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Ἑόρτια

1. Ἡ Πεντηκοστή

Μ

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

εγάλη καὶ λαμπρὰ γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς.
2. Ἀφερτηρία
Οἱ ναοί μας γεμίζουν καὶ πάλι
ἀλλαγῶν
ἀπὸ τοὺς πιστούς, οἱ ὁποῖοι κρατώντας
σὲ μερικὰ μέρη τῆς πατρίδος μας καταπράσινα, ὁλόδροσα φύλλα καρυδιᾶς σπεύΠαράδοξα καὶ θαυμαστὰ πράγματα
δουν γιὰ νὰ βρεθοῦν «τῆς Γονατιστῆς» εἶδαν τότε τὰ ἔθνη πάντα, ἡ οἰκουμένη
στὴν ἐκκλησία καὶ ἀκούσουν γονυκλινεῖς ὁλόκληρη, στὴν πόλη τοῦ Δαβίδ. Ἀπὸ ἐκείνην δὲ τὴν σημαδιακὴ ἡμέρα ἡ
τὶς μεγαλοπρεπεῖς καὶ ἐπιβλητικὲς Εὐχὲς τοῦ Ἑσπερινοῦ.
Πάντα χορηγεῖ ἱστορία τοῦ κόσμου παίρνει
ἄλλη τροπή. Νέες πρωτόγνωρες,
Φαίνεται δέ, ἀπὸ τὸ κατωτέτό Πνεῦµα
ρω ἀπόσπασμα σχετικῆς Ὁμιφωτεινὲς σελίδες καὶ ἄλλα κετό Ἅγιον!
λίας τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου, ὅτι καὶ
φάλαια, τελείως ἀπρόσμενα,
Κουράγιο,
στὶς ἡμέρες του συνέβαινε τὸ
προστίθενται στὸ βιβλίο της.
Ἀδελφοί καί
ἴδιο, δηλαδὴ τὸ ἐκκλησίασμα
Τὸ πνεῦμα τοῦ κακοῦ, ποὺ
Πατέρες!
κατὰ τὴν Πεντηκοστὴ νὰ εἶναι
ταλαιπώρησε ἀφάνταστα τὸ γέἐκτάκτως αὐξημένο. «Πάλιν ἑορνος τῶν βροτῶν, ἄρχισε σιγάτή, καὶ πάλιν πανήγυρις, καὶ πάλιν ἡ Ἐκ- σιγὰ νὰ ἀπομακρύνεται. Ὁ φιλάνθρωπος
κλησία τῷ πλήθει τῶν τέκνων κομᾶ, ἡ πο- Θεὸς δὲν ὑπέφερε πιὰ νὰ βλέπη τὸ πλάλύτεκνος αὕτη καὶ φιλότεκνος. Ἀλλὰ τί σμα Του νὰ τυρρανεῖται ἀπὸ τὸν πονηρό,
τῆς φιλοτεκνίας ὄφελος, ὅταν ἑορταῖς μό- ἀλλ’ «ἦλθε καὶ ἔσωσε ἡμᾶς». Καὶ τώρα ὁ
νον, ἀλλὰ μὴ διηνεκῶς βλέπη τὰ ποθού- Παράκλητος ἔρχεται γιὰ νὰ συμπληρώση
μενα πρόσωπα τῶν παιδίων, ὥσπερ ἂν εἴ τὸ ἔργο τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Του. Νὰ
τις ἱμάτιον ἔχων καλὸν μὴ συγχωροῖτο ὑπομνήση τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου
αὐτῶ χρῆσθαι διηνεκῶς».
Του, νὰ καθοδηγήση τὸ Σῶμα τῆς ἘκκληΧαρμόσυνη ἑορτὴ ἡ ἑορτὴ τῆς Πεντη- σίας Του εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, νὰ
κοστῆς, στὴν καρδιὰ ἤ τὸ τέλος τῆς Ἀνοί- ἐμπνεύση καὶ ἐνισχύση τοὺς διδασκάλους
ξεως, προσελκύει τὴν εὐλάβεια τῶν πιστῶν της στὸ βαρύ, ἐπίμοχθο καὶ σχεδὸν ὑπεχριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι τὴν ἡμέραν αὐτὴν ξα- ράνθρωπο ἔργο των.
Πῶς μὲ τὰ ταπεινὰ καὶ φτωχικὰ λόγια
ναθυμοῦνται τὴν πρώτην ἐκείνην Πεντηκοστὴν στὰ Ἱεροσόλυμα μὲ τὸ μεγάλο μας νὰ τολμήσωμε νὰ περιγράψωμε τὸ
θαῦμα, τῆς φοβερῆς καθόδου τοῦ Ἁγίου ἔργο καὶ τὴν ἀποστολὴ τοῦ Ἁγίου ΠνεύΠνεύματος καὶ τῆς συμπήξεως τῆς ἀρχέ- ματος, τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ζωοποιοῦ, στὸν κό-
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σμο, δηλαδὴ ἀνάμεσά μας; Ἀδύνατον!
Καλύτερα ἂς παραχωρήσωμε εὐχαρίστως τὸ λόγο στὸν γλυκύφθογγο καὶ θεόπνευστο ποιητὴ τῆς Ἐκκλησίας μας.
«Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.
Β ρ ύ ε ι π ρ ο φ ητ ε ί α ς . Ἱ ε ρ έ α ς τ ε λ ε ι ο ῖ .
Ἀγραμμάτους σοφίαν ἐδίδαξεν. Ἁλιεῖς
θεολόγους ἀνέδειξεν. Ὅλον συγκροτεῖ
τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας..»!
Ὦ! Πνεῦμα Ἅγιον! Ὦ! Παράκλητε
Ἀγαθὲ ! Ὦ! Βασιλεῦ Οὐράνιε! Ποιοὺς
ὕμνους νὰ Σοῦ ψάλλωμε; Ποιὰ ἐγκώμια
νὰ Σοῦ πλέξωμε; Πόσον λιβανωτὸν
εὐγνωμοσύνης νὰ σοῦ καύσωμε μέσα
ἀπὸ τὴν ταπεινή μας καρδιὰ;
Ἀσφαλῶς ὅμως καὶ ἐδῶ, «πᾶς
ὕμνος ἡττᾶται», ὅσο καλοφτιαγμένος,
«συντόνως τεθηγμένος» καί νἆναι,
προκειμένου ἐπάξια νὰ ἐγγίση τὰ
κράσπεδα τοῦ θρόνου τῆς μεγαλειότητος τοῦ παναγίου καὶ Ζωαρχικοῦ
Πνεύματος. Προκειμένου εἰς τὸ ἐλάχιστον νὰ ἀποδώση τὴν εὐγνωμοσύνην τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν Ὕπαρξη καὶ τὴ Ζωὴ της χάρις στὴ Δύναμή Του.
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3. Ἀμείλικτα ἐρωτήματα
Διότι πῶς στὴν πορεία τόσων αἰώνων,
ἀπὸ ἐκείνην τὴν πρώτην Πεντηκοστὴν
στὴν Ἁγία Πόλη, ἡ λαμπάδα τοῦ Εὐαγγελίου στὰ χέρια τῶν Ἀποστόλων ἔφθασε αἰσίως «εἰς πᾶσαν τὴν γῆν καὶ εἰς τὰ
πέρατα τῆς Οἰκουμένης» μέσα ἀπὸ φοβερὲς θύελλες καὶ καταπνέοντες σφοδροὺς
ἀνέμους, χωρὶς οὔτε γιὰ ἕνα δευτερόλεπτο
νὰ σβύση ἡ γλυκειά της φλόγα;
Πῶς τὸ ταπεινὸ πλοῖο τοῦ Ἰησοῦ πλέοντας σὲ ὠκεανοὺς καὶ θάλασσες φουρτουνιασμένες, ἀνάμεσα σὲ πελώρια κύματα καὶ φοβεροὺς σκοπέλους καὶ ὕπουλους ὑφάλους, δὲν συνετρίβη, δὲν διαλύθηκε, ἀλλὰ ἀκέραιο συνεχίζει τὸ ταξίδι του
στὸ πέλαγος τῆς ἱστορίας;
Μία καὶ μοναδικὴ εἶναι ἡ πρέπουσα
ἀπάντηση στὰ ἐρωτήματα αὐτά, τὰ ἀμεί-

λικτα τῆς ἱστορίας. Δὲν ἔσβυσε τὸ ἱλαρὸν
φῶς τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ
καὶ τὸ ταπεινὸ πλοῖο τῆς Ἐκκλησίας Του
δὲν ἐξαφανίσθηκε κάτω ἀπὸ τὰ ἀδηφάγα
κύματα τοῦ ἀδιάκοπου καὶ ἀδυσώπητου
πολέμου χάρις στὸ Παντοδύναμο, τὸ πανσθενουργὸ Ἅγιον Πνεῦμα.
Ἄς δοξάζωμε ὄχι μόνο στὴν ἐπίσημη καὶ
ὡραία ἑορτή του, τὴν Πεντηκοστή, τὴν
εὐωδιάζουσα ἀπό τὰ ρόδα καὶ τὰ μύρα τῆς
Ἀνοίξεως, ἀλλὰ πάντοτε, μυριάκις, τὸ
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ ζωοποιὸν καὶ παντοδύναμον. Τὴν Ψυχὴ καὶ τὴν Πνοὴ τῆς
Ἐκκλησίας μας.
† Ὁ Ἐλευθερουπόλεως
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

1. Γιατί ἔπεσε ἡ Πόλη

Σ

υµπληρώνονται περίπου ἕξι αἰῶνες ἀπό τήν ἀποφράδα ἐκείνη ἡµέρα τῆς 29ης Μαΐου,του 1453, ὅταν
στό ξηµέρωµα θολός ὁ ἥλιος ἀντίκριζε τούς λαβωµένους τρούλους τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς καί ἀντί τοῦ δικεφάλου τήν
ἐρυθρά ἡµισέληνο χλωµή νά στέκεται πάνω στούς Πύργους
τοῦ Θεοδοσίου καί τοῦ Ἰουστινιανοῦ,πού ἐπί χίλια χρόνια
ἀντιστέκονταν στούς ποικιλώνυµους ἐχθρούς τοῦ Βυζαντίου.
Ποιοί λόγοι ὅµως συνετέλεσαν ὥστε ἡ ἀπόρθητη Πόλη νά
ἡττηθῆ; Γιατί ἡ χιλιοτραγουδισµένη Πόλη µέ τά ἄπαρτα κάστρα, πού ἄντεξε σέ πολιορκίες, σέ ἀποκλεισµούς ἀπό ξηρά
καί θάλασσα, σέ µύριες δυό ἐπιθέσεις νά βρεθῆ ἀδύναµη καί
εὐάλωτη καί τέλος νά ἐκπορθηθῆ;
Πιστεύω πώς τρεῖς λόγοι συνετέλεσαν.
Πρῶτον, ἡ µάχη τοῦ Ματζικέρτ κοντά στήν Ἀρµενία. Ὁ
κακός σύµβουλος Νικηφόρος Βασιλάκιος, ὁ ὁποῖος ξεψύχησε
πέντε χιλιόµετρα ἀνατολικά τῆς Μητροπόλεώς µας εἰς τό
ἀνύπαρκτο σήµερα χωριό Βασιλάκιον, παρασύρει τόν Ρωµανό τόν ∆΄, τόν ∆ιογένη τό 1071 µ. Χ. αἰχµάλωτο στά χέρια
τοῦ Ἄρπ Ἀσλάν καί οἱ τουρκοµάνοι ξεχύνονται στή Μ. Ἀσία.
∆εύτερον, ἡ ἥττα τοῦ Μανουήλ Κοµνηνοῦ στό Μυριοκέφαλο τό 1176 µ. Χ., ὅπου ταπεινώνεται καί συντρίβεται
τό Βυζάντιο καί ἀρχίζει ἡ ἀντίστροφη µέτρηση γιά τόν Ἑλληνισµό τῆς Μ. Ἀσίας.
Τρίτον, τό ἰσχυρό χτύπηµα ἀπό τούς Βάρβαρους «σταυροφόρους» τό 1204 µ. Χ. ὅπου ἀπροκάλυπτα, ἀνέντιµα, βεβηλώνουν, τσακίζουν καί λεηλατοῦν τήν Πόλη.

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

Νοσταλγία,
πόνος καί δάκρυ
γιά τήν ξακουστή
Πόλη

Πρωτ/ρου
Ἀθανασίου Παπαδάκη
Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου
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στόν Πορθητή: «Τό δέ τήν Πόλιν σοι δοῦναι
οὔτ’ ἐµόν ἐστίν, οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ κοινή γάρ γνώµη πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦµεν καί οὔ φεισόµεθα
τῆς ζωῆς ἡµῶν».
Καί ζώστηκε ὁ τραγικός ἥρωάς µας τά
ἅρµατά του καί µέ στολή ἁπλοῦ στρατιώτη
πῆγε γιά τήν τελευταία µάχη. Ἔπεσε στήν
πύλη τοῦ Ἁγίου Ρωµανοῦ,
σχεδόν µόνος µέσα στά τουρκικά στίφη, πού εἰσέβαλαν
ἀπό τήν Κερκόπορτα τῆς
προδοσίας. Ἡ τελευταία του
κραυγή ἦταν «∆έν ὑπάρχει
κανένας Χριστιανός νά µοῦ
πάρει τό κεφάλι;»
∆έν ξέρουµε ποῦ ἐτάφη,ποῦ τόν ἔχουν κρύψει
µαρµαρωµένο οἱ Ἄγγελοι. Τό
σπαθί του βγαίνει λίγο-λίγο
ἀπό τό χρυσό θηκάρι καί
ὅταν βγεῖ ὅλο θά ζωντανέψει
καί θά κυνηγήσει τούς Τούρκους στήν Κόκκινη
Μηλιά.
Εὐτυχῶς τήν ψυχή µας δέν τήν πλάθουν
καί δέν τήν ὁδηγοῦν ἡ διπλωµατία καί ἡ λογική ἀλλά οἱ θρύλοι καί οἱ παραδόσεις, πού
µᾶς λένε ἀκόµη ὅτι µέσα στήν Ἁγιά Σοφιά
ἀκούσθηκε ἡ φωνή τοῦ Ἀρχαγγέλου, ὅταν ἡ
Παναγιά δάκρυσε κατά τήν τελευταία λειτουργία,πού ἔµεινε στήν µέση. «Σώπασε
κυρά ∆έσποινα καί µήν πολυδακρύζεις πάλι
µέ χρόνια µέ καιρούς, πάλι δικά µας
θἆναι…»
Ὅµως ἡ Πόλη, ἡ Πόλη µας εἶναι ἀκόµα
σκλαβωµένη. Στό βάθος τῆς ψυχῆς µας ποτέ
δέν τό πήραµε, οὔτε θά τό πάρουµε ἀπόφαση. Ὅµως ποιός ξέρει; Πάλι µέ χρόνια µέ
καιρούς ...
Πρέπει ἐπίσης νά σηµειωθῆ πώς στίς ἀπεγνωσµένες ἐκκλήσεις τῶν Βυζαντινῶν πρός
τή ∆ύση γιά βοήθεια οἱ Παπικοί ἐκώφευαν. Τό µόνο πού τούς ἐνδιέφερε ἦταν ἡ
ταπεινωτική ἐπανένωση τῶν ἐκκλησιῶν µέ
τούς δικούς τους ὅρους (σύνοδος Φλωρεντίας).

Ἡ µόνη τους βοήθεια ἦταν δυό πλοῖα µέ
ἐφόδια καί µερικοί στρατιῶτες πού ἦρθαν
πακέτο µέ τόν Καρδινάλιο Ἰσίδωρο πού ἔκανε «Ἑνωτική λειτουργία» στήν Ἁγία Σοφία.
Τότε προκλήθηκε τόση ταραχή καί ἀντίδραση στό λαό, ὥστε ὁ Λουκᾶς Νοταρᾶς ἀπηχώντας καί τό λαϊκό αἴσθηµα νά βροντοφωνάξει «καλύτερα Τούρκικο φακιόλι παρά ἡ
Τιάρα τοῦ Πάπα». (Μιχαήλ ∆ούκας, «ΙΣΤΟΡΙΑ»).

3. Τό χρέος µας
Τά τελευταία γεγονότα
µέ θλίβουν ἀφάνταστα. Τελείως ξεδιάντροπα κάποιοι
δῆθεν προοδευτικοί µή
µπορώντας νά χτυπήσουν
Κράτος, γιατί αὐτό στήν
Τουρκοκρατία δέν ὑπῆρχε,
µή µπορώντας νά χτυπήσουν δασκάλους, διότι οὔτε
δασκαλική ὁµοσπονδία ὑπῆρχε, οὔτε ΟΛΜΕ
ὑπῆρχε, οὔτε ἐπιστηµονική κοινότητα
ὑπῆρχε, παρά µόνον ὁ ἁπλός παπάς καί δάσκαλος, κάποιοι Πατροκοσµάδες, κάποιοι
Γερµανοί Παλαιῶν Πατρῶν, κάποιοι Ἠσαΐες,
κάποιοι ∆ιονύσιοι, κάποιοι Βλαχάδες, οἱ
ὁποῖοι ἀναπτέρωναν τό ἠθικό τῶν ραγιάδων,
καί τώρα προσπαθοῦν νά τούς πετάξουν στό
ἔρεβος τῆς ἀφάνειας. Μέ ποιά ὑποκατάστατα; Μέ ποιά πρότυπα; Φτιάχνονται ἀνιστόρητα Ἑλληνόπουλα, εὐάλωτα τελείως
στό λίβα τῆς παγκοσµιοποίησης, τοῦ ἀγνωστικισµοῦ, τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισµοῦ
καί τῆς ἀθέου ὑλιστικῆς θεωρίας.
Τό σπαθί τοῦ Παλαιολόγου µᾶς ἀνήκει,
εἴµεθα κληρονόµοι τοῦ δικοῦ του αἵµατος καί
ὡς ἐκ τούτου παραµερίζοντας αὐτοῦ τοῦ
εἴδους συµπληγάδες πέτρες, ὀφείλουµε νά
ἀνοίξουµε δρόµο, δίαυλο πορείας καί ἀφοῦ
διαλύσουµε τήν ἐπικίνδυνη αὐτή ἀχλύ νά
ὁδηγήσουµε τό σκάφος τῆς πατρίδας στόν
εὔδιο λιµένα τῶν χρηστῶν παραδόσεων τοῦ
Γένους µας.

Στήν ἱερά µνήµη των

ΟΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
« καί ἐκλεξάμενος ἀπ’ αὐτῶν δώδεκα
οὕς καί Ἀ π ο σ τ ό λ ο υ ς ὠνόμασεν»
Νικολάου Μιχαλοπούλου
Καθηγητοῦ Θεολόγου – τ. Λυκειάρχου

1. Ποιοί ἦσαν

Ο

πως διαβάζουμε στό βιβλίο τοῦ
Βαρούχ 3, 38 «ὁ Θεός ἐπί τῆς
γῆς ὤφθη καί ἐν τοῖς ἀνθρώποις
συνανεστράφη». Μετά τή βάπτισή
του ἀπεφάσισε να φανερώσει τή διδασκαλία του καί νά καλέσει τούς
ἀνθρώπους στή μετάνοια καί στή
Βασιλεία του. Στή συναναστροφή
του αὐτή και στήν ἐπικοινωνία του
μέ τούς συνανθρώπους του ὁ Ἰησοῦς
διάλεξε καί τήν ἱεραποστολική ὁμάδα του, τό ἐπιτελεῖο του. Εἶναι οἱ
δώδεκα μαθητές του, οἱ δώδεκα
Ἀπόστολοί του, οἱ βασικοί συνεργάτες του καί οἱ ἄμεσοι συνεχιστές τοῦ
ἔργου του, οἱ ὁποῖοι ἄφησαν τά
πάντα καί ἀκολούθησαν τόν Ἰησοῦ
σέ ὅλη τή δημόσια δράση του καί
ἔγιναν κήρυκες τῆς χριστιανικῆς πίστης σ’ ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη καί
μαρτύρησαν γιά τήν πίστη τους. Τούς
ὀνόμασε Ἀποστόλους σύμφωνα μέ
τήν ἐξιστόρηση τοῦ εὐαγγελιστῆ
Λουκᾶ «…προσεφώνησε τούς μαθητάς αὐτοῦ, καί ἐκ λεξάμεν ος ἀπ’
αὐτῶν δώδεκα, οὕς καί Ἀποστόλους
ὠνόμασεν» (Λουκ. 6, 12-13), γιατί
θά ἀποστέλλονταν στήν οἰκουμένη
νά γίνουν κήρυκες τοῦ εὐαγγελικοῦ

μηνύματος καί συνεχιστές τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ του ἔργου.
Στήν Καινή Διαθήκη καλοῦνται
καί «ἅγιοι Ἀπόστολοι» (Ἐφεσ. 3, 5)
καί «Ἀπόστολοι Χριστοῦ» (Α΄ Θεσ. 2,
7) καί «Ἀπόστολοι Ἐκκλησιῶν, δόξα
Χριστοῦ» (Β΄ Κορ. 8, 23). Οἱ Εὐαγγελιστές Ματθαῖος, Μᾶρκος καί Ἰωάννης χρησιμοποιοῦν τόν ὅρο Δώδεκα, ἐνῶ ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς
καί ὁ ἀπ. Παῦλος τόν ὅρο Ἀπόστολοι.
Στά εὐαγγέλια ἔχουμε καταλόγους τῶν ὀνομάτων τῶν δώδεκα,
Ματθ. 10, 2, ἐξ., Μάρκ. 3, 13, Λουκ.
6, 14, Πράξ. 1, 113 καί τά ὀνόματά
τους εἶναι:
Σίμων ὁ ἐπονομασθείς Πέτρος καί
Ἀνδρέας ὁ ἀδελφός του,
Ἰάκωβος καί Ἰωάννης, γιοί τοῦ Ζεβεδαίου,
Φίλιππος καί Βαρθολομαῖος (=Ναθαναήλ),
Θωμᾶς καί Ματθαῖος ὁ τελώνης,
Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἀλφαίου καί Λεββαῖος, ὁ ἐπικληθείς Θαδδαῖος,
Σίμων ὁ Κανανίτης καί Ἰούδας ὁ
Ἰσκαριώτης, πού ἀντικαταστάθηκε
ἀπό τό Ματθία.
Οἱ κατάλογοι αὐτοί τῶν δώδεκα
Ἀποστόλων πού μᾶς διασώζει ἡ
Καινή Διαθήκη δέν συμφωνοῦν ὡς
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πρός τή σειρά τῶν ὀνομάτων καί πρός τά Ἰωάννη, στό στενότερο κύκλο Του. Μόνο
ὀνόματα μερικῶν μαθητῶν, γιατί οἱ Ἰου- αὐτοί παραβρέθηκαν σέ ἐξαιρετικές πεδαῖοι χρησιμοποιοῦσαν δύο ὀνόματα. ριπτώσεις, ὅπως στή Μεταμόρφωση
Ἔτσι στόν ἕνα κατάλογο ἀναφέρονται (Μάρκ. 5, 37), στήν ἀνάσταση τῆς κόρης
μερικοί μέ τό ἕνα τους ὄνομα καί στόν τοῦ Ἰαείρου (Μάρκ. 5, 37) καί στήν
ἄλλο μέ τό ἄλλο π.χ. ἀντί Ναθαναήλ ἀνα- ἀγωνιώδη προσευχή τοῦ Κυρίου στή Γεφέρεται Βαρθολομαῖος, ἀντί Θαδδαῖος σθημανή (Μάρκ. 14, 33).
Τό ἔργο τῶν δώδεκα Ἀποστόλων εἶναι
ἀναφέρεται Ἰούδας Ἰακώβου κ.ἄ.
Φυσικά στήν Καινή Διαθήκη δεν βρί- νά συνεχίσουν τόν εὐαγγελισμό τῶν
σκομε πολλά στοιχεῖα γιά τή ζωή καί τή ἀνθρώπων, νά μεταφέρουν τό εὐαγγέλιο
δράση ὅλης τῆς ὁμάδας. Καί αὐτό γιατί «πάση τῇ κτίσει» (Ματθ. 16, 16). Ὅταν
οἱ συγγραφεῖς δέν σκόπευαν νά γράψουν τούς κάλεσε ὁ Ἰησούς τούς εἶπε: «Δεῦτε
ὀπίσω μου καί ποιήσω ὑμᾶς
τήν ἱστορία κάθε Ἀποστόλου,
ἁλιεῖς ἀνθρώπων» (Ματθ. 4,
ἀλλά νά παρουσιάσουν τό
ἔργο τοῦ Χριστοῦ πού μάρτυΟἱ πιό ἐκλεκτοί 19). Κλήθηκαν νά συνεχίσουν
ρες καί ὑπηρέτες του ἦταν οἱ
τό ἔργο τῆς ἀπολύτρωσης τοῦ
ἄνθρωποι.
δώδεκα Ἀπόστολοι. Γιά τόν
ἀνθρώπινου γένους ἀπό τήν
Οἱ
μεγαλύτεροι
τρόπο καί τό χρόνο τῆς κλήσης
ἁμαρτία. «Πορευθέντες», τούς
τους τά εὐαγγέλια ἀναφέρουν
εἶπε, «μαθητεύσατε πάντα τά
εὐεργέτες μας.
διεξοδικά μόνο τούς 7 πρώἔθνη βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό
τους (Ματθ. 4, 18-22, Μάρκ. 1,
ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ
16-20).
Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διδάσκοντες αὐτούς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν» (Ματθ. 28, 19-20). Τό
2. Τό ἔργο των
Ἀποστολικό ἔργο τό ἐγκαινίασε ὁ Πέτρος
Καί οἱ δώδεκα ἦσαν ἁπλοί βιοπαλαι- μέ τήν ὁμιλία του τήν ἡμέρα τῆς Πεντηστές, ψαράδες, (ὁ Ματθαῖος τελώνης=φο- κοστῆς. Ἀπό τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων
ροεισπράκτορας), ὅλοι τους χωρίς μόρ- μαθαίνουμε ὅτι «κήρυτταν καθημερινῶς»
φωση καί κοινωνική ἐπιρροή, «ἀγράμματ- τό λόγο τοῦ Θεοῦ στό λαό «μετά παρρηοι καί ἰδιώται», (Πράξ. 4, 13), ὅπως πε- σίας». Στό ὄνομα τοῦ Ἀναστημένου Ἰησοῦ
ριφρονητικά τούς ἔλεγαν. Μόνο οἱ γιοί τοῦ ἔκαναν θαύματα, θεράπευαν ἀρρώστους.
Ζεβεδαίου ἦταν κάπως εὔποροι μιά καί Στόχος τους ἦταν ἡ μύηση στήν ἀλήθεια
εἶχαν δικό τους πλοῖο καί κάποιες σχέσεις τοῦ Χριστοῦ μέ τό βάπτισμα καί ἡ αὔξημέ τούς ἀρχιερεῖς τῆς Ἱερουσαλήμ. Ὅλοι ση καί ἡ στήριξη τῆς Ἐκκλησίας του. Γι’
τους κατάγονταν ἀπό τή Γαλιλαία, ἡ αὐτό καί ἦρθαν ἀντιμέτωποι μέ τούς
ὁποία πολιτιστικά ἦταν φτωχή καί καθυ- ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι τούς συλλαμβάνουν
σ τερημένη. Εἶχαν ὅμως ὅλοι ἁγνά θρη- καί τούς ὁδηγοῦν στό Συνέδριο καί τούς
σκευτικά ἐνδιαφέροντα καί βαθιά πίστη κάνουν συστάσεις νά μή μιλοῦν γιά τόν
στό Θεό καί στίς Μεσσιανικές παραδόσεις Ἰησοῦ. Αὐτοί ὅμως ἀπαντοῦν «οὐ δυνάτους. Ἦταν φίλοι καί συγγενεῖς μεταξύ μεθα γάρ ἡμεῖς ἅ εἴδομεν καί ἠκούσαμεν
τους καί ὅλοι τους ἦταν νέοι, ὅπως καί ὁ μή λαλεῖν» (Πράξ. 4, 20) καί μέ ἀποφαΔάσκαλός τους, ἀφοῦ τό ἔργο γιά τό ὁποῖο σιστικότητα μπροστά τους διαλαλοῦν
τούς προόριζε ἀπαιτοῦσε μεγάλη ψυχική «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώκαί σωματική ἀντοχή. Εἶναι χαρακτηρι- ποις» (Πράξ. 5, 29). Αὐτήν τήν ἀποφασιστικό ὅτι ὁ Κύριος ἀπό τούς δώδεκα εἶχε στικότητα τήν ἀπέκτησαν μετά τήν ἐπιτρεῖς, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν φοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Πράξ. 1,

8). Τήν Πεντηκοστή οἱ δώδεκα Μαθητές «ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου», ἔτσι «τῷ πνεύματι
ζέοντες» (Ρωμ. 12, 11) ἔγιναν διαπρύσιοι κήρυκες
τοῦ θείου Λόγου,
ἄφθαστοι ἀναμορφωτές καί
φωτιστές τῆς
οἰκουμένης καί
ἀνεδείχθησαν
μάρτυρες ἕως
ἐσχάτου
τῆς
γῆς» «διδάσκοντες καί εὐαγγελιζόμενοι Ἰησοῦν
Χριστόν» (Πράξ.
1, 8) καί μάλιστα
«ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν
φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως» (Β΄ Κορ. 11,
23). Πιό μπροστά μολονότι ζούσαν
μαζί μέ τόν Κύριο ἐπέδειξαν προσωπικές ἀτέλειες καί ἐλαττώματα.
Εἶχαν παχυλές καί ἐγκόσμιες ἰδέες
γιά τόν Μεσσία, ἔδειξαν τάσεις φιλοπρωτείας, παρουσίασαν δειλία
καί ὀλιγοπιστία ἀκόμη καί ἄρνηση,
ἕνας μάλιστα ἔγινε προδότης, καί
ὅλοι τους ἐκτός ἀπό τόν Ἰωάννη στίς
τελευταῖες δύσκολες στιγμές τῆς
ζωῆς τοῦ Κυρίου τους τόν ἐγκατέλειψαν τρομαγμένοι καί φοβισμένοι.
Μετά ὅμως τήν Πεντηκοστή ἔγιναν
ἀγνώριστοι, ἀναδείχθηκαν πάνσοφοι
καί πανίσχυροι. Κατέρριψαν τά
εἴδωλα, ἀνακαίνισαν τά ἤθη, δίδαξαν τίς ἀρετές τοῦ εὐαγγελίου τοῦ
Ἰησοῦ καί τά ἔδωσαν ὅλα γιά τό
Χριστό καί ἔγιναν πρωτοπόροι τοῦ
Χριστιανισμοῦ καί οἱ θεμελιωτές τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Μολονότι
ὁ Κύριος τούς εἶχε προαναγγείλει
ὅτι τούς ἀποστέλλει «ὡς πρόβατα

ἐν μέσῳ λύκων» (Ματθ. 10, 16-18),
ὅτι θά μισηθοῦν ἀπ’ ὅλους, ὅτι θά
συλληφθοῦν, θά μαστιγωθοῦν καί θά
ὑποστοῦν μαρτυρικό θάνατο, ἐντούτοις αὐτοί κήρυξαν τό χριστιανισμό παντοῦ, σ’
ὁλόκληρο τόν κόσμο καί ὅλοι
τους μαρτύρησαν γιά τήν πίστη τους. Καί
ἀπέδειξαν ὅτι
ἦσαν «ἄνθρωποι
τοῦ Θεοῦ», (Α΄
Τιμ. 6, 11), μάρτυρες καί ὑπηρέτες Χριστοῦ,
«οἰκονόμοι τῶν
μ υσ τ η ρί ω ν τ ο ῦ
Θεοῦ» (Α΄ Κορ.
4, 1), «Δόξα Χριστοῦ» καί «Ἀπόστολοι Ἐκκλησιῶν»
(Β΄ Κορ. 8, 23).
Ὀρθά οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
μας καθιέρωσαν νά τιμᾶμε τούς Ἀποστόλους καθένα τους στή μέρα
τῆς γιορτῆς του καί ὅλους μαζί στίς
30 Ἰουνίου καθιερώνοντας πρίν
ἀπό τή γιορτή τους καί περίοδο σχετικῆς νηστείας. Γιά ὅλους ἔχουν
ἀφιερώσει τήν Πέμπτη κάθε βδομάδας στή μνήμη τους ψάλλονται
ἀφιερώνοντας ὡραίους ὕμνους τούς
ὀνομαζομένους «Ἀποστολικά», μέ
ἕναν ἀπό τούς ὁποίους καί κλείνω
τό παρόν ἄρθρο μου.
«Ἀπόσ τολοι ἔνδοξ οι Χρισ τοῦ,
μαθηταί θεόκλητοι, τῆς οἰκουμένης
διδάσκαλοι, εὑρόντες Κύριον, τόν
Θεοῦ μεσίτην καί ἀνθρώπων πέλοντα, αὐτῷ θεοπρεπῶς ἐκολλήθητε, καί ὡς Θεόν αὐτόν, καί ὡς
ἄνθρωπον παντέλειον, ἐν κόσμῳ
σαφῶς ἐκηρύξατε».
I

Ἡ καθολική ἀναγνώριση τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόµου

Στήν 1600ή ἐπέτειο τῆς Κοίμησής του

Ὑπό τοῦ π. Ἠλιοῦ Παπαδοπούλου
Θεολόγου – Καθηγητοῦ
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ναµφιβόλως ὁ εἰκοστός αἰώνας, καί κυρίως τῶν χριστιανῶν κηρύκων. Ὁ ὄγκος τῆς συγγρατό β΄ ἥµισύ του, ἀποτελεῖ σταθµό γιά τόν φικῆς του παραγωγῆς δέν μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ
καθόλου θεολογικό καί ἐκκλησιολογικό κανέναν ἄλλον συγγραφέα τῆς ἀνατολῆς. Στήν
χῶρο, ἀφοῦ παρατηρεῖται µία ἔντονη ἀναζήτηση τῆς ἑ σ π ε ρ ί α ἴ σ ως θ ά μ π ο ρ ο ῦ σ ε ν ά σ τα θε ῖ ὁ
ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος µέσω τῆς ἐπανένωσης Αὐγουστῖνος δίπλα του. Ὅσον ἀφορᾶ τό περιετῶν διηρηµένων χριστιανῶν. Τοῦτο τό γεγονός ὁδή- χόμενο τοῦ συγγραφικοῦ του ἔργου, τοῦτο ἀπογησε ἄφευκτα καί στήν διάδοση καί ἐκτίµηση τῆς τελεῖ ἀναμφιβόλως ἀστείρευτη πηγή ὄχι μόνον γιά
τόν θεολόγο, ἀλλά καί γιά τόν ἀρχαιολόγο, κακαθ’ ἡµᾶς ἀνατολικῆς Παραδόσεως,
θώς καί τόν ἱστορικό τῆς τέχνης.
ὅπως αὐτή ἀποτυπώνεται στήν ἔντοΤό συναρπαστικό στίς ὁμιλίες
νη λειτουργική καί πατερική κίνηση
Ἀξιοπρόσεκτες
τοῦ Χρυσοστόμου εἶναι τό περιεχόστήν ἑσπερία. Αὐτή ἡ πνευµατική
µαρτυρίες περί
ἀνανέωση γίνεται ἐµφανής στόν θαυ- τοῦ ἱ. Χρυσ. τοῦ μενό τους καί ἡ ἀποτελεσματική
παρουσίασή του ἀπό ὁμιλιτικῆς ἐπόµασµό διακεκριµένων ρωµαιοκαθοδιαπρεποῦς παψεως. Στήν γλώσσα του ἀλληλολικῶν καί διαµαρτυροµένων θεολότρολόγου Altaner
σ υ μ π λ η ρ ώ ν ο ν τ α ι τ ό χ ρ ι σ τ ι α ν ικ ό
γων γιά τήν καθ’ ἡµᾶς πατερική Πακαί ἑνός σύγχροπνεῦμα μέ τήν ἑλληνική ρητορική. Τά
ράδοση. Ἀπόδειξη αὐτοῦ, γιά παράνου Ρωµαιοκαθοκηρύγματά του, πού διαρκοῦσαν μοδειγµα, ἀποτελεῖ καί ἡ ἐπιτυχής διελικοῦ ἐπισκόπου.
νίμως περίπου δύο ὧρες, δέν ἐπέφεξαγωγή τῶν Συνεδρίων Πατρολοραν κανένα εἶδος κούρασης, ἀφοῦ
γικῶν Σπουδῶν τῆς Ὀξφόρδης.
Πλεῖστα περιοδικά, ἐκδόσεις ἀλλά καί ἀξιόλογες προσέδιδε σ’ αὐτά μέ ἄριστο τρόπο ζωντάνια μέσω
µελέτες ἀσχολοῦνται µέ τήν θεολογία, ἀνθρωπο- εἰκόνων καί παραβολῶν, ἐνῶ συγχρόνως ἦταν ἐπίλογία, ἐκκλησιολογία καί κοινωνιολογία τῶν καιρα, ἀφοῦ τά προσάρμοζε στίς συνθῆκες καί στίς
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ἕνα πρόσωπο πού ἀπαιτήσεις τῆς ἐποχῆς…
Κανένας ἄλλος ἐκκλησιαστικός πατήρ δέν καἀναµφιβόλως τυγχάνει τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς καθόλου χριστιανοσύνης εἶναι καί ὁ ἱερός Χρυσό- τάφερε νά ἑρμηνεύσει τό ἱερό βιβλικό κείμενο τόσο
στοµος, ἀφοῦ ἐπηρέασε τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, προσεκτικά, ἐμπεριστατωμένα, μέ τόση ἀκρίβεια
ὅσον ἐλάχιστοι. Στό περισπούδαστο ἔργο Patrolo- καί μέ τέτοιο πρακτικό τρόπο, ὥστε καί ἐπί τῶν
gie. Leben, Schriften und Lehre der Kichenväter, ἡμερῶν μας νά ἀναγινώσκονται τά κείμενά του
8η ἔκδοση, Freiburg 1978 (σσ. 322-331), ὁ γερ- ὄχι μόνον ἐπειδή προσφέρουν ἀπόλαυση καί
µανός συγγραφεύς Berthold Altaner σηµειώνει ἐν λόγῳ τῆς ὠφελιμότητάς των, ἀλλά κυρίως ἐπειµέσῳ ἄλλων καί τά κάτωθι σχετικῶς µέ τόν Ἅγιο δή τυγχάνουν καί τῆς καθόλου ἐπιστημονικῆς ἀποδοχῆς ἀπό ἑρμηνευτικῆς ἐπόψεως, γεγονός πού δέν
Ἰωάννη τόν Χρυσόστοµο:
μποροῦμε νά διαπιστώσουμε σέ ἄλλους πατέρες,
1. B. Altaner, Πατρολόγος
συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ Αὐγουστίνου.
Ὁ Χρυσόστομος εἶναι ὁ κλασικός μάρτυρας τῆς
«Ὁ Χρυσόστομος ἦταν πρωτίστως πρακτικός
ἱερεύς (μέ τήν ἔννοια πώς πρώτιστο μέλημά του χριστιανικῆς ἀρχαιότητος ὅσον ἀφορᾶ τήν καἦταν ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς) καί πρό πάντων με- θόλου εὐχαριστιακή διδασκαλία. Ὡς ἐκ τούτου ὀνογάλος κήρυκας. Οἱ σύγχρονοί του, ἀλλά καί οἱ ἑπό- μάζεται καί διδάκτωρ τῆς Εὐχαριστίας. Ὁμιλεῖ
μενες γενιές δέν κουράζονται νά ἀναγγέλουν τήν περί αὐτῆς σέ πλεῖστα σημεῖα τοῦ συγγραφικοῦ
φήμη του ὡς τοῦ μεγαλύτερου κήρυκος τῆς του ἔργου καί μέ μεγάλη βεβαιότητα.
Ἔνδειξη ἀκόμη αὐτῆς τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ
Ἐκκλησίας. Ὁ Πίος Ι τόν ἀνακήρυξε ὡς προστάτη

ἱεροῦ Χρυσοστόμου ἀποτελεῖ καί τό ἀπόσπασμα
ὁμιλίας, πού ἐκφωνήθηκε τό 2002 στόν καθεδρικό ναό τῆς πόλεως Regensburg ἀπό τόν τοπικό
ρωμαιοκαθολικό ἐπίσκοπο παρουσία καί ἐκπροσώπων διαφόρων ὀρθοδόξων πατριαρχείων ἐπί
τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς τοποθετήσεως τμήματος τοῦ τιμίου λειψάνου τῶν χειρῶν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου σέ κάποιο σημεῖο τοῦ ἐν λόγῳ ναοῦ,
τό ὁποῖο καί παραθέτομε παρακάτω:
2. Ρωµαιοθολικός Ἐπίσκοπος 2002
«Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί ἀδελφές,
γίναμε σήμερα αὐτόπτες μάρτυρες τῆς τοποθετήσεως τμήματος τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου ἐπισκόπου καί διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στό βόρειο
σημεῖο τῆς ἁψίδος τοῦ ἱεροῦ. Εἶναι τό
κ α τ α λ λη λ ό τ ε ρ ο μ έ ρ ο ς , ὅ π ο υ θ ά
μποροῦσε νά τοποθετηθεῖ αὐτό τό
πολύτιμο λείψανο… Μέ ἀφορμή
τή ν τ ι μ η τ ι κ ή π ρ οσ ω ν υ μ ί α τ οῦ
Χρυσόστομος, πού τοῦ ἔχει ἀποδοθεῖ ἤδη ἀπό τόν 6ο αἰῶνα, θέλομε συντόμως νά διατυπώσομε τίς
ἑξῆς τρεῖς σκέψεις:
1. Ὁ ἐπίσκοπος Ἰωάννης δέν ἀπέκτησε τήν τιμητική προσωνυμία Χρυσόστομος, ἐπειδή ἐξέφρασε τά ἀρεστά παρά τοῖς
ἀνθρώποις, ἔτσι ὥστε νά λαμβάνει τό χειροκρότημά τους, ἀλλά ἐπειδή ἦταν ἱκανός νά διατυπώνει
μέ θαυμαστό καί πειστικό τρόπο τήν αἰώνια ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, ἔστω καί ἄν κάποιες φορές
προσέκρουε σέ ἀντίσταση…
2. Χρυσόστομος ὄχι μόνον ὡς ἐξαίσια μαρτυρία προερχόμενη ἀπό τούς ἀνθρώπους, ἀλλά καί
ὡς ἔπαινος προερχόμενος ἀπό τά βάθη τοῦ
Θεοῦ. Ὁ Χρυσόστομος δέν ὑπῆρξε μόνον ἐνθουσιώδης ρήτωρ, ἀλλά καί μέγας πρός Θεόν εὐχέτης. Δέν ἀγαποῦσε μόνον τήν κατ’ ἰδίαν προσευχή, ἀλλά ταυτοχρόνως προωθοῦσε στήν θεία λειτουργία καί τήν κοινή προσευχή. Ἀκόμη καί στίς
ἡμέρες μας ἡ ἱερή καί θεία λειτουργία τοῦ Πατρός
μας σέ ἀπόδοση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἶναι ἡ πιό διαδιδομένη σέ χρήση λειτουργία στίς ἀνατολικές ἐκκλησίες. Αἱ χεῖρες του,
τίς ὁποῖες ὕψωνε μέ ἰδιαίτερη εὐχαρίστηση πα-

ροτρύνοντας ἔτσι καί τούς πιστούς νά ὑψώνουν
καί τίς ἰδικές τους ἵνα προσευχηθοῦν, μᾶς ὑπενθυμίζουν ἀλλά καί μᾶς προειδοποιοῦν ταυτοχρόνως: εἶναι καλό νά προσευχόμεθα ὡς πρόσωπα,
ἀλλά καί ὡς κοινότητα πρός δόξαν Θεοῦ καί γιά
τήν σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητος.
Αἱ χεῖρες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου μᾶς παραπέμπουν καί στήν δράση του,
στόν βίο του… Καί σήμερα νά εἴμεθα βέβαιοι πώς
προσεύχεται καί ὑπέρ ἡμῶν, ὑπενθυμίζοντάς μας
τά λόγια τοῦ Κυρίου μας, πώς στήν βασιλεία τοῦ
Θεοῦ θά εἰσέλθουν μόνον οἱ ποιοῦντες τό θέλημα
τοῦ Πατρός του.
Κλείνοντας θά ἤθελα νά παραπέμψω
στό πιό γνωστό σύγγραμμά του Περί
ἱερωσύνης, ὅπου τονίζει πώς ἡ ἱερωσύνη εἶναι προσωπική δωρεά τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, πού ἐξουσιοδοτεῖ τόν ἄνθρωπο ἵνα διακονεῖ, μία
διακονία πού εἶναι πάνω ἀπό αὐτή
τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων, κάνοντάς τον ἔτσι νά αἰσθανθεῖ πώς ἤδη
ἔχει μετατεθεῖ στά οὐράνια (κεφ. 4,
141). Ὁ ἐκδότης τῆς γερμανικῆς μετάφρασης τῶν πατερικῶν κειμένων
τοῦ ἐν λόγῳ συγγράμματος διατυπώνει τήν
ἑξῆς εὐχή: «Εἴθε αὐτός ὁ πολύτιμος μαργαρίτης
τῆς Πατρολογίας μας νά ἀποτελέσει διά τούς ἱερεῖς
ἀλλά καί τούς ὑποψηφίους ἱερεῖς πηγή ἱεροῦ ἐνθουσιασμοῦ και συνεχοῦς χαρᾶς πρός διακονία». Στά
ὡς ἄνω προσθέτω τά κάτωθι: εἴθε ἡ πνευματική
παρουσία του Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου,
πού ἐκφράζεται καί μέσω τῆς παρουσίας τοῦ τιμίου λειψάνου του, νά βοηθήσει τούς ἐπισκέπτες
τοῦ καθεδρικοῦ μας ναοῦ νά ὡριμάσουν στήν χαρά
καί δύναμη τῆς ὁμολογίας τῆς πίστεως».
Βεβαίως, τά ὡς ἄνω δέν ἐγράφησαν γιά νά
ἐπαινεθεῖ ἡ ἑσπερία, ἀλλά πρός ἔπαινον Θεοῦ, ὁ
ὁποῖος στήν ἀρχιερατική προσευχή διατυπώνει τήν
ἐπιθυµία Του ἵνα πάντες ἕν ὦσιν (Ἰω. 17, 21). Καί
ὡς ἔχει εἰπωθεῖ πολλάκις ἀπό πλείστους, ὀφείλοµε να βοηθοῦµε τούς ἑτερόδοξους ἀδελφούς µας
πού ἀναζητοῦν τήν ἀλήθεια νά προχωρήσουν.
Ἀµήν.

59

ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΟ ΤΑΜΑ
ΤΩΝ ΠΡΑΒΙΝΩΝ
ΟΜΗΡΩΝ

Ἦ

1. Βουλγαρική Κατοχή

AMBΩN
60

ταν τά πέτρινα χρόνια του 19161918 ὅταν οἱ Βούλγαροι, σύµµαχοι τότε τῶν Γερµανῶν στόν Α΄
Παγκόσµιο Πόλεµο, κατέλαβαν, γιά δεύτερη φορά, τήν µαρτυρική περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, ἐγκαθιστώντας τή
«∆εύτερη Βουλγαρική Κατοχή», ὅπως αὐτή
εἶναι χαραγµένη στίς µνῆµες τῶν Πραβινῶν, τήν πιό σκληρή ἀπό ὅλες τίς κατοχές πού γνώρισε αὐτός ὁ τόπος.
Στά πλαίσια τῆς ἐθνοκάθαρσης, πού τόσες φορές µέσα στά πλαίσια τοῦ «πολιτισµένου» εἰκοστοῦ αἰώνα ἐπιχείρησαν οἱ
Βούλγαροι στήν Ἀνατολική Μακεδονία,
εἰδικά στή µαύρη ἐκείνη περίοδο τῆς ∆εύτερης Βουλγαρικῆς Κατοχῆς» περιλαµβάνονταν κάθε εἴδους προσπάθειες καταστολῆς
κι ἐξαφάνισης τῆς Ἑλληνικῆς ἐθνικῆς συνείδησης, µέσα ἀπό τίς ἀγγαρεῖες καί τήν
πείνα τοῦ ντόπιου πληθυσµοῦ, τήν ἐξαφάνιση τῶν ἱστορικῶν καί ληξιαρχικῶν στοιχείων καί ἀρχείων του, τήν ὑποχρεωτική
ἀλλαγή τῶν ὀνοµάτων καί τοπωνυµίων
κλπ., τίποτε ὅµως δέν συγκρινόταν µέ τό
ἀποτελεσµατικό µέσον της «ὁµηρίας», δηλαδή τῆς ὑποχρεωτικῆς µεταφορᾶς ὅλων
τῶν νέων Ἑλλήνων τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδ ο ν ί α ς , σ έ σ τ ρ α τ όπ ε δ α σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η ς ἤ
χώρους ἀναγκαστικῆς ἐργασίας καί µαρτυρίου, µέσα στά ἐδαφικά ὅρια πού κατεῖχε
τότε ἡ Βουλγαρία.

Τοῦ Θεοδώρου ∆. Λυµπεράκη
∆ικηγόρου – Ἱστορικοῦ

2. Τά φοβερά στρατόπεδα

Ἀνάµεσα σ’ αὐτούς τούς χώρους µαρτυρίου τῶν νέων συµπατριωτῶν µας κυρίαρχη θέση κατεῖχαν τά στρατόπεδα τοῦ Καρνοµπάτ καί τοῦ Κιτσόβου, πού βρίσκονταν
στήν περιοχή τῶν Βιτωλίων τῆς σηµερινῆς
∆ηµοκρατίας τῶν Σκοπίων, τήν ὁποία τότε
κατεῖχαν οἱ Βούλγαροι. Ἰδιαίτερα τό στρατόπεδο τοῦ Κιτσόβου «συµβόλιζε γιά τή νεολαία τοῦ Πραβίου ἐκείνης τῆς ἐποχῆς κάτι
µεταξύ Ἄουσβιτς καί Νταχάου». Ἐκεῖ οἱ
βουλγαρικές, στρατιωτικές ἀρχές κατοχῆς
τῆς περιοχῆς µας µετέφεραν ἑκατοντάδες
Πραβινούς καί χιλιάδες ἀκόµη νέους ἀπό τήν
ὑπόλοιπη Ἀνατολική Μακεδονία, γιά νά
δουλεύουν σέ λατοµεῖα, καρβουνιάρικα καί
ὀχυρωµατικά ἔργα καί σέ ὅλες τίς βαριές
δουλειές. «Ἐκεῖ, στοιβαγµένοι µέσα σέ παραπήγµατα, στάβλους καί καλύβες σάν τά
ζῶα, κάτω ἀπό ἀπάνθρωπες συνθῆκες
ἐργασίας, µέ λιγοστό ψωµί καί ἕνα νεροζούµι
ἀπό λάχανα ἤ δηµητριακά, χωρίς λάδι φυσικά τό µεσηµέρι, µέ ἄφθονο ξύλο γιά τό παραµικρό καί χωρίς θέρµανση τόν χειµώνα,
χιλιάδες Ἕλληνες τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας ἄφησαν τήν τελευταία τους πνοή µαζί
µέ τά σκελετωµένα τους κορµιά, χωρίς νά
µπορέσουν νά ξαναδοῦν τούς δικούς τους
καί τίς πατρίδες των».
«Τό 1918 ἦταν τό τελευταῖο ἔτος τοῦ τροµεροῦ ἐκείνου, Α΄ Παγκόσµιου Πολέµου κι
ἕνα πρωινό οἱ Βούλγαροι ἐγκατέλειψαν τά
τροµερά στρατόπεδα τῆς ὁµηρίας, στά
ὁποῖα «ἡ ἀναλογία τῶν νεκρῶν ἦταν 18 µέ
ἕναν ἐπιζώντα, ὅσο δηλαδή καί µέ τούς ἐπιζήσαντες τοῦ Ἄουσβιτς καί οἱ ὅµηροι,
(ἐλεύθεροι πιά), πῆραν τόν δρόµο κατά τόν
νοτιά, ὅπου σέ λίγο συνάντησαν τούς στρατιῶτες τῆς µεραρχίας τοῦ στρατηγοῦ Μαζαράκη – Αἰνιάν καί φυσικά τήν ἐλευθερία

καί τή ζωή, πού λίγο ἔλειψε νά τήν χάσουν…»
3. Τό τάµα

Οἱ Πραβινοί ὅµηροι τῶν τροµερῶν ἐκείνων στρατοπέδων, βλέποντας καθηµερινά
τόν θάνατο νά παίρνει ἀπό δίπλα τους
τούς ἀγαπηµένους τους φίλους, ἀδελφούς,
γιούς ἤ πατέρες, ἔκαναν ἕνα τάµα: Ὅσοι ἀπ’
αὐτούς θά γλύτωναν ἀπό τή φρίκη τῆς ὁµηρίας, µετά τήν ἀπελευθέρωση τῶν ἴδιων καί
τῆς πατρίδας τους, µόλις θά γύριζαν στό ἄνω παρεκκλησίου».
Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ἐλευθερουπόλεως
ἀγαπηµένο τους Πράβι, θ’ ἀνακατασκεύαζαν
τό ἱερό προσκυνητάριο τῆς Ἁγίας Παρα- ἔκανε δεκτό τό αἴτηµά τους καί οἱ ὅµηροι, µέ
σκευῆς, πού βρισκόταν, ἀπό παλιά, δίπλα τά πενιχρά οἰκονοµικά τους µέσα καί µέ
στό ὁµώνυµο «Ἁγίασµα» καί πού τό εἶχαν κα- πολλή, προσωπική ἐργασία, ἀνήγειραν, στή
θέση τοῦ κατεδαφισθέντος ἀπό τούς Βουλτεδαφίσει οἱ Βούλγαροι κατακτητές.
γάρους προσκυΛίγοι ἦταν οἱ
νηταρίου
τῆς
«τυχεροί» συµποΣυγκινητικό καί διδακτικό ἀφήγηµα
Ἁγίας
Παραλίτες µας, πού ἐπέἀπό τήν ἱστορία τῆς πόλεώς µας.
σκευῆς, ἕνα νέο
στρεψαν
στό
προσκυνητάριο,
Πράβι ἀπό τά
τροµερά στρατόπεδα κι ὅλοι µαζί, στίς 5 ἐξωκκλήσι φωτογραφία τοῦ ὁποίου παραΜαΐου τοῦ 1920, ὑπέβαλαν στήν Ἱερά Μη- τίθεται, τοῦ ὁποίου τή θέση ἔλαβε, ἀρκετές
τρόπολη Ἐλευθερουπόλεως τήν αἴτηση, πού δεκαετίες ἀργότερα, ὁ σηµερινός, περικαλπαρατίθεται σέ φωτοαντίγραφο σέ διπλανή λής Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.
στήλη.
4. Ἀείµνηστοι Ἐλευθεροπολίτες
Ἐπρόκειτο γιά αἴτηση «κατοίκων ΠραΣτίς ὑπογραφές πού συνόδευαν τήν
βίου περί ἐνεργείας ἐκδόσεως ἀδείας πρός
ἐπανέγερσιν τοῦ παρεκκλησίου «Ἁγία Πα- αἴτηση θά δοῦν ἀρκετοί σηµερινοί Ἐλευθερασκευή» (Ἁγίασµα)», στήν ὁποία, αὐτοί ρουπολίτες τά ὀνοµατεπώνυµα τῶν εὐσεπού τήν ὑπέγραφαν, ἔλεγαν τά ἑξῆς: «Κατε- βῶν παππούδων τους, οἱ ὁποῖοι ἀφιέρωσαν
δαφισθέντος ὑπό τῶν Βουλγάρων τοῦ παρά τῷ στό Θεό, πού τούς ἔσωσε ἀπό τή φρίκη τῶν
ὀμωνύμω Ἁγιάσματι προσκυνηταρίου «Ἁγία Πα- τροµερῶν ἐκείνων στρατοπέδων συγκένρασκευή» καί ἐπιθυμοῦντες ὅπως μή ἐξακολουθήση τρωσης τῶν Βουλγάρων, τήν ἀνέγερση τοῦ
οὕτω νά διατελῆ κατεδαφισμένον, ἡμεῖς οἱ ἐν Καρ- προσκυνηταρίου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.
νομπάτ- Κιτσόβω ὅμηροι, μετ’ ἄλλων συνομήρων Θά δοῦν, ἔτσι, νά ὑπογράφουν ὁ Π(αναμας πάνυ εὐγενῶς προσφερθέντων, ἀπεφασίσαμεν γιώτης) Παπαευαγγέλου, ὁ Χριστόδουλος
ὁμοφώνως νά ἐπανεγείρωμεν τό ὡς ἄνω κατεδαφι- Α. Βακαλόπουλος, ὁ Ζήσης Βαλαβανίδης, ὁ
σμένον προσκυνητάριον ἰδίαις ἡμῶν δαπάναις», πρός Λεκίδης, ὁ Εὐάγγελος Κ. Γοργίας, ὁ Σωτήτοῦτο δέ ζητοῦσαν, µέ τήν αἴτησή τους, ἀπό ριος Σ. Κριτσιανίδας, ὁ Γεώργιος Ἀλεξάντήν Ἱερά Μητρόπολη, «ὅπως ἐν τή ἁρμοδιότητι δρου, ὁ Σταῦρος Κ. Βουλγαρίδης, ὁ Νικόαὐτῆς ἐνεργήση, ὅ,τι δεῖ, πρός τήν τέ ἔγκρισιν καί λαος καί ὁ Κωνσταντῖνος Μπόζης, ὁ
ἔκδοσιν τῆς σχετικῆς ἀδείας ἐπανεγέρσεως τοῦ ὡς ∆ιονύσιος Βαρέλης, ὁ ἀγράµµατος Χατζη-
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νάσιος, (αὐτός πού εἶχε κατασκευάσει τό
καµπαναριό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, δυό – τρεῖς δεκαετίες νωρίτερα), ἐνῶ
δέν εἶναι ἀναγνωρίσιµα τά ὀνοµατεπώνυµα
κι ἄλλων Πραβινῶν, κάτω ἀπό τήν αἴτηση
αὐτή τῆς εὐλαβείας.
Γιά πολλές δεκαετίες, µόνο ἡ προφορική
παράδοση διέσωζε στήν πόλη µας τό τάµα
τῶν Πραβινῶν ὁµήρων καί τήν ὑλοποίησή
του ἀπ’ αὐτούς, µετά τήν ἀπελευθέρωσή

τους ἀπό τή φρίκη τῶν στρατοπέδων
συγκέντρωσης τῶν Βουλγάρων. Ἡ εὐτυχής ὅµως συγκυρία καί κύρια ἡ µέριµνα
κι ἡ εὐαισθησία τῶν τριῶν γιῶν τοῦ
ἀγαπητοῦ ἱερέα τῆς πόλης µας, π. ∆ηµητρίου Οἰκονόµου κι ἐγγονῶν τοῦ ἀείµνηστου καί ἡρωικοῦ Μακεδονοµάχου,
παπα – Νικόλα Οἰκονόµου ἤ Βλάχου,
τοῦ Νίκου, τοῦ Σπύρου καί τοῦ Σταύρου
Οἰκονόµου, πού διέσωσαν καί παρέδωσαν στά Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ κράτους, ἀµέσως µετά τό θάνατο τοῦ πατέρα τους, τό
πολύτιµο ἔγγραφο ἀρχεῖο τοῦ ἔνδοξου
παπποῦ τους, ὁδήγησαν στήν ἀποκάλυψη τῆς αἴτησης τῶν Πραβινῶν ὁµήρων, τήν ὁποία βλέπετε στή διπλανή
στήλη, γιά νά µᾶς θυµίζει, πόσο σηµαντική γιά τή συνέχεια τῆς φυλῆς µας εἶναι
ἡ ἐκπλήρωση τοῦ χρέους µας πρός τό
Θεό καί τήν πατρίδα.
Προτοῦ ὁλοκληρώσω αὐτό τό µικρό
κείµενο, σάν ἐλάχιστη, δική µου προσφορά
πρός τούς σπουδαίους ἐκείνους, ἀνώνυµους κι ἐπώνυµους συµπατριῶτες µας,
πού µέ τή θυσία τους µᾶς ἐπέτρεψαν νά
ζοῦµε σήµερα ἐλεύθεροι καί νά θεωροῦµε
σάν κάτι αὐτονόητο, (πού ὅµως δέν ἦταν
καθόλου τέτοιο), αὐτή τήν ἐλευθερία µας,
ὀφείλω νά ἐπισηµάνω ὅτι τά ἐντός εἰσαγωγικῶν κείµενα, καθώς καί τίς πληροφορίες µου ἄντλησα ἀπό τό ἱστορικό
ἄρθρο τοῦ Πραβινοῦ δικηγόρου καί ἱστορικοῦ, κ. Ἀνδρέα Κων. Παπανδρέου, µέ
τίτλο «Στάρετς Λόζελ, ἕνα ἀνθρωπόµορφο κτῆνος στό στρατόπεδο τοῦ Κιτσόβου»,
τό ὁποῖο περιλαµβάνεται στή συλλογή
ἱστορικῶν ἀφηγήσεων τοῦ κ. Παπανδρέου,
µέ τίτλο «Ἱστορίες ἀπό πολέµους καί κατοχές», τήν ὁποία ἐξέδωσε ὁ Πολιτιστικός
Σύλλογος Ἐλευθερούπολης καί νά εὐχαριστήσω τόν σηµαντικό αὐτόν συµπατριώτη
µας, γιά τήν µεγάλη προσφορά του στή διάσωση τῆς ἱστορικῆς µνήµης τοῦ τόπου µας.

Στόν ἀπόηχο

τοῦ Ἁγίου Πάσχα
Τοῦ Δημοσθένους Α. Ἀγγελίδου
Θεολόγου Καθηγητοῦ

1. Εἰδοποιός διαφορά
Ρωμαιοκαθολικῆς καί Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
Χωρίς νά εἰσερχόμεθα καί
κυρίως νά υἱοθετοῦμε τή λογική
τῆς στείρας ἐπανάληψης, ἁπλά,
ἀνά τούς αἰῶνες μαθητές τοῦ Κυρίου σέ ὅλα
σεμνά, λιτά καί ἀπέριττα ἐπιθυμοῦμε νά τά μήκη καί τά πλάτη τῆς γῆς.
ὑπενθυμίσουμε, ὅτι ἡ εἰδοποιός διαφορά μεταξύ τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας καί τῆς καθ’
2. Πάσχα στά ξένα
ἡμᾶς φιλτάτης Ἀνατολῆς, βρίσκεται στό γεγονός ὅτι οἱ Ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι θεολοΣτό σημεῖο αὐτό, ἀξίζει νά ἀναφέρουμε ὅτι,
γοῦν μέ σημεῖο ἐκκινήσεως καί ἀναφορᾶς τή ὅπως συμβαίνει στίς κατά παράδοση ὈρθόΓέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ οἱ Ὀρθόδο- δοξες χῶρες, νά βιώνει δηλαδή ὁ Ὀρθόδοξος
ξοι θεολόγοι θεολογοῦν μέ σημεῖο ἐκκινήσεως
Χριστιανός ἔντονα τό Ἅγιο
καί ἀναφορᾶς τό γεγονός τῆς λαμΠάσχα –τό ἴδιο συμβαίνει καί
προφόρου Ἀναστάσεως τοῦ ΘεανΠάσχα! Ἑνώνει στήν ὁμογένεια καί, ἐνδεχομένως,
θρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτό δέν
τούς ξενιτεμένους! μέ μεγαλύτερη ἔνταση λόγῳ ξενιεἶναι τυχαῖο οὔτε ἀναίτιο καί ἔχει
τιᾶς. Ἐκεῖ ὁ πιστός αὐθόρμητα
ἐξάπαντος κάποιες συνέπειες καί
αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά βιώσει
ἐξηγούμεθα.
τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου, ὄχι μόνο
Ἔχοντας ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς τή Γέννηση γιατί ἔτσι εἶναι τό ἔθιμο ἀλλά γιά ἕνα βαθύτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ Ρωμαιοκαθολική θεολο- τερο λόγο. Ἐκεῖνον τῆς ἐνσωμάτωσής του στό
γία ὑπερτονίζει τό ἀνθρώπινο τοῦ Κυρίου. Εὐχαριστιακό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή
Αὐτό ἔχει ὡς ἄμεση συνέπεια στό εἰκονογρα- στήν Ἐκκλησία. Ἐκεῖ τοῦ δίδεται ἡ δυνατόφικό ἐπίπεδο νά ὑπάρχουν ἀπεικονίσεις –κυ- τητα νά βρίσκεται σέ κοινωνία μέ τούς
ρίως ἀγάλματα– τοῦ Ἰησοῦ μέ ἔντονα τά οἰκείους του στήν πατρίδα. Ἡ φιλόστοργος
ἀνθρώπινα χαρακτηριστικά τοῦ προσώπου. μάνα, ἡ Ἐκκλησία, φέρει κοντά τά παιδιά της
Στρογγυλό πρόσωπο μέ ξανθά μαλιά καί διά τοῦ μυστηρίου της. Τούς κάνει κοινωνούς
μπούκλες, μπλέ μάτια κ.λπ.
διά τοῦ Παναγίου Πνεύματος.
Ἀντίθετα, ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία ἀπεικονίΜέσα σ’ αὐτό τό πλαίσιο σκέψης καί προζει τό ἐξαϋλωμένο σῶμα τοῦ Ἀναστάντος κειμένου νά ἑορτάσουν οἱ Ὀρθόδοξοι ΧριἸησοῦ Χριστοῦ καί νικητοῦ τοῦ Ἅδη. Πρό- στιανοί τῆς Ὁμογένειας ὡς ἐμπρέπει τό Ἅγιον
σωπο σοβαρό ἀλλά οἰκεῖο· γεμᾶτο ἀπό τή Πάσχα, οἱ κατά τόπους εὐχαρισιακές κοινόχαρά τῆς νίκης ἐπί τοῦ ἐσχάτου ἐχθροῦ τοῦ τητες μέ τήν ὑψηλή εὐθύνη τοῦ Μητροπολίἀνθρώπου, δηλαδή τοῦ θανάτου.
του καί σέ συνεργασία μαζί του ἐκπονοῦν
Αὐτή τή χαρά τῆς Ἀναστάσεως βιώνουν οἱ πρόγραμμα γιά ὅλες τίς Ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας
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καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὅπως καί γιά τήν ἁγία καί Μεγάλη
Ἑβδομάδα μέ σκοπό νά βοηθήσουν
τούς πιστούς σέ βίωση τοῦ χαρμόσυνου γεγονότος τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Στή διάθεση
τῶν πιστῶν αὐτῶν καί γιά τίς
πνευματικές του ἀνάγκες κοντά
στίς ἱερές Ἀκολουθίες ὑπάρχει
πνευματικός γιά νά ἀκούσει μέ
προσοχή τίς ἀνησυχίες τους καί τά
ἰδιαίτερα προβλήματα λόγῳ ξενιτιᾶς καί τά θεραπεύσει κατάλληλα
διά τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τῆς ἐξομολογήσεως.
3. Κοινωνία πιστῶν
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΕΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE
MÉTROPOLE GREC-ORTHODOXE DE FRANCE

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙ ΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

CATHÉDRALE SAINT STÉPHANE D E PARIS

Κοντά στό ὠφέλιμο, ὅμως, ὑπάρχει καί τό τερπνό. Ἔτσι, οἱ νοικοκυρές ἑτοιμάζουν τά σπίτια
τους, βάφουν τά κόκκινα αὐγά καί
μαγειρεύουν τήν πατροπαράδοτη
μαγειρίτσα. Οἱ νοικοκυραῖοι φροντίζουν νά ἐφοδιάσουν τά σπίτια
τους μέ τόν ὀβελία καί ὅ,τι ἄλλο
προβλέπει τό πασχαλινό τραπέζι.
Μέ ὅλα αὐτά οἱ ἁπανταχοῦ
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί βρίσκονται
ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι σέ κοινωνία
μεταξύ τους. Μπορεῖ χιλιόμετρα νά
χωρίζουν τούς ἀνθρώπους ἀπό τά
σπιτικά τους, τούς οἰκείους τους,
τήν πατρίδα τους· ὅμως, ὁ Χριστός
τούς κρατᾶ ἑνωμένους καί δυνατούς. Ἡ ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασή Του
τούς χορηγεῖ δύναμη καί κουράγιο
νά παλεύουν στή δεύτερη πατρίδα
μέ γνώμονα τήν ἐπί τά πρόσσω κίνηση καί τό νόστιμον ἧμαρ. Ἡ Κοινωνία τοῦ ἁγίου Πνεύματος εἶναι
στάση ζωῆς καί γι’ αὐτό πραγματικότητα. Εἶναι ρωμαλέα πρόταση
γιά τήν ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι ΑΓΑΠΗ, πού ἀγκαλιάζει τόν ὅλο
ἄνθρωπο καί τόν κάθε πιστό ἀνεξάρτητα ἀπό τήν χωροχρονικότητα
καί τό κοσμοείδωλό της.
Ἡ ἑνοποιός, λοιπόν, δύναμη τῆς
Ὀρθοδοξίας τό Ἅγιον Πάσχα.

Ἐπιµνηµόσυνος ὁµιλία – εἰς τόν µακαριστόν
Ἀρχιµ. π. Ἀντώνιον Ζουµπουλέρην ἐφηµέριον Μεσιᾶς.
Ὑπ το Ἀρχιµ. Κοσµ Θαστη
Σεβασµιτατε, γαπητο δελφο
Ε5κοσι αBFνες τ0ρα = ἸησοEς ΧριστOς βαδζει
στο/ς δρOµους τ9ς γ9ς. Τ 5χνη τ9ς παρουσας τοE
ΧριστοE µσα στOν κOσµο, µ1ς ε8ναι ζωνταν, ε8ναι
χειροπιαστ. Ε8ναι προπντων µερικς µεγλες
καρδις πο/ ζωντανε/ουν τν παρουσα τοE ἸησοE
πνω στ γ9 µας. Ο< χτ/ποι τους ε8ναι ; Aχ0
τFν βηµτων τοE ἸησοE ?νµεσ µας. ΚυριαρχοEν πνω ?πO 2λους το/ς αBFνες
πληµµυρζοντας µ παλµο/ς δ/ναµης
κα ?ρετ9ς τ ζω τ9ς @κκλησας.
Μι ττοια µεγλη καρδι γµισε
6χι µOνο τν @νορα αCτ, ?λλ κα
=λOκληρη τν ΜητρOπολη ἘλευθερουπOλεως µ παλµο/ς τ9ς
ζω9ς της στOν εBκοστO αB0να. Ὁ
µακαριστOς Ἀρχ. Ἀντ0νιος Ζουµπουλρης.
Τ σηµδια πο/ 3φησε στO πρασµ του χραξαν τν @νορα
αCτ. Τν χραξαν ?νεξτηλα, γιατ 0
πορεα του 4ταν πορεα -γ πης, προσφορ7ς κα µαρτυρας.
ἘδF θ πρπει ν ποEµε Σεβασµι0τατε,
2τι δν θ πρπει ν ξεχνοEµε αCτο/ς το/ς ?νθρ0πους πο/ πρOσφεραν τν 5δια τους τν ζω, @πνω
στν διακονα τοE ποιµνου τους κα πο/ δυστυχFς
σµερα ; Ἐκκλησα βλλεται µ πολλο/ς τρOπους
κα ?πO πολλς πλευρς. Ἔχουµε χρος θ 4λεγα, 2τι
αCτο/ς το/ς ?νθρωπους ν το/ς σεβOµαστε, ν
το/ς τιµ1µε κα ν µν ?φνουµε τO πρασµα τοE
χρOνου ν ξεθωριζει τν µνµη των.
Ὁ µακαριστOς Ἀρχιµ. Ἀντ0νιος Ζουµπουλρης
τοE Ζουµπο/λη κα τ9ς Μαρας, γεννθηκε στν
Ἀρτ κη τ3ς Κωνσταντινουπ%λεως (σηµεριν Να
Ἀρτκη ΕCβοας) τO 4τος 1887. Σ ;λικα 18 ,τ*ν
χειροτονθηκε δι κονος στ% ΟBκουµενικO ΠατριαρχεDο ΚωνσταντινουπOλεως κα διακOνησε τOν
τOτε Μητροπολτη Βενδικτο τOν µετπειτα Πατριρχη Ἱεροσολ/µων.
ἘπισκεπτOµενος >ς δικονος µ τOν Μητροπολτη τ χωρι τ9ς ΚωνσταντινουπOλεως, γν0ρισε τO
χωριO Πασκϊοι πο/ ?ργOτερα τO @ξυπηρετοEσε >ς
<ερας.
Μ τ% διωγµ% τ3ς Μικρασιατικ3ς καταστροφ3ς

το 1923 ?πO τς χαµνες πατρδες, ?κολουθ0ντας το/ς
κατοκους πο/ διακονοEσε, ,γκαταστ θηκε στν
Μητρ%πολη Ἐλευθερουπ%λεως κα συγκεκριµνα στO
χωριO Κηπι το/ς πρ0τους µνες και στ συνχεια
@γκαταστσθηκε =ριστικ στην ενορα µας >ς εφηµριος.
Ἐπ τ9ς ποιµαντορας τοE µακαριστου Σωφρονου, λειτουργο+σε ,κ περιτροπ3ς στς 1ξ3ς
,νορες: (Μ λισσας, Κηπι*ν, Χρυσοκ στρου, Μελισσοκοµεου, Σιδηροχωρου κα ∆ωµατων).
Ἦταν τOτε / µοναδικ%ς Ἀρχιµανδρτης τ9ς Ἱερ1ς ΜητροπOλεως.
Στ δ/σκολα χρOνια τ9ς κατοχ9ς ?π’ το/ς Βουλγρους, βοθησε 2λους το/ς πιστο/ς τFν παραπνω @νοριFν µ κθε τρOπο.
ΧαρακτηριστικO τοE µακαριστοE π. Ἀντωνου ?πO τ πολλ,
7ταν 2τι @ξυπηρετοEσε >ς πνευµατικOς καθοδηγητς τ χωρι τ9ς ΜητροπOλεως κα 2τι 7ταν λιτοδαιτος κα
τρεφ%ταν κυρως µ χ%ρτα πο# συν λεγε
/ 5διος.
Ὑπ9ρξε .π%δειγµα κληρικο+ κα >ς πνευµατικο+ κα 7ταν σεβαστOς κα ?γαπητOς ?πO το/ς περισσOτερους κατοκους 2λων τFν παραπνω @νοριFν
πο/ προαναφραµε πο/ διετλεσε >ς @φηµριος.
Ὅλος του = βος 7ταν καθαρ µοναχικOς κα στν
BδιOτητα πο/ ε8χε ?λλ κα στ ζω του, 4ταν 2πλοϊκ%ς, πρ7ος χαρακτ3ρας, γι’ αCτO @κτιµθηκε.
Μιλο+σε 6πταιστα τν γαλλικ κα τν τουρκικ κα χαρακτηριστικ τO εCαγγλιο στOν :σπερινO
τ9ς Ἀγπης τO 4λεγε στ γαλλικ κα στ το/ρκικα.
ΤO 1959 πρωτοσττησε στν @νθρOνιση τοE µακαριστοE Μητροπολτου Ἀµβροσου, στς 30-111959 κα ; πρ0τη ?ρχιερατικ θεα λειτουργα τελστηκε στς 4-12-1959 @δF στOν ἹερO ΝαO τοE χωριοE µας.
Τιµθηκε µ εBδικO παρσηµο κατ τν @πσκεψ του στ ἹεροσOλυµα, ?πO τOν µακαριστO Πατριρχη Ἱεροσολ/µων Βενδικτο.
ἈπO τν µρα τ9ς χειροτονας του, µχρι λγο
πρν τν κοµησ του, 7ταν πιστOς στ καθκοντ
του.
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Ι Μ
Ε Λ
Κατά τόν μήνα Μάρτιο 2007 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε τήν 4ην εἰς
τόν Ἱ. Ναόν Τιμίου Προδρόμου Μεσοτόπου, τήν
7ην τό ἑσπέρας εἰς τόν Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Μουσθένης εἰς Προηγιασμένην Θ. Λειτουργίαν, τήν 18ην εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Παρασκευῆς Ἐξοχῆς, τήν 25ην εἰς τόν Ἱ. Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Βλάχικα Ἐλευθερουπόλεως.
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Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε τήν 2αν εἰς τήν
ἀκολουθίαν τῶν Β΄ Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱ. Ναόν
Ἁγ. Γεωργίου Μεσορόπης, τήν 4ην εἰς τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν Μητροπολιτικόν
Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου, τήν 9ην εἰς τήν ἀκολουθίαν τῶν Γ΄ Χαιρετισμῶν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγ.
Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου καί εἰς τόν Ἱ.
Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Ν. Ἡρακλείτσης, τήν 16ην εἰς τούς Δ΄ Χαιρετισμούς εἰς τόν
Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου Ν. Περάμου, τήν 21ην εἰς
τήν ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Κανόνος εἰς τόν
Μητροπολιτικόν Ἱ. Ναόν, τήν 25ην εἰς τόν
Ἑσπερινόν τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ. Ναόν.

Προέστη τήν 23ην τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας
τοῦ Ἴγγελη Γεωργίου, Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβούλου εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἀποστ. Θωμᾶ Παλαιοχωρίου, τήν 24ην τοῦ μνημοσύνου τῆς μητρός
τοῦ ἱερέως Κωνσταντίνου Καλεάδη, Ἑλένης
καί τῆς συζύγου τοῦ Ἱεροψάλτου Τσάκα Χρυσούλας εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀντωνίου Πυργοχωρίου, τήν 25ην τῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ Ἐθνικῇ
ἐπετείῳ εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἐλευθερίου.

Ἐτέλεσε τήν 14ην Τρισάγιον ἐπί τοῦ Τάφου
τοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας κυροῦ Χρυσοστόμου εἰς Καλαμάταν.

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

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

Σύναξις Ἱεροµονάχων
τῆς Μητροπόλεώς µας 3.2.07.

Πραγματοποίησε τήν 17ην τήν μηνιαίαν
Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ θέμα εἰσηγήσεως:
«Τό Παλαιοημερολογιτικόν ζήτημα – Ἱστορική
θεώρησις». Τήν εἰσήγησιν παρουσίασεν ὁ
Αἰδ/τος π. Ἰωάννης Ψαρρᾶς.
Παρεχώρησε τήν 23ην συνέντευξιν εἰς τήν
T.V. ΕΝΑ Καβάλας ἐν ὄψει τῆς Ἐθνικῆς ἐπετείου, τήν 31ην συνέντευξιν εἰς τόν Ρ/Σ URP 89,6
διά τό νόημα τῶν Ἁγίων ἡμερῶν τῆς Μεγ.
Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα.

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

Ἐλαιοχώριον. Ἑορτή Ἁγ. Γεωργίου.

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

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε τήν 1ην εἰς τόν Ἱ.
Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Παραλίας
Ὀφρυνίου, τήν 2αν εἰς Προηγιασμένην Θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Ἐλευθερίου, τήν 3ην εἰς Προηγιασμένην Θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Ν. Ἡρακλείτσης, τήν 4ην εἰς Προηγιασμένην Θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ.
Ναόν Ἁγ. Νικολάου, τήν 5ην εἰς τόν ἴδιον Ἱ.
Ναόν, τήν 7ην εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἐλευθερίου,
ὅπου ἡ Θ. Λειτουργία ἔγινε ἐντός τοῦ Ἱεροῦ
Κουβουκλίου τοῦ Ἐπιταφίου, τήν 8ην κατά τήν
Ἀνάστασιν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου, τήν
10ην εἰς τόν Ἱ. Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Ἐλευθερῶν, ὅπου προέστη τῆς Λιτανείας τῶν
Ἱερῶν Εἰκόνων καί ἐτέλεσε Ἁγιασμόν εἰς τό
Ἐξωκκλήσιον τῶν Ἁγίων Νεοφανῶν Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, τήν 13ην
εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀντιφιλίππων, τήν 22αν εἰς τόν Προσκυνηματικόν Ἱ.
Ναόν Ταξιαρχῶν Μανταμάδου Μυτιλήνης εἰς
Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου, Ἱερισσοῦ κ.
Νικοδήμου, Λάμπης καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου
καί τοῦ ἐπιχωρίου Ἱεράρχου κ. Χρυσοστόμου,
τήν 23ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Ἐλαιοχωρίου, ὅπου καί προέστη τῆς Λι-

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε τήν 1ην εἰς τήν
Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Κηπιῶν, τήν 2αν εἰς τήν Ἀκολουθίαν
τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Μελισσοκομείου, τήν 3ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ
Νυμφίου εἰς τόν Ἱ. Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης παρουσία τῶν ἀρχῶν τοῦ Νομοῦ καί πλῆθος κόσμου, τήν 4ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου εἰς τόν Ἱ. Ναόν
Ἁγ. Ἐλευθερίου καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τόν
Ὄρθρον τῆς Μεγάλης Πέμπτης εἰς
τόν Ἱ. Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Γεωργιανῆς, τήν 5ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν εἰς τόν
Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἐλευθερίου, ὅπου
παρακολούθησε τήν ἀκολουθίαν
καί ὁ Ὑπουργός Μακεδονίας –
Θράκης κ. Γεώργιος Καλαντζής,
τήν 6ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν
Μεγάλων Ὡρῶν, τόν Ἑσπερινόν τῆς
Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Νικολάου, τήν 6ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ

Μ.Πέµπτη. Ἐλευθερούπολις.
Μέ τόν Ὑπουργό Μακεδονίας-Θράκης
κ.Γ.Καλλαντζήν.
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Πραγματοποίησε τήν 12ην τήν μηνιαίαν
Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τό πνευματικόν Κέντρον
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Νέα
Ἐποχή». Τήν εἰσήγησιν παρουσίασε ὁ Παν/τος
Ἀρχιμ. π. Ἐλευθέριος Εὐδοκίδης, τήν 28ην τήν
Σύναξιν τῶν Πρεσβυτερῶν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγ.
Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου ὡμιλήσας καταλλήλως.

Ἐτέλεσε τήν 1ην τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ εἰς τό Δημαρχεῖον Ἐλευθερουπόλεως παρουσία τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, τήν 29ην Ἐπιμνημόσυνον δέησιν εἰς τό μνημεῖον τῆς Βαζόπετρας
Ἐλευθερῶν ὑπέρ τῶν πεσόντων κατά τήν μάχην
τῆς 24ης Ἀπριλίου τοῦ 1913.

Μεγάλη Παρασκευή.
Ἱερά Μονή Ἁγ. ∆ηµητρίου Νικησιάνης.

Ηὐλόγησε τήν 14ην τόν Γάμον τοῦ ἀνεψιοῦ
του ἐξ ἀδελφῆς Παναγιώτου Τζαμτζῆ, Δικηγόρου, καί Χαρᾶς Σωπασουδάκη, Θεολόγου εἰς
τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Μαρίνης Ἰλισσίων Ἀθηνῶν.
Ἐβάπτισε τήν 9ην εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἐλευθερίου τά δίδυμα τέκνα τοῦ ἐφημερίου τοῦ Ἱ.
Ναοῦ π. Παναγιώτου Χαλάτα εἰς τά ὁποία ἐδόθησαν τά ὀνόματα Χρῆστος καί Πέτρος.

Προέστη τήν 10ην τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας τοῦ Τηλεμάχου Καζαντζίδη εἰς Γεωργιανήν, θῦμα τροχαίου ἀτυχήματος.
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Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης.
Ὁδεύοντας πρός τόν Μητροπολιτικό Ναό.

Ὄρθρου τοῦ Μεγ. Σαββάτου καί τήν περιφοράν τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἐλευθερίου, τήν ἰδίαν ἡμέραν καί ὥραν 15:00΄ εἰς
τήν τελετήν Ἀποκαθηλώσεως, εἰς τόν λόφον
τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Δημητρίου Νικησιάνης, τήν
8ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀγάπης εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου, τήν 21ην
εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ταξιαρχῶν Μανταμάδου.

Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας ἡ πρώτη Σύναξις
τῶν Πρεσβυτερῶν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου
Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου τήν 28ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ.
Τό πρωί τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας τοῦ Μητροπολίτου μας, ἀκολούθησε δεξίωσις εἰς τό Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱ. Μονῆς
καί κατόπιν ἡ εἰσήγησις τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ
θέμα «ἡ Πρεσβυτέρα στή σημερινή ἐποχή». Ἀκολούθησε ἐποικοδομητικός καί γόνιμος διάλογος.
Στή συνέχεια ὁ π. Ἀθανασιος Παπαδάκης Γεν.

τοῦ συζύγου της,
Ἀρχιερατικός ἘπίἹερέως. Εἶναι αὐτή
τροπος εἰσηγήθηκε
πού τόν στηρίζει στό
τό θέμα «Ἡ οἰκογέποιμαντικό
του
νεια τοῦ ἱερέως».
ἔργο, πού δένεται μέ
Μετά τή λήξη τῆς
τήν ἐνορία καί τοῦ
Συνάξεως ἡ Γερόνμεταφέρει τά προτισσα Λυδία μέ τήν
βλήματά της. Πού
συνοδεια της παρέστέκεται δίπλα του
θεσαν πλουσιοτάτην
στίς χαρές καί τίς
τράπεζαν πρός τιμήν
λύπες, στίς ἐτήσιες
τῶν Πρεσβυτερῶν μέ
ἀκολουθίες καί τά
πολλήν ἀγάπην.
πανηγύρια. Εἶναι
Εἰς τήν τράπεζαν
αὐτή πού ἡ μικρή ἤ
ὁ πνευματικός τῆς Ἱ.
Ἱερά Μονή Ἁγ. Παντελεήµονος
ἡ μεγαλύτερη κοιΜονῆς Ἀρχιμ. ΦίλιπΧρυσοκάστρου.
Σύναξις
Πρεσβυτερῶν.
νωνία τῆς Ἐνορίας
πος Ἀβραμίδης ἀπητήν θέλει πρώτη
ύθυνε πατρικές νουκυρία, τήν θέλει νά ἐκπέμπει ἀγάπη καί
θεσίες εἰς τίς Πρεσβυτέρες.
Συγκινημένος ὁ Σεβασμιώτατος ἀπό τήν ὀμορ- χαμόγελο, τήν θέλει ὑπόδειγμα συζύφιά αὐτῆς τῆς ἐκδηλώσεως εὐχαρίστησε τίς Πρε- γου καί μάνας καί Χριστιανῆς πού
σβυτέρες δια τήν συμμετοχήν τους καθώς ἐπίσης βιώνει τήν πνευματική ζωή, ὅπως
τήν Γερόντισσα καί τίς ἀδελφές τῆς Ἱ. Μονῆς διά τήν κηρύττει ὁ Ἱερέας σύζυγός
τήν Ἀβραμιαίαν φιλοξενίαν. Ἐκ μέρους τῶν Πρε- της. Ὅμως Σεβασμιώτατε, δέν πασβυτερῶν τόν Σεβασμιώτατο εὐχαρίστησε ἡ πρε- ραβλέπω καί τούς δύσκολους καιρούς πού περνᾶμε σήμερα, μέ ὅλα
σβυτέρα Μαρία Ὑψηλάντου, ἡ ὁποία καί εἶπε:
τά γνωστά προβλήματα, τῆς ἀνερΣεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, Χριστός γίας, τῆς φτώχιας, τῆς ἀμφισβήτησης τῶν πάντων, τῆς κρίσης πού περνᾶ
Ἀνέστη.
ἡ οἰκογένεια, οἱ σχέσεις τῶν ἀνθρώπων,
Ἡ καρδιά μας πλημμυρίζει ἀπό χαρά καί ἀγαλ- γι’ αὐτό καί ἡ ἀποστολή μας γίνεται δυσκολότερη.
λίαση, κατά τή σημερινή ἡμέρα, πού ἡ Πατρική
Γι’ αὐτό Σεβασμιώτατε, ζητοῦμε μέ τήν εὐκαιΣας ἀγάπη, μᾶς συνήγαγε στόν ἱερό καί ἁγιασμένο ρία αὐτή τή θεοφώτιστη, τίς Πατρικές συμβουλές
αὐτό χῶρο. Καί μέσα στήν Ἀναστάσιμη αὐτή καί νουθεσίες Σας, τήν συχνότερη ἐπαφή μεταξύ
ἀτμόσφαιρα, νά νιώσουμε κάτω ἀπό τήν στοργική μας και δηλώνουμε ὅτι κάτω ἀπό τίς Εὐαγγελικές
καθοδήγησή Σας σάν μιά μεγάλη οἰκογένεια.
ἐντολές καί τίς δικές Σας Πατρικές νουθεσίες, θά
Ἐκ μέρους ὅλων τῶν πρεσβυτερῶν, Σᾶς ὑπο- σταθοῦμε ἀντάξια στό πλευρό τῶν ἱερέων συζύβάλλω τίς θερμές εὐχαριστίες μας, γιατί νιώθουμε γων μας καί στό Ἀποστολικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητή χαρά καί τήν ἑνότητα αὐτῆς τῆς σύναξης, πού τροπόλεώς μας, προσβλέποντας στό Σεπτό πρόγιά πρώτη φορά γίνεται στήν Παγγαιωτική σωπό Σας, τόν Πατέρα, τόν φίλο, τόν σύμβουλο,
Ἐκκλησία. Ἡ σημερινή εὐλογημένη σύναξη, ἀπο- τόν ἀδελφό, τόν καθήμενο εἰς τύπον καί τόπον
δεικνύει Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα μας, πώς τό Χριστοῦ.
ἐνδιαφέρον καί ἡ μέριμνά Σας γιά τούς Ἱερεῖς συΣεβαστέ μας Πατέρα, ζῆθι καί μακροημέρευε
ζύγους μας, ἐπεκτείνεται στήν καθόλου οἰκογέ- ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Παγγαίου.
νεια τοῦ Ἱερέως, γι’ αὐτό καί ἡ εὐγνωμοσύνη μας
εἶναι πολλή καί ἄδολη.
Ἐκ μέρους ὅλων τῶν Πρεσβυτερῶν
Ὡς γνωστόν ἡ πρεσβυτέρα εἶναι ὁ καθρέπτης
Σᾶς φιλῶ τό χέρι.

69

ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Ι Μ
Ε Λ

Ἐπιμνημόσυνη δέηση στή Βαζόπετρα

Τό ἀπόγευμα τῆς
23ης Ἀπριλίου 2007,
κάτοικοι τῶν Ἐλευθερῶν συγκεντρώθηκαν στό
Μνημεῖο Πεσόντων στήν Βαζόπετρα γιά νά τιμήσουν καί ἐκφράσουν τήν εὐγνωμοσύνη τους σ’
αὐτούς πού θυσιάστηκαν γιά τήν Ἐλευθερία.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος μαζί μέ τούς Ἱερεῖς ἔψαλλαν Τρισάγιον
ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν θυσιασθέντων
καί ἡ χορωδία τοῦ Πολιτιστ. Συλλόγου μετά τήν
κατάθεσι τῶν στεφάνων ἀπό τίς Ἀρχές, ἔψαλε τό
ἀφιερωμένο σ’ Αὐτούς τραγούδι: «Δέν πεθαίνουν
ποτέ ὅσοι πέφτουνε στήν μάχη γιά τήν Νίκη…».
Ἀκολούθησε ὁμιλία ἀπό τήν πρόεδρο τοῦ Πολ.
Συλλόγου κ. Ἰωάννα Γιαννακοπούλου, σχετική μέ
τήν μάχη τῆς Βαζόπετρας τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1913.
Ἡ γιορτή ἔκλεισε μέ παραδοσιακούς χορούς
ἀπό τόν Πολιτ. Σύλλογο Ἐλευθερῶν καί τόν
Ἐθνικό Ὕμνο.
Στήν ἐκδήλωσι παραβρέθηκαν ὁ Δήμαρχος
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Ἐλευθερῶν κ. Χαρ. Χρυσανίδης μέ Συμβούλους
τοῦ Δήμου, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Μακεδονίας-Θράκης κ. Καρυπίδης, ὁ Βουλευτής τῆς
Ν. Δ. κ. Χριστοφιλογιάννης, ὁ Βουλευτής τοῦ ΠΑΣΟΚ κ. Ἐμμενίδης, ὁ πολιτευτής τῆς Ν.Δ. κ. Παναγιωτόπουλος, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Νομάρχη κ.
Μπαλίκας καί ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Πανελλήνιας
ἕνωσης Μακεδονομάχων «Παῦλος Μελᾶς» κ. Δημήτριος Ξάνθος.

ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΝ

ΕΝΟΡΙΑΚΑ

Mέ τούς τιµηθέντες.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ἐλευθερουπόλεως καί ὁ
Δῆμος Παγγαίου διοργάνωσε στά πλαίσια τῆς πνευματικῆς προετοιμασίας τῶν πιστῶν ἐν ὄψει τῶν
Ἁγίων ἡμερῶν τοῦ Πάθους καί τῆς Ἀναστάσεως
τοῦ Κυρίου, ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ μέ τόν κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΑΘΙΑΝΟ, Πρωτοψάλτη τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Δράμας, στίς
30 Μαρτίου, στήν Αἴθουσα Πολλαπλῶν Χρήσεων,
τοῦ Δήμου Παγγαίου.
Κατά τήν λήξη τῆς μουσικῆς πανδαισίας ὁ Σέβ.
Ποιμενάρχης μας τίμησε μέ τήν ἀπονομή τοῦ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ τῆς ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ τόν Μουσικολογιώτατο Πρωτοψάλτη Ἱ. Ν. Εἰσοδίων τῆς
Θεοτόκου Νικήσιανης κ. Βασίλειο Μπαντή.
Τήν Ἐνορία μας ἐπισκέφθηκε ὁ π. Ἐφραίμ,
Ἀδελφός Ἱ. Ἠσυχ. Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, ὁ
ὁποῖος μίλησε ἐπίκαιρα στήν ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, πού πραγματοποιήθηκε στόν Ι. Ν. Ἁγίου
Γεωργίου, στίς 10 Ἀπριλίου.
Στίς 13 Ἀπριλίου, τελέστηκε ὁ Ἁγιασμός τῶν
Θυρανοιξίων τοῦ Ι. Ἐξωκκλησίου Ἁγίων Φωτίου
καί Ἀνικήτου.

Μέ ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια τελέστηκε, στίς 14
καί 15 Ἀπριλίου ἡ Πανήγυρη τοῦ Ι. Ν. Ἀποστόλου
Θωμᾶ, μέ τήν παρουσία τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Νειλουπόλεως κ.κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, Ἀρχιγραμματέως Ι.
Συνόδου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί πάσης
Ἀφρικῆς.
Μέ πενθήμερες ἑορταστικές πνευματικές ἐκδηλώσεις, λαμπρότατα τελέστηκε καί ἡ Πανήγυρη τοῦ
ἱστορικοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στά

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

Στίς 26-4-2007, ὁ Κύκλος Κυριῶν καί Νέων Μητέρων τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου Παλαιοχωρίου
πραγματοποίησε προσκυνηματική ἐκδρομή στήν Ἱ.
Μ. Ἐλασσῶνος.
ΕΟΡΤΗ ΚΑΤΗΧ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

Ἡ ἐνορία τῆς Νικήσιανης, εὐγνωμονεῖ ξεχωριστά τά μέλη τῆς Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος
ΛΥΔΙΑ, στήν Ἀσπροβάλτα, πού ἐπί σειρά ἐτῶν διακονοῦν τήν Ἑλληνική οἰκογένεια καί τούς νέους
μας, μέ τό θεσμό τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων.
Μέ ἀγωνία ἀγωνίζονται νά δώσουν τά δικά τους
μηνύματα καί ἰδιαίτερα μέ τήν ἑορταστική ἐκδήλωση πού ἔγινε στήν αἴθουσα «Ὀρφέας» στή Νικήσιανη, ὅπου ἡ χορωδία τῶν Χριστιανικῶν Ὁμάδων
τῶν Κατωτέρων τμημάτων, τραγούδησε ὄμορφα
χριστιανικά τραγούδια, δείχνοντας, πώς τά παιδιά
τοῦ Χριστοῦ, μποροῦν νά διασκεδάζουν χωρίς νά
ἁμαρτάνουν, νά τραγουδοῦν καί νά χαίρονται
χωρίς νά μολύνουν τίς ψυχές τους.
Αὐτό πού κατέπληξε ἰδιαίτερα τό κοινό, ὅμως,
ἦταν τά παιδιά τῶν Χριστιανικῶν Ὁμάδων τῶν
Ἀνωτέρων τμημάτων, πού ἀνέβασαν τό θεατρικό
ἔργο: «Τό συμπεθεριό».
Στή Νικήσιανη
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