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11..  ἩἩ  ΠΠεεννττηηκκοοσσττήή

εγάλη καὶ λαμπρὰ γιὰ τὴν Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ Δε-
σποτικὴ ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς.
Οἱ ναοί μας γεμίζουν καὶ πάλι

ἀπὸ τοὺς πιστούς, οἱ ὁποῖοι κρατώντας
σὲ μερικὰ μέρη τῆς πατρίδος μας κατα-
πράσινα, ὁλόδροσα φύλ λα καρυδιᾶς σπεύ-
δουν γιὰ νὰ βρεθοῦν «τῆς Γονατιστῆς»
στὴν ἐκκλησία καὶ ἀκούσουν γονυκλινεῖς
τὶς μεγαλοπρεπεῖς καὶ ἐπιβλη-
τικὲς Εὐχὲς τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Φαίνεται δέ, ἀπὸ τὸ κατωτέ-
ρω ἀ πόσπασμα σχετικῆς Ὁμι-
λίας τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου, ὅτι καὶ
στὶς ἡμέρες του συνέβαινε τὸ
ἴδιο, δηλαδὴ τὸ ἐκ κλησίασμα
κατὰ τὴν Πεντηκοστὴ νὰ εἶναι
ἐκτάκτως αὐξημένο. ««ΠΠάάλλιινν  ἑἑοορρ--
ττήή,,  κκααὶὶ  ππάάλλιινν  ππααννήήγγυυρριιςς,,  κκααὶὶ  ππάάλλιινν  ἡἡ ἘἘκκ  --
κκλληησσίίαα  ττῷῷ  ππλλήήθθεειι  ττῶῶνν  ττέέκκννωωνν    κκοομμᾶᾶ,, ἡἡ  πποο--
λλύύττεεκκννοοςς  ααὕὕττηη  κκααὶὶ  φφιιλλόόττεεκκννοοςς..  ἈἈλλλλὰὰ  ττίί
ττῆῆςς  φφιιλλοοττεεκκννίίααςς  ὄὄφφεελλοοςς,,  ὅὅτταανν  ἑἑοορρττααῖῖςς  μμόό--
ννοονν,,  ἀἀλλλλὰὰ  μμὴὴ  δδιιηηννεεκκῶῶςς ββλλέέππηη  ττὰὰ  πποοθθοούύ--
μμεενναα  ππρρόόσσωωππαα  ττῶῶνν  ππααιιδδίίωωνν,,  ὥὥσσππεερρ  ἂἂνν  εεἴἴ
ττιιςς  ἱἱμμάάττιιοονν  ἔἔχχωωνν  κκααλλὸὸνν  μμὴὴ  σσυυγγχχωωρροοῖῖττοο
ααὐὐττῶῶ  χχρρῆῆ  σσθθααιι  δδιιηηννεεκκῶῶςς»»..

Χαρμόσυνη ἑορτὴ ἡ ἑορτὴ τῆς Πεντη-
κοστῆς, στὴν καρδιὰ ἤ τὸ τέλος τῆς Ἀνοί-
ξεως, προσελκύει τὴν εὐλάβεια τῶν πιστῶν
χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι τὴν ἡμέραν αὐτὴν ξα-
ναθυμοῦνται τὴν πρώτην ἐκείνην Πεντη-
κοστὴν στὰ Ἱεροσόλυμα μὲ τὸ μεγάλο
θαῦμα, τῆς φοβερῆς καθόδου τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος καὶ τῆς συμπήξεως τῆς ἀρχέ-

γονης Ἐκκλησίας, «τῆς Βασιλείας τῶν οὐ -
ρανῶν» ἐπὶ γῆς, μὲ τὶς πρῶτες τρεῖς πε-
ρίπου χιλιάδες τῶν ἀλησμόνητων ἐκείνων
χριστιανῶν.

22..  ἈἈφφεερρττηηρρίίαα
ἀἀλλλλααγγῶῶνν

Παράδοξα καὶ θαυμαστὰ πράγματα
εἶδαν τότε τὰ ἔθνη πάντα, ἡ οἰκουμένη
ὁλόκληρη, στὴν πόλη τοῦ Δαβίδ. ἈἈππὸὸ ἐἐκκεείί--

ννηηνν  δδὲὲ  ττὴὴνν  σσηημμααδδιιαακκὴὴ ἡἡμμέέρραα  ἡἡ
ἱἱσσττοορρίίαα  ττοοῦῦ  κκόόσσμμοουυ  ππααίίρρννεειι
ἄἄλλλληη  ττρροοππήή.. Νέες πρωτόγνωρες,
φωτεινὲς σελίδες καὶ ἄλλα κε-
φάλαια, τελείως ἀπρόσμενα,
προστίθενται στὸ βιβλίο της.

Τὸ πνεῦμα τοῦ κακοῦ, ποὺ
ταλαιπώρησε ἀφάνταστα τὸ γέ-
νος τῶν βροτῶν, ἄρχισε σιγά-

σιγὰ νὰ ἀπομακρύνεται. Ὁ φιλάνθρωπος
Θεὸς δὲν ὑπέφερε πιὰ νὰ βλέπη τὸ πλά-
σμα Του νὰ τυρρανεῖται ἀπὸ τὸν πονηρό,
ἀλλ’ «ἦλθε καὶ ἔσωσε ἡμᾶς». Καὶ τώρα ὁ
Παράκλητος ἔρχεται γιὰ νὰ συμπληρώση
τὸ ἔργο τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Του. Νὰ
ὑπομνήση τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου
Του, νὰ καθοδηγήση τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλη-
σίας Του εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, νὰ
ἐμπνεύση καὶ ἐνισχύση τοὺς διδασκάλους
της στὸ βαρύ, ἐπίμοχθο καὶ σχεδὸν ὑπε-
ράνθρωπο ἔργο των.

Πῶς μὲ τὰ ταπεινὰ καὶ φτωχικὰ λόγια
μας νὰ τολμήσωμε νὰ περιγράψωμε τὸ
ἔργο καὶ τὴν ἀποστολὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ζωοποιοῦ, στὸν κό-
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Μ

Πάντα χορηγεῖ
τό Πνεῦµα
τό Ἅγιον!
Κουράγιο,

Ἀδελφοί καί
Πατέρες!

ΜΑΪΟΣ  ΙΟΥΝΙΟΣ
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σμο, δηλαδὴ ἀνάμεσά μας; Ἀδύνατον!
Κα λύτερα ἂς παραχωρήσωμε εὐχαρί-
στως τὸ λόγο στὸν γλυκύφθογγο καὶ θε-
ό πνευστο ποιητὴ τῆς Ἐκκλησίας μας.

««ΠΠάάνντταα  χχοορρηηγγεεῖῖ  ττὸὸ  ΠΠννεεῦῦμμαα  ττὸὸ ἍἍγγιιοονν..
ΒΒρρύύεειι  ππρροοφφηηττεείίααςς..  ἹἹεερρέέααςς  ττεε  λλεειιοοῖῖ..
ἈἈγγρρααμμμμάάττοουυςς  σσοοφφίίαανν  ἐἐδδίίδδααξξεενν..  ἉἉλλιιεεῖῖςς
θθεεοολλόόγγοουυςς  ἀἀννέέδδεειιξξεενν..  ὍὍλλοονν  σσυυγγκκρροοττεεῖῖ
ττὸὸνν  θθεεσσμμὸὸνν  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς....»»!!

Ὦ! Πνεῦμα Ἅγιον! Ὦ! Παράκλητε
Ἀγαθὲ ! Ὦ! Βασιλεῦ Οὐράνιε! Ποιοὺς
ὕμνους νὰ Σοῦ ψάλλωμε; Ποιὰ ἐγκώμια
νὰ Σοῦ πλέξωμε; Πόσον λιβανωτὸν
εὐγνωμοσύνης νὰ σοῦ καύσωμε μέσα
ἀπὸ τὴν ταπεινή μας καρδιὰ;

Ἀσφαλῶς ὅμως καὶ ἐδῶ, «πᾶς
ὕμνος ἡττᾶται», ὅσο καλοφτιαγμένος,
«συντόνως τεθηγμένος» καί νἆναι,
προκειμένου ἐπάξια νὰ ἐγγίση τὰ
κράσπεδα τοῦ θρόνου τῆς μεγαλει-
ότητος τοῦ παναγίου καὶ Ζωαρχικοῦ
Πνεύματος. Προκειμένου εἰς τὸ ἐλά-
χιστον νὰ ἀποδώση τὴν εὐγνωμο-
σύνην τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν Ὕπαρ-
ξη καὶ τὴ Ζωὴ της χάρις στὴ Δύνα-
μή Του.

33..  ἈἈμμεείίλλιικκτταα  ἐἐρρωωττήήμμαατταα

Διότι ππῶῶςς στὴν πορεία τόσων αἰώνων,
ἀπὸ ἐκείνην τὴν πρώτην Πεντηκοστὴν
στὴν Ἁγία Πόλη, ἡἡ  λλααμμππάάδδαα  ττοοῦῦ  ΕΕὐὐααγγ--
γγεελλίίοουυ στὰ χέρια τῶν Ἀποστόλων ἔἔφφθθαα--
σσεε  ααἰἰσσίίωωςς  ««εεἰἰςς  ππᾶᾶσσαανν  ττὴὴνν  γγῆῆνν καὶ εἰς τὰ
πέρατα τῆς Οἰκουμένης» μμέέσσαα  ἀἀππὸὸ  φφοο--
ββεερρὲὲςς  θθύύεελλλλεεςς  κκααὶὶ  κκααττααππννέέοοννττεεςς  σσφφοοδδρροοὺὺςς
ἀἀννέέμμοουυςς,, χωρὶς οὔτε γιὰ ἕνα δευτερόλεπτο
νὰ σβύση ἡ γλυκειά της φλόγα;

ΠΠῶῶςς  ττὸὸ  ττααππεειιννὸὸ  ππλλοοῖῖοο  ττοοῦῦ ἸἸηησσοοῦῦ πλέ-
οντας σὲ ὠκεανοὺς καὶ θάλασσες φουρ-
τουνιασμένες, ἀἀννάάμμεεσσαα  σσὲὲ  ππεελλώώρριιαα  κκύύ--
μμαατταα  κκααὶὶ  φφοοββεερροοὺὺςς  σσκκοοππέέλλοουυςς  κκααὶὶ ὕὕπποουυ--
λλοουυςς  ὑὑφφάάλλοουυςς,,  δδὲὲνν  σσυυννεεττρρίίββηη,, δὲν διαλύ-
θηκε, ἀλλὰ ἀκέραιο συνεχίζει τὸ ταξίδι του
στὸ πέλαγος τῆς ἱστορίας;

Μία καὶ μοναδικὴ εἶναι ἡ πρέπουσα
ἀπάντηση στὰ ἐρωτήματα αὐτά, τὰ ἀμεί-

λικτα τῆς ἱστορίας. Δὲν ἔσβυσε τὸ ἱλαρὸν
φῶς τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ
καὶ τὸ ταπεινὸ πλοῖο τῆς Ἐκκλησίας Του
δὲν ἐξαφανίσθηκε κάτω ἀπὸ τὰ ἀδηφάγα
κύματα τοῦ ἀδιάκοπου καὶ ἀδυσώπητου
πολέμου χάρις στὸ Παντοδύναμο, τὸ παν-
σθενουργὸ Ἅγιον Πνεῦμα.

Ἄς δοξάζωμε ὄχι μόνο στὴν ἐπίσημη καὶ
ὡραία ἑορτή του, τὴν Πεντηκοστή, τὴν
εὐωδιάζουσα ἀπό τὰ ρόδα καὶ τὰ μύρα τῆς
Ἀνοίξεως, ἀλλὰ πάντοτε, μυριάκις, τὸ
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ ζωοποιὸν καὶ παν-
τοδύναμον. Τὴν Ψυχὴ καὶ τὴν Πνοὴ τῆς
Ἐκκλησίας μας.

† Ὁ Ἐλευθερουπόλεως
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ



1. Γιατί ἔπεσε ἡ Πόλη

Συµπληρώνονται περίπου ἕξι αἰῶνες ἀπό τήν ἀπο-
φράδα ἐκείνη ἡµέρα τῆς 29ης Μαΐου,του 1453, ὅταν
στό ξηµέρωµα θολός ὁ ἥλιος ἀντίκριζε τούς λαβωµέ-

νους τρούλους τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς καί ἀντί τοῦ δικεφάλου τήν
ἐρυθρά ἡµισέληνο χλωµή νά στέκεται πάνω στούς Πύργους
τοῦ Θεοδοσίου καί τοῦ Ἰουστινιανοῦ,πού ἐπί χίλια χρόνια
ἀντιστέκονταν στούς ποικιλώνυµους ἐχθρούς τοῦ Βυζαντίου.
Ποιοί λόγοι ὅµως συνετέλεσαν ὥστε ἡ ἀπόρθητη Πόλη νά
ἡττηθῆ; Γιατί ἡ χι λιοτραγουδισµένη Πόλη µέ τά ἄπαρτα κά-
στρα, πού ἄντεξε σέ πολιορκίες, σέ ἀποκλεισµούς ἀπό ξηρά
καί θάλασσα, σέ µύριες δυό ἐπιθέσεις νά βρεθῆ ἀδύναµη καί
εὐάλωτη καί τέλος νά ἐκπορθηθῆ;

Πιστεύω πώς τρεῖς λόγοι συνε τέλεσαν.
Πρῶτον, ἡ µάχη τοῦ Ματζικέρτ κοντά στήν Ἀρµενία. Ὁ

κακός σύµβουλος Νικηφόρος Βασιλάκιος, ὁ ὁποῖος ξεψύχησε
πέντε χιλιόµετρα ἀνατολικά τῆς Μητροπόλεώς µας εἰς τό
ἀνύπαρκτο σήµερα χωριό Βασιλάκιον, παρασύρει τόν Ρω-
µανό τόν ∆΄, τόν ∆ιογένη τό 1071 µ. Χ. αἰχµάλωτο στά χέρια
τοῦ Ἄρπ Ἀσλάν καί οἱ τουρκοµάνοι ξεχύνονται στή Μ. Ἀσία.

∆εύτερον, ἡ ἥττα τοῦ Μανουήλ Κοµνηνοῦ στό Μυριο-
κέφαλο τό 1176 µ. Χ., ὅπου ταπεινώνεται καί συντρίβεται
τό Βυζάντιο καί ἀρχίζει ἡ ἀντίστροφη µέτρηση γιά τόν Ἑλλη-
νισµό τῆς Μ. Ἀσίας.

Τρίτον, τό ἰσχυρό χτύπηµα ἀπό τούς Βάρβαρους «σταυ-
ροφόρους» τό 1204 µ. Χ. ὅπου ἀπροκάλυπτα, ἀνέντιµα, βε-
βηλώνουν, τσακίζουν καί λεηλατοῦν τήν Πόλη.

2. Ζώντας µέ τούς θρύλους.

Ὅµως κι ἄν ἔπεσε ἡ Πόλις κι ἄν διαλύθηκε ἡ Αὐτοκρα-
τορία οἱ γενιές µας µέχρι καί σήµερα ζοῦσαν µέ τούς θρύ-
λους καί τίς παραδόσεις  του. Μέ τό µαρµαρωµένο Βασιλιά,
µέ τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς τά σήµαντρα, µέ τά ψάρια τοῦ Μπα-
λουκλῆ. Μέ βαθύτατη θλίψη καί ἄφατη ὀδύνη προβληµατί-
ζοµαι σάν ἱερέας, σάν παιδαγωγός, σάν γονιός, πώς ἴσως
νά εἴµαστε ἡ τελευταία γενιά πού πονᾶ καί πάσχει µέ τήν
ἅλωση. Γιατί δέν µπορέσαµε νά µεταφέρουµε στά παιδιά µας
αὐτά πού πήραµε ἀπό τούς γονεῖς µας; γιατί ἄπραγοι γι-
νόµεθα θεατές τῆς δηλητηριάσεως πού ὑφίστανται τά νιά-
τα, τοῦ ἀφανισµοῦ κάθε ἔννοιας πού ἔχει σχέση µέ αὐτά πού
γιά µᾶς ἦταν θέσµια,δηλαδή τήν πίστη, τή φιλοπατρία, τήν
ἠθική, τίς ἀρετές γενικά; Γιατί νά µᾶς λείπει αὐτό τό θεῖον
νέκταρ, µέ τό ὁποῖον εἶχε µεθύσει ὁ τραγικός αὐτοκρά-
τορας, ὁ ἅγιος πλέον Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος καί µέ
αὐταπάρνηση, ἡρωισµό, λεβεντιά, ξεδιπλώνει ὅλο τό µε-
γαλεῖο τῆς ψυχῆς του καί ἀπτόητα ἀπαντᾶ ὡς µυθικός ἥρωας

Πρωτ/ρου
Ἀθανασίου Παπαδάκη

Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου

Νοσταλγία,
πόνος καί δάκρυ
γιά τήν ξακουστή

Πόλη
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στόν Πορθητή: «Τό δέ τήν Πόλιν σοι δοῦναι
οὔτ’ ἐµόν ἐστίν, οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούν-
των ἐν αὐτῇ κοινή γάρ γνώµη πάντες αὐτο-
προαιρέτως ἀποθανοῦµεν καί οὔ φεισόµεθα
τῆς ζωῆς ἡµῶν».

Καί ζώστηκε ὁ τραγικός ἥρωάς µας τά
ἅρµατά του καί µέ στολή ἁπλοῦ στρατιώτη
πῆγε γιά τήν τελευταία µάχη. Ἔπεσε στήν
πύλη τοῦ Ἁγίου Ρωµανοῦ,
σχεδόν µόνος µέσα στά τουρ-
κικά στίφη, πού εἰ σέβαλαν
ἀπό τήν Κερκόπορτα τῆς
προδοσίας. Ἡ τελευταία του
κραυγή ἦταν «∆έν ὑπάρχει
κανένας Χριστιανός νά µοῦ
πάρει τό κεφάλι;»

∆έν ξέρουµε ποῦ ἐτά-
φη,ποῦ τόν ἔχουν κρύψει
µαρµαρωµένο οἱ Ἄγγελοι. Τό
σπαθί του βγαίνει λίγο-λίγο
ἀπό τό χρυσό θηκάρι καί
ὅταν βγεῖ ὅλο θά ζωντανέψει
καί θά κυνηγήσει τούς Τούρκους στήν Κόκκινη
Μηλιά.

Εὐτυχῶς τήν ψυχή µας δέν τήν πλάθουν
καί δέν τήν ὁδηγοῦν ἡ διπλωµατία καί ἡ λο-
γική ἀλλά οἱ θρύλοι καί οἱ παραδόσεις, πού
µᾶς λένε ἀκόµη ὅτι µέσα στήν Ἁγιά Σοφιά
ἀκούσθηκε ἡ φωνή τοῦ Ἀρχαγγέλου, ὅταν ἡ
Παναγιά δάκρυσε κατά τήν τελευταία λει-
τουργία,πού ἔµεινε στήν µέση. «Σώπασε
κυρά ∆έσποινα καί µήν πολυδακρύζεις πάλι
µέ χρόνια µέ καιρούς, πάλι δικά µας
θἆναι…»

Ὅµως ἡ Πόλη, ἡ Πόλη µας εἶναι ἀκόµα
σκλαβωµένη. Στό βάθος τῆς ψυχῆς µας ποτέ
δέν τό πήραµε, οὔτε θά τό πάρουµε ἀπό-
φαση. Ὅµως ποιός ξέρει; Πάλι µέ χρόνια µέ
καιρούς ...

Πρέπει ἐπίσης νά σηµειωθῆ πώς στίς ἀπε-
γνωσµένες ἐκκλήσεις τῶν Βυζαντινῶν πρός
τή ∆ύση γιά βοήθεια οἱ Παπικοί ἐκώ-
φευαν. Τό µόνο πού τούς ἐνδιέφερε ἦταν ἡ
ταπεινωτική ἐπανένωση τῶν ἐκκλησιῶν µέ
τούς δικούς τους ὅρους (σύνοδος Φλωρεν-
τίας).

Ἡ µόνη τους βοήθεια ἦταν δυό πλοῖα µέ
ἐφόδια καί µερικοί στρατιῶτες πού ἦρθαν
πακέτο µέ τόν Καρδινάλιο Ἰσίδωρο πού ἔκα-
νε «Ἑνωτική λειτουργία» στήν Ἁγία Σοφία.
Τότε προκλήθηκε τόση ταραχή καί ἀντίδρα-
ση στό λαό, ὥστε ὁ Λουκᾶς Νοταρᾶς ἀπη-
χώντας καί τό λαϊκό αἴσθηµα νά βροντοφω-
νάξει «καλύτερα Τούρκικο φακιόλι παρά ἡ

Τιάρα τοῦ Πάπα». (Μι-
χαήλ ∆ούκας, «ΙΣΤΟΡΙΑ»).

3. Τό χρέος µας

Τά  τελευταία γεγονότα
µέ θλίβουν ἀφάνταστα. Τε-
λείως ξεδιάντροπα κά ποιοι
δῆθεν προοδευτικοί µή
µπορώντας νά χτυπήσουν
Κράτος, γιατί αὐ τό στήν
Τουρκοκρατία δέν ὑ πῆρχε,
µή µπορώντας νά χτυπή-
σουν δασκάλους, διότι οὔτε

δασκαλική ὁµοσπονδία ὑπῆρχε, οὔτε ΟΛΜΕ
ὑπῆρχε, οὔτε ἐπιστηµονική κοινότητα
ὑπῆρχε, παρά µόνον ὁ ἁπλός παπάς καί δά-
σκαλος, κάποιοι Πατροκοσµάδες, κάποιοι
Γερµανοί Παλαιῶν Πατρῶν, κάποιοι Ἠσαΐες,
κάποιοι ∆ιονύσιοι, κάποιοι Βλαχάδες, οἱ
ὁποῖοι ἀναπτέρωναν τό ἠθικό τῶν ραγιάδων,
καί τώρα προσπαθοῦν νά τούς πετάξουν στό
ἔρεβος τῆς ἀφάνειας. Μέ ποιά ὑποκατά-
στατα; Μέ ποιά πρότυπα; Φτιάχνονται ἀνι-
στόρητα Ἑλληνόπουλα, εὐάλωτα τελείως
στό λίβα τῆς παγκοσµιοποίησης, τοῦ ἀγνω-
στικισµοῦ, τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισµοῦ
καί τῆς ἀθέου ὑλιστικῆς θεωρίας.

Τό σπαθί τοῦ Παλαιολόγου µᾶς ἀνήκει,
εἴµεθα κληρονόµοι τοῦ δικοῦ του αἵµατος καί
ὡς ἐκ τούτου παραµερίζοντας αὐτοῦ τοῦ
εἴδους συµπληγάδες πέτρες, ὀφείλουµε νά
ἀνοίξουµε δρόµο, δίαυλο πορείας καί ἀφοῦ
διαλύσουµε τήν ἐπικίνδυνη αὐτή ἀχλύ νά
ὁδηγήσουµε τό σκάφος τῆς πατρίδας στόν
εὔδιο λιµένα τῶν χρη στῶν παραδόσεων τοῦ
Γένους µας.
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ΜΑΪΟΣ  ΙΟΥΝΙΟΣ

1. Ποιοί ἦσαν

Ο
πως διαβάζουμε στό βιβλίο τοῦ
Βαρούχ 3, 38 «ὁ Θεός ἐπί τῆς
γῆς ὤφθη καί ἐν τοῖς ἀνθρώποις

συνανεστράφη».  Μετά τή βάπτισή
του ἀπεφάσισε να φανερώσει τή δι-
δασκαλία του καί νά καλέσει τούς
ἀνθρώπους στή μετάνοια καί στή
Βασιλεία του. Στή συναναστροφή
του αὐτή και στήν ἐπικοινωνία του
μέ τούς συνανθρώπους του ὁ Ἰησοῦς
διάλεξε καί τήν ἱεραποστολική ὁ -
μάδα του, τό ἐπιτελεῖο του. Εἶναι οἱ
δώδεκα μαθητές του, οἱ δώδεκα
Ἀπόστολοί του, οἱ βασικοί συνεργά-
τες του καί οἱ ἄμεσοι συνεχιστές τοῦ
ἔργου του, οἱ ὁποῖοι ἄφησαν τά
πάντα καί ἀκολούθησαν τόν Ἰησοῦ
σέ ὅλη τή δημόσια δράση του καί
ἔγιναν κήρυκες τῆς χριστιανικῆς πί-
στης σ’ ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη καί
μαρτύρησαν γιά τήν πίστη τους. Τούς
ὀνόμασε Ἀποστόλους σύμφωνα μέ
τήν ἐξιστόρηση τοῦ εὐαγγελιστῆ
Λουκᾶ ««……ππρροοσσεεφφώώννηησσεε  ττοούύςς  μμααθθηη--
ττάάςς  ααὐὐττοοῦῦ,,  κκααίί  ἐἐκκλλεεξξάάμμεεννοοςς  ἀἀππ’’
ααὐὐττῶῶνν  δδώώδδεεκκαα,,  οοὕὕςς  κκααίί  ἈἈπποοσσττόόλλοουυςς
ὠὠννόόμμαασσεενν»» (Λουκ. 6, 12-13), γιατί
θά ἀποστέλλονταν στήν οἰκουμένη
νά γίνουν κήρυκες τοῦ εὐαγγελικοῦ

μηνύματος καί συνεχιστές τοῦ ἀπο-
λυτρωτικοῦ του ἔργου.

Στήν Καινή Διαθήκη καλοῦνται
καί «ἅγιοι Ἀπόστολοι» (Ἐφεσ. 3, 5)
καί «Ἀπόστολοι Χριστοῦ» (Α΄ Θεσ. 2,
7) καί «Ἀπόστολοι Ἐκκλησιῶν, δόξα
Χριστοῦ» (Β΄ Κορ. 8, 23). Οἱ Εὐαγ-
γελιστές Ματθαῖος, Μᾶρκος καί Ἰω -
άννης χρησιμοποιοῦν τόν ὅρο Δώ-
δεκα, ἐνῶ ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς
καί ὁ ἀπ. Παῦλος τόν ὅρο Ἀπόστολοι.

Στά εὐαγγέλια ἔχουμε καταλό-
γους τῶν ὀνομάτων τῶν δώδεκα,
Ματθ. 10, 2, ἐξ., Μάρκ. 3, 13, Λουκ.
6, 14, Πράξ. 1, 113 καί τά ὀνόματά
τους εἶναι:

ΣΣίίμμωωνν ὁ ἐπονομασθείς Πέτρος καί
ἈἈννδδρρέέααςς ὁ ἀδελφός του,

ἸἸάάκκωωββοοςς καί ἸἸωωάάννννηηςς,, γιοί τοῦ Ζε-
βεδαίου,

ΦΦίίλλιιπππποοςς καί ΒΒααρρθθοολλοομμααῖῖοοςς (=Να-
θαναήλ),

ΘΘωωμμᾶᾶςς καί ΜΜααττθθααῖῖοοςς ὁ τελώνης,
ἸἸάάκκωωββοοςς ὁ τοῦ Ἀλφαίου καί ΛΛεεββ--

ββααῖῖοοςς,, ὁ ἐπικληθείς Θαδδαῖος,
ΣΣίίμμωωνν ὁ Κανανίτης καί ἸἸοούύδδααςς ὁ

Ἰσκαριώτης, πού ἀντικαταστάθηκε
ἀπό τό ΜΜααττθθίίαα..

Οἱ κατάλογοι αὐτοί τῶν δώδεκα
Ἀποστόλων πού μᾶς διασώζει ἡ
Καινή Διαθήκη δέν συμφωνοῦν ὡς

«�καί ἐκλεξάμενος ἀπ’ αὐτῶν δώδεκα
οὕς καί  Ἀ π ο σ τ ό λ ο υ ς ὠνόμασεν»

Στήν ἱερά µνήµη των

ΟΙ  ∆Ω∆ΕΚΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Νικολάου Μιχαλοπούλου
Καθηγητοῦ Θεολόγου – τ. Λυκειάρχου
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πρός τή σειρά τῶν ὀνομάτων καί πρός τά
ὀνόματα μερικῶν μαθητῶν, γιατί οἱ Ἰου-
δαῖοι χρησιμοποιοῦσαν δύο ὀνόματα.
Ἔτσι στόν ἕνα κατάλογο ἀναφέρονται
μερικοί μέ τό ἕνα τους ὄνομα καί στόν
ἄλλο μέ τό ἄλλο π.χ. ἀντί Ναθαναήλ ἀνα-
φέρεται Βαρθολομαῖος, ἀντί Θαδδαῖος
ἀναφέρεται Ἰούδας Ἰακώβου κ.ἄ.

Φυσικά στήν Καινή Διαθήκη δεν βρί-
σκομε πολλά στοιχεῖα γιά τή ζωή καί τή
δράση ὅλης τῆς ὁμάδας. Καί αὐτό γιατί
οἱ συγγραφεῖς δέν σκόπευαν νά γράψουν
τήν ἱστορία κάθε Ἀποστόλου,
ἀλλά νά παρουσιάσουν τό
ἔργο τοῦ Χριστοῦ πού μάρτυ-
ρες καί ὑπηρέτες του ἦταν οἱ
δώδεκα Ἀπόστολοι. Γιά τόν
τρόπο καί τό χρόνο τῆς κλήσης
τους τά εὐαγγέλια ἀναφέρουν
διεξοδικά μόνο τούς 7 πρώ-
τους (Ματθ. 4, 18-22, Μάρκ. 1,
16-20).

2. Τό ἔργο των

Καί οἱ δώδεκα ἦσαν ἁπλοί βιοπαλαι-
στές, ψαράδες, (ὁ Ματθαῖος τελώνης=φο-
ροεισπράκτορας), ὅλοι τους χωρίς μόρ-
φωση καί κοινωνική ἐπιρροή, «ἀ γράμματ-
οι καί ἰδιώται», (Πράξ. 4, 13), ὅπως πε-
ριφρονητικά τούς ἔλεγαν. Μόνο οἱ γιοί τοῦ
Ζεβεδαίου ἦταν κάπως εὔποροι μιά καί
εἶχαν δικό τους πλοῖο καί κάποιες σχέσεις
μέ τούς ἀρχιερεῖς τῆς Ἱερουσαλήμ. Ὅλοι
τους κατάγονταν ἀπό τή Γαλιλαία, ἡ
ὁποία πολιτιστικά ἦταν φτωχή καί καθυ-
σσττεερρηημμέέννηη..  ΕΕἶἶχχαανν  ὅὅμμωωςς  ὅὅλλοοιι  ἁἁγγννάά  θθρρηη--
σσκκεευυττιικκάά  ἐἐννδδιιααφφέέρροονντταα καί βαθιά πίστη
στό Θεό καί στίς Μεσσιανικές παραδόσεις
τους. Ἦταν φίλοι καί συγγενεῖς μεταξύ
τους καί ὅλοι τους ἦταν νέοι, ὅπως καί ὁ
Δάσκαλός τους, ἀφοῦ τό ἔργο γιά τό ὁποῖο
τούς προόριζε ἀπαιτοῦσε μεγάλη ψυχική
καί σωματική ἀντοχή. Εἶναι χαρακτηρι-
στικό ὅτι ὁ Κύριος ἀπό τούς δώδεκα εἶχε
τρεῖς, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν

Ἰωάννη, στό στενότερο κύκλο Του. Μόνο
αὐτοί παραβρέθηκαν σέ ἐξαιρετικές πε-
ριπτώσεις, ὅπως στή Μεταμόρφωση
(Μάρκ. 5, 37), στήν ἀνάσταση τῆς κόρης
τοῦ Ἰαείρου (Μάρκ. 5, 37) καί στήν
ἀγωνιώδη προσευχή τοῦ Κυρίου στή Γε-
σθημανή (Μάρκ. 14, 33).

Τό ἔργο τῶν δώδεκα Ἀποστόλων εἶναι
νά συνεχίσουν τόν εὐαγγελισμό τῶν
ἀνθρώπων, νά μεταφέρουν τό εὐαγγέλιο
«πάση τῇ κτίσει» (Ματθ. 16, 16). Ὅταν
τούς κάλεσε ὁ Ἰησούς τούς εἶπε: ««ΔΔεεῦῦττεε

ὀὀππίίσσωω  μμοουυ  κκααίί  πποοιιήήσσωω  ὑὑμμᾶᾶςς
ἁἁλλιιεεῖῖςς  ἀἀννθθρρώώππωωνν»» (Ματθ. 4,
19). Κλήθηκαν νά συνεχίσουν
τό ἔργο τῆς ἀπολύτρωσης τοῦ
ἀνθρώπινου γένους ἀπό τήν
ἁμαρτία. «Πορευθέντες», τούς
εἶπε, «μαθητεύσατε πάντα τά
ἔθνη βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό
ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ

Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διδά-
σκοντες αὐτούς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνε-
τειλάμην ὑμῖν» (Ματθ. 28, 19-20). Τό
Ἀποστολικό ἔργο τό ἐγκαινίασε ὁ Πέτρος
μέ τήν ὁμιλία του τήν ἡμέρα τῆς Πεντη-
κοστῆς. Ἀπό τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων
μαθαίνουμε ὅτι «κήρυτταν καθημερινῶς»
τό λόγο τοῦ Θεοῦ στό λαό «μετά παρρη-
σίας». Στό ὄνομα τοῦ Ἀναστημένου Ἰησοῦ
ἔκαναν θαύματα, θεράπευαν ἀρρώστους.
Στόχος τους ἦταν ἡ μύηση στήν ἀλήθεια
τοῦ Χριστοῦ μέ τό βάπτισμα καί ἡ αὔξη-
ση καί ἡ στήριξη τῆς Ἐκκλησίας του. Γι’
αὐτό καί ἦρθαν ἀντιμέτωποι μέ τούς
ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι τούς συλλαμβάνουν
καί τούς ὁδηγοῦν στό Συνέδριο καί τούς
κάνουν συστάσεις νά μή μιλοῦν γιά τόν
Ἰησοῦ. Αὐτοί ὅμως ἀπαντοῦν ««οοὐὐ  δδυυννάά--
μμεεθθαα  γγάάρρ  ἡἡμμεεῖῖςς  ἅἅ  εεἴἴδδοομμεενν  κκααίί  ἠἠκκοούύσσααμμεενν
μμήή  λλααλλεεῖῖνν»»  (Πράξ. 4, 20) καί μέ ἀποφα-
σιστικότητα μπροστά τους διαλαλοῦν
«πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώ-
ποις» (Πράξ. 5, 29). Αὐτήν τήν ἀποφασι-
στικότητα τήν ἀπέκτησαν μετά τήν ἐπι-
φοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Πράξ. 1,

Οἱ πιό ἐκλεκτοί
ἄνθρωποι.

Οἱ μεγαλύτεροι
εὐεργέτες μας.



8). Τήν Πεντηκοστή οἱ δώδεκα Μα-
θητές «ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύ-
ματος Ἁγίου», ἔτσι ««ττῷῷ  ππννεεύύμμααττιι
ζζέέοοννττεεςς»» (Ρωμ. 12, 11) ἔγιναν δια-
πρύσιοι κήρυκες
τοῦ θείου Λόγου,
ἄφθαστοι ἀνα-
μορφωτές καί
φωτιστές τῆς
οἰκουμένης καί
ἀνεδε ίχθησαν
μάρτυρες ἕως
ἐσχάτου τῆς
γῆς» «διδάσκον-
τες καί εὐαγγε-
λιζόμενοι Ἰησοῦν
Χριστόν» (Πράξ.
1, 8) καί μάλιστα
«ἐν κόποις πε-
ρισσοτέρως, ἐν
φυλακαῖς περισ-
σοτέρως, ἐν πλη-
γαῖς ὑπερβαλλόντως» (Β΄ Κορ. 11,
23). Πιό μπροστά μολονότι ζούσαν
μαζί μέ τόν Κύριο ἐπέδειξαν προ-
σωπικές ἀ τέλειες καί ἐ λατ τώματα.
Εἶχαν παχυλές καί ἐγκόσμιες ἰδέες
γιά τόν Μεσσία, ἔδειξαν τάσεις φι-
λοπρωτείας, παρουσίασαν δειλία
καί ὀλιγοπιστία ἀ κόμη καί ἄρ νηση,
ἕνας μάλιστα ἔ γινε προ δότης, καί
ὅλοι τους ἐκτός ἀπό τόν Ἰωάννη στίς
τελευταῖες δύσκολες στιγμές τῆς
ζωῆς τοῦ Κυρίου τους τόν ἐγκατέ-
λειψαν τρομαγμένοι καί φοβισμένοι.
Μετά ὅμως τήν Πεντηκοστή ἔγιναν
ἀγνώριστοι, ἀναδείχθηκαν πάνσοφοι
καί πανίσχυροι. Κατέρριψαν τά
εἴδωλα, ἀνακαίνισαν τά ἤθη, δίδα-
ξαν τίς ἀρετές τοῦ εὐαγγελίου τοῦ
Ἰησοῦ καί τά ἔδωσαν ὅλα γιά τό
Χριστό καί ἔγιναν πρωτοπόροι τοῦ
Χριστιανισμοῦ καί οἱ θεμελιωτές τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Μολονότι
ὁ Κύριος τούς εἶχε προαναγγείλει
ὅτι τούς ἀποστέλλει ««ὡὡςς  ππρρόόββαατταα

ἐἐνν  μμέέσσῳῳ  λλύύκκωωνν»» (Ματθ. 10, 16-18),
ὅτι θά μισηθοῦν ἀπ’ ὅλους, ὅτι θά
συλληφθοῦν, θά μαστιγωθοῦν καί θά
ὑποστοῦν μαρτυρικό θάνατο, ἐντού-

τοις αὐτοί κήρυ-
ξαν τό χριστια-
νισμό παντοῦ, σ’
ὁλόκληρο τόν κό-
σμο καί ὅλοι
τους μαρτύρη-
σαν γιά τήν πί-
στη τους. Καί
ἀπέδειξαν ὅτι
ἦσαν «ἄνθρωποι
τοῦ Θεοῦ», (Α΄
Τιμ. 6, 11), μάρ-
τυρες καί ὑπη-
ρέτες Χριστοῦ,
««οοἰἰκκοοννόόμμοοιι  ττῶῶνν
μμυυσσττηηρρίίωωνν  ττοοῦῦ
ΘΘεεοοῦῦ»» (Α΄ Κορ.
4, 1), «Δόξα Χρι-

στοῦ» καί «Ἀπόστολοι Ἐκκλησιῶν»
(Β΄ Κορ. 8, 23).

Ὀρθά οἱ Πατέρες τῆς Ἐκ κλησίας
μας καθιέρωσαν νά τιμᾶμε τούς Ἀ -
πο στόλους καθένα τους στή μέρα
τῆς γιορτῆς του καί ὅλους μαζί στίς
30 Ἰουνίου καθιερώνοντας πρίν
ἀπό τή γιορτή τους καί περίοδο σχε-
τικῆς νηστείας. Γιά ὅλους ἔχουν
ἀφιερώσει τήν Πέμπτη κάθε βδο-
μάδας στή μνήμη τους ψάλλονται
ἀφιερώνοντας ὡραίους ὕμνους τούς
ὀνομαζομένους «Ἀποστολικά», μέ
ἕναν ἀπό τούς ὁποίους καί κλείνω
τό παρόν ἄρθρο μου.

««ἈἈππόόσσττοολλοοιι  ἔἔννδδοοξξοοιι  ΧΧρριισσττοοῦῦ,,
μμααθθηηττααίί  θθεεόόκκλληηττοοιι,,  ττῆῆςς  οοἰἰκκοουυμμέέννηηςς
δδιιδδάάσσκκααλλοοιι,, εὑρόντες Κύριον, τόν
Θεοῦ μεσίτην καί ἀνθρώπων πέ-
λοντα, αὐτῷ θεοπρεπῶς ἐκολλή-
θητε, καί ὡς Θεόν αὐτόν, καί ὡς
ἄνθρωπον παντέλειον, ἐν κόσμῳ
σαφῶς ἐκηρύξατε».

�



Ἀ ναµφιβόλως ὁ εἰκοστός αἰώνας, καί κυρίως
τό β΄ ἥµισύ του, ἀποτελεῖ σταθµό γιά τόν
καθόλου θεολογικό καί ἐκκλησιολογικό

χῶρο, ἀφοῦ παρατηρεῖται µία ἔντονη ἀναζήτηση τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος µέσω τῆς ἐπανένωσης
τῶν διηρηµένων χριστιανῶν. Τοῦτο τό γεγονός ὁδή-
γησε ἄφευκτα καί στήν διάδοση καί ἐἐκκττίίµµηησσηη  ττῆῆςς
κκααθθ’’  ἡἡµµᾶᾶςς  ἀἀννααττοολλιικκῆῆςς  ΠΠααρρααδδόόσσεεωωςς,,
ὅπως αὐτή ἀποτυπώνεται στήν ἔντο-
νη λειτουργική καί πατερική κίνηση
στήν ἑσπερία. Αὐτή ἡ πνευµατική
ἀνανέωση γίνεται ἐµφανής στόν θαυ-
µασµό διακεκριµένων ρωµαιοκαθο-
λικῶν καί διαµαρτυροµένων θεολό-
γων γιά τήν καθ’ ἡµᾶς πατερική Πα-
ράδοση. Ἀπόδειξη αὐτοῦ, γιά παρά-
δειγµα, ἀποτελεῖ καί ἡ ἐπιτυχής διε-
ξαγωγή τῶν Συνεδρίων Πατρολο-
γικῶν Σπουδῶν τῆς Ὀξφόρδης.
Πλεῖστα περιοδικά, ἐκδόσεις ἀλλά καί ἀξιόλογες
µελέτες ἀσχολοῦνται µέ τήν θεολογία, ἀνθρωπο-
λογία, ἐκκλησιολογία καί κοινωνιολογία τῶν
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. ἝἝνναα  ππρρόόσσωωπποο  πποούύ
ἀἀννααµµφφιιββόόλλωωςς  ττυυγγχχάάννεειι  ττῆῆςς  ἀἀννααγγννωωρρίίσσεεωωςς  ττῆῆςς  κκαα--
θθόόλλοουυ  χχρριισσττιιααννοοσσύύννηηςς  εεἶἶννααιι  κκααίί  ὁὁ  ἱἱεερρόόςς  ΧΧρρυυσσόό--
σσττοοµµοοςς,, ἀφοῦ ἐπηρέασε τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας,
ὅσον ἐλάχιστοι. Στό περισπούδαστο ἔργο PPaattrroolloo--
ggiiee.. Leben, Schriften und Lehre der Kichenväter,
8η ἔκδοση, Freiburg 1978 (σσ. 322-331), ὁ γερ-
µανός συγγραφεύς BBeerrtthhoolldd  AAllttaanneerr σηµειώνει ἐν
µέσῳ ἄλλων καί τά κάτωθι σχετικῶς µέ τόν Ἅγιο
Ἰωάννη τόν Χρυσόστοµο:

11..  BB..  AAllttaanneerr,,  ΠΠααττρροολλόόγγοοςς
««ὉὉ  ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοοςς  ἦἦτταανν  ππρρωωττίίσσττωωςς  ππρραακκττιικκόόςς

ἱἱεερρεεύύςς (μέ τήν ἔννοια πώς πρώτιστο μέλημά του
ἦταν ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς) κκααίί  ππρρόό  ππάάννττωωνν  μμεε--
γγάάλλοοςς  κκήήρρυυκκααςς..  ΟΟἱἱ  σσύύγγχχρροοννοοίί  ττοουυ,,  ἀἀλλλλάά  κκααίί  οοἱἱ  ἑἑππόό--
μμεεννεεςς  γγεεννιιέέςς  δδέένν  κκοουυρράάζζοοννττααιι  ννάά  ἀἀννααγγγγέέλλοουυνν  ττήήνν
φφήήμμηη  ττοουυ  ὡὡςς  ττοοῦῦ  μμεεγγααλλύύττεερροουυ  κκήήρρυυκκοοςς  ττῆῆςς
ἘἘκκκκλληησσίίααςς.. ὉὉ  ΠΠίίοοςς  ΙΙ��  ττόόνν  ἀἀνναακκήήρρυυξξεε  ὡὡςς  ππρροοσσττάάττηη

ττῶῶνν  χχρριισσττιιααννῶῶνν  κκηηρρύύκκωωνν..  ὉὉ  ὄὄγγκκοοςς  ττῆῆςς  σσυυγγγγρραα--
φφιικκῆῆςς  ττοουυ  ππααρρααγγωωγγῆῆςς  δδέένν  μμπποορρεεῖῖ  ννάά  σσυυγγκκρριιθθεεῖῖ  μμέέ
κκααννέένναανν  ἄἄλλλλοονν  σσυυγγγγρρααφφέέαα  ττῆῆςς  ἀἀννααττοολλῆῆςς..  ΣΣττήήνν
ἑἑσσππεερρίίαα  ἴἴσσωωςς  θθάά  μμπποορροοῦῦσσεε  ννάά  σσττααθθεεῖῖ  ὁὁ
ΑΑὐὐγγοουυσσττῖῖννοοςς  δδίίππλλαα  ττοουυ..  ὍὍσσοονν  ἀἀφφοορρᾶᾶ  ττόό  ππεερριιεε--
χχόόμμεεννοο  ττοοῦῦ  σσυυγγγγρρααφφιικκοοῦῦ  ττοουυ  ἔἔρργγοουυ,,  ττοοῦῦττοο  ἀἀπποο--
ττεελλεεῖῖ  ἀἀννααμμφφιιββόόλλωωςς  ἀἀσσττεείίρρεευυττηη  ππηηγγήή  ὄὄχχιι  μμόόννοονν  γγιιάά
ττόόνν  θθεεοολλόόγγοο,,  ἀἀλλλλάά  κκααίί  γγιιάά  ττόόνν  ἀἀρρχχααιιοολλόόγγοο,,  κκαα--

θθώώςς  κκααίί  ττόόνν  ἱἱσσττοορριικκόό  ττῆῆςς  ττέέχχννηηςς..
ΤΤόό  σσυυννααρρππαασσττιικκόό  σσττίίςς  ὁὁμμιιλλίίεεςς

ττοοῦῦ  ΧΧρρυυσσοοσσττόόμμοουυ  εεἶἶννααιι  ττόό  ππεερριιεεχχόό--
μμεεννόό  ττοουυςς  κκααίί  ἡἡ  ἀἀπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή
ππααρροουυσσίίαασσήή  ττοουυ  ἀἀππόό  ὁὁμμιιλλιιττιικκῆῆςς  ἐἐππόό--
ψψεεωωςς..  ΣΣττήήνν  γγλλώώσσσσαα  ττοουυ  ἀἀλλλληηλλοο  --
σσυυμμππλληη  ρρώώννοοννττααιι  ττόό  χχρριισσττιιααννιικκόό
ππννεεῦῦμμαα  μμέέ  ττήήνν  ἑἑλλλληηννιικκήή  ρρηηττοορριικκήή.. ΤΤάά
κκηηρρύύγγμμααττάά  ττοουυ,,  πποούύ  δδιιααρρκκοοῦῦσσαανν  μμοο--
ννίίμμωωςς  ππεερρίίπποουυ  δδύύοο  ὧὧρρεεςς,,  δδέένν  ἐἐππέέφφεε--
ρραανν  κκααννέένναα  εεἶἶδδοοςς  κκοούύρραασσηηςς,,  ἀἀφφοοῦῦ

ππρροοσσέέδδιιδδεε  σσ’’  ααὐὐττάά  μμέέ  ἄἄρριισσττοο  ττρρόόπποο  ζζωωννττάάννιιαα  μμέέσσωω
εεἰἰκκόόννωωνν  κκααίί  ππααρρααββοολλῶῶνν,,  ἐἐννῶῶ  σσυυγγχχρρόόννωωςς  ἦἦτταανν  ἐἐππίί--
κκααιιρραα,,  ἀἀφφοοῦῦ  ττάά  ππρροοσσάάρρμμοοζζεε  σσττίίςς  σσυυννθθῆῆκκεεςς  κκααίί  σσττίίςς
ἀἀππααιιττήήσσεειιςς  ττῆῆςς  ἐἐπποοχχῆῆςς……

ΚΚααννέέννααςς  ἄἄλλλλοοςς  ἐἐκκκκλληησσιιαασσττιικκόόςς  ππααττήήρρ  δδέένν  κκαα--
ττάάφφεερρεε  ννάά  ἑἑρρμμηηννεεύύσσεειι  ττόό  ἱἱεερρόό  ββιιββλλιικκόό  κκεείίμμεεννοο  ττόόσσοο
ππρροοσσεεκκττιικκάά,,  ἐἐμμππεερριισσττααττωωμμέένναα,,  μμέέ  ττόόσσηη  ἀἀκκρρίίββεειιαα
κκααίί  μμέέ  ττέέττοοιιοο  ππρραακκττιικκόό  ττρρόόπποο,,  ὥὥσσττεε  κκααίί  ἐἐππίί  ττῶῶνν
ἡἡμμεερρῶῶνν  μμααςς  ννάά  ἀἀννααγγιιννώώσσκκοοννττααιι  ττάά  κκεείίμμεεννάά  ττοουυ
ὄὄχχιι  μμόόννοονν  ἐἐππεειιδδήή  ππρροοσσφφέέρροουυνν  ἀἀππόόλλααυυσσηη  κκααίί
λλόόγγῳῳ  ττῆῆςς  ὠὠφφεελλιιμμόόττηηττάάςς  ττωωνν,,  ἀἀλλλλάά  κκυυρρίίωωςς  ἐἐππεειι--
δδήή  ττυυγγχχάάννοουυνν  κκααίί  ττῆῆςς  κκααθθόόλλοουυ  ἐἐππιισσττηημμοοννιικκῆῆςς  ἀἀπποο--
δδοοχχῆῆςς  ἀἀππόό  ἑἑρρμμηηννεευυττιικκῆῆςς  ἐἐππόόψψεεωωςς,, γγεεγγοοννόόςς  πποούύ  δδέένν
μμπποορροοῦῦμμεε  ννάά  δδιιααππιισσττώώσσοουυμμεε  σσέέ  ἄἄλλλλοουυςς  ππααττέέρρεεςς,,
σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννοουυ  κκααίί  ττοοῦῦ  ΑΑὐὐγγοουυσσττίίννοουυ..

ὉὉ  ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοοςς  εεἶἶννααιι  ὁὁ  κκλλαασσιικκόόςς  μμάάρρττυυρρααςς  ττῆῆςς
χχρριισσττιιααννιικκῆῆςς  ἀἀρρχχααιιόόττηηττοοςς  ὅὅσσοονν  ἀἀφφοορρᾶᾶ  ττήήνν  κκαα--
θθόόλλοουυ  εεὐὐχχααρριισσττιιαακκήή  δδιιδδαασσκκααλλίίαα..  ὩὩςς  ἐἐκκ  ττοούύττοουυ  ὀὀννοο--
μμάάζζεεττααιι  κκααίί  δδιιδδάάκκττωωρρ  ττῆῆςς  ΕΕὐὐχχααρριισσττίίααςς.. ὉὉμμιιλλεεῖῖ
ππεερρίί  ααὐὐττῆῆςς  σσέέ  ππλλεεῖῖσστταα  σσηημμεεῖῖαα  ττοοῦῦ  σσυυγγγγρρααφφιικκοοῦῦ
ττοουυ  ἔἔρργγοουυ  κκααίί  μμέέ  μμεεγγάάλληη  ββεεββααιιόόττηητταα..

Ἔνδειξη ἀκόμη αὐτῆς τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ
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Ἡ καθολική ἀναγνώριση τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόµου
Ὑπό τοῦ π. Ἠλιοῦ Παπαδοπούλου

Θεολόγου – Καθηγητοῦ

Στήν 1600ή ἐπέτειο τῆς Κοίμησής του

Ἀξιοπρόσεκτες
µαρτυρίες περί
τοῦ ἱ. Χρυσ. τοῦ
διαπρεποῦς πα-
τρολόγου Altaner
καί ἑνός σύγχρο-
νου Ρωµαιοκαθο-
λικοῦ ἐπισκόπου.



ἱεροῦ Χρυσοστόμου ἀποτελεῖ καί τό ἀπόσπασμα
ὁμιλίας, πού ἐκφωνήθηκε τό 2002 στόν καθεδρι-
κό ναό τῆς πόλεως Regensburg ἀπό τόν τοπικό
ρωμαιοκαθολικό ἐπίσκοπο παρουσία καί ἐκπρο-
σώπων διαφόρων ὀρθοδόξων πατριαρχείων ἐπί
τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς τοποθετήσεως τμήματος τοῦ τι-
μίου λειψάνου τῶν χειρῶν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου σέ κάποιο σημεῖο τοῦ ἐν λόγῳ ναοῦ,
τό ὁποῖο καί παραθέτομε παρακάτω:

22..  ΡΡωωµµααιιοοθθοολλιικκόόςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  22000022  
««ἈἈγγααππηηττοοίί  ἐἐνν  ΧΧρριισσττῷῷ  ἀἀδδεελλφφοοίί  κκααίί  ἀἀδδεελλφφέέςς,,

γγίίννααμμεε  σσήήμμεερραα  ααὐὐττόόππττεεςς  μμάάρρττυυρρεεςς  ττῆῆςς  ττοοπποοθθεε--
ττήήσσεεωωςς  ττμμήήμμααττοοςς  ττοοῦῦ  λλεειιψψάάννοουυ  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ  ἐἐππιι--
σσκκόόπποουυ  κκααίί  δδιιδδαασσκκάάλλοουυ  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς
ἸἸωωάάννννοουυ  ττοοῦῦ  ΧΧρρυυσσοοσσττόόμμοουυ  σσττόό  ββόόρρεειιοο
σσηημμεεῖῖοο  ττῆῆςς  ἁἁψψίίδδοοςς  ττοοῦῦ  ἱἱεερροοῦῦ..  ΕΕἶἶννααιι  ττόό
κκααττααλλλληηλλόόττεερροο  μμέέρροοςς,,  ὅὅπποουυ  θθάά
μμπποορροοῦῦσσεε  ννάά  ττοοπποοθθεεττηηθθεεῖῖ  ααὐὐττόό  ττόό
πποολλύύττιιμμοο  λλεείίψψααννοο……  ΜΜέέ  ἀἀφφοορρμμήή
ττήήνν  ττιιμμηηττιικκήή  ππρροοσσωωννυυμμίίαα  ττοοῦῦ
ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοοςς,, πποούύ  ττοοῦῦ  ἔἔχχεειι  ἀἀπποο--
δδοοθθεεῖῖ  ἤἤδδηη  ἀἀππόό  ττόόνν  66οο  ααἰἰῶῶνναα,,  θθέέλλοο--
μμεε  σσυυννττόόμμωωςς  ννάά  δδιιααττυυππώώσσοομμεε  ττίίςς
ἑἑξξῆῆςς  ττρρεεῖῖςς  σσκκέέψψεειιςς::

11..  ὉὉ  ἐἐππίίσσκκοοπποοςς  ἸἸωωάάννννηηςς  δδέένν  ἀἀππέέ--
κκττηησσεε  ττήήνν  ττιιμμηηττιικκήή  ππρροοσσωωννυυμμίίαα  ΧΧρρυυσσόό--
σσττοομμοοςς,, ἐἐππεειιδδήή  ἐἐξξέέφφρραασσεε  ττάά  ἀἀρρεεσσττάά  ππααρράά  ττοοῖῖςς
ἀἀννθθρρώώπποοιιςς,,  ἔἔττσσιι  ὥὥσσττεε  ννάά  λλααμμββάάννεειι  ττόό  χχεειιρροοκκρρόό--
ττηημμάά  ττοουυςς,,  ἀἀλλλλάά  ἐἐππεειιδδήή  ἦἦτταανν  ἱἱκκααννόόςς  ννάά  δδιιααττυυππώώννεειι
μμέέ  θθααυυμμαασσττόό  κκααίί  ππεειισσττιικκόό  ττρρόόπποο  ττήήνν  ααἰἰώώννιιαα  ἀἀλλήή--
θθεειιαα  ττοοῦῦ  ΕΕὐὐααγγγγεελλίίοουυ,, ἔἔσσττωω  κκααίί  ἄἄνν  κκάάπποοιιεεςς  φφοορρέέςς
ππρροοσσέέκκρροουυεε  σσέέ  ἀἀννττίίσστταασσηη……

22..  ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοοςς ὄὄχχιι  μμόόννοονν  ὡὡςς  ἐἐξξααίίσσιιαα  μμααρρττυυ--
ρρίίαα  ππρροοεερρχχόόμμεεννηη  ἀἀππόό  ττοούύςς  ἀἀννθθρρώώπποουυςς,,  ἀἀλλλλάά  κκααίί
ὡὡςς  ἔἔππααιιννοοςς  ππρροοεερρχχόόμμεεννοοςς  ἀἀππόό  ττάά  ββάάθθηη  ττοοῦῦ
ΘΘεεοοῦῦ..  ὉὉ  ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοοςς  δδέένν  ὑὑππῆῆρρξξεε  μμόόννοονν  ἐἐννθθοουυ--
σσιιώώδδηηςς  ρρήήττωωρρ,,  ἀἀλλλλάά  κκααίί  μμέέγγααςς  ππρρόόςς  ΘΘεεόόνν  εεὐὐχχέέ--
ττηηςς.. ΔΔέένν  ἀἀγγααπποοῦῦσσεε  μμόόννοονν  ττήήνν  κκααττ’’  ἰἰδδίίαανν  ππρροοσσεευυ--
χχήή,,  ἀἀλλλλάά  ττααυυττοοχχρρόόννωωςς  ππρροοωωθθοοῦῦσσεε  σσττήήνν  θθεείίαα  λλεειι--
ττοουυρργγίίαα  κκααίί  ττήήνν  κκοοιιννήή  ππρροοσσεευυχχήή..  ἈἈκκόόμμηη  κκααίί  σσττίίςς
ἡἡμμέέρρεεςς  μμααςς  ἡἡ  ἱἱεερρήή  κκααίί  θθεείίαα  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοοῦῦ  ΠΠααττρρόόςς
μμααςς  σσέέ  ἀἀππόόδδοοσσηη  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ  ἸἸωωάάννννοουυ  ττοοῦῦ  ΧΧρρυυσσοο--
σσττόόμμοουυ  εεἶἶννααιι  ἡἡ  ππιιόό  δδιιααδδιιδδοομμέέννηη  σσέέ  χχρρήήσσηη  λλεειι--
ττοουυρργγίίαα  σσττίίςς  ἀἀννααττοολλιικκέέςς  ἐἐκκκκλληησσίίεεςς..  ΑΑἱἱ  χχεεῖῖρρεεςς  ττοουυ,,
ττίίςς  ὁὁπποοῖῖεεςς  ὕὕψψωωννεε  μμέέ  ἰἰδδιιααίίττεερρηη  εεὐὐχχααρρίίσσττηησσηη  ππαα--

ρροοττρρύύννοοννττααςς  ἔἔττσσιι  κκααίί  ττοούύςς  ππιισσττοούύςς  ννάά  ὑὑψψώώννοουυνν
κκααίί  ττίίςς  ἰἰδδιικκέέςς  ττοουυςς  ἵἵνναα  ππρροοσσεευυχχηηθθοοῦῦνν,,  μμᾶᾶςς  ὑὑππεενν--
θθυυμμίίζζοουυνν  ἀἀλλλλάά  κκααίί  μμᾶᾶςς  ππρροοεειιδδοοπποοιιοοῦῦνν  ττααυυττοοχχρρόό--
ννωωςς::  εεἶἶννααιι  κκααλλόό  ννάά  ππρροοσσεευυχχόόμμεεθθαα  ὡὡςς  ππρρόόσσωωππαα,,
ἀἀλλλλάά  κκααίί  ὡὡςς  κκοοιιννόόττηητταα  ππρρόόςς  δδόόξξαανν  ΘΘεεοοῦῦ  κκααίί  γγιιάά
ττήήνν  σσωωττηηρρίίαα  ττῆῆςς  ἀἀννθθρρωωππόόττηηττοοςς..

ΑΑἱἱ  χχεεῖῖρρεεςς  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ  ἸἸωωάάννννοουυ  ττοοῦῦ  ΧΧρρυυσσοοσσττόό--
μμοουυ  μμᾶᾶςς  ππααρρααππέέμμπποουυνν  κκααίί  σσττήήνν  δδρράάσσηη  ττοουυ,,
σσττόόνν  ββίίοο  ττοουυ……  ΚΚααίί  σσήήμμεερραα  ννάά  εεἴἴμμεεθθαα  ββέέββααιιοοιι  ππώώςς
ππρροοσσεεύύχχεεττααιι  κκααίί  ὑὑππέέρρ  ἡἡμμῶῶνν,,  ὑὑππεεννθθυυμμίίζζοοννττάάςς  μμααςς
ττάά  λλόόγγιιαα  ττοοῦῦ  ΚΚυυρρίίοουυ  μμααςς,,  ππώώςς  σσττήήνν  ββαασσιιλλεείίαα  ττοοῦῦ
ΘΘεεοοῦῦ  θθάά  εεἰἰσσέέλλθθοουυνν  μμόόννοονν  οοἱἱ  πποοιιοοῦῦννττεεςς  ττόό  θθέέλληημμαα
ττοοῦῦ  ΠΠααττρρόόςς  ττοουυ..

ΚΚλλεείίννοοννττααςς  θθάά  ἤἤθθεελλαα  ννάά  ππααρρααππέέμμψψωω
σσττόό  ππιιόό  γγννωωσσττόό  σσύύγγγγρρααμμμμάά  ττοουυ  ΠΠεερρίί

ἱἱεερρωωσσύύννηηςς,, ὅὅπποουυ  ττοοννίίζζεειι  ππώώςς  ἡἡ  ἱἱεερρωω--
σσύύννηη  εεἶἶννααιι  ππρροοσσωωππιικκήή  δδωωρρεεάά  ττοοῦῦ
ἉἉγγίίοουυ  ΠΠννεεύύμμααττοοςς,,  πποούύ  ἐἐξξοουυσσιιοοδδοο--
ττεεῖῖ  ττόόνν  ἄἄννθθρρωωπποο  ἵἵνναα  δδιιαακκοοννεεῖῖ,,  μμίίαα
δδιιαακκοοννίίαα  πποούύ  εεἶἶννααιι  ππάάννωω  ἀἀππόό  ααὐὐττήή
ττῶῶνν  ἀἀγγγγεελλιικκῶῶνν  δδυυννάάμμεεωωνν,,  κκάάννοο--
ννττάάςς  ττοονν  ἔἔττσσιι  ννάά  ααἰἰσσθθααννθθεεῖῖ  ππώώςς  ἤἤδδηη

ἔἔχχεειι  μμεεττααττεεθθεεῖῖ  σσττάά  οοὐὐρράάννιιαα  ((κκεεφφ..  44,,
114411))..  ὉὉ  ἐἐκκδδόόττηηςς  ττῆῆςς  γγεερρμμααννιικκῆῆςς  μμεε--

ττάάφφρραασσηηςς  ττῶῶνν  ππααττεερριικκῶῶνν  κκεειιμμέέννωωνν
ττοοῦῦ  ἐἐνν  λλόόγγῳῳ  σσυυγγγγρράάμμμμααττοοςς  δδιιααττυυππώώννεειι  ττήήνν

ἑἑξξῆῆςς  εεὐὐχχήή::  ««ΕΕἴἴθθεε  ααὐὐττόόςς  ὁὁ  πποολλύύττιιμμοοςς  μμααρργγααρρίίττηηςς
ττῆῆςς  ΠΠααττρροολλοογγίίααςς  μμααςς  ννάά  ἀἀπποοττεελλέέσσεειι  δδιιάά  ττοούύςς  ἱἱεερρεεῖῖςς
ἀἀλλλλάά  κκααίί  ττοούύςς  ὑὑπποοψψηηφφίίοουυςς  ἱἱεερρεεῖῖςς  ππηηγγήή  ἱἱεερροοῦῦ  ἐἐννθθοουυ--
σσιιαασσμμοοῦῦ  κκααιι  σσυυννεεχχοοῦῦςς  χχααρρᾶᾶςς  ππρρόόςς  δδιιαακκοοννίίαα»»..  ΣΣττάά
ὡὡςς  ἄἄννωω  ππρροοσσθθέέττωω  ττάά  κκάάττωωθθιι::  εεἴἴθθεε  ἡἡ  ππννεευυμμααττιικκήή
ππααρροουυσσίίαα  ττοουυ  ἉἉγγίίοουυ  ἸἸωωάάννννοουυ  ττοοῦῦ  ΧΧρρυυσσοοσσττόόμμοουυ,,
πποούύ  ἐἐκκφφρράάζζεεττααιι  κκααίί  μμέέσσωω  ττῆῆςς  ππααρροουυσσίίααςς  ττοοῦῦ  ττιι--
μμίίοουυ  λλεειιψψάάννοουυ  ττοουυ,,  ννάά  ββοοηηθθήήσσεειι  ττοούύςς  ἐἐππιισσκκέέππττεεςς
ττοοῦῦ  κκααθθεεδδρριικκοοῦῦ  μμααςς  ννααοοῦῦ  ννάά  ὡὡρριιμμάάσσοουυνν  σσττήήνν  χχααρράά
κκααίί  δδύύννααμμηη  ττῆῆςς  ὁὁμμοολλοογγίίααςς  ττῆῆςς  ππίίσσττεεωωςς»»..

Βεβαίως, τά ὡς ἄνω δέν ἐγράφησαν γιά νά
ἐπαινεθεῖ ἡ ἑσπερία, ἀλλά πρός ἔπαινον Θεοῦ, ὁ
ὁποῖος στήν ἀρχιερατική προσευχή διατυπώνει τήν
ἐπιθυµία Του ἵνα πάντες ἕν ὦσιν (Ἰω. 17, 21). Καί
ὡς ἔχει εἰπωθεῖ πολλάκις ἀπό πλείστους, ὀφείλο-
µε να βοηθοῦµε τούς ἑτερόδοξους ἀδελφούς µας
πού ἀναζητοῦν τήν ἀλήθεια νά προχωρήσουν.
Ἀµήν.

59

ΜΑΪΟΣ  ΙΟΥΝΙΟΣ



1. Βουλγαρική Κατοχή

Ἦταν τά πέτρινα χρόνια του 11991166--11991188 ὅταν οἱ Βούλγαροι, σύµµα-χοι τότε τῶν Γερµανῶν στόν Α΄Παγκόσµιο Πόλεµο, κατέλαβαν, γιά δεύ-τερη φορά, τήν µαρτυρική περιοχή τῆς Ἀνα-τολικῆς Μακεδονίας, ἐγκαθιστώντας τή««∆∆εεύύττεερρηη  ΒΒοουυλλγγααρριικκήή  ΚΚααττοοχχήή»»,, ὅπως αὐτήεἶναι χαραγµένη στίς µνῆµες τῶν Πρα-βινῶν, ττήήνν  ππιιόό  σσκκλληηρρήή  ἀἀππόό  ὅὅλλεεςς  ττίίςς  κκααττοο--χχέέςς  πποούύ  γγννώώρριισσεε  ααὐὐττόόςς  ὁὁ  ττόόπποοςς..Στά πλαίσια τῆς ἐἐθθννοοκκάάθθααρρσσηηςς,, πού τό-σες φορές µέσα στά πλαίσια τοῦ «πολιτι-σµένου» εἰκοστοῦ αἰώνα ἐπιχείρησαν οἱΒούλγαροι στήν Ἀνατολική Μακεδονία,εἰδικά στή µαύρη ἐκείνη περίοδο τῆς ∆εύτε-ρης Βουλγαρικῆς Κατοχῆς» περιλαµβάνον-ταν κάθε εἴδους προσπάθειες καταστολῆςκι ἐξαφάνισης τῆς Ἑλληνικῆς ἐθνικῆς συ-νείδησης, µέσα ἀπό τίς ἀγγαρεῖες καί τήνπείνα τοῦ ντόπιου πληθυσµοῦ, τήν ἐξαφά-νιση τῶν ἱστορικῶν καί ληξιαρχικῶν στοι-χείων καί ἀρχείων του, τήν ὑποχρεωτικήἀλλαγή τῶν ὀνοµάτων καί τοπωνυµίωνκλπ., τίποτε ὅµως δέν συγκρινόταν µέ τόἀποτελεσµατικό µέσον της ««ὁὁµµηηρρίίααςς»»,, δη-λαδή τῆς ὑὑπποοχχρρεεωωττιικκῆῆςς  µµεεττααφφοορρᾶᾶςς  ὅὅλλωωννττῶῶνν  ννέέωωνν  ἙἙλλλλήήννωωνν  ττῆῆςς  ἈἈννααττοολλιικκῆῆςς  ΜΜαακκεε--δδοοννίίααςς,,  σσέέ  σσττρρααττόόππεεδδαα  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηηςς ἤχώρους ἀναγκαστικῆς ἐργασίας καί µαρ-τυρίου, µέσα στά ἐδαφικά ὅρια πού κατεῖχετότε ἡ Βουλγαρία.

2. Τά φοβερά στρατόπεδα

Ἀνάµεσα σ’ αὐτούς τούς χώρους µαρτυ-ρίου τῶν νέων συµπατριωτῶν µας κυρίαρ-χη θέση κατεῖχαν τά στρατόπεδα τοῦ Καρ-νοµπάτ καί τοῦ Κιτσόβου, πού βρίσκοντανστήν περιοχή τῶν Βιτωλίων τῆς σηµερινῆς∆ηµοκρατίας τῶν Σκοπίων, τήν ὁποία τότεκατεῖχαν οἱ Βούλγαροι. Ἰδιαίτερα τό σσττρραα--ττόόππεεδδοο  ττοοῦῦ  ΚΚιιττσσόόββοουυ  ««σσυυµµββόόλλιιζζεε  γγιιάά  ττήή  ννεε--οολλααίίαα  ττοοῦῦ  ΠΠρρααββίίοουυ  ἐἐκκεείίννηηςς  ττῆῆςς  ἐἐπποοχχῆῆςς  κκάάττιιµµεεττααξξύύ  ἌἌοουυσσββιιττςς  κκααίί  ΝΝττααχχάάοουυ»».. Ἐκεῖ οἱβουλγαρικές, στρατιωτικές ἀρχές κατοχῆςτῆς περιοχῆς µας µετέφεραν ἑκατοντάδεςΠραβινούς καί χιλιάδες ἀκόµη νέους ἀπό τήνὑπόλοιπη Ἀνατολική Μακεδονία, γιά νάδουλεύουν σέ λατοµεῖα, καρβουνιάρικα καίὀχυρωµατικά ἔργα καί σέ ὅλες τίς βαριέςδουλειές. «Ἐκεῖ, στοιβαγµένοι µέσα σέ πα-ραπήγµατα, στάβλους καί καλύβες σάν τάζῶα, κάτω ἀπό ἀπάνθρωπες συνθῆκεςἐργασίας, µέ λιγοστό ψωµί καί ἕνα νεροζούµιἀπό λάχανα ἤ δηµητριακά, χωρίς λάδι φυ-σικά τό µεσηµέρι, µέ ἄφθονο ξύλο γιά τό πα-ραµικρό καί χωρίς θέρµανση τόν χειµώνα,χιλιάδες Ἕλληνες τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδο-νίας ἄφησαν τήν τελευταία τους πνοή µαζίµέ τά σκελετωµένα τους κορµιά, χωρίς νάµπορέσουν νά ξαναδοῦν τούς δικούς τουςκαί τίς πατρίδες των».«Τό 1918 ἦταν τό τελευταῖο ἔτος τοῦ τρο-µεροῦ ἐκείνου, Α΄ Παγκόσµιου Πολέµου κιἕνα πρωινό οἱ Βούλγαροι ἐγκατέλειψαν τάτροµερά στρατόπεδα τῆς ὁµηρίας, στάὁποῖα ««ἡἡ  ἀἀννααλλοογγίίαα  ττῶῶνν  ννεεκκρρῶῶνν  ἦἦτταανν  1188  µµέέἕἕνναανν  ἐἐππιιζζώώνντταα,, ὅσο δηλαδή καί µέ τούς ἐπι-ζήσαντες τοῦ Ἄουσβιτς καί οἱ ὅµηροι,(ἐλεύθεροι πιά), πῆραν τόν δρόµο κατά τόννοτιά, ὅπου σέ λίγο συνάντησαν τούς στρα-τιῶτες τῆς µεραρχίας τοῦ στρατηγοῦ Μα-ζαράκη – Αἰνιάν καί φυσικά τήν ἐλευθερία
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καί τή ζωή, πού λίγο ἔλειψε νά τήν χά-σουν…»
3. Τό τάµαΟἱ Πραβινοί ὅµηροι τῶν τροµερῶν ἐκεί-νων στρατοπέδων, βλέποντας καθηµερινάτόν θάνατο νά παίρνει ἀπό δίπλα τουςτούς ἀγαπηµένους τους φίλους, ἀδελφούς,γιούς ἤ πατέρες, ἔκαναν ἕἕνναα  ττάάµµαα::  ὍὍσσοοιι  ἀἀππ’’ααὐὐττοούύςς  θθάά  γγλλύύττωωνναανν  ἀἀππόό  ττήή  φφρρίίκκηη  ττῆῆςς  ὁὁµµηη--ρρίίααςς,, µετά τήν ἀπελευθέρωση τῶν ἴδιων καίτῆς πατρίδας τους, µόλις θά γύριζαν στόἀγαπηµένο τους Πράβι, θθ’’  ἀἀνναακκαατταασσκκεεύύααζζααννττόό  ἱἱεερρόό  ππρροοσσκκυυννηηττάάρριιοο  ττῆῆςς  ἉἉγγίίααςς  ΠΠααρραα--σσκκεευυῆῆςς,, πού βρισκόταν, ἀπό παλιά, δίπλαστό ὁµώνυµο «Ἁγίασµα» καί πού τό εἶχαν κα-τεδαφίσει οἱ Βούλγαροι κατακτητές.Λίγοι ἦταν οἱ«τυχεροί» συµπο-λίτες µας, πού ἐπέ-στρεψαν στόΠράβι ἀπό τάτροµερά στρατόπεδα κι ὅλοι µαζί, στίς 5Μαΐου τοῦ 1920, ὑπέβαλαν στήν Ἱερά Μη-τρόπολη Ἐλευθερουπόλεως τήν αἴτηση, πούπαρατίθεται σέ φωτοαντίγραφο σέ διπλανήστήλη.Ἐπρόκειτο γιά αἴτηση «κατοίκων Πρα-βίου περί ἐνεργείας ἐκδόσεως ἀδείας πρόςἐπανέγερσιν τοῦ παρεκκλησίου «Ἁγία Πα-ρασκευή» (Ἁγίασµα)», στήν ὁποία, αὐτοίπού τήν ὑπέγραφαν, ἔλεγαν τά ἑξῆς: «Κατε-

δαφισθέντος ὑπό τῶν Βουλγάρων τοῦ παρά τῷ
ὀμωνύμω Ἁγιάσματι προσκυνηταρίου «Ἁγία Πα-
ρασκευή» καί ἐπιθυμοῦντες ὅπως μή ἐξακολουθήση
οὕτω νά διατελῆ κατεδαφισμένον, ἡμεῖς οἱ ἐν Καρ-
νομπάτ- Κιτσόβω ὅμηροι, μετ’ ἄλλων συνομήρων
μας πάνυ εὐγενῶς προσφερθέντων, ἀπεφασίσαμεν
ὁμοφώνως νά ἐπανεγείρωμεν τό ὡς ἄνω κατεδαφι-
σμένον προσκυνητάριον ἰδίαις ἡμῶν δαπάναις», πρόςτοῦτο δέ ζητοῦσαν, µέ τήν αἴτησή τους, ἀπότήν Ἱερά Μητρόπολη, «ὅπως ἐν τή ἁρμοδιότητι
αὐτῆς ἐνεργήση, ὅ,τι δεῖ, πρός τήν τέ ἔγκρισιν καί
ἔκδοσιν τῆς σχετικῆς ἀδείας ἐπανεγέρσεως τοῦ ὡς

ἄνω παρεκκλησίου».Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ἐλευθερουπόλεωςἔκανε δεκτό τό αἴτηµά τους καί οἱ ὅµηροι, µέτά πενιχρά οἰκονοµικά τους µέσα καί µέπολλή, προσωπική ἐργασία, ἀνήγειραν, στήθέση τοῦ κατεδαφισθέντος ἀπό τούς Βουλ-γάρους προσκυ-νηταρίου τῆςἉγίας Παρα-σκευῆς, ἕνα νέοπροσκυνητάριο,ἐξωκκλήσι φωτογραφία τοῦ ὁποίου παρα-τίθεται, τοῦ ὁποίου τή θέση ἔλαβε, ἀρκετέςδεκαετίες ἀργότερα, ὁ σηµερινός, περικαλ-λής Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.
4. Ἀείµνηστοι ἘλευθεροπολίτεςΣτίς ὑπογραφές πού συνόδευαν τήναἴτηση θθάά  δδοοῦῦνν  ἀἀρρκκεεττοοίί  σσηηµµεερριιννοοίί  ἘἘλλεευυθθεε--ρροουυπποολλίίττεεςς  ττάά  ὀὀννοοµµααττεεππώώννυυµµαα  ττῶῶνν  εεὐὐ  σσεε  --ββῶῶνν  ππααπππποούύδδωωνν  ττοουυςς,, οἱ ὁποῖοι ἀφιέρωσανστό Θεό, πού τούς ἔσωσε ἀπό τή φρίκη τῶντροµερῶν ἐκείνων στρατοπέδων συγκέν-τρωσης τῶν Βουλγάρων, τήν ἀνέγερση τοῦπροσκυνηταρίου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.Θά δοῦν, ἔτσι, νά ὑπογράφουν ὁ Π(ανα-γιώτης) Παπαευαγγέλου, ὁ ΧριστόδουλοςΑ. Βακαλόπουλος, ὁ Ζήσης Βαλαβανίδης, ὁΛεκίδης, ὁ Εὐάγγελος Κ. Γοργίας, ὁ Σωτή-ριος Σ. Κριτσιανίδας, ὁ Γεώργιος Ἀλεξάν-δρου, ὁ Σταῦρος Κ. Βουλγαρίδης, ὁ Νικό-λαος καί ὁ Κωνσταντῖνος Μπόζης, ὁ∆ιονύσιος Βαρέλης, ὁ ἀγράµµατος Χατζη- 61
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νάσιος, (αὐτός πού εἶχε κατασκευάσει τόκαµπαναριό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικο-λάου, δυό – τρεῖς δεκαετίες νωρίτερα), ἐνῶδέν εἶναι ἀναγνωρίσιµα τά ὀνοµατεπώνυµακι ἄλλων Πραβινῶν, κάτω ἀπό τήν αἴτησηαὐτή τῆς εὐλαβείας.Γιά πολλές δεκαετίες, µόνο ἡ προφορικήπαράδοση διέσωζε στήν πόλη µας τό τάµατῶν Πραβινῶν ὁµήρων καί τήν ὑλοποίησήτου ἀπ’ αὐτούς, µετά τήν ἀπελευθέρωσή

τους ἀπό τή φρίκη τῶν στρατοπέδωνσυγκέντρωσης τῶν Βουλγάρων. Ἡ εὐτυ-χής ὅµως συγκυρία καί κύρια ἡ µέριµνακι ἡ εὐαισθησία τῶν τριῶν γιῶν τοῦἀγαπητοῦ ἱερέα τῆς πόλης µας, π. ∆ηµη-τρίου Οἰκονόµου κι ἐγγονῶν τοῦ ἀείµνη-στου καί ἡρωικοῦ Μακεδονοµάχου,παπα – Νικόλα Οἰκονόµου ἤ Βλάχου,τοῦ Νίκου, τοῦ Σπύρου καί τοῦ ΣταύρουΟἰκονόµου, πού διέσωσαν καί παρέδω-σαν στά Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ κράτους, ἀµέ-σως µετά τό θάνατο τοῦ πατέρα τους, τόπολύτιµο ἔγγραφο ἀρχεῖο τοῦ ἔνδοξουπαπποῦ τους, ὁδήγησαν στήν ἀποκά-λυψη τῆς αἴτησης τῶν Πραβινῶν ὁµή-ρων, τήν ὁποία βλέπετε στή διπλανήστήλη, γιά νά µᾶς θυµίζει, πόσο σηµαν-τική γιά τή συνέχεια τῆς φυλῆς µας εἶναιἡ ἐκπλήρωση τοῦ χρέους µας πρός τόΘεό καί τήν πατρίδα.Προτοῦ ὁλοκληρώσω αὐτό τό µικρόκείµενο, σάν ἐλάχιστη, δική µου προσφοράπρός τούς σπουδαίους ἐκείνους, ἀνώνυ-µους κι ἐπώνυµους συµπατριῶτες µας,πού µέ τή θυσία τους µᾶς ἐπέτρεψαν νάζοῦµε σήµερα ἐλεύθεροι καί νά θεωροῦµεσάν κάτι αὐτονόητο, (πού ὅµως δέν ἦτανκαθόλου τέτοιο), αὐτή τήν ἐλευθερία µας,ὀφείλω νά ἐπισηµάνω ὅτι τά ἐντός εἰσα-γωγικῶν κείµενα, καθώς καί τίς πληρο-φορίες µου ἄἄννττλληησσαα  ἀἀππόό  ττόό  ἱἱσσττοορριικκόόἄἄρρθθρροο  ττοοῦῦ  ΠΠρρααββιιννοοῦῦ  δδιικκηηγγόόρροουυ  κκααίί  ἱἱσσττοο--ρριικκοοῦῦ,,  κκ..  ἈἈννδδρρέέαα  ΚΚωωνν..  ΠΠααππααννδδρρέέοουυ,,  µέτίτλο «Στάρετς Λόζελ, ἕνα ἀνθρωπόµορ-φο κτῆνος στό στρατόπεδο τοῦ Κιτσόβου»,τό ὁποῖο περιλαµβάνεται στή συλλογήἱστορικῶν ἀφηγήσεων τοῦ κ. Παπανδρέου,µέ τίτλο «Ἱστορίες ἀπό πολέµους καί κατο-χές», τήν ὁποία ἐξέδωσε ὁ ΠολιτιστικόςΣύλλογος Ἐλευθερούπολης καί νά εὐχαρι-στήσω τόν σηµαντικό αὐτόν συµπατριώτηµας, γιά τήν µεγάλη προσφορά του στή διά-σωση τῆς ἱστορικῆς µνήµης τοῦ τόπου µας.
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11..  ΕΕἰἰδδοοπποοιιόόςς  δδιιααφφοορράά
ΡΡωωμμααιιοοκκααθθοολλιικκῆῆςς  κκααίί  ὈὈρρθθοοδδόό--

ξξοουυ  ἘἘκκκκλληησσίίααςς

Χωρίς νά εἰσερχόμεθα καί
κυρίως νά υἱοθετοῦμε τή λογική
τῆς στείρας ἐπανάληψης, ἁπλά,
σεμνά, λιτά καί ἀπέριττα ἐπιθυμοῦμε νά
ὑπενθυμίσουμε, ὅτι ἡ εεἰἰδδοοπποοιιόόςς  δδιιααφφοορράά  μμεε--
ττααξξύύ  ττῆῆςς  ΔΔυυττιικκῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  κκααίί  ττῆῆςς  κκααθθ’’
ἡἡμμᾶᾶςς  φφιιλλττάάττηηςς  ἈἈννααττοολλῆῆςς,, βρίσκεται στό γεγο-
νός ὅτι οἱ Ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι θεολο-
γοῦν μέ σημεῖο ἐκκινήσεως καί ἀναφορᾶς τή
Γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ οἱ Ὀρθόδο-
ξοι θεολόγοι θεολογοῦν μέ σημεῖο ἐκκινήσεως
καί ἀναφορᾶς τό γεγονός τῆς λαμ-
προφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Θεαν-
θρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτό δέν
εἶναι τυχαῖο οὔτε ἀναίτιο καί ἔχει
ἐξάπαντος κάποιες συνέπειες καί
ἐξηγούμεθα.

Ἔχοντας ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς τή Γέννηση
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ ΡΡωωμμααιιοοκκααθθοολλιικκήή  θθεεοολλοο--
γγίίαα  ὑὑππεερρττοοννίίζζεειι  ττόό  ἀἀννθθρρώώππιιννοο  ττοοῦῦ  ΚΚυυρρίίοουυ..
Αὐτό ἔχει ὡς ἄμεση συνέπεια στό εἰκονογρα-
φικό ἐπίπεδο νά ὑπάρχουν ἀπεικονίσεις –κυ-
ρίως ἀγάλματα– τοῦ Ἰησοῦ μέ ἔντονα τά
ἀνθρώπινα χαρακτηριστικά τοῦ προσώπου.
Στρογγυλό πρόσωπο μέ ξανθά μαλιά καί
μπούκλες, μπλέ μάτια κ.λπ.

Ἀντίθετα, ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία ἀπεικονί-
ζει τό ἐξαϋλωμένο σῶμα τοῦ Ἀναστάντος
Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νικητοῦ τοῦ Ἅδη. Πρό-
σωπο σοβαρό ἀλλά οἰκεῖο· γεμᾶτο ἀπό τή
χαρά τῆς νίκης ἐπί τοῦ ἐσχάτου ἐχθροῦ τοῦ
ἀνθρώπου, δηλαδή ττοοῦῦ  θθααννάάττοουυ..

Αὐτή τή χαρά τῆς Ἀναστάσεως βιώνουν οἱ

ἀνά τούς αἰῶνες μαθητές τοῦ Κυρίου σέ ὅλα
τά μήκη καί τά πλάτη τῆς γῆς.

22..  ΠΠάάσσχχαα  σσττάά  ξξέένναα

Στό σημεῖο αὐτό, ἀξίζει νά ἀναφέρουμε ὅτι,
ὅπως συμβαίνει στίς κατά παράδοση Ὀρθό-
δοξες χῶρες, νά βιώνει δηλαδή ὁ Ὀρθόδοξος

Χριστιανός ἔντονα τό Ἅγιο
Πάσχα –τό ἴδιο συμβαίνει καί
στήν ὁμογένεια καί, ἐνδεχομένως,
μέ μεγαλύτερη ἔνταση λλόόγγῳῳ  ξξεεννιι--
ττιιᾶᾶςς.. Ἐκεῖ ὁ πιστός αὐθόρμητα
αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά βιώσει

τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου, ὄχι μόνο
γιατί ἔτσι εἶναι τό ἔθιμο ἀλλά γιά ἕνα βαθύ-
τερο λόγο. Ἐκεῖνον τῆς ἐνσωμάτωσής του στό
Εὐχαριστιακό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή
στήν Ἐκκλησία. Ἐκεῖ τοῦ δίδεται ἡ δυνατό-
τητα νά βρίσκεται σέ κοινωνία μέ τούς
οἰκείους του στήν πατρίδα. Ἡ φιλόστοργος
μάνα, ἡ Ἐκκλησία, φέρει κοντά τά παιδιά της
διά τοῦ μυστηρίου της. Τούς κάνει κοινωνούς
διά τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

Μέσα σ’ αὐτό τό πλαίσιο σκέψης καί ππρροο--
κκεειιμμέέννοουυ  ννάά  ἑἑοορρττάάσσοουυνν  οοἱἱ  ὈὈρρθθόόδδοοξξοοιι  ΧΧρριι--
σσττιιααννοοίί  ττῆῆςς  ὉὉμμοογγέέννεειιααςς  ὡὡςς  ἐἐμμππρρέέππεειι  ττόό  ἍἍγγιιοονν
ΠΠάάσσχχαα,, οἱ κατά τόπους εὐχαρισιακές κοινό-
τητες μέ τήν ὑψηλή εὐθύνη τοῦ Μητροπολί-
του καί σέ συνεργασία μαζί του ἐἐκκπποοννοοῦῦνν
ππρρόόγγρρααμμμμαα  γγιιάά  ὅὅλλεεςς  ττίίςς  ἈἈκκοολλοουυθθίίεεςς  ττῆῆςς  ἉἉγγίίααςς
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Στόν ἀπόηχοτοῦ Ἁγίου Πάσχα
Τοῦ Δημοσθένους Α. Ἀγγελίδου

Θεολόγου Καθηγητοῦ

Πάσχα! Ἑνώνει
τούς ξενιτεμένους!



κκααίί  ΜΜεεγγάάλληηςς  ΤΤεεσσσσααρραακκοοσσττῆῆςς,, ὅ -
πως καί γιά τήν ἁγία καί Μεγάλη
Ἑβδομάδα μέ σκοπό νά βοηθήσουν
τούς πιστούς σέ βίωση τοῦ χαρμό-
συνου γεγονότος τῆς ἐνδόξου Ἀνα-
στάσεως τοῦ Κυρίου. Στή διάθεση
τῶν πιστῶν αὐτῶν καί γιά τίς
πνευματικές του ἀνάγκες κοντά
στίς ἱερές Ἀκολουθίες ὑπάρχει
ππννεευυμμααττιικκόόςς γιά νά ἀκούσει μέ
προσοχή τίς ἀνησυχίες τους καί τά
ἰδιαίτερα προβλήματα λόγῳ ξενι-
τιᾶς καί τά θεραπεύσει κατάλληλα
διά τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τῆς ἐξο-
μολογήσεως.

33..  ΚΚοοιιννωωννίίαα  ππιισσττῶῶνν

Κοντά στό ὠφέλιμο, ὅμως, ὑ -
πάρχει καί τό τερπνό. Ἔτσι, οἱ νοι-
κοκυρές ἑτοιμάζουν τά σπίτια
τους, βάφουν τά κόκκινα αὐγά καί
μαγειρεύουν τήν πατροπαράδοτη
μαγειρίτσα. Οἱ νοικοκυραῖοι φρον-
τίζουν νά ἐφοδιάσουν τά σπίτια
τους μέ τόν ὀβελία καί ὅ,τι ἄλλο
προβλέπει τό πασχαλινό τραπέζι.

Μέ ὅλα αὐτά οοἱἱ  ἁἁππααννττααχχοοῦῦ
ὈὈρρθθόόδδοοξξοοιι  ΧΧρριισσττιιααννοοίί  ββρρίίσσκκοοννττααιι
ἐἐνν  ΚΚυυρρίίῳῳ  ἈἈνναασσττάάννττιι  σσέέ  κκοοιιννωωννίίαα
μμεεττααξξύύ  ττοουυςς.. Μπορεῖ χιλιόμετρα νά
χωρίζουν τούς ἀνθρώπους ἀπό τά
σπιτικά τους, τούς οἰκείους τους,
τήν πατρίδα τους· ὅμως, ὁ Χριστός
τούς κρατᾶ ἑνωμένους καί δυνα-
τούς. Ἡ ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασή Του
τούς χορηγεῖ δύναμη καί κουράγιο
νά παλεύουν στή δεύτερη πατρίδα
μέ γνώμονα τήν ἐπί τά πρόσσω κί-
νηση καί τό νόστιμον ἧμαρ. ἩἩ  ΚΚοοιι--
ννωωννίίαα  ττοοῦῦ  ἁἁγγίίοουυ  ΠΠννεεύύμμααττοοςς  εεἶἶννααιι
σσττάάσσηη  ζζωωῆῆςς καί γι’ αὐτό πραγματι-
κότητα. Εἶναι ρωμαλέα πρόταση
γιά τήν ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι Α ΓΑ -
ΠΗ, πού ἀγκαλιάζει τόν ὅλο
ἄνθρωπο καί τόν κάθε πιστό ἀνε-
ξάρτητα ἀπό τήν χωροχρονικότητα
καί τό κοσμοείδωλό της.

ἩἩ  ἑἑννοοπποοιιόόςς,,  λλοοιιππόόνν,,  δδύύννααμμηη  ττῆῆςς
ὈὈρρθθοοδδοοξξίίααςς  ττόό  ἍἍγγιιοονν  ΠΠάάσσχχαα..

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΕΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
ΙΙΕΕΡΡΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΘΘΕΕΔΔΡΡΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΝΝΑΑΟΟΣΣ

ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΕΕΦΦΑΑΝΝΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΡΡΙΙΣΣΙΙΩΩΝΝ

PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE
MÉTROPOLE GREC-ORTHODOXE DE FRANCE
CCAATTHHÉÉDDRRAALLEE  SSAAIINNTT  SSTTÉÉPPHHAANNEE  DDEE  PPAARRIISS

MBΩNA
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Σε�ασµι�τατε, �γαπητ�� �δελ���

Ε5κMσι αBFνες τ0ρα = ἸησMEς IριστOς Jαδ�Kει
στM/ς δρOµMυς τ9ς γ9ς. Τ� 5Nνη τ9ς παρMυσ�ας τME
IριστME µ�σα στOν κOσµM, µ1ς ε8ναι Kωνταν�, ε8ναι
NειρMπιαστ�. Ε8ναι πρMπ�ντων µερικ�ς µεγ�λες
καρδι�ς πM/ Kωντανε/Mυν τ�ν παρMυσ�α τME ἸησME
π�νω στ� γ9 µας. H< Nτ/πMι τMυς ε8ναι ; AN0
τFν Jηµ�των τME ἸησME ?ν�µεσ� µας. Κυ-
ριαρNMEν π�νω ?πO 2λMυς τM/ς αBFνες
πληµµυρ�KMντας µ� παλµM/ς δ/ναµης
κα� ?ρετ9ς τ� Kω� τ9ς @κκλησ�ας.
Μι� τ�τMια µεγ�λη καρδι� γ�µισε
6Nι µOνM τ�ν @νMρ�α αCτ�, ?λλ� κα�
=λOκληρη τ�ν ΜητρOπMλη Ἐλευ-
θερMυπOλεως µ� παλµM/ς τ9ς
Kω9ς της στOν εBκMστO αB0να. Ὁ
µακαριστOς ἈρN. Ἀντ0νιMς GMυµ-
πMυλ�ρης.

Τ� σηµ�δια πM/ 3Pησε στO π�-
ρασµ� τMυ N�ραLαν τ�ν @νMρ�α
αCτ�. Τ�ν N�ραLαν ?νεL�τηλα, γιατ� 0
π'ρε�α τ'υ 4ταν π'ρε�α -γ�πης, πρ'-
σ$'ρ7ς κα� µαρτυρ�ας.

ἘδF θ� πρ�πει ν� πMEµε ΣεJασµι0τατε,
2τι δ�ν θ� πρ�πει ν� LεNνMEµε αCτM/ς τM/ς ?νθρ0-
πMυς πM/ πρOσPεραν τ�ν 5δια τMυς τ�ν Kω�, @π�νω
στ�ν διακMν�α τME πMιµν�Mυ τMυς κα� πM/ δυστυNFς
σ�µερα ; Ἐκκλησ�α J�λλεται µ� πMλλM/ς τρOπMυς
κα� ?πO πMλλ�ς πλευρ�ς. ἜNMυµε Nρ�Mς θ� 4λεγα, 2τι
αCτM/ς τM/ς ?νθρωπMυς ν� τM/ς σεJOµαστε, ν�
τM/ς τιµ1µε κα� ν� µ�ν ?P�νMυµε τO π�ρασµα τME
NρOνMυ ν� Lεθωρι�Kει τ�ν µν�µη των.

Ὁ µακαριστOς ἈρNιµ. Ἀντ0νιMς GMυµπMυλ�ρης
τME GMυµπM/λη κα� τ9ς Μαρ�ας, γενν�θηκε στ�ν
Ἀρτ�κη τ3ς Κωνσταντιν'υπ%λεως (σηµεριν� Ν�α
Ἀρτ�κη ΕCJM�ας) τO 4τMς 1887. Σ� ;λικ�α 18 ,τ*ν
&ειρ'τ'ν�θηκε δι�κ'ν'ς στ% HBκMυµενικO Πα-
τριαρNεDM ΚωνσταντινMυπOλεως κα� διακOνησε τOν
τOτε ΜητρMπMλ�τη Βεν�δικτM τOν µετ�πειτα Πα-
τρι�ρNη ἹερMσMλ/µων.

ἘπισκεπτOµενMς >ς δι�κMνMς µ� τOν ΜητρMπM-
λ�τη τ� Nωρι� τ9ς ΚωνσταντινMυπOλεως, γν0ρισε τO
NωριO Πασ�κϊMι πM/ ?ργOτερα τO @LυπηρετMEσε >ς
<ερ�ας.

Μ τ% διωγµ% τ3ς Μικρασιατικ3ς καταστρ'$3ς

τ' 1923 ?πO τ�ς Nαµ�νες πατρ�δες, ?κMλMυθ0ντας τM/ς
κατM�κMυς πM/ διακMνMEσε, ,γκαταστ�θηκε στ�ν
Μητρ%π'λη Ἐλευθερ'υπ%λεως κα� συγκεκριµ�να στO
NωριO Κηπι� τM/ς πρ0τMυς µ�νες και στ� συν�Nεια
@γκαταστ�σθηκε =ριστικ� στην ενMρ�α µας >ς εPη-
µ�ριMς.

Ἐπ� τ9ς πMιµαντMρ�ας τME µακαριστMυ ΣωPρM-
ν�Mυ, λειτ'υργ'+σε ,κ περιτρ'π3ς στ�ς 1(3ς

,ν'ρ�ες: (Μλισσας, Κηπι*ν, )ρυσ'κ�-
στρ'υ, Μελισσ'κ'µε�'υ, Σιδηρ'&ωρ�-

'υ κα� ∆ωµατ�ων).
Ἦταν τOτε / µ'ναδικ%ς Ἀρ&ι-

µανδρ�της τ9ς Ἱερ1ς ΜητρMπOλε-
ως.

Στ� δ/σκMλα NρOνια τ9ς κα-
τMN9ς ?π’ τM/ς ΒMυλγ�ρMυς, JM�-
θησε 2λMυς τM/ς πιστM/ς τFν πα-
ραπ�νω @νMριFν µ� κ�θε τρOπM.

IαρακτηριστικO τME µακαρι-
στME π. Ἀντων�Mυ ?πO τ� πMλλ�,

7ταν 2τι @LυπηρετMEσε >ς πνευµα-
τικOς καθMδηγητ�ς τ� Nωρι� τ9ς Μη-

τρMπOλεως κα� 2τι 7ταν λιτ'δ�αιτ'ς κα�
τρε$%ταν κυρ�ως µ &%ρτα π'# συνλεγε

/ 5δι'ς.
Ὑπ9ρLε .π%δειγµα κληρικ'+ κα� >ς πνευµατι-

κ'+ κα� 7ταν σεJαστOς κα� ?γαπητOς ?πO τM/ς πε-
ρισσOτερMυς κατM�κMυς 2λων τFν παραπ�νω @νMριFν
πM/ πρMαναP�ραµε πM/ διετ�λεσε >ς @Pηµ�ριMς.
ὍλMς τMυ = J�Mς 7ταν καθαρ� µMναNικOς κα� στ�ν
BδιOτητα πM/ ε8Nε ?λλ� κα� στ� Kω� τMυ, 4ταν 2πλ'ϊ-
κ%ς, πρ7'ς &αρακτ3ρας, γι’ αCτO @κτιµ�θηκε. 

Μιλ'+σε 6πταιστα τ�ν γαλλικ� κα� τ�ν τ'υρκι-
κ� κα� Nαρακτηριστικ� τO εCαγγ�λιM στOν :σπερινO
τ9ς Ἀγ�πης τO 4λεγε στ� γαλλικ� κα� στ� τM/ρκικα.

ΤO 1959 πρωτMστ�τησε στ�ν @νθρOνιση τME µα-
καριστME ΜητρMπMλ�τMυ ἈµJρMσ�Mυ, στ�ς 30-11-
1959 κα� ; πρ0τη ?ρNιερατικ� θε�α λειτMυργ�α τε-
λ�στηκε στ�ς 4-12-1959 @δF στOν ἹερO ΝαO τME Nω-
ριME µας.

Τιµ�θηκε µ� εBδικO παρ�σηµM κατ� τ�ν @π�σκε-
ψ� τMυ στ� ἹερMσOλυµα, ?πO τOν µακαριστO Πα-
τρι�ρNη ἹερMσMλ/µων Βεν�δικτM.

ἈπO τ�ν µ�ρα τ9ς NειρMτMν�ας τMυ, µ�Nρι λ�γM
πρ�ν τ�ν κM�µησ� τMυ, 7ταν πιστOς στ� καθ�κMντ�
τMυ.

Ἐπιµνηµόσυνος ὁµιλία – εἰς τόν µακαριστόν
Ἀρχιµ. π. Ἀντώνιον Ζουµπουλέρην ἐφηµέριον Μεσιᾶς.

Ὑπ� τ�� Ἀρ�ιµ. Κ�σµ� Θασ�τη
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Κατά τόν μήνα Μάρτιο 2007 ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε τήν 4ην εἰς
τόν Ἱ. Ναόν Τιμίου Προδρόμου Μεσοτόπου, τήν
7ην τό ἑσπέρας εἰς τόν Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως Θε-
οτόκου Μουσθένης εἰς Προηγιασμένην Θ. Λει-
τουργίαν, τήν 18ην εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Παρα-
σκευῆς Ἐξοχῆς, τήν 25ην εἰς τόν Ἱ. Ναόν Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Βλάχικα Ἐλευθε-
ρουπόλεως. 

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε τήν 2αν εἰς τήν
ἀκολουθίαν τῶν Β΄ Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱ. Ναόν
Ἁγ. Γεωργίου Μεσορόπης, τήν 4ην εἰς τόν Κα-
τανυκτικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν Μητροπολιτικόν
Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου, τήν 9ην εἰς τήν ἀκολου-
θίαν τῶν Γ΄ Χαιρετισμῶν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγ.
Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου καί εἰς τόν Ἱ.
Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Ν. Ἡρακλεί-
τσης, τήν 16ην εἰς τούς Δ΄ Χαιρετισμούς εἰς τόν
Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου Ν. Περάμου, τήν 21ην εἰς
τήν ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Κανόνος εἰς τόν
Μητροπολιτικόν Ἱ. Ναόν, τήν 25ην εἰς τόν
Ἑσπερινόν τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ. Ναόν. 

Προέστη τήν 23ην τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας
τοῦ Ἴγγελη Γεωργίου, Ἐκκλησιαστικοῦ Συμ-
βούλου εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἀποστ. Θωμᾶ Παλαι-
οχωρίου, τήν 24ην τοῦ μνημοσύνου τῆς μητρός
τοῦ ἱερέως Κωνσταντίνου Καλεάδη, Ἑλένης
καί τῆς συζύγου τοῦ Ἱεροψάλτου Τσάκα Χρυ-
σούλας εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀντωνίου Πυργο-
χωρίου, τήν 25ην τῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ Ἐθνικῇ
ἐπετείῳ εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἐλευ-
θερίου. 

Ἐτέλεσε τήν 14ην Τρισάγιον ἐπί τοῦ Τάφου
τοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας κυροῦ Χρυσο-
στόμου εἰς Καλαμάταν.

Συμμετέσχε τήν 15ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Συ-
νόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος διά τήν ἐκλογήν τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν
Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας κ. Χρυσοστόμου καί
Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, εἰς τούς ὁποίους τό
περιοδικόν μας εὔχεται λαμπράν Ποιμαντορίαν.

Παρηκολούθησε τήν 21ην τήν Σχολικήν
ἐκδήλωσιν τοῦ Λυκείου Ἐλευθερουπόλεως διά
τήν Ἐθνικήν ἑορτήν τῆς 25ης Μαρτίου, τήν
30ην τήν Συναυλίαν Βυζαντινῆς Μουσικῆς μέ
ὕμνους τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος πού ἀπεδό-
θησαν ἀπό τήν χορωδίαν τοῦ Πρωτοψάλτου κ.
Ἀποστόλου Ἀθιανοῦ. Στήν ἐκδήλωση τιμήθηκε
ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστό-
μου καί τοῦ Δημάρχου Παγγαίου κ. Κουκούδη
Τριανταφύλλου ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Ναοῦ
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης κ. Μπαντής
Βασίλειος. 

Πραγματοποίησε τήν 17ην τήν μηνιαίαν
Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ θέμα εἰσηγήσεως:
«Τό Παλαιοημερολογιτικόν ζήτημα – Ἱστορική
θεώρησις». Τήν εἰσήγησιν παρουσίασεν ὁ
Αἰδ/τος π. Ἰωάννης Ψαρρᾶς.

Παρεχώρησε τήν 23ην συνέντευξιν εἰς τήν
T.V. ΕΝΑ Καβάλας ἐν ὄψει τῆς Ἐθνικῆς ἐπε-
τείου, τήν 31ην συνέντευξιν εἰς τόν Ρ/Σ URP 89,6
διά τό νόημα τῶν Ἁγίων ἡμερῶν τῆς Μεγ.
Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα.
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Σύναξις Ἱεροµονάχων
τῆς Μητροπόλεώς µας 3.2.07.



Κατά τόν μήνα Ἀπρίλιο ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε τήν 1ην εἰς τόν Ἱ.
Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Παραλίας
Ὀφρυνίου, τήν 2αν εἰς Προηγιασμένην Θ. Λει-
τουργίαν εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Ἐλευθερίου, τήν 3ην εἰς Προηγιασμένην Θ. Λει-
τουργίαν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Παναγίας Φανερωμέ-
νης Ν. Ἡρακλείτσης, τήν 4ην εἰς Προηγιασμέ-
νην Θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ.
Ναόν Ἁγ. Νικολάου, τήν 5ην εἰς τόν ἴδιον Ἱ.
Ναόν, τήν 7ην εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἐλευθερίου,
ὅπου ἡ Θ. Λειτουργία ἔγινε ἐντός τοῦ Ἱεροῦ
Κουβουκλίου τοῦ Ἐπιταφίου, τήν 8ην κατά τήν
Ἀνάστασιν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου, τήν
10ην εἰς τόν Ἱ. Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Ἐλευθερῶν, ὅπου προέστη τῆς Λιτανείας τῶν
Ἱερῶν Εἰκόνων καί ἐτέλεσε Ἁγιασμόν εἰς τό
Ἐξωκκλήσιον τῶν Ἁγίων Νεοφανῶν Μαρτύ-
ρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, τήν 13ην
εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀντιφιλίπ-
πων, τήν 22αν εἰς τόν Προσκυνηματικόν Ἱ.
Ναόν Ταξιαρχῶν Μανταμάδου Μυτιλήνης εἰς
Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον μετά τῶν Σεβ. Μη-
τροπολιτῶν Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου, Ἱερισσοῦ κ.
Νικοδήμου, Λάμπης καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου
καί τοῦ ἐπιχωρίου Ἱεράρχου κ. Χρυσοστόμου,
τήν 23ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γε-
ωργίου Ἐ λαιοχωρίου, ὅ που καί προέστη τῆς Λι-

τανείας τῆς Ἱ. Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου παρουσία τῶν
τοπικῶν Ἀρχῶν καί πλῆθος κόσμου, τήν 28ην εἰς
τήν Ἱ. Μονήν Ἁγ. Παντελεήμονος Χρυσοκά-
στρου ἐπί τῇ συμπληρώσει τριετοῦς Θεοφιλοῦς
Ἀρχιερατείας, τήν 29ην εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γε-
ωργίου Φωλιᾶς.  

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε τήν 1ην εἰς τήν
Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γε-
ωργίου Κηπιῶν, τήν 2αν εἰς τήν Ἀκολουθίαν
τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Με-
λισσοκομείου, τήν 3ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ
Νυμφίου εἰς τόν Ἱ. Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτό-
κου Νικησιάνης παρουσία τῶν ἀρχῶν τοῦ Νο-
μοῦ καί πλῆθος κόσμου, τήν 4ην εἰς τήν Ἀκο-
λουθίαν τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου εἰς τόν Ἱ. Ναόν
Ἁγ. Ἐλευθερίου καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τόν
Ὄρθρον τῆς Μεγάλης Πέμπτης εἰς
τόν Ἱ. Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Γεωρ-
γιανῆς, τήν 5ην εἰς τήν Ἀκολου-
θίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν εἰς τόν
Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἐλευθερίου, ὅπου
παρακολούθησε τήν ἀκολουθίαν
καί ὁ Ὑπουργός Μακεδονίας –
Θράκης κ. Γεώργιος Καλαντζής,
τήν 6ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν
Μεγάλων Ὡρῶν, τόν Ἑσπερινόν τῆς
Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Νικολάου, τήν 6ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ
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Ἐλαιοχώριον. Ἑορτή Ἁγ. Γεωργίου.

Μ.Πέµπτη. Ἐλευθερούπολις.
Μέ τόν Ὑπουργό Μακεδονίας-Θράκης

κ.Γ.Καλλαντζήν.
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Ὄρθρου τοῦ Μεγ. Σαββάτου καί τήν περιφο-
ράν τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἐλευ-
θερίου, τήν ἰδίαν ἡμέραν καί ὥραν 15:00΄ εἰς
τήν τελετήν  Ἀποκαθηλώσεως, εἰς τόν λόφον
τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Δημητρίου Νικησιάνης, τήν
8ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀγάπης εἰς τόν Μη-
τροπολιτικόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου, τήν 21ην
εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ταξιαρχῶν Μαν-
ταμάδου.

Πραγματοποίησε τήν 12ην τήν μηνιαίαν
Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τό πνευματικόν Κέντρον
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Νέα
Ἐποχή». Τήν εἰσήγησιν παρουσίασε ὁ Παν/τος
Ἀρχιμ. π. Ἐλευθέριος Εὐδοκίδης, τήν 28ην τήν
Σύναξιν τῶν Πρεσβυτερῶν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγ.
Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου ὡμιλήσας κα-
ταλλήλως.

Ἐτέλεσε τήν 1ην τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγια-
σμοῦ εἰς τό Δημαρχεῖον Ἐλευθερουπόλεως πα-
ρουσία τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, τήν 29ην Ἐπιμνη-
μόσυνον δέησιν εἰς τό μνημεῖον τῆς Βαζόπετρας
Ἐλευθερῶν ὑπέρ τῶν πεσόντων κατά τήν μάχην
τῆς 24ης Ἀπριλίου τοῦ 1913.

Ηὐλόγησε τήν 14ην τόν Γάμον τοῦ ἀνεψιοῦ
του ἐξ ἀδελφῆς Παναγιώτου Τζαμτζῆ, Δικηγό-
ρου, καί Χαρᾶς Σωπασουδάκη, Θεολόγου εἰς
τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Μαρίνης Ἰλισσίων Ἀθηνῶν. 
Ἐβάπτισε τήν 9ην εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἐλευ-

θερίου τά δίδυμα τέκνα τοῦ ἐφημερίου τοῦ Ἱ.
Ναοῦ π. Παναγιώτου Χαλάτα εἰς τά ὁποία ἐδό-
θησαν τά ὀνόματα Χρῆστος καί Πέτρος.

Προέστη τήν 10ην τῆς Νεκρωσίμου Ἀκο-
λουθίας τοῦ Τηλεμάχου Καζαντζίδη εἰς Γεωρ-
γιανήν, θῦμα τροχαίου ἀ τυχήματος.

ΣΥΝΑΞΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ

Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε ὑπό τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας ἡ πρώτη Σύναξις
τῶν Πρεσβυτερῶν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου
Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου τήν 28ην Ἀπρι-
λίου ἐ.ἔ.

Τό πρωί τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λει-
τουργία μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῆς εἰς Ἐπί-
σκοπον χειροτονίας τοῦ Μητροπολίτου μας, ἀκο-
λούθησε δεξίωσις εἰς τό Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱ. Μονῆς
καί κατόπιν ἡ εἰσήγησις τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ
θέμα «ἡ Πρεσβυτέρα στή σημερινή ἐποχή». Ἀκο-
λούθησε ἐποικοδομητικός καί γόνιμος διάλογος.
Στή συνέχεια ὁ π. Ἀθανασιος Παπαδάκης Γεν.
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Μεγάλη Παρασκευή.
Ἱερά Μονή Ἁγ. ∆ηµητρίου Νικησιάνης.

Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης.
Ὁδεύοντας πρός τόν Μητροπολιτικό Ναό.



Ἀρχιερατικός Ἐπί-
τροπος εἰσηγήθηκε
τό θέμα «Ἡ οἰκογέ-
νεια τοῦ ἱερέως».

Μετά τή λήξη τῆς
Συνάξεως ἡ Γερόν-
τισσα Λυδία μέ τήν
συνοδεια της παρέ-
θεσαν πλουσιοτάτην
τράπεζαν πρός τιμήν
τῶν Πρεσβυτερῶν μέ
πολλήν ἀγάπην.

Εἰς τήν τράπεζαν
ὁ πνευματικός τῆς Ἱ.
Μονῆς Ἀρχιμ. Φίλιπ-
πος Ἀβραμίδης ἀπη-
ύθυνε πατρικές νου-
θεσίες εἰς τίς Πρεσβυτέρες.

Συγκινημένος ὁ Σεβασμιώτατος ἀπό τήν ὀμορ-
φιά αὐτῆς τῆς ἐκδηλώσεως εὐχαρίστησε τίς Πρε-
σβυτέρες δια τήν συμμετοχήν τους καθώς ἐπίσης
τήν Γερόντισσα καί τίς ἀδελφές τῆς Ἱ. Μονῆς διά
τήν Ἀβραμιαίαν φιλοξενίαν. Ἐκ μέρους τῶν Πρε-
σβυτερῶν τόν Σεβασμιώτατο εὐχαρίστησε ἡ πρε-
σβυτέρα Μαρία Ὑψηλάντου, ἡ ὁποία καί εἶπε:

Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, Χριστός
Ἀνέστη.

Ἡ καρδιά μας πλημμυρίζει ἀπό χαρά καί ἀγαλ-
λίαση, κατά τή σημερινή ἡμέρα, πού ἡ Πατρική
Σας ἀγάπη, μᾶς συνήγαγε στόν ἱερό καί ἁγιασμένο
αὐτό χῶρο. Καί μέσα στήν Ἀναστάσιμη αὐτή
ἀτμόσφαιρα, νά νιώσουμε κάτω ἀπό τήν στοργική
καθοδήγησή Σας σάν μιά μεγάλη οἰκογένεια.

Ἐκ μέρους ὅλων τῶν πρεσβυτερῶν, Σᾶς ὑπο-
βάλλω τίς θερμές εὐχαριστίες μας, γιατί νιώθουμε
τή χαρά καί τήν ἑνότητα αὐτῆς τῆς σύναξης, πού
γιά πρώτη φορά γίνεται στήν Παγγαιωτική
Ἐκκλησία. Ἡ σημερινή εὐλογημένη σύναξη, ἀπο-
δεικνύει Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα μας, πώς τό
ἐνδιαφέρον καί ἡ μέριμνά Σας γιά τούς Ἱερεῖς συ-
ζύγους μας, ἐπεκτείνεται στήν καθόλου οἰκογέ-
νεια τοῦ Ἱερέως, γι’ αὐτό καί ἡ εὐγνωμοσύνη μας
εἶναι πολλή καί ἄδολη.

Ὡς γνωστόν ἡ πρεσβυτέρα εἶναι ὁ καθρέπτης

τοῦ συζύγου της,
Ἱερέως. Εἶναι αὐτή
πού τόν στηρίζει στό
ποιμαντικό του
ἔργο, πού δένεται μέ
τήν ἐνορία καί τοῦ
μεταφέρει τά προ-
βλήματά της. Πού
στέκεται δίπλα του
στίς χαρές καί τίς
λύπες, στίς ἐτήσιες
ἀκολουθίες καί τά
πανηγύρια. Εἶναι
αὐτή πού ἡ μικρή ἤ
ἡ μεγαλύτερη κοι-
νωνία τῆς Ἐνορίας
τήν θέλει πρώτη

κυρία, τήν θέλει νά ἐκπέμπει ἀγάπη καί
χαμόγελο, τήν θέλει ὑπόδειγμα συζύ-
γου καί μάνας καί Χριστιανῆς πού
βιώνει τήν πνευματική ζωή, ὅπως
τήν κηρύττει ὁ Ἱερέας σύζυγός
της. Ὅμως Σεβασμιώτατε, δέν πα-
ραβλέπω καί τούς δύσκολους και-
ρούς πού περνᾶμε σήμερα, μέ ὅλα
τά γνωστά προβλήματα, τῆς ἀνερ-
γίας, τῆς φτώχιας, τῆς ἀμφισβήτη-
σης τῶν πάντων, τῆς κρίσης πού περνᾶ
ἡ οἰκογένεια, οἱ σχέσεις τῶν ἀνθρώπων,
γι’ αὐτό καί ἡ ἀποστολή μας γίνεται δυσκολότερη.

Γι’ αὐτό Σεβασμιώτατε, ζητοῦμε μέ τήν εὐκαι-
ρία αὐτή τή θεοφώτιστη, τίς Πατρικές συμβουλές
καί νουθεσίες Σας, τήν συχνότερη ἐπαφή μεταξύ
μας και δηλώνουμε ὅτι κάτω ἀπό τίς Εὐαγγελικές
ἐντολές καί τίς δικές Σας Πατρικές νουθεσίες, θά
σταθοῦμε ἀντάξια στό πλευρό τῶν ἱερέων συζύ-
γων μας καί στό Ἀποστολικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας, προσβλέποντας στό Σεπτό πρό-
σωπό Σας, τόν Πατέρα, τόν φίλο, τόν σύμβουλο,
τόν ἀδελφό, τόν καθήμενο εἰς τύπον καί τόπον
Χριστοῦ.

Σεβαστέ μας Πατέρα, ζῆθι καί μακροημέρευε
ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Παγγαίου.

Ἐκ μέρους ὅλων τῶν Πρεσβυτερῶν
Σᾶς φιλῶ τό χέρι.
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Ἱερά Μονή Ἁγ. Παντελεήµονος
Χρυσοκάστρου. Σύναξις Πρεσβυτερῶν.
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Τό ἀπόγευμα τῆς
23ης Ἀπριλίου 2007,

κάτοικοι τῶν Ἐλευ-
θερῶν συγκεντρώθηκαν στό

Μνημεῖο Πεσόντων στήν Βαζόπετρα γιά νά τιμή-
σουν καί ἐκφράσουν τήν εὐγνωμοσύνη τους σ’
αὐτούς πού θυσιάστηκαν γιά τήν Ἐλευθερία.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Χρυσό-
στομος μαζί μέ τούς Ἱερεῖς ἔψαλλαν Τρισάγιον
ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν θυσιασθέντων
καί ἡ χορωδία τοῦ Πολιτιστ. Συλλόγου μετά τήν
κατάθεσι τῶν στεφάνων ἀπό τίς Ἀρχές, ἔψαλε τό
ἀφιερωμένο σ’ Αὐτούς τραγούδι: «Δέν πεθαίνουν
ποτέ ὅσοι πέφτουνε στήν μάχη γιά τήν Νίκη…».

Ἀκολούθησε ὁμιλία ἀπό τήν πρόεδρο τοῦ Πολ.
Συλλόγου κ. Ἰωάννα Γιαννακοπούλου, σχετική μέ
τήν μάχη τῆς Βαζόπετρας τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1913.

Ἡ γιορτή ἔκλεισε μέ παραδοσιακούς χορούς
ἀπό τόν Πολιτ. Σύλλογο Ἐλευθερῶν καί τόν
Ἐθνικό Ὕμνο.

Στήν ἐκδήλωσι παραβρέθηκαν ὁ Δήμαρχος

Ἐλευθερῶν κ. Χαρ. Χρυσανίδης μέ Συμβούλους
τοῦ Δήμου, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Μα-
κεδονίας-Θράκης κ. Καρυπίδης, ὁ Βουλευτής τῆς
Ν. Δ. κ. Χριστοφιλογιάννης, ὁ Βουλευτής τοῦ ΠΑ-
ΣΟΚ κ. Ἐμμενίδης, ὁ πολιτευτής τῆς Ν.Δ. κ. Πα-
ναγιωτόπουλος, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Νομάρχη κ.
Μπαλίκας καί ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Πανελλήνιας
ἕνωσης Μακεδονομάχων «Παῦλος Μελᾶς» κ. Δη-
μήτριος Ξάνθος.

Ἐπιμνημόσυνη δέηση στή Βαζόπετρα



ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΝ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ἐλευθερουπόλεως καί ὁ
Δῆμος Παγγαίου διοργάνωσε στά πλαίσια τῆς πνευ-
ματικῆς προετοιμασίας τῶν πιστῶν  ἐν ὄψει τῶν
Ἁγίων ἡμερῶν τοῦ Πάθους καί τῆς Ἀναστάσεως
τοῦ Κυρίου, ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥ-
ΣΙΚΗΣ μέ τόν κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ  ΑΘΙΑΝΟ, Πρωτο-
ψάλτη τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Δράμας, στίς
30 Μαρτίου, στήν Αἴθουσα Πολλαπλῶν Χρήσεων,
τοῦ Δήμου Παγγαίου.

Κατά τήν λήξη τῆς μουσικῆς πανδαισίας ὁ Σέβ.
Ποιμενάρχης μας τίμησε μέ τήν ἀπονομή τοῦ ΤΙ-
ΜΗΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ τῆς ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ τόν Μου  σικο-
λογιώτατο Πρωτοψάλτη Ἱ. Ν. Εἰσοδίων τῆς
Θεοτόκου Νικήσιανης κ. Βασίλειο Μπαντή. 

Τήν Ἐνορία μας ἐπισκέφθηκε ὁ π. Ἐφραίμ,
Ἀδελφός Ἱ. Ἠσυχ. Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, ὁ
ὁποῖος μίλησε ἐπίκαιρα στήν ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟ-
ΛΑΙΑΣ, πού πραγματοποιήθηκε στόν Ι. Ν. Ἁγίου
Γεωργίου, στίς 10 Ἀπριλίου.

Στίς  13 Ἀπριλίου, τελέστηκε ὁ Ἁγιασμός τῶν
Θυρανοιξίων τοῦ Ι. Ἐξωκκλησίου Ἁγίων Φωτίου
καί Ἀνικήτου.

Μέ ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια τελέστηκε, στίς 14
καί 15 Ἀπριλίου ἡ Πανήγυρη τοῦ Ι. Ν. Ἀποστόλου
Θωμᾶ, μέ τήν παρουσία τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Νει-
λουπόλεως κ.κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, Ἀρχιγραμματέως Ι.
Συνόδου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί πάσης
Ἀφρικῆς.

Μέ πενθήμερες ἑορταστικές πνευματικές ἐκδη-
λώσεις, λαμπρότατα τελέστηκε καί ἡ Πανήγυρη τοῦ
ἱστορικοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στά

πλαίσια τῆς ὁποίας, ἐκτός τῶν καθορισμένων ἀπό
τό τυπικό της Ἐκκλησίας μας λατρευτικῶν συνά-
ξεων, παρουσιάστηκε στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ
Ναοῦ, ἀπό τό Νηπιαγωγεῖο Παλαιοχωρίου, μέ τήν
ξεχωριστή φροντίδα τῆς Νηπιαγωγοῦ κ. Μιχαέλας
Κεχαγιόγλου καί τῶν νηπίων, θεατράκι μέ τίτλο «Ὁ
Ἅγιος Γεώργιος καί ὁ δράκος». Ἐπίσης, ὡς λήξη καί
ἀποκορύφωμα τῶν ἐργασιῶν τῆς διαμόρφωσης τοῦ
προαυλίου χώρου τοῦ Ναοῦ, τελέστηκε κι ὁ Ἁγια-
σμός τῶν Θυρανοιξίων τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου
Ἁγίου Φανουρίου.

Στίς 26-4-2007, ὁ Κύκλος Κυριῶν καί Νέων Μη-
τέρων τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου Παλαιοχωρίου
πραγματοποίησε προσκυνηματική ἐκδρομή στήν Ἱ.
Μ. Ἐλασσῶνος. 

ΕΟΡΤΗ ΚΑΤΗΧ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

Ἡ ἐνορία τῆς Νικήσιανης, εὐγνωμονεῖ ξεχω-
ριστά τά μέλη τῆς Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος
ΛΥΔΙΑ, στήν Ἀσπροβάλτα, πού ἐπί σειρά ἐτῶν δια-
κονοῦν τήν Ἑλληνική οἰκογένεια καί τούς νέους
μας, μέ τό θεσμό τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων.

Μέ ἀγωνία ἀγωνίζονται νά δώσουν τά δικά τους
μηνύματα καί ἰδιαίτερα μέ τήν ἑορταστική ἐκδή-
λωση πού ἔγινε στήν αἴθουσα «Ὀρφέας» στή Νική-
σιανη, ὅπου ἡ χορωδία τῶν Χριστιανικῶν Ὁμάδων
τῶν Κατωτέρων τμημάτων, τραγούδησε ὄμορφα
χριστιανικά τραγούδια, δείχνοντας, πώς τά παιδιά
τοῦ Χριστοῦ, μποροῦν νά διασκεδάζουν χωρίς νά
ἁμαρτάνουν, νά τραγουδοῦν καί νά χαίρονται
χωρίς νά μολύνουν τίς ψυχές τους.

Αὐτό πού κατέπληξε ἰδιαίτερα τό κοινό, ὅμως,
ἦταν τά παιδιά τῶν Χριστιανικῶν Ὁμάδων τῶν
Ἀνωτέρων τμημάτων, πού ἀνέβασαν τό θεατρικό
ἔργο: «Τό συμπεθεριό».
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ΜΑΪΟΣ  ΙΟΥΝΙΟΣ

ΕΝΟΡΙΑΚΑ

Mέ τούς τιµηθέντες.

Στή Νικήσιανη
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