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† ΒΑPΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

ΕΛEΩͺ ΘΕΟΥ ΑPΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ PΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤPΙΑPΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩͺ ΠΛΗPΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑPΙΝ, ΕΙPΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΠΑPΑ ΤΟΥ
ΕΝ∆ΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗPΟΣ ΧPΙΣΤΟΥ
Ἀδελφοί, συλλειτουργοί καί τέκνα εὐσεβῆ
καί φιλόθεα τῆς Ἐκκλησίας,

Χριστός Ἀνέστη!

Κ

αί πάλιν ἀκούεται ὁ χαρμόσυνος
αὐτός χαιρετισμός τῶν χριστιανῶν
ἐντός τῶν εὐημερουσῶν κατά τό
πλεῖστον χριστιανικῶν κοινωνιῶν.
Ἀλλ’ αἱ κοινωνίαι αὗται ἀπωθοῦν
τό ἐρώτημα καί τό πραγματικόν
ζήτημα τοῦ θανάτου καί ζοῦν ὡς,
ἐάν ὁ θάνατος εἶναι ἀνύπαρκτος
καί ἡ ἀνάστασις περιττή. Ἐν τούτοις, «φοβερώτατον τό τοῦ θανάτου μυστήριον», ὡς λέγει ὁ ὑμνογράφος, καί καθημερινή πραγματικότης. Ὁ φόβος τοῦ θανάτου δέ,
φανερός εἰς ὅσους ἀντιμετωπίζουν
προβλήματα ὑγείας ἤ μεγάλης ἡλικίας, ἀκόμη καί ὅταν ἀπωθῆται μέ
διαφόρους μεθόδους, κατατρώγει
τήν εἰρήνην τῶν καρδιῶν, γεμίζει
τήν ψυχήν μέ ἀναιτιολόγητον
ἄγχος καί πολλάς φοράς ὁδηγεῖ εἰς
αὐτοχειρίαν, διότι ἡ ἀβεβαιότης
παρατεινομένη γίνεται ἀφόρητος.
Εἰς αὐτήν τήν ἀβεβαιότητα ἔδωσε τέλος ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ. Ὁ θάνατος δέν εἶναι πλέον
κυρίαρχος τῆς ζωῆς. Δέν εἶναι τό
ἀναπόφευκτον τέλος τῆς ὑπάρξεώς μας. Ἡ πλάξ τοῦ τάφου δέν
σκεπάζει αἰωνίως τήν ὕπαρξίν μας
μέ μίαν αἰώνιον σιωπήν. Ὁ λίθος, ὁ
ὁποῖος ἔκλειε τήν θύραν τοῦ τά-

φου τοῦ Χριστοῦ, ἀποκεκύλισται,
μετεκινήθη, καί ὁ Χριστός ἐξῆλθε
θριαμβευτής, ἀνώτερος τοῦ θανάτου, ἀνέπαφος ἀπό τό κέντρον
του, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν. Ἡ
θύρα τοῦ τάφου ἔκτοτε ἔμεινεν
ὄπισθέν Του ἀνοικτή δι’ ὅλους. Ὁ
φόβος τοῦ θανάτου ἐξέλιπε δι’
ὅσους θέλουν νά ἀκολουθήσουν τά
ἴχνη Του, τά πάντα ἐπληρώθησαν
χαρᾶς καί ἐλπίδος. «Ποῦ σου θάνατε τό κέντρον, ποῦ σου Ἅδη τό
νῖκος;», ἐρωτᾶ θριαμβευτικῶς ὁ
προκάτοχος ἡμῶν ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος.
Βεβαίως, διά πολλούς, ἐξακολουθοῦν νά ἠχοῦν «ὡσεί λῆρος»
(ὡς παραλήρημα), οἱ λόγοι μας. Οἱ
Ἀθηναῖοι εἰς τήν Πνύκα, ἀκούσαντες τόν Ἀπόστολον Παῦλον νά
ὁμιλῆ περί Ἀναστάσεως νεκρῶν,
ἐκάγχασαν καί ἀπῆλθον λέγοντες
εἰρωνικῶς πρός τόν ὁμιλητήν
«ἀκουσώμεθά σου καί πάλιν».
Ἀκόμη καί οἱ Ἀπόστολοι, οἱ ὁποῖοι
εἶχαν ἀκούσει παρά τοῦ Κυρίου
ὅτι τήν τρίτην ἡμέραν θά ἀναστηθῆ, ἐδυσκολεύθησαν νά παραδεχθοῦν τήν ἀναγγελίαν τῶν Μυροφόρων ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος.
Ἡμεῖς ὅμως, ἀδελφοί καί τέκνα
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ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, ζῶμεν
τόν ἐπαναλαμβανόμενον θάνατον καί
τήν συνεχῆ Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου. Ὄχι μόνον ἐπί τοῦ
εἰκονίζοντος
τόν
Γολγοθᾶν
Θυσιαστηρίου
ἐν
τῷ
Ν α ῷ ,
ἀλλά καί
εἰς τούς
βίους τῶν
ἁγίων,
παλαιῶν
τε καί συγχρόνων μας.
Ὁ Κύριος ἀνέστη καί ἐχάρισε
ζωήν. Ἀλλά καί
ἐξακολουθεῖ νά ἀνίσταται καί νά χαρίζῃ
ζωήν. Ὁ θάνατος κατέστη πλέον μία θύρα μεταβάσεως εἰς ἄλλην
κατάστασιν ζωῆς. Ἔπαυσε νά εἶναι
φυλακή τῶν ψυχῶν, ἀδιέξοδος μάνδρα, ἀπελπιστική κατάστασις. Οἱ
φραγμοί τοῦ στρατοπέδου τοῦ θανάτου διελύθησαν, αἱ πύλαι συνετρίβησαν, πᾶς ἀκολουθῶν τόν Χριστόν δύναται νά ἐπανέλθῃ εἰς τήν
ζωήν μαζί μέ τόν Χριστόν.
Πιστεύσατε, ἀδελφοί καί τέκνα,

καί ἐλπίσατε. Ἀπαλλαγῆτε
ἀπό τόν φόβον τοῦ θανάτου καί τά ἄγχη
τῆς ζωῆς. Διά τούς
πιστούς, ὅπως
σεῖς, δέν ὑπάρχει πλέον θάνατος. Μόνον, καθαρίσατε
τάς
ψυχάς, καί
τά σώματα
καί
ἐνταχθῆτε
εἰς τήν ἀκολουθίαν
τοῦ
Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι
καί ἡ ἰδική
σας Ἀνάστασις.
Χριστός
ἀνέστη καί σεῖς
εἶσθε δυνάμει ἀναστημένοι. Τό φαιδρόν
καί χαρούμενον τῆς Ἀναστάσεως μήνυμα σᾶς ἀφορᾶ. Δέν
εἶναι κάτι ξένον καί ἀδιάφορον διά
σᾶς. Καί πρέπει νά εἶναι πλῆρες
χαρᾶς τό στόμα σας, ἐν τῷ λέγειν
«Ἀνέστη ὁ Κύριος». Διότι «ἀληθῶς
ἀνέστη» καί ἡμεῖς μετ’ Αὐτοῦ συνανέστημεν.
Τούτου ἡ ζωοποιός Χάρις ἡ καί
θεραπεύουσα τά ἀσθενῆ καί τά
ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα, εἴη μετά
πάντων ὑμῶν. Ἀμήν.

Ἅγιον Πάσχα 2007
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
διάπυρος πρός Χριστόν
Ἀναστάντα
εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες
Χριστὸς Ἀνέστη!
«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» τὸν ἔντονον ἀγώνα τῆς προσευχῆς ὁ χεικαὶ πάλιν, ἐπικοινωνοῦμε μὲ τὴν πα- μώνας! Ἄς προσέξωμε ὅμως στὸ σημεῖο
ροῦσα Ἐγκύκλιο μαζί σας, εὐχόμενοι αὐτό! Ἂν δὲν προηγεῖτο ὁ σκυθρωπὸς
ἀπὸ καρδίας πρὸς ὅλους τὰ «κρείττονα χειμώνας, ἡ Ἄνοιξη θὰ ἦτο ἄνευ σημακαὶ ἐχόμενα σωτηρίας» (Ἑβρ. 6, 9) κατὰ σίας! Οἱ δυσκολίες καὶ περιορισμοὶ τοῦ
τὸν Ἀπόστολον. Μὲ τὴν Χάριν τοῦ Θεοῦ χειμῶνος καθιστοῦν πιό θελκτικὴ, πιό
πέρασε ἡ κατανυκτικὴ
ποθητή τὴν Ἄνοιξη!
περίοδος τῆς Μεγάλης
«Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ
Χειμώνας, Ἄνοιξη!
Τεσσαρακοστῆς μὲ τὶς
ἔργα Σου, Κύριε, πάντα
σεμνὲς Ἀκολουθίες της,
ἐν σοφίᾳ ἐποίησας!».
Σταυρός, Ἀνάστασις!
τὶς πρωινὲς καὶ τὶς
Τὸ ἴδιο θὰ συμβαίνη
Ὑπομο
ν
ή,
Ἀδελφοί!
ἑσπερινές, μὲ τὰ Μεγάκαὶ στὰ πνευματικὰ θέλα Ἀπόδειπνα, τοὺς
ματα τῆς ζωῆς μας. Τὸ
ἴδιο δὲν συνέβη καὶ στὴ
Χαιρετισμούς, τὶς Προηγιασμένες Λειτουργίες καθὼς καὶ τὶς ζωὴ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ; Χεισυγκινητικὲς καὶ περιπαθεῖς Ἀκολουθίες μώνας ἦτο ἡ τρισμακάριστη καὶ πανατῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος.
γία ἐπὶ γῆς ζωή Του. Χειμώνας βαρὺς μὲ
Ὅπως καί μὲ τοῦ Θεοῦ τὴ Δύναμη, τοὺς διωγμούς, τὶς πολλὲς πικρίες, μὲ
πέρασε καὶ ἔπεσε στὸ πέλαγος τῆς τὴν περιφρόνηση καί τήν ἀχαριστία ἐκ
αἰωνιότητος καὶ ἡ περίοδος τοῦ μέρους τῶν ἀρχόντων τοῦ λαοῦ, μὲ τὴν
χειμῶνος, ἡ ἐποχή μὲ τὴν μελαγχολικὴ ἀδιαφορία καὶ τὶς συκοφαντίες. Τὸ δὲ
ἀτμόσφαιρα, τὴ χαμηλὴ θερμοκρασία καὶ ἀποκορύφωμα τοῦ χειμῶνος τούτου
τὶς διαρκεῖς προφυλάξεις μας ἀπὸ τὸ ἦσαν τὰ Πανάχραντα Πάθη Του καὶ ὁ
ψύχος καὶ τοὺς παγετούς. Τὸν χειμώνα Σταυρός Του.
Δὲν δυσανασχέτησε ὅμως ποτέ ὁ
ἤδη, καθώς βλέπετε, διαδέχεται σταδιακά καὶ μεγαλόπρεπα ἡ ὡραία καὶ χα- Ἰησοῦς Χριστός μας στὶς δυσκολίες τοῦ
ρωπὴ Ἄνοιξη.
χειμῶνος τῆς ζωῆς Του. Ὑπέμεινε ἀγόγἌνοιξη τὸ Πάσχα! «Σήμερον ἔαρ μυ- γυστα τὰ πάντα, ἀφοῦ δέχθηκε ὁ Φιρίζει καὶ καινὴ κτίσις χορεύει». Ἡ Με- λάνθρωπος Κύριος μας νὰ «ταπεινώση
γάλη Τεσσαρακοστὴ μὲ τὴν νηστεία καὶ ἑαυτόν, γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θα-
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νάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ». Ἂν καὶ σὲ
μία στιγμὴ, πολύ ἀνθρώπινη, ζήτησε ἀπὸ
τὸν Πατέρα Του νὰ
μὴν πιῆ τὸ πικρὸ Ποτήριον τοῦ Σταυρικοῦ θανάτου, ὅμως
ἀμέσως ἔκλεινε ὁ Θεάνθρωπος Λυτρωτὴς
τὴν κεφαλὴν στὸ
θεϊκὸ σχέδιο. Καὶ τὸ
ἤπιε τὸ κατάπικρο
Ποτήρι μέχρι τρυγός.
Καὶ ἐδοκίμασε πικρία
καὶ πόνο, ὅσον ἀν θρώπινος νοῦς εἶναι
ἀδύνατον νὰ φαντασθῆ. Καὶ ἔφθασε
μέχρι τὸ «τετέλεσται».
Κατόπιν, μετὰ τὸν
Σταυρὸ καὶ τὴν ἄφατη ὀδύνην του καὶ
τὸ «τετέλεσται», ἦλθε
ἡ δόξα καὶ ἡ χαρὰ τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεώς Του. Ὁ βαρὺς χειμώνας τῆς
Ζωῆς Του πέρασε, ἡ βαρειὰ πέτρα τοῦ
Τάφου κύλισε καὶ τὴ ζοφερὴ καὶ καταθλιπτική του ἀτμόσφαιρα διαδέχθηκε τὸ φῶς καὶ ἡ γλυκύτητα τῆς Ἀνοίξεως. Τώρα «χαρᾶς τὰ πάντα πεπλήρωται τῆς Ἀναστάσεως τὴν πεῖραν
εἰληφότα...».
Ὦ! ἄς μὴν μᾶς διαφεύγη ποτέ, Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες, αὐτὴ ἡ σύξευση, αὐτὸ τὸ ἀναπόφευκτο δίδυμο,
Σταυροῦ καὶ Ἀναστάσεως, χειμῶνος
καὶ Ἀνοίξεως. Καὶ τοῦτο ἂς διοχετεύη
στὴ ψυχή μας πολλὴ ὑπομονὴ καὶ

καρτερία, ὥστε νὰ μὴν ἀποκάμνωμε καὶ
ἀποζητοῦμε μέσα στὸν χειμώνα τὴν
Ἄνοιξη, ἀλλὰ νὰ περιμένωμε. Νά περιμένωμε μὲ πίστιν ἀκράδαντη στὸν Ἀναστάντα
Χριστόν, ὁ Ὁποῖος κάποτε, Ἐκεῖνος γνωρίζει
τό πότε, θὰ μᾶς ὁδηγήση καὶ στὴν Ἄνοιξη,
στὴν χαρὰ καὶ τὴν ἄνεση ἀπὸ τὸν πόνο καὶ
τὴν ὀδύνη.
Ἐξάλλου ἂς μὴ λησμονοῦμεν ἐκεῖνο τό
παρήγορον, πού μᾶς
διδάσκει ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος, ὅτι δηλαδὴ
τώρα ὁ Κύριος ἡμῶν
Ἰησοῦς Χριστός, μετὰ
τὸ Πάθος τοῦ Σταυρο ῦ, μ ὲ με γα λ ύτε ρη
συμπάθεια εἶναι κοντά μας, καθὼς
περνοῦμε τὶς ἡμέρες τοῦ χειμῶνος τοῦ
βίου μας, διότι ἔχει προσωπική, θὰ λέγαμε, πεῖρα τοῦ χειμῶνος τῆς ζωῆς μὲ
τὶς πολλὲς πικρίες καὶ δοκιμασίες, τις
ὁποῖες καὶ Ἐκεῖνος ἐδοκίμασε, σὲ ἀφάνταστο μάλιστα βαθμό, ζώντας τὴν ὀδύνη τοῦ κόσμου τούτου. «Οὐ γὰρ ἔχομεν
ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι
ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειραμένον δὲ
κατὰ πάντα καθ’ ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας» (Ἑβρ. 4, 15).
Εἴθε ὁ Ἀναστάς Κύριος νὰ χαρίζη σὲ
ὅλους μας τὴν χαρὰν καὶ τὴν παρηγορὶαν τῆς Ἀναστάσεώς Του. Ἀμὴν.

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Διάπυρος εὐχέτης σας

᾽Αναστάσεως ἡμέρα
ἑορτῶν ἡ λαμπροτέρα,
ὁ Παράδεισος κατέβη
καί στή γῆ μας βασιλεύει.
Σήμερα σεισμός στά στήθη,
ὁ Χριστός μου ἀνεστήθη,
ἀνθισμένο περιβόλι
ἔγιν’ ἡ ζωή μου ὅλη
᾽Εκοινώνησα καί νἆμαι,
τίποτε πιά δέ φοβᾶμαι,
χόρτασα στήν ᾽Εκκλησία
τοῦ Θεοῦ τήν πανδαισία.
Θρόνιασε μές στήν ψυχή μου
ἡ γλυκειά ἀπαντοχή μου
ἦρθε, ἦρθε ὁ Λατρευτός μου,
γιά νά κατοικήσει ἐντός μου!
Φλόγα ἄναψε μεγάλη
στῆς καρδιᾶς τό μανουάλι,
δυό φτερά νοιώθω στούς ὤμους,
νά πετῶ σ’ οὐράνιους δρόμους.

Χριστός ἀνέστη

῏Ω χαρά, πού δέν πεθαίνεις,
ὦ Ζωή, πού μ’ ἀνασταίνεις,
τώρα θάνατος οὐκ ἔστι,
ἀληθῶς, Χριστός ἀνέστη
Σωτηρία Δημητ. ᾽Αργυρίου
Πάσχα τοῦ 2007
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λυτο, τό ὡραῖο, τό µοναδικό, τό ἀληθινό. Ἄρα,
γιατί νά µήν τούς ἀκολουθήση στόν Ἐκκλησιασµό καί ὁ µικρός Ἰησοῦς;

2. Ἐνστάσεις τῶν παιδιῶν
Βασική καί
ἐπιτακτική ἀνάγκη
Μέ αὐτές τίς σκέψεις ἄς ἐµφορεῖται κάθε
κάθε χριστιανοῦ
εἶναι ἡ ὁµαδική χριστιανική οἰκογένεια. Ὁ ἐκκλησιασµός δέν
προσέλευσις γιά ἐπιβάλλεται ἀπό τούς γονεῖς πρός τά παιδιά.
κοινή λατρεία εἰς ∆ιδάσκεται µέ τό παράδειγµα τῶν γονέων πρός
τούς Ἱ. Ναούς τῆς τά παιδιά.
Στή µακρά ἹεροδιδασκαὈρθοδολική µου πορεία πάντοτε µιξίας µας.
Θλιβερό τό θέαμα
λοῦσα στά παιδιά γιά τόν βαἌλλωστε ὁ γενιναῶν χωρίς παιδιά.
σικό ἐκκλησιασµό τῆς Κυκός ὁρισµός Ἐκκλησία, πού
Πῶς
θά
ἀλλάξη;
ριακῆς. Ὅσο ἡ ἐπιρροή µου
προέρχεται ἀπό τό ρῆµα
ἄγγιζε τίς καρδοῦλες τους,
ἐκκαλῶ, ἐνῶ σηµαίνει τό
πάντα
ἐκκλησιάζονταν,
ὅµως ἀφάνταστα µέ
πλῆθος τῶν πιστευόντων εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν, σύν τῷ χρόνῳ ἔλαβε πιό συγκεκριµένη πλήγωναν κάποιες φωνοῦλες πικρῆς διαµαρµορφή δηλώνοντας τόν Ἱ. Ναό. Ὑποχρέωση τυρίας, ὅταν µέ παράπονο ἔλεγαν «µά ὁ
κάθε χριστιανοῦ ἑποµένως, εἶναι ὁ ἐκκλη- µπαµπάς καί ἡ µαµά, πάτερ, κοιµοῦνται καί σησιασµός, ἡ κοινωνία µε τόν Χριστόν, ἡ ὁµα- κώνοµαι µόνο µου, πῶς νά ντυθῶ καί νά ἔρθω
δική θεία λατρεία, ὅπως κορυφώνεται µέ τή στήν ἐκκλησία, ὅταν πολλές φορές καί οἱ ἴδιθεία µετάληψη. Ἡ ἀναγκαιότητα τοῦ Ἐκκλη- οι λένε, σήµερα Κυριακή εἶναι κοιµήσου
σιασµοῦ ἐµφαίνεται καί ἀπό πάρα πολλά ἐδά- λίγο παραπάνω;».
Ἀδελφοί µου, µήπως αὐτή εἶναι µία πικρή
φια τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἐκκλησιασµός ἦταν ἡ
Ὑπαπαντή τοῦ Χριστοῦ, ἐκκλησιασµός τά εἰσό- ὁµολογία, µέ πανελλήνια ἀπήχηση, µία ὁµοδια τῆς Θεοτόκου, οἰκογενειακός ἐκκλησια- λογία ἡ ὁποία ἐκφράζει δυστυχῶς τό πλεῖστον
σµός ἦταν ἡ κατ’ ἔτος καί ἔθος ἀνάβασις τῆς τοῦ κατά τά ἄλλα χριστεπωνύµου πληρώµατος
οἰκογενείας τοῦ Κυρίου εἰς τόν Ναόν τοῦ Σο- τῆς ἑλληνικῆς ἐκκλησίας;
Καί ἔρχονται στό νοῦ µου στιγµές συγκιλοµῶντος.
Μέ ἀφορµή αὐτόν τόν τελευταῖον, τῶν Θε- νητικές καί συγκλονιστικές τῆς παιδικῆς
οπατόρων, τόν ἐκκλησιασµόν ἄς ἀναπτύξου- µου ἡλικίας στό ἀκριτικό µου χωριό, ὅπου
ἀπέναντί του βρίσκονται οἱ µουσουλµανικοί
µε τό θέµα: «Ἐκκλησιασµός καί Γονεῖς».
Στήν παροῦσα περίπτωση ἡ Μητέρα τοῦ µιναρέδες. Μικρό παιδάκι πιάνοντας µέ ἐµπιΧριστοῦ καί ὁ Ἰωσήφ, ὡς ἄνθρωποι πιστοί καί στοσύνη καί αἴσθηµα ἀσφαλείας τά χέρια τῶν
τηρητές τῶν Ἱ. Παραδόσεων ὑποβάλλονται σέ γονέων µου µαζί µέ τά ὑπόλοιπα ἀδελφάκια
κοπιώδη πεζοπορία γιά νά ἀνέβουν εἰς τόν µου, ντυµένα µέ ροῦχα φτωχικά µά καθαρά, πηΝαόν. Θά µποροῦσαν νά ἀνέβουν µόνοι τους, γαίναµε κάθε Κυριακή στήν ἐκκλησία. Πόσο
ὅµως δέν τό πράττουν. Εἶναι πιστοί, γνωρίζουν ὄµορφα καί εὐλογηµένα νιώθαµε, πόσο γιορπώς ἡ Ἁγία Θρησκεία τους ἐκφράζει τό ἀπό- τινή καί πρόσχαρη ἦταν ἡ ἡµέρα ἐκείνη; Καί

νά ξέρετε πώς τό ἴδιο συνέβαινε στίς περισσότερες οἰκογένειες τοῦ χωριοῦ.
3. Ἡ λύση τοῦ προβλήµατος
Σ’ αὐτή τήν παιδική µου ἐµπειρία νοµίζω πώς βρίσκεται ἡ οὐσία τοῦ ἐκκλησιασµοῦ γονέων καί παιδιῶν. ∆έν µπορεῖ νά ἐκκλησιάζονται ἀποκοµµένα τά
παιδιά ἀπό τούς γονεῖς καί µάλιστα ἐσαεί. Ἄν οἱ γονεῖς οἱ ἴδιοι δέν εἶναι ἐνεργά µέλη τῆς ἐκκλησίας καί δέν ἐκκλησιάζονται τακτικά, τότε πιό δίδαγµα θά
δώσουν στά παιδιά τους; Τά παιδιά ἀντιγράφουν πάντα εἰκόνες τοῦ περιβάλλοντός τους καί τό πρῶτο τους περιβάλλον εἶναι ἡ οἰκογένεια. Ἄν ἡ οἰκογένεια εἶναι θρησκευόµενη, θρησκευόµενα θά εἶναι καί τά παιδιά. Τά δέ βιώµατα τά ὁποῖα ἀποκοµίζουν εἶναι τόσο
ἰσχυρά, ὥστε καί ἄν κάποιοι πειρασµοί
στή ζωή τους τά κλονίσουν, εὔκολα ἐπανέρχονται στόν ἴσιο δρόµο. Στίς µέρες
µας, µέρες εὐδαιµονισµοῦ, ὑποκρισίας
καί κατάκρισης, ἀδιαφορίας καί ἀπεµπόλησης, ἰσοπέδωσης, συγκρητισµοῦ,
διαφθορᾶς καί ποικίλων ὅσων ἀποχρωµατισµῶν, ὁ ἐκκλησιασµός διέρχεται µεγάλη κρίση καί µέ πολλή θλίψη
βλέπουµε τό ἐκκλησίασµα νά ἀποτελεῖται ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀπό ἄτοµα τρίτης ἡλικίας καί δή γυναῖκες. ∆έν βλέπουµε τήν ἐκκλησία νά κατακλύζεται
οὔτε ἀπό µικρά, οὔτε ἀπό µεγάλα παιδιά, δέν βλέπουµε τό ἱερό νά γεµίζει ἀπό
παιδάκια πού θά ντυθοῦν γιά τή µικρή
καί τή µεγάλη Εἴσοδο. Μά πῶς νά τά
δοῦµε, ἀφοῦ δέν βλέπουµε τούς γονεῖς
τους; Καί µέ πολλή θλίψη ἀναλογίζοµαι
πιό καί πόσο ἐκκλησίασµα θά ὑπάρχει
στό µέλλον;
Ἡ ἐπιβίωση τοῦ ἔθνους µας εἶναι
συνταυτισµένη µέ τήν ὕπαρξη τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς µας καί οἱ τόποι ὅπου
ἀνδρώθηκε αὐτό τό γένος εἶναι τά ἱερά
τῶν ἐκκλησιῶν, οἱ νάρθηκες καί οἱ
αὐλές τους. Σ’ αὐτούς ἁρµονικά συµβιώνει ὁ ὑπέροχος αὐτός λαός µας: Ἀπό
τόν νάρθηκα µέχρι τό ἱερό ἀναπτερώ-

νοντας τήν πίστη καί στίς αὐλές διαιωνίζοντας τίς λαµπρές παραδόσεις του.
Καί αὐτοί ὅλοι οἱ τόποι ἦταν κατάµεστοι
καί ἀπό τίς τρεῖς ἡλικίες καί ἀπό
αὐτούς τούς τόπους ἀκτινοβόλησαν
Μακρυγιάννηδες καί Κοσµάδες καί Γρηγόριοι καί Καποδίστριοι καί Κολοκοτρωναῖοι, ἥρωες καί δάσκαλοι τοῦ Γένους.
Ἐκεῖ πρέπει νά ἐπιστρέψουν οἱ ναοί
µας µέ λαµπρούς ἱερεῖς, µέ πιστούς
οἰκογενειάρχες, µέ φωτισµένα παιδιά.
Εἴθε νά ἐπέλθη ἀφύπνιση τῶν συνειδήσεών µας µετά ἀπό τόν λήθαργο
τῶν τελευταίων ἐτῶν, ὥστε ἡ οἰκογένεια
νά ἐπανεύρη τή σωστή της πορεία. Νά
βάλη ὡς ἀρχή της τόν οἰκογενειακό
ἐκκλησιασµό, νά ἀπολαύση τούς ὑπέροχους αὐτούς καρπούς τῆς κοινῆς λατρείας, νά εὐωδιάσει ἀπό τή χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος καί τό εὐωδιαστό θυµίαµα, νά φωτισθῆ ἀπό τό Πανάγιο
Πνεῦµα καί τά λαµπρά Ἁγιοκέρια, νά
εὐφρανθῆ ἀπ’ τῶν ψαλτάδων τά πανέµορφα ψάλµατα, νά εὐλογηθῆ ἀπό τά
χέρια εὐλαβῶν ἱερέων, νά ἡµερώση, νά
γλυκανθῆ καί νά νιώσει τό µεγαλεῖο
µιᾶς πραγµατικῆς καί οὐσιαστικῆς Κυριακῆς, µιᾶς Κυριακῆς ἀφιερωµένης
στόν Κύριο.
Μόνον µ’ αὐτή τήν ἐπιστροφή στήν
παραδοσιακή ζωή τοῦ Γένους µας θά
µπορέσουµε νά µετακενώσουµε στή νέα
γενιά τή ζωογόνο ἰκµάδα τῆς παραδοσιακῆς Ρωµιοσύνης καθώς ἄρχισε ἤδη
πρό πολλοῦ νά ἀλλοτριώνεται, νά ἐκδυτικίζεται καταπροδίδοντας τήν ταυτότητά της.
Μόνον µέ τήν Ἐκκλησία µας, τό γλυκό ἦχο τῆς καµπάνας της, τά σήµαντρά
της, τίς λειτουργίες καί τίς ἀκολουθίες
της καί τόν οἰκογενειακό ἐκκλησιασµό
µας θά µπορέσουµε νά προβοῦµε σέ µετάγγιση ζωῆς καί διττή σωτηρία τοῦ Γένους καί τῶν ψυχῶν µας, εἰδ’ ἄλλως
προβλέπω ἀποστράγγιση τῶν ὀνείρων
µας καί ὄλεθρο ἐθνικό καί θρησκευτικό.
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Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΜΕ Ο∆ΗΓΟ ΤΑ ΙΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Κωνσταντίνου Σκαρτούλη
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ἐλευθερουπόλεως

1. Ἡ σημασία τῆς Ἀνασ τάσεως
οῦμε στήν ὀμορφότερη
ἐποχή τοῦ ἔτους, ὅπου καί
ἡ φύση ἀκόμη στολίζεται
μέ τά ὡραιότερα καί πιό χαρωπά
χρώματα, προκειμένου νά ἑορτάση μαζί μέ τούς ἀνθρώπους τό μέγιστο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως
τοῦ Κυρίου. Καί τοῦτο δέν εἶναι
τυχαῖο, διότι ὅπως σ τήν ἐποχή
τῆς Ἀνοίξεως ἀνανεώνεται ὁλόκληρη ἡ φύση, ἔτσι καί στήν ἑορτή μας, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
εἶναι πηγή πλήρους καί ριζικῆς
ἀνανεώσεως καί ἀνακαινίσεως τοῦ
ἀνθρώπου, καθώς μεταμορφώνει
καί στολίζει τίς ψυχές τῶν πιστῶν.
Αὐτό λοιπόν τό χαρμόσυνο καί
ζωηφόρο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως,
δέν ἦτο ποτέ δυνατόν νά λείψη ἀπό
τήν γραφίδα τῶν Ἱερῶν Εὐαγγελιστῶν. Διότι ἡ Ἀνάσ ταση τοῦ
Χριστοῦ εἶναι ἡ σφραγίδα πού ἐπικυρώνει τήν μ οναδικ ότητα καί
ἀλήθεια τῶν Ἱερῶν Εὐαγγελιστῶν,
πού προσυπογράφει ὁλόκληρη τή
διδασκαλία καί τά θαύματα τοῦ
Κυρίου, καί γίνεται τό ἀρραγές θεμέλιο, πάνω στό ὁποῖο στηρίζεται
τό σωτηριολογικό οἰκοδόμημα τῆς
Ἁγίας Γραφῆς ἀλλά καί τῆς πίστεώς μας. Σέ διαφορετική περίπτωση σύμφωνα μέ τόν Ἀπόστολο
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Παῦλο: «Εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται κενόν ἄρα τό
κήρυγμα ἡμῶν, κενή δέ καί ἡ πίστις ἡμῶν…».
2. Ἡ Ἀνάσ ταση κατά
τούς Εὐαγγελιστές
Μελετώντας ὁ χριστιανός τά ἱερά κείμενα τῶν
Εὐαγγελίων, τίς συγκεκριμένες δηλαδή εὐαγγελικές περικοπές, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως, θά διαπιστώση, ὅτι κανείς Εὐαγγελιστής, δέν
ἀναφέρει τήν ἀκριβῆ ὥρα καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο
ὁ Κύριος ἀνέστη ἐκ τῶν νεκρῶν, ὡς νικητής καί θριαμβευτής τοῦ θανάτου. Αὐτό γίνεται γιά δύο λόγους: ἀφενός μέν, διότι δέν γνωρίζει κανείς τό πῶς ὁ Χριστός
ἀνέστη, καί ἀφετέρου, διότι γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι τόσο σημαντικό τό πῶς ἀνέσ τη ὁ Χριστός ἀλλά τό γεγονός ὅτι πραγματικά ἀνέστη. Πάνω
λοιπόν σ’ αὐτήν τή βάση στηριζόμενοι οἱ τέσσερις
Εὐαγγελιστές, ἀναφέρουν ὁρισμένα σημεῖα-γεγονότα
τά ὁποία διατρωνώνουν τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως
τοῦ Κυρίου, καί γίνονται ἀποδείξεις, ὅτι πραγματικά
συνέβη καί δέν εἶναι ἀποκύημα τῆς φαντασίας ὁρισμένων μαθητῶν, τῶν ὁποίων ἡ λύπη γιά τό θάνατο
τοῦ Διδασκάλου τους, τούς ὁδήγησε σ’ ἕνα τέτοιο παραλήρημα.
3. Ἀποδείξεις τῆς Ἀναστάσεως
Ἔτσι λοιπόν, οἱ Ἱεροί Εὐαγγελιστές, θέλοντας νά
καταστήσουν ἀδιάψευστη τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου,
μᾶς δίνουν μία σειρά γεγονότων, τά ὁποία συνέβησαν
τόσο κατά τήν μεγάλη ἐκείνη ἡμέρα «τῇ μιᾶ τῶν σαββάτων», τήν Ἁγία Κυριακή τοῦ Πάσχα, ὅσο καί τίς ὑπόλοιπες ἡμέρες πού ἀκολούθησαν. Γεγονότα λοιπόν

ὅπως ὁ σεισμός, ἡ παρουσία τῶν Ἀγγέλων, ὁ ἀποκυδιότι καί διαφορετικές ὁμάδες μυλισθείς λίθος, ὁ φόβος τῶν στρατιωτῶν καί ἡ δωροδοροφόρων γυναικῶν ἐπισκέφθηκαν
κία τους ἀπό τό Συνέδριο τῶν πρεσβυτέρων, ἡ ἐπίσκεψη
τόν Τάφο, σέ διαφορετικές ὧρες
τῶν Μυροφόρων καί τοῦ Πέτρου καί Ἰωάννου στόν κενό
τοῦ ὄρθρου. Ἔτσι σκεπτόμενοι
τάφο, ὁ ἴδιος ὁ κενός τάφος καί τά ἐντάφια σπάργαλύνεται καί ἄλλη διαφορά περί τοῦ
να, οἱ πολλές καί μέ διαφόρους τρόπους ἐμφανίσεις τοῦ
ἀριθμοῦ τῶν Μυροφόρων καί τοῦ
Κυρίου στούς μαθητές Του ὅλο τό τεσσαρακονθήμερο
χρόνου ἐπισκέψεως τοῦ Τάφου.
διάστημα μέχρι τήν Ἀνάληψή του, ἡ ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ
καί ἡ ψηλάφηση, γίνονται σύμφωνα καί μέ τόν Ἱερό
5. Τό μήνυμα τῆς Ἀνασ τάσεως
Χρυσόστομο «πρός τό δημιοσιευθῆναι τήν ταφήν καί
Ἐκεῖνο ὅμως, τό ὁποῖο ἐνδιαπιστευθῆναι ἐντεῦθεν τήν Ἀνάστασιν… καί ἀναμφιφέρει τούς Ἱερούς Εὐαγγελιστές
σβήτητος κἀντεῦθεν ἡ τῆς Ἀναστάσεως ἀπόδειξις φαίκαί κατ’ ἐπέκτασιν τήν Ἁγία μας
νεται».
Ἐκκλησία, δέν εἶναι τόσο τό γεΚαί συνεχίζει ὁ Ἱερός Πατήρ, θεωγονός ἄν ὁ Ματρώντας ὡς σημεῖα τῆς Ἀναστάσεως καί
θαῖος ἤ ὁ Μᾶρκος ἤ
τά ἐπιτελούμενα ἀπό τούς Ἀποστόλους
Ἡ µελέτη τῶν Εὐαγγελίων:
ὁ Λουκᾶς μᾶς πληθαύματα μετά τήν Πεντηκοστήν, τό
καί πασχαλινό µας
φοροῦν, ὅτι Ἄγγελος
πολύ μεγαλύτερο φόβο τῶν ἐχθρῶν
ἀπεκύλησε τόν λίθο,
καθῆκον!
τοῦ Χριστοῦ γιά τό γεγονός τῆς Ἀναἤ ὁ Ἰωάννης ὅτι ὁ
στάσεως ἀπ’ ἐκεῖνον πρό τοῦ Σταυροῦ,
λίθος ἦταν ἀποκεκυλισμένος, ἤ ἄν
τήν μεταβολή τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου: «Καί
ὁ Ἄγγελος ἦταν ἐντός τοῦ τάφου
ἐπί Πέτρου φανερά ἀπόδειξις ἦν. Εἰ μή ἀνέστη Χριστός,
ἤ καθόταν ἐπάνω στό λίθο, ἤ ὁ
τίς τόν οὕτω ὠμόν καί ἀπάνθρωπον πρός ἑαυτόν ἐπηἀριθμός τῶν Μυροφόρων καί ἡ
γάγετο; Τίς Παῦλος ἔπεισεν προσελθεῖν τῷ Χριστῷ;»,
ὥρα καί ὁ τόπος τῆς Ἀναστάσεως.
ἀλλά καί τά μαρτύρια τῶν Χριστιανῶν: «Μεγίστη ἀπόΣημασία ἔχει ὅτι ὁ Χριστός ἀληθῶς
δειξις τῆς ἀναστάσεως τό τόν σφαγένα Χριστόν τοἀνέστη τριήμερος ἐκ τάφου, συνεσαύτην μετά θάνατον ἐπιδείξασθαι δύναμιν, ὡς τούς
γείρας τό ἀνθρώπινον γένος. Οἱ
ζῶντας ἀνθρώπους πεῖσαι καί θανάτου καί πατρίδος
Ἱεροί Εὐαγγελιστές θέλουν νά μᾶς
καί οἰκίας καί αὐτῆς ὑπεριδεῖν τῆς ζωῆς, ὑπέρ τῆς εἰς
δώσουν τό μήνυμα ὅτι ἡ Ἀνάσ τααὐτόν ὁμολογίας».
ση τοῦ Χριστοῦ εἶναι καί ἡ δική
μας ψυχική ἀνάσταση, ἡ ὁποία με4. Διαφορές
ταμορφώνει τή ζωή μας, και ὡς
τῶν Εὐαγγελικῶν Διηγήσεων
δικό μας προσωπικό γεγονός πρέπει να θεωροῦμε καί νά βιώνουμε
Ὅλα αὐτά τά γεγονότα πού συνέβησαν καί πού μᾶς
τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.
διηγοῦνται οἱ Ἱεροί Εὐαγγελιστές, γίνονται τά ἀψευδῆ
τεκμήρια τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Βέβαια, ἄν παρατηρήση κανείς τίς εὐαγγελικές περικοπές, θά διαπιστώση ὅτι μεταξύ τῶν Εὐαγγελιστῶν ὑπάρχουν κάποιες διαφορές. Ἐπί παραδείγματι, ὁ Ματθαῖος καί ὁ Μᾶρκος μᾶς
πληροφοροῦν γιά τήν ὀπτασία ἑνός
ἀγγέλου, ἐνῶ ὁ Λουκᾶς γιά δύο. Αὐτό
βέβαια δέν σημαίνει ὅτι ἀποκλείουν τήν
ὕπαρξη καί τοῦ δευτέρου ἀγγέλου. Ἐξάλλου οἱ διαφορετικές ὀπτασίες ὑπάρχουν,
ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ
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ύµφωνα µέ τή σχετική διήγηση τῆς ἐστί». Ὅπως ἀκριβῶς οἱ βασιλικοί ἀνδριάνἘξόδου (κεφ. 12) οἱ Ἰσραηλῖτες τες ἔσωζαν ὅσους κατέφευγαν σ’ αὐτούς
πῆραν ἐντολή ἀπό τό Θεό διά µέσου «οὐκ ἐπειδή χαλκός ἐστιν, ἀλλ’ ἐπειτοῦ ἡγέτη των, τοῦ Μωϋσέως, νά σφάξει «ἕκα- δή εἰκών τοῦ βασιλέως εἰσίν,
στος πρόβατον κατ’ οἰκίαν» (στ. 3), «πρόβα- οὕτω δή καί τό αἷµα ἐκεῖνο τό
τον τέλειον ἄρσεν ἐνιαύσιον» (στ. 5) θυσιά- ἀναίσθητον καί ἄψυχον
ζοντας «τό πάσχα» καί ἀπό τό αἷµα τοῦ σφαγ- τούς ψυχήν ἔχοντας
µένου προβάτου νά στάξουν «ἐπί τῶν δύο ἀνθρώπους ἔσωσεν,
ο ὐ κ
σταθµῶν καί ἐπί τήν φλιάν
ἐπει(ἀνώφλιο) ἐν τοῖς οἴκοις»
Τό αἷµα τοῦ ἀµνοῦ ἔσωσε
(στ. 7). Μέ αὐτόν τόν θεοδί- τά πρωτότοκα τῶν Ἑβραίων. δ ή
δακτο τρόπο θά σώζονταν
Τό Αἷµα τοῦ Χριστοῦ σώζει
αἷµα
τά πρωτότοκα παιδιά τους,
ὅλη τήν ἀνθρωπότητα.
ἦν ἀλλ’ ἐπειδή τοῦ
διότι «δεκάτην ἔµελλε πληγήν ἐπάγειν ὁ Θεός τοῖς Αἰγυπτίοις· τά πρω- αἵµατος τούτου τύπος ἦν»3.
Ἀπό τό σηµαντικό αὐτό γεγονός τῆς
τότοκα γάρ αὐτῶν ἐβούλετο ἀνελεῖν ἐπειδή τόν
1
ἰσραηλιτικῆς ἱστορίας προῆλθε ἡ µεγάλη
πρωτότοκον αὐτοῦ κατεῖχον λαόν» .
Ἔτσι κατά τήν «θελήλατον»2 ἐκείνη καί φο- ἑβραϊκή ἑορτή τοῦ Πάσχα. «Ἐπειδή οὖν οὕτως
βερή πληγή µέ τόν ὀλοθρευτή ἄγγελο νά θα- ἦσαν ἀναίσθητοι καί ἀγνώµονες, τῇ ὑποθέσει
νατώνει τά πρωτότοκα τῶν Αἰγυπτίων, τό τῶν ἑορτῶν ἐγκατέδησε τῶν ἑορτῶν τά ὑποαἷµα τοῦ πασχαλινοῦ ἀµνοῦ, τό ἐπιχρισµένο µνήµατα ὁ Θεός καί διά τοῦτο καί τό πάσχα
στούς παραστάτες καί τό ἀνώφλιο τῶν σπιτιῶν, θύειν ἐκέλευσε. Ἵνα ἐάν σέ ἐρωτήσῃ, φησίν, ὁ
ὅπου ζοῦσαν οἱ ὑπόδουλοι Ἑβραῖοι, ἔσωσε τά υἱός σου, τί ἐστι τό πάσχα τοῦτο; εἴπῃς, ὅτι τοῦ
παιδιά τους. Ὄχι φυσικά αὐτό καθ’ αὐτό τό προβάτου τό αἷµα ἐπέχρισαν ταῖς θύραις ποτέ
αἷµα τοῦ προβάτου. Ὄχι «ἐπειδή αἷµά ἐστιν ἡµῶν οἱ πρόγονοι ἐν Αἰγύπτῳ, ἵνα µή ὁ ὀλοἀλλ’ ἐπειδή τοῦ αἵµατος τοῦ δεσποτικοῦ τύπος θρεύων ἐλθών καί ἰδών τολµήση εἰσπηδῆσαι,
καί ἐπαγάγῃ πληγήν»4.
* Ἀπόσπασµα ἀπό τήν µελέτη τοῦ Μητρ. Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόµου «Ἅγ. Ἰω. ὁ Χρυσόστοµος Doctor Eucharistiue (∆ιδάσκαλος τῆς θ. Εὐχαριστίας)», Ἀθῆναι 1997.
1. Ἰ. Χρυσ. Κατήχησις Γ΄, 13, ΑΑΠ 7.
2. Ἰ. Χρυσ. Ἔνθ’ ἀν.
3. Ἰ. Χρυσ. Ἔνθ’ ἀν.
4. Ἰω. Χρυσ. Ἔνθ’ ἀν. § 14.

Ἀµνός*
Ἀλλά ἡ θυσία τοῦ Πάσχα δέν ὑπενθύµιζε µόνο τίς ἀνεκτίµητες εὐεργεσίες
τοῦ Θεοῦ στούς Ἰσραηλῖτες. Συγχρόνως ἡ ἐτήσια ἐκείνη ἑορταστική θυσία καί τά «µέλλοντα προδιετύπου». Ὁ ἀµνός
πού ἔσφαζαν ἦταν «τύπ ος ἑ τέ ρ ο υ ἀµ ν οῦ
πνευµατικοῦ, καί
πρόβατον προβάτου·
καί τό µέν ἦν σκιά,
τό δέ ἀλήθεια»5.
Πόση ἡ διαφορά
τοῦ ἀµνοῦ τοῦ Πάσχα
µέ τόν Ἀµνόν τοῦ Θεοῦ, τόν αἴροντα τήν ἁµαρτίαν τοῦ κόσµου! «Ἀµνός καί
ἀµνός, ἀλλ’ ὁ µέν ἄλογος, ὁ δέ λογικός· πρόβατον καί πρόβατον, σκιά καί ἀλήθεια»6. Καί
µία ἄλλη διαφορά. Στούς Ἰουδαίους µέ µία
µόνο ἑορτή τό χρόνο ὑπενθύµιζε ὁ Θεός τήν µεγάλη εὐεργεσία του, ἐνῶ στούς χριστιανούς σχεδόν καθηµερινά µέ τή θεία Λειτουργία. «Τοῖς
µέν Ἰουδαίοις κατ’ ἐνιαυτόν ὑπόµνηµα τῶν

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως
κ. Χρυσοστόµου

οἰκείων εὐεργεσιῶν ἐνέδησεν ὁ Θεός· σοί δέ
καθ’ ἑκάστην, ὡς εἰπεῖν, τήν ἡµέραν διά τούτων τῶν µυστηρίων»7.
Κατά τήν ἑσπέραν ὅµως τοῦ Μυστικοῦ ∆είπνου «καταλύει ὁ Κύριος τό κεφάλαιον τῶν
ἑορτῶν»8, τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα. Ἀφότου
ἔλαµψε «ὁ τῆς δικαιοσύνης ἥλιος, ἡ σκιά
λοιπόν ἐπαύσατο· ἡλίου γάρ ἀνίσχοντος, κρύπτεται ἡ σκιά»9. Ἡ ἑσπέρα ἐκείνη συµβόλιζε
τό πλήρωµα τῶν καιρῶν, «τοῦ πληρώµατος τῶν
καιρῶν τεκµήριον ἦν»10, ὅτι τά πράγµατα
ἔφθαναν στό τέλος των.
Κατά τό Μυστικό ∆εῖπνο ὁ Κύριος ἐτέλεσε
καί τά δύο πάσχα, «καί τό τοῦ τύπου καί τῆς
ἀληθείας». «Ἵνα µάθῃς πάντοθεν καί τῆς παλαιᾶς αὐτόν νοµοθέτην καί τά ἐν ἐκείνῃ διά
ταῦτα προσκιαγραφηθέντα»11. Ὅπως οἱ ζωγράφοι κατ’ ἀρχάς σκιαγραφοῦν ἐπάνω στόν πίνακα αὐτό πού θέλουν νά ζωγραφίσουν καί κατόπιν ἁπλώνουν τά χρώµατα, ἔτσι «καί ὁ Χριστός ἐποίησεν. Ἐπ’ αὐτῆς τῆς τραπέζης καί τό
τυπικόν πάσχα ὑπέγραψε καί τό ἀληθινόν
προσέθηκε»12.

5. Ἰ. Χρυσ. Εἰς τήν προδοσίαν τοῦ Ἰούδα, Α΄, 382D-E, ΑΑΠ 21.
6. Ἔνθ’ ἀν.
7. Ἰω. Χρυσ. Ἔνθ’ ἀν. 392 Ε.
8. Ἰ. Χρυσ. Εἰς τό κατά Ματθ. Ὁµιλ. Ν΄, 517D, ΑΑΠ 66, 387.
9. Ἰ. Χρυσ. Εἰς τό κατά Ματθ. Ὁµιλ. ΠΒ΄, 782 C ΑΑΠ 69, 279.
10. Ἰ. Χρυσ. Εἰς τήν προσδοκίαν τοῦ Ἰούδα, Α΄ 382 Ε, ΑΑΠ 21.
11. Ἰ. Χρυσ. Εἰς τό κατά Ματθ. Ὁµιλ. ΠΒ΄, 782Β, ΑΑΠ 69, 278.
12. Ἰ. Χρυσ. Ἔνθ’ ἀν.
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ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ
Ὑπό τοῦ Πρωτ/ρου Θεοδώρου Παπαδοπούλου,
Ἱεροδιδασκάλου
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ετά τήν ἅλωση τῆς Πόλης ἀπό τούς
Σταυροφόρους τό 1204 ὁ Ἀλέξιος Α΄ ὀ
Κοµνηνός, ἱδρύει νέο ἀνεξάρτητο Βυζαντινό κράτος µέ πρωτεύουσα τήν Τραπεζούντα.
Τό κράτος αὐτό ζεῖ 257 χρόνια καί καταλύεται
τό 1461 ἀπό τόν Μωάµεθ τόν πορθητή.
Ἀκολούθησαν βίαιοι ἐξισλαµισµοί καί διώξεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Χριστιανικοῦ στοιχείου.
Γιά νά σωθοῦν οἱ Χριστιανοί κατέφυγαν στά
δάση, καί τά βουνά, ἐγκαταλείποντας τά παραλιακά χωριά µετοικώντας στήν ἐνδοχώρα.
Μεσολάβησαν αἰῶνες ἀφάνειας γιά νά µή
προκαλεῖται ἡ προσοχή τοῦ κατακτητή.
Ὅπου ὑπῆρχαν Μοναστήρια, οἱ Ἕλληνες τοῦ
Πόντου παρέµειναν πιστοί στή θρησκεία τῶν
προγόνων τους. Ὁ κατακτητής σεβάστηκε τά
θρησκευτικά ἱδρύµατα ὅπου εὕρισκαν ἄσυλο οἱ
φυγάδες.
Σ’ ὅλο τόν Πόντο ὑπῆρχαν τά ἑξῆς µεγάλα
µοναστήρια πού ἀπετέλεσαν τίς βάσεις τῆς ἑνότητας καί διατήρησης τοῦ Ἑλληνικοῦ στοιχείου.
Τά µοναστήρια αὐτά ἦταν ἡ Παναγία Σουµελᾶ,
Ἁγίου Ἰωάννου Βαζελώνα, Ἁγίου Γεωργίου Περιστερεώτα καί Παναγίας Γουµερᾶ.
2. Ἀπό τήν Καθαρά ∆ευτέρα
Κάτω ἀπό τίς τόσες ἀντίξοες συνθῆκες ὁ ποντιακός Ἑλληνισµός τηροῦσε µέ βαθιά Χριστιανική
πίστη καί σεβασµό, τίς προγονικές παραδόσεις.
Ξεκινώντας ἀπό τήν Καθαρά ∆ευτέρα θά
πρέπει νά σηµειώσουµε, πώς δέν γιορτάζονταν
ὅπως γίνεται συνήθως σήµερα. Ἦταν ἡµέρα σχολαστικῆς καθαριότητας καί αὐστηρῆς νηστείας
ὅπως µᾶς λέει καί ἡ ὀνοµασία της.
Οἱ γυναῖκες ἀπό τό πρωΐ ἄρχιζαν τό ξεσήκωµα τοῦ σπιτιοῦ. Ἐκεῖνο πού εἶχε ὅµως µεγαλύτερη σηµασία ἦταν ὁ καθαρισµός τῶν µαγειρικῶν σκευῶν. Ἕβραζαν σέ ἕνα µεγάλο καζάνι τό
σταχτόνερο (κατεή) καί µ’ αὐτό ἔπλυναν ὅλα τά

χάλκινα, σιδερένια καί ξύλινα ἀντικείµενα τῆς
Κουζίνας. Τά ξύλινα κούτσουρα πού ἐπάνω ἔκοβαν κρέας καί τά ξύλινα δοχεῖα τοῦ βουτύρου
(κοβλάκια) πού ἐκτός ἀπό τό πλύσιµο ξύνονταν
κι’ ὅλας µέ κοφτερό µαχαίρι γιά νά φύγει τό
λῖπος. Ὅσο γιά τά ξύλινα κουτάλια (χουλάρα)
τά εἶχαν διπλᾶ. Ἄλλα γιά τήν Σαρακοστή καί
ἄλλα γιά τά ἀρτύσιµα φαγητά, γιατί πίστευαν
πῶς τό λῖπος εἰσχωρεῖ βαθιά στό ξύλο καί δέν
βγαίνει ὅσο κι ἄν τό πλένεις. Τό φαγητό πού εἶχε
ἀποµείνει ἀπό τήν προηγούµενη βραδιά τῆς ἀποκριᾶς, τά ἐµπονέστα ὅπως λέγονταν, τό δίνανε σέ
φτωχές τουρκάλες.
Ἡ νηστεία τῆς Μεγ. Σαρακοστῆς ἦταν αὐστηρότατη. Νήστευαν καί οἱ λεχῶνες καί οἱ ἄρρωστοι καί τά παιδιά.
Γιά νά φοβερίσουν τά παιδιά νά νηστέψουν
χρησιµοποιοῦσαν ἕνα σκιάχτρο πού τό λέγανε
“κουκαρᾶ”. Τό σκιάχτρο αὐτό ἦταν ἕνα µεγάλο
κρεµµύδι µαυρισµένο µέ καπνιά πού εἶχε στόµα
καί µάτια.
Γύρω στήν κοιλιά τοῦ κρεµµυδιοῦ ἔµπηγαν
ἑπτά µεγάλα φτερά κόττας ὅσες καί οἱ ἑβδοµάδες
τῆς Σαρακοστῆς καί τό κρεµοῦσαν στήν ὀροφή
(ταβάνι) τῆς κουζίνας ἀπό τό πρωί τῆς Καθαρᾶς
∆ευτέρας.
Τά παιδιά ἤξεραν ὅτι ἄν φᾶνε λιπαρά φαγητά θά τούς τιµωρήσει ὁ κουκαρᾶς.
Κάθε Κυριακή ἡ µητέρα ἔβγαζε καί ἕνα φτερό
τοῦ Κουκαρᾶ, ὅπου τήν Μ. Ἑβδοµάδα ἔµενε γυµνός καί τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως πού ἔληγε ἡ
νηστεία, ἡ µητέρα τόν ἐξαφάνιζε ἀφοῦ εἶχε ἐκτελέσει τόν προορισµό του.
Τή Μεγ. Πέµπτη πήγαιναν ἀπό νωρίς νηστικοί
στήν Ἐκκλησία γιά νά µεταλάβουν. Ὅταν γύριζαν
σπίτι µετά τήν ἀπόλυση τῆς Ἐκκλησίας ἔβαφαν
τά ψαλµένα αὐγά µέ κόκκινη βαφή. Γιά τό βάψιµο τῶν αὐγῶν χρησιµοποιοῦσαν καί κρεµµυδόφυλλα πού ἔδιναν ἀνοιχτό καφετί χρῶµα.
Μερικά αὐγά τά ἔβαφαν µέ µελάνι χρώµατα
µώβ καί τά πήγαιναν στό νεκροταφεῖο τήν Κυριακή τοῦ Θωµᾶ. Τά περισσότερα αὐγά τά ἔβαφαν τό Μεγ. Σάββατο. Ἐπίσης ἔφτιαχναν τά λε-

γόµενα κερκέλια (τσουρέκια) ζυµωτά µέ αὐγά καί σπίτια τῶν συγγενῶν καί τό πρῶτο ἀρτύσιµο ἔδεσµα
µαγιά (προζύµ). Ἔδιναν σ’ αὐτά σχῆµα πλεξούδας πού δοκίµαζαν µετά τήν νηστεία, ἦταν τό κόκκινο
καί γύρω-γύρω ἔκαναν ἀπό τό ἴδιο ζυµάρι ἁλυσίδα. αὐγό.
Ἐπάνω στά τσουρέκια ἔβαζαν 6-7 αὐγά γιά στοΤό φαγητό τῆς ἡµέρας τοῦ Πάσχα ἦταν “τό ταλίδι. Τό βράδυ τῆς Μεγ. Πέµπης πήγαιναν στήν νωµένον σουρβάν” (σούπα) µέ σπασµένο σιτάρι
Ἐκκλησία µέ βαµµένα αὐγά σέ καλαθάκι, κάθε (κορκότον) καί στραγγιστό γιαούρτι, κρέας καί πιοἰκογένεια τό δικό της. Τά αὐγά τολάφι. Τό ψήσιµο τοῦ ἀρνιοῦ δέν
ποθετοῦνταν ἀπό τόν παπᾶ στό
ἦταν ἔθιµο ποντιακό.
Ἱερό τῆς Ἐκκλησίας κάτω ἀπό τήν
Τό ἀπόγευµα τῆς Κυριακῆς (ΠάΕὐλαβικά,
Ἁγία Τράπεζα καί ἔµεναν ἐκεῖ ὡς τήν
σχα) οἱ γεροντότεροι χωρίζονταν σέ
χαριτωµένα
Ἀνάσταση.
παρέες πού κρατοῦσαν κόκκινα
Στόν Πόντο ὑπάρχουν κρυπτοαὐγά. Ἐπισκέπτονταν ὅλα τά σπίτια
ἔθιµα ἀπό τόν
χριστιανοί, ὅπως καί σέ ἄλλα µέρη
τοῦ χωριοῦ κάνοντας τίς λεγόµενες
ἀλησµόνητο
τῆς Μ. Ἀσίας. Στά φανερά εἶναι
ἐπισκέψεις Ἀγάπης.
µουσουλµάνοι, στά κρυφά εἶναι
Τήν δεύτερη ἡµέρα τοῦ Πάσχα οἱ
Πόντο
Χριστιανοί. Λέγονται “κλωστοί” ἤ
νοικοκυρές ἑτοίµαζαν ἀπό νωρίς ἕνα
“γυριστοί” Τουρκικά “Τενεσούρ”.
ταψί (κάνιστρο στήν ἀρχαιότητα), µέ
Στήν Ἐκκλησία ἔρχονταν καί χανούµισες (µου- διάφορους στεγνούς µεζέδες καθώς καί τσουρέκια,
σουλµάνες γυναῖκες) κρυφά ἀπό τούς ἄνδρες τους κόκκινα αὐγά καί ἄλλα. Τό πήγαιναν (τό ταψί) στήν
καί ἄκουγαν τά 12 Εὐαγγέλια. Πίστευαν ὅτι τό Ἐκκλησία νά εὐλογηθοῦν καί µετά τό τέλος τῆς Θείας
ἄκουσµα τῶν Εὐαγγελίων ἀσκεῖ θεραπευτική ἐπί- Λειτουργίας οἱ νοικοκυρές καί ὅλοι οἱ ἄλλοι, ἄνδρες,
δραση στούς ἀρρώστους.
γυναῖκες καί παιδιά, κατευθύνονταν στό νεκροταΓιά νά µή γίνουν ἀντιληπτές ἀπό τυχόν ὁµοθρή- φεῖο τῆς περιοχῆς. (Ἔτσι γίνεται καί σήµερα στό
σκους τους, ζητοῦσαν ἀπό τίς Χριστιανές νά τίς δα- Χορτοκόπι Ἐλευθερουπόλεως).
νείσουν τά κεφαλοµάντηλά τους.
Ἐκεῖ ὁ καθένας πήγαινε στόν τάφο τῶν νεκρῶν
Μέρα µεγάλου πένθους ἦταν ἡ Μεγ. Παρασκευή. τους, ἀκουµποῦσε τό ταψί µέ τά τρόφιµα καί τό
Ἔµεναν κλειστά τά µαγαζιά καί τά ἐργαστήρια. Κα- οὖζο πάνω σέ καθαρό τραπεζοµάντηλο στόν τάφο
νένας δέν δούλευε, τό θεωροῦσαν ἁµαρτία. Ἀπό τό καί περίµενε τόν ἱερέα νά κάνει τρισάγιο γιά ἀνάπρωί ἄρχιζε ἡ Ἐκκλησία. Χτυποῦσαν οἱ καµπάνες παυση τῶν νεκρῶν.
πένθιµα καί τό µεσηµέρι πήγαινε ὁ κόσµος νηστικός
Περιµένοντας συζητοῦσαν γιά τόν νεκρό τους,
νά προσκυνήση τόν ἐπιτάφιο.
θυµοῦνταν τά προτερήµατά του, τίς καλωσύνες του,
τά γλέντια µέ τούς φίλους του καί γενικά ὅ,τι εἶχε
3. Πάσχα
σχέση µέ τή ζωή του καί µέ ὅ,τι ἄλλο προκαλοῦσε τήν
αἴσθηση τῆς ζωντανῆς παρουσίας τοῦ νεκροῦ ἀνάΤό βράδυ τοῦ Μεγ. Σαββάτου κοιµοῦνταν νωρίς µεσά τους.
καί προπάντων αὐτοί πού θά κοινωνοῦσαν. ΜεσάΓιατί ἡ ἡµέρα αὐτή ἦταν ἀφιερωµένη στό ξανανυχτα δύο µέ τρεῖς ἡ ὥρα χτυποῦσαν οἱ καµπάνες. ζωντάνεµα τῶν νεκρῶν. Ἦταν ἡµέρα ἀναστάσεως
Κύµατα, κύµατα ἔρχονταν ἀπό τούς γειτονικούς καί ὄχι πονεµένης ἀνάµνησης.
οἰκισµούς µέ τήν λαµπάδα στό χέρι. Ὅταν ὁ παπᾶς
Ὅταν ἐρχόταν ὁ Ἱερέας ἔκανε Τρισάγιο, ἔτρωγε
ἄρχιζε νά ψάλη τό “Χριστός Ἀνέστη” ἀκούγονταν καί ἔπινε καί εὔχονταν “Θεός σχωρές’ τον”. Μετά –οἱ
πυροβολισµοί πού ὁ ἦχος τους ἔφθανε καί στά τούρ- συγγενεῖς προσέφεραν σέ γνωστούς καί ἄγνωστους
κικα χωριά.
φαγώσιµα. Ἔτρωγαν καί ἔπιναν καί οἱ ἴδιοι καθιΤά χωριά στόν Πόντο τήν ἐποχή τῆς Ὀθωµανικῆς σµένοι γύρω ἀπό τόν τάφο καί εὔχονταν “σχωρεµέαὐτοκρατορίας εἶχαν συνήθως ἀµιγεῖς πληθυσµούς, νοις νά ἔν”. Ἄν ὁ νεκρός ἀγαποῦσε τό τραγούδι καί
εἴτε Ἑλληνοχριστιανικούς εἴτε Τουρκικούς.
τό χορό, οἱ φίλοι του µέ τήν συνοδεία τῆς λύρας τραΣτά χωριά µέ µικρό πληθυσµό δέν ὑπῆρχαν Χρι- γουδοῦσαν τίς χαρές του γύρω ἀπό τόν τάφο.
στιανικές Ἐκκλησίες καί οἱ Ἕλληνες κάτοικοί τους
Ὕστερα ἀφοῦ εὔχονταν ὁ ἕνας στόν ἄλλον, ἔφευπαρακολουθοῦσαν τίς ἀκολουθίες στά γειτονικά χω- γαν καί συνέχιζαν τό γλέντι στά λιβάδια καί τίς
ριά.
Πλατεῖες.
Μετά τήν ἀπόλυση τῆς Ἀναστάσιµης Ἀκολουn
θίας πού γινόταν τά ξηµερώµατα, ἐπισκέπτονταν τά
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Πλάνη ἤ πονηρία;

Ἀναρωτιέµαι ἄν ὅλα ξεκινοῦν ἀπό πλάνη
ἤ ἀπό πονηρία.
Πρόσφατα ἔτυχα νά δῶ
σέ µία τηλεοπτική ἐκποµπή
τήν παρουσίαση µίας κυρίας καί τοῦ ἔργου της. Ἡ
κυρία, µία ἀξιολογότατη
ζωγράφος, δέν γνωρίζω
ἐάν εἶναι καί ἁγιογράφος,
ὑποστήριξε ὅτι κάποια
στιγµή «φωτίστηκε», ὥστε
νά λάβει τό «χάρισµα» νά
ζωγραφίζει τόν προσωπικό
ἄγγελο ὁποιουδήποτε. Τόνισε ὅτι διάβασε κάποια
βιβλία, πιθανόν ψυχολογίας, ἀµφίβολο ἐάν ἦταν
ἐπιστηµονικά, καί ἔκτοτε
ἔλαβε τήν ἱκανότητα, ρωτώντας τόν ἐνδιαφερόµενο –πελάτη, νά τόν ψυχολογεῖ καί νά
ὁραµατίζεται τόν προσωπικό του ἄγγελο.
Ἄς πάρουµε ὅµως τά πράγµατα µέ τή σειρά.
Κατά πρῶτον, οὐδέποτε ἀναφέρεται, πόσο
µάλιστα τεκµηριώνεται ἀπό τήν Ἁγία Γραφή
ἤ τήν Πατερική Γραµµατεία, ὅτι ἕνας ἄγγελος
ἀντιστοιχεῖ στόν κάθε ἕνα, σύµφωνα µέ τόν
χαρακτήρα του ἤ µέ τίς συνήθειές του ἤ µέ τά
ὄνειρα καί τίς ἐπιθυµίες του. Ἄρα πρός τί ἡ ψυχανάλυση πού ἐφαρµόζει ἡ κυρία, χωρίς µάλιστα νά ἔχει σπουδάσει τήν ἀντίστοιχη ἐπιστήµη;
Κατά δεύτερον, ἡ φανέρωση τοῦ Χριστοῦ,
τῆς Παναγίας, ἑνός Ἁγίου, ἑνός ἀγγέλου σέ κάποιον δέν εἶναι ἀπίστευτο. Χιλιάδες οἱ µαρτυρίες ἀνθρώπων γιά τέτοιες φανερώσεις στή
ζωή τους. Ὅµως µία φανέρωση ἤ ἀποκάλυψη
δέν ἐπιτυγχάνεται «κατά παραγγελίαν», ἀλλά
προϋποθέτει πίστη καί µόνον πίστη. Τήν πίστη
βέβαια κανενός δέν εἴµαστε ἄξιοι νά τήν κρίνουµε ἐµεῖς οἱ ἄνθρωποι. Μπορεῖ ἡ κυρία µέ
τήν πίστη της νά ἀξιώνεται νά ἔχει φανερώσεις ἀγγέλων. Καθόλου ἀπίθανο. Ἄς µήν
εἴµαστε δύσπιστοι. Ἀλλά αὐτή ἡ ἀξίωση, ἡ κάθε
ἀξίωση, πού µᾶς χαρίζεται ἀπό τό Θεό εἶναι

πηγή ἐκµετάλλευσης γιά προσωπικό οἰκονοµικό συµφέρον;
∆ιότι, ἀφοῦ στήν κυρία
«φανερώνεται» ὁ προσωπικός ἄγγελος τοῦ πελάτη,
στή συνέχεια τόν ζωγραφίζει καί πουλάει τόν πίνακα µέ καθόλου εὐκαταφρόνητο ἀντίτιµο, καί δικαίως, ἐάν πουλοῦσε µόνο
τή τέχνη της, ἀλλά πουλάει καί µία «ἄποψη», µία
«ἰδεολογία», µία «ὑπερφυσ ι κ ή ἱκ α ν ό τ η τ α », ἀφοῦ
πρόκειται γιά ἕναν ἐντελῶς
προσωπικό πίνακα, ἀνώτερο καί ἀπό ἕναν πίνακα
προσωπογραφίας. Καί αὐτά
τά προϊόντα εἶναι ἀκριβά, γιατί εἶναι δυσεύρετα.
Στήν ἐκποµπή µάλιστα εἶχε πολλούς πίνακές της, πού ὑποκειµενικά θεωρῶ ὅτι ἦταν καταπληκτικοί σάν ἔργα τέχνης, ἄν καί ἔµοιαζαν
πολύ οἱ πίνακες µεταξύ τους. ∆ιαφοροποιούνταν κυρίως τά χρώµατα.
Θά σεβόµουν ἀπόλυτα τήν τέχνη τῆς κυρίας
καί ἐνδεχοµένως νά ἀγόραζα ἕναν πίνακά της,
ἀλλά ποτέ δέν θά τόν ἀγόραζα ὡς ἀπεικόνιση
τοῦ προσωπικοῦ µου ἀγγέλου, πού «βλέπει»
µόνον ἡ κυρία. Θά σεβόµουν ἀκόµη καί τούς
πελάτες της, ἐάν δέν ἀποδείκνυαν ἕναν ἀνόητο ἐγωισµό ἤ µία παιδιάστικη ἀφελή ἐπιδεικτική ἐνέργεια, ἀγοράζοντας καί ἐκθέτοντας
τόν «προσωπικό» τους ἄγγελο στό σπίτι τους
καί ἴσως στό σαλόνι τους, ἀφοῦ θά πρόκειται
γιά ἕνα ἀκριβό ἔργο τέχνης, πού γίνεται τόσο
προσωπικά καί µέ τέτοια διαδικασία «ἀτοµικῆς
ψυχανάλυσης».
Λυπᾶµαι πολύ ὅταν ἡ φιλόδοξη ἀγωνία
ἀξιόλογων καλλιτεχνῶν γιά πρωτοτυπία καί
κατά συνέπεια γιά κερδοσκοπία, τούς ὁδηγεῖ
σέ πλάνη ἤ πονηρία. ∆ιά τοῦτο καί ἄς παρακαλέσουµε τόν Κύριο νά µᾶς δίνει «ἄγγελον
εἰρήνης, πιστόν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν
καί τῶν σωµάτων ἡµῶν».
Σµαρώ Κζούνια
θεολόγος-ἐκπαιδευτικός ἱστοριογράφος

Νῦν καί ἀεί
Τή νύχτα αὐτή τῆς ἄφατης ὀδύνης, ὅπου
δέν πρέπουν λάµψεις κι ὀµορφιές, δέν πρέπουν λόγια κούφια καί περιττά, µά µόνο
συντριβή καί ταπείνωση καί µιά σιωπή, πιό
εὔγλωττη ἀπ’ ὅλες τίς γλῶσσες τοῦ κόσµου,
ἦρθε ἀθόρυβα καί διακριτικά νά κρύψει,
γιά λίγο, τήν ὀµορφιά τῶν ἀστεριῶν καί τ’
ἀχνοβόληµα τοῦ φεγγαριοῦ.
Ἦρθε σεµνό καί σκουροντυµένο, φιλότιµο καί πονετικό ἕνα σύννεφο, δίχως βροντές καί ἀστραπές, γιά νά σκιάσει τά
µεγαλεῖα τῆς πλάσης, τίς πηγές τῆς χαρᾶς
καί τ’ ἀηδονιοῦ τό γλυκολάληµα.
Στάθηκε σοβαρό καί γνωστικό πάν’ ἀπ’
τή γῆ, ἔσκυψε νά προσκυνήσει τίς µαυροφορεµένες ἐκκλησιές κι ἄρχισε νά κλαίει
βουβά, γιά ὥρα.
Κύλισαν τά δάκρυα τῆς λύπης του πάνω
στίς στέγες τῶν σπιτιῶν, ξέπλυναν τά νιόβγαλτα φύλλα τῶν δέντρων, γέµισαν τά
πρωτολούλουδα τ’ Ἀπρίλη ἀπό στάλες καθάριες κι ἁγνές, νάµα ἱερό µιᾶς µυστικῆς
θυσίας, µπρός στά µατωµένα πόδια τοῦ
Ἐσταυρωµένου Ἰησοῦ. Τή νύχτα αὐτή τή µεγάλη, τήν πικρή καί ἀσέληνη, ἄνοιξε, ψυχή
µου, τίς δικές σου παλάµες, νά µαζέψεις ἀπ’
τά δάκρυα τῶν Ἀγγέλων καί συγκέρασέ τα
µέ τά καυτά σου δάκρυα, ὥσπου νά ξεχειλίσει τῆς πίστης τό χρυσό ποτήρι κι ἔπειτα κοινώνησε µέ δέος, γιά ν’ ἀνάψει ἡ φλόγα τῆς
ἀγάπης σου γιά ’Κεῖνον, πού ἡ ἄµετρη ἀγάπη
Του γιά σένα Τόν ἀνέβασε στό Σταυρό τῆς
θυσίας.

Μικρό µου σύννεφο, πού κλαῖς,
γιά τῶν ἀνθρώπων τίς ντροπές,
πού ἀνέβασαν τό Χριστό
στό µατωµένο Του Σταυρό,
κοίτα, ἡ νύχτα προσπερνᾶ,
γύρισε πίσω, στά βουνά,
ὑπάρχουν ἄνθρωποι στή γῆ,
πού περιµένουν τήν Αὐγή.
Τώρα οἱ καµπάνες µέ κλαυθµό,
χτυποῦν στῆς θλίψης τό ρυθµό,
τώρα τ’ ἀνέµου ἡ ὁρµή,
θρῆνος πικρός καί οἰµωγή.
Τώρα ὀχτωήχι τῶν Παθῶν,
τό µοιρολόι τῶν πουλιῶν.
Τώρα ἀρώµατα κι ἀνθοί,
σµύρνα κι ἀλόη στήν Ταφή.
Τώρα βαθύς συλλογισµός
καί ἀποφάσεων σταθµός.
Τώρα τό δάκρυ στή σπορά,
αὔριο τό θέρος στή χαρά.
Αὔριο νέα ἀπαρχή,
«Χριστός ἀνέστη» θ’ ἀντηχεῖ.
Ἀναστηµένος ὁ Χριστός,
καινή ἡ Κτίση, µ’ ἅγιο Φῶς.
Αὔριο γίνετ’ ὁ ληστής
τοῦ Παραδείσου οἰκιστής.
Αὔριο λύση τῶν χρεῶν
κι ἀπελευθέρωση ψυχῶν.
Στήν Ἀναστάσιµη χαρά,
δός µου, Χριστέ µου, δυό φτερά,
µιά στά ψηλά νά φεύγω ἐµπρός,
ὅπου ’ναι ὁ Θρόνος Σου ὁ λαµπρός,
µιά µές στή γῆ νά τριγυρνῶ
κι ὅποιον πονάει νά πονῶ.
Μά µή µ’ ἀφήνεις µοναχή,
σάν Σέ ζητῶ στήν προσευχή.
«Γλυκύ µου Ἔαρ»,Ἰησοῦ,
τώρα, καί αὔριο καί παντοῦ,
Κάνε νά ζῶ µ’ ἕνα σκοπό,
νῦν καί ἀεί, νά Σ’ ἀγαπῶ.
Σωτηρία ∆ηµητ. Ἀργυρίου
Μ. Παρασκευή τοῦ 2007
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Ἐ λ ε ι τούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν
τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου καί προέστη τῆς Δοξολογίας ἐπί τῷ νέῳ Ἔτει, τήν 5ην εἰς τόν
Ἱ. Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, ὅπου ἐτέλεσε καί τόν Μεγάλον
Ἁγιασμόν τῆς Παραμονῆς τῶν Θεοφανείων, τήν 6ην εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου Ν. Περάμου καί προέστη τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καθώς καί εἰς τόν
Ἁγιασμόν τῶν ὑδάτων εἰς τόν λιμένα τῆς
Ν. Περάμου, τήν 7ην εἰς τήν Ἱ. Μονήν
Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Νικησιάνης, τήν 14ην εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἁγίου Χριστοφόρου,
τήν 17ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν
Ἁγίου Ἀντωνίου Πυργοχωρίου μετά τοῦ
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νειλουπόλεως κ. Γενναδίου, τήν 18ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀθανασίου
Αὐλῆς μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπι-

Στήν Αὐλή.

σκόπου Νειλουπόλεως κ. Γενναδίου, τήν
21ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Εὐγενίου τοῦ Τραπεζουντίου Χορτοκοπίου, τήν 25ην συμμετεῖχεν εἰς Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Προσκυνηματικόν Ναόν τοῦ Ἁγ.
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Ν. Καρβάλης –
Καβάλας μετά τοῦ οἰκείου Σεβ. Μητροπολίτου κ. Προκοπίου καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου, τήν 27ην
εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νεκταρίου τῆς Πόλεως, τήν 28ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ.
Ναόν Ἁγ. Ἐλευθερίου μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νειλουπόλεως κ.
Γενναδίου καί τήν 30ην εἰς τόν ἴδιον Ἱ.
Ναόν.
Στό Πυργοχώρι

Ἐχοροστ άτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 16ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγ.
Ἀντωνίου εἰς Πυργοχώριον μετά τοῦ Θε-

οφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νειλουπόλεως
κ. Γενναδίου, τήν 17ην εἰς τόν Ἑσπερινόν
τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου Κάριανης μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νειλουπόλεως κ.
Γενναδίου, τήν 20ην εἰς τόν Ἑσπερινόν
του Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Εὐγενίου τοῦ Τραπεζουντίου Χορτοκοπίου μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νειλουπόλεως κ.
Γενναδίου, τήν 24ην εἰς τόν Ἑσπερινόν
τοῦ Προσκυνηματικοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Ν. Καρβάλης –
Καβάλας, συγχοροστατούντων τοῦ
οἰκείου Ἱεράρχου Φιλίππων, Νεαπόλεως
καί Θάσου κ. Προκοπίου καί τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου, τήν
29ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ.
Ναόν Ἁγ. Νικολάου καί τήν 31ην εἰς τόν
Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος εἰς
Ἐλαιοχώριον μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Νειλουπόλεως κ. Γενναδίου.
Π ρ ο έ σ τ η:
Τήν 31ην Δεκεμβρίου τό μεσονύκτιον
τῆς Δοξολογίας καί τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιττας εἰς τόν Ἱ. Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Ν. Ἡρακλείτσης, τήν 14ην εἰς
τό Μνημόσυνον τοῦ Παναγιώτου Μαυρουδῆ εἰς Ἅγιον Χριστοφόρον, τήν ἰδίαν
ἡμέραν τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιττας εἰς τό
Κ.Α.Π.Η. Νικησιάνης, τήν 15ην εἰς τήν
κοπήν τῆς Βασιλόπιττας τοῦ Δήμου
Ἐλευθερουπόλεως, τήν 16ην εἰς τήν κηδείαν τοῦ Φωτίου Ράμμου εἰς Ἅγ. Ἐλευθέριον μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νειλουπόλεως κ. Γενναδίου, τήν
19ην εἰς τήν κοπήν τῆς Βασιλόπιττας τῆς
Πυροσβεστικῆς ὑπηρεσίας Ἐλευθερουπόλεως, τήν 20ην εἰς τήν κοπήν τῆς Βασι-

λόπιττας τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου
Ἀκροβουνίου, τήν 22αν εἰς τήν κοπήν τῆς
Βασιλόπιττας τοῦ Κ.Α.Π.Η. Ἐλευθερουπόλεως καί τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Ν. Ἡρακλείτσης, τήν 27ην τῆς Ἀρτοκλασίας καί τοῦ μνημοσύνου τῶν
ἐφοριακῶν ὑπαλλήλων τῆς Δ.Ο.Υ. Ἐλευθερουπόλεως, τήν 28ην εἰς τό μνημόσυνον
τοῦ Ἱεροψάλτου Χρήστου Γεωργιάδη εἰς
τόν Ἅγ. Ἐλευθέριον, τήν ἰδίαν ἡμέραν εἰς
τήν κοπήν τῆς Βασιλόπιττας τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Ἁγίου Χριστοφόρου, τήν 29ην εἰς τήν κοπήν τῆς Βασιλόπιττας τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος
Ἐλευθερουπόλεως.
Συμμετέσχε:
Tήν 25ην εἰς τήν Κηδείαν
τοῦ Καθηγητοῦ τοῦ Ἀριστοτελείου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και ὁμοχωρίου του,ἀειμνήστου Ἰωάννου Φουντούλη εἰς τόν Ἱερόν
Ν. Ἁγ. Σοφίας Θεσσαλονίκης.

Παρέθεσε:
Tήν 1ην δεξίωσιν εἰς τάς ἀρχάς τῆς
Πόλεως εἰς τό Ἐπισκοπεῖον πρός τιμήν
των καί εὐλόγησε τήν Βασιλόπιττα τοῦ
Μητροπολιτικοῦ οἴκου, τήν 3ην γεῦμα
ἀγάπης καί συνεργασίας εἰς τούς
Ἀναγνῶστες, Φοιτητάς καί Ἱεροσπουδαστάς τῶν Θεολογικῶν καί Ἱερατικῶν
Σχολῶν τῆς ἐπαρχίας του προσφέροντας
καί ἀπό μίαν μικράν χρηματικήν εὐλογίαν εἰς τόν καθένα, τήν 30ην δεξίωσιν εἰς
τήν Λέσχην τῶν Ἀξιωματικῶν τῆς Πόλεως πρός τιμήν τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ὡμίλησεν ἐπικαίρως καί προσέφερε εἰς ὅλους
ὡς εὐλογίαν τό ἡμερολόγιον τῆς Ἱ. Μη-
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εἰσήγησιν παρουσίασε ὁ Αἰδ/τος Οἰκονόμος π. Ἠλίας Παπαδόπουλος, Καθηγητής.
Ἀκολούθησε ἐποικοδομητική συζήτησις
καί νουθεσίες ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου, τήν
23ην Σύναξιν τῶν Πνευματικῶν εἰς τήν
Ἱεράν Μητρόπολιν ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καί
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Προήδρευσε:
Tήν 26ην συνεδριάσεως τῆς Παπαχρηστιδείου Βιβλιοθήκης Ἐλευθερουπόλεως.

Κατά τόν μήνα Φεβρουάριο 2007 ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Χρυσόστομος
Στήν Πυροσβεστική Ὑπηρ. Ἐλευθερουπόλεως.
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τροπόλεως, τό ὁποῖον εἶναι ἀφιερωμένον
εἰς τόν Ἱερόν Χρυσόστομον καί τό ἕκτον
τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἄμβων Παγγαίου».
Κοπή Βασιλόπιττας ∆ήµου Ἐλευθερουπόλεως.

Π ρ α γ ματοποίησε:
Tήν 20ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ θέμα εἰσηγήσεως:
«Χιλιασμός: Ἱστορία καί Πλάνες». Τήν

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 2αν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἀναλήψεως
τοῦ Σωτῆρος Δράμας μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου, τήν 4ην
εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Βαρβάρας Μεσιᾶς,
ὅπου προέστη καί τοῦ μνημοσύνου τοῦ
Ἀρχιμ. Ἀντωνίου Ζουμπουλέρη πρώην
ἐφημερίου τοῦ ὡς ἄνω Ἱ. Ναοῦ, τήν 11ην
εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ταξιαρχῶν Παπάδου Λέσβου, ὅπου ἐτέλεσεν καί τό μνημόσυνον
τῆς Μαρίας Τζαμτζή, τήν 14ην ἑορτήν
τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ
Παζιάνου, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Τριάδος
Πλαγιᾶς Λέσβου, μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου, τήν 15ην
εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Βαρβάρας Παμφίλων
Λέσβου, τήν 17ην ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου, εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου
Μυτιλήνης, μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου, τήν 18ην εἰς τόν
Ἱ. Ναόν Ἀπ. Θωμᾶ Παλαιοχωρίου, ὅπου
προέστη τοῦ μνημοσύνου τοῦ Ἡρακλῆ
Κισσᾶ, τήν 25ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ.
Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 28ην τό

ἑσπέρας εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Δωματίων εἰς Προηγιασμένην Θ. Λειτουργίαν.
Στό Παλαιοχώριον.

Ἐ χ ο ρ ο σ τ άτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 13ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἱ.
Ναοῦ Ἁγ. Αὐξεντίου Μυτιλήνης, τήν
16ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου εἰς
τόν Μητροπολιτικόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀθανασίου Μυτιλήνης, τήν 23ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν εἰς τόν
Μητροπολιτικόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγ. Νικολάου, τήν 24ην εἰς τόν Κοιμητηριακόν Ἱ.
Ναόν τῶν Ἁγ. Θεοδώρων Ἐλευθερουπόλεως, τήν 25ην εἰς τόν Κατανυκτικόν
Ἑσπερινόν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ.
Ναόν Ἁγ. Νικολάου.
Ὡμίλησε:
Τήν 15ην εἰς τήν Κληρικολαϊκήν Σύναξιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης
εἰς τά Πάμφιλα Λέσβου μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Τό Α΄ Ἱερατικόν Συνέδριον μέ
Πρόεδρον τόν Ἀπόστολον Παῦλον», τήν
20ην εἰς τήν Ἱερατικήν Σύναξιν τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως Δράμας μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος καί ἡ
ἐποχή μας».

Πραγματοποίησε:
Τήν 3ην τήν Σύναξιν τῶν 18 Ἱερομονάχων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως εἰς τήν Ἱ.
Μονήν Τιμίου Προδρόμου Νικησιάνης,
τήν 24ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν
εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Ποιμαντική ἀντιμετώπισις τῶν χιλιαστῶν».
Τήν εἰσήγησιν παρουσίασε ὁ Ἀρχιμ. τοῦ
Οἰκουμ. Θρόνου π. Θωμάς Ἀνδρέου.
Ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα συζήτησις
ἐπί τοῦ θέματος. Στή συνέχεια ὁ Δ/ντής
τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης Ἐλευθερουπόλεως ἐνημέρωσε τούς Ἱερεῖς διά θέματα
οἰκονομικῆς φύσεως.
Ἐπισκέφθηκε:
Τήν 18ην τόν ἀσθενοῦντα
ἐκκλησιαστικόν σύμβουλον
Ἴγγελη Γεώργιον εἰς Παλαιοχώριον, τήν 24ην τόν ἑορτάζοντα
Νομάρχην
Καβάλας κ. Θεόδωρον Καλλιοντζήν καί τοῦ εὐχήθηκε τά
δέοντα.

Προέστη:
Τήν 4ην εἰς τήν κοπήν τῆς Βασιλόπιττας τοῦ Ἰστιοπλοϊκοῦ ὁμίλου Ν. Περάμου, τήν 5ην τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιττας
τῆς Φιλοπτώχου ἀδελφότητος τοῦ Ἱ. Ν.
Ἁγ. Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως.
Ἐβάπτισε:
Εὐγενῶς προσκληθείς, τήν 18ην εἰς τόν
Ἱ. Ν. Ἀπ. Θωμᾶ Παλαιοχωρίου, τήν θυγατέρα τῶν Γεωργίου Σκλαρῆ καί Φωτεινῆς Παπαλούδη εἰς τήν ὁποίαν ἐδόθη
τό ὄνομα Εὐαγγελία.
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ὅτι, ὡς προελέχθη, προέρχεται ἀπό τά
σπλάγχνα μας.
Ἐπ’ εὐκαιρία καταχωροῦμε καί τό
βιογραφικό σημείωμα τοῦ Θεοφιλεστάτου.

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος
Νειλουπόλεως κ. Γεννάδιος (κατά κόσμον Στυλιανός)
Στάντζιος,
ἐγεννήθη τό 1969 εἰς Esligken τῆς (τότε Δυτικῆς)
Γερμανίας. Ἐσπούδασε
εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (πτυχίο τό
ἔτος 1990). Ἐκάρη Μοναχός τό 1986 ὑπό τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ
Σπυρίδωνος. Τό 1990 ἐχειροτονήθη Διάκονος καί
Ὁ Ἐπίσκοπος Νειλουπόλεως κ. Γεννάδιος
τόν Δεκέμβριον τοῦ 1996
εἰς Ἐλευθερούπολιν
Πρεσβύτερος (καί ἐχειροθετήθη
Ἀρχιμανδρίτης)
ὑπό τοῦ Σεβ. ΜηΜέ ἰδιαίτερη χαρά ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη ὑποδέχθηκε καί φιλοξένησε τόν Θε- τροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καί
οφιλέστατο Ἐπίσκοπο Νειλουπόλεως κ. Θάσου (Καβάλας) κ. Προκοπίου. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἀρχιδιάκονος, ὡς Ἐφημέριος
Γεννάδιο.
Τοῦτο περιποιεῖ καί γιά μᾶς τιμή καί καί ὡς Ἱεροκῆρυξ εἰς Ἱ. Μητρόπολιν Φιεὐλογία καθ’ ὅτι θεωροῦμε τήν Θεοφιλία λίππων (Καβάλας). Ὑπηρετῶν ὡς Ἐφητου ὡς καρπόν εὐκλεῆ, ὁ ὁποῖος προῆλθε μέριος εἰς τήν Ἐνορίαν Εἰσοδίων
ἀπό τήν σεπτή μας ἐπισκοπή. Εἶχε ἀπο- Θεοτόκου Νικησιάνης (Παγγαίου) τῆς Ἱ.
σπασθῆ ἀπό τήν Μητρόπολή μας εἰς Ἐπι- Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως, ἀπεσπάσθη εἰς Ἱ. Μητρόπολιν Μπουένος
σκοπάς τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Σέ ὅλο τό διάστημα πού ἔμεινε κοντά Ἄϊρες (Νοτίου Ἀμερικῆς). Εἰς τά τέλη τοῦ
μας ἀπό 15ης Ἰανουαρίου ἕως 11ης Φε- Ἰανουαρίου τοῦ 2004 μετέβη, κατ’ ἐντοβρουαρίου ἐ. ἔ. ἐλειτούργησε, χοροστά- λήν τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Ἀλετησε, ὡμίλησε εἰς τούς Ἱερούς ναούς, ξανδρείας Πέτρου Ζ΄, εἰς Πόρτ
ἐπικοινώνησε μέ τόν λαόν μας. Μᾶς χα- Ἐλίζαμπεθ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Καλῆς
ροποίησε γενικά καί συνάμα αἰσθανθή- Ἐλπίδος (Κέηπ Τάουν) Νοτίου Ἀφρικῆς.
καμε τήν δικαία ἐκείνη ἱκανοποίηση καθ’ Μετά τό τραγικό δυστύχημα τῆς 11ης Σε-

πτεμβρίου τοῦ 2004, Συνοδικῇ Ἐντολῇ,
τοῦ ἀνετέθησαν χρέη γραμματεύοντος
τῆς Ἱ. Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου, διά
τήν περίοδον τῆς Τοποτηρητείας. Μετά
τήν ἐκλογήν τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου Β΄, σεπτῇ προτάσει Αὐτοῦ, ἐδιωρίσθη Ἀρχιγραμματεύς
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ Ἀλεξανδρείας. Τήν 1ην
Νοεμβρίου 2006, τῇ προτάσει τῆς Α.Θ.Μ.
ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Νειλουπόλεως, ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ Ἰδίου, τήν 26ην Νοεμβρίου 2006, εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ Ἀλεξανδρείας καί τοῦ
ἀνετέθησαν τά καθήκοντα του Ἀρχιγραμματεύοντος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
Ὁμιλεῖ τήν ἀγγλικήν γλῶσσαν.

Ἐνοριακά γεγονότα Παλαιοχωρίου
Κοπή Βασιλόπιτας Ἑνοριακῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Στίς 8-1-2007, τά μέλη τῆς Ἐνοριακῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς,ἔκοψαν
τήν Βασιλόπιτά τους στό Πνευματικό
Κέντρο Ἱ. Ν. Προφήτη Ἠλία Παλαιοχωρίου.
Πνευματικό Ὁδοιπορικό
Νεανικῆς Συνάξεως Παλαιοχωρίου

Τοῦ κ. Βασιλείου Κατσούλη

Τήν Τρίτη 6-2-2007 πραγματοποιήθηκε προσκυνηματική ἐκδρομή τῆς
Ἐνοριακῆς Συνάξεως Νέων, στήν ὁποία
λαμβάνουν μέρος καί νέοι ἀπό ἄλλες ἐνορίες, καθώς καί ἀπό τήν πόλη τῆς Καβά-

λας. Ὁ ἀριθμός τῶν ἀτόμων ἀνήλθε περί
τά 40.
Τό πρόγραμμα εἶχε ὡς ἑξῆς:
Ἀναχώρηση 7:00 π.μ. ἀπό τό Παλαιοχώρι, μέ πρῶτο προορισμό τό μοναστήρι
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρος (Νικητῶν), λίγο ἔξω ἀπό τήν Χρυσούπολη
Καβάλας. Ἔγινε ἱστορική ἀναφορά καί
ξενάγηση ἀπό τίς μοναχές.
Στήν συνέχεια, κατευθυνθήκαμε γιά
τήν πόλη τῆς Ξάνθης, ὅπου μετά τό
πρωινό, ἐπισκεφτήκαμε τήν παλιά πόλη,
τόν ἱστορικό Ἱ. Ναό Τιμίου Προδρόμου,
ὅπου ἐκεῖ μᾶς περίμενε ὀ Σεβ. Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ.
Παντελεήμων, ὁ ὁποῖος μᾶς μίλησε γιά τήν ἱστορία τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως και γιά
τό σύγχρονο ἔργο της.
Ὁ ἑπόμενος προορισμός
τοῦ ταξιδιοῦ μας ἦταν ἡ
Ἀλεξανδρούπολη καί ἡ Ἱ.
Μονή τῆς Παναγίας τοῦ
Ἕβρου, στή Νέα Μάκρη. Ἕνα
πολύ ὄμορφο, καινούργιο, παραθαλάσσιο μοναστήρι πού ἀριθμεῖ 45 μοναχές. Ἐκεῖ τελέστηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ
Ἑσπερινοῦ καί μετά, πραγματοποιήθηκε
ξενάγηση στούς χώρους τῶν ἐργαστηρίων.

Ὁ δρόμος τῆς ἐπιστροφῆς ἦταν πλέον
μπροστά μας, μέ τελευταία στάση τό
Ἱερό μετόχι Ἁγίου Νικολάου, τῆς Ἱ.
Μονῆς Βατοπαιδίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
στό Πόρτο Λάγος, μέ τή θαυματουργική
εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Παντάνασσας.
Ἐκεῖ μᾶς ὑποδέχθηκε ὁ π. Νήφωνας
Ἡγουμενος τοῦ μετοχίου.
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