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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως Χρυσοστόμου 

Ο ἱ λέξεις ἐρασιτέχνης, ἐρασιτεχνισμός 
δέν ἔχουν καλή ἔννοια, μολονότι ἡ 

ἐτυμολογική τους ἀνάλυση μᾶς ὁδηγεῖ σέ 
διαφορετικό, ἀντίθετο συμπέρασμα. Κατ’ 
ἀρχάς ἡ σύνθετη λέξη ἐρασιτέχνης σημαί-
νει τόν ἐραστή, ἐκεῖνον τόν ἄνθρωπο πού 
ἀγαπᾶ πολύ, πού εἶναι ἐραστής τῆς τέ-
χνης. Ἀλλά κατόπιν ξέπεσε στό χειρότερο 
ἡ ἔννοιά της, ὅπως συνέβη καί μέ ἄλλες λέ-
ξεις τῆς γλώσσας μας. Γιά παράδειγμα ἡ 
λέξη ἀγαθός. Ἀρχικά στό λεξιλόγιό μας 
δήλωνε τόν ὡραιότερο, τόν ἰδεώδη ἄν -
θρω πο ἀπό ἠθικῆς ἀπόψεως, ἐνῶ σήμερα 
στά χείλη μας κατάντησε ἡ λέξη νά ἔχει 
ἔννοια ὑποτιμητική. 

Κατά τόν ἴδιο τρόπο καί ἡ λέξη ἐρασι-
τέχνης σύν τῷ χρόνῳ συνδέθηκε ὄχι μέ τήν 
ἁπλότητα, ἀλλά μέ τήν προχειρότητα. Ὁ 
ἐρασιτεχνισμός βρίσκεται κάτω ἀπό τόν 
ἐπαγγελματισμό. Ἡ μέ ἀβέβαιο ἀποτέλε-
σμα καί προχειρότητα ἐργασία ὑπο-

τιμᾶται λογικά καί σωστά ἀπό τήν ἐργα-
σία μέ ἐπαγγελματική συνείδηση, γνώση 
καί ἀκρίβεια. Γιά παράδειγμα, ἐάν κά-
ποιος ὑποστεῖ κάποιο κάταγμα στό χέρι 
του ἤ στό πόδι του δέν θά ἐμπιστευθεῖ τή 
θεραπεία του σέ ἕνα «πρακτικό», ἐρασι-
τέχνη τοῦ παλιοῦ καιροῦ γιατρό. Σήμερα 
θά προσφύγει μέ ἐμπιστοσύνη στό γιατρό 
τόν εἰδικό, πού ἀσχολεῖται μέ τά προβλή-
ματα τῶν ὀστῶν. Κάποτε ὅσοι πάθαιναν 
κάποιο κάταγμα ἔπρεπε νά μείνουν διά 
βίου ἀνάπηροι. Μέ πόση τρομακτική φυ-
σικότητα διηγεῖται σχετικό γεγονός ὁ 
Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης στό γλαφυρό του 
διήγημα «Βακούφικα». Ἐκεῖ περιγράφε-
ται λυρικότατα, πῶς νεαρή κόρη, ὅταν 
ἔπεσε ἀπό τήν καρυδιά καί ἔσπασε τό πό-
δι της ἔμεινε, ὕστερα ἀπό νοσηλεία δύο 
μηνῶν κοντά στούς «πρακτικούς για-
τρούς» διά βίου χωλή, ἡ δέ μητέρα της πέ-
θανε ἀπό τόν καϋμό της «…τρεῖς μῆνας μετά 
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τό πάθημα τῆς θυγατρός της, πονοῦσα βαθέως 
διότι ἔβλεπε χωλήν τήν ὡραίαν θυγατέρα 
της» (Τά διηγήματα. τ.Α΄σ.217). 

Ἀλλά τέτοιες καί χειρότερες ἀναπη-
ρίες προκαλεῖ καί ὁ ἐπιπόλαιος ἐρασιτε-
χνισμός σέ ἄλλα γνωστικά πεδία, πού 
ἀφοροῦν ὄχι τό σῶμα ἀλλά τό πνεῦμα, τή 
ψυχή. Ἐργάτες ἀκούραστοι αὐτοῦ τοῦ 
πνευματικοῦ ἐρασιτεχνισμοῦ εἶναι ὅσοι 
μέ ἐλαφρά καρδία, πολλή ἐπιπολαιότητα 
καί τρομερή ἀνεπάρκεια ἀσχολοῦνται μέ 
τά σοβαρά  θέματα τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς 
θεολογίας της καί γνωμοδοτοῦν μέ αὐθεν-
τία. Τά θεωροῦν τόσο βατά θέματα, τόσο 
εὔκολα καί προσιτά στόν κάθε χριστιανό! 

Το φαινόμενο αὐτό εἶναι διαχρονικό. 
Ἀνέκαθεν ἐμφανίζονται χριστιανοί πού 
ἀποφαίνονται σάν διδάσκαλοι ἔμπειροι 
ἐπάνω σέ θέματα σοβαρά ἐκτός τῆς 
 ἁρμοδιότητός των. Τέτοιους χριστιανούς 
ἐννοεῖ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος στήν Δευτέρα 
καθολική Ἐπιστολή του, οἱ ὁποῖοι ἄν καί 
τελείως ἀναρμόδιοι παρερμήνευαν καί 
διαστρέβλωναν δύσκολα νοήματα ἀπό τίς 
Ἐπιστολές τοῦ ἀδελφοῦ του, ὅπως γρά-
φει, Παύλου προκαλώντας πνευματική 
ζημία στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. «καί 
τήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν 
ἡγεῖσθε καθώς καί ὁ ἀγαπητός ἡμῶν ἀδελφός 
Παῦλος κατά τήν αὐτῷ δοθεῖσαν σοφίαν 
ἔγραψεν ὑμῖν ὡς καί ἐν πάσαις ταῖς ἐπιστο-
λαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περί τούτων ἐν οἷς ἐστιν 
δυσνόητα τινα ἅ οἱ ἀμαθεῖς καί ἀστήρικτοι 
στρεβλοῦσιν ὡς καί τάς λοιπάς γραφάς πρός 
τήν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν» (Β΄ Πέτρου 3,15-
16). 

Τέτοιοι «ἀμαθεῖς καί ἀστήρικτοι» καί 
μέ περισσότερο θράσος ἐμφανίζονται στά 
χρόνια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θεολό-

γου. Ἐπαγγελματίες στήν καθημερινή 
ζωή, ἀγωνιστές τοῦ ἐπιουσίου, βιοτέχνες 
καί χειρώνακτες, ἀνελάμβαναν ρόλο θεο-
λόγου τόν καιρό τῶν μεγάλων θεολογικῶν 
καί χριστολογικῶν ἐρίδων καί μέ πολεμι-
κή ὁρμή προέβαλαν ἀπόψεις θεολογικές 
διεκδικώντας τό ἀλάθητο καί διασα-
λεύοντας τή γαλήνη τῆς Ἐκκλησίας. Διότι 
ὁ θεολογικός ἐρασιτεχνισμός των εὔκολα 
συνδεόταν μέ τόν θρησκευτικό φανατισμό 
καί τήν ἰδεολογική ἀντιπαλότητα. Γι’ αὐτό 
τό λόγο καί ὁ θεοφόρος ἐκεῖνος Πατέρας 
τῆς Ἐκκλησίας μας ἔλεγε: «Εἶναι νά λυπᾶ -
ται κανείς, ὅταν βλέπει κάποιους ἀπό τή μιά 
μέρα στήν ἄλλη νά γίνονται θεολόγοι… πέ-
φτουνε τό βράδυ νά κοιμηθοῦνε τεχνίτες καί 
ξυπνοῦνε σοφοί, αὐτοχειροτόνητοι θεολό -
γοι». Καί ὅταν μερικοί διαμαρτυρόμενοι 
τοῦ ἔλεγαν «Δηλαδή, πάτερ, δε θ’ ἀσχολού-
μαστε μέ τό Θεό;» ἀπαντοῦσε  — Ἀντίθετα, 
φίλε μου, ἀπαντοῦσε, ν’ ἀσχολεῖσαι καί μέ τό 
παραπάνω. Ἄν μπορεῖς, ἔχε τό Θεό στό νοῦ 
σου πιό συχνά κι’ ἀπ’ ὅσο ἀναπνέεις. Μπορεῖς. 
Δέ σέ συμβουλεύω ὅμως νά θεολογεῖς χωρίς 
τίς ἀναγκαῖες προϋποθέσεις» (Ἀπό τό βιβλίο 
τοῦ Στυλ. Παπαδοπούλου, Ὁ πληγωμένος 
ἀετός 10η ἔκδ. σσ.259-260). 

Καί ὅπως παλιά ὁ «πρακτικός» για-
τρός μέ τίς συμβουλές καί τά γιατροσόφια 
του μόνο ζημιά θά προκαλούσε, ἔτσι καί ὁ 
κάθε ἀπαίδευτος καί φανατικός συμβου-
λάτορας σέ θέματα πνευματικά. Μπορεῖ 
νά δίνει ἄνετα  ἐρμηνεῖες Βιβλικῶν χω-
ρίων καί ἄς ἔχει μελετήσει ἐλάχιστα χω-
ρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Μπορεῖ μέ αὐτοπε-
ποίθηση εἰδικοῦ ἐπιστήμονος ἀπό τή θέση 
τοῦ πνευματικοῦ νά ἀποφαίνεται μέ τρό-
πο ἀπόλυτο γιά θέματα παιδαγωγικά, γιά 
θέματα ψυχολογίας, γιά λεπτά οἰκογενει-



ακά ζητήματα καί ἄς εἶναι ὁ ὁρίζοντας τῶν 
γνώσεων του στενός καί ζοφώδης. Μπορεῖ 
ἀκόμη ὁ ἐρασιτέχνης καί «ἀμαθής» κληρι-
κός νά δίνει γνῶμες γιά σοβαρά καί δύ-
σκολα θέματα κανονικοῦ δικαίου ἤ καί 
ἱστορικά χωρίς νά κατέχει στοιχειώδη 
γνώση αυτῶν τών γνωστικῶν ἀντικειμέ-
νων. Μάλιστα μερικοί καθώς εἶναι κυριευ-
μένοι ἀπό τό σύμπλεγμα τῆς παν το γνω -
σίας τολμοῦν νά μιλήσουν καί γιά θέματα 
ἰατρικῆς φύσεως θέτοντας σέ ἄμεσο κίνδυ-
νο αυτήν τήν ὑγεία τῶν πνευματικῶν τους 
τέκνων. 

Δέν εἶχαν ἀσφαλῶς ἄδικο ὅσοι θεώ-
ρησαν τήν ἡμιμάθεια χειρότερη ἀπό τήν 
ἀμάθεια. Αὐτή ἡ ἡμιμάθεια καί ὁ ἐρασιτε-
χνισμός ἀντάμα μέ τόν φανατισμό καί τά 
πάθη τῆς αὐτοπροβολῆς καί τοῦ ἐπάρα-
του ἐγωϊσμοῦ μόνο κακά καί ὀλέθρια 
ἀποτελέσματα συνεισφέρουν στήν κοινω-
νία. Κάποτε μάλιστα θανάσιμα ἀποτελέ-
σματα. Τουλάχιστον ἡ Ἐκκλησία, μέ τήν 
πικρή πεῖρα τοῦ θεολογικοῦ καί ἐκκλη-
σιαστικοῦ ἐρασιτεχνισμοῦ καί τήν τερά-
στια εὐθύνη τῆς πνευματικῆς ἀκε ραιό -
τητος τοῦ ποιμνίου της ὀφείλει νά εἶναι 
πολύ εὐαίσθητη στό ζήτημα αὐτό. Παλαι-
ότερα εἶχε συστήσει Σχολές ἱεροκηρύκων 
καί πνευματικῶν, ὅπου ἐκπαιδεύονταν 
καί ἐξασκοῦντο γιά κάποιο διάστημα ὑπό 
τήν ἐπίβλεψη ἔμπειρων κληρικῶν ὅσοι θά 
ἀνελάμβαναν αὐτά τά δύσκολα ἔργα, τοῦ 
ἱεροκήρυκος καί τοῦ ἐξομολόγου. Μήπως 
θά ἔπρεπε νά ἀναβιώσουν οἱ χρήσιμες 
αὐτές σχολές, μετά μάλιστα ἀπό τά τραγι-
κά συμβάντα τῶν τελευταίων ἡμερῶν, μέ 
τά ὁποῖα βλασφημεῖται τό Ὄνομα τοῦ Κυ-
ρίου στήν κοινωνία μας;     Πληροφορίες‐ Παραγγελίες: 

Βιβλιοπωλεῖο Ἱ. Μ. Ἐλευθερουπόλεως 
Ἀρχιμ. Κύριλλος Ποτηρένιας, 
Τηλέφωνο: 25920‐23011
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Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί πατέρες 

Ἡ Μακροθυμία καί ἡ ἄπειρη Ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ μᾶς χάρισε πάλι ἕνα καινούργιο 
ἔτος. Ἄς Τόν εὐχαριστήσουμε μέσα ἀπό 
τήν καρδιά μας. Μέ εὐγνώμονα διάθεση 
ἄς τό ὑποδεχθοῦμε, διότι ἐμεῖς δέν πι-
στεύουμε στήν ἀνύπαρκτη καί ἀπρό-
σωπη τύχη. Πιστεύουμε στό Θεό, πού 
κρατᾶ ὑπό τήν ἐξουσία Του  «καιρούς 
καί χρόνους». Τοῦ καθενός μας καί 
ὁλόκληρου τοῦ κόσμου. «Ἐν αὐτῶ γάρ 
ζῶμεν καί κινούμεθα καί ἐσμέν» (Πρά-
ξεις 17,28) δίδαξε κάποτε τούς προγό-
νους μας στήν Ἀθήνα ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος γκρεμίζοντας τίς παλιές καί λα-
θεμένες ἰδέες καί ἀντιλήψεις γιά τούς 
θεούς καί τή θεά τύχη. «Μέσα στή Πρό-
νοια καί τήν Ἀγάπη τοῦ Θεού τοῦ ἀλη-
θινού, διεκήρυξε ἀπό τό ὕψος τοῦ Ἀρείου 
πάγου ὁ μεγάλος Ἀπόστολος, ζούμε, 
κινούμαστε καί ἐργαζόμαστε καί ὑπάρ-
χουμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι». 

Γι’ αὐτό καί ὁ ἐρχομός τοῦ καινούρ-
γιου ἔτους, ὅπως συνηθίζουμε νά λέμε, 
μᾶς ὁδηγεῖ νά εὐχαριστήσουμε τόν Δω-
ρεοδότη μας Θεό. Καί τί ἄλλο πρέπει 
νά κάνουμε, τώρα πού γιορτάζουμε τήν 

Πρωτοχρονιά; Δυστυχῶς ἐδῶ ἄν καί 
βαπτισμένοι χριστιανοί καλό θά εἶναι 
νά μιμηθοῦμε τούς ἀρχαίους σοφούς 
προγόνους μας. Αὐτοί ἄν καί ζοῦσαν 
μέσα στό σκοτάδι τῆς εἰδωλολατρείας 
εἶχαν καί κάποιες λάμψεις τῆς ἀλήθειας 
στό πνεῦμα τους. Οἱ σπουδαῖοι, λοιπόν, 
ἐκεῖνοι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι συμ-
βούλευαν τούς μαθητές των πρίν πέσουν 
καί κοιμηθοῦν νά ρωτοῦν τή συνείδησή 
των «Μηδ’ ὕπνον μαλακοῖσιν ἐπ’ ὄμμασι 
προσδέξασθαι πρίν τῶν ἡμερινῶν ἔργων 
τρίς ἕκαστον ἐπελθεῖν ”πῆ παρέβην; τί 
δ’ ἔρεξα; τί μοι δέον οὐκ ἐτελέσθη;» Δη-
λαδή νά μή δέχεσαι στά μαλακά σου 
βλέφαρα τόν γλυκό ὕπνο, πρίν ἐξετάσεις 
τρεῖς φορές κάθε σου ἔργο τῆς ἡμέ-
ρας:  «Τί ἔκανα πού δέν ἔπρεπε; Τί 
ἔκανα πού ἔπρεπε; Τί ἔπρεπε νά κάνω 
πού δέν τό ἔκανα;». 

Τό ἴδιο εἶναι χρήσιμο νά κάνουμε 
καί ἐμεῖς, ἐμεῖς πού ὡς χριστιανοί πι-
στεύουμε στή δίκαιη Κρίση τοῦ Θεοῦ. 
Ὅπως πολύ σωστά δίδασκαν οἱ ἀρχαῖοι 
σοφοί μας πρόγονοι. Προκειμένου νά 
βελτιώσουμε τήν ἠθική μας ζωή καί νά 
εὐαρεστήσουμε στό Θεό νά θέσουμε 
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παρόμοια ἐρωτήματα στόν ἑαυτό μας, 
τί κυρίως παραλείψαμε νά πράξουμε 
στό ἔτος πού πέρασε, ὥστε νά τό τηρή-
σουμε ἐφέτος. 

Καί ὕστερα ἀπό αὐτόν τόν χρησιμό-
τατο αὐτοέλεγχο νά πάρουμε ἀποφάσεις 
γενναῖες τό χρόνο πού μόλις ἀνέτειλε 
νά τόν πλουτίσουμε μέ καλά ἔργα πί-
στεως καί ἀρετῆς «μετά φόβου καί τρό-
μου τήν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργαζό-
μενοι»  (Ἐφεσίους 2,12). Καί ὁ μέν 
ἀρχαῖος σοφός παρότρυνε τούς μαθητές 
του νά ὑποβάλλονται στήν καθημερινή 
αὐτοεξέταση προκειμένου νά ζήσουν 
καί νά χαροῦν τά ἀγαθά μιᾶς ἐνάρετης 
ζωῆς, ὁ Κύριός μας ὅμως μᾶς προτρέπει 

στόν ἀπολογισμό τῆς ζωῆς μας προκει-
μένου μέ τήν ἀνάλογη ζωή καί πολιτεία 
νά ἀπολαύσουμε τά ἀγαθά τῆς αἰώνιας 
ζωῆς στή Βασιλεία Του τήν ἐπουράνια. 

Εἴθε, ἀγαπητοί, νά μποῦμε στό νέο 
ἔτος ἀποφασισμένοι μέ τή Χάρη τοῦ 
Θεοῦ νά μή ἐπαναλάβουμε τά σφάλματα 
τοῦ παρελθόντος, ἀλλά νά ἁγιάζουμε 
τή ζωή μας μέ ἔργα καλά καί θεάρεστα. 
Ἀμήν 

Καλή χρονιά καί εὐλογημένη! 

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

παντοτινός εὐχέτης σας

Δοξολογία ἐπί τῷ νέῳ ἔτει. Ἅγιος Ἐλευθέριος



Ὅταν ἔγινε γνωστὴ ἡ ἔκρηξις τῆς Ἑλλη-
νικῆς Ἐπαναστάσεως ἡ Κωνσταντινού-
πολη καὶ ἡ Θράκη πρῶτες δέχθηκαν 

τὴν τρομοκράτηση τοῦ πληθυσμοῦ των, τὶς σφαγὲς 
καὶ τοὺς ἀπαγχονισμοὺς καὶ τὶς δηώσεις.  
Δὲν εἶναι μόνον ἡ γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ 

Ἑλληνισμοῦ γιὰ τὴν ὁποία πολὺς λόγος γίνεται 
καὶ δικαίως, εἶναι καὶ ἡ γενοκτονία τοῦ Θρακικοῦ 
Ἑλληνισμοῦ, τὴν ὁποία ἀναφέρει καὶ ὁ ἱστορικὸς 
Βακαλόπουλος, καθώς ἀναφέρεται καὶ στὰ ἀρχεῖα 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Ἀπερίγραπτα, ἀνείπωτα, 
φοβερὰ τὰ δεινά του Θρακικοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ 
νὰ τί μᾶς περιγράφει ὁ Ἠλίας Τανταλίδης ὁ με-
γάλος βιογράφος τοῦ Κυρίλλου τοῦ Στ΄.  

«… ὁ σατράπης Ἀδριανουπόλεως ἐθανάτωσε 
τὴν 17ην Ἀπριλίου 1821, 23 προύχοντας, τὴ δὲ 
18ην τοῦ ἰδίου μηνὸς τὸν Κύριλλον, ἄνδρα σεβά-
σμιον καὶ ἡσύχως διάγοντα, φιλικῶς δ’ ἔχοντα 
πρὸς τὸν σατράπην. Ἄξιον σημειώσεως εἶναι ὅτι 
ὁ πρώην Πατριάρχης προσκληθείς μετήχθη κατὰ 
τρόπον ἐπιδεικτικῶς μεγαλοπρεπῆ παρὰ τῷ ἡγε-
μόνι, ἔφιππος καὶ ὑπὸ εἰδικὴν τιμητικὴν συνοδείαν. 
Μετὰ τινας φιλοφρονήσεις, ὡς ἀναφέρεται, ὁ σε-
βάσμιος γέρων ἐζήτησε τὴν ἄδειαν νὰ φύγη. Ὁ 
ἴδιος χρυσοστόλιστος ἵππος μετέφερεν αὐτὸν 
μέχρι τῆς τουρκικῆς ἀγορᾶς, ὅπου ὅμως ὁ πα-
τριάρχης λιποψυχήσας ἔπιπτεν ἐκ τοῦ ἵππου 
ἀλλὰ προλαβόντες οἱ ὑπηρέται τὸν μετέφεραν 
εἴς τι τουρκικὸν κατάστημα. Μετ’ οὐ πολὺ μετε-
φέρθη εἰς τὴν θύραν τῆς Μητροπόλεως, ὅπου 
εὖρεν ἕτοιμον τὸν βρόχον. Ἔσκυψε, προσευχήθη 
καὶ παρεδόθη εἰς τὸν δήμιον. Ὑπὸ τὸ βάρος τοῦ 
σώματος ὁ βρόχος ἔσπασε δὶς καὶ τὸ ταλαιπωρη-
μένον σῶμα ἔπεσεν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους δίς. Διη-
γοῦνται ὅτι καὶ ὁ τρίτος βρόχος ἀπεκόπη ἀλλὰ 
τοῦτο δὲν εἶναι βέβαιον. Μᾶλλον ἐπετεύχθη ὁ 
ἀπαγχονισμὸς εἰς τὴν τρίτην ἀπόπειραν καὶ τὸ 
λείψανον τοῦ μάρτυρος, ἀφοῦ παρέμεινε μετέωρον 
ἐπὶ 3 ἡμέρας, ἐρρίφθη εἰς τὸν ποταμὸν καὶ παρε-
σύρθη μέχρι Διδυμοτείχου …». 
Ὁ πράος, ὁ συνετός, ὁ φιλάνθρωπος Πατριάρχης 

ὁ Κύριλλος ὁ Στ΄, ὁ δεινὸς ρήτορας, δίχως λαλιά, 
δίχως σφρῖγος, δίχως ζωὴ ἐπιπλέει στὰ νωχελικὰ 
νερὰ τοῦ ποταμοῦ Ἕβρου καὶ αὐτὰ δίκην προ-
φήτου δὲν τὸν παρασύρουν στὴ θάλασσα ἀλλὰ 
τὸν πηγαίνουν ἀπεναντίας στὴν ἀντίπερα ὄχθη 
πρὸς τὸ Διδυμότειχον, τὴν γενέτειραν τοῦ Ἰωάννη 
Βατάτζη, τῆς αἰνιγματικῆς καὶ προφητικῆς αὐτῆς 
προσωπικότητος, τὴν δευτέραν πρωτευούσαν τοῦ 
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Βυζαντίου καὶ ἰδιαίτερα κάτω ἀπὸ τὸν 
πύργο τῶν Κατακουζηνῶν στὸ Πύθιο, ὁ 
ὁποῖος καὶ ἐδέσποζε ὅλης ἐκείνης τῆς πε-
ριοχῆς ὡς ἄγρυπνος ἀκρίτας φρουρός. Ἕνας 
μυλωθρὸς ἀναγνωρίζει στὴν ἄψυχη σορὸ τὴν 
ταυτότητα τοῦ Πατριάρχου καὶ ἀμέσως μὲ 
μυστικότητα γιὰ νὰ μὴ μαθευτεῖ ἀπὸ τοὺς 
μανιασμένους καὶ φανατικοὺς Ἀγαρηνοὺς 
γνωρίζει τὸ γεγονὸς στὸν πρό-
κριτο Χρῆστο Ἀργυρίου καὶ 
αὐτὸς τὸν θάπτει στὴν αὐλὴ 
τοῦ σπιτιοῦ του. Ἀργότερα, 
ὅταν οἱ Τοῦρκοι ἔδωσαν ἀμνη-
στία γιὰ τὰ γεγονότα τῆς Ἐπα-
νάστασης, τὸ λείψανο τοῦ Κυ-
ρίλλου μεταφέρθηκε στὴν 
Ἀδριανούπολη καὶ ἐτάφη στὸν 
τόπο τοῦ ἀπαγχονισμοῦ. Στὸ 
Πύθιο κτίστηκε κενοτάφιο ποὺ 
ὑπάρχει μέχρι σήμερα. Στὴ 
μνήμη τοῦ ἀπαγχονισμοῦ, τὸ 
παράθυρο ὅπου ἀπαγχονίστηκε 
ὁ σεβάσμιος Ἱεράρχης παρέ-
μεινε κλειστὸ καὶ ἄνοιξε μόνο κατὰ τὴν 
εἴσοδο τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ στὴν Ἀδρια-
νούπολη τὸ 1921. Τότε ἀναρτήθηκε ἐκεῖ 
ἀφιερωματικὴ ἐπιγραφὴ τὴν 25η Μαρτίου 
τοῦ 1921.   
Ἡ Ἐκκλησία μας τὸν κατέταξε στὴ χορεία 

τῶν Ἱερομαρτύρων της δίπλα σ’ ἕνα Γρηγόριο 
τὸ Ε΄, σ’ ἕνα Χρυσόστομο Σμύρνης, δίπλα 
στοὺς Μοσχονησίων Ἀμβρόσιο, Ζήλων Εὐθύ-
μιο, Κυδωνιῶν Γρηγόριο, Ἰκονίου Προκόπιο 
γιὰ νὰ διδάσκουν εἰς τὸ διηνεκὲς μὲ τὶς 
θυσίες τους καὶ μὲ τὴν ἀέναη ἀκτινοβολία 
τους ποιὰ ἦταν, ποιὰ εἶναι καὶ ποιὰ ὀφείλει 
νὰ εἶναι ἡ θυσιαστικὴ ζωὴ τῶν Κληρικῶν 
τῆς πίστεώς μας ἀνεξαιρέτως βαθμοῦ. 
Ἡ Ὀρεστιάδα ἐπαίρεται γιὰ τὸν Πατριάρχη 

της ἀφοῦ ἀποτελεῖ συμπαγὲς σῶμα προ-
αστίου τῆς Ἀδριανούπολης (Κάραγατς), τὸ 
ὁποῖο ἦλθε καὶ μετοίκισε τὸ 1922 ἀκριβῶς 
ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ἀδριανούπολη καὶ στὴν 
κεντρική της πλατεία ὀρθώνεται ὁ ἀνδριάντας 
τῆς μαρτυρικῆς αὐτῆς μορφῆς γιὰ νὰ θυμίζει 
τὸ ποίημα τοῦ Βαλαωρίτη πρὸς τὸν Πα-
τριάρχη τὸν Γρηγόριο τὸν Ε΄.  
Στὰ χρόνια τὰ σημερινά, ὅπου ἡ κυμαινο-

μένη θάλασσα ταλανίζει μὲ τοὺς κυματισμοὺς 

της ὁλόκληρη τὴν πατρίδα μας, φάροι τη-
λαυγεῖς καὶ φωτεινοί, φάροι σωστικοὶ καὶ 
παρήγοροι εἶναι οἱ μορφὲς τῶν Ἁγίων αὐτῶν 
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι πο-
λυειδῶς καὶ πολυτρόπως μᾶς διδάσκουν τὴ 
θυσία γιὰ τὰ πάτρια, γιὰ τὰ θέσμια, γιὰ τὴν 
πίστη μας. 
Ἡ Ἐκκλησία μας τὸν ἀνεγνώρισε ὡς Ἅγιό 

της τὸ 1993 καὶ ἡ μνήμη του 
τιμᾶται ὀκτὼ ἡμέρες μετὰ τὴν 
μνήμη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου 
τοῦ Ε΄ στὶς 18 Ἀπριλίου ἢ με-
ταφέρεται τὴν Κυριακή τοῦ 
Θωμᾶ.  
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν 18η Ἀπριλίου, 

ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου 
τοῦ Στ΄ τιμᾶται καὶ κατὰ τὴ 
Σύναξη πάντων τῶν ἐν Ἁγίοις 
Πατέρων ἡμῶν Ἀρχιεπισκόπων 
καὶ Πατριαρχῶν Κωνσταντι-
νουπόλεως, ἡ ὁποία τελεῖται 
κάθε χρόνο 28 ἡμέρες μετὰ τὸ 
Ἅγιο Πάσχα. Συγκεκριμένα: 

«Τὴν Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος, κάθε χρόνο 
τελεῖται στὸ  Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἡ 
ἑορτὴ τῆς «συνάξεως» ἐπὶ τῇ μνήμῃ «πάντων 
τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀρχιεπισκόπων 
καὶ Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως». Ἡ 
ἑορτὴ αὐτή θεσπίσθηκε ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικό 
μας Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαῖο τὸ 1991. 
Συνετάγη δὲ ἐπὶ τούτω καὶ ἱερὰ ἀκολουθία, 
ὑπὸ τοῦ ἀοιδίμου ὑμνογράφου τῆς Ἁγίας 
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Γερασίμου 
τοῦ Μικραγιαννανίτου. 
Τὴ μνήμη τοῦ μαρτυρικοῦ Πατριάρχου 

τιμᾶ κάθε χρόνο τὴν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ ἡ 
Ἱερὰ Μητρόπολις Διδυμοτείχου στὸ Πύθιο 
καὶ τὴν Νέα Ὀρεστιάδα μὲ λατρευτικὲς 
ἐκδηλώσεις, ὁμιλίες, διαλέξεις καὶ ἡμερίδες 
ὑπὸ τὸν τίτλο «ΚΥΡΙΛΛΕΙΑ». 
Εὐχῆς ἔργον θὰ ἦτο καί ἡ δική μας ταπεινὴ 

παρουσία στὶς κατ’ ἔτος λατρευτικὲς ἐκδη-
λώσεις ἐπὶ τῇ μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου 
Ἱερομάρτυρος ἀλλ’ ἐπειδὴ λόγοι πολλοὶ δὲν 
καθιστοῦν ἐφικτὴ τὴν παρουσία μας, μὲ 
ψυχὲς καθαρὲς καὶ ἀρρύπωτα χείλη ἂς ἀνα-
κράξουμε λέγοντας: «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸ 
ἐπουράνιο θυσιαστήριο πρέσβευε ὑπὲρ 
ἡμῶν». 



Τά συστατικά λόγια του Μυστηρίου τοῦ 
Εὐχελαίου βρίσκονται στήν Καθολική ἐπι-
στολή τοῦ Ἰακώβου.  «Καί μαρτυρία μέν τῆς 
ὑπό τοῦ Κυρίου συστάσεως αὐτοῦ δέν ὑπάρχει 
ἐν τῇ Γραφῇ, ἀλλ’ ἐκ τοῦ Ἀποστόλου Ἰακώβου 
ἐξάγεται ἀσφαλῶς ἡ ὕπαρξις ἐκκλησιαστικῆς 
δι’ ἐλαίου ἱερουργίας, εἰς ἥν προσήκει ὁ χαρα-
κτήρ τοῦ μυστηρίου»1. Ἡ σχετική δέ περικοπή 
ἀπό τήν ἐπιστολή τοῦ ἁγίου Ἰακώβου ἔχει ὡς 
ἑξῆς: «ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; Προσκαλεσάσθω 
τούς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καί προ-
σευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτόν ἀλείψαντες αὐτόν 
ἐλαίω ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου καί ἡ εὐχή 
τῆς πίστεως σώσει τόν κάμνοντα, καί ἐγερεῖ 
αὐτόν ὁ Κύριος κἄν ἁμαρτίας ἦ πεποιηκώς, 
ἀφεθήσεται αὐτῶ»2. 

Ἡ λεπτομερής ἀνάλυση αὐτοῦ του βασι-
κώτατου χωρίου γιά τό Μυστήριο τοῦ Εὐχε-
λαίου ἔχει ὡς ἑξῆς: «ἀσθενεῖ». Στό προηγού -
μενο στίχο γίνεται λόγος γιά κακοπάθεια, ἐνῶ 
ἐδῶ γιά ἀσθένεια. Γιά τήν ἁπλή κακοπάθεια 
συνιστᾶται ἡ προσευχή, ἐνῶ γιά τήν ἀσθέ-
νεια, κάτι σοβαρότερο, ἡ τέλεση τοῦ Μυστη-
ρίου. «πρεσβυτέρους»: Ἐννοοῦνται ὄχι οἱ 
ἡλικιωμένοι χριστιανοί, ἀλλά οἱ λειτουργοί 
της Ἐκκλησίας. «προσευξάσθωσαν»: Οἱ λό-
γοι τῆς εἰδικῆς, μυστηριακῆς προσευχῆς: 
«ἴνα δοθῆ εἰς αὐτόν ἡ ἴασις. Ἵνα μέ εἰρηνικάς 
σκέψεις καί διαθέσεις ὑπομείνη τήν ἀσθένει-

αν. Ἵνα φωτισθοῦν οἴ ἰατροί πρός διάγνωσιν 
τῆς ἀσθενείας καί εὐλογηθοῦν τά φάρμακα 
πρός ἀποτελεσματικήν ἐπίδρασιν. Ἵνα συγχω-
ρηθοῦν εἰς τόν πάσχοντα αἱ ἁμαρτίαι, εἰς ἅς 
τυχόν πρό τῆς ἀσθενείας ὠλίσθησεν. Ἵνα ὠφε-
ληθῆ πνευματικῶς ἐκ τῆς δοκιμασίας τῆς 
ἀσθενείας». «ἐλαίω»: «Τοῦτο καί τοῦ Κυρίου 
ἔτι τοῖς ἀνθρώποις συναναστρεφομένου οἱ 
ἀπόστολοι ἐποίουν, ἀλείφοντες τούς ἀσθε-
νοῦντας ἐλαίω καί ἰώμενοι» (Οἰκουμένιος).  
«ὀνόματι»: Ἡ ἐπάλειψη αὐτή δέν ἀποτελοῦσε 
ἁπλή ἰατρική φροντίδα. Ἦταν πράξη θρη-
σκευτική3. 

Σύμφωνα μέ αὐτό τό χωρίο μποροῦμε νά 
καταλήξουμε στό συμπέρασμα, ὅτι τό Μυ-
στήριο τοῦ Εὐχελαίου  «εἶχε συσταθεῖ ἀπό τόν 
ἴδιο τόν Κύριο καί ἐτελεῖτο ἤδη στά χρόνια τῶν 
Ἀποστόλων. Ὁ Ἀδελφόθεος δέν προτείνει κάτι 
νέο, ἀπό τόν ἑαυτό του. Οὔτε ἐννοεῖ τήν ἁπλή 
θεραπευτική ἐπάλειψη ἀπό τό λάδι τῶν μελῶν 
τοῦ σώματος πού ὑποφέρουν. Ἐάν ἐννοοῦσε τό 
ἁπλό ἰαματικό λάδι, ὅπως δέχονται ὅσοι ἀπό 
τούς Προτεστάντες ἀπορρίπτουν τό μυστήριο, 
τότε γιατί ὁρίζει νά προσκληθοῦν στό σπίτι τοῦ 
ἄρρωστου χριστιανοῦ οἱ Πρεσβύτεροί τῆς 
Ἐκκλησίας; Γιατί ὁμιλεῖ γιά ἄφεση ἁμαρτιῶν 
μαζί μέ τήν ποθητή σωματική θεραπεία;»4. 

«Τό μυστήριο τοῦ εὐχελαίου κατά τήν 
ἱστορική διαδρομή του προσέλαβε ἀρκετές 

1  Χ. Ἀνδρούτσου, Δογματική της Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας. Ἀθῆναι 1907, σ.401
2  Ἰακ.5,14-15
3  Π. Τρεμπέλα, Ὑπόμνημα εἰς τάς Ἐπιστολάς τῆς Καινῆς Διαθήκης. τόμ. Γ΄, Ἀθῆναι 1996 4. σσ. 277-278
4  Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Π. Ἀβαγιανού, νῦν Μητροιπολίτου Ἐλευθερουπόλεως. Τό ἱερό Εὐχέλαιο, Φάρμακο ζωῆς καί σωτηρίας. 
Ἀθῆναι 1998², α.χ. σσ.11-12
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ὀνομασίες. Ἔτσι ἀποκλήθηκε ἅγιον ἔλαιον, 
εὐχέλαιον, ἡγιασμένο ἔλαιο, χρίσμα δι’ ἐλαί-
ου, ἐλαίου χρίσις. Στή δυτική ἐκκλησία μάλι-
στα προσέλαβε ἄλλη ἀξία ἀφοῦ πλέον παρέ-
χεται ὡς ἔσχατο ἐφόδιο «ἐπί ἐπιθανατίας κλί-
νης». Σέ ἄλλες ὁμολογίες ἤ παραδόσεις τῆς 
ἐκκλησίας ἐξέλαβε ἐπίσης διαφορετικές ὀνο-
μασίες. Στή ρωμαιοκαθολική ἐκκλησία ἀπο-
καλεῖται ὡς «μυστήριο τῶν ἀσθενῶν», οἱ Σύ-
ροι καί οἱ Μαρωνίτες τό ἀποκαλοῦσαν ὡς 
«μυστήριο τῶν λυχνιῶν», ἀφοῦ λαμβάνουν 
τό ἔλαιο ἀπό τό κανδήλι τῆς ἀκοιμήτου τοῦ 
ἱεροῦ Βήματος. Ἡ ἐπικρατοῦσα ὀνομασία 
σήμερα εἶναι εὐχέλαιο καί πιθανῶς ἐπικράτη-
σε ἀπό τό μοναχό Ἰώβ, ὡς μία σύνθεση ἀπό 
τόν ἐξωτερικό τύπο τοῦ μυστηρίου»5. 

Σχετικά μέ τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου 
μαρτυρεῖ καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος, καθώς 
ἀναφέρει τό ἀνωτέρω χωρίον ἀπό τήν ἐπιστο-
λή τοῦ Ἰακώβου στόν τρίτο λόγο του περί 
Ἱερωσύνης. Ἐκεῖ συγκρίνει γονεῖς καί ἱερεῖς 
τονίζοντας τήν ἀνωτερότητα τῶν ἱερέων, κα-
θώς βοηθοῦν τούς ἀνθρώπους καί στά ψυχικά 
καί στά σωματικά τους νοσήματα, κάτι πού 
ἀδυνατοῦν νά πράξουν οἱ γονεῖς6. 

Σχετικές ἐπίσης μαρτυρίες γιά τό Εὐχέ-
λαιο βρίσκουμε καί «στήν ἀρχαία «λειτουργι-
κή διάταξη ἐξ Αἰγύπτου», τήν ταυτιζόμενη μέ 
τήν ἀποστολική παράδοση τοῦ Ἱππολύτου 
Ρώμης, πού ἀντλεῖ τήν πηγή της ἀπό τίς λεγό-
μενες «Ἀποστολικές Διαταγές» τοῦ δευτέρου 
αἰῶνος, καθώς καί τό εὐχολόγιο τοῦ Σερα-
πίωνος Θμουέως.  

Στό ἀρχαιότατο αὐτό Εὐχολόγιο συμπερι-
λαμβάνεται ἡ ἑξῆς ἀξιοσημείωτη καί ἐκφρα-
στικώτατη Εὐχή: «Ἐπικαλούμεθα Σέ τόν 
ἔχοντα πᾶσαν τήν ἐξουσίαν καί δύναμιν, τόν 
Σωτῆρα πάντων τῶν ἀνθρώπων, Πατέρα τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν καί Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ καί 
δεόμεθα, ὥστε ἐκπέμψαι δύναμιν ἰατρικήν ἀπό 

τῶν οὐρανῶν τοῦ Μονογενοῦς ἐπί τό ἔλαιον 
τοῦτο, ἴνα γένηται τοῖς χριομένοις ἤ μεταλαμ-
βάνουσι τῶν κτισμάτων Σου τούτων εἰς ἀπο-
βολήν πάσης νόσου καί πάσης μαλακίας, εἰς 
ἀλεξιφάρμακον παντός δαιμονίου, εἰς ἀφορι-
σμόν παντός πνεύματος πονηροῦ, εἰς ἐκδιωγ-
μόν παντός πυρετοῦ καί ρίγους καί πάσης 
ἀσθενείας, εἰς χάριν ἀγαθήν καί ἄφεσιν ἁμαρ-
τημάτων, εἰς φάρμακον ζωῆς καί σωτηρίας, 
εἰς ὑγείαν καί ὁλοκληρίαν ψυχῆς, σώματος καί 
πνεύματος, εἰς ρῶσιν τελείαν. Φοβηθήτω, Δέ-
σποτα πᾶσα ἐνέργεια σατανική, πᾶν δαιμό-
νιον, πᾶσα μάστιξ, πᾶσα ἀλγηδῶν, πᾶς πόνος 
ἤ ράπισμα ἤ ἐντείναγμα ἤ σκίασμα πονηρόν τό 
Ὄνομά Σου τό ἅγιον, ὅ ἐπεκαλεσάμεθα νῦν 
ἡμεῖς καί τό ὄνομα τοῦ Μονογενοῦς καί ἀπαρ-
χέσθω ὑπό τῶν ἐντός καί ἐκτός τῶν δούλων 
Σου, ἵνα δοξασθῆ τό ὄνομα τοῦ ὑπέρ ἡμῶν 
Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος, τοῦ τάς νό-
σους ἡμῶν καί τάς ἀσθενείας ἀναλαβόντος  
Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἐρχομένου κρῖναι ζῶντας 
καί νεκρούς. ὅτι δι’ Αὐτοῦ Σοί ἡ δόξα καί τό 
κράτος ἐν Ἁγίω Πνεύματι καί νῦν καί εἰς τούς 
σύμπαντας αἰῶνας τῶν αἰώνων Ἀμήν»7. 

Ἀπό τόν 5ο αἰώνα καί μετά πληθαίνουν οἱ 
ἀναφορές ἀπό τόν πάπα Ἰννοκέντιο Α΄, τόν 
Καισάριο Ἀρελάτης (6ος αἰ.) κ.α. Μία ἀκόμη 
χαρακτηριστική πληροφορία εἶναι ὅτι τόσο οἱ 
Νεστοριανοί, ὅσο καί οἱ Μονοφυσίτες, τη-
ροῦν τό μυστήριο τοῦ εὐχελαίου, ἐνῶ χαρα-
κτηριστική εἶναι καί ἡ ἀναφορά τοῦ πατριάρ-
χη τῶν Ἀρμενίων Ἰωάννη Mandakuni (πέρ. 
480) περί τοῦ μυστηρίου8. 

Ἀξιομνημόνευτη ἐπίσης διδασκαλία καί 
μαρτυρία γιά τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου 
εἶναι ἡ σχετική ἀναφορά τοῦ Ἁγίου Νικοδή-
μου τοῦ Ἁγιορείτου, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς: 
«Μά ἀνίσως, ὤ χριστιανοί, εἶναι κανένας ἀπό 
λόγου σας ἀσθενής καί κλινήρης καί διά τήν 
ἀσθένειαν δέν ἠμπορεῖ νά προσεύχεται καί νά 

5  Ἰστοσελίδα ORTHODOX WIKI (Νίκ. Ματσούκας, Δογματική καί Συμβολική Θεολογία Β΄, σέλ. 495 - Πᾶν. Τρεμπέλας, Δογματική, 
Τόμος Γ΄, σέλ. 348)

6  Ἀρχιμ. Χρύσ. Ἀβαγιανού, ἔνθ ἄν.σσ.24-25
7  Χρύσ. Ἀβαγιανού, ἔνθ ἄν. σσ.20-21
8  Ἰστοσελίδα ἔνθ ἄν., (Νικόλαος Ματσούκας, “Δογματική καί Συμβολική Θεολογία Β΄”, Πουρναρᾶς, Θεσσαλονίκη 2007)
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ψάλλη τῷ φιλανθρώπω Θεῶ εἰς τούς διωρι-
σμένους καί συνήθεις καιρούς τῆς προσευχῆς 
καί ψαλμωδίας, τόσον ἐν τῇ νυκτί, ὅσον καί ἐν 
τῇ ἡμέρα, μηδέ τότε, λέγω, ἐν τῇ ἀσθενεία του 
δέν πρέπει νά ἀμελῆ τους θείους ὕμνους καί 
προσευχάς. Μηδέ ἄς γένη ἄμοιρος ἀπό τά 
πνευματικά ἔργα ἐκεῖνα, μέ τά ὁποῖα εὑρίσκει 
εἰς τήν ἀσθένειαν του βοηθόν τήν τοῦ Θεοῦ 
ἀγαθότητα, ἀλλά ἄς μεταχειρίζεται ὡσάν κά-
ποιους μεσίτας καί πρεσβευτάς πρός τόν Θεόν 
τούς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας ἤ τούς ἱερεῖς 
ἤ καί τούς ἀρχιερεῖς, τούς θύοντας τῷ Θεῶ θυ-
σίαν καθαράν τῆς αἰνέσεως»9. 

Στό ἱερό, λοιπόν, Μυστήριο τοῦ Εὐχελαί-
ου προσεύχονται ὑπέρ τοῦ ἀρρώστου χρι-
στιανοῦ καί ἐκλιπαροῦν τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ 
γιά τήν σωτηρία του οἱ προσκεκλημένοι πρός 
τοῦτο πρεσβύτεροι τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ προ-
σευχή τῶν ἱερέων συνιστᾶ αὐτό ποῦ γράφει ὁ 
Ἀδελφόθεος ὡς «εὐχή τῆς πίστεως». Ὅπως 
σωστά παρατηρήθηκε, ἐδῶ ἔχομε κάποια διά-
κριση μεταξύ τῆς κοινῆς προσευχῆς τῶν 
πολλῶν, τῶν χριστιανῶν, καί τῆς προσευχῆς 
τῆς Ἐκκλησίας. Στό κρεβάτι τοῦ ἄρρωστου 
ἀδελφοῦ προσεύχεται ὑπέρ ἐγέρσεώς του 
«ἀπό κλίνης ὀδυνηρᾶς καί στρωμνῆς κακώ-
σεως» ἡ Ἐκκλησία καί ὄχι ἕνας ἤ πολλοί πι-
στοί! Ἡ τόσο ἐνδιαφέρουσα αὐτή θεολογική 
ἄποψη- ἑρμηνεία τοῦ Μυστηρίου ἔχει ὡς 
ἑξῆς: «Ἐν τῷ μυστηρίω προσεύχεται ἡ Ἐκκλη-
σία μετ’ ἐξουσίας», καί ὄχι πρόσωπον ἤ πρό-
σωπα. Ἐπειδή λοιπόν ἡ προσευχή εἶναι τῆς 
πίστεως, διά τοῦτο «σώσει τόν κάμνοντα καί 
ἐγερεῖ αὐτόν ὁ Κύριος». Τά αἰτήματα τῶν 
ἄλλων προσευχῶν ἴσως δέν τά ἐκπληροῖ ὁ 
Κύριος, ἀκόμη καί ἄν ὁ δεόμενος εἶναι ὁ 
Παῦλος (Β΄ Κόρ.12,8-9). Τά αἰτήματα ὅμως 
τῆς Ἐκκλησίας «ἐν τοῖς μυστηρίοις δέν ὑπάρ-
χει περίπτωση νά μήν εἰσακουσθοῦν, ἀκόμη 
καί ἄν εἶναι ἀνάξιοι οἱ δεόμενοι, διότι ἐκεῖ δέ-

εται ἡ πίστις, ἡ Ἐκκλησία, ὁ μεσίτης Κύριος 
Ἰησοῦς Χριστός»10. 

Ἐπίσης μαζί μέ τήν προσευχή τῶν ἱερέων, 
τήν «εὐχή τῆς πίστεως» στό Μυστήριο τοῦ 
Εὐχελαίου τελεῖται καί ἡ ἐπάλειψη τοῦ ἀρρώ-
στου μέ τό ἁγιασμένο λάδι. Μᾶς εἶναι γνωστό 
ἀπό τήν ἱστορία, τή θρησκευτική καί πολιτι-
στική τῶν λαῶν τοῦ κόσμου, ὅτι τό λάδι χρη-
σιμοποιεῖτο ἀπό τούς ἀνθρώπους καί γιά θε-
ραπευτικούς καί γιά θρησκευτικούς λόγους. 
Ὁ εὐλογημένος καί τόσο πολύτιμος καρπός 
τῆς ἐλιᾶς ἐθεωρεῖτο φάρμακο, «μαλακτικό 
τῶν μυών καί τῆς φλεγμονῆς»11. Μαζί μέ τό 
κρασί τά ἔφεραν μαζί τους ὡς φυσικά φάρμα-
κα πρώτης ἀνάγκης πάντοτε οἱ ταξιδιῶτες γιά 
νά τά χρησιμοποιήσουν σέ ὥρα ἀνάγκης, ὡς 
πρῶτες βοήθειες σέ περιστατικά τραυμα-
τισμῶν ἤ ἄλλων σωματικῶν κακώσεων. Σέ 
αὐτό συνηγορεῖ καί ἡ γνωστή παραβολή τοῦ 
Κυρίου, ἡ λεγομένη τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου, 
ὅπου ὁ εὐσπλαχνικός ταξιδιώτης «προσελθών 
κατέδησε τά τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον 
καί οἶνον» (Λουκᾶ 10,34). 

Ἀλλά τό λάδι στούς ἀρχαίους λαούς χρη-
σίμευε καί ὡς σπονδή στά θυσιαστήρια καί 
γιά τή χρίση τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ περιουσίου 
λαοῦ, πολιτικῶν καί θρησκευτικῶν ἀρχόν-
των. Ἐντυπωσιακή πρέπει νά ἦταν ἡ ἐπίσημη 
χρίση τοῦ Ἰουδαίου ἀρχιερέως, ὥστε ἴχνη τῆς 
τελετῆς αὐτῆς νά συναντοῦμε στόν 132 Ψαλ-
μό, ὅπου ἀκοῦμε τόν ἱερό ψαλμωδό νά ψάλ-
λει: «Ὡς μύρον ἐπί κεφαλῆς, τό καταβαῖνον 
ἐπί πώγωνα, τόν πώγωνα τοῦ Ἀαρών, τό κατα-
βαῖνον ἐπί τήν ὤαν τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ» 
(στ.2). «Ἄλλο ὅμως τό λάδι τοῦ ἰ. Εὐχελαίου. 
Οὔτε ἡ θεραπευτική χρήση τοῦ λαδιοῦ, οὔτε ἡ 
μαγική χρήση του σέ ἀρχαίους λαούς, οὔτε ἡ 
θρησκευτική του χρήση στή λατρεία τῆς Π. 
Διαθήκης, μειώνει τήν ἀξία τοῦ χριστιανικοῦ 
τούτου μυστηρίου»12.

9  Ἀρχιμ. Χρύσ. Ἀβαγιανού, ἔνθ ἄν. σσ.13-14
10  Σ. Σάκκου, Ἑρμηνεία εἰς τήν Ἐπιστολήν τοῦ Ἰακώβου, Θεσσαλονίκη 1975, σ.159.
11  Σ. Σάκκου, μνήμ. ἔργ.  σ.157.
12  Σ. Σάκκου, μνήμ. ἔργ.σ.158.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
 

Ἡ Μικρασιατική καταστροφή ἀποτέλε-
σε ἕνα γεγονός τεράστιας σημασίας γιά τό 
ἑλληνικό κράτος. Ἐπέφερε μία βαθύτατη το-
μή στήν κοινωνική, οἰκονομική καί πολιτιστι-
κή ζωή τῆς Ἑλλάδας. Δέν ὑπῆρξε ἁπλά ἕνα 
μονοσήμαντο, ἀλλά ἕνα πολύπλευρο, πολυ-
σήμαντο καί ἀποφασιστικῆς σημασίας γεγο-
νός. Ὡστόσο, ἡ εἰσροή ἑνός τόσο μεγάλου 
ἀριθμοῦ προσφύγων (περίπου 1.200.000) 
βρῆκε ἀπροετοίμαστο τό ἑλληνικό κράτος. 
Γιά νά γίνει ἀντιληπτό τό μέγεθος τῆς τερά-
στιας προσπάθειας πού ἀπαιτοῦνταν γιά τή 
φροντίδα ὅλων αὐτῶν τῶν προ σφύγων, κρί-
νεται σκόπιμο νά γίνει πρῶτα μία μικρή ἀνα-
φορά στό ἱστορικό πλαίσιο τῆς περιόδου καί 
ἰδιαίτερα στήν οἰκονομική καί πολιτική κατά-
σταση τῆς χώρας. Στή συνέχεια γίνεται ἀνα-
φορά στά ἄμεσα προβλήματα πού προέκυψαν 
ἀπό τήν ἔλευση τῶν προσφύγων καί στούς 
τρόπους μέ τά ὁποία ἀντιμετωπίστηκαν. Τέ-
λος, παρατίθενται καί ὁρισμένα συμπερά-
σματα.  

Πρέπει ἐπίσης νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἀνά-
πτυξη τῶν διαφόρων θεμάτων δέν εἶναι ἰσο-
δύναμη. Συγκεκριμένα, τό κεφάλαιο πού 
ἀνα  φέ  ρεται στή στέγαση καταλαμβάνει – δι-
καιωματικά ἴσως λόγω καί τῆς ἐξέχουσας ση-

μασίας του – τό μεγαλύτερο μέρος τῆς σύ -
ντομης αὐτῆς ἐργασίας. Στά ὑπόλοιπα κεφά-
λαια παρουσιάζονται συνοπτικότερα τά ἐπι-
μέρους ζητήματα καί γίνονται παραπομπές σέ 
ἀναλυτικότερα συγγράμματα.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: 
 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

 
Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ βίαιος ξεριζωμός τῶν 

ἑλληνικῶν πληθυσμῶν ἀπό τίς ἑστίες τους 
καί τά ἀπανωτά προσφυγικά ρεύματα πού κα-
τέκλυσαν τήν Ἑλλάδα, πρίν ἀκόμη ὑπογρα-
φεῖ ἡ Σύμβαση τῆς Ἀνταλλαγῆς τῶν πλη-
θυσμῶν Ἑλ  λάδας – Τουρκίας, δέν ἐπιτρέπουν 
νά γίνει λόγος γιά κάποιο μελετημένο σχεδια-
σμό ὑποδοχῆς καί πρώτης ἐγκατάστασης τό-
σων χιλιάδων ἀνθρώπων. Ἑπομένως, ὅταν 
στίς 30 Ἰανουαρίου 1923, ὑπογράφηκε στή 
Λωζάνη ἡ Σύμβαση τῆς Ἀνταλλαγῆς, ἡ 
Ἑλλάδα ἀναγκάστηκε νά ἀναγνωρίσει μία 
“de facto” κατάσταση: Οἱ πρόσφυγες ἤδη 
βρίσκονταν στόν ἑλληνικό χῶρο καί εἶχαν 
ἐγκατασταθεῖ σέ κάποιο πρόχειρο προσφυγι-
κό καταυλισμό μέ σκηνές καί παράγκες, ἀκό-
μη καί σέ ἀποθῆκες ἤ ἐγκαταλελειμμένα 
ἐργοστάσια1.  

1Πελαγίδης Στάθης, Προσφυγική Ἑλλάδα (1913-1930), σ.57.

Τοῦ Ἰωάννου Π. Χατζηεμμανουήλ, Δημοσιογράφου
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Ἐπιπλέον, ὁ ἀριθμός τῶν προσφύγων 
πού ἔφθασαν στήν Ἑλλάδα  ὡς τά τέλη τοῦ 
1922, σέ συνδυασμό μέ τήν κατάστασή τους 
(ταλαιπωρημένοι, ψυχικά καί σωματικά 
τραυματισμένοι, ἐνδεεῖς), δυσκόλευαν σέ 
τρομακτικό βαθμό τό ἔργο ἑνός μικροῦ καί 
ἄπειρου, σέ τέτοιου εἴδους καταστάσεις, κρά-
τους2.  

Ταυτόχρονα, εἶναι καλό νά ληφθεῖ ὑπό-
ψη ὅτι ἡ προσφυγική ἀποκατάσταση εἶναι 
συνδεδεμένη μέ ὁρισμένους παράγοντες. 
Κατ’ ἀρχήν, ἡ Ἑλλάδα λόγω τῶν μακροχρό-
νιων πολέμων (ἀπό τούς Βαλκανικούς καί 
ἔπειτα) εἶχε ἐξαντληθεῖ οἰκονομικά. Οἱ συνε-
χεῖς πολεμικές ἐπιστρατεύσεις δέν ἄφηναν 
περιθώρια αἰσιο  δο ξίας.  

Ταυτόχρονα, ἡ διπλωματική θέση τῆς 
χώρας, ἐμφανιζόταν σοβαρά ἐξασθενημένη 
ἀφοῦ προερχόταν ὄχι μόνο ἀπό μία ὀδυνηρή 
ἥττα στό πεδίο τῶν μαχῶν ἀλλά ἦταν καί 
ἐγκαταλελειμμένη ἀπό τούς πρώην συμμά-
χους της. Ἐπιπλέον καί στό ἐσωτερικό ἡ κα-
τάσταση ἦ ταν ἰδιαίτερα ταραγμένη. Τά πολι-
τικά πάθη ἦταν ὀξυμμένα, τό στράτευμα εἶχε 
ἀνάγκη ἀνα συγκρότησης, τά οἰκονομικά 
ἔχρηζαν ἀνόρθωσης ἐνῶ καί ἡ ἑνότητα τοῦ 
ἔθνους ἐμφανιζόταν διασπασμένη.  

Τό ἑλληνικό κράτος ἔπρεπε λοιπόν νά 
ὑπερνικήσει ὅλες αὐτές τίς δυσχέρειες καί νά 
ἀνταπεξέλθει, μέ τρόπο ἄμεσο καί ἀποτελε-
σματικό, στό πιεστικό πρόβλημα τῆς ἀποκα-
τάστασης τῶν προσφύγων3.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: 
 

Η ΣΤΕΓΑΣΗ  
 

Ἕνα πρῶτο καί ἰδιαίτερα βαρύνουσας 
σημασίας ζήτημα ἦταν ἡ στέγαση τῶν χιλιά-

δων προσφύγων. Κατά τίς πρῶτες ὧρες τῆς 
μικρασιατικῆς τραγωδίας, ἡ ἀρχική δραστη-
ριοποίηση ἀπό πλευρᾶς ἑλληνικῶν ἀρχῶν 
ἀφοροῦσε τή συλλογή τροφίμων καί χρημά-
των. Σύντομα, ἄρχισε ἡ παραχώρηση τῶν 
ὑπόστεγων τοῦ Πειραιᾶ, τῶν προτεσταντικῶν 
ἐκκλησιῶν καί κάποιων αἰθουσῶν τοῦ Τζά-
νειου νοσοκομείου. Τό ἑπόμενο βῆμα, ἦταν ἡ 
ἀπόφαση τῆς Ἐπαναστατικῆς Ἐπιτροπῆς 
(πού εἶχε δημιουργηθεῖ μετά τή Μικρασιατι-
κή καταστροφή καί εἶχε ἀναλάβει τίς τύχες 
τῆς χώρας) γιά ἐπίταξη κάποιων ἀκινήτων, 
δεκαπέντε μέρες μετά τήν καταστροφή. 
Ἔτσι, ἐπιτάχθηκαν οἰκήματα πού ἀνῆκαν σέ 
φυσικά πρόσωπα, σέ ἑταιρεῖες, σέ νομικά 
πρόσωπα δημοσίου ἤ ἰδιωτικοῦ δικαίου, σέ 
μονές καί ναούς. Ἀκολούθως, ἐπιτάχθηκαν 
θέατρα, κινηματογράφοι, γραφεῖα, ἀποθῆκες 
καί φυσικά κατοικίες (μή κατοικούμενες). 
Πολύ σύντομα ὅμως, ἔγινε φανερό ὅτι ἡ ἐπί-
ταξη τῶν «μή κατοικούμενων» οἰκιῶν, δέν 
ἐπαρκοῦσε. Λίγο ἀργότερα, μέ ἀπόφαση τοῦ 
Ὑπουργοῦ Περιθάλψεως (ὁ ὁποῖος προΐστα-
το τοῦ ἀντίστοιχου ὑπουργείου, πού εἶχε 
ἱδρυθεῖ τό Νοέμβριο τοῦ 1922 γι’ αὐτό τό 
σκοπό) ἀποφασίστηκε ἡ ἐπέκταση τῆς ἐπίτα-
ξης καί «ἐπί ἀκινήτων κατοικούμενων» ἤ  
ὁπωσδήποτε χρησιμοποιημένων. Μέ αὐτόν 
τόν τρόπο ἄρχισε ἡ συγκα τοί   κηση γηγενῶν 
καί προσφύγων ἡ ὁποία σέ ἀρκετές περιπτώ-
σεις ὁδηγοῦσε σέ δημιουργία ἐντάσεων μετα-
ξύ τους4.  

Λίγο ἀργότερα, ἡ ἑλληνική κυβέρνηση, 
μπροστά στό τεράστιο ἔργο πού ἔπρεπε νά 
ἀναλάβει, ζήτησε τή βοήθεια τῆς Κοινωνίας 
τῶν Ἐθνῶν (ΚΤΕ). Μέ πρωτοβουλία τῆς 
ΚΤΕ, ἱδρύθηκε τό Σεπτέμβριο τοῦ 1923, ἕνας 
αὐτόνομος ὀργανισμός, ἡ Ἐπιτροπή Ἀποκα-
τάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ), μέ ἕδρα τήν 

2  Βακαλόπουλος Ἀπόστολος, Νέα Ἑλληνική Ἱστορία (1204-1985), σ. 371.
3  Πελαγίδης Στάθης, ο.π,  σ.67. Σημείωση: Ἡ ἐπίταξη γίνεται, κατά κύριο λόγο, στά ἀκίνητα πού ἔχουν δωμάτια περισσότερα τοῦ 
διπλασίου τοῦ ἀριθμοῦ τους  ἐνοίκων, στό ἴδιο σ.73. Σημείωση: Γιά τό ζήτημα τῶν ἐπιτάξεων καί τή συγκατοίκηση προσφύγων 
καί γηγενῶν, τίς συγκρούσεις, τίς κοινωνικές ἐπαφές βλ. Ἐπιστημονικό Συμπόσιο, σ.69-84

4  Γκιζελή Βίκα, «Ἐπίταξις ἀκινήτων κατοικούμενων ἤ ὁπωσδήποτε χρησιμοποιούμενων», Ἐπιστημονικό Συμπόσιο, σ. 71-72.
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Ἀθήνα. Ἕνας ἀπό τούς βασικούς στόχους της 
ἦταν ἡ ἐξασφάλιση ὁριστικῆς στέγασης γιά 
τούς πρόσφυγες (ὁ ἄλλος ἦταν ἡ πρόνοια γιά 
εὕρεση ἐργασίας). Δύο ἦταν οἱ μορφές πού 
ἔλαβε ἡ στέγαση, ἀγροτική καί ἀστική. Ἡ 
πρώτη συνίστατο στήν ἐγκατάσταση προ-
σφύγων σέ ἐγκαταλελειμμένα χωριά, σέ νέ-
ους συνοικισμούς προσαρτημένους σέ χωριά 
καί σέ νέους ἀμι γῶς προσφυγικούς συνοικι-
σμούς5. Τά σπίτια στά ὁποῖα ἐγκαταστάθηκαν 
οἱ πρόσφυγες ἀνῆκαν στούς ἀνταλλάξιμους 
μουσουλμανικούς πληθυσμούς πού εἶχαν 
ἐγκαταλείψει τήν Ἑλλάδα. Πολλά ἀπό αὐτά, 
λόγω κατασκευαστικῶν ἀτελειῶν καί σημαν-
τικῶν ζημιῶν, ἐπισκευάστηκαν ἀπό τήν ΕΑΠ 
(τό 1/5 τοῦ συνόλου), ἐνῶ χτίστηκαν καί 
ἄλλα 40.5576. Τά κτίσματα ἦταν συνήθως δύο 
δωμάτια, μία ἀποθήκη καί ἕνας σταῦλος. Τά 
ὑλικά κατασκευῆς τους ποίκιλαν ἐνῶ ἡ κατα-
σκευή τους ἔγινε μέ δύο τρόπους: εἴτε μέ ἀνά-
θεση σέ ἐργολάβους εἴτε μέ ἀνέγερση ἀπό 
τούς ἴδιους τούς πρόσφυγες –μέ  τή χορήγηση 
τῶν οἰκοδομικῶν ὑλικῶν καί ὑπό τήν καθο-
δήγηση τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Ἐπιτροπῆς7.  

Ἡ δεύτερη  μορφή στέγασης ἦταν ἡ 
ἀστι κή. Τή φροντίδα γι’ αὐτήν ἀνέλαβαν τό 
κράτος ἀλλά καί ἡ ΕΑΠ. Κύριο καθῆκον τῆς 
ΕΑΠ, μόλις ἀνέλαβε τό ἔργο της, ἦταν νά 
ὁλοκληρώσει τίς ἐργασίες πού ἄρχισε ἡ Κυ-
βέρνηση ἀπό τό 1922 γιά τήν ἀνέγερση 
ἀστικῶν συνοικισμῶν στήν Ἀθήνα καί στήν 
ἐπαρχία8. Ὅσον ἀφορᾶ, τά σπίτια πού χτίστη-
καν στήν Ἀθήνα, κύριο χαρακτηριστικό τους 
ἦταν ὅτι ἦταν μικρά καί πέτρινα, χτισμένα σέ 

οἰκόπεδα πού, ἤ ἀγοράστηκαν ἀπό ἰδιῶτες ἤ 
ἀπαλλοτριώθηκαν ἀπό τήν Κυβέρνηση μέ 
ἀναγκαστικούς νόμους9. Παράλληλα,  προ-
γραμματίστηκαν νά χτιστοῦν σπίτια γιά 
ἀστούς πρόσφυγες καί σέ μικρότερες ἐπαρ-
χιακές πόλεις τῆς Ἑλλάδας. Ἔτσι, μέχρι τά 
τέλη τοῦ 1924 ἱδρύθηκαν ἄλλοι πέντε συνοι-
κισμοί στήν ἐπαρχία (στούς νομούς Ξάνθης, 
Ροδόπης, Ἔβρου)10. Ἐπιπροσθέτως, ἔγινε 
σχεδιασμός γιά ἵδρυση ἀστικῶν συνοικισμῶν 
σέ ἄλλες 14 πόλεις, ἀπό τίς ὁποῖες οἱ 10 ἦταν 
στή Μακεδονία11.  

Στήν οὐσία ἡ ἀστική στέγαση τῶν ἀστῶν 
τό 1922 συμπεριέλαβε ἕνα πλῆθος δραστη-
ριοτήτων, ὅπως τήν πρόσκαιρη στέγαση σέ 
καταυλισμούς, τή στέγαση σέ προσωρινά 
οἰκίσματα, τή στέγαση μέ ἐνοίκιο. Στή συνέ-
χεια ἀκολούθησε ἡ ὁριστική ἐγκατάσταση μέ 
δημιουργία καθεστῶτος ἰδιοκτησίας, δανει-
οδότηση, ἀπαλλοτρίωση καί συστάσεις οἰκο-
δομικῶν συνεταιρισμῶν12.   

Συνεχίζεται

5  Πελαγίδης Στάθης, Προσφυγική Ἑλλάδα (1913-1930), σ.77.
6  Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν, Ἡ ἐγκατάσταση τῶν προσφύγων στήν Ἑλλάδα, σ.65.
7Στό ἴδιο, σ. 67. Σημείωση : Γιά τά χαρακτηριστικά τῶν σπιτιῶν αὐτῶν, βλ. στό ἴδιο, σ.67. Σημείωση: Περιοχές ἐγκατάστασης τῶν 
ἀγροτῶν ἦταν ἡ Μακεδονία ἡ Θράκη (8.060 σπίτια), ἡ Κρήτη (3.352 σπίτια) καί ἡ Ἤπειρος (500).

8  Πελαγίδης Στάθης, Προσφυγική Ἑλλάδα (1913-1930), σ. 270.
9  Στό ἴδιο, σ.279.
10  Στό ἴδιο, σ.280.
11  Στό ἴδιο, σ. 282.
12  Γκιζελή Βίκα, «Ἐπίταξις ἀκίνητων κατοικούμενων ἤ ὁπωσδήποτε χρησιμοποιούμενων», Ἐπιστημονικό Συμπόσιο, σ.69. 
Σημείωση 1: Οἱ συνοικισμοί στήν Ἀθήνα ἦταν σέ Κοκκινιά, Ν. Ἰωνία, Καισαριανή, Παγκράτι καί στήν ἐπαρχία σέ Ἔδεσσα, Βόλο, 
Ἐλευσίνα. Σημείωση 2: Σημαντικό ρόλο στήν προώθηση τοῦ ἀστικοῦ προγράμματος τῆς ΕΑΠ διαδραμάτισε ἡ ἐπιτυχής ἔκδοση 
τοῦ προσφυγικοῦ δανείου τοῦ 1924. 
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Μέ τόν ὄρο «φορολογικοί παράδεισοι» (tax 
haven) ἤ φορολογικά καταφύγια, χαρακτηρίζον-
ται γενικά οἱ χῶρες-κράτη πού διαθέτουν εἰδική 
φορολογική πολιτική μέ χαμηλή ἤ καί καθόλου 
φορολογία γιά ὅσους ξένους ἐπενδυτές ἱδρύουν 
ἐκεῖ ἑταιρεῖες, μεταφέρουν ἐκεῖ τά κεφάλαια ἤ 
τά περιουσιακά τους στοιχεῖα. Ἔτσι οἱ ἐπενδυτές 
καταβάλλουν πολύ μειωμένη ἤ καί καθόλου φο-
ρολογία ἔναντι τῆς προβλεπόμενης στή χώρα τῆς 
μόνιμης διαμονῆς τους. Σέ ὁρισμένες περιπτώ-
σεις, προκειμένου νά προσελκύουν ξένους ἐπεν-
δυτές, οἱ χῶρες αὐτές ἔχουν ὡς πάγια πολιτική νά 
μή διαθέτουν σέ τρίτους ὁποιαδήποτε πληροφο-
ρία σχετικά μέ τίς οἰκονομικές δραστηριότητες 
τῶν ἐπενδυτῶν πού δραστηριοποιοῦνται στό 
ἔδαφός τους. Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα διάφορα 
ἄτομα, φυσικά ἤ νομικά πρόσωπα, ἤ καί διεθνεῖς 
ἑταιρεῖες, νά καταφεύγουν σ΄ αὐτά τά κράτη καί 
νά δημιουργοῦν τίς λεγόμενες «ὀφσόρ» ἑται-
ρεῖες» (offshore)  (ἤ ἀλλιῶς «ὑπεράκτιες ἑται-
ρεῖες» ἤ «ὑπερπόντιες ἐταιρίες»), μέ ἕδρα αὐτούς 
τούς «παραδείσους» καί μέ ἀπώτερο σκοπό τή 
μικρότερη δυνατή φορολογική τους ἐπιβάρυνση 
καί κατ΄ ἐπέκταση τήν ἀπαλλαγή φορολογίας 
τους ἀπό τή χώρα τῆς μόνιμης διαμονῆς τους 
ἀλλά καί τήν ἀπόκρυψη δραστηριοτήτων οἱ 
ὁποῖες μπορεῖ σέ κάποιες περιπτώσεις νά εἶναι 
παράνομες. Ὁ ὅρος offshore σημαίνει μακράν 
τῶν ἀκτῶν, ἐπειδή ὅμως δημιουργήθηκε στήν 
Ἀγγλία, πού εἶναι μία μεγάλη νῆσος, ὁ ὅρος αὐτός 
κατ’ ἐπέκταση σημαίνει «ἐκτός ἐπικράτειας» καί 
μέ αὐτή τήν ἔννοια κατέληξε ὡς διεθνής ὅρος πού 
ἀφορᾶ τήν ἐπιχειρηματικότητα στό ἐξωτερικό 
καί εἰδικότερα αὐτή πού δημιουργεῖται σέ ἕναν 
τέτοιο «φορολογικό παράδεισο». 

Ποιές ὅμως εἶναι αὐτές οἱ χῶρες σήμερα 
πού χαρακτηρίζονται ἔτσι ;Ὅταν μιλᾶμε γιά τήν 
προσέλκυση ξένων ἑταιρειῶν προκειμένου νά 
μετατοπίζουν τεχνητά τά ἔσοδά τους ἀπό τίς 

χῶρες πού ξεκίνησαν καί ἔχουν ὑψηλή φορολο-
γία, καμία χώρα στόν κόσμο δέν εἶναι τόσο γνω-
στή καί δέν φιλοξενεῖ τόσο μεγάλο ὄγκο 
ἑταιρειῶν ὅσο ἡ Ἰρλανδία. Τεχνολογικοί κολοσ-
σοί καί ἄλλες μεγάλες ἑταιρεῖες ἐπωφελοῦνται 
ἀπό τίς εὐνοϊκές φορολογικές συνθῆκες τῆς 
χώρας, ἐξασφαλίζοντας δεκάδες δισεκατομμύρια 
δολάρια σέ ἔσοδα κάθε χρόνο. Αὐτό εἶχε ὡς ἀπο-
τέλεσμα τεράστια αὔξηση ἐσόδων γιά τήν ἴδια τή 
χώρα. Σύμφωνα μέ στοιχεῖα στό διαδίκτυο, ἡ 
Ἐλβετία προσελκύει τό δεύτερο ὑψηλότερο 
ἀριθμό τεχνητά μετατοπισμένων ξένων κερδῶν. 
Ἐπίσης ἐμφανίζει χαρακτηριστικά φορολογικοῦ 
παραδείσου καί διευκολύνει τόν ἐπιθετικό φορο-
λογικό σχεδιασμό, κάτι τό ὁποῖο συμβαίνει καί 
στήν Κύπρο, τήν Οὐγγαρία, τό Λουξεμβοῦργο, τή 
Μάλτα καί τήν Ὀλλανδία, γιά τήν γηραιά ἤπειρο. 
Οἱ ἐρευνητές ἐκτιμοῦν ὅτι περίπου τό 40% ὅλων 
τῶν πολυεθνικῶν κερδῶν μετατοπίζονται σέ φο-
ρολογικούς παραδείσους κάθε χρόνο κι αὐτό ση-
μαίνει τεράστια χαμένα κέρδη γιά τίς χῶρες μέ 
τήν φερόμενη «ὑψηλή φορολόγηση». 

Ἀκολουθεῖ μία πρόσφατη (2020) λίστα τέ-
τοιων «φορολογικῶν παραδείσων» : 1. Ἅγιος 
Εὐστάθιος 2. Ἀλβανία 3. Ἀνατολικό Τιμόρ 4. 
Ἀνγκουίλα 5. Ἀνδόρα 6. Βανουάτου 7. Βερμοῦδες 
8. Βόρεια Μακεδονία 9. Βοσνία-Ἐρζεγοβίνη 10. 
Βουλγαρία 11. Βρετανικές Παρθένοι Νῆσοι 12. Γι-
βραλτάρ 13. Γκέρνσεϊ 14. Ἡνωμένα Ἀραβικά Ἐμι-
ράτα 15. Ἰρλανδία 16. Κατάρ 17. Κιργιστάν 18. 
Κόσοβο 19. Κύπρος 20. Λιχτενστάιν 21. Μακάο 22. 
Μαλδίβες 23. Μαυροβούνιο 24. Μολδαβία 25. 
Μογγολία 26. Μονακό 27. Μπαρμπάντος 28. 
Μπαχάμες 29. Μπαχρέιν 30. Μπελίζ 31. Μπονέρ 
32. Νῆσοι Κέιμαν 33. Νῆσοι Μάρσαλ 34. Νῆσοι 
Τερκς καί Κάικος 35. Νῆσος τοῦ Μᾶν 36. Οὐγγαρία 
37. Παραγουάη 38. Σάμπα 39. Σαουδική Ἀραβία 
40. Σρί Λάνκα 41. Τζέρσεϊ 42. Τουρκμενιστᾶν  

Τοῦ Οἰκονομολόγου 
Νικολάου Χατζητριανταφύλλου
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Ὁ σημερινός ναός εἶναι κτίσμα τοῦ 1872. Στό 
χωριό τοῦ σημερινοῦ ναοῦ ὑπῆρχε μικρός ναός 
τοῦ 5ου αἰ. ὁ ὁποῖος ἦταν μετόχι τοῦ ἀνδρικοῦ μο-
ναστηριοῦ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας. Τό μοναστήρι 
τῆς Ἁγίας Βαρβάρας βρισκόταν Δυτικά στό 
Παγγαῖο πάνω ἀπό τήν Παλαιά Αὐλή στήν πε-
ριοχή Τσεβγάτικα. 

Κατά τόν 17ο αἰῶνα περίπου μέ τήν ἵδρυση 
τοῦ οἰκισμοῦ τῆς Παλιᾶς Αὐλῆς, ὁ ναός κατα-
σκευάστηκε πιό μεγάλος γιά τίς λατρευτικές 
ἀνάγκες τοῦ χωριοῦ. 
Ὁ Ναός εἶναι ρυθμοῦ 
τρίκλητης Βασιλικῆς. 

Οἱ ἐξωτερικοί τοί-
χοι εἶναι κατασκευα-
σμένοι λιθοδομή ἀπό 
πέτρα τοῦ Παγγαίου. 
Οἱ ἕξι κολόνες πού χω-
ρίζουν τόν ναό σέ τρία 
κλίτη εἶναι ἀπό κορ-
μούς καστανιᾶς. Στήν 
δυτική πλευρά τοῦ 
ναοῦ ὑπάρχει ὁ γυναι-
κωνίτης. Ἡ σκεπή φέρει σχιστόλιθους τοῦ Παγ-
γαίου. 

Ὁ ναός τιμᾶται στήν μνήμη τοῦ προφήτη 
Ἠλία τοῦ Θεσβίτη καί ἑορτάζει 20 Ἰουλίου ὅπου 
τελείται τό παραδοσιακό κουρμπάνι (σφάγια χα-
ρισμένα ἀπό τούς βοσκούς κατοίκους τοῦ χω-
ριοῦ). 

Παλαιότερα γιόρταζε καί τήν ἡμέρα τοῦ 
Ἁγίου Ἀθανασίου 28 Ἰανουαρίου εἰς ἀνάμνηση 
τῆς ἀπελευθέρωσης τῶν ἀνδρῶν κατοίκων τῆς 
Αὐλῆς οἱ ὁποῖοι κρατήθηκαν ὅμηροι ἀπό τό 
Βουλγαρικό κράτος. 

Κατά τήν ἐπισκευή τοῦ ναοῦ τό 2000 στήν 
πλαϊνή πόρτα (νότια πλευρά) βρέθηκε τάφος μο-
ναχοῦ στό κατώφλι τῆς πόρτας ὅπου μαρτυρεῖ 
τήν χρήση τοῦ ναοῦ στήν παλαιοχριστιανική πα-
ράδοση ὅπου μοναχοί θάβονταν στήν πόρτα γιά 
νά τούς πατᾶνε οἱ πιστοί λόγω τῆς ταπείνωσής 
τους. 

Στή νότια καί δυτική πλευρά ὁ ναός φέρει νάρ-
θηκα κατασκευασμένο ἀπό ξύλο καστανιᾶς καί 
πλάκες σχιστόλιθου. 

Στήν Ἀνατολική πλευρά πίσω ἀπό τό ἱερό 
βῆμα βρίσκεται ὁ τάφος τοῦ πατρός Ἰωάννου 
Παπαϊωάννου τοῦ Μακεδονομάχου, ὁ ὁποῖος 
ἦταν ὁ τελευταῖος ἱερέας τοῦ ναοῦ ὅσο ἡ παλιά 
Αὐλή ἦταν κατοικημένη. 

Ἀνατολικά τῆς κεντρικῆς εισόδου ἀπό τόν 
προαύλιο χώρο βρίσκεται τό καμπαναριό, κτί-

σμα διώροφο, τό ὁποῖο 
εἶναι κτίσμα 1885 με-
ταγενέστερο τοῦ ναοῦ. 

Στήν Δυτική πλευ ά 
τῆς Αὐλῆς βρίσκεται 
κτίσμα 140 m2 περί-
που τό Ἀρχονταρίκι, 
τό μαγειρεῖο καί οἱ 
βοηθητικοί χώροι τοῦ 
ναοῦ. 

Στήν νότια πλευρά 
τοῦ ναοῦ ὑπάρχει με-
γάλη αὐλή ὅπου τή 

σκεπάζουν βαθύσκιωτες κληματαριές καί ὁ ἐπι-
σκέπτης μπορεῖ νά θαυμάσει ἀπό τό σημεῖο αὐτό 
τήν Πιερία κοιλάδα –τήν Αὐλή καί τό ἱστορικό 
ὄρος Παγγαῖο. 

Κάθε χρόνο τελεῖται ἱερά μεγαλοπρεπή πανή-
γυρις πρός τιμή τοῦ προφήτη Ἠλία ὅπου συμμε-
τέχουν πλῆθος κλήρου καί λαοῦ. 

Μαγειρεύεται καί μοιράζεται τό παραδοσιακό 
κουρμπάνι μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας 
τό ὁποῖο παρασκευάζεται κάθε παραμονή τό 
βράδυ ἀπό μιά ὁμάδα γυναικῶν. 

Ὁ ναός ἐπίσης γιορτάζει καί τήν Ζωοδόχο 
Πηγή, τήν πρώτη Παρασκευή μετά τό Πάσχα 
κάθε χρόνο. Ἐπίσης ὅλο τό χρόνο τελοῦνται Ἱερά 
μυστήρια, γάμοι, βαπτίσεις καί Θεία Λειτουρ-
γία. 

Ἐπιμέλεια Μαντζούρης Χρῆστος 
Δάσκαλος-Ἁγιογράφος



Σεβ. Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως 
Χρυσοστόμου 

Μεσσήνη 24 Φεβρουαρίου 2022 

“Μακάριοι οἱ ἐν Κυρίω ἀποθνήσκοντες..” 
(Ἀποκάλυψις 14,3)
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Ε ἶναι μακάριοι, πανευτυχεῖς, μᾶς δια-
βεβαιώνει ὁ ἀψευδής  Λόγος τοῦ 

Θεοῦ, ὅσοι ἀποθνήσκουν ἐν Κυρίω, ὅσοι 
φεύγουν ἀπό αὐτόν τόν κόσμο στενά συ-
νεδεμένοι διά τῆς πίστεως μέ τόν Κύριο. 
Σ’αὐτούς τούς μακαρίους ἀνθρώπους κα-
τατάσσουμε κρίνοντας κατ’ἄνθρωπον, 
ἀγαπητοί ἀδελφοί καί πενθοῦντες, καί τόν 
ἀγαπητό μας Δημήτριο Μπένο, τόν ὁποῖον 
κηδεύουμε σήμερα. 

Καί ὁ προκείμενος νεκρός ἀπέθανε ἐν 
Κυρίω. Ἔχοντας πίστη ἀκράδαντη στόν 
Ἀναστάντα Κύριο ὑπέμεινε καρτερι κά τήν 
ὀλίγων ἡμερῶν βροτολοιγό ἀσθέ νειά του 
καί ἤρεμα παρέδωσε τή ψυχή του στόν 
Πλάστη καί Θεό του, ἀφού προηγουμένως 
ἔλαβε τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μέ τήν 
ἱερά Ἐξομολόγηση καί μετέλαβε τῶν 
Άχράντων Μυστηρίων, τό φάρμακο τῆς 
ἀθανασίας. 

Ὁ ἀγαπητός καί ἀξιοσέβαστος  μας 
Δημήτριος δέν ἀπέθανε μόνο ἐν Κυρίω 
ἀλλά ἔζησε καί ἐν Κυρίω. Ὅλοι ὅσοι τόν 
γνώρισαν ἔχουν τόν καλό λόγο στά χείλη 
τους, ὅτι ὑπῆρξε ἕνας καλός καί εὐσυνεί-
δητος χριστιανός. Ἀγάπησε τό Θεό καί 
τήν Ἐκκλησία. Κάθε Κυριακή συνέψαλλε 
στό ἀναλόγιο. Σεβόταν ἀπεριόριστα τόν 
ἱερό Κλῆρο. Γι’αὐτό ἀσφαλῶς καί ὁ Πα-

νάγαθος Θεός ἀμείβοντας τίς ἀρετές του 
αὐτές τόν ἀξίωσε νά χαρεῖ ἕνα παιδί του 
κληρικό, τόν ἀγαπητό μου Πρωτοσύγ-
κελλο π. Χρυσόστομο. 

Ἀγάπησε τήν ἐργασία ἀσχοληθείς μέ 
ἐπιτυχία μέ τό ἐμπόριο. Προπάντων  ἀγά-
πησε τήν οἰκογένεια. Ὑπῆρξε ὑποδειγμα-
τικός σύζυγος καί φιλόστοργος στό 
ἔ πα κρον πατέρας. Ἀγάπησε τήν κοινωνία 
τῶν συνανθρώπων του. Ἦταν ἄνθρωπος 
ἰδιαίτερα ἐξωστρεφής, πάντοτε εὐδιάθε-
τος, τό χαμόγελο τῆς ἀγάπης οὐδέποτε 
ἔλειψε ἀπό τά χείλη του. Συνέδραμε δέ 
συνανθρώπους του με πολλή προθυμία. 
Γι’ αὐτό καί τό ἄγγελμα του θανάτου του 
προξένησε θλίψη, παρά τό γεγονός ὅτι ὁ 
Κύριος τοῦ ἔδωσε μακρότητα ἡμερῶν καί 
σέ λίγο θά εἰσερχόταν στή δεκάτη δεκαε-
τία τοῦ βίου του. 

Γι’ αὐτό μακαρίζουμε τήν μνήμη του, 
εὐλογοῦμε τήν ἔξοδό του ἀπό την πα-
ρούσα ζωή καί συλλυπούμεθα τά παιδιά 
του, τά ἀδέλφια του καί τούς λοιπούς 
οἰκογενεῖς του εὐχόμενοι, τιμώντας τή 
μνήμη του νά ἐμπνέονται  ἀπό το φωτεινό 
του παράδειγμα.   

Τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ, τοῦ λίαν ἀγα-
πητοῦ Δημητρίου Μπένου εἴη ἡ μνήμη 
ἀγήρως καί αἰωνία.       
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T ό Σαββάτο 12η Φεβρουαρίου 
2022 τελέσθηκε ἡ Ἐξόδιος Ἀκο-

λουθία τοῦ μακαριστοῦ Ἱερέως π. Ἀθα-
νασίου Πυθαρᾶ στόν Μητροπολιτικό 
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθε-
ρουπόλεως. Τήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία τέ-
λεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
μας κ. Χρυσόστομος, συμπαραστατού-
μενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκό-
που Κων σταντιανῆς κ. Κοσμά μέ τή 
συμμετοχή Ἱερέων τῆς Μητροπόλεως. 

Ὁ π. Ἀθανάσιος Πυθαρᾶς γεννήθηκε 
τό 1932 στή Γεωργιανή Παγγαίου. Ἀπο-
φοίτησε ἀπό τό Ἀνώτερο Φροντιστήριο 
Θεσσαλονίκης καί τήν Θεολογική Σχολή 
τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης. Χειροτονήθηκε Διάκονος 
ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Ἐλευ-
θερουπόλεως Ἀμβρόσιο τήν 21η Δεκεμ-
βρίου τοῦ 1958  καί τήν ἄλλη ἡμέρα 
Πρεσβύτερος στόν Ἱερόν Ναόν τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως. 
Ὑπηρέτησε στούς Ἱερούς Ναούς τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου Ὀφρυνίου, τοῦ Ἁγίου 
Νέστορος Κοκκινοχωρίου καί στόν Μη-
τροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου ἀπό τό 1966 ἕως τό 2007 ὁπότε 
καί συνταξιοδοτήθηκε. 

Ὡς καθηγητής ὑπηρέτησε στό Γυ-
μνάσιο Διδυμοτείχου, τό Ἐκκλησιαστικό 
Λύκειο Καρβάλης καί στό Γυμνάσιο καί 
Λύκειο Ἐλευθερουπόλεως. Ἐργάσθηκε 
στήν Ἐνορία του γιά τήν ἀνοικοδόμηση 
τοῦ προσκυνηματικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ 
Ἁγίου Νεκταρίου,  τήν ἀνέγερση αἴθου-
σας δεξιώσεων καί Κατηχητικῶν συνά-
ξεων καί τήν συντήρηση καί εὐπρέπεια 
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. 

Ὁ χειροτονήσας αὐτόν Μητροπολίτης 
Ἀμβρόσιος τόν ἐτίμησε μέ τό ὀφφίκιο 
τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου καί τήν τιμητική 
διοικητική θέση τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερα-
τικοῦ Ἐπιτρόπου. Ἦταν ἔγγαμος καί 
πατέρας δύο τέκνων. Ἡ ἀείμνηστη πρε-
σβυτέρα του Ἑλένη ὑπηρέτησε μέ ξε-
χωριστό ζῆλο ὡς Διευθύντρια τοῦ Οἰκο-
τροφείου Θηλέων Ἐλευθερουπόλεως 
καί κατηχήτρια κυριῶν ἐπί πολλά ἔτη. 

Ὁ π. Ἀθανάσιος ἐκοιμήθη τήν 11η 
Φε βρουαρίου ἐ. ἔ. 

Ἡ μνήμη του ἄς εἶναι αἰώνια! 
 

π. Ἀθανάσιος Παπαδάκης

Πρωτ. Ἀθανάσιος Πυθαρᾶς 

(1932-2022)
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Kατά τόν μήνα 
Δ ε κ έ μ β ρ ι ο  

2021 ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητρο-

πολίτης μας κ. Χρυσό-
στομος:  
 
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 4ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν 
Ναόν τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Μεσιᾶς, τήν 
6ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Μητροπολι-
τικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, 
τήν 15ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Καθε-
δρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθε-

ρίου, τήν 19ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου Ποδοχωρίου, ὅπου πρίν 

τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐχειρο-
θέτησεν εἰς Οἰκονόμον τόν Ἐφημέριον 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Γεώργιον Ζωχαρέ, 

τήν 25ην τά Ἅγια Χριστούγεννα, εἰς τόν 
Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου. Τήν ἑορτάσιμο αὐτήν ἡμέρα 
ἀνεγνώσθη εἰς ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς 
ἐπίκαιρος ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτά-
του. 
 
Προέστη: 
Τήν 4ην τῆς Δοξολογίας εἰς τό Στρατό-
πεδον Ἀμβράζη ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Ἁγίας 
Βαρβάρας, παρουσία τῶν Πολιτικῶν καί 
Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν τοῦ Τόπου, τήν 
5ην εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν ἐπί 
τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς τόν 
ὁμώνυμον Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν 
καί τήν εὐλογίαν τῶν ἄρτων, τήν 7ην 
τοῦ μνημοσύνου τοῦ προκατόχου του 
Μητροπολίτου Ἀμβροσίου εἰς τόν Μη-
τροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν καί κατόπιν 
ἐτέλεσε τρισάγιο ἐπί τοῦ τάφου του εἰς 
τήν Νέαν Πέραμον. 
 
 

Ἁγ. Ἐλευθερίου

Ἁγιασμός Βιβλιοθήκης Ποδοχωρίου

Χριστούγεννα Ἁγ. Νικόλαος
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Προσέφερε: 
Δεκαέξι (16) ὑποτροφίες εἰς φοιτητάς 
τῆς Μητροπόλεως ποσοῦ ὀκτώ χιλιάδων 
(8.000) εὐρώ. 
 
Ἔψαλλαν: 
Τά κάλαντα εἰς τόν Σεβασμιώτατον, ἡ 
Μουσική τοῦ Δήμου, ὁ Στρατός, διάφοροι 
Σύλλογοι καί τά παιδιά τῆς Πόλεως. 
 
Βοήθησε: 
Μέσω τοῦ Γενικοῦ Φολοπτώχου Ταμείου 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Κοινωνικοῦ 
Φαρμακείου καί τῆς Τράπεζας Ἀγάπης, 
ὅπου καθημερινῶς σιτίζονται ἑβδομήντα 
(70) ἄτομα, ἀναξιοπαθοῦντας ἀνέργους 
καί δοκιμαζομένους ἀδελφούς μας καθ’ 
ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ ἔτους. 

Kατά τόν μήνα  Ἰανουάριο 
2022 ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Χρυσόστο-
μος:  
 
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 1ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν 
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί προέστη τῆς 
Δοξολογίας ἐπί τῶ Νέω Ἔτει, τήν 6ην 
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Παναγίας Φα-
νερωμένης Νέας Ἡρακλείτσης, ὅπου 
καί προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μεγά-
λου Ἁγιασμοῦ καί τῆς τελετῆς τῆς κα-
ταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν 
λιμένα τῆς Νέας Ἡρακλείτσης, τήν 30ην 
ἐπί τῆ ἑορτῆ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς 
τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 
Ἐλευθερίου μέ τήν συμμετοχή ἀντιπρο-

Θεοφάνεια Ν. Ἡρακλείτσα
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σωπειῶν τῶν Σχολείων τῆς Πόλεως. 
 
Ἐλειτούργησε: 
Τήν 9ην, 16ην, 23ην καί 27ην εἰς τό Μη-
τροπολιτικόν Παρεκκλήσιον. 
 
Προήδρευσε: 
Τήν 24ην συνεδριάσεως τῆς Παπαχρη-
στιδείου Βιβλιοθήκης Ἐλευθερουπόλεως 
μέσω διαδικτύου. 
 
Kατά τόν μήνα Φεβρουάριο  2022 ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυ-
σόστομος:  
 
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 6ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου Ἐλαιοχωρίου, τήν 10ην εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης 
Νέας Ἡρακλείτσης, τήν 13ην εἰς τόν 

Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Νέας Πε-
ράμου, τήν 27ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν 
Ἁγίου Ἀθανασίου Πλατανοτόπου. 
 
Προέστη: 
Τήν 12ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ 
Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Πυθαρᾶ εἰς τόν 
Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 

Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ἅγιος Ἐλευθέριος

Κηδεία π. Ἀθανασίου Πυθαρᾶ
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Νικολάου, ὁμιλήσας διά τήν προσωπι-
κότητα καί τό ἔργον τοῦ π. Ἀθανασίου, 

τήν 26ην τῆς ἐπιμνημοσύνου δεήσεως 
εἰς τό Στρατιωτικόν Κοιμητήριον Ἐλευ-
θερουπόλεως ὑπέρ τῶν πεσόντων εἰς 
τούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους παρουσία τῶν 
Πολιτικῶν καί Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν τοῦ 
Τόπου. 

Ἐκλογή τοῦ ἐπισκόπου 
Κωνσταντιανῆς κ. Κοσμά 

(12 Ἰαν. 2022) 
 
Μέ αἰσθήματα εἰλικρινοῦς χαράς 

ὑποδέχθηκε ἡ Μητρόπολη Ἐλευθερου-
πόλεως τήν εἴδηση γιά τήν εἰς Ἐπίσκοπο 

προαγωγή τοῦ 
τέως καλοῦ 
ἐφημερίου της 
Ἀρχιμανδρίτου 
π. Κοσμᾶ Θα-
σίτη. 

Στό πρόσω-
πό του ἔ γι νε γιά 
μυριοστή φορά 
πραγματικότητα 
ὁ θεόπνευστος 
τῆς Παναγίας 
μας λόγος: «…ὕψωσε ταπεινούς» (Λουκᾶ 
1,52). Ὁ μέχρι χθές ταπεινός στό 
φρόνημα καί τή συμπεριφορά 
Ἱερομόναχος, ὁ κατανυκτικός 
λειτουργός τοῦ Θυσιαστη-
ρίου, ὁ πρόθυμος συμπα-
ραστάτης πρεσβυτέρων καί 
νεωτέρων, ὁ ἀκούραστος 
ἐξομολόγος, ὑψώνεται στό 
λαμπρό ἀξίωμα τοῦ ἀρχιε-
ρέως. Ἀναλαμβάνει εὐθύνες 
πολλές, ἀνεβαίνει σέ θρόνο ἐπι-
σκοπικό καί γίνεται ποιμένας ποιμένων 
καί διδάσκαλος ἐθνῶν μακριά ἀπό τήν 
πατρίδα του, σέ χώρα μακρυνή μέ πλῆθος 
προβλημάτων. 

Ἀφοῦ τόν συγχαροῦμε ὅλοι, ὁ Ἐπί-
σκοπός του, οἱ συμπρεσβύτεροί του, τό 
ἀγαπητό του ποίμνιο στή Μεσιά καί τήν 
Ἐλευθερούπολη, τοῦ εὐχόμαστε Κύριος 
ὁ Θεός νά τόν ἐνισχύει στό ἱερότατο 
ἔργο του, οἱ φωτεινοί ἄγγελοι τῆς μα-
κρινῆς Ἠπείρου νά τόν συμπαραστέκουν 
καί ὁ προστάτης του Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ 
Αἰτωλός νά τόν ἐμπνέει στά ἱεραποστο-
λικά του ὁράματα καί ἔργα.

Στρατιωτικό Κοιμητήριο
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