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αθώς συνεχίζεται ἀκάθεκτη ἡ
πρωτοφανής στίς ἡμέρες μας
παγκόσμια ὑγειονομική δοκιμασία μέ τήν πανδημία ἀπό
τόν περιβόητο ἰό, τόν κορωνοιό, μᾶς
δίνεται ἡ εὐκαιρία νά προσθέσουμε στήν
διαρκῶς αὐξανόμενη σχετική “φιλολογία”
τό ἄρθρο αὐτό. Τό περιεχόμενό του ἀποτελεῖ περίληψη εἰσηγήσεως τοῦ ὑπογράφοντος σέ πρόσφατη (2-9-2021) Ἱερατική
Σύναξη τῆς Μητροπόλεώς μας μέ θέμα
“Βιβλική προσέγγιση τῆς πανδημίας”.

Ἀπό τόν τίτλο αὐτό εὔκολα ἀντιλαμβάνεται
ὁ καθένας ὅτι ἐν προκειμένω ἀναζητήθηκε
ὁ φωτισμός τῆς Ἁγίας Γραφῆς γιά τό
φλέγον ζήτημα τῆς πανδημίας μας.
Τό πρῶτο, λοιπόν, ἐρώτημα πού τέθηκε
εἶναι, ἐάν γιά πανδημία ὁμιλεῖ κάπου
ἡ ἁγία Γραφή. Ναί, πράγματι, κάμει
σχετικό λόγο, ὅπως κάμει καί γιά ὅλα
τά προβλήματά μας, μικρά καί μεγάλα.
Καί τό σπουδαιότερο χωρίο της, πού
σχετίζεται μέ τήν πανδημία, εἶναι ὁ
στίχος 7 τοῦ 90ου Ψαλμοῦ τῆς Παλαιᾶς
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Διαθήκης. Ὁ ἑξῆς: “πεσεῖται ἐκ τοῦ κλίτους σου χιλιάς καί μυριάς ἐκ δεξιῶν
σου, πρός σε δέ οὐκ ἐγγιεῖ”. Σέ ἁπλή δέ
νεοελληνική μετάφραση ἔχει ὡς ἑξῆς:
“Χίλιοι θά πέσουν νεκροί ἐξ ἀριστερῶν
σου καί χιλιάδες χιλιάδων ἀπό τά δεξιά
σου. Θά χάνονται πολυάριθμοι ἄνθρωποι
γύρω σου. Ἀλλά σένα οὔτε κἄν θά σέ
ἐγγίσει τό κακό.”
Ὁλόκληρος ὁ 90ος Ψαλμός ἀναπτύσσει
πολύ παραστατικά, μέ ζωηρές εἰκόνες, τό
θέμα τῆς πίστεως. Ἔχει γραφεῖ στά τελευταῖα χρόνια της βασιλείας τοῦ Δαβίδ
καί μάλιστα μετά ἀπό μία ὀλέθρια ἐπιδημία.
Τό κεντρικό του θέμα εἶναι ἡ ἀσάλευτη,
ἡ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στήν Ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ καί ἰδίως ὅταν παραμονεύει ὁ θάνατος. Ὅπως εὔστοχα παρατήρησαν μελετητές του, ὁ Ψαλμός αὐτός τοῦ Δαβίδ
ἀποτελεῖ στό σύνολό του ἕνα ἐξαίσιο ποιητικό σχόλιο στή γνωστή μας φράση “εἰ
ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν οὐδείς καθ’ ἡμῶν”
Καί τί λέγει γιά τήν ἐπιδημία: “Ἄνθρωπε,
μή φοβᾶσαι! Ἀκόμη καί ἐάν βλέπεις γύρω
σου νά πέφτουν νεκροί χιλιάδες καί μυριάδες ἀπό τήν ἐπιδημία, εἴτε πανώλη λέγεται, εἴτε χολέρα κλπ νά γνωρίζεις ὅτι
σένα, τόν πιστό ἄνθρωπο, ἡ ἀρρώστια
οὔτε θά σέ πλησιάσει.” Ὅλος δέ ὁ Ψαλμός
δομημένος στό γνωστό ρητορικό σχῆμα
τῆς ὑπερβολῆς ἐξαίρει ἐντυπωσιακά τό
μεγαλεῖο καί τήν δραστικότητα τῆς γνήσιας
πίστεως. Κάτι παρόμοιο μέ ὅ,τι κάμει ὁ
Κύριός μας, ὅταν κήρυττε ὅτι “ἐάν ἔχετε
πίστιν σάν τόν σπόρο τοῦ σιναπιοῦ θά
πεῖτε στό βουνό αὐτό, «Μετατοπίσου ἀπό
ἐδῶ ἐκεῖ», καί θά μετατοπισθεῖ καί τίποτε
δέν θά σᾶς εἶναι ἀδύνατον” (Ματθ.17,
20).
Ὅμως ὁ ἐν λόγω Ψαλμός τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης συνδέθηκε ὕστερα ἀπό αἰῶνες

μέ κάποια ἐνδιαφέρουσα ἱστορία τῆς
Καινῆς Διαθήκης. Πότε; Ὅταν θέλησε νά
τόν ἑρμηνεύσει ὁ ..διάβολος! Μάλιστα!
Ἀφορμή γιά νά τόν χρησιμοποιήσει πῆρε
ὁ πονηρός, ὅταν θέλησε νά πειράξει τόν
Κύριό μας στήν ἔρημο, μετά τή Βάπτισή
Του στόν Ἰορδάνη ποταμό. Σύμφωνα μέ
τόν Εὐαγγελιστή Ματθαῖο “τότε ὁ διάβολος
τόν φέρνει στήν ἁγία πόλι καί τόν ἀνεβάζει
στήν ἄκρη τῆς στέγης τοῦ ναοῦ καί τοῦ
λέγει, «Ἐάν εἶσαι Υἱός τοῦ Θεοῦ, πέσε
κάτω, διότι εἶναι γραμμένον ὅτι, θά διατάξει
τούς ἀγγέλους νά σέ προσέχουν καί νά
σέ σηκώσουν στά χέρια, γιά νά μήν σκοντάψει τό πόδι σου σέ πέτρα» (4,5-6). Τί
συνέβη; Ὁ διάβολος γιά νά πείσει τόν
Κύριο νά πέσει ἀπό τή στέγη τοῦ Ναοῦ
κάτω χρησιμοποίησε τόν Ψαλμό μας,
τόν 90ον, ὅπου ἐκεῖ μέ διαφορετικό παράδειγμα τονίζεται ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν ἔχει ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στό
Θεό. Ὄχι μόνο πιστέ ἄνθρωπε, ψάλλει ὁ
Δαβίδ, νά μή φοβηθεῖς τήν πανδημία, ὅσο
ὀλέθρια καί νἆναι, ἀφοῦ ἐμπιστεύεσαι τό
Θεό, ἀλλά καί ὅταν ἀκόμη περπατᾶς μή
φοβηθεῖς, ὅτι μπορεῖ νά σκοντάψεις καί
νά πέσεις ἤ νά κτυπήσεις. Ὁ Θεός εἶναι
μαζί σου. Ἀγγέλους θά στείλει ἀπό τόν
οὐρανό νά σέ πάρουν στά χέρια τους καί
δέν θά πάθεις τό παραμικρό. “Διότι ὁ
Κύριος θά δώσει ἐντολή στούς ἀγγέλους
του γιά νά σέ προφυλάξουν σέ ὅλους
τούς δρόμους τῆς ζωῆς σου. Θά σέ ἀναλάβουν οἱ ἄγγελοι στά χέρια τους καί θά
σέ καθοδηγοῦν, ὥστε οὔτε τό πόδι σου
νά μή σκοντάψει σέ καμία πέτρα” ( Ψαλμ.
90, 11-12).
Καί μετά τί ἔγινε; Ἔπεσε ὁ Κύριος
ἀπό τή στέγη τοῦ ναοῦ κάτω; Ἄπαγε τῆς
βλασφημίας! “Ἀλλά ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπάντησε, «Πάλι εἶναι γραμμένο, δέν πρέπει

νά βάλεις σέ πειρασμό Κύριον, τόν Θεόν
σου»” (Ματθ. 4,7). Ποιός θά περίμενε
βέβαια ὁ Κύριός μας νά πέσει στήν παγίδα,
πού μέ τέχνη καί πονηρία, τοῦ ἔστησε ὁ
διάβολος. Δηλαδή νά βάλει σέ πειρασμό
τόν Θεό: ἄραγε θά τηρήσει τό λόγο Του,
ἐάν πέσω θά στείλει τούς ἀγγέλους Του
νά μέ σώσουν, νά μέ κρατήσουν στά
χέρια τους, ὅπως εἶπε, ἤ δέν θά τούς στείλει...
Ἀλλά ἄς ἔρθουμε στήν πανδημία τοῦ
καιροῦ μας καί πῶς μερικοί ἄνθρωποι πιστοί ἔπεσαν ἀπρόσεκτα στήν παγίδα αὐτή
τοῦ διαβόλου καί στήν λανθασμένη ἑρμηνεία τοῦ Ψαλμοῦ μας. Τί ἰσχυρίζονται; Ὁ
Θεός, λένε, δέν εἶπε μέ τό στόμα τοῦ
Ψαλμωδοῦ, ἄνθρωπε μή φοβηθεῖς ἀκόμη
καί ἄν δεῖς χιλιάδες δίπλα σου νά πεθαίνουν
καί σάν τίς μύγες νά πέφτουν νεκροί ἀμέτρητοι ἀπό τήν πανδημία; Ἀφοῦ Ἐγώ
εἶμαι μαζί σου! Ἑπομένως, συμπεραίνουν,
μή δώσεις τήν παραμικρή σημασία σέ
ὅσους δίπλα σου ἐπαναλαμβάνουν διαρκῶς
καί ἐπίμονα γιά μέτρα προστατευτικά,
γιά μάσκες ἤ γιά ἐμβόλια. Πέσε στή φωτιά
τῆς ἀρρώστιας, ὁ Θεός εἶπε, Ἐγώ εἶμαι
μαζί σου... Ἀλλά αὐτό δέν συμβούλευσε
τό Χριστό ὁ διάβολος; Πέσε, τοῦ εἶπε, ὁ
Θεός θά σέ σώσει, ὅπως ὑποσχέθηκε. Καί
ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀρνήθηκε. Δέν ἔπεσε.
Γιατί; Διότι τάχα δέν εἶχε πίστη στό λόγο
τοῦ Πατρός Του; Διότι λιποψύχησε; Ὅπως
μᾶς ἐξήγησε ὁ Ἴδιος, ἐάν ἔπεφτε δέν θά
μαρτυροῦσε ἡ πτώση του πίστη στό Θεό,
ἀλλά τό ἀντίθετο, ἀπιστία καί προσβολή
τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Θά ἔδειχνε πρόκληση καί ἀσέβεια. Σάν νά ἤθελε νά δοκιμάσει τήν Ἀγάπη καί τήν Πρόνοια τοῦ

Θεοῦ. Ὁ Θεός στό Ψαλμό μας ἤθελε νά
πεῖ στόν πιστό ἄνθρωπο, ἐάν ἄνθρωπε,
χωρίς νά τό θέλεις, κινδυνεύσεις Ἐγώ θά
σέ σώσω.
«Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τόν Θεόν
σου...». Δέν θά βάλεις σέ πειρασμό, σέ
δοκιμασία τό Θεό σου, γιά νά βεβαιωθεῖς
ἐάν θά σέ σώσει ἤ δέν θά σέ σώσει. Γι’
αὐτό καί συνιστοῦσε ὁ Κύριος στούς μαθητές Του, ἐάν σᾶς διώκουν σέ μία πόλη
νά φεύγετε σέ μία ἄλλη. “ὅταν δέ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῆ πόλει ταύτη φεύγετε
εἰς τήν ἄλλην” (Ματθ. 10, 23). Ἡ φυγή
αὐτή τῶν μαθητῶν δέν σήμαινε δειλία,
ὅπως ἑρμηνεύει ἀρχαῖος ἑρμηνευτής. Δειλός ἦταν ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, ὁ ἡρωϊκότερος τῶν ἁγίων Πατέρων, ὅταν διωκόμενος στήν Ἀλεξάνδρεια κρυβόταν ἀκόμη
καί μέσα σέ μνήματα; Ὅπως δέ γνωμάτευσε γιά τό θέμα μας ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος, ὁ πλέον ἄφοβος καί ἀτρόμητος κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ Κύριος
ἔδωσε μία τέτοια ἐντολή στούς μαθητές
Του “παιδεύων ἡμᾶς μή ὀμόσε χωρεῖν
τοῖς πειρασμοῖς, ἀλλ’ εἴκειν καί παραχωρεῖν. Οὐ γάρ ἔγκλημα τό μή ρίπτειν
ἑαυτόν εἰς κινδύνους, ἀλλά τό ἐμπεσόντα
μή στῆναι γενναίως.” Δηλαδή, μᾶς λέγει
ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ὁ Κύριος μᾶς δίδαξε
νά μή πέφτουμε στούς πειρασμούς, ἀλλά
νά ὑποχωροῦμε. Ἁμαρτία δέν εἶναι τό νά
μή ρίχνεις στόν πειρασμό, τόν κίνδυνο,
τόν ἑαυτό σου, ἀλλά τί; ἐάν πέσεις, τότε
νά μή σταθεῖς μέ γενναιότητα.
Αὐτά ἀπό τήν Ἁγία Γραφή. Αὐτά ἀπό
τή διδασκαλία τῶν Πατέρων μας. Τό περισσόν ἐκ τοῦ πονηροῦ...
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Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί πατέρες
Ἄς εὐχαριστήσουμε τόν Κύριο, πού
μᾶς ἀξίωσε νά γιορτάσουμε καί φέτος τήν
κοσμοχαρμόσυνη καί μητέρα ὅλων τῶν
ἑορτῶν, τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, καί
μέ αὐτήν τήν εὐκαιρία νά θυμηθοῦμε καί δοξάσουμε τήν μεγαλειώδη καί ἀνέκφραστη
Δωρεά τῆς Θείας Φιλανθρωπίας πρός τό
ἀνθρώπινο γένος. Νά κλίνει δηλαδή οὐρανούς ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ καί ὡς τέλειος
ἄνθρωπος, χωρίς τήν ἁμαρτία, νά κατοικήσει ἀνάμεσά μας, νά μᾶς συναναστραφεῖ καί
νά μᾶς ὁδηγήσει μέ τό Εὐαγγέλιο καί τήν
ὑπέρτατη Θυσία τοῦ Σταυροῦ στόν ἀσφαλῆ
δρόμο τῆς σωτηρίας. Καί ἀκριβῶς μέ αὐτήν

τήν ἱερά θεωρία καί τίς ὑψηλές σκέψεις στό
πνεῦμα μας ἀξιωνόμαστε νά δοῦμε καί πάλι
τόν ὡς “βρέφος ἐσπαργανωμένον κείμενον ἐν
τῆ φάτνη” Σωτήρα Χριστόν.
Πέρα ἀπό τίς γνωστές φολκλορικές
εἰκόνες τῆς γιορτῆς, τά ἄφθονα φῶτα, τά
ὡραῖα ἔθιμα τῶν Χριστουγέννων, πού μᾶς
κληροδότησαν οἱ προηγούμενες γενεές, ὅλοι
μας παρακαλῶ, τόν Γεννηθέντα ταπεινά καί
φτωχικά στό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ καί ἀνακλιθέντα τόσο ἀπέριττα μέσα στή φάτνη τῶν
ἀλόγων,ἄς Τόν ἀτενίσουμε ὡς τόν Σωτήρα
καί Λυτρωτή μας. Ὅπως πρώτη φορά, μετά
τούς προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τόν

διεκήρυξε στούς φοβισμένους ποιμένες τῆς
Βηθλεέμ ὁ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ λέγοντας “μή
φοβεῖσθε. ἰδού γάρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν
μεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῶ, ὅτι ἐτέχθη
ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστιν Χριστός Κύριος ἐν πόλει Δαβίδ” (Λουκᾶ 2,10-11)
Ὤ! ταπεινοί βοσκοί, ἀκούστηκε νά
λέγει ἡ ἀγγελική φωνή στούς παγερούς αἰθέρες τῆς Βηθλεέμ, μή φοβεῖσθε! Ἦλθε ὁ Σωτήρας σας! Νά μᾶς σώσει ἀπό τί; Ἀπό τό
κακό, πού χτύπησε σκληρά τήν ἀνθρωπότητα ἕνεκα τῆς ἁμαρτίας. Ἀπό τό διπλό
κακό,τό φυσικό καί τό ἠθικό κακό. Τό φυσικό κακό ἀποτελοῦν ὅσα οἱ μετεωρολόγοι
καί οἱ εἰδικοί ἐπιστήμονες ὀνομάζουν σήμερα ἀκραῖα φυσικά φαινόμενα. Σεισμοί καί
πλημμύρες καί ὑδάτινες ἐκρήξεις, τό φοβερό
τσουνάμι, καί θανατηφόρες ἀσθένειες Ὅλα
αὐτά μοιάζουν σάν ἐκρήξεις ὀργῆς τῆς φύσεως κατά τοῦ ἐπαναστάτη ἀνθρώπου, πού
βλαστήμησε μέ τήν προκλητική ἀσέβειά του
τό Δημιουργό της. Ἄς θυμηθοῦμε ἐδῶ τόν μυστηριώδη λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου,
ὅσον ἀφορᾶ τή σχέση τῆς ἄψυχης φύσεως μέ
τόν ἁμαρτωλό κόσμο. “«Οἴδαμεν γάρ, γράφει στούς χριστιανούς τῆς Ρώμης, ὅτι πᾶσα
ἡ κτίσις συστενάζει καί συνωδίνει ἄχρι τοῦ
νῦν» (Ρωμ. 8,22). Δηλαδή μέ ἁπλά λόγια: “
Γνωρίζουμε ὅτι ὁλόκληρη ἡ πλάση στενάζει
καί ὑποφέρει μαζί μας μέχρι σήμερα.”
Ἀλλά τό ἄλλο, τό χειρότερο, τό ἠθικό
κακό, πῶς νά τό περιγράψουμε; Τήν ἠθική
κατάσταση, πού βρῆκε ὁ Σωτήρας Χριστός,
ὅταν ἦλθε στή γῆ, πῶς νά τήν διεκτραγωδήσουμε; Ἄς ἀκούσουμε καλύτερα τόν προ-

φήτη νά τήν περιγράφει μέ ζωηρή ποιητική
γλῶσσα.: “ἀρά καί ψεῦδος καί φόνος καί
κλοπή καί μοιχεία κέχυται ἐπί τῆς γῆς, καί
αἵματα ἐφ’ αἵμασι μίσγουσι.” (Ὠσηέ 4,2)
“Κατάρες, ψέματα, κλοπές, μοιχεῖες πλημμυρίζουν τή γῆ καί τά αἵματα, οἱ φόνοι, διαδέχονται ὁ ἕνας τόν ἄλλο..”
Ἀλλά, ἀγαπητοί συνεορταστές,
μήπως σήμερα ὁ Σωτήρας Χριστός λιγότερο
κακό, φυσικό καί ἠθικό, θά συναντήσει στή
γῆ μας; Τόν τελευταῖο καιρό μήπως ἡ ἀνθρωπότητα δέν ἔχει τρομάξει ἀπό πρωτοφανῆ
φυσικά φαινόμενα, μέ θύματα ἑκατοντάδες
συνανθρώπους μας ἤ ἀπό ἠθικά φαινόμενα
στούς κόλπους τῆς κοινωνίας μας; Πόσο
ψέμα δέν ἐπιπλέει στό πέλαγος τοῦ διαδικτύου, πόση ἐνδοοικογενειακή βία καί φόνοι
γυναικῶν καί συζύγων δέν συνταράσουν τή
ψυχή μας, τί ἀσθένειες ἀθεράπευτες παρά
τήν καταπληκτική πρόοδο τῆς Ἐπιστήμης
δέν ἀποδεκατίζουν τήν ἀνθρωπότητα;
Δέν εἶναι,δυστυχῶς, μικρό καί εὐκαταφρόνητο καί σήμερα τό κακό, τό φυσικό
καί τό ἠθικό, πού προσβάλλει τήν ἀνθρωπότητα. Ποιός θά μᾶς σώσει ἀπό αὐτό τό διφυές κακό; Ἐμεῖς πιστεύουμε ἀκραδάντως,
μόνο Ἕνας, Ἐκεῖνος πού ἦλθε στή γῆ πρίν
δύο χιλιάδες χρόνια καί παραμένει κοντά
μας: ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, τοῦ Ὁποίου τή θεία
Ἐνανθρώπιση τιμοῦμε καί δοξάζουμε πάλι
τίς γιορτινές αὐτές ἡμέρες. Μέ αὐτήν τήν
πίστη ὁλόψυχα καί πατρικά σᾶς εὐχόμαστε
ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ.

Ὁ ἐπίσκοπός σας
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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ναφερθήκαμε καὶ εἰς τὸ παρελθόν,
ἀλλὰ θὰ συνεχίσωμεν μὲ τὴν χάριν τοῦ
Κυρίου μας καὶ εἰς τὸ μέλλον νὰ προβάλλουμε τὴ ζωή, τοὺς ἀγῶνες, τὴν προσφορὰ
καὶ τὶς θυσίες ἀγωνιστῶν, μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν ποὺ θυσιάστηκαν ὑπὲρ τῆς πίστεως
καὶ τῆς πατρίδος. Μία τέτοια προσωπικότητα
ὑπῆρξε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος.
Μία μορφὴ ἡ ὁποία καταξιώθηκε ὡς ἄριστος Πατριάρχης τῆς προεπαναστατικῆς περιόδου καὶ ὡς μάρτυρας τῆς πατρίδος καὶ τῆς
πίστεως λίγο μετὰ τὴν κήρυξη τῆς Ἐπαναστάσεως, μία μορφή, ἡ ὁποία ἐπαινέθηκε ἀπὸ
ἕναν Ἠλία Τανταλίδη, ἀπὸ ἕνα Γεδεών καὶ
ἀπὸ ἕνα Γερμανὸ Σάρδεων.
Ὁ Κύριλλος ὁ Στ΄, γεννήθηκε στὴν Ἀδριανούπολη τὸ 1769 καὶ μαρτύρησε στὴ γενέτειρά
του στὶς 18 Ἀπριλίου τοῦ 1821, ὀκτὼ ἡμέρες
μετὰ τὸν μαρτυρικὸ θάνατο τοῦ Πατριάρχου
Γρηγορίου τοῦ Ε΄. Κωνσταντῖνος Σερμπετζόγλου τὸ κοσμικό του ὄνομα, γόνος πτωχῆς,
ἀλλὰ εὐσεβοῦς οἰκογενείας. Δὲν διέφυγε τῆς
προσοχῆς τοῦ τοπικοῦ Μητροπολίτου Καλλινίκου καὶ μετέπειτα Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ τὸν σπούδασε, σὲ ἡλικία
21 ἐτῶν τὸν χειροτονεῖ διάκονο εἰς τὴν παλαίφατον καὶ ἱστορικὴν Μητρόπολιν Ἀδριανουπόλεως καὶ ὅταν τὸ 1801 ἐξελέγη ὁ
Καλλίνικος Πατριάρχης, τὸν ὅρισε Μέγα Ἀρχιδιάκονον τῶν Πατριαρχείων, ὅπου ἐκεῖ φάνηκε ἡ ὀξυδέρκεια τοῦ νεαροῦ διακόνου, τὸ
ὀργανωτικό του πνεῦμα καὶ ἡ εὐταξία τῶν
πράξεών του. Ἀναδιοργάνωσε τὴν Πατριαρχικὴ Σχολὴ μὲ τρόπο ἀξιοθαύμαστο καὶ πρωτότυπο ἀναβιβάσας αὐτὴν εἰς τὸ ὕψος ποὺ τῆς
ἅρμοζε σὲ καιροὺς μάλιστα χαλεπότατους,
γιὰ ἕνα Πατριαρχεῖο, τὸ ὁποῖο ζοῦσε στὴ
δίνη, στὸ φόβο καὶ στὰ δεινοπαθήματα ἀπὸ
τοὺς Ἀγαρηνούς.
Νεότατος τὸ 1803 ἐκλέγεται Μητροπολίτης
Ἰκονίου, μητρόπολις ἀπὸ τὴν ὁποία εἷλκε τὴν

καταγωγὴ του διότι οἱ γονεῖς του καταγόταν ἀπὸ τὴν Καισάρεια. Ἐκεῖ ὁ νεαρὸς
Ἱεράρχης ἀναπτύσσει ἰδιαίτερη δραστηριότητα, μὲ τὴν ἵδρυσιν Σχολείων, τὴν ἐνίσχυσιν πτωχῶν μαθητῶν καὶ τὴν διανομὴ
πολλῶν βιβλίων στὴ λεγόμενη Καραμανλικὴ γλώσσα, ὅπου τουρκομαθής καὶ ὁ
ἴδιος ὄχι μόνον ἐφώτιζε καὶ ἐδίδασκε
τοὺς τουρκόφωνους ἑλληνικοὺς πληθυσμούς, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ μέσα εἰς τὴν
ἐκκλησία ἔψαλε ὕμνους εἰς τὴν Τουρκικήν.
Τὸ 1810 μετατίθεται εἰς τὴν ἀγαπημένην του γενέτειρα τὴν Ἀδριανούπολη.
Ἐλάχιστος ὁ χρόνος τῆς παραμονῆς του.
Χαλκέντερος ὅπως τὸν ἀποκαλοῦσαν
«οὐκ ἔδωκε ὕπνον τοῖς βλεφάροις του»,
νύχτα καὶ ἡμέρα ὁ φωτισμένος Ἱεράρχης
φρόντιζε γιὰ τὸ ποίμνιο τῆς γενέτειράς
του. Ἡ Ἀδριανούπολη ὅμως ἦταν πόλις
πολιτισμική. Συνυπῆρχαν τὸ ἑλληνικὸ
στοιχεῖο ἀπὸ ἱδρύσεώς της, τὸ τουρκικὸ
στοιχεῖο, τὸ ὁποῖο μάλιστα τὴν εἶχε ἀναδείξει πρωτεύουσα ἐπὶ Εὐρωπαϊκοῦ ἐδάφους μέχρι τὸ 1453, τὸ Ἑβραϊκὸ στοιχεῖο
καὶ τὸ Βουλγαρικό. Πρὸς χάριν δὲ τῶν
φίλων του Βουλγάρων συνέγραψε Βουλγαρο – ελληνικὸ λεξικό.
Ὁ πολυτάλαντος Ἱεράρχης τῆ ἀγνοία
του στὶς 4 Μαρτίου τοῦ 1813 εὑρισκόμενος εἰς τὴν ἐπαρχίαν του ἐξελέγη Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ἀρνούμενος νὰ
ἀφήσει τὴν πολύπαθη καὶ ἱστορική του
Μητρόπολη. Παμψηφεὶ προσεκλήθη ἐπισήμως τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1813 εἰς τὴν χειμαζομένην Βασιλεύουσα «ἵνα δυνηθῆ τὴν
ὁλκάδα δεινῶς χειμαζομένην καὶ συχνοῖς
ὅσοις κατακλυζομένην τοῖς κύμασι
διασῶσαι». Στὸν θρόνο τῆς Ἀδριανουπόλεως μετέθεσε τὸν ἀπὸ Φιλαδελφείας
σχολάρχην τῆς Μεγάλης Σχολῆς τοῦ Γέ-

νους Δωρόθεον τὸν Πρώϊον.
Ὁ φιλόμουσος αὐτὸς Πατριάρχης ὑποστήριξε τὰ γράμματα ὅσον ὀλίγοι στὴν
ἐποχή του. Ἐκτός τῆς Μεγάλης Σχολῆς
τοῦ Γένους ἐνίσχυσε καὶ τὴν Σχολὴν τῆς
Τραπεζοῦντος, σ’ αὐτὸν δὲ ὀφείλεται ἡ
νέα παρασημαντικὴ τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς. Οἱ συνοδικές του πράξεις ἀμέτρητες, καλλιεπεῖς, σοβαρές, δίκαιες,
σώφρονες. Ἀλλ’ ὅμως ἡ μεγάλη μορφὴ
μετὰ ἀπὸ πέντε ἔτη πατριαρχείας παραιτήθη τοῦ θρόνου του «ὡς ἀπηυδηκώς καὶ
νοσηρῶς πως διατεθειμένος ἐκ τε τῶν
πολλῶν μόχθων καὶ ἄλλων δυσχερειῶν»,
ὅπως ἀναφέρει εἰς τὴν ἀπὸ 13 Δεκεμβρίου 1818 ὑποβληθεῖσαν παραίτησίν
του. Καὶ ἡ πτώση του δείχνει δυστυχῶς
τὶς παρεμβάσεις τῆς Ὑψηλῆς Πύλης
ἀκόμη καὶ πρὸς τὸν ὕψιστο Ἐκκλησιαστικὸ θῶκο ποὺ ἦταν τὰ Πατριαρχεῖα μὲ
ἀποτέλεσμα ὁ ταγὸς τῆς Ὀρθοδοξίας τῶν
χρόνων ἐκείνων νὰ μὴ γνωρίζει τί τέξεται
τῇ ἐπιούσῃ.
Εἶναι φρικτές, ἀνεκδιήγητες, μελανές,
δακρύρροες οἱ σελίδες τοῦ οἰκουμενικοῦ
μας Θρόνου σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς αἱμοσταγοῦς περιόδου τῆς Τουρκοκρατίας.
Πιὸ μοναστήρι τῆς Μακεδονίας μας δὲν
ἔχει νὰ διηγηθῆ πικρὲς ἱστορίες ἐκδιωχθέντων καὶ ἐξορίστων Πατριαρχῶν, ἡ
Εἰκοσιφοίνισσα μὲ τὸ Γερμανὸ καὶ τὸ
Γρηγόριο τὸν Ε΄, ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Τιμίου
Προδρόμου στὶς Σέρρες μὲ ἕνα Γεννάδιο
Γεώργιο Σχολάριο, ὁ ὁποῖος δύο φορὲς
ἐξορίσθη εἰς τὴν παλαίφατο Μονὴ καὶ
ἐκεῖ ἐξεμέτρησε τὸ ζῆν, –ἀκόμη ὑπάρχει
τὸ ἰαμβικὸν ἔμετρον τοῦ Τρανταλίδη, τὸ
ὁποῖο διατρανώνει τὸ ὕψος τῆς μεγίστης
αὐτῆς προσωπικότητος– γόνον τῆς Θρακικῆς γῆς ἐκ Βισάνθης (Ραιδεστοῦ) ὁρμώμενος καὶ ἐὰν μιλήσουμε γιὰ τὸ Ἅγιον
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Ὄρος αὐτὸ καὶ ἂν δὲν ἦτο ὁ τόπος καταφυγῆς πλείστων ὅσων Πατριαρχῶν
μὲ πρωτεύουσα τὴν ἀριστοκρατικὴ
ἐκείνη φυσιογνωμία τοῦ Ἰωακεὶμ τοῦ
Γ΄ μὲ τὴν ὁποία μελλοντικὰ θὰ ἀσχοληθοῦμε.
Ἀρκεῖ μία ἐπίσκεψις εἰς τὴν παλαίφατον αὐτοκρατορικήν, Πατριαρχικὴν
καὶ Σταυροπηγιακὴν Ἱερὰν Μονὴν τῆς
Μεγίστης Λαύρας, ὅπου ἐντὸς ἰδιαιτέρως διαμορφωθέντων Πατριαρχικῶν
κενοταφίων γίνεται μνεία ὁσίων καὶ
μεγάλων μορφῶν, οἱ ὁποῖες κάτω ἀπὸ
δυσμενεῖς συνθῆκες ἐξεμέτρησαν τό
ζῆν ὑπὸ τὴν σκιὰν τοῦ Ἄθωνος. Ξεχνᾶμε τὰ δῶρα (πεσκέσια) τὰ ὁποῖα
ζητοῦσαν γιὰ ἐκλογὴ Πατριάρχου καὶ
τὰ ὁποία ἀδυνατοῦσαν νὰ προσφέρουν
ἄξιοι Ἱεράρχες καὶ παραιτοῦντο τοῦ
Θρόνου των ἢ κατὰ τρόπον ἀπεχθῆ καὶ
χυδαῖον, ἀπάνθρωπον, ἀπεμακρύνοντο
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου προπηλακιζόμενοι, διωκόμενοι καὶ εὐτελιζόμενοι
μέχρι σημείου ποὺ νὰ θυμίζει τὰ λόγια
τοῦ οὐρανοβάμονος ἀποστόλου «ἡμεῖς
μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι
ἐν Χριστῷ ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ἡμεῖς δὲ
ἄτιμοι … ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα
ἕως ἄρτι» (Α΄ Κορ. δ΄ 11 - 13).
Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος δέχθηκε τὸν
τόπο τῆς ἐξορίας του μετὰ χαρᾶς καὶ
γνώριζε πολὺ καλὰ ὅτι ὁδηγεῖται στὸν
προσωπικό του Γολγοθὰ καὶ μάλιστα
στὰ ἁγιασμένα χώματα τῆς γενέτειράς
του. Ὁ Πατριάρχης ὁ ὁποῖος ἐξορίστηκε ἀκόμη καὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος,
τώρα βρίσκεται ἐξόριστος εἰς τὰ πάτρια καὶ γνωρίζει κάλλιστα τί πρόκειται νὰ συμβεῖ.
Συνεχίζεται

Πληροφορίες‐ Παραγγελίες:
Βιβλιοπωλεῖο Ἱ. Μ. Ἐλευθερουπόλεως
Ἀρχιμ. Κύριλλος Ποτηρένιας,
Τηλέφωνο: 25920‐23011

Σεβασμιότατε, κύριε ὑπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριοι βουλευτές, κύριοι
ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν, στρατιωτικῶν καί ἀρχῶν, τῶν σωμάτων ἀσφαλείας,
κυρίες καί κύριοι….

Τ

ή μεγάλη προσβολή πού ἀποτέλεσε
γιά τήν πατρίδα μας ἡ ἀτυχής ἔκβαση τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου
τοῦ 1897, ξέπλυναν οἱ μεγαλειώδεις ἀγῶνες
τῶν Ἑλλήνων, στρατευμένων καί μή, ἐλεύθερων καί ὑπόδουλων, στά πεδία τῶν μαχῶν
τῶν δύο Βαλκανικῶν Πολέμων τῶν ἐτῶν
1912-1913, ἀγῶνες οἱ ὁποῖοι συνετέλεσαν
στόν ὑπερδιπλασιασμό τῆς ἔκτασης τῆς
Ἑλλάδος καί στήν ἀπελευθέρωση μεγάλου
ἀριθμοῦ ὑπόδουλων συμπατριωτῶν μας.
Ὅλο αὐτό τό διάστημα, τό ἐπίσημο Ἑλληνικό κράτος, ἀποδυναμωμένο, παρέμενε
οὐσιαστικά ἀμέτοχο στά πράγματα τῆς
Μακεδονίας γιά λόγους τόσο ἐσωτερικῆς
πολιτικῆς, ὅσο καί σοβαρῶν ἐσωτερικῶν
καί οἰκονομικῶν προβλημάτων. Μάταια
ἐπιφανεῖς ἄνδρες, ὅπως ὁ Ἴωνας Δραγούμης
καί μεγάλοι Ἱεράρχες ὅπως ὁ Μητροπολίτης
Καστοριᾶς Γερμανός Καραβαγγέλης, ἀπηύθυναν δραματικές ἐκκλήσεις γιά βοήθεια
στήν Ἐλεύθερη Ἑλλάδα.
Ἡ κατάσταση ἦταν δραματική, ἀφοῦ τό
αἷμα ἔρεε ἄφθονο στίς Μακεδονικές Πόλεις
καί τά Χωριά καί ἕνα κλῖμα τρομοκρατίας
βασίλευε παντοῦ, κυρίως στήν ὕπαιθρο καί
στούς ἄοπλους χωρικούς. Ἐνδεικτικά ἀναφέρω ὅτι τήν Ἄνοιξη τοῦ 1903, ἡ δύναμη
τῶν Κομιτατζήδων πού δροῦσαν στήν Μακεδονία ἀνερχόταν σέ 90 συμμορίες, δυνά-

μεως 2700 ἀνδρῶν.
Στίς ἀρχές Σεπτεμβρίου τοῦ 1912 τά
τέσσερα Χριστιανικά κράτη τῆς Βαλκανικῆς
χερσονήσου, Ἑλλάδα, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο καί Σερβία, συνασπίστηκαν καί κήρυξαν τόν πόλεμο κατά τῆς Τουρκίας, γιά
νά προστατέψουν τούς ὑπόδουλους ὁμοεθνεῖς τους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀρχίσει νά στενάζουν ἀπό τήν καταπίεση πού εἶχαν ἀρχίσει
ν’ ἀσκοῦν πάνω τους οἱ Νεότουρκοι, στά
πλαίσια τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ἀπόφασης πού
εἶχαν ἤδη λάβει, ν’ ἀφομοιώσουν ἤ ἀλλιῶς
ν’ ἀφανίσουν ὅλους τούς χριστιανικούς πληθυσμούς τοῦ τουρκικοῦ κράτους πού ὀνειρεύονταν νά ἱδρύσουν.
Ἔτσι ἄρχισε ὁ Α΄ Βαλκανικός πόλεμος,
στή διάρκεια τοῦ ὁποίου ἀπελευθερώθηκαν
μεγάλα κομμάτια ὑπόδουλων στούς Τούρκους ἑλληνικῶν ἐδαφῶν.
Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1912 ὁ Ἑλληνικός
Στρατός, ὑπό τόν Διάδοχο Κωνσταντῖνο,
ἀπελευθέρωσε τή Θεσσαλονίκη , ὁλόκληρη
τήν Ἤπειρο τήν Κεντρική καί Δυτική Μακεδονία.
Ἡ 17η Ὀκτωβρίου τοῦ 1912 ἦταν ἡ
ἡμέρα πού ὑψώθηκε ἡ γαλανόλευκη σημαία,
μέ τόν ἄνεμο τῆς ἐλευθερίας νά διασκορπίζεται πέραν τῆς μικρῆς μας κωμόπολης,
καί στίς ὑπόλοιπες περιοχές, πού σήμερα
ἀποτελοῦν τίς δημοτικές ἑνότητες τοῦ
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Δήμου Παγγαίου. Μετά ἀπό 529 χρόνια
ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ, ὁ λόχος προσκόπων μέ
καταγωγή ἀπό τό Παγγαῖο καί μέ ἐπικεφαλῆς τόν Γενικό Ἀρχηγό Μακεδονίας, Σερραῖο ὁπλαρχηγό Δούκα Ζέρβα, ἀπελευθερώνει τήν κωμόπολη Πραβίου ἀλλά καί
ὁλόκληρο τόν καζά Πραβίου.
Ἀρχές Αὐγούστου 1912. Εἰδοποιεῖται ὁ
Δούκας-πού ἔχει καταφύγει στήν Ἀθήνανά παρουσιασθεῖ στό Ὑπουργεῖο Στρατιωτικῶν. Τόν δέχεται ἀμέσως ὁ ἴδιος ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος, Ὑπουργός Στρατιωτικῶν
καί Πρωθυπουργός, λέγοντάς του…
«Πρό μηνῶν Καπετάνιε, παρουσιασθήκατε μέ ἄλλους Μακεδονομάχους
καί ζητήσατε νά βγεῖτε στή Μακεδονία, ὅπου οἱ Νεότουρκοι δολοφονοῦσαν
τούς συναδέλφους σας.
Μᾶς ἀποπήρατε τότε, κύριε Πρόεδρε….
Σᾶς εἶπα τότε ὅτι δέν θά μοῦ κανονίσετε ἐσείς καί τά κομιτάτα σας τήν
πολιτική μου …. Σᾶς κάλεσα τώρα
γιά νά σᾶς πῶ ὁ ἴδιος ὅτι ἦλθε ἡ ὥρα
πού ζητούσατε. Νά φύγετε τό ταχύτερο γιά τήν Ἀνατολική Μακεδονία.
Ἔδωσα ἐντολή νά σᾶς στείλουν 2000
ὅπλα γκρά μέ λίγα μάνλιχερ. Θά τά
μοιράσετε στά χωριά καί μέ τ’ ἄλλα
ὅπλα πού ἔχουν θά τά ἑτοιμάσετε
γιά ἐπανάσταση καί πόλεμο. Ὥρα
σας καλή καί ὁ Θεός μαζί σας…».
Τόν ἑπόμενο μήνα ὁ ὁπλαρχηγός ἀποβιβάζεται μέ πέντε ἄνδρες στή Μονή Ἐσφιγμένου στό Ἅγιο Ὅρος. Σέ λίγο μέ τά ὁπλιταγωγά «Πηνειός» καί «Ἀλφειός» ξεφορτώνονται στό Τσάγεζι τοῦ Στρυμονικοῦ
Κόλπου τά ὅπλα καί τά φυσίγγια. Ὁ καπετάνιος τά μοιράζει γρήγορα στά χωριά
πέριξ του Παγγαίου. Οἱ κάτοικοι τοῦ ἔχουν
ἀπεριόριστη ἐμπιστοσύνη. Τό Παγγαῖο εἶναι
πιά ἕτοιμο. Ἄρχισε μάλιστα τόν πόλεμο
δύο μέρες προτοῦ νά τόν κηρύξουν καί
ἐπίσημα οἱ βαλκάνιοι σύμμαχοι. Ὁ Δούκας

ρίχνεται στούς ἀστυνομικούς σταθμούς καί
στά τουρκοχώρια καί τά ἀφοπλίζει.
Τό βροχερό ἐκεῖνο πρωινό της 17ης Ὀκτωβρίου 1912 ὁ Καπετάν-Δούκας βρίσκεται
στό Κιούπκιοϊ (τήν Πρώτη Σερρῶν) καί φιλοξενεῖται στό σπίτι τοῦ δασκάλου, μακεδονομάχου καί πράκτορα μέ πλούσια δράση
στό Μακεδονικό Ἀγώνα, Γεωργίου Καραμανλῆ, πατέρα τοῦ μετέπειτα Πρωθυπουργοῦ καί Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Καραμανλῆ.
Μέ ἐπιστολή τοῦ Μητροπολίτη Ἐλευθερουπόλεως, Γερμανοῦ Σακελλαρίδη, καλεῖται
καί πείθεται νά καταλάβει τό Πράβι. Ἐδῶ
θά πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι ὁ ἔφιππος
κομιστής, μέσα στή ραγδαία βροχή, ἦταν
ὁ ἀλησμόνητός μας παπα-Νικόλας Οἰκονόμου.
Μακεδονομάχος καί ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς πόλεώς μας.
Ὑπῆρξε φίλος καί στενός συνεργάτης τοῦ
Καπετάν Δούκα. Ἀπό τήν Πρώτη ξεκινοῦν
μαζί, ὑπό βροχή, μέ ἕναν λόχο Προσκόπων.(Ἔτσι ὀνομάστηκαν τότε τά ἔνοπλα
τμήματα πού ἀπαρτίσθηκαν κυρίως ἀπό
Μακεδονομάχους). Ὅταν ἔφθασαν στό Παληόπραβο (τό σημερινό Χορτοκόπι) σάν
ἀπό θαῦμα ὁ καιρός ἄνοιξε, σταμάτησε ἡ
βροχή καί βγῆκε ὁ ἥλιος.
Τό ἀπόσπασμα Δούκα φθάνει στήν εἴσοδο
τῆς πόλης μας καί διά μέσου της σημερινῆς
ὁδοῦ Παγγαίου ἐμφανίζεται συντεταγμένο
μπροστά στό Διοικητήριο. Οἱ καμπάνες
χτυποῦν χαρμόσυνα!
Ὁ Μητροπολίτης Γερμανός Σακελλαρίδης,
μετέπειτα ἐθνομάρτυρας, ἀσπάζεται τόν
ἀφιππεύσαντα Καπετάν Δούκα καί τούς
ὑπαρχηγούς του. Ἀπό τῆς ἀλησμονήτου
ἐκείνης στιγμῆς εἴμεθα πλέον ἐλεύθεροι.
Κατελύθη ὁ τούρκικος ζυγός μαρτυρεῖ ὁ
Δημοδιδάσκαλος τοῦ Παλαιοχωρίου, Ξενοφῶν Μαλαμίδης. Ἐνῶ ὁ ἐνθουσιώδης πατριώτης, ἱερεύς Νικόλαος Οἰκονόμου ἐξεφώνησε πατριωτικόν λόγον.

Ὁ Τοῦρκος διοικητής παραδίδει στόν
Ἕλληνα ὁπλαρχηγό τό κλειδί τῆς πόλης
μέσα σέ δίσκο, μαζί μέ ψωμί καί ἁλάτι,
σύμφωνα μέ τίς συνήθειες τῆς ἐποχῆς. Στό
Διοικητήριο τῆς πόλης, τήν κόκκινη
σημαία μέ τό μισοφέγγαρο ἀντικατέστησε ἡ γαλανόλευκη πού κυματίζει μέ
τά χάδια τοῦ παγγαιορίτικου ἀνέμου.
Ἄνδρες, γυναῖκες
καί παιδιά κλαίουν
ἀπό χαράν καί ἀνεκλάλητον ἐνθουσιασμόν, εὐχαριστώντας τήν ὑπεραγία Θεοτόκο, πού κοσμοῦσε
τό παλαιό ξυλόγλυπτο τέμπλο τοῦ Ἁγίου
Νικολάου. Δέν ἦταν πιά οἱ ραγιάδες, οἱ
σκλάβοι πού ἔζησαν πεντέμισι ὁλόκληρους
αἰῶνες μέ μόνη τήν ἐλπίδα τους στό Θεό.
Ζοῦσαν ἐπιτέλους τό ὑπέρτατο ἀγαθό. Τήν
Ἐλευθερία!
Λίγες ἡμέρες μετά ὅμως ἀφίχθη στό Πράβι τακτικός βουλγαρικός στρατός ὡς σύμμαχος ἀναρτώντας τή σημαία τούς δίπλα
στήν ἑλληνική. Περί τά τέλη τοῦ 1912
στάλθηκαν προοδευτικά στό Παγγαῖο, ἑλληνικά, στρατιωτικά τμήματα, δυνάμεως πέντε
λόχων, τά ὁποία ἀνέλαβαν ὡς ἀποστολή,
νά ἐξασφαλίσουν τήν τάξη κατά τῶν βουλγαρικῶν αὐθαιρεσιῶν. Στό πλαίσιο τῆς
ἐπεκτατικῆς τους δραστηριότητας οἱ Βούλγαροι στό πρῶτο μισό του 1913, προκάλεσαν πολλά πολεμικά ἐπεισόδια σέ βάρος
τοῦ ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, τά σημαντικότερα
ἀπό τά ὁποῖα ἦταν αὐτά πού ἔλαβαν χώρα
στό Παλαιοχώρι, στήν περιοχή τῶν Ἐλευθερῶν, στά Δωμάτια καί τήν Ἐξοχή τοῦ
Παγγαίου μέ ἀρκετούς νεκρούς πρός τιμήν
τῶν ὁποίων ἀνεγέρθησαν μνημεῖα.
Στά μέσα Ἰουνίου τοῦ 1913 ξέσπασε ὁ Β΄
Βαλκανικός Πόλεμος, πού ξεκίνησε μέ γε-

νικευμένη ἐπίθεση τῶν Βουλγάρων σ’ ὅλα
τά μέτωπα τῆς Μακεδονίας. Ὁ ἑλληνικός
στρατός στίς τέσσερις ἑβδομάδες τοῦ σκληροῦ αὐτοῦ ἀγώνα μέ ἀκάθεκτη ὁρμή καί
ἀπτόητο σθένος,
ἀπελευθέρωσε,
μεταξύ ἄλλων,
στίς 26 Ἰουνίου
τοῦ 1913 καί τό
Πράβι.
Τήν ἱερή μνήμη
αὐτῶν τῶν ἀξιωματικῶν,
τῶν
ὁπλιτῶν ἀλλά καί
τῶν γηγενῶν Μακεδόνων,
τῶν
ἁπλῶν ἀνθρώπων
καί ἀγωνιστῶν τιμοῦμε σήμερα. Δέν πρέπει
νά τούς λησμονοῦμε μά πάνω ἀπό ὅλα
πρέπει νά εἴμαστε περήφανοι πού γεννηθήκαμε σέ ἕναν τόπο πού ἔθρεψε Ἥρωες.
Οὔτε ἡ Μακεδονία, οὔτε τό Παγγαῖο
ξεχνᾶ μέ τί ἀγῶνες ἀπελευθερώθηκε.
Ὁ Δῆμος μας ἔχει τήν τιμή νά ἑορτάζει
τήν ἐπέτειο τῆς ἀπελευθέρωσης του χάρις
στίς ἄοκνες προσπάθειες τοῦ ἐκλιπόντος
πρώην Δημάρχου Ἐλευθερουπόλεως Λάμπρου Τουφεξῆ ἀπό τό ἀρχεῖο τοῦ ὁποίου
ἀντλοῦμε σημαντικές ἱστορικές πληροφορίες. Ἡ γενναία πράξη τῶν Παγγαιορειτῶν
προσκόπων ἀποτελεῖ ἐξαίρεση καθότι οἱ
γειτονικές καί μή πόλεις ἑορτάζουν ὡς
ἡμέρα ἀπελευθέρωσης αὐτή ἀπό τόν τακτικό ἑλληνικό στρατό.
Γιατί καί αὐτοί ὅπως καί τόσοι ἁπλοί
ἄνθρωποι πού θυσίασαν τή ζωή τους γιά
τήν ἐλευθερία εἶχαν μέσα τους τά λόγια
του Μακεδονομάχου Παύλου Μελᾶ:
Ἄν προχωρήσω, ἀκολουθῆστε με…
Ἄν ὑποχωρήσω, σκοτῶστε με…
Ἄν σκοτωθῶ, ἐκδικηθεῖτε με….

Κεχαγιάς Στέργιος
Διευθ. 3ου Δημοτικοῦ Σχολείου
Ἐλευθερούπολης
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Ὡς «Ἐπενδυτικός Ἄγγελος» (angel investor)
ὁρίζεται κάθε ἰδιώτης ἐπἐνδυτής ὁ ὁποῖος ἀναζητᾶ ἐνεργά εὐκαιρίες γιά νά παρέχει χρηματοδότηση καί συμβουλευτική βοήθεια σέ
ἐπιχειρηματίες ἤ νεοσύστατες ἑταιρεῖες μέ
σκοπό τό προσωπικό οἰκονομικό του ὄφελος. Οἱ
ἐπενδυτικοί ἄγγελοι δέν ἐπενδύουν ἁπλῶς κεφάλαια σέ ἕνα ἔργο ἤ μία ἑταιρεία ἀλλά πολλές
φορές ἀντ’ αὐτοῦ, ἀπαιτοῦν κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας στό ἐγχείρημα μέ βάση τήν ἀρχική
τους ἐπένδυση. Σέ ὁρισμένες περιπτώσεις, ἡ
ἐπένδυση μπορεῖ νά ἔχει διάρκεια ὅσο ἀναπτύσσεται ἡ ἐπιχείρηση, ἐνῶ σέ ἄλλες μπορεῖ νά συμβεῖ ὡς ἐφάπαξ συμβολή στό ξεκίνημα τοῦ
ἐγχειρήματος.
Τό angel investing συνήθως εἶναι ἐπωφελές
τόσο γιά τόν ἐπιχειρηματία ὅσο καί γιά τόν ἐπενδυτή. Αὐτό συμβαίνει γιατί ὁ ἐπενδυτής μπορεῖ
νά ὠφεληθεῖ ἀπό ἀποδόσεις πού δέν θά πετύχαινε στήν τυπική χρηματοπιστωτική ἀγορά,
ὅπως τή λήψη χρηματοδότησης μέ ἐπιτόκιο καί
ὅρους στούς ὁποίους δέν θά μποροῦσε νά ἔχει
πρόσβαση ὑποβάλλοντας ἁπλά αἴτηση στίς τυπικές χρηματοπιστωτικές ὀντότητες πού παρέχουν δάνεια, ὅπως οἱ τράπεζες. Λόγω τῶν
κινδύνων, ὁρισμένοι ἄγγελοι ἐπενδυτές παρέχουν ἐπιπροσθέτως συμβουλές καθοδήγησης
στίς ἐπιχειρήσεις πού ἐπενδύουν, κάτι πού τούς
ἐπιτρέπει νά αὐξήσουν τήν πιθανότητα ἐπιτυχίας τῶν ἐπιχειρήσεων κατ’ ἐπέκταση καί τήν
ἀπόδοση τῶν κεφαλαίων τους. Τέτοια ὑποστήριξη μπορεῖ νά ἔχει διάφορες μορφές, ἀπό τόν
ἀρχικό σχεδιασμό ἕως τό στάδιο τῆς ἀνάπτυξης
καί ἀπό τήν βοήθεια στή δικτύωση ἕως τό μάρκετινγκ καί τή διαφήμιση. Οἱ ἐπενδυτικοί ἄγγελοι
παίζουν σημαντικό ρόλο στήν οἰκονομική ἀνάπτυξη. Ἐκτός ἀπό τά πιθανά προσωπικά τούς
κέρδη ἀπό τήν ἐπένδυση σέ μία νεοσύστατη ἐπιχείρηση, ἡ χρηματοδότησή τους βοηθᾶ στήν

ἵδρυση καινοτόμων ἐπιχειρήσεων, πολλές ἀπό
τίς ὁποῖες δέν θά εἶχαν ξεκινήσει ποτέ, δεδομένης τῆς περιορισμένης πρόσβασης σέ παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης. Αὐτά τά
ἐγχειρήματα, μέ τή σειρά τους, συμβάλλουν στή
δημιουργία θέσεων ἐργασίας καί συνεισφέρουν
νέα προϊόντα καί ὑπηρεσίες στήν οἰκονομία.
Ἀρκετές φορές τούς συναντοῦμε σέ τοπικές οἰκονομίες (Δήμους ἤ Κοινότητες) νά πρωτοστατοῦν
σέ πρωτοποριακά ἔργα γιά τήν περιοχή, πού σίγουρα διαφορετικά θά ἦταν δύσκολο ἤ καί ἀκόμα,
ἀκατόρθωτο νά γίνουν.
Ἀναγνωρίζοντας τή σημασία καί τό βάρος τῶν
ἐνεργειῶν κάποιου «Ἐπενδυτικοῦ Ἀγγέλου» ἡ
ἑλληνική πολιτεία μέ τήν ἀπόφαση 39937/5-42021 καθόρισε τούς ὅρους καί τίς προϋποθέσεις
γιά τόν χαρακτηρισμό φυσικοῦ προσώπου ὡς
«ἐπενδυτικοῦ ἀγγέλου» σέ νεοφυεῖς ἐπιχειρήσεις (startups), τόν τρόπο, τόν χρόνο καί τά χαρακτηριστικά τῆς εἰσφορᾶς τοῦ κεφαλαίου καθώς
καί διαδικασία ἔκπτωσης ἀπό τό φορολογητέο
εἰσόδημά του. Φυσικά ἡ Α.Α.Δ.Ε. διενεργεῖ ἐλέγχους γιά τή διαπίστωση τῆς τήρησης τῶν προβλεπομένων ὑποχρεώσεων τῶν «ἐπενδυτικῶν
ἀγγέλων» καί τῶν νεοφυῶν ἐπιχειρήσεων, καί
εἰδικότερα προκειμένου νά διαπιστώσει ἄν ἡ
εἰσφορά κεφαλαίου ἔχει γίνει μόνο γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ φορολογικοῦ πλεονεκτήματος καί τήν
ἀποφυγή τῆς φορολογικῆς ὑποχρέωσης ἀπό τόν
ἐπενδυτικό ἄγγελο καί ὄχι γιά τήν ἐν γένει ἀνάπτυξη τῆς ἐπιχείρησης. Ἐφόσον ἀποδειχθεῖ,
μετά τή διενέργεια ἐλέγχου, ὅτι ἡ εἰσφορά τοῦ κεφαλαίου ἔχει γίνει μέ σκοπό τήν ἀπόκτηση φορολογικοῦ πλεονεκτήματος, ἐπιβάλλεται
πρόστιμο στό φυσικό πρόσωπο («Ἐπενδυτικό
Ἄγγελο») ἴσο μέ τό ὕψος τοῦ ὀφέλους πού ἐπιδίωξε νά ἀποκομίσει ἀπό τήν εἰσφορά τοῦ κεφαλαίου στή νεοφυή ἐπιχείρηση.

Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, ἀγαπητοί ἀδελφοί καί πατέρες

Σ

ήμερα, 13 Νοεμβρίου, ἡ Ἁγία μας Εἶστε ἕνα ζωντανό πρότυπο γιά ἐμᾶς
Ἐκκλησία, ἑορτάζει καί τιμᾶ τόν τούς νέους καί παλιούς κληρικούς.
Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο.
Ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς
Ἕναν από τους τρεῖς Μεγάλους Πατέρες, Μητροπόλεώς μας, τή γιορτινή αὐτή ἡμέΔιδασκάλους καί φωστῆρες τῆς Οἰκου- ρα, πού ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει καί
μένης τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τιμᾶ τόν Ἱερό Χρυσόστομο, παρακαλῶ
τοῦ ὁποίου, εἶναι ἡ ἁγνόδεχθεῖτε τίς θερμές καί
τοῦ Πρωτοσυγκέλλου
τητα, ἡ εὐθύτητα, ἡ τιπλέον ἐγκάρδιες εὐχές
Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μπένου
μιότητα, ἡ καθαρότητα
μας γιά Ἔτη Πολλά καί
τοῦ βίου του καθώς καί τό ἀνεκτίμητο Εὐλογημένα! Δεόμεθα στόν Δωρεοδότη
καί διαχρονικό συγγραφικό ἔργο, πού Κύριό μας, ὅπως ἄλλωστε τό κάνουμε
ἀγκαλιάζει ὅλο τό φάσμα τῶν ποιμαν- καί σέ κάθε Θεία Λειτουργία πού τελοῦμε,
τικῶν καί θεολογικῶν ζητημάτων τῆς νά χαρίζει στήν Ἀρχιερωσύνη σας, ὑγεία
Ἐκκλησίας.
ἀδιάπτωτη καί μακροημέρευση. Δύναμη
Σήμερα ὅμως ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας γιά νά συνεχίσετε θεοφιλῶς καί θεαρέχαίρει καί ἀγάλλεται ἰδιαιτέρως, διότι ὁ στως, νά καθοδηγεῖτε ἐμᾶς τούς Ἱερεῖς
Ποιμενάρχης της, ὁ Ἐπίσκοπος καί Πνευ- σας, καί νά ποιμαίνετε τό εὐλογημένο
ματικός Πατέρας μας, ἄγει τά Σεπτά ποίμνιό σας.
Ὀνομαστήριά του. Παρόλο πού οἱ δύσκοΓνωρίζουμε Σεβασμιώτατε ὅτι τό εὖρος
λες ἡμέρες πού διανύουμε λόγω τῆς παν- τῆς ἀποστολῆς τοῦ Ἐπισκόπου προϋποδημίας δέν μᾶς ἐπιτρέπουν νά ἑορτά- θέτει μία ἀνάλογη ἐσωτερική δύναμη.
σουμε αὐτή τήν ἡμέρα ὅπως ἁρμόζει ἀλλά Καί ἡ Ὑμετέρα Σεβασμιότης πληροῖ τίς
ἁπλά, ταπεινά καί οἰκογενειακά, ἐπι- πτυχές καί τίς ἑρμηνεῖες πού μπορεῖ κατρέψτε μου νά σᾶς διαβεβαιώσω πώς νείς νά ἀποδώσει στόν ὅρο Ἐκκλησιααὐτή ἡ χαρά τῆς ἡμέρας τῶν Ὀνομαστη- στικός Ἡγέτης. Εἶστε διερμηνέας τῶν
ρίων σας εἶναι πηγαία καί εἰλικρινής. ἑκάστοτε κοινωνικῶν καταστάσεων καί
Διότι ἀπό ἐσᾶς ἀντλοῦμε τήν δύναμη καί ἀντιμετωπίζετε αὐτές μέ γνώση, συνέπεια
τήν ἔμπνευση γιά νά ἐπιτελοῦμε τά κα- καί ὑπευθυνότητα ὅπως πράττετε ἐδῶ
θήκοντά μας μέ συνέπεια καί φόβο Θεοῦ. καί ἐνάμιση χρόνο μέ τήν θανατηφόρο
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πανδημία, ἡ ὁποία ταλανίζει τήν πατρίδα
μας ὅπως ὅλο τόν κόσμο. Ἐπιδεικνύετε
πνεῦμα μακροθυμίας καί πραότητος, παρηγοριᾶς καί συμπαραστάσεως. Ἀπέχετε,
λόγω χαρακτῆρος, ἀπό τίς κοσμικές ἐπιδείξεις, ἀλλά καί δέν ἀπέχετε ἀπό τή
χαρά καί τή λύπη τοῦ ποιμνίου σας.
Ἐκφράζετε μέ τόν τρόπο σας πνεῦμα θυσίας καί ἀγάπης γιά τό ποίμνιο μέ κάθε
ἀνιδιοτέλεια. Διαθέτετε φρόνημα εὐαγγελικό καί θάρρος ὁμολογίας ἐνώπιον
τῶν ἰσχυρῶν του κόσμου πρός δόξα τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἐπιδεικνύετε
ἀφοσίωση στήν τήρηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τοῦ πνεύματος τῶν Πατέρων,
ἔτσι ὅπως διδαχθήκατε ἀπό τούς σοφούς
Ἐπισκόπους σας κατά τήν μακρά Ἱερατική
σας Διακονία.
Εἶναι γεγονός πώς στό πρόσωπό σας
βλέπουμε τόν καλό Ποιμένα καί Πνευματικό Πατέρα πού δέν φείδεται κόπων
καί μόχθων, πού ἀόκνως ἀναλώνει τόν
ἑαυτό του στήν διακονία τοῦ θείου θελήματος. Τόν ἄξιο ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου,
πού προσφέρεται κατά πάντα καί διά
πάντα, στήν διαρκῆ ὑπούργηση τοῦ μυστηρίου τῆς Σωτηρίας. Αἰσθανόμαστε
τήν πατρική σας ἀγκαλιά νά μᾶς περικλείει ὅλους. Μέ τό παράδειγμά σας, διδάσκετε ἐμᾶς τά πνευματικά Σας παιδιά,
νά ἀγαπᾶμε ἄνευ ὅρων καί προϋποθέσεων
τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του.
Ὁ θρόνος τῆς ὑμετέρας Σεβασμιότητος
εἶναι καταστολισμένος ἀπό ἔργα τίμια
καί ἀξιέπαινα τῆς ἀκούραστης εὐλογημένης προσφορᾶς σας πρός τήν Ἐκκλησία

τοῦ Χριστοῦ. Δεσμοί πατρικῆς ἀγάπης
καί υἱικῆς συνεργασίας μᾶς ἑνώνουν μαζί
σας, Κλῆρο καί λαό.
Ἀκούραστος πάντοτε καί κατά πάντα
Σεβασμιότατε, ἀφιερώνετε τήν πολύτιμη
ὑγεία σας στό βωμό τῆς ὑψηλῆς σας Διακονίας, ὥστε νά καθαγιάζετε αὐτήν μέ
τούς πόνους σας, τούς κόπους σας, τίς
ἀγωνίες σας, ὅπως καί μέ τό στοργικό
καί συνεχές σας ἐνδιαφέρον πρός τό
ἐμπιστευθέν ἀπό τόν Ἀρχιποίμενα Κύριό
μας ποίμνιο στή Σεβασμιότητά σας.
Μέ υἱικό σεβασμό, ἐμεῖς οἱ Ἱερείς Σας,
σπεύδουμε νά σᾶς εὐχηθοῦμε, τά βέλτιστα
καί τά κρείττονα. Παρακαλώντας σήμερα
καί πάντοτε τόν Κύριο τοῦ ἐλέους καί
πάσης παρακλήσεως, νά σᾶς χαρίζει ἔτη
μακρά, γεμᾶτα ἀπό τή Χάρη καί τήν
εὐλογία τοῦ Θεοῦ, γεμᾶτα ἀπό ὑγεία καί
δύναμη, γιά νά συνεχίζετε τό ἐπίπονο
ἀλλά καί πλούσια καρποφόρο ποιμαντορικό σας ἔργο. Χρεωστικῶς καί ὠφειλετικῶς, εὐχόμαστε ὁ Παντοκράτωρ Κύριός
μας, νά σᾶς ἀνταποδίδει ἑκατονταπλασίως τίς θυσίες καί τούς κόπους τῆς
σεμνῆς διακονίας σας στήν Ἱερά Μητρόπολή μας.
Καί πάλιν ἐξ ὅλης καρδίας ἀναφωνοῦμεν καί λέγομεν: «Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Πατρός καί Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Χρυσοστόμου, ὅν χάρισαι
ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνη,
σῶον, ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα
καί ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς σῆς
ἀληθείας!» Ἀμήν.

Εἰς τόν π. Φίλιππον Ἀβραμίδην
Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Μπένου
«Σεβασμιώτατοι,
Ἀγαπητοί ἀδελφοί και ἀγαπηταί ἀδελφαί, πενθοῦντες καί πενθοῦσαι.
Ἀπό τῆς χθές εὑρίσκεται στούς οὐρανούς ὁ σεβαστός καί πολιός γέροντας π. Φίλιππος Ἀβραμίδης, κτήτωρ καί πνευματικός πατήρ τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου. Πλήρης ἡμερῶν καί ἀγαθῶν ἔργων, μετά
πολύμηνον ἀσθένειαν, ἀνεπαύθη ἐν Κυρίω καί
σήμερον μέ τούς ὕμνους καί τάς εὐχάς τῆς
Ἐκκλησίας ὁδηγεῖται ἡ πολύμοχθος σάρξ του
στόν τάφον πλησίον προσώπων ἀγαπημένων του,
τά ὁποῖα προηγήθησαν πρίν λίγο καιρό στό αἰώνιο
ταξίδι στούς οὐρανούς, τῆς σεβαστῆς ἡγουμένης
Λυδίας καί τῆς πολυκλαύστου ἀδελφῆς Μακρίνας.
Ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιμανδρίτης ἐγεννήθη τό
ἔτος 1938 στo Παλαιοχώρι Παγγαίου. Ἦτο
γόνος πολυμελοῦς εὐσεβοῦς οἰκογενείας. Ἀπόδειξις τρανή τό θαυμαστό γεγονός, ὅτι τρία ἀδέλφια
αὐτῆς τῆς οἰκογενείας ἠσπάσθησαν τόν μοναχικό
βίο, ἤτοι ὁ προκείμενος σεπτός νεκρός, ὁ π. Γρηγόριος προεστώς κάποτε τῆς σκήτης τῶν Δανιηλαίων στό Ἅγιον Ὅρος καί ὁ μοναχός Στέφανος,
μοναχοί ἐνάρετοι καί μελοδικώτατοι, ἤδη προαπελθόντες στούς οὐρανούς. Ὁ π. Φίλιππος δέν
ἠκολούθησε ἐπί πολύ τούς δύο ἀδελφούς του

ἀσκουμένους στό Ἅγιον Ὅρος. Ἦλθεν καί ἔμεινε
στόν κόσμον, στήν ἀγωνιζομένη Ἐκκλησία καί
τήν διακόνησε κυρίως ὡς Ἱεροκῆρυξ τῆς Μητροπόλεώς μας, χωρίς νά διακόψει τούς πνευματικούς δεσμούς μέ τήν τροφόν Ἁγιορειτικήν
17

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

σκήτην. Μή ἀρκούμενος δέ στήν ἐργασία τοῦ
Ἱεροκήρυκος ἐπεξέτεινε τήν πνευματικήν του
δρᾶσιν ἱδρύοντας Ἱεράν Μονήν μέ ἀφάνταστους
κόπους καί θυσίες, τήν σεβασμίαν ταύτην Μονήν
τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου. Ἐδῶ
εἰργάσθη σκληρῶς καί κατέβαλε κόπους ὑπεράνθρωπους κοπιάζοντας καί σωματικῶς καί πνευματικῶς. Καρπός εὐκλεής τοῦ πολυμόχθου ἔργου
του ὑπῆρξε ἡ περικαλλής αὐτή Μονή καί ἡ εὐσεβής γυναικεία Ἀδελφότης τοῦ Αγίου Παντελεήμονος.

Παράλληλα ὁ ἀείμνηστος π. Φίλιππος ἐπεξέτεινε τήν πνευματική του δραστηριότητα καί
πέραν τῆς πνευματικῆς ἐποπτείας τῆς γυναικείας
Ἀδελφότητος δεχόμενος καθημερινά μέχρι τίς τελευταῖες ἡμέρες τῆς ζωῆς του ἑκατοντάδες χριστιανούς στό ἱερό Ἐξομολογητήριο. Ἀμέτρητα
εἶναι τά πνευματικά του παιδιά ἐντός καί ἐκτός
τῆς πατρίδος μας, ἰδίως στή Γερμανία.
Ἐμεῖς εὐγνώμονες στό ὑπέροχο ἔργο πού ἐπιτέλεσε εὐχόμαστε τήν αἰωνία καί μακαρία ἀναύπαση τῆς ψυχῆς του στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Ἀμήν»

Εἰς τὸν Ἀρχιμανδρίτην Αὐγουστίνον Μαστέλλον
Πρωτοπ. Ἀθανασίου Παπαδάκη
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Τὴν 18ην Νοεμβρίου ἐ. ἔ. ἐκοιμήθη ὁ συνταξιοῦχος Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ι. Μητροπόλεως μας
π. Αὐγουστίνος Μαστέλλος πρώην ἐφημέριος
τῆς Ἐνορίας Νικησιάνης. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία
του τελέσθηκε εἰς τὸν Ι. Ναὸν Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος Βόλου τὴν 19ην Νοεμβρίου.
Τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην μας
ἐκπροσώπησε ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας π. Ἀθανάσιος Παπαδάκης, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ μετέφερε τίς συλλυπητήριες εὐχὲς τοῦ Σεβασμιωτάτου μας κ.
Χρυσοστόμου στοὺς συγγενεῖς καὶ τὰ πνευματικά του παιδιὰ εἶπε:
Μὲ αἰσθήματα πόνου καὶ θλίψεως προπέμπουμε σήμερα πρὸς τὴν αἰωνιότητα τὸν ἀγαπητὸ
καὶ σεβαστὸ γηραιὸν συνταξιοῦχον ἱερομόναχον
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμανδρίτην π.
Αὐγουστίνο Μαστέλλο, ποὺ ἔπειτα ἀπὸ μακρὰν

διακονίαν πενήντα χρόνων καὶ πλέον εἰς τὴν
στρατευομένην Ἐκκλησίαν καὶ σκληρὴ δοκιμασία τῆς ὑγείας του ἐξεπλήρωσε «τὸ κοινόν τοῦ
βίου χρέος» καὶ κατέλειπεν τὸν φθαρτὸν καὶ μάταιον τοῦτον κόσμον διὰ νὰ εὑρεθῆ καὶ νὰ ἀπολαύσει τὴν αἰωνίαν μακαριότητα καὶ δόξαν τοῦ
οὐρανοῦ καὶ νὰ ἀναπαυθεῖ ἐκ τῶν μόχθων καὶ
κόπων τῆς ζωῆς αὐτῆς.
Ἀλλὰ ποῖος ὅμως ἦτο ὁ μακαριστὸς π. Αὐγουστίνος;
Γεννήθηκε τὸ 1934 ἐδῶ στὰ εὐλογημένα χώματα τῆς Μαγνησίας καὶ στὸ χωριὸ Καλαμάκιον
ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶ ἐναρέτους γονεῖς. Ἀπὸ τῆς παιδικῆς του ἡλικίας ἀγάπησε τὴν ἐκκλησία καὶ τὴν
ἀγγελικὴ μοναχικὴ ζωή. Ἦταν «ἐκ κοιλίας
μητρὸς κεκλημένος» ὑπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας Μητέρας του διὰ νὰ γίνει διάκονός Του. Ὁ
μεγάλος του πόθος διὰ τὴν μοναχικὴν ζωὴν ὁδή-

γησε τὰ βήματά του εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ὀλυμπιωτίσσης Ἐλασσῶνος ἀπ’ ὅπου ἀπὸ τὸν ἀείμνηστον Μητροπολίτην Ἐλασσῶνος Ἰάκωβον,
ἀδελφικὸν φίλον τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου
Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβροσίου, ἔλαβε τὸ μοναχικὸν σχῆμα, φοιτώντας ταυτόχρονα εἰς τὸ Ἀνώτερον
Ἐκκλησιαστικὸν
Φροντιστήριον
Θεσσαλονίκης ἀπ’ ὅπου καὶ ἀποφοίτησε τὸν Ἰούνιο τοῦ 1961.
Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβρόσιος, μὲ τὸν ὁποῖον συνδεόταν ὁ π.
Αὐγουστίνος, ἐκτιμώντας τὸν ζῆλον του, τὴν
πίστη του καὶ τὴν φλογισμένη καρδιὰ του διὰ τὴν
ἱερωσύνην, τὸν χειροτονεῖ διάκονον τὴν 25ην Φεβρουαρίου τοῦ 1961 εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου Ἐλαιοχωρίου Παγγαίου καὶ τὴν
ἄλλην ἡμέραν Πρεσβύτερον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἐλευθερῶν, ὅπου καὶ
τὸν τοποθετεῖ ἐφημέριον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου
Σταυροῦ Γεωργιανῆς καὶ τὴν 19ην Σεπτεμβρίου
τοῦ 1961 διὰ (τοῦ ὑπ’ ἀριθμ 1599/19-9-1961)
μεταθετηρίου ἐγγράφου του τὸν διορίζει ἐφημέριον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, ὅπου ἐπὶ μισὸ αἰώνα ἠνάλωσε τὸν
ἑαυτὸν του εἰς τὴν διακονίαν τοῦ ποιμνίου του,
συνταξιοδοτηθείς τὴν 30ην Σεπτεμβρίου τοῦ
2010.
Ὡς ἐφημέριος ὑπῆρξε ὑπόδειγμα εὐλαβείας,
σεμνότητος, καλοσύνης καὶ ἀγάπης. Ἄριστος λειτουργός, φιλακόλουθος καὶ πιστὸς τηρητὴς τοῦ
τυπικοῦ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.
Τὸν ἐνδιέφερε ἰδιαίτερα ἡ τάξη καὶ ἡ εὐπρέπεια
τοῦ Ναοῦ. Ἐργάστηκε μὲ ξεχωριστὸ ζῆλο διὰ τὴν
ἀνοικοδόμηση, τὴν συντήρησε καὶ ἀναπαλαίωση
ὅλων τῶν ὑπαρχόντων παλαιῶν παρεκκλησίων
καὶ ἐξωκκλησίων. Ἀνήγειρε καινούργια ὡς καὶ

δύο μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ποὺ σήμερα κοσμοῦν καὶ διαφυλάττουν τὴν ἐνορία καὶ τὴν Μητρόπολίν μας, καὶ αὐτὸν ἀκόμη τὸν Ἱερὸν Ναὸν
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τὸν ἀνακαίνισε ἐκ
βάθρων τὸ 1965 μὲ μεγάλες δυσκολίες.
Βλέποντας ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης
Ἀμβρόσιος τὴν ὅλη του δραστηριότητα καὶ ἐκτιμώντας τὴν ἐργατικότητά του καὶ ὑπακοὴν εἰς
τὸν Ἐπίσκοπον καὶ τὴν Ἐκκλησίαν τὸν ἐτίμησε
μὲ τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου.
Ὁ π. Αὐγουστίνος συνεργάστηκε ἄριστα καὶ
ἀγαπήθηκε καὶ ἀπὸ τοὺς τρεῖς σεμνούς, εὐρυμαθεῖς καὶ πολυτάλαντους Μητροπολίτες τῆς Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβρόσιον, Εὐδόκιμον, καὶ
Χρυσόστομον.
Τιμήθηκε ἀπὸ τὸν Δῆμο Παγγαίου καὶ τὸ
Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Εἰσοδίων Νικησιάνης διὰ τὴν ἐν γένει καρποφόρον πνευματικήν του διακονίαν…
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Ἱερεύς π. Λογγῖνος Σαρηγιαννίδης
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Τήν 27ην Νοεμβρίου ἐ.ἔ. ἐκοιμήθη ὁ Ἱερομόναχος π. Λογγῖνος Σαρηγιαννίδης, συνταξιοῦχος
Κληρικός τῆς Μητροπόλεώς μας καί πενθερός
τοῦ Γραμματέως τῆς Μητροπόλεώς μας Βασιλείου Νικολαΐδη.
Τήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία ἐτέλεσεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου Ἀκροβουνίου μέ
τήν συμμετοχή τοῦ Πρωτοσυγκέλλου π. Χρυσοστόμου καί
ἄλλων Κληρικῶν τῆς Ἐπαρχίας
μας.
Διά τήν προσωπικότητα τοῦ
π. Λογγίνου μίλησε μέ θερμά
λόγια ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας.
Ὁ π. Λογγίνος (κατά κόσμον Λάζαρος) γεννήθηκε τό 1941 εἰς τό Ὀρφάνιον Παγγαίου. Ἦτο
ἔγγαμος Κληρικός καί πατέρας τριῶν τέκνων.
Χειροτονήθηκε Διάκονος ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβρόσιο τήν 1ην
Ἰουλίου τοῦ 1977 εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου
Δημητρίου Νικησιάνης καί Πρεσβύτερος τήν
2αν Ἰουλίου τοῦ ἰδίου ἔτους εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ὀρφανίου, ὅπου καί
διορίσθηκε ὡς Ἑφημέριος τῆς γενέτειρας του ἕως
τῆς συνταξιοδοτήσεώς του τήν 1ην Δεκεμβρίου
τοῦ 2007.
Τριάντα καί πλέον ἔτη διακονεῖ μέ ζῆλον, συνέπειαν καί αὐταπάρνησιν τήν Ἐνορίαν του. Ἦτο
σεμνός, φιλακόλουθος καί ἐργατικός. Ἐργάστηκε

μέ ξεχωριστό ζῆλο διά τήν ἀνέγερσιν τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου Ὀρφανίου ὡς καί
διά τήν ἀνακαίνισιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου.
Ἦτο ἄριστος οἰκογενειάρχης, τυπικός στίς ὑπηρεσιακές
του ὑποχρεώσεις, ὑπάκουος
πρός τήν προϊσταμένη του
ἀρχή, εὐγενικός στούς συλλειτουργούς του καί ἀγαπητός εἰς
τούς ἐνορίτες του.
Τό 2013 ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας ἐκτιμώντας
τήν ἀφοσίωσιν του εἰς τήν
Ἐκκλησία τόν ἐτίμησε μέ τό
ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου.
Βεβαίως, ὅπως ὅλοι οἱ ἐκλεκτοί, ἔτσι καί αὐτός στή ζωή του δοκίμασε πικρίες
καί θλίψεις, μέ κορυφαία θλίψη τήν ἀσθένεια καί
τόν θάνατο τῆς Πρεσβυτέρας του Δήμητρας, τήν
ὁποία καί συμπαραστάθηκε ὑποδειγματικῶς.
Τήν 14ην Μαΐου 2016 κατέφυγε εἰς τό Ἅγιον
Ὄρος, εἰς τό Κελλίον Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου, ὅπου ἔλαβε τό
Μοναχικόν σχῆμα καί ἀπό Λάζαρος ὀνομάστηκε
Λογγῖνος ἱκανοποιώντας ἔτσι τήν παιδική του
ἐπιθυμία.
Ἔκτοτε διῆλθεν τόν βίον του ἐν προσευχῆ καί
νηστεία καί τελώντας τίς ἀκολουθίες του νυχθημερόν ἀδιαλείπτως.
Ἡ μνήμη του ἄς εἶναι αἰωνία!

Kατά τόν μήνα
Σεπτέμβριο 2021 ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 8ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Γεννήσεως τῆς
Θεοτόκου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Κάριανης, τήν 9ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Ἄννης Νικησιάνης,
τήν 14ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν Γεωργιανῆς, τήν 19ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Εὐγενίου Χορτοκοπίου, τήν
26ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Σιδηροχωρίου.
Ἐτέλεσε:
Τήν 13ην τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῆ ἐνάρξει τῶν
μαθημάτων τῶν Σχολείων εἰς τό Γυμνάσιον
καί Λύκειον τῆς Ἐλευθερουπόλεως. Ὡμίλησε
ἐπικαίρως εἰς τούς μαθητάς, καθηγητάς καί
γονεῖς καί τούς εὐχήθηκε καί αὐτή ἡ χρονιά
νά εἶναι εὐλογημένη, καρποφόρος χωρίς ἰδιαίτερα προβλήματα. Εἰς ὅλα τά Σχολεῖα τῆς
Μητροπόλεώς μας τήν ἡμέρα αὐτή ἀνεγνώσθη ὑπό τῶν Ἑφημερίων ἐπίκαιρος ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας.

Πραγματοποίησε:
Τήν 21ην Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου μέ
θέμα: «Βιβλική προσέγγισις τῆς πανδημίας».
Τήν εἰσήγησιν παρουσίασε ὁ ἴδιος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης. Ἀκολούθησε γόνιμος καί ἐποικοδομητικός διάλογος,
ἐτηρήθησαν δέ ἐπακριβῶς τά ὑγειονομικά
μέτρα κατά τοῦ κορωνοϊοῦ.
Εὐλόγησε:
Τήν 27ην, εὐγενῶς προσκληθείς, τόν
Γάμον τῶν Παναγιωτίδη Γεωργίου καί τῆς Νικολαΐδου Γραμματικῆς εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίας Μαρίνης Νέας Ἡρακλείτσης.
Συμμετέσχε:
Τήν 27ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ
Ἀρχιμανδρίτου πρώην Ἱεροκήρυκος τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί Πνευματικοῦ
Πατρός καί κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου
Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου π. Φιλίππου
Ἀβραμίδη εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μονήν, μετά
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης
κ.κ. Παντελεήμονος, ὁ ὁποῖος καί ὡμίλησε
διά τήν προσωπικότητα τοῦ σεβαστοῦ Γέροντος καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τολιάρας καί Ν. Μαδαγασκάρης κ.κ.
Προδρόμου. Τόν ἐπικήδιο ἐξεφώνησε ὁ Πρω-
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τοσύγκελλος τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος
Μπένος.
Kατά τόν μήνα Ὀκτώβριο 2021 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 10ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου Μυρτοφύτου, τήν 17ην εἰς τόν
Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου καί προέστη τῆς Δοξολογίας ἐπί
τῆ ἀπελευθερώσει τῆς Πόλεως, τήν 26ην εἰς
τήν πανηγυρίζουσα Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου
Δημητρίου Νικησιάνης, ὅπου μετά τό πέρας
τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτέλεσε Τρισάγιον ἐπί
τοῦ τάφου τῆς Γερόντισσας Ταξιαρχίας, τήν
27ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Νέστορος Κοκκινοχωρίου.

A

MBΩN

Προέστη:
Τήν 17ην τῆς ἐπιμνημοσύνου Δεήσεως εἰς
τό Ἡρῶον τῆς Πόλεως ἐπί τῆ ἀπελευθερώσει

Τρισάγιο
αὐτῆς, τήν 26ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας
τοῦ Παναγιώτου Στεργιόπουλου εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως, τήν 28ην τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ
Ἐθνικῆ Ἐπετείω τοῦ 1940 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί τῆς ἐπιμνημοσύνου Δεήσεως εἰς τό Ἡρῶον τῆς Πόλεως
Συμμετέσχε:
Τήν 4ην, 5ην, 6ην, 7ην καί 8ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος εἰς τό Διορθόδοξον Κέντρον τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης ὡς καί εἰς τήν ἐκλογήν τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν:
Λαγκαδᾶ κ.κ. Πλάτωνος, Καστορίας κ.κ.
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Καλλινίκου, Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ.κ.
Βαρθολομαίου, Περιστερίου κ.κ. Γρηγορίου
καί Θήρας κ.κ. Ἀμφιλοχίου.
Kατά τόν μήνα Νοέμβριον 2021 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 7ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου
Πηγῆς Μεσαγροῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Μυτιλήνης, ὅπου καί προέστη τοῦ ἐτησίου
Μνημοσύνου τῆς ἀνεψιᾶς του Μαρίας
Τζαμτζῆ, τήν 8ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Ἐλευθερῶν, τήν 9ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα
προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἐλευθερουπόλεως, τήν 11ην ἐπί τῆ
ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ εἰς
τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Νικολάου, τήν 13ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ ἱεροῦ
Χρυσοστόμου καί τῆς ὀνομαστικῆς του
ἑορτῆς εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου καί ἐχειροτόνησεν
εἰς Διάκονον τόν Αἰμίλιον Γεωργίου. Πρό τῆς

συμμετοχήν τους, τίς εὐχές τους καί τήν παρουσίαν τους εἰς τήν ἑορτάσιμον αὐτήν ἡμέραν, τήν 21ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης,
τήν 25ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Μελίσσης, τήν 28ην εἰς τό Παρεκκλήσιον τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τήν 30ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἀποστόλου Ἀνδρέου
τῆς ὁμωνύμου Ἐνορίας.
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 10ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου
Μηνᾶ, ὅπου μεγαλοπρεπῶς τιμᾶται εἰς τόν
Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί προέστη τῆς Λιτανείας τῆς
Ἱερᾶς Εἰκόνος καί τῶν Λειψάνων
τοῦ Ἁγίου, πού τιμᾶται ὡς ὁ
Προστάτης τῆς Πόλεως, τήν
12ην εἰς τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου εἰς τόν Καθεδρικόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου καί εὐλόγησε
τούς ἄρτους ἐπί τῆ ὀνομαστικῆ
του ἑορτῆ.
Ἐτέλεσε:
Τήν 7ην Τρισάγιον ἐπί τοῦ Τάφου τῆς ἀνεψιᾶς του Μαρίας Τζαμτζῆ εἰς τό κοιμητήριον
Ἀφάλωνος Λέσβου.

Χειροτονία
ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ἐκ μέρους
τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, προσεφώνησε τόν Σεβασμιώτατο ὁ ἑορτάζων Πρωτοσύγκελλος τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μπένος. Ὁ Σεβασμιώτατος κλείνοντας
τήν πανηγυρικήν Θείαν Λειτουργίαν εὐχαρίστησε Κληρικούς, Ἄρχοντες καί λαόν διά τήν

Προέστη:
Τήν 27ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ
Ἱερομονάχου Λογγίνου Σαρηγιαννίδη, συνταξιούχου Κληρικοῦ τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεώς μας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου Ἀκροβουνίου.
Ἔδωσε:
Συνέντευξιν εἰς τό κανάλι Chanels 1 τῆς
Καβάλας ἀπαντώντας ἐπί πνευματικῶν καί
ἐπικαίρων θεμάτων.
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