροφόρες, εἶχαν πιστεύσει
στήν Ἀνάστασή Του; Ἐάν τήν εἶχαν πι-
στεύσει, δέν θά ἔπαιρναν τά μύρα τά πο-
λύτιμα καί λίαν πρωί τῆς μιᾶς Σαββάτων
δέν θά ἔρχονταν στόν πανάγιο Τάφο γιά
νά ράνουν τό πανάχραντο Σῶμα Του. Γι’
αὐτό καί ἄκουσαν τήν ἐλαφρά ἐπίπληξη
τοῦ ἀγγέλου: «Τί ζητεῖτε
τόν ζῶντα μετά τῶν
νεκρῶν; τί θρηνεῖτε τόν
ἄφθαρτον ὡς ἐν φθορᾶ;»

Καί ὅμως παρά τήν γε-
νική ἀπιστία, φίλων καί
ἐχθρῶν, ὁ Κύριος, ὅπως
προεῖπε, ἀνέστη ἐκ νεκρῶν! Τό τέλος Του
δέν ἦταν, ὅπως τό περίμεναν οἱ ἄσπονδοι
θλιβεροί ἐχθροί Του, οἱ ἀρχιερεῖς καί οἱ
φαρισαῖοι. Ἐκεῖνοι οἱ ἀπαίσιοι κακοῦργοι
εἰρωνικά ἔλεγαν πρός τόν αἱμόφυρτο ἐπί
τοῦ Σταυροῦ Κύριο: «εἰ βασιλεύς Ἰσραήλ
ἐστι,  καταβάτω νῦν  ἀπό τοῦ σταυροῦ
καί πιστεύσομεν ἐπ αὐτῶ» (Ματθ.27,
42) καί ἀσφαλῶς θά ἡσύχασαν, ὅταν θά
Τόν εἶδαν νά ἀφήνη τήν Παναγία Ψυχή
Του νά φεύγη στόν οὐρανό μετά τό τε-
τέλεσται.. Θά εἶχαν οἱ ἀρχιερεῖς καί οἱ
φαρισαῖοι τότε ἀπόλυτα πεισθῆ, ὅτι αὐτό
ἦταν τό τέλος Του, ὅτι τό κήρυγμά Του
περί τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἦταν
ἕνα καλοφτιαγμένο παραμύθι καί τίποτε
περισσότερο..

3. Τό τέλος: τοῦ Θεοῦ.
Πόσο ὅμως πολύ ἔπεσαν ἔξω! Δέν τε-

λείωσαν τά πράγματα, πού ἀφοροῦσαν
τόν Κύριο, ὅπως ἐνόμιζαν. Ἀλλά τελεί-
ωσαν σύμφωνα μέ τό αἰώνιο Θέλημα τοῦ
Θεοῦ. Ἀπέτυχαν οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ

παταγωδῶς στίς προβλέψεις των. Αὐτό
εἶναι τό μεγάλο ἠθικό δίδαγμα ἀπό τό
τρισμέγιστο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Κυρίου μας. Τό μέλλον τό δικό μας, τό
μέλλον τῶν συνανθρώπων μας, τό μέλ-
λον τοῦ κόσμου ὅλου στά χέρια τοῦ Θεοῦ
εὑρίσκεται. Ἡ ἱστορία μας κατά ἕνα μυ-
στηριώδη τρόπο, ἄγνωστο σέ μᾶς, δέν
διευθύνεται ἀπό ἐμᾶς ἀλλά ἀπό τόν
Πάνσοφο καί Παντοδύναμο Θεό. Ἐκεῖ
πού ὑπάρχει σκοτάδι πυκνό, καί καμμία
ἀνθρώπινη ἐλπίδα, καί ἀδιέξοδο, ἐμεῖς ἄς

φωτίζωμε τό σκοτάδι τῆς
ἀπελπισίας καί τοῦ ἀδιε-
ξόδου μέ τό μικρό κεράκι
τῆς ἐλπίδας στόν Θεό.

Καί ἄς ἐλπίζωμε, ἐκεῖ
πού οἱ ἄπιστοι εἶναι βυθι-
σμένοι στό σκοτάδι τῆς

ἀπελπισίας, καί τότε ἡ ἀπροσδόκητη βοή-
θεια θά ἔλθη. «Ἡ ἐλπίς οὐ καταισχύνει»
(Ρωμ.5, 5).  Ὅπως τότε μέσα στό πυκνό
σκοτάδι, πού βρέθηκαν οἱ μαθητές καί οἱ
φίλοι τοῦ Χριστοῦ, μετά τόν Σταυρό
Του, ὅπως τότε πού ἔλαμψε σάν τόν
ἀνοιξιάτικο Ἥλιο ἡ Ἀνάστασή Του καί
ἔφερε ἀπρόσμενη χαρά καί εὐτυχία καί
διέλυσε τό σκοτάδι τῶν ἀμφιβολιῶν καί
τῆς ἀπιστίας.

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί, ἄς πάρωμε θάρρος
καί πολύ κουράγιο ἀπό τήν Ἀνάσταση
τοῦ Κυρίου μας. Ἐφόσον ζῆ Κύριος ὁ
Θεός, πάντα θά ὑπάρχη καί θά βασιλεύη
ἡ ἐλπίδα. Μόνο ἄς μή ξεχνᾶμε τό δικό
μας χρέος, ὥστε πάντοτε νά εἶναι ἀναμ-
μένη στήν καρδιά μας ἡ ἐλπίδα:  «ἑαυ-
τούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν
ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῶ παραθώμεθα» Ἄς
παραμείνωμε γιά πάντα συνδεδεμένοι μέ
τήν πηγή τῆς Ζωῆς, τόν Χριστό μας καί
τότε θά εἴμαστε οἱ εὐτυχέστεροι τῶν
ἀνθρώπων. Ἀμήν

Τό μέλλον τῆς ζωῆς
μας βρίσκεται στά

χέρια τοῦ Θεοῦ

Εὐχέτης σας πρός τόν Ἀναστάντα Κύριον
† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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1. Δεινά τῆς Θράκης.
Εἶναι γεγονός παγκοίνως γνωστό ὅτι ἡ με-

γάλη μας προσφυγομάνα Μακεδονία μέ τή
συμπαράσταση τῆς Δυτικῆς Θράκης δέχθηκε
σέ πολλές περιόδους τά μεγάλα κύματα προ-
σφύγων ἀπό τή Μικρά Ἀσία καί τή Θράκη καί
ἀκόμα εἶναι γνωστό ὅτι οἱ πρόσφυγες κατέ-
κλυσαν τή Μητροπολιτική Ἑλλάδα ὄχι μόνον
τήν περίοδο 1922 – 1923 ἀλλά καί νωρίτερα
τήν περίοδο 1913 – 1914. Καί μιά πού φέτος
συμπληρώνονται 100 χρόνια ἀπό τόν πρῶτο
ξεριζωμό τῶν Θρακιωτῶν μας θἄθελα ὡς
καθῆκον, ἔκφραση ψυχῆς καί βαθυτάτου σε-
βασμοῦ πρός τούς ὑπέροχους ἐκείνους πατέ-
ρες μας, νά καταθέσω τῆς ψυχῆς μου τήν
ἀνθοδέσμη πάνω στό ἱερό χῶμα τῆς Θράκης
μας, πού μέ τά μύρα τοῦ Ἀπρίλη σκεπάζει τά
ἱερά λείψανα τῶν προγόνων μας.

Θράκη, Πατρίδα τῶν Πατέρων μας, ἱστο-
ρική αἱματοπότιστη πατρίδα. Θά παραβλέψω
τά δεινά πού ὑπέστησαν τά παιδιά σου στήν
περίοδο τῶν Σταυροφοριῶν ἀπό 1204 καί
μετά. Θά παραβλέψω τήν κατάκτησή σου ἀπό
τούς Ὀθωμανούς, ἀπό Καλλίπολη μέχρι
Ἀνδριανούπολη, ἀπό τό 1307 καί ἐντεῦθεν καί
ἀφοῦ στροβιλιστῶ στό ἔρεβος τῆς Τουρκο-
κρατίας ἄς φθάσω στό 1878 μέ τόν Ρωσο-
τουρκικό πόλεμο καί ἐντεῦθεν στό 1880 μέ τήν
δημιουργία τοῦ κομιτάτου τῆς Ἀνατολικῆς Ρω-
μυλίας μέ τούς Βουλγάρους καί τήν προσθήκη
δεινῶν ἀπό ὁμόδοξη χώρα πρός τά σπλάγχνα
σου μέ διώξεις, μέ δηώσεις, ἐμπρησμούς, βια-
σμούς, τρομοκρατίες, φόνους, καταστροφές
τῶν παιδιῶν σου. Ὅταν τό ἅλικον αἷμα τους

πότιζε τήν πονεμένη σου γῆ. Καί σάν νά μήν
ἔφθαναν αὐτά, τά ξημερώματα τῆς Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς τοῦ 1912 ἕνας τρομερός σεισμός
διαρκείας 16 δευτερολέπτων σ’ ὅλα τά Γυαλο-
χώρια ἀπό Ραιδεστό μέχρι καί Καλλίπολη ὄχι
μόνο ἰσοπεδώνει ἀλλά καί θάβει κάτω ἀπό
ἐρείπια τῶν γκρεμισμένων σπιτιῶν χιλιάδες
ἀπό τά σπλάγχνα σου, συμπληρώνοντας τόν
τελικό ὄλεθρο καί μέ τίς ἀδηφάγες φλόγες τῶν
φοβερῶν καί τρομερῶν πυρκαϊῶν.

2. Μετά τούς Βαλκανικούς.
1913. Οἱ Βαλκανικοί πόλεμοι ἐνάντια στίς

Βουλγαρικές ὀρδές ἀναγκάζουν τούς Βουλγά-
ρους σέ ὀπισθοχώρηση. Δυστυχῶς ὅμως ἡ
ὑποχώρηση τῶν ὁμοδόξων ἀνοίγει τήν ὄρεξη
καί τό μένος τῶν ἀλλοθρήσκων. Μέ μεθο-
δευμένες πλέον ἐνέργειες οἱ Τοῦρκοι ζητοῦν
τήν ἐκκένωση  τοῦ προαιωνίως Ἑλληνικοῦ σου
ἐδάφους ἀπό ὅλα σου τά παιδιά. Καί τότε,
Θράκη μου, ὅρμοι καί σκάλες καί λιμάνια δέ-
χονται κατά κύματα τά προσφυγάκια σου
καθώς ξεριζώνονται ἀπό ὅτι προσφιλέστερο
καί μέ μάτια δακρύβρεκτα ἀγκαλιάζουν μέ
σπαραγμό χωριά καί πόλεις, λαγκαδιές καί
ἀγροκτήματα, ἐλαιῶνες καί ἀμπέλια. Βλέπουν
μέ λύσσα τίς ὕαινες τῆς Ἀνατολῆς νά ἰσοπε-
δώνουν καί νά βεβηλώνουν ἐκκλησιές καί μο-
ναστήρια, προσκυνητάρια καί ἁγιάσματα,
σπίτια καί χώρους βοηθητικούς. Νά ἀφήνουν
μνήματα, νά θάβουν στούς δρόμους τά προ-
σφιλῆ πρόσωπά τους καί νά  'ρχονται ἄλλοι
μέν διά θαλάσσης καί ἄλλοι διά ξηρᾶς στή φι-
λόξενη Μακεδονίτιδα γῆ. Καί κεῖ πού πῆγαν νά

Ὑπὸ τοῦ Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Παπαδάκη 
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου

Ἐλεγεία

στήν δεινοπαθήσασα

ΘΡΑΚΗ
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πνίξουν καί νά σφουγγίσουν τό δάκρυ τους
ἄκουσμα χαρμόσυνο ἔφτασε στά αὐτιά τους.
Ἡ γῆ πού στόν τόπο της εἶχαν στραμμένα τά
μάτια, ἡ γῆ ἡ χαρίεσσα καί εὐλογημένη, ἡ γῆ
τῆς Βασιλεύουσας καί τοῦ ἱεροῦ Ὄρους, ἡ γῆ
τῶν τάφων τῶν Πατέρων σας εἶναι πλέον ἐλεύ-
θερη. Καί νά μέ ἀκάθεκτη ὁρμή καί ἀνυπέρ-
βλητη ταχύτητα καταφθάνει, Θράκη μου, ὅλος
ἐκεῖνος ὁ εὐγενής καί ἀγαπημένος σου πληθυ-
σμός. Ἑλληνική πλέον πολιτεία μέ ὕπατο
ἁρμοστή τόν Στακτούρη, μέ τήν παρουσία τοῦ
Ἑλληνικοῦ μας στρατοῦ, μέ μία εὐνοϊκή συν-
θήκη Σεβρῶν ἀπό τήν πόλη τῶν ὀνείρων μέχρι
τήν Ἀνδριανούπολη καί τήν Ἄβυδο, ἀπό τόν
Αἶνο τῆς Δόμνας μέχρι τήν Ραιδεστό καί τήν Τυ-
ρολόη τά μαῦρα σύννεφα διαλύθηκαν καί γα-
λανός οὐρανός μέ τήν κυανόλευκη ἀπ’ ἄκρον
εἰς ἄκρον φωτίζει ἐντονότερα τό ἄφθαρτο κάλ-
λος τῆς Θράκης μας. 

3. Τό 1922
Ὅμως τό ὄνειρο δέν κράτησε πολύ. Μέ τήν

ἧττα τοῦ Βενιζέλου καί τήν ἄνοδο τοῦ Γούναρη
ἀλλάζει ἡ στάση τῶν Ἀγγλογάλλων. Τό δέλεαρ
τοῦ Κεμάλ μέ τίς πετρελαιοπηγές τοῦ Κιρκούτ
καί τῆς Μουσούλης μετατρέπει τούς πρώην φί-
λους καί συμμάχους σέ ἄσπονδους ἐχθρούς
καί διῶκτες. Τό τίμημα τό πληρώνεις ἐσύ
Θράκη μου, σκληρά. Γερμανική ὕαινα διά τοῦ
Φόν Λίμαν καταστρώνει σχέδια ὁλοκληρωτι-
κοῦ ξεριζωμοῦ καί ἀφανισμοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ
στοιχείου ἀπό τήν Θράκη μας. Ἀλλόφρονες,
ἀπελπισμένοι, δυστυχέστατοι, καταρρακωμέ-
νοι, πληγωμένοι, πεινασμένοι οἱ πρόσφυγες
ἀπό τίς 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τίς 15 Νοεμ-
βρίου, εἴτε μέ πλοῖα, εἴτε μέ ἁμάξια τό 1922
ζοῦν τή δεύτερη πικρή προσφυγιά. Μέσ’ τίς
ψυχές τους ὅμως ὑπάρχουν χαραγμένες κά-
ποιες ἀνεξίτηλες εἰκόνες, κάποιες γλυκές ἀνα-
μνήσεις ἀπό τίς ἐκκλησιές τους καί τή
θρησκευτική  τους ζωή. 

Πῶς ν’ ἀφήσουν ἀπορφανισμένο τόν Ἅγιο
Τρύφωνα, ὅταν σ’ αὐτόν προσέπιπταν καί ζη-
τοῦσαν τόν Ἁγιασμό καί τή χάρη του τήν ἡμέρα
τῆς μνήμης του γιά τά φυτά καί τούς κήπους;

Στήν ἀγκαλιά τους τόν πῆραν περιπαθῶς καί
τόν ἔφεραν στή νέα τους πατρίδα. Καί ὅταν
στά κοπάδια τους ἔδιναν τόν ἁγιασμένο ἄρτο
τοῦ Ἁγίου Μοδέστου θά τόν ἄφηναν κι’ αὐτόν
στά χέρια τῶν Ἀγαρηνῶν; Καί ὅταν τά μάτια τά
ἔπλυναν στῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τό ἁγίασμα
θά τήν ἄφηναν κι αὐτήν μόνη κι’ ὀρφανή νά
ἀντικρίζει τό βλοσυρό βλέμμα τῶν Τούρκων;
Ὄχι ποτέ. Γι’ αὐτό καί μετέφεραν στίς νέες
τους πατρίδες ἀναρίθμητα σεβάσματα, τά
ὁποῖα διαχρονικά ἕνωναν καί ἑνώνουν τήν
ἀλησμόνητη πατρίδα μέ τή νέα πού τούς ὑπο-
δέχθηκε. Συνάμα κι εἶναι σημεῖα ὑπόμνησης
γιά τίς νεότερες γενεές, πώς ὅ,τι ἦλθε ἐδῶ κά-
ποτε ἦταν ἐκεῖ καί ἐκεῖ ἀναπαύονται τόν ὕπνο
τοῦ δικαίου οἱ ἀγαπημένοι μας πατέρες ὄχι σέ
ξένη γῆ, στή γῆ τή δική τους. 

Καί ἄν τέτοιες μέρες τῆς θύμισης τοῦ ξερι-
ζωμοῦ ἐμᾶς τά παιδιά τους, παιδιά τῆς δεύτε-
ρης καί τρίτης γενιᾶς, μᾶς συγκινοῦν
ἀφάνταστα καί συγκλονίζουν τίς ψυχές μας ἄς
ἀφήσουμε τά μυρωμένα ἀνοιξιάτικα λουλού-
δια μαζί με τά μύρα τῆς δικῆς μας ψυχῆς, ν’
ἀνθίσουν πάνω ἀπό τούς τίμιους τάφους τους
καί ἄς ἀφήσουμε τά ὁλάνθιστα δένδρα τῆς
πλούσιας Θρακιώτικης γῆς νά μεταφέρουν μέ
τήν πνοή τοῦ ἀνέμου ὡς εὐῶδες θυμίαμα
ὅπου Θρακιώτικη γῆ, εἴτε σέ ἐμφανῆ ἤ ἀφανῆ
κοιμητήρια, εἴτε σέ βρύσες στοιχειωμένες, εἴτε
δάση καί ρουμάνια, εἴτε σέ θάλασσες, ποτα-
μούς καί ρεματιές, ὅπου κι ἄν εἶναι θαμμένα
τά παιδιά σου μαζί μέ τή θερμή μας προσευχή
ν’ εἶναι αἰώνια ἡ μνήμη σας Πατέρες μας. Μαζί
μέ τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ νά σᾶς σκέπει τό
σύμβολο τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ μας καί μαζί
μέ τήν ὑπόσχεσή μας, πώς ποτέ δέ θά σβήσει
μέσα ἀπ’ τό νοῦ μας ἡ εἰκόνα σου Θράκη μας
κι ὁ πόθος καί τό ὄνειρο πώς μία κάποια
στιγμή ὅταν θελήσει ὁ Θεός μία ἄνοιξη γραμ-
μένη στίς οὐράνιες σελίδες τά
χελιδόνια σου καί πάλι νά ἐπι-
στρέψουν στίς φωλιές τῶν πα-
τέρων μας.
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Τοῦ Μιχαήλ Γ. Τρίτου
Κοσμήτορος Θεολ. Σχολῆς Α.Π.Θ.

Οἱ φωτιστές τῶν Σλά-
βων, Θεσσαλονικεῖς
ἱεραπόστολοι Κύριλ-

λος καί Μεθόδιος, τῶν
ὁποίων τή µνήµη γιορτάζει ἡ
Ἐκκλησία µας τήν 11ην
Μαΐου, εἶναι οἱ κατεξοχήν
ἐκφραστές τοῦ ὑπερεθνικοῦ,
ὑπερφυλετικοῦ καί
οἰκουµενικοῦ πνεύµατος τῆς
Ὀρθοδοξίας. Ὁ ἐκχριστια-
νισµός τῶν Σλάβων καί ἡ
δηµιουργία τοῦ σλαβικοῦ
ἀλφαβήτου πού ἐπέτυχαν,
ἀποτελοῦν ἕνα ἀπό τά µεγα-
λύτερα ἐπιτεύγµατα τοῦ βυ-
ζαντινοῦ πολιτισµοῦ καί ἕνα
χωρίς προηγούµενο ἄθλο γιά
τόν καθορισµό τῆς πορείας
τοῦ Χριστιανισµοῦ καί τοῦ
πολιτισµοῦ στή Βόρεια, Κεν-
τρική καί Νοτιοανατολική
Εὐρώπη. Δικαιολογηµένα ὁ
D. Obolensky παρατηρεῖ ὅτι
«µία ἀποστολή πού ἀποσκο-
ποῦσε ἀρχικά νά κηρύξει τόν
Χριστιανισµό στό µοραβικό

ἰδίωµα, κατέληξε στή γένεση ἑνός ὁλόκληρου σλα-
βικοῦ πολιτισµοῦ». 

Δυστυχῶς, οἱ Σκοπιανοί, στήν προσπάθεια
πλαστογραφήσεως τῆς ἱστορίας µας µέ τό σφετε-
ρισµό τοῦ ἱστορικοῦ ὀνόµατος τῆς Μακεδονίας,
διαδίδουν ὅτι ὁ Κύριλλος καί ὁ Μεθόδιος δέν ἦταν
Ἓλληνες, ἀλλά Σλάβοι. Ἀποκορύφωµα αὐτῆς τῆς
ἀδιαλλαξίας εἶναι ἡ µετατροπή τοῦ τάφου τοῦ
ἁγίου Κυρίλλου ἀπό τήν πολιτική καί ἐκκλησια-
στική τους ἡγεσία σέ ἀντικείµενο ἀλυτρωτικῶν
διεκδικήσεων. Σ’ αὐτόν τόν τάφο, πού βρίσκεται
στή Ρώµη, στό ὑπόγειο τῆς πρωτοχριστιανικῆς βα-
σιλικῆς τοῦ ἁγίου Κλήµεντος, κοντά στό Κολοσ-
σαῖο, ὑπάρχει ἐντοιχισµένη µεταλλική πλάκα τῶν
Σκοπιανῶν, στήν ὁποία ἀναγράφεται ὅτι ὁ ἅγιος
Κύριλλος εἶναι «ὁ ἁγιώτερος τοῦ µακεδονικοῦ
ἔθνους».

Στίς ἐπιστηµονικές ἀτεκµηρίωτες θέσεις τῶν
σκοπιανῶν ἱστορικῶν ὅτι ὁ ἅγιος Κύριλλος καί ὁ
Μεθόδιος ἦταν Σλάβοι, ἐπειδή γνώριζαν τή σλα-
βική καί ἐπέδειξαν πρωτοφανῆ ζῆλο στό ἔργο τοῦ
ἐκχριστιανισµοῦ τῶν Σλάβων, ἔχουµε νά παρατη-
ρήσουµε τά ἑξῆς: 

1. Καµία ἱστορική πηγή δέν µαρτυρεῖ ἄµεσα ἤ
ἔµµεσα ὅτι οἱ δύο ἀδελφοί εἶχαν σλαβική κατα-
γωγή. Ἀντίθετα οἱ πηγές τῆς ἐποχῆς τούς δια-
στέλλουν ἀπό τούς Σλάβους. 

2. Οἱ δύο ἀδελφοί δέν ἦταν οἱ µόνοι πού γνώ-
ριζαν σλαβικά στό Βυζάντιο. Ὅπως παρατηρεῖ ὁ
ἀείµνηστος καθηγητής Παν. Χρήστου, ἄν ὁ τόπος
ἀποστολῆς τους ἦταν δεῖγµα καταγωγῆς, τότε θά
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ἔπρεπε νά ἦταν καί Ἄραβες,
ἀφοῦ ὁ Κύριλλος εἶχε ἀπο-
σταλεῖ καί στό Χαλιφάτο, ἤ
καί Χαζάροι, γιατί καί οἱ δύο
τους ἐργάσθηκαν µεταξύ τῶν
Χαζάρων.

3. Ὁ ζῆλος τους γιά τόν
ἐκχριστιανισµό τῶν Σλάβων
δέν ἑρµηνεύεται µέ κριτήρια
ἐθνικιστικά, ἀλλά
πνευµατικά καί ἱεραποστο-
λικά. Ὅπως δέν ἑρµηνεύεται
µέ τέτοια κριτήρια ὁ ζῆλος
σηµερινῶν ἱεραποστόλων,
πού ἀναλίσκονται γιά τή
διάδοση τοῦ εὐαγγελικοῦ
µηνύµατος στίς χῶρες τῆς
Ἀφρικῆς καί ἀλλαχοῦ. 

4. Ὁ Κύριλλος στό διά-
λογό του µέ τούς Μωαµεθα-
νούς ὑπογραµµίζει ὅτι «ἐξ
ἡµῶν προῆλθον πᾶσαι αἱ
ἐπιστῆµαι» καί ἐννοεῖ φυ-
σικά τούς βυζαντινούς καί τή
βυζαντινή ἑλληνική παιδεία.
Βλέπουµε δηλ. ὅτι ἔχει συ-

νείδηση ὅτι ἀνήκει στή βυζαντινή κοινωνία καί ἔχει
ἐπίγνωση τοῦ ὑψηλοῦ πολιτιστικοῦ ἐπιπέδου τῆς
πατρίδος. 

5. Σέ ἐρώτηση τοῦ Χαγάνου τῶν Χαζάρων πρός
τόν Κύριλλο γιά τό τί δῶρο θά ἐπιθυµοῦσε γιά τήν
ἐκπλήρωση τῆς ἀποστολῆς τους σ’ αὐτούς,
ἐκεῖνος, σύµφωνα µέ τόν βιογράφο του, εἶπε: «Δός
µοι ὅσους ἔχεις αἰχµαλώτους ἐνταῦθα Ἕλληνας,
τοῦτό ἐστι δι’ ἐµέ ἀνώτερον παντός δώρου». Ἐδῶ
φαίνονται καθαρά τά ἑλληνικά του αἰσθήµατα,
ἀπόρροια τῆς καταγωγῆς του. 

6. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σάλτσπουργκ Ἀλβίνος,
σύγχρονος τοῦ Μεθοδίου, σέ ἐπιστολή του στόν
Πάπα Ἰωάννη Η΄ ὀνοµάζει τόν Μεθόδιο Ἕλληνα
«Graecus Methodius nomine». 

7. Ὁ συντάκτης τοῦ βίου τοῦ ἁγίου Κυρίλλου
ἀναφέρει ὅτι ὁ Πάπας ἔδωσε ἐντολή, ὅπως στήν
κηδεία τοῦ Κυρίλλου στή Ρώµη νά πάρουν µέρος
ὅλοι οἱ ἐν τῇ Ρώµῃ διαµένοντες Ἕλληνες. Γιατί νά
γίνει αὐτό, ἄν ὁ Κύριλλος δέν ἦταν Ἕλληνας; 

8. Ἄν οἱ δύο ἀδελφοί ἅγιοι Κύριλλος καί Με-
θόδιος ἦταν σλαβικῆς καταγωγῆς καί εἶχαν πανσ-
λαβικούς στόχους χίλια χρόνια πρίν τήν ἐµφάνιση
τοῦ πανσλαβισµοῦ, οἱ ἱστορικές πηγές δέν θά πα-
ρέλειπαν νά τό σηµειώσουν. Κυρίως ὅµως, οἱ
ἄρχοντες τοῦ Βυζαντίου, ἄν συνέβαινε αὐτό, δέν
θά ἐπέλεγαν αὐτούς νά ἡγηθοῦν τῆς ἀποστολῆς. 

Εἶναι χαρακτηριστική ἡ δήλωση τοῦ διαπρε-
ποῦς γερµανοῦ γλωσσολόγου – σλαβολόγου
Bruckner, ὁ ὁποῖος διατύπωσε τήν ἄποψη ὅτι οἱ
µεταφράσεις τοῦ ἁγίου Κυρίλλου στά σλαβικά δεί-
χνουν ἄνθρωπο πού γνώριζε βέβαια ἄριστα τήν
σλαβική γλώσσα, ἀλλά ὁ ἴδιος δέν ἦταν Σλάβος.

Γιά τούς σλαβικούς λαούς, τόν ἑλληνικό λαό,
σύνολη τήν Ὀρθοδοξία ἀλλά καί τόν παγκόσµιο
πολιτισµό, οἱ ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος ἀπο-
τελοῦν δεῖκτες πορείας καί παραµένουν πάντοτε
σύµβολα µίας κοινῆς πνευµατικῆς παραδόσεως,
ὑπερβάσεως τῶν ἐθνικισµῶν, προβολῆς τῆς
οἰκουµενικότητας τοῦ Χριστιανισµοῦ, σεβασµοῦ
τῆς ἑτερότητας ἀτόµων καί λαῶν καί εἰρηνικῆς
συνυπάρξεως τῆς ἀνθρωπότητας, ἀνεξαρτήτως
πολιτικῶν καί κοινωνικῶν διαφορῶν.
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Ὁ ὁρισμός τῆς Βιομηχανίας Θεάματος

Ἡ βιομηχανία θεάματος δέν καθιστά ἐκ
προοιμίου τόν ἀρνητικό παράγοντα ἤ πα-
ρουσία στόν ἄνθρωπο, ἀλλά ἀντιθέτως
δίνει ἀρκετές εὐκαιρίες στήν Ἐκκλησία
πρός εὐαγγελισμό. Ὁ ὅρος «βιομηχανία
θεάματος», προέρχεται ἀπό τίς ἑξῆς, ἀντι-
ληπτές ἀπό ὅλους, τήν λέξη βιομηχανία,
ὅπου δηλώνεται ἡ μαζικότητα καί ὄχι τό
προσωπικό μήνυμα στόν κάθε ἄνθρωπο ξε-
χωριστά καί τήν λέξη θέαμα, ἡ ὁποία δη-
λώνει τό ὀπτικό στοιχεῖο, δηλαδή τόν
τρόπο, μέ τόν ὁποῖο ἀντιλαμβανόμαστε
αὐτή τή βιομηχανία, τήν ὁποία στήν σύγ-
χρονη ἐποχή ἀποτελοῦν τά ἠλεκτρονικά
μέσα, τά ὁποία διαμορφώνουν τήν κοινή
γνώμη. Οὐσιαστικά, ὁ παραπάνω ὅρος δη-
λώνει τήν παραγωγή εἰκόνων καί θεαμά-
των, μέ σκοπό τήν τέρψη τῶν θεατῶν χωρίς
τό ἐνδιαφέρον γιά κάποια, ἔστω καί στοι-
χειώδη πνευματική ὠφέλεια. Αὐτή ἡ δημι-
ουργία ἐρεθισμάτων, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται
σέ μεγάλες ὁμάδες ἀνθρώπων, ἔχει ὡς
ἀποτέλεσμα τήν ἀπώλεια τῶν ἰδιαιτέρων
χαρακτηριστικῶν στοιχείων, ἤ ἀλλιῶς τῆς
«ταυτότητας» συγκεκριμένων ἀνθρώπι-
νων ὁμάδων καί τήν ἰσοπέδωση, ἡ ὁποία
ξεκινᾶ ἀπό τόν τρόπο ζωῆς καί συμπερι-
φορᾶς, καί φθάνει μέχρι τόν τρόπο ἐνδυ-

μασίας καί διατροφῆς. Τά «εὔκολα» θύ-
ματα τῆς συγκεκριμένης κρίσης, ἀποτε-
λοῦν οἱ νέοι, δηλαδή οἱ ἔφηβοι, οἱ ὁποῖοι
καταναλώνουν τόν ἐλεύθερο χρόνο τους
μπροστά σέ ἠλεκτρονικές συσκευές, μέ
κύρια τόν ὑπολογιστή, καταλήγοντας καί
σέ σημεῖα ἐθισμοῦ! 

Τό ἀρνητικό περιεχόμενο

Ὡς ἀποτέλεσμα ἔχουμε στήν σύγχρονη
ἐποχή, μέ τό αὐξημένο μορφωτικό ἐπίπεδο,
τήν ἀδυναμία τῶν νέων νά συνάψουν
φιλίες καί γενικότερα νά ἐπικοινωνήσουν
μέ τούς συνομηλίκους τους, ἐξαρτώμενοι,
μόνο ἀπό τίς συσκευές. Εἶναι, λοιπόν, δε-
δομένο ὅτι, σκοπός τῆς συγκεκριμένης
«βιομηχανίας», ἀποτελεῖ μόνο ἡ εὐχα-
ρίστηση τοῦ θεατῆ καί ὄχι ἡ ψυχική ὠφέ-
λεια ἀκόμη καί μέ εἰκόνες παράλογες,
παράνομες καί ἀνήθικες, οἱ ὁποῖες, ὅπως
εἶναι λογικό, βλάπτουν πνευματικά – ψυ-
χοσωματικά τόν ἄνθρωπο, δημιουργώντας
ἄγχος, λαγνεία, ραθυμία, μόνωση, ἀδιαφο-
ρία, δηλαδή τραγικά – δυστυχισμένα, ὄχι
πρόσωπα, ἀλλά ἄτομα. Μέ ἁπλά λόγια, ἡ
υἱοθέτηση συμπεριφορῶν, μέσω τῆς «βιο-
μηχανίας θεάματος», τούς  θέτει σέ μία
ἐπικοινωνιακή δυσκαμψία, ἡ ὁποία ἐντεί-
νεται σέ περιόδους ὅπου τό βιοτικό ἐπί-

Ἀρχιμ. Ἐλευθερίου Εὐδοκίδη

Θεολογική προσέγγιση

ἑνός σοβαρώτατου θέματος

τῆς ἐποχῆς μας
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πεδο εἶναι χαμηλό καί τό πολιτικό περι-
βάλλον πιεσμένο. Στό συγκεκριμένο πλαί-
σιο, τό ἀνθρώπινο πνεῦμα ἀναζητεῖ, ἀλλά
καί τό πολιτικό καθεστώς, ἀντίστοιχα,
παρέχει θεάματα πρός ἀποφόρτιση τῆς
ὅλης κατάστασης. Ἕνα παράδειγμα,
κατά τά ἀρχαία χρόνια, εἶναι τῆς Ρώμης,
ὅπου ἡ πολιτική ἡγεσία, συγκεκριμένα ἡ
τυραννική, ἡ ὁποία ζοῦσε στόν ὑπερβολικό
πλοῦτο καί πολυτέλεια, καί μέ σκοπό τήν
τήρηση τῆς τάξης στόν λαό (πληβείους),
θέσπισαν τό γνωστό σέ ὅλους «ἄρτον καί
θεάματα». Ἐπίσης, κατά τόν τελευταῖο
αἰώνα, εἶναι ἀντιληπτό ἀπό ὅλους σχεδόν
καί γιά λόγους, τούς ὁποίους ἀναφέραμε
παραπάνω, ὅτι ἡ «βιομηχανία θεάματος
ἀνθεῖ κυρίως στίς λεγόμενες «τρίτες»
χῶρες, ὅπως στήν Ἰνδία.  

Ἡ Ἐκκλησία θεραπευτήριο
τοῦ σύγχρονου τραγικοῦ ἀνθρώπου

Ἀντίθετα, μέ τήν βιομηχανία θεάματος,
ἡ ὁποία λειτουργεῖ ὡς «Μεσσίας» σώζον-
τας τόν ἄνθρωπο, ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα
Χριστοῦ, θέλει νά σώσει τόν ἄνθρωπο.
Ἐπειδή, λοιπόν, ἀποτελεῖ τόν μοναδικό
πνευματικό «φάρο» - καθοδηγητή, ὀφεί-
λει νά διεξάγει ἕνα συνεχῆ διάλογο μέ
τούς φορεῖς οἱ ὁποῖοι διαχειρίζονται ζη-
τήματα τοῦ θεάματος, ὥστε τουλάχιστον
νά περιοριστεῖ ἡ βλαπτική τους ἐπενέργεια
πάνω στά νέα παιδιά, ἐνῶ παράλληλα, νά
σταματήσει ἡ ἐπίθεση καί ἡ ἀμφισβήτηση
θεσμῶν, ὅπως ἡ οἰκογένεια, τό σχολεῖο καί
ἡ Ἐκκλησία. Ὁ διάλογος πρέπει νά διεξά-
γεται καί σέ ἐπίπεδο ἐνορίας μέ τίς
οἰκογένειες. Ὀφείλουμε νά ὑπενθυμί-
ζουμε ὅτι ἡ τηλεόραση καί γενικότερα ἡ
βιομηχανία τοῦ θεάματος ἔχει τή δύναμη
νά διαβρώσει τά θεμέλια τῆς οἰκογένειας ἤ
νά διαφθείρει τά παιδιά καί νά βλάψει τό

ἦθος τους, γιά τό ὁποῖο οἱ γονεῖς καθημε-
ρινά ἀγωνίζονται. Οἱ γονεῖς, ἀπό τήν
πλευρά τους, θά πρέπει νά ἀσκοῦν κρι-
τική σέ ὅ,τι βλέπουν τά παιδιά, ὄχι μέ
σκοπό τήν ἀπόρριψη τῶν ἐπιλογῶν, ἀλλά
μέ σκοπό νά μάθουν νά ἀξιολογοῦν τήν
ποιότητα αὐτοῦ τό ὁποῖο βλέπουν. Μ’
αὐτό τόν τρόπο, θά μάθουν στά παιδιά, ὅτι
ὁ καθένας μόνος του ἀποφασίζει ἄν θά δεῖ
κάτι ἤ θά τό ἀπορρίψει. Ἐάν τά παιδιά
εἶναι καλά στερεωμένα στό χριστιανικό
ἦθος καί μποροῦν νά κρίνουν ὅ,τι βλέπουν,
εἶναι βέβαιο, ὅτι θά ἀπορρίψουν τά βλα-
βερά. Ὅσον ἀφορᾶ τήν τηλεόραση εἶναι
διαπιστωμένο ὅτι τό κανάλι Ἐκκλησιαστι-
κοῦ ἐνδιαφέροντος 4Ε, εἶναι ἀπό τά κα-
νάλια μέ σταθερή τηλεθέαση καί σταθερά
ἀνερχόμενο στό τηλεοπτικό χῶρο τά τε-
λευταία χρόνια. Ὡστόσο, δέν θά ἦταν
ἄτοπο ἤ ἐξωπραγματικό, ἄν μιλούσαμε γιά
ἕνα κανάλι τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο θά
εἶχε ὅλο τό φάσμα τῶν προϊόντων θεάμα-
τος, ἀλλά συγχρόνως θά διαμόρφωνε τό
πρόγραμμά του μέ βάση τήν ὠφέλεια τοῦ
τηλεθεατῆ. Ἄλλωστε, ἀπό τή φύση της,
οὔτε ἡ μουσική εἶναι κακή, οὔτε ὁ χορός,
οὔτε ὁ κινηματογράφος, οὔτε τό θέατρο.
Ἔχει μεγάλη, λοιπόν, σημασία ὁ τρόπος μέ
τόν ὁποῖο προβάλλονται, ὡστόσο, πρέπει
νά γίνεται μία πολύ προσεκτική ἐπιλογή μέ
κριτήριο τήν εὐχαρίστηση καί ὠφέλεια τοῦ
κόσμου. Ἄν, λοιπόν, προβληθοῦν σωστά
ὅλα τά προϊόντα θεάματος, μποροῦν νά
συγκροτήσουν ἕνα πρόγραμμα εὐχάριστο
καί χριστιανικό. Βέβαια, μία τέτοια κίνηση,
θά προσελκύσει τηλεθεατές οἱ ὁποῖοι,
λόγω τῆς χαμηλῆς ποιότητας ἐκπομπῶν
στά διάφορα τηλεοπτικά κανάλια, ἀγανά-
κτησαν ἀλλά, παράλληλα, θά προσεγγί-
σουν τήν Ἐκκλησία, μέ τήν ὁποία  δέν
συνδέονταν ὡς ἐνεργά μέλη. 
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Ποιμαντική ἀντιμετώπιση:
Σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

Τό ζήτημα, λοιπόν, εἶναι: Ἡ σύγχρονη
βιομηχανία θεάματος δημιουργεῖ ποιμαν-
τικά προβλήματα ἤ δίνει εὐκαιρίες ποι-
μαντικῆς προσέγγισης ὁμάδων στίς ὁποῖες,
μέχρι πρότινος, ἐμεῖς ὡς κληρικοί δέν
εἴχαμε πρόσβαση; Ἡ Ἐκκλησία εἶχε πάν-
τοτε ὡς σκοπό τόν ἁγιασμό καί τήν Σωτη-
ρία τοῦ Ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου. Γιά νά
γίνει, λοιπόν, πράξη ἡ σωτηρία, ἡ Ἐκκλη-
σία δέν διστάζει νά μπεῖ σέ ὁποιαδή-
ποτε κατάσταση, ὥστε νά τήν
μεταμορφώσει. Τό παράδειγμα ἔρχεται
ἀπό τόν ἴδιο τόν σαρκωμένο Θεό, τόν
Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος, γιά νά
μπορέσει νά ἔρθει σέ κοινωνία μέ τήν
φθαρτή καί πεπτωκυία φύση τοῦ ἀνθρώ-
που, ἔλαβε σάρκα καί βρέθηκε ἀνάμεσα
στούς ἀνθρώπους, κηρύττοντας καί δεί-
χνοντας τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἔκτοτε, ἡ
Ἐκκλησία χρησιμοποίησε ὅλους τούς ἐπι-
κοινωνιακούς τρόπους, τῆς ἑκάστοτε
ἐποχῆς, ὥστε νά ἐπιτελέσει τό ἔργο τῆς
Σωτηρίας καί τῆς Ἀνακαίνισης τοῦ κόσμου.
Δέν δίστασε νά χρησιμοποιήσει εὐχαρι-
στιακά ὅλα τά ἐπιτεύγματα τοῦ ἀνθρώπι-
νου πολιτισμοῦ γιά νά ἐπικοινωνήσει καί νά
πληροφορήσει τό ποίμνιό της. 

Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας σήμερα:
Εὐαγγελισμός στόν κόσμο.

Ὅσο τολμηρή, ὅμως, φάνηκε ἡ Ἐκκλη-
σία στήν ἱστορία της προσλαμβάνοντας τά
στοιχεῖα τοῦ πολιτισμοῦ, τόσο ἐπιφυλα-
κτική φαίνεται σήμερα στό νά ἀξιοποιήσει
τίς μεγάλες τεχνολογικές προόδους τῆς
ἐπικοινωνίας μέ σκοπό νά τίς μεταμορφώ-

σει σέ ἁγιαστικό μέσο γιά τούς χριστια-
νούς. Ἑπομένως, γιά ποιό λόγο τό διαδί-
κτυο, τό ὁποῖο εἶναι κοινωνικός – δημόσιος
χῶρος, δέν μπορεῖ νά γίνει χῶρος συνάντη-
σης τῶν πιστῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, δη-
λαδή κλήρου καί λαοῦ, καί καταλήγει ὡς
μέσον ἀπομάκρυνσης; Χρειάζεται, λοι-
πόν, κατά τήν γνώμη μας, μία «διαδι-
κτυακή ἱεραποστολή», ὅπου θά ὑπάρχει
πρόκληση καί πρόσκληση συζητήσεων καί
ὁ σχολιασμός τῆς ἐπικαιρότητας μέ
μία θεολογική προσέγγιση. Θά πρέπει,
βέβαια, νά τονίσουμε, ὅτι ἡ ἐπικοινωνία
μέσα ἀπό τό διαδίκτυο, δέν ἐπιχειρεῖ νά
ὑποκαταστήσει τήν κατά πρόσωπον συ-
νάντηση τοῦ ἱερέα μέ τό ποίμνιο. Ὡστόσο,
εἶναι ἀνάγκη νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι
ἐκτός τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι προσέρ-
χονται στήν Ἐκκλησία, ὑπάρχει καί μία με-
γάλη μερίδα ἀνθρώπων, τούς ὁποίους
χαρακτηρίζει ἡ ἐσωστρέφεια. Ἡ Ἐκκλησία
ὀφείλει μέ κάποιον τρόπο νά προσεγγίσει
καί ἐκείνους τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι
ἀπό συστολή παραμένουν κλεισμένοι σέ
ἕνα δωμάτιο μπροστά στήν ὀθόνη ἑνός
ὑπολογιστῆ, ἤ σέ μία τηλεόραση. Ὑπάρχει,
λοιπόν, καί γιά αὐτούς ὁ Χριστός, ἤ
μᾶλλον ὑπάρχει κυρίως γιά αὐτούς ὁ Χρι-
στός, ὥστε, ὅταν ἠχήσει ὁ Εὐαγγελικός
λόγος στήν ἀκοή τους, νά ζήσουν τήν προ-
σωπική τους Ἀνάσταση.
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1. Ἡ ἀποτυχία τοῦ κέντρου.
Ὅλες οἱ μέχρι τώρα προσπάθειες ἀνόρ-

θωσης τῆς «ταλαιπωρημένης» οἰκονομίας
μας, ξεκινοῦν ἀπό τούς κυβερνῶντες πρός
τούς κυβερνωμένους ἤ ἀλλιῶς ἀπό τόν
πυρήνα πρός τίς μεμονωμένες μονάδες.
Δέν ὑπάρχει καμιά διαφορετική ἀντιμε-
τώπιση τῶν προβλημάτων οὔτε κἄν δια-
φορετική σκέψη γιά ἕναν ἄλλο τρόπο
λύσης ἀφοῦ διαπιστώνουμε καθημερινά
πώς τό κρατικό-κεντρικό μοντέλο δέν
ἀποφέρει κανένα θετικό ἀποτέλεσμα.
Μήπως ἐπιτέλους θά ἔπρεπε νά δοῦμε τά
πράγματα ἀκριβῶς ἀντίθετα; Ἀπό τήν πε-
ριφέρεια τοῦ κύκλου πρός τό κέντρο;
Ἀκόμα καί ἡ ἐπιστήμη τῆς βιολογίας μᾶς
παρέχει παραδείγματα γιά μάθηση: ἄν θε-
ραπεύσουμε τή μονάδα, τό κύτταρο, κι
αὐτό ἀναζωογονηθεῖ, τότε αὐτό παρακι-
νεῖ κι ἄλλες μονάδες κι ἔτσι σιγά-σιγά ὁλό-
κληρός ὁ ὀργανισμός μπορεῖ νά
θεραπευτεῖ, ἀντίθετα ἄν ὁ ἐγκέφαλος, τό
«μυαλό» εἶναι ἄρρωστο, πολύ δύσκολα τά
ὑπόλοιπα μέρη νά λειτουργοῦν κανονικά.
Μία λύση λοιπόν πού ἀναδεικνύεται,
μέσα ἀπό τήν παραπάνω ἁπλοϊκή συλλο-
γιστική εἶναι μία παλιά ἔννοια πού φαν-
τάζει ἀρκετά ἐπίκαιρη τό τελευταῖο
διάστημα: ἡ ἔννοια τῆς αὐτοδιαχείρισης. 

2. Ἡ σημασία της.
Τί σημαίνει ὅμως αὐτοδιαχείριση; Σύμ-

φωνα μέ τό αὐτοδιαχειριστικό μοντέλο
λειτουργίας τῶν οἰκονομικῶν μονάδων οἱ
ἐργαζόμενοι μιᾶς μονάδας παίρνουν στά
χέρια τους ὁτιδήποτε ἔχει σχέση μέ τήν
παραγωγή (προσοχή: πρός ἀποφυγή πα-
ρερμηνειῶν αὐτό δέν σχετίζεται μέ τόν
μαρξιστικό τρόπο πού ἔχει νά κάνει κυ-
ρίως μέ τίς ἀμοιβές τῶν ἐργαζομένων, τή

Ἄρθρο
τοῦ Οἰκονομολόγου

Νικολάου
Χατζητριανταφύλλου

Ὑπευθύνου
Οἰκονομικῶν

Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἐλευθερουπόλεως
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θεωρία τῆς ὑπεραξίας τοῦ κεφαλαίου καί
ἐντέλει τήν ἀταξική κοινωνία). Σημαίνει
ὅμως, πώς ὁ κάθε ἐργαζόμενος ἐκτός ἀπό τή
θέση του στήν ἑταιρεία ἀπολαμβάνει
πλήρη, ἴση καί δημοκρατική συμμετοχή στίς
διοικητικές ἀποφάσεις καί οἱ ἀμοιβές τῶν
ἐργαζομένων εἶναι ἴδιες μέν γιά ὅλους ἀλλά
πάντα ἀνάλογες τῆς λειτουργίας τῆς μονά-
δας, δηλαδή ὅσο καλύτερα πηγαίνει αὐτή,
τόσο ἱκανοποιητικότερες γίνονται κι αὐτές. 

Πολλά μοντέλα αὐτοδιαχείρισης ἄνθησαν
σέ διαφορετικές ἱστορικές περιόδους καί
χῶρες. Τό κίνημα τῶν αὐτοδιαχειριζομένων
ἐργοστασίων ἄνθησε στήν Ἀργεντινή μετά
τήν οἰκονομική κρίση τοῦ 2001 κι ἐνῶ τό Διε-
θνές Νομισματικό Ταμεῖο ἐπέβαλε μέτρα
ἀνάλογα αὐτῶν πού συμπιέζουν σήμερα, μι-
σθούς καί συντάξεις στή χώρα μας. Ἐκεῖ λοι-
πόν ἐκτιμᾶται ὅτι πάνω ἀπό 15.000
ἐργαζόμενοι «ἐπανοικειοποίησαν» ἐργο-
στάσια ἔπειτα ἀπό χρεωκοπία τους καί αὐτά
ἐπαναλειτούργησαν μέ θετικά – τίς περισσό-
τερες φορές – ἀποτελέσματα. Ὅπως δεί-
χνουν πολλά ὑπαρκτά καί ἐπιτυχημένα
παραδείγματα σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, εἶναι
βέβαια κάτι ἀντίθετο πρός τίς ὑπάρχουσες
σχέσεις ἐκμετάλλευσης, ἀνισότητας καί
ἱεραρχίας, ἀνοίγει τόν δρόμο πρός μία δια-
φορετική ὀργάνωση τῆς παραγωγῆς καί κα-
τανομῆς τῶν προϊόντων της μέ κριτήριο τίς
κοινωνικές ἀνάγκες. 

3. Κέρδος.
Τί ὅμως μπορεῖ νά κερδίσει μία οἰκονο-

μική μονάδα καί κατ’ ἐπέκταση μία κοινωνία
ἀπό ἕνα αὐτοδιαχειριστικό μοντέλο ; Πρῶτα
ἀπ’ ὅλα ὅσοι ἐργάζονται μέσα σ’ αὐτό, δέν
ἀπαιτοῦν περισσότερα ἀπ’ ὅσα αὐτό μπο-
ρεῖ νά τούς προσφέρει. Μέ λίγα λόγια ἀπο-
φεύγονται  οἱ «παράλογες» ἀπαιτήσεις πού

ἰδιαίτερα συχνά συναντοῦμε στό σημερινό
ἐργασιακό περιβάλλον καί κατ’ ἐπέκταση οἱ
ἐργασιακές «συγκρούσεις». Δεύτερον, ὅλοι
ἀγωνίζονται γιά τό καλύτερο δυνατό, ἀφοῦ
γνωρίζουν πώς ὅσο καλύτερα πηγαίνει ἡ
οἰκονομική μονάδα, τόσο πιό εὐοίωνες θά
εἶναι καί οἱ δικές τους προοπτικές. Τρίτον καί
σπουδαιότερο, μέσα σέ μία ἐποχή γεμάτη
ἀβεβαιότητα, αὐτό τό μοντέλο παρέχει σι-
γουριά, ἀφοῦ ὅλοι τό θεωροῦν ὡς «δική
τους δουλειά». Ἡ αὐτοδιαχείριση ἄλλωστε
ὡς ἔννοια προσβλέπει στή διαμόρφωση φι-
λικῶν κοινωνικῶν σχέσεων, ἀλτρουϊσμοῦ. 

Καί βέβαια ἡ ὅλη ἰδέα κρύβει καί κινδύ-
νους. Ὅσοι γνωρίζετε τήν ἀλληγορική ἱστο-
ρία τοῦ βιβλίου τοῦ Ὄργουελ «ἡ Φάρμα τῶν
ζώων», θά θυμᾶστε πώς ἡ «ἐπανάσταση»
τῶν ζώων ἐνάντια στούς ἀνθρώπους προκει-
μένου νά πάρουν τίς τύχες τους στά χέρια,
κατέληξε σέ στυγνή ὀλιγαρχία… Σίγουρα
μποροῦν νά ὑπάρξουν καί στρεβλώσεις στήν
πορεία τέτοιων ἐγχειρημάτων ἀλλά ἀπό τήν
ἄλλη ὅλα τά ἐφαρμοσμένα συστήματα δέν
ἔχουν ἀποδώσει. Μήπως λοιπόν ἦρθε ἡ ὥρα
ν’ ἀλλάξουμε ὅλοι «φιλοσοφία» σκέψης ; Ν’
ἀρχίσουμε νά κοιτάζουμε περισσότερο τήν
ὁμάδα παρά τό σύνολο, ξεκινώντας πρῶτα
ἀπό τούς μικρούς οἰκονομικούς «πυρῆνες»
χτίζοντας ἔτσι σιγά – σιγά, ὁλόκληρη τήν
οἰκονομία τῆς χώρας ;    



Kατά τόν
μήνα Μάρτιο

2013 ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολί-

της μας κ.
Χρυσόστομος: 

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

Ἐλευθερίου, ὅπου καί προέστη τοῦ τεσσα-
ρακονθημέρου μνημοσύνου τοῦ Ἀνδρέου
Ταμβακέρα, τήν 10ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Τιμίου Προδρόμου Μεσοτόπου, τήν 17ην
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ποδο-
χωρίου, τήν 23ην εἰς τόν Κοιμητηριακόν
Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, ὅπου
στό τέλος προέστη τοῦ Τρισαγίου ἐπί τῶν
τάφων τῶν κεκοιμημένων, τήν 24ην Κυρια-
κήν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τόν Καθεδρικόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου

προέστη καί τῆς Λιτανείας τῶν Ἱερῶν Εἰκό-
νων, τήν 25ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγε-
λισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς τό Ν. Συράκο
(Βλάχικα) Ἐλευθερουπόλεως, τήν 27ην
ἑσπέρας εἰς Προηγιασμένην Θείαν Λει-
τουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς
Θεοτόκου Νικησιάνης, τήν 31ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ὀφρυνίου.  

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 17ην καί 31ην εἰς τούς Κατανυκτι-

κούς Ἑσπερινούς εἰς τόν Μητροπολιτικόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθε-
ρουπόλεως, τήν 22αν εἰς τήν Ἀκολουθίαν
τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν
Ναόν, τήν 24ην εἰς τόν Πανηγυρικόν Ἑσπε-
ρινόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς
τά Δωμάτια, τήν 29ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν
τῶν Β΄ Χαιρετισμῶν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νικησιάνης καί εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης
Ν. Ἡρακλείτσης. 

Προέστη:
Τήν 9ην Ἐπιμνημοσύνου Δεήσεως εἰς τό

Στρατιωτικόν Κοιμητήριον Ἐλευθερουπό-

λεως, τήν 11ην τοῦ Τρισαγίου ἐπί τοῦ τάφου
τοῦ Προκατόχου του Κυροῦ Σωφρονίου,
τήν 25ην τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ Ἐθνικῆ
Ἐπετείω εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί τῆς ἐπιμνημο-
σύνου Δεήσεως εἰς τό Ἡρῶον τοῦ Δημοτι-
κοῦ Πάρκου Ἐλευθερουπόλεως.

Παρέστη:
Τήν 4ην ὡς ὁμιλητής εἰς τήν Ἱερατικήν

Σύναξιν τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Δημητριάδος μέ θέμα: «Ὁ Ἱερός
Χρυσόστομος ὡς ἑρμηνευτής τῆς Ἁγ.
Γραφῆς», παρουσία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Δημητριάδος κ.κ. Ἰγνατίου καί τοῦ ἑτέρου
εἰσηγητοῦ Ἀρχιμ. Ἱεροκήρυκος π. Δανιήλ
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Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου - Κυριακή Ὀρθοδοξίας

Δοξολογία 25ης Μαρτίου



Ἀεράκη, τήν 14ην εἰς τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας
καί Κομοτηνῆς κ.κ. Παντελεήμονος.

Πραγματοποίησε:
Τήν 30ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύνα-

ξιν εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν  τοῦ
Ἁγίου  Ἐλευθερίου  μέ  θέμα  εἰσηγήσεως:
«Ἡ βιομηχανία θεάματος καί ἡ ποιμαντική
ἀντιμετώπισή της». Τήν εἰσήγησιν παρου-
σίασε ὁ Παν/τος Ἀρχιμ π. Ἐλευθέριος
Εὐδοκίδης, Θεολόγος-Ἐφημέριος. Περί-
ληψή της δημοσιεύεται στό παρόν.

Ἐβάπτισε:
Τήν  10ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν

Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τήν θυγατέρα
τῶν Χρυσοβαλάντη Ἰωαννίδη, Ἱεροψάλτου
τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ καί τῆς Μαρίας
Σύρμαλη εἰς τήν ὁποίαν ἐδόθη τό ὄνομα
Ἀθηνά καί τήν 25ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἀποστόλου Θωμᾶ Παλαιοχωρίου τήν θυ-
γατέρα τῶν π. Θεοχάρη Καλπάκογλου,
Ἐφημερίου τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ καί
τῆς Εὐαγγελίας Πουλοπούλου εἰς τήν
ὁποίαν ἐδόθη τό ὄνομα Μαρία.

Kατά τόν μήνα Ἀπρίλιο 2013 ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσό-
στομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 3ην τό ἑσπέρας εἰς Προηγιασμένην

Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Νέστορος Κοκκινοχωρίου, τήν 7ην εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ Γεωργιανῆς, τήν 10ην τό ἑσπέρας
εἰς Προηγιασμένην Θείαν Λειτουργίαν εἰς
Γαληψώ, τήν 14ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἀνα-
λήψεως τοῦ Κυρίου Νέου Κόσμου τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τήν 21ην εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ν. Περά-
μου, τήν 28ην Κυριακή τῶν Βαΐων εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
Παραλίας Ὀφρυνίου, τήν 29ην εἰς Προηγια-
σμένην Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Καθε-
δρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 5ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν

Γ΄ Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἐλαι-
οχωρίου, τήν 7ην καί τήν 21ην

εἰς τούς Κατανυκτικούς
Ἑσπερινούς εἰς τόν Μητρο-
πολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Νικολάου, τήν 17ην εἰς
τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου
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Βόλος - Ἱερατικό Συνέδριο

Γαληψός - Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία



Κανόνος εἰς τόν
ἴδιον Ἱερόν

Ναόν, τήν 19ην εἰς
τήν Ἀκολουθίαν τοῦ

Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς
τούς Ἱερούς Ναούς Ἁγίου Ἐλευθερίου καί
Ἁγίου Νικολάου, τήν 28ην εἰς τήν Ἀκολου-
θίαν τοῦ Νυμφίου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ
Τιμίου Προδρόμου Νικησιάνης, τήν 29ην εἰς
τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου εἰς τήν Ἱεράν
Μονήν Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκά-
στρου.

Πραγματοποίησε:
Τήν 20ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύνα-

ξιν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν μέ
θέμα εἰσηγήσεως «θρησκευτική ἄγνοια- Κή-
ρυγμα, Κατήχηση». Τήν εἰσήγηση παρου-
σίασε ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ/ρος
Θεοχάρης Καλπάκογλου, Θεολόγος - Ἐφη-
μέριος, ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα συζήτη-
σις καί ὑπόμνησις τῶν καθηκόντων τῶν
Ἐφημερίων ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης
Ἑβδομάδος καί τοῦ Ἁγίου Πάσχα.

Ἐπισκέφθηκε:
Τήν 25ην εἰς τήν Νικήσιανην τόν Ἐνο-

ριακό Κύκλο Ἀνδρῶν, ὅπου καί ὡμίλησε
ἐπικαίρως.

Προέστη:
Τήν 7ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωρ-

γίου Μελισσοκομείου τῆς Ἐξοδίου Ἀκο-
λουθίας τοῦ Νικολάου Χουρναζίδη, πατρός

τοῦ Ἐφημερίου Σιδηροχωρίου π. Δημη-
τρίου. 

Ἐτέλεσε:
Τήν 21ην Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ π.

Σάββα Μελίδη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ
Ἁγίου Ἀνδρέου. 

Κατά τόν μήνα Μάϊον 2013 ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος.

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς Προηγιασμένην Θείαν Λει-

τουργίαν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 2αν Με-
γάλη Πέμπτη εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν Ναόν, τήν
4ην Μέγα Σάββατον εἰς τόν Καθεδρικόν

Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου
ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη ἐντός τοῦ
Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Ἐπιταφίου, τήν
5ην κατά τήν Ἀνάστασιν εἰς τόν Μητροπο-
λιτικόν Ἱερόν Ναόν, τήν 6ην εἰς τόν Πανη-
γυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Ἐλαιοχωρίου, τήν 7ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἐλευθερῶν, τήν
9ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Χριστοφόρου τῆς ὁμωνύμου Ἐνο-
ρίας, τήν 10ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀντιφι-
λίππων, τήν 12ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ Παλαι-
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Ἱ. Ναός Ἁγίου Ἐλευθερίου
Θεία Λειτουργία Μ. Σαββάτου



οχωρίου, τήν 19ην εἰς τόν Προσκυνηματι-
κόν Ἱερόν Ναόν Ταξιαρχῶν Μανταμάδου
Μυτιλήνης εἰς Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον
μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μηθύμνης κ.
Χρυσοστόμου, Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου,
Σερρῶν κ. Θεολόγου καί  τοῦ Θεοφιλεστά-
του Ἐπισκόπου Φαναρίου κ. Ἀγαθαγγέ-
λου, τήν 20ην εἰς τό ἴδιον Ἱερόν
Προσκύνημα Μυτιλήνης, τήν 21ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Βρίσας Μυτιλήνης.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἱεροῦ

Εὐχελαίου εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν ἰδίαν ἡμέραν
εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου εἰς τήν
Ἱεράν Μονήν Παναγίας Παγγαιώτισσας,
τήν 2αν εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων
Παθῶν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 3ην εἰς τήν
Ἀκολουθίαν τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, τόν
Ἑσπερινόν τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί
περί τήν 15:00΄ εἰς τήν τελετήν τῆς Ἀποκα-
θηλώσεως εἰς τόν λόγον τοῦ «Γολγοθᾶ», τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νικη-
σιάννης. Τήν ἰδίαν ἡμέραν εἰς τήν Ἀκολου-
θίαν τοῦ Ὄρθρου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου
καί τήν περιφοράν τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τόν

Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου
καί ὡμίλησε ἀπό ἐξέδρας εἰς τήν Πλατείαν
τῆς Πόλεως, τήν 5ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς
Ἀγάπης εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν, τήν 11ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Πα-
νηγυρίζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου
Θωμᾶ Μεσιᾶς, τήν 18ην εἰς τόν Ἑσπερινόν
τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος Μανταμάδου
συγχοροστατῶν.

Εὐλόγησε:
Τήν 25ην εὐγενῶς προσκληθείς τόν

Γάμον τῶν Εὐστρατίου Κζούνια καί ῾Ελέ-
νης Τρατρά εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας
Τριάδος Θρακομακεδόνων τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, βαπτίσας καί
τό τέκνον αὐτῶν εἰς τό ὁποῖον
ἐδόθη τό ὄνομα Γεώργιος.

Προέστη:
Τήν 4ην ἐξοδίου Ἀκολου-

θίας τοῦ Σταύρου Γιαννού-
τσου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Τιμίου Προδρόμου Μεσοτό-
που.
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Τήν 11ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ. ἐκοιμήθη ὁ συν-
ταξιοῦχος Ἱερέας π. Σάββας Μελί-
δης πρώην Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ

Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ν. Περάμου. Ἡ κη-
δεία του ἔγινε τήν 12ην Ἀπριλίου εἰς τήν γε-
νέτειράν του, τόν Ἅγιο Ἀνδρέα τῆς  καθ�
ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Συμμετεῖχαν
ἅπαντες οἱ Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας
καί πλῆθος κόσμου. Διά τήν προσωπικό-
τητα τοῦ ἐκλιπόντος ὡμίλησε ὁ Γενικός
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεώς μας π. Ἀθανάσιος Παπαδάκης,
ὁ ὁποῖος καί εἶπε:

Ὁ ἀδόκητος θάνατος τοῦ π. Σάββα μας συνεκλόνισε εἰλικρινὰ ἅπαντας.
Ἰδιαιτέρα  συγκινημένος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Χρυσό-
στομος ποὺ βρίσκεται τὴ στιγμὴ αὐτὴ γιὰ σοβαροὺς ὑπηρεσιακοὺς λόγους
στὴν Ἀθήνα, μοῦ ἀνέθεσε ἀφ� ἑνὸς μὲν τὴ σεπτή του ἐκπροσώπηση καὶ ἀφ�
ἑτέρου νὰ ράνω τὸ τίμιο λείψανό του μὲ λόγια ἀγάπης καὶ εὐγνωμοσύ-
νης γιὰ τὴν ἐπὶ 44 χρόνια ἀθόρυβη καὶ ἀδιάλειπτη διακονία του καὶ ὡς
συνταξιούχου μάλιστα ἀγόγγυστη προσφορὰ του στὸ μέτρο τῶν δυνάμεών
του στὴν ἐνορία τῆς Ν. Περάμου καὶ στοὺς λοιποὺς ναοὺς τῆς Μητροπό-
λεώς μας.

Ποιὸς ὅμως ἦτο ὁ π. Σάββας:
Ὁ σεβαστός μας π. Σάββας γεννήθηκε τὸ 1943 ἐδῶ στὸν Ἅγιο Ἀνδρέα ἀπὸ

ἁπλοὺς καὶ εὐσεβεῖς γονεῖς ποὺ τοῦ κληροδότησαν τὴν εὐσέβεια, τὴν ἀγάπη
καὶ τὴν πίστη εἰς τὸν Θεὸν τῶν Πατέρων μας. Ἀπὸ τῆς παιδικῆς του ἡλι-
κίας ἀγαποῦσε τὴν ἐκκλησία καὶ φλεγόταν ἀπὸ τὸν πόθον νὰ ἐνδυθεῖ τὸ
μαρτυρικὸν ράσον τοῦ Ὀρθοδόξου Κληρικοῦ.

Ὁ ἀείμνηστος Γέροντάς μας Ἀμβρόσιος Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως
ἐκτιμώντας τὸν εὐσεβῆ πόθον καὶ ζῆλον του διὰ τὴν Ἱερωσύνην τὸν προ-
ετοιμάζει πρὸς τοῦτο, καὶ μὲ τὴν βοήθειάν του τελειώνει τὸ Ἀνώτερον Ἱερα-
τικὸν Φροντιστήριον τῆς Τήνου.
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Τὸν χειροτονεῖ διάκονον τὴν 7ην Ἰουλίου καὶ Πρεσβύτερον τὴν 11ην τοῦ
ἰδίου μηνός του 1969, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλέ-
νης Ν. Περάμου καὶ τὸν διορίζει Ἐφημέριον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου Ἐλαιοχωρίου, ἀπ� ὅπου στὶς 12 Ἰουνίου τοῦ 1973 μετατίθεται εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου Ν. Περάμου, ὅπου καὶ παρέμεινε εἰς τὴν θέσιν
αὐτὴν ἕως τῆς συνταξιοδοτήσεώς του, τὴν 30ην Δεκεμβρίου 2009.

Ἁπλὸς στοὺς τρόπους του ὁ π. Σάββας, εὐσεβής, ὁμιλητικός, ταπεινός,
προσηνής. Στὸν ἐπίσκοπό του μὲ σεβασμὸ καὶ ὑπακοή, στοὺς συλλειτουρ-
γούς του μὲ εὐγένεια καὶ φιλαδελφία. 

Βεβαίως, ὅπως ὅλοι οἱ ἐκλεκτοί, ἔτσι καὶ ἐκεῖνος στὴ ζωὴ του δοκίμασε
πικρίες, θλίψεις καὶ πόνο πολύ. Εἶχε τὸ μεγάλο πειρασμὸ νὰ χάσει ἀπὸ
νεαρᾶς ἡλικίας τὴν πρεσβυτέρα του Αἰκατερίνη.  Ὁ μακαριστὸς Μητροπο-
λίτης Ἐλευθερουπόλεως κυρὸς Εὐδόκιμος βραβεύοντας τὴν καρτερικότητα,
τὴν ὑπομονή του καὶ τὶς πνευματικές του ἀξίες τὸν ἐτίμησε μὲ τὸ ὀφφίκιο
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου.

Οἱ θλίψεις του, οἱ πολλές ταλαιπωρίες καὶ ὁ πολὺς πόνος ἐκλόνισαν τὴν
ὑγεία του. Ἡ καρδιὰ του μὴ μπορώντας νὰ ἀντέξει περισσότερο ἔπαψε ἀπὸ
τὸ πρωινὸ τῆς χθεσινῆς ἡμέρας νὰ χτυπᾶ καθὼς εἰσήρχετο στὸ ἑβδομηκο-
στό του ἔτος.

Γιὰ μᾶς ὅμως, ἀγαπητοί μου, ὁ θάνατος δὲν εἶναι σφραγίδα ζωῆς «ἀλλὰ
μετάστασις, ἀπὸ τῶν λυπηροτέρων ἐπὶ τὰ χρηστότερα καὶ θυμηδέστερα, καὶ
ἀνάπαυσις, καὶ χαρά» (Εὐχὴ τῆς Πεντηκοστῆς), εἶναι μετάβασις ἀπὸ τὸ
σκότος εἰς τὸ Φῶς, ἀπὸ τὴν στρατευομένη Ἐκκλησία εἰς τὴν θριαμβεύουσα.
Ἔτσι προπέμποντες μὲ τὶς προσευχές μας τὸν ἀγαπητό μας π. Σάββα εὐχό-
μεθα στὴν Κατανυκτικὴ μάλιστα αὐτὴ περίοδο τῆς Ἁγίας και Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστῆς ὁ Κύριος καὶ Θεός μας ἀγκαλιάζοντας τὴν πονεμένη του ψυχὴ
νὰ τὴν ὁδηγήσει εἰς χώρα ζώντων εἰς παραδείσιον ἀγαλλίασιν, «εἰς τόπον
ἔνθα ἀπέδρα λύπη καὶ στεναγμός» καὶ ὅπως ὑπηρέτησε συνεπῶς τὸν Κύριο
στὸ ἐπίγειον Ἱερὸν Θυσιαστήριον κι ἐκεῖ νὰ συνεχίσει ὡς λειτουργός του.

Πατέρα Σάββα,
Προσκυνῶ μὲ σεβασμὸ τὸ ἱερό σου λείψανο συνεπικουρούμενος ἀπὸ τὶς

εὐχὲς καὶ προσευχὲς τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ περιστοιχούμενος ἀπὸ ὅλους σχεδόν
τοὺς ἀδελφοὺς συμπρεσβυτέρους τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπό-
λεως, εὐχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος ἀναπαύσει τὴν ψυχήν σου,
ἡ δὲ μνήμη σου εἴη αἰωνία. Ἀμήν.
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