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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ

τίτλος τοῦ παρόντος
ἄρθρου προέρχεται ἀπὸ
τὸ ἐδάφιο 1,6 τῆς Β΄ πρὸς
Τιμόθεον Ἐπιστολῆς τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου. Ἡ
λέξη δὲ αὐτὴ μᾶς μεταφέρει

σὲ μία πολὺ γραφικὴ καὶ γλυκειὰ σκη-
νή, ὅταν καθόμαστε μπροστὰ στὸ ἀναμ-
μένο τζάκι καὶ μᾶς ἔχει συνεπάρει ἡ
εὐχάριστη κουβέντα μὲ πρόσωπα ἀγα-
πημένα σὲ τέτοιο
μάλιστα σημεῖο
προσοχῆς καὶ ἀφο-
σίωσης, ὥστε μι-
λώντας εὐχάριστα
νὰ ξεχάσουμε τὴ φωτιὰ πού καίει τόσο
εὐάρεστα στὸ τζάκι καὶ ἡ φλόγα της νὰ
κινδυνεύη νὰ σβύση. Τὰ ξύλα ἔχουν κα-
ταφαγωθῆ ἀπὸ τὶς ἀχόρταγες φλόγες,
καὶ μόνο λίγα κάρβουνα λάμπουν ἀκό-
μη, ἕτοιμα καὶ αὐτὰ νὰ παραδοθοῦν στὴ
στάχτη..

Καὶ τότε, ὅταν χαμηλώσει ἐπικίνδυ-
να ἡ φλόγα καὶ μόλις ἀχνοφέγγει στὸ
τζάκι, διακόπτουμε τὴ συζήτηση καὶ πη-

γαίνουμε κοντὰ του γιὰ νὰ ζωντανέ-
ψουμε τὴ φωτιά, σκαλίζοντας ἐπιδέξια
τὴ στάχτη καὶ ρίχνοντας ξύλα πάνω στὰ
πυρωμένα κάρβουνα ὥστε νὰ μὴ σβύ-
ση. Αὐτὴ ἡ κίνηση μας λέγεται ἀναζω-
πύρωση. «Ἀναζωπυρεῖν.» Αὐτό, με-
ταφορικὰ βέβαια ἐδῶ στὸν Ἀποστολικὸ
λόγο, συμβουλεύει ὁ σοφὸς Παῦλος
γράφοντας σχετικὰ στὸν μαθητὴ του Τι-
μόθεο. Νὰ προσέξη νὰ μὴ σβύση ἡ φω-

τιὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, τὸ χάρισμα
τῆς Ἱερωσύνης, τῆς
διδασκαλίας τοῦ
θείου λόγου, πού

ἀξιώθηκε κάποτε ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Δι-
δασκάλου καὶ προστάτου του.

«Ἀναζωπυρεῖν.» Χρήσιμη ἡ θεό-
πνευστη συμβουλὴ τοῦ Ἀποστόλου ὄχι
μόνο τότε γιὰ τὸν πιστὸ μαθητή του καὶ
Ἐπίσκοπο Ἐφέσου Τιμόθεο. Χρήσιμη
εἶναι γιὰ ὅλους μας. Δυστυχῶς ὁ παν-
δαμάτορας χρόνος δὲν ἐπεμβαίνει κα-
ταλυτικὰ μόνο στὰ σώματα καὶ τὰ κτί-
ριά μας, σιγὰ-σιγὰ ἀλλοιώνοντας καὶ

Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως Χρυσοστόμου

Ἐμβαθύνοντας στά πράγματατοῦ καιροῦ μας

Ο
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διαλύοντάς τα. Ἔχει λόγο καὶ σὲ θέματα
πνευματικά. Καθὼς ἀντιμετωπίζομε
τὶς καθημερινὲς καταστάσεις, ὅσες μᾶς
ἐπιφυλάσσει ἡ ἀσταμάτητη ροὴ τῶν
πραγμάτων, καθημερινὰ γεγονότα,
εὐχάριστα ἢ δυσάρεστα, καὶ κυλᾶ μαζὶ
καὶ ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας, λησμονοῦμε
μερικὰ πράγματα, τόσο κάποτε βα-
σικὰ γιὰ τὴν πνευματική μας ἐπιβίωση
καὶ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ προορισμοῦ
μας.

Λησμονοῦμε, γιά παράδειγμα, οἱ
ἁπλοὶ ἄνθρωποι τὴ ψυχὴ καὶ τὴν φρον-
τίδα της, τὸ τί μᾶς περιμένει, ὅταν
κλείσει ὁ βιολογικός μας κύκλος. Ἤ
προκειμένου γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ
τοὺς ποιμένες καὶ διδασκάλους της,
καθὼς ἐπαναπαύονται στὰ εἰρηνικά
τους ἔργα, ὑπάρχει κίνδυνος νὰ λη-
σμονήσουν τὴν βαθύτερη φύση τῆς
ἀποστολῆς των. Ὁ Θεὸς βέβαια δὲν
ἀφήνει τὸν ἄνθρωπο στὴν ἀνησυχητικὴ
...ἡσυχία του. Ἐπιτρέπει νὰ ἔλθουν κά-
ποια ἀπρόσμενα γεγονότα, πού θὰ τὸν
σηκώσουν ἀπὸ τὸν ὕπνο τῆς ραθυμίας
του, ὥστε νὰ δεῖ ὅτι σβύνει ἡ φωτιὰ τοῦ
ζήλου του καὶ εἶναι ἀνάγκη νὰ σκαλί-
ση τὴ στάχτη καὶ νὰ τὴν ἀναζωπυρώ-
ση.

«Ἀναζωπυρεῖν» ἦταν ἡ συμβουλὴ
τοῦ Ἀποστ. Παύλου. Ἀναζωπύρωση
τοῦ χαρίσματος, τῶν ἄφθαστων δωρεῶν
τοῦ Θεοῦ. Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ Ἐκκλησία
καὶ ἡ ἡγεσία της νὰ ἐπαναπαυθοῦν στὴν
αὐτάρκεια τοῦ ὁποιουδήποτε ἔργου
των καὶ νὰ ξεχασθοῦν καθὼς γύρω τους
συμβαίνουν πράγματα ἀνησυχητικά,
πού ἀπαιτοῦν ἰδιαίτερη προσοχὴ καὶ
ἐπαγρύπνηση καὶ ἀνασύνταξη τῶν δυ-
νάμεών των.

«Βλέπετε, ἀγρυπνεῖτε...»  (Μάρκ.13,
33) συμβουλεύει καὶ ὁ Κύριός μας.
«Βλέπετε ἑαυτούς...» προτρέπουν οἱ
ἅγιοι Ἀπόστολοί Του. (Β΄ Ἰωάν. 8).
Εὔκολα ξεχνιέται ὁ ἄνθρωπος, ἰδίως
ὅταν κάθεται κοντὰ στὸ τζάκι τῆς ἠρε-
μίας καὶ ἀπολαμβάνει εὐχάριστα τὴν
ὥρα του. Ὅμως ἔξω ὁ ἐχθρὸς καρα-
δοκεῖ! Τὰ πράγματα δὲν εἶναι τόσο ρό-
δινα, οὔτε πάλι καθησυχαστικὰ, ἐπειδὴ
λίγες δεκάδες ἢ ἑκατοντάδες πιστῶν
ἀνθρώπων θὰ ἐκκλησιασθοῦν τὴν Κυ-
ριάκη ἢ τὶς μεγάλες ἑορτές. Ἤ ἐπειδὴ
ἑτοιμάζομε μερικὰ πιάτα φαγητὸ χάριν
τῶν πτωχῶν. Ἔξω τὰ πράγματα ἀλλά-
ζουν... Ἀκονίζονται μαχαίρια ἀπὸ ἀσε-
βεῖς καὶ ἀπίστους. Μακρυὰ μας-τοπικά-
ἀρχαῖες κοιτίδες τοῦ Χριστιανισμοῦ
ἐρημώνονται ἀπὸ χριστιανούς. Μεγά-
λο μέρος, ἐπίσης, τῆς κοινωνίας καὶ
ἰδίως τὸ νεώτερο, βρίσκεται μέσα στὸ
σκοτάδι τῆς θρησκευτικῆς ἄγνοιας.
Ἤθη δέ αἰωνόβια καὶ πανσέβαστα
ἀνατρέπονται. Ὅ,τι ἐθεωρείτο πρίν με-
ρικές δεκαετίες ντροπή και αἶσχος, σή-
μερα δοξάζεται και ὑμνεῖται... Τὰ πάνω
κάτω συμβαίνουν γύρω μας. Αυτοί οἱ
νόμοι τῆς κοινής λογικῆς ἀχρηστεύον-
ται. Ὅ,τι ἐκήρυττε με πόνο και ἀγανά-
κτηση ὁ ἀρχαῖος Προφήτης τό βλέπο-
με καί στίς ἡμέρες μας. Τό ἄσπρο λέ-
γεται μαῦρο, τό πικρό γλυκύ... (Ἠσαΐ-
ας 5,20) καὶ ἐμεῖς ἀπολαμβάνομε ξέ-
νοιαστα τὴ ζεστασιὰ τῆς αὐτάρκειάς
μας.. 

«Ἀναζωπυρεῖν» Ἡ χρυσὴ συμβουλὴ
τοῦ Ἀποστόλου μᾶς χρειάζεται ἐξά-
παντος. Εἰδάλλως ἡ φλόγα πού τρεμο-
σβύνει θὰ παραδοθῆ ἀμαχητὶ κάτω
στὴ στάχτη... Μὴ γένοιτο...  
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1. Ἡ Χριστιανική Ἀνατολή
Εἶναι γεγονὸς ἀναμφισβήτητο ἀναπολώντας τὸ

βαθὺ παρελθὸν νὰ φέρω στὸ νοῦ μου τὶς λαμπρὲς
ἐκεῖνες ὅσο καὶ ἔνδοξες ἡμέρες τῶν πρώτων Ἀπο-
στολικῶν χρόνων, τῶν Ἀποστολικῶν πορειῶν, τὴν κή-
ρυξη καὶ ἄνθιση τοῦ Εὐαγγελίου σὲ πόλεις, ποὺ δυ-
στυχῶς ἀποτελοῦν ἔνδοξο παρελθὸν γιὰ τὴν Ὀρθο-
δοξία μας, ὅπως ἡ Δαμασκός, ἡ Ἀντιόχεια, ἡ Ταρσός,
ἡ Τύρος, ἡ Σιδώνα, οἱ πόλεις γενικὰ τοῦ Λιβάνου, τῆς
Μεσοποταμίας, τῆς Συρίας, τῆς Ἰορδανίας, τῆς Μ.
Ἀσίας καὶ ποὺ σήμερα ἀποτελοῦν πικρὴ ἀνάμνηση.
Ἀναπολῶ τὴν δημιουργία Πρεσβυγενῶν Πατριαρχεί-
ων, λαμπρῶν χριστιανικῶν προσκυνημάτων, Ἱερῶν
Μονῶν καὶ Ναῶν, ἀναπολῶ τὶς μεγάλες Ἐκκλησια-
στικὲς μορφές, ποὺ ἀνέδειξαν αὐτοὶ οἱ τόποι, τὴν
ἀντοχὴ ποὺ ἐπέδειξαν οἱ Ὀρθόδοξοι ἐνάντια στὴ λαί-
λαπα τῶν Περσῶν, τῶν Ἀράβων, τοῦ Ἰσλαμισμοῦ γε-
νικότερα. Θαύμαζα καὶ θαυμάζω τὸ σθένος μὲ τὴ
μαρτυρικὴ διάθεση ὅλων τῶν χριστιανῶν ἀδελφῶν σὲ
ὅλες τὶς ἀρνητικὲς ἐκφάνσεις ποὺ ἀνεφύησαν στὸ διά-
βα τῶν αἰώνων στοὺς τόπους μας. 

Θυμᾶμαι ἕνα ὀρθόδοξο Βυζάντιο, πῶς κατετρόπωνε
ἐχθροὺς καὶ ποὺ ἐπέφερε εἰρήνη μὲ τρόπους ἄξιους
θαυμασμοῦ. Θυμᾶμαι ἀκόμη καὶ κάποιες ψευδεπί-
γραφες σταυροφορίες, οἱ ὁποῖες ξεκίνησαν ἀπὸ

Ὑπὸ τοῦ Πρωτ/ρου
Ἀθανασίου Παπαδάκη

Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
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τοὺς Φράγκους δῆθεν γιὰ τὴν ἀπελευ-
θέρωση τῶν Ἁγίων Τόπων μὲ κροκο-
δείλια δάκρυα καὶ ὑποκριτικὸ εὐσεβι-
σμό, ἀλλὰ οὐσιαστικὰ ἀπέβλεπαν στὴν
ὑποδούλωση τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀπόδει-
ξη ὅλων αὐτῶν τὰ ἀπροσμέτρητα κει-
μήλια (κλοπιμαῖα), τὰ ὁποῖα προβάλ-
λουν στὰ Μουσεῖα τους, στοὺς Ναούς
τους, ἀλλὰ καὶ τὰ πάμπολλα κάστρα
καὶ κτηριακὰ οἰκοδομήματα ποὺ βρί-
σκονται στὴν Ἀνατολὴ τοῦ κάθε Δούκα,
τοῦ κάθε ἱππότη καὶ τῆς κάθε μονα-
στικῆς ἀδελφότητος τῆς Δύσεως.

2. Ἡ βία κατά τῶν χριστιανῶν
Ἄλγος ὅμως διακατέχει τὴν ψυχή

μου καὶ ὀδύνη ἄφατος γιὰ τὴν κατά-
σταση ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα ἐκεῖ. Οἱ
ἰσχυροί τῆς Δύσεως οὐσιαστικὰ εἶναι
αὐτοὶ ποὺ γιὰ λόγους δικούς τους ἐξέ-
θρεψαν τὰ χαλιφάτα καὶ τοὺς Τζιχᾶν
καὶ ἂν οἱ εἰδήσεις φιλτράρονται καὶ πα-
ραποιοῦνται καὶ ἂν ἡ προπαγάνδα
ἀφήνει μόνο νὰ ἀκούγονται καὶ νὰ λέ-
γονται ὅ,τι τοὺς συμφέρει ἀδίστακτη,
ἀσυγκίνητη, συνένοχη ἀποχριστιανο-
ποιημένη ἡ Εὐρώπη παρακολουθεῖ
ἀπαγωγὲς Ἀρχιερέων, μοναχῶν, μονα-
ζουσῶν, ἐμπρησμοὺς μοναστηριῶν, κα-
τεδαφίσεις ἐκκλησιῶν, δηώσεις καὶ
ἁρπαγὲς τῶν ἐκκλησιῶν πρωτίστως τῶν
ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἀποκεφαλι-
σμούς, σταυρώσεις καὶ γενικὰ ἀπο-
τρόπαια καὶ φρικτότατα μαρτύρια.

Ὁλόκληρες πόλεις καὶ χωριὰ ἀφανί-
ζονται, κάτοικοι τῶν ἐμπόλεμων αὐτῶν
περιοχῶν ὑποχρεώνονται σὲ βίαιους
ἐξισλαμισμούς, βρέφη κατασφάζονται
μπροστὰ στὰ μάτια τῶν μητέρων τους
καὶ οἱ ἐναπομείναντες παίρνουν τὸν
πικρὸ δρόμο τῆς προσφυγιᾶς.

Μὲ πόνο ψυχῆς βλέπουμε καὶ νο-
τιότερα τοῦ Λιβάνου καὶ τῆς Συρίας,
ὅπου ἤδη οἱ πρῶτες ἀστραπὲς ἀπὸ τὰ
μαῦρα σύννεφα ποὺ κατέρχονται πρὸς
τὴν Ἁγία Σιών προμηνύουν καὶ στοχο-
ποιοῦν τὰ ἑπόμενα θύματα καὶ δυ-
στυχῶς αὐτὰ θὰ εἶναι οἱ Ἅγιοι Τόποι
μὲ τὰ πολλὰ Ὀρθόδοξα προσκυνήματα
καὶ καθιδρύματα. Γνωρίζω τὸ «μολών
λαβέ» τῶν ἐλαχίστων Πατέρων ποὺ τὰ
προασπίζονται, ἀλλὰ φοβᾶμαι μὴν
ἔχουν τὴν τύχη τῶν παλλικαριῶν τοῦ
Λεωνίδα. Ἔρχομαι λοιπὸν καὶ ζητῶ
ἀφύπνιση καὶ ἐγρήγορση ἀπό τόν λαόν
μας, ὁ ὁποῖος δυστυχῶς τουλάχιστον
στό κέντρο τῆς Πατρίδος μας προχω-
ρεῖ πρός πληθυσμιακή ἀλλοίωση καί μέ
τρομάζει. Ἀφύπνιση καὶ εἰς τὴν φερο-
μένη ὡς Χριστιανικὴ Εὐρώπη ἀπὸ τὴ
Μόσχα μέχρι καὶ τὸ Λονδίνο. Λήψη μέ-
τρων ἀπὸ ὅλους γενικὰ διότι ἡ ἐκδι-
κητικὴ ἐξάπλωση αὐτῶν τῶν νέων ποὺ
παθιασμένα προσπαθοῦν σφάζοντας,
λεηλατώντας, ἰσοπεδώνοντας καὶ προ-
σηλυτίζοντας μέ λανθασμένους στόχους
καὶ λανθασμένες ἑρμηνεῖες γρήγορα θὰ
φτάσουν καὶ στὴν καρδιὰ τῆς Εὐρώπης
καὶ τῆς Ἀμερικῆς καὶ ἤδη ἔφτασαν καὶ
τότε ἐκ τῶν πραγμάτων θὰ λάβουν μέ-
τρα ὀδυνηρὰ μὲ πρόβλεψη ἑνὸς πολέ-
μου, ὁ ὁποῖος πλέον θὰ ἔχει θρησκευ-
τικὰ ἐλατήρια καὶ τὸ ἀποτέλεσμά του
θὰ εἶναι ὀλέθριο γιὰ ὅλους.

Προτοῦ ὅμως φτάσουμε στὸ ἔσχατο
αὐτὸ σημεῖο, ἂς χρησιμοποιηθοῦν ὅλα
τὰ μέσα τὰ ὁποῖα ἐκπηγάζουν ἀπὸ τὴ
διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ μας καὶ τὸ
Ἱερὸ Εὐαγγέλιο, ἂς ὑπάρξει μετάνοια
καὶ ἐπίγνωση, προσευχὴ καὶ ἱκεσία καὶ
ἐὰν αὐτὰ δὲν πείσουν, τότε ἂς γίνει
χρήση τῆς βακτηρίας.
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Πρός
Τό  εὐσεβές  πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως
Κλῆρον καί Λαόν

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες

Τὸ νέο ἔτος 2015, πού ἀνατέλλει
ἀπὸ σήμερα στὸ στερέωμα τῆς ἱστο-
ρίας, μᾶς δίνει, ὅπως ἀνέκαθεν συμ-
βαίνει, τὴν εὐκαιρία νὰ ἀπευθύνωμε
ὁ ἕνας πρὸς τὸν ἄλλον ἐγκάρδιες
εὐχές. Τί ἄλλο μποροῦμε νὰ κάνωμε
μπροστὰ στὸ ἄγνωστο τοῦ χρόνου,
παρὰ νὰ εὐχηθοῦμε μὲ ἀγάπη μεταξὺ
μας ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  καὶ νἆναι
εὐτυχισμένο καὶ χαρούμενο τὸ νέο
ἔτος;

Αὐτὰ μὲν ὡς ἁπλοὶ ἄνθρωποι. Ὡς
χριστιανοὶ ὅμως, πού πρέπει νὰ ἔχω-
με κάποια ἰδιαίτερη ἄποψη καὶ γνώ-
μη, μὲ ὁδηγὸ τὸ Εὐαγγέλιο, γιὰ τὰ
πράγματα τοῦ κόσμου, μὲ διαφορε-
τικὸ μάτι ἀτενίζομε τὴν ἀνατολὴ
τοῦ καινούργιου χρόνου. «Οὐ γὰρ
ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ
τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν». (Ἑβρ.
13,14). Ἀπὸ τὴν φιλοσοφία τῆς πί-
στεώς μας ἔχομε πάντοτε κατὰ νοῦν,
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ὅτι εἴμαστε «ὁδῖτες», ὁδοιπόροι καὶ
ὄχι μόνιμοι κάτοικοι τοῦ κόσμου.
Μέρα μὲ τὴν ἡμέρα κάπου ἀλλοῦ κα-
τευθυνόμεθα.

Ἑπομένως κάθε Πρωτοχρονιά,
ὅπως καὶ σήμερα, εὐχόμεθα σωστὰ ὁ
ἕνας στὸν ἄλλον ὑγεία, χαρά, εὐτυ-
χία, οἰκονομικὴ εὐημερία στὴν πα-
τρίδα μας καὶ στὸν καθένα, ἀλλὰ πα-
ράλληλα δὲν ξεχνοῦμε καὶ τὸν
πραγματικό, τὸν ἀληθινὸ σκοπὸ τῆς
παρουσίας μας ἐπάνω στὴ γῆ. Δὲν
ξεχνᾶμε ἐπίσης, ὅτι «ὁ κόσμος πα-
ράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ, ὁ
δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ μέ-
νει εἰς τὸν αἰῶνα». (Α΄ Ἰωάν. 2,17)

Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο ὡς Ἐπίσκοπός
σας, «ἀγρυπνῶν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν
ὑμῶν, ὡς λόγον ἀποδώσων» (Ἑβρ.
13,17), ὑπεύθυνος γιὰ τὴν πνευματι-
κή σας πρόοδο, πέρα ἀπὸ τὶς κα-
θιερωμένες προσωπικὲς Εὐχὲς γιὰ
ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ἀπὸ
κάθε ἄποψη ΧΡΟΝΙΑ, σᾶς εὔχομαι
ἐγκαρδίως ἐπίσης τὸ νέο ἔτος 2015 νὰ
εἶναι γιὰ τὸν καθένα σας ἔτος πνευ-
ματικῆς προόδου καὶ προκοπῆς. Νὰ
μὴν εἴμαστε μόνο τυπικά, ἐξωτερικὰ
χριστιανοί, ἀλλὰ καὶ οὐσιαστικὰ,
εὐσυνείδητοι κατὰ πάντα χριστιανοί.
Νὰ γνωρίσωμε καλύτερα τὸ περιε-
χόμενο τῆς πίστεώς μας καὶ νὰ ἀγω-
νισθοῦμε νὰ προσαρμόσουμε ὅλη τὴ

ζωὴ μας στὶς ἐπιταγὲς τῆς ἁγίας μας
Θρησκείας.

Πιστοὶ χριστιανοί, πιὸ κοντὰ στὸ
Θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ πιὸ μακρυὰ
ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ κόσμου. Πιὸ
κοντὰ στὶς χαρὲς, πού μᾶς δίνει ἡ
ἁγνὴ καὶ εὐλογημένη πίστη μας καὶ
πιὸ μακρυὰ ἀπὸ τὶς ἡδονὲς τὶς πρό-
σκαιρες καὶ τὶς περισσότερες φορὲς
ἐπιβλαβεῖς αὐτοῦ τοῦ κόσμου.
Ἀρκετὰ μὲ τὴ φωτιὰ τῆς ἁμαρτίας.
Πιὸ κοντὰ στὴ δροσιὰ τοῦ Πνεύμα-
τος.

ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ χριστιανοὶ ἂς
εἶναι ὅλων μας τὸ σύνθημα καὶ ὁ
ἀγώνας γιὰ τὸ νέο ἔτος. Καὶ ἂς εἴμα-
στε ἀπόλυτα βέβαιοι, ὅτι ὅσο καλύ-
τερα ἐκτελοῦμε τὰ πνευματικά μας
καθήκοντα καὶ ὅσο μεγαλύτερο
ἐνδιαφέρον δείχνωμε γιὰ τὴ ψυχὴ
μας, τόσο μεγαλύτερη θὰ εἶναι καὶ ἡ
Εὐλογία τοῦ Θεοῦ. «Ζητεῖτε, μᾶς
εἶπε τὸ ἀψευδὲς στόμα τοῦ Κυρίου
μας, τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ..
καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται
ὑμῖν». (Ματθ. 6,33)

Γένοιτο, Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες!

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης σας

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ



Αὐτή τήν πάλαι ποτέ Ἑλληνική πε-
ριοχή θά προσπαθήσω νά γνωρίσω
στούς νεοέλληνες, ὅ,τι δέν ἔπραξαν οἱ
καθ’ ὕλην ὑπεύθυνοι ἱστορικοί.

Ἔγραψα χωρίς νά ἔχω προηγούμενη
ἐμπειρία, ἐκτελῶν παιδική μου σφοδρή
ἐπιθυμία. Ἔγραψα γιά τά δεινοπαθή-
ματα τῶν προγόνων μας καί γιά τήν
ἀντοχή τους στίς τουρκικές θηριωδίες
καί στήν ἀντιχριστιανική ὑστερία, ὅπως
τά βίωσα ἀπό παιδί στήν τετράχρονη
βουλγαρική κατοχή, στή Μακεδονία.

Ἡ Πατρίδα τῶν γονέων μου, ὁ Πόν-
τος, εἶναι σήμερα Πατρίδα τοῦ Νόστου,
τοῦ Πόνου καί τῆς Σιωπῆς. Συνηπῆρξεν
ὅμως μέ τήν Βυζαντινή Αὐτοκρατορία
στήν ἀνατολική ἐσχατιά της καί ἐπι-
βίωσε ὡς αὐτόνομη αὐτοκρατορία, γιά
257 συναπτά ἔτη μετά τό 1204, ὅταν οἱ
σταυροφόροι κατέλαβαν τήν Κων-
σταντινούπολη. Ἡ αὐτοκρατορία τῆς
Τραπεζούντας διαδραμάτισε τό δικό
της ἱστορικό ρόλο,κράτησε ψηλά τή ση-

μαία τῆς φυλῆς μέ τόν μονοκέφαλο
ἀετό, διατήρησε ἄσβεστη τή φλόγα τῆς
Χριστιανικῆς ἑστίας καί συνέχισε τή με-
γάλη ἀποστολή τοῦ Βυζαντίου, ὡς συ-
νέχεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Πνεύματος.

Ἔ, λοιπόν μέ τόν Πόντο οὐδείς ἱστο-
ρικός, σύγχρονος, ἀσχολήθηκε καί κα-
νείς δέν τόλμησε νά καταγράψει ὅτι ὁ
τελευταῖος ‘Ἕλλην Αὐτοκράτωρ,
ὑπῆρξε ὁ “Χριστῷ τῷ Θεῶ πιστός Βα-
σιλεύς καί Αὐτοκράτωρ, πάσης Ἀνα-
τολῆς Ἰβήρων καί Περατείας, ὁ Δαβίδ
Κομνηνός”!...

... Ἀλίμονο ἄν ὁ ξεριζωμένος Ἑλλη-
νισμός τῆς Ἀνατολῆς δέν πλαισίωνε μέ
τήν σημαντική παρουσία του τήν ἀμφι-
σβητούμενη ἀπό πολλούς Μακεδονία
καί ἄν σήμερα δέν ἔπρατταν τό ἴδιο οἱ
Πόντιοι πού ἔρχονται ἀπό τήν πάλαι
Παραευξείνια Ἑλλάδα, στή Θράκη!...

Ἡ χρονική περίοδος τῆς συγγραφῆς
συμπίπτει μέ τήν κινητοποίηση τοῦ κα-
θόλου Ἑλληνισμοῦ, γιά νά πείσει τήν

Ἱστορικά
Θέματα

Τοῦ π. Θεοδώρου Παπαδοπούλου
ἱεροδιδασκάλου

ΑΥΤΟΝΟΜΗΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ,
ΙΒΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΕΙΑΣ (ΚΡΙΜΑΙΑΣ )
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Παγκόσμια Κοινότητα, πώς ἡ ἱερή γῆ
τῆς Μακεδονίας εἶναι Ἑλλάδα καί ὅτι
οἱ ὄψιμοι “αὐτόκλητοι Μακεδόνες”
εἶναι ἀναίσχυντοι σκευωροί πού μεθο-
δεύουν συστηματικά ἐδῶ καί πενήντα
χρόνια πληρωμένη προπαγάνδα καί
φτιάχνουν ψευδεπίγραφη ἱστορία!

Μαζί μέ τήν ἱστορική διαδρομή τῶν
προγόνων στήν ἀλησμόνητη Πατρίδα,
περιγράφεται συνοπτικά ἡ ἀληθινή
ἱστορία τῆς Μακεδονίας, ὅπου ρίζωσε
ὁ Ἑλληνισμός τῆς Ἀνατολῆς. Περιγρά-
φονται τά ἐπεκτατικά σχέδια τοῦ Κρο-
άτη Τίτο, ὁ ὁποῖος νομιμοποίησε πάνω
ἀπό τά βόρεια σύνορά μας, στά 1948,
τήν ἕκτη “Ὁμόσπονδη Λαϊκή Δημοκρα-
τία τῆς Μακεδονίας” μέ πρωτεύουσα τά
Σκόπια καί μέ μελλοντικούς στόχους
τήν ἐπέκτασή της νότια.

Ἔπρεπε νά μιλήσουμε γιά τήν ἀναγ-
καιότητα τῆς ἐγκαταστάσεως τῶν Πον-
τίων στή Θράκη γιά λόγους Ἐθνικούς
καί νά ὑποστηρίξουμε θερμά τήν
ἵδρυση τῆς Ρωμανίας, ὅπου ὁ Ποντια-
κός Ἑλληνισμός ἀναμένει τήν ἐγκατά-
σταση ἐκεῖ πανεπιστημιακῆς ἕδρας ‘’
Ποντιακῶν Σπουδῶν ‘’, ἀναμένει νά
στηθεῖ Μνημεῖο Μνημοσύνης τῆς Προ-
σφυγιᾶς καί τέλος ἀναμένει νά ἐγείρει
Μαυσωλεῖο Εὐγνωμοσύνης στόν
Ἀκρίτα τοῦ Πόντου, ὅπου θά ἀναμένει
εὐλαβικό προσκυνητή τό Ἑλληνικό
γένος.

Τείχη καί Κάστρα
Μοναστήρια – Ἐκκλησίες – Παρα-

δόσεις – Θρύλοι Ἀκρίτες – Ἀκριτικόν
Ἔπος

Συνήθως ἐκτός ἀπό τά ἤθη καί ἔθιμα,

αὐτά πού καταμαρτυροῦν τήν παρά-
δοση σέ ἕνα λαό εἶναι οἱ Ἐκκλησίες, τά
μοναστήρια, τά τείχη καί τά κάστρα.
Πολλοί ὑποστηρίζουν ὅτι τά τείχη καί
τά κάστρα, περισσότερο ἀπό τίς ἐκκλη-
σίες καί τά μοναστήρια, ἀποτελοῦν τήν
πιό ἰσχυρή μαρτυρία γιά τή συνέχεια
τῆς παρουσίας ἑνός λαοῦ καί τοῦ πολι-
τισμοῦ του, σ’  ἕναν τόπο, τή διαχρονική
του ἐπαλληλία καί συνέχεια. Αὐτή ἡ
ἐπαλληλία τοῦ πολιτισμοῦ στόν Πόντο
ἦταν πάντα ἡ ἀνεξίτηλη μαρτυρία τῆς
Ἑλληνικότητάς του. Ἔτσι ὁ ἕνας
“Ἑλληνισμός” ἐπικαλύπτει τόν ἄλλον.
Ὁ Παλαιό- Χριστιανικός Ἑλληνισμός
ἐπικαλύπτει τά ἴχνη τῆς Ἑλληνικῆς
ἀρχαιότητας, ὁ Βυζαντινός ἐπενδύει
στήν παλαιοχριστιανική περίοδο. Καί
ἀποτελεῖ μεγάλο εὐτύχημα ὅτι στόν
Πόντο σώθηκαν σέ πολύ καλή κατά-
σταση πολλά δείγματα καί μαρτυρίες
τοῦ ἀμυντικοῦ συστήματος: τείχη – κά-
στρα – τειχισμένες πολιτεῖες καί δυνα-
μάρια. Τά φρούρια καί τά κάστρα πού
ἔχτισαν οἱ Βυζαντινοί σέ ὅλη τή μεθο-
ριακή γραμμή, στά βουνά καί τά περά-
σματα, διασφάλιζαν ὅλους τούς
Ἐμπορικούς δρόμους καί καθησύχα-
ζαν τούς μεθοριακούς πληθυσμούς νά
μένουν ἀκρίτες

Ἐρείπια ὀχυρωμένων πόλεων καί
κάστρων πού διασώζονται, ἐπισημαί-
νονται ἀπό τόν Ἄντον Μπάιερ καί τούς
Δαβίδ καί Ζάν Οὐίντφιλτ στό βιβλίο
τους:  “Βυζαντινά μνημεῖα καί Τοπο-
γραφία τοῦ Πόντου” ποῦ ἐκδόθηκε τό
1985.

(Στό ἑπόμενο τό β΄ μέρος)
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Συνεχίζουμε στό σημερινό ἄρθρο μέ ἔννοι-ες περί «Διοικήσεως Γνώσεως» καί πῶςὁδηγούμαστε τελικά στήν πρώτη ἐκ τῶνλειτουργιῶν τοῦ management πού εἶναι ὁΠρογραμματισμός. Πρῶτα ὅμως ἄς ἐξετάσου-με, πῶς ἐφαρμόζεται στήν πράξη ἡ γνώση.
Ἡ ἐφαρμογή τῆς γνώσης στήν πράξη. Ἡ διασύνδεση τῆς γνώσης γίνεται σέ τέσσεραἐπίπεδα:τό ἀτομικό ἐπίπεδο•τό ἐπίπεδο ὁμάδας•τό ἐπίπεδό του ὀργανισμοῦ•τό ἐπίπεδο σχέσεων τοῦ ὀργανισμοῦ μέ•ἄλλους ὀργανισμούςΤό ἀτομικό ἐπίπεδο σχετίζεται μέ τίς ἱκανό-τητες καί δεξιότητες, τίς ἐμπειρίες καί τῆςεἰδικότητες τῶν στελεχῶν τῆς ὀργάνωσης.Τό ἐπίπεδο ὁμάδας σχετίζεται μέ τήν ἴδια τήνὀργάνωση καί τόν κατακερματισμό της σέμικρότερες ὁμάδες διαχείρισης γνώσης.Τό ἐπίπεδο τῶν δικτύων μεταξύ ὀργανισμῶνἀναφέρεται στίς σχέσεις πού ἀναπτύσσει ὁκάθε ὀργανισμός μέ τό ἐξωτερικό του περι-βάλλον ἀλλά καί μέ τήν ἀξιοποιήσιμη γνώσηπού προέρχεται ἀπό συνεργάτες. Ἄρα πρῶταθά πρέπει νά προχωρήσουμε στήν χαρτογρά-φηση τῆς γνώσης.
Χαρτογράφηση τῆς γνώσης.Ὁ κυριότερος σκοπός ἑνός ὀρθοῦ χάρτη εἶναινά μᾶς δείξει τόν σωστό δρόμο γιά τόν προ-ορισμό μας. Ὁ σκοπός ἑνός χάρτη γνώσης σ’ἕναν ὀργανισμό εἶναι νά κατευθύνει τούς ἀπα-σχολούμενους, ὅταν χρειάζονται κάποια ἐξει-

δικευμένη γνώση. Χαρακτηριστικό παράδειγ-μα γιά τούς ἐκκλησιαστικούς ὀργανισμούς : ὁΚαταστατικός Χάρτης τῆς Ἐκ κλησίας τῆςἙλλάδας.Σχετικά μέ τούς ἐργαζόμενους σ’ ἕναν ὀργα-νισμό καί τῆς ἐντός αὐτοῦ ὑπάρχουσας γνώ-σης, θά πρέπει ν’ ἀναφέρουμε πώς αὐτή βρί-σκεται ἀποσπασματικά, σάν ἕνα μικρό τμῆμα«χάρτη» στό μυαλό τοῦ κάθε ἐργαζόμενου. Ἡδήμιουργία ἑνός γενικοῦ «χάρτη» δέν ἀπαιτεῖτίποτα παραπάνω ἀπό τόν συνδυασμό αὐτῶντῶν ἀτομικῶν χαρτῶν κι ἐδῶ σημαντικότατορόλο ἔχει ἡ τεχνολογία πού βοηθᾶ στήν δημι-ουργία ἀποτελεσματικῶν τέτοιων χαρτῶν.Ἠλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ἀρχειοθε-τήσεις, on line ὁδηγοί συμβάλλουν σ’ αὐτό, μέμία λέξη : κωδικοποίηση τῆς γνώσης. Αὐτή δί-νει μονιμότητα στή γνώση καί ἐπίσης τή δυ-νατότητα τῆς ἀποθήκευσης, τῆς διανομῆς καίτῆς χρησιμοποίησής της μέ τούς πλέον ἀπο-τελεσματικούς τρόπους καί συνδυασμούς. Χα-ρακτηριστικό παράδειγμα στήν Ἐκκλησια-στική Διοίκηση ἀποτελοῦν οἱ διάφοροι Κανο-νισμοί Λειτουργίας (π.χ Ἐνοριῶν, Ἱδρυμάτων,κ.α.). Βέβαια στήν ὅλη διαχείριση  ποσότηταςγνώσης ὑπάρχουν διάφορα προβλήματα.  
Τά προβλήματα στή διαχείριση τῆς γνώ-
σης.Ἀρκετές εἶναι οἱ ἀτέλειες στή διαχείριση τῆςγνώσης. Ὅπως στήν ἀγορά οἱ ἀγοραστές καίοἱ πωλητές μετά ἀπό προσέγγιση ἐντοπίζουνοἱ μέν τούς δέ, ἔτσι καί στή γνώση ὑπάρχουνδύο πλευρές : ὁ παρέχων καί ὁ δέκτης. Ἀρκε-τά ὅμως εἶναι τά ἐμπόδια καί τά προβλήματακατά τή μεταφορά της. Ἀναφέρουμε παρακά-τω ὁρισμένες:

Τοῦ Οἰκονομολόγου Νικ. Χατζητριανταφύλλου
ὑπευθύνου οἰκονομικῶν Ἱ. Μητρ. Ἐλευθερουπόλεως
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Ἀτέλειες πληροφόρησης (ἔλλειψη χάρτου γνώσης). Ἀσυμμετρία (πλεόνασμα γνώσης σέ ἕνα τμῆμα τοῦ ὀργανισμοῦ καί ἔλλειψη σέ κάποιο ἄλλο).Μονοπώλιο γνώσης. Κάτι πολύ σύνηθες, σέ ἐσωστρεφεῖς ὀργανισμούς, ὅπως συνήθως εἶναι καί οἱ ἐκκλησιαστι-κοί.Τεχνητές ἐλλείψεις γνώσεων (ἀπό δυσαρεστημένους ἤ ὑπερήλικες ὑπαλλήλους).Μή ἀποτελεσματική χρήση τεχνολογίας (κυρίως λόγω φοβιῶν, ἐπίσης χαρακτηριστικό πολλῶν Ἐκκλη σια-στικῶν ὀργανισμῶν). Θά μπορούσαμε νά ἀναφέρουμε κι ἄλλα προβλήματα, γιάτήν ὑπερπήδησή τους πάντως τό πιό σημαντικό εἶναι ἡ κα-τανόηση ἀπό ὅλους μέσα στόν ὀργανισμό πώς ἡ ἀποτελε-σματικότητα ἀρχίζει καί τελειώνει μέ τήν γνώση καί τήνἐκπαίδευση. Γι’ αὐτό καί ὁ κάθε ἐκκλησιαστικός ὀργανισμόςπρέπει ν’ ἀγωνίζεται γιά τήν ἀπόκτηση ὅσο τό δυνατόν πε-ρισσότερης καί καλύτερης πληροφόρησης περί τῶν διαδι-κασιῶν καί τῶν ἀποτελεσμάτων τους ἀλλά ἀκόμα νά προ-σπαθεῖ παράλληλα γιά τή δημιουργία νέας γνώσης ἡ ὁποίαἀποτελεῖ καί παρακαταθήκη του. Ἡ πλήρης ἀξιοποίηση τῆςγνώσης γίνεται ἐν τέλει πράξη μέσω τῶν βασικῶν λει-τουργιῶν τῆς Διοικήσεως (management) ξεκινώντας μέ τόνΠρογραμματισμό.   
Τί σημαίνει προγραμματισμός σ’ ἕναν ἐκκλησιαστικό
ὀργανισμό; Ὁ προγραμματισμός ἤ σχεδιασμός (planning) περιλαμβά-νει: 1. τήν ἐπιλογή τῶν στόχων καί  2. τούς τρόπους καί τίς ἐνέργειες προκειμένου νά ἐπιτευχ-θοῦν οἱ στόχοι. Μέ ἄλλα λόγια, ὁ προγραμματισμός ἀπαιτεῖ τή ἐπιλογή ἀνά-μεσα σέ διάφορες ἐναλλακτικές, τῶν ἀποφάσεων γιά προ-γράμ- ματα δράσης μέσω μίας διαδικασίας λήψης ἀπο  φά  -σεων (decision making process), ἀλλά καί τήν ἐπιλογήτῶν ὀρθῶν ἐνεργειῶν προκειμένου νά ὑλοποιηθοῦν αὐτέςοἱ ἀποφάσεις. Ὑπάρχουν πολλῶν εἰδῶν σχέδια (plans)ἀπό τά πιό γενικά ἕως τά πιό εἰδικά. Τό σημαντικό εἶναι ὅτιδέν ὑπάρχει πραγματικό σχέδιο ἕως ὅτου παρθεῖ ἡ ἀπόφαση,νά ἀφιερωθοῦν πόροι (ἄνθρωποι, χρήματα, ὑλικά κ.λπ.) προ-κειμένου νά πραγματοποιηθεῖ  αὐτό. Ἄρα ὅλων τῶν παρα-πάνω προηγεῖται ἡ ἀνάλυση, ἡ μελέτη καί ὅλα τά συναφῆμ’ αὐτά. Πρέπει νά γίνει κατανοητό πόσο σημαντικό εἶναι τότμῆμα τοῦ σχεδιασμοῦ γιά ἕνα ἐγχείρημα γιά ὁποιαδήποτεμελλοντική ἐνέργεια στόν ὀργανισμό. Σέ ἐποχές δέ οἰκονο-μικῶν κρίσεων μπορεῖ νά γίνει περισσότερο κατανοητό πόσοσημαντική θεωρεῖται ἡ μή  κατασπατάληση πόρων λόγωἄστοχων δράσεων. Ἔτσι καί σ’ ἕναν ἐκκλησιαστικό ὀργα-νισμό ὁποιαδήποτε μελλοντική δράση θά πρέπει νά με-λετᾶται εἰς βάθος καί ἐμπεριστατωμένα ὥστε ν’ ἀποφεύ-γονται πιθανές διορθωτικές κινήσεις πού καί χρονοβόρεςεἶναι ἀλλά καί ἐπιβαρύνουν τό συνολικό κόστος τοῦ σχε-διασμένου ἐγχειρήματος. Πληροφορίες-Παραγγελίες:

Βιβλιοπωλείο Ιεράς Μητροπόλεως
Ελευθερουπολεως

π. Γεώργιος Μπάτζιος, Τηλέφωνο:
25920-23011

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας

«Σκηνές ἀπό τό δρᾶμα
τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου».

Συγκινητική ἀφήγηση τοῦ
δραματικοῦ τέλους τοῦ Ἁγ.

Ἰω. τοῦ Χρυσοστόμου μέ
ὁδηγό τόν ὅσιο Παλλάδιο

«Οἰκογενειακό Κυριακοδρόμιο»

Πρωτότυπο ἐπαγωγικό κυρια-
κοδρόμιο μέ μοναδικό θέμα
τήν οἰκογένεια ὑπό τό Φῶς

τοῦ Εὐαγγελίου
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Tό ὀρεινό χωριό, θἄπρεπε νά μείνει ἀλει-τούργητο ἐκεῖνο τό Πάσχα. Ὁ Δεσπότης,δέν εἶχε Ἱερέα νά στείλει ἐκεῖ. Τί κι’ ἄνπῆγε ἀντιπροσωπεία νά δεῖ τό Δεσπότη.«Θέλω, τούς εἶπε, ἀλλά δέν ἔχω παπά νά σᾶςστείλω... Ἄν μπορεῖτε βρεῖτε ἐσεῖς!».Οἱ φτωχοί χωρικοί δέν μίλησαν. Τί μπο-ροῦσαν νά ἀντιποῦν στόν Μητροπολίτη,βάλαν μετάνοια, φίλησαν τό χέρι πού τούςεὐλόγησε νωχελικά, μάζεψαν τά μπογαλάκιατους καί ἔφυγαν νά γυρίσουν στό χωριό τους.Ἤξεραν τόν λόγο πού δέν θά εἶχαν παπά νάκάμουν τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Στόχωριό ζοῦσαν δεκαπέντε μέ εἴκοσι ἄτομαὅλοι κι ὅλοι καί αὐτοί ἡλικιωμένοι.Πέρασαν δέκα χρόνια ἀπό τότε πού ὁπαπάς τους πέθανε, πού ἦταν καί συγχωρια-νός τους. Ἀπό τότε παπά δέν εἶδαν νά μένειστό χωριό τους. Μόνο ἄν ἔφευγε κανείς ξαφ-νικά γιά τά οὐράνια σκηνώματα, ὁ πρόεδροςχτυποῦσε τήν καμπάνα- τό ἤθελε ἀποκλει-στικό προνόμιο αὐτό καί δέν ἄφηνε κανένανἄλλον- καί μετά εἰδοποιοῦσε τήν Μητρόποληνά στείλει παπά νά θάψει τόν πεθαμένο.Χρέη ψάλτου, ὁ πρόεδρος, ἐπίσης προνόμιομιάς καί κανείς ἄλλος δέν ἤξερε νά ψάλλει. Ἔφυγαν οἱ ἄνθρωποι πικραμένοι πού γιάμία φορά ἀκόμα, αἰσθάνονταν πρόβαταδίχως ποιμένα.  Καί ποῦ νά ψάξουν νά βροῦνοἱ ἴδιοι παπά τέτοιες μέρες τῆς κουφῆς, πρότοῦ μεγαλοβδόμαδου; Ἄκου βρεῖτε ἐσεῖς! Εἶπε θυμωμένος ὁ πρό-εδρος. Ναί! Θά πᾶμε νά νοικιάσουμε ἕναν…

Συνέχισε εἰρωνικά. Δίκιο εἶχαν νά στεναχωροῦνται οἱ ἄνθρω-ποι. Βλέπεις, τά χωριά εἶναι ἐπαρχία. Δένεἶναι Ἀθήνα νά χουν τρεῖς καί τέσσερις πα-πάδες ἡ κάθε Ἐκκλησία…  Ἀπό τήν ἄλληπλευρά, ὁ Δεσπότης στά τόσα κενά πού εἶχεστήν ἐπαρχία του, θά προτιμοῦσε νά ἀφήσειἀλειτούργητο τό χωριό τῶν εἴκοσι κατοίκων,παρά μία μεγαλύτερη ἐνορία. Βέβαια, τό ἄδικο ὁ Θεός δέν τό θέλει, πο-νοῦσε ἡ ψυχή τοῦ Ἐπισκόπου γνωρίζονταςπώς κάποια χωριά του δέν εἶχαν Ἱερέα.Ὅμως, βλέπεις ἦταν φτωχή ἡ ἐπαρχία. Ποιόςπαπάς θά πήγαινε στά κουτσοχώρια… Ἡ εὐθύνη τοῦ Ἐπισκόπου εἶναι μεγάλη.Ὅταν ξανακάθισε στό γραφεῖο του, μπροστάστά μάτια του, εἶχε τήν εἰκόνα τῶν ἁπλοϊκῶνἀνθρώπων νά τοῦ ζητοῦν Ἱερέα , μέ τήν ἴδιαλαχτάρα πού ζητοῦν τά μικρά παιδιά ψωμίἀπό τόν πατέρα τους! Ὁ ἀγαθός Ἐπίσκοπος εἶχε φόβο Θεοῦ στήνψυχή του! Ὅλη τήν ἡμέρα αὐτός ὁ λογισμόςπεριτριγύριζε στό μυαλό του. Στό ἐνδιάμεσοἐπικοινώνησε μέ ἕναν- δύο συνταξιούχουςἹερεῖς, οἱ ὁποῖοι εὐγενικά τοῦ εἶπαν πώς δένμποροῦσαν νά ἐξυπηρετήσουν. Ὁ ἕνας προ-φασίστηκε, ἀρθριτικά, ὁ ἕτερος πνευμονία…Ἦταν οἱ πρόχειρες ἀπαντήσεις στό ἄκουσματοῦ ὀνόματος τοῦ ὀρεινοῦ χωρίου…  Σιγά! Θάἔτρεχαν στά βουνά καί στά λαγκάδια μέ τέ-τοιο καιρό… Νά ἀφήσουν τήν ζέστα τους καίτήν βολή τους…

Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου

Θωμᾶ Ἀνδρέου, 
Ἱεροκήρυκος

Ι.Μ. Ἐλευθερουπόλεως

  

   

 



MBΩNA

14

Ξάπλωσε τό βράδυ ὁ Ἐπίσκοπος τῆςμικρᾶς καί πτωχῆς ἐπαρχίας νά ἡσυχάσει.Δέν μποροῦσε! “Κοπάδι δίχως ποιμένα, τότρῶν οἱ λύκοι…” μονολόγησε. Ξάφνου, μίαἰδέα πέρασε ἀπό τή σκέψη του: “Θά πάωἐγώ!” Εἶπε ἀποφασιστικά! Θυμήθηκε τά χρόνια τῆς πρώιμης Ἱεροσύ-νης του, ὅταν ὑπηρετοῦσε τήν Ἐκκλησία σέἐπαρχιακή Μητρόπολη. Θυμήθηκε τήν ζε-στασιά τῆς Ἱεροσύνης, ὅταν αὐτή γίνεται λι-μάνι γιά νά δεχθεῖ τίς ψυχές τῶνταλαιπωρημένων ἀνθρώπων. Εἶχε πάρει ὁἴδιος τήν ἀπόφασή του. Θά ἔκανε τόν παπά,ὁ Δεσπότης στό χωριό!Ὅταν τήν ἄλλη μέρα ἀνακοίνωσε στούςσυνεργάτες του τήν ἀπόφασή του, ἐκεῖνοιἔπεσαν ἀπό τά σύννεφα. Ὅμως, ἡ ἀποφασι-στικότητα στήν φωνή τοῦ Ἐπισκόπου, δένἄφηνε περιθώρια ἀμφισβητήσεως. Τίς ἑπό-μενες ἡμέρες ἑτοίμασε τά πράγματά του μαζίμέ τά ἱερά του ἄμφια ὥστε νά ἀναχωρήσειγιά τό χωριό. Μόνο τήν ἡμέρα τῆς ἀναχώρησης , ὁ ὁδη-γός του, τόλμησε νά τοῦ πεῖ: “Σεβασμιώτατε,ἀφήνετε τόν Μητροπολιτικό Ναό σας, γιά νάπᾶτε νά κάνετε τόν παπά στό χωριό”, γιά νάπάρει τήν ἀποστομωτική ἀπάντηση τοῦ Ἐπι-σκόπου:“Ἄκου νά δεῖς! Ἄν δέν πάω, Χριστός Ἀνέ-στη δέν θά ἀκούσουν οἱ Χριστιανοί μας ἐκεῖ.Καί ἔπειτα μήν σέ νοιάζει, ὁ Δεσπότης μπορεῖνά κάνει τόν παπά, ὁ παπάς δέν μπορεῖ νάκάνει τόν Δεσπότη” καί γελώντας κάτω ἀπ’τά μουστάκια του μπῆκε στό αὐτοκίνητο…Εἶχαν εἰδοποιηθεῖ οἱ χωριανοί ἐγκαίρωςπώς τοῦτο τό Πάσχα θά τούς λειτουργοῦσε ὁἴδιος ὁ Δεσπότης τους. Ἡ χαρά τούς ἦταν τέ-τοια, πού μόνον μέ σημαιάκια δέν στόλισαντό χωριό. Μέχρι σπίτι δίπλα στήν Ἐκκλησίαβρῆκαν νά καταλύσει ὁ Ἐπίσκοπος. Σπίτιπού οἱ νοικοκυραῖοι του εἶχαν πεθάνει καί τάπαιδιά τους, ζοῦσαν μόνιμα στό ἐξωτερικό.Ὁ Δεσπότης ἔφθασε στό χωριό Μ. Τε-τάρτη. Ὅλοι οἱ κάτοικοι, αὐτοί οἱ λίγοι,βγῆκαν στήν εἴσοδο τοῦ χωριοῦ νά τόν ὑπο-δεχθοῦν, καθ’ ὅν τρόπον οἱ Ἰσραηλῖτες τόνΧριστό, κατά τήν εἴσοδό του στά Ἱεροσόλυμαμετά βαΐων καί κλάδων. Εἶπε στόν ὁδηγό του νά φύγει, νά πάει νάκάνει Πάσχα μέ τήν οἰκογένειά του καί νάἐπιστρέψει τήν Κυριακή του Πάσχα καίἐκεῖνος ἐπίασε ἀμέσως δουλειά. Θυμήθηκε

τά παπαδικά του χρόνια ὁ Μητροπολίτης.Μόνο τόν πρόεδρο στεναχώρησε λιγάκι ὅταντοῦ εἶπε: “τώρα πού εἶμαι ἐδῶ, τήν καμπάναθά τήν χτυπῶ ἐγώ”- γιατί εἴπαμε πώς τοῦτοἦταν προνόμιο τοῦ προέδρου…Φθάσαν Μεγάλη Παρασκευή, στόν ἐπιτά-φιο. Γλύκαιναν οἱ ψυχές τῶν ἀνθρώπων, βλέ-ποντας τόν Δεσπότη τους, στεντορεία τήφωνή νά ψάλλει τά ἐγκώμια τοῦ ἐπιταφίουκαί ἀργότερα νά τούς συνοδεύει στήν περι-φορά γύρω ἀπό τόν Ναό εὐλογώντας τά σπί-τια τους. Ἀλλά τό μεγαλεῖο ἦταν ἡ Ἀνάσταση!Ὅταν ὁ Ἐπίσκοπος θριαμβευτικά τούς ἀνήγ-γειλε πώς “ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσινἄγγελοι. Ἀνέστη Χριστός, καί ζωή πολιτεύε-ται. Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπίμνήματος…” Φορώντας τά λευκά ἄμφια τουἐμπρός στήν Ὡραία Πύλη τοῦ ταπεινοῦΝαοῦ, νόμιζες πώς ζωντάνεψε ὁ ΜέγαςἈρχιερεύς πού ἦταν ζωγραφισμένος στόβῆλο πού ἔκλεινε τό Ἅγιο Βῆμα. Κι ὅταν ἀπολειτούργησε καί πέρασαν ὅλοινά πάρουν τήν εὐχή του καί νά τόν εὐχαρι-στήσουν γιά τό ἀξέχαστο Πάσχα, ἐκεῖνος χα-μογελώντας τούς ἀπαντοῦσε: “ἐγώ σᾶςεὐχαριστῶ γιά τούτη τήν Πασχαλινή ἐμπει-ρία”.  Ἀφοῦ κατέλυσε, τόν Ἀναστάντα ἐκνεκρῶν, πρίν βγεῖ ἀπό τό Ἅγιο Βῆμα ὥστε νάεὐλογήσει τήν ἑορταστική τράπεζα πού εἶχεἑτοιμασθεῖ στό σπίτι τοῦ προέδρου, γονάτισεἐμπρός στήν Ἁγία Τράπεζα καί εὐχαρίστησετόν Χριστό, ὁ ποιμήν ὁ καλός, πού κατάφερενά κάνει Μητροπολιτικό Ναό, ἐκεῖνο τόΠάσχα, τήν ταπεινή Ἐκκλησιά τοῦ μικροῦὀρεινοῦ χωρίου… Τήν ἐπαύριον, ἦρθε ὁ ὁδηγός νά τόν πάρει.Νά τόν πάει στήν Μητρόπολη ὥστε νά χορο-στατήσει στόν ἑσπερινό της Ἀγάπης.  Ὅλο τόχωριό, αὐτοί οἱ λίγοι, βγῆκαν νά ἀποχαιρε-τήσουν τόν Πατέρα τους! Κύκλωσαν τό αὐτο-κίνητο ἀφοῦ πρῶτα τό γέμισαν μέ δῶρα τῆςμάνας γῆς καί μέ τήν εὐγνωμοσύνη τῆςψυχῆς τους. Ὁ Δεσπότης συγκινημένος τούς εὐλόγησεκαί κίνησε νά μπεῖ στό αὐτοκίνητο… Ὁ ὁδη-γός του ὁρκίστηκε πώς τόν ἄκουσε νά ψιθυ-ρίζει: «σ’ εὐχαριστῶ Κύριε, γιατί μ’ ἀξίωσεςνά ζήσω τό καλύτερο Πάσχα τῆς ζωῆςμου…».
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Τά ἐρείπια μίας ἄγνωστης, μέχρι
τότε, Παλαιοχριστιανικῆς Βασι-
λικῆς, ἀποκαλύφθηκαν ἀπό τήν

ἀρχαιολογική σκαπάνη τή διετία 1987-
1988, νοτιοανατολικά του οἰκισμοῦ τῶν
Κηπιῶν, στίς νότιες ὑπώρειες τοῦ Παγ-
γαίου. Δυστυχῶς σήμερα ὁ ἀρχαιολογι-
κός χῶρος ἔχει καλυφθεῖ ἀπό πυκνή
βλάστηση πού λειτουργεῖ ἀποτρεπτικά
γιά τούς ἐπισκέπτες.

Πρόκειται γιά ἕνα μεγάλο Ναό, μέ
μῆκος 24,70 μ. καί πλάτος 17 μ., μέ ἐξω-
νάρθηκα, στόν ὁποῖο ὁδηγοῦσε λιθό-
στρωτος δρόμος ἀπό τά δυτικά. Ὁ
νάρθηκας τοῦ Παλαιοχριστιανικοῦ
Ναοῦ εἶχε δύο εἰσόδους, μία στό βόρειο

τμῆμα τῆς δυτικῆς πλευρᾶς καί μία στό
βόρειο τμῆμα του, ἐνῶ δέν εἶναι γνωστό
ἄν ὑπῆρχαν καί ἀντίστοιχες εἴσοδοι στό
νότιο τμῆμα του λόγω τῆς καταστροφῆς
πού ὑπέστη. 

Μέσα στό νάρθηκα καί κάτω ἀπό τό
δάπεδό του βρέθηκαν ἐννέα τάφοι, ἀπό
τούς ὁποίους οἱ δύο ἔφεραν ἐπιτύμβιες
ἐπιγραφές πού ἀνέφεραν ἡ πρώτη
«Κοιμιτίριον του Θεοφιλ(εστάτου) Βασι-
λίου πρ(εσ)β(υτέρου)» καί ἡ δεύτερη
«Κοιμητήριον του θειοφ(ι)λ(εστάτου)
Στεφάνου πρ(ε)σβ(υτέρου) όστις επει-
βουλεύσει δόσι λόγον Θ(ε)ώ όδε κ(αι) εν
ημέρα κρίσεος».

τοῦ Ἀριστείδη Μεντίζη
δημοσιογράφου-ἱστορικοῦ ἐρευνητῆ

Ἀρχαιολογικά
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Στό νάρθηκα ὑπάρχει καί ἕνα φαρδύ
ἕδρανο, πού λόγω τῆς δομῆς τοῦ συμ-
περαίνεται ὅτι κατασκευάστηκε σέ δεύ-
τερη περίοδο λειτουργίας τῆς
Βασιλικῆς, μετά τήν κατάρρευση τῆς
στέγης καί τή διάλυση τοῦ τέμπλου,
ἀφοῦ ἔχει κτισμένα κεραμίδια καί μαρ-
μάρινους κιονίσκους. Οἱ εἴσοδοι ἀπό τό
νάρθηκα στόν κυρίως ναό ἦταν τρεῖς
καί ἡ μεσαία, κατά τήν πρώτη περίοδο
λειτουργίας τῆς ἐκκλησίας, εἶχε τή
μορφή τριβήλου. 

Σύμφωνα μέ τούς ἀνασκαφεῖς, τό
δάπεδο τοῦ μεσαίου κλίτους, ὅπως βρέ-
θηκε, ἀνήκει στή δεύτερη περίοδο λει-
τουργίας τῆς ἐκκλησίας καί εἶναι
στρωμένο μέ κομμάτια μαρμάρινων
πλακῶν δαπέδου, θωρακίων καί ἐπι-
τύμβιας παλαιο χριστιανικῆς ἐπι-
γραφῆς. Τονίζεται δέ πώς μόνο στό
ἀνατολικό τμῆμα τῆς ἐκκλησίας διατη-
ρήθηκαν τμήματα τοῦ δαπέδου τῆς
πρώτης περιόδου, ὅπως καί τό σύν-
θρονο στήν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ Βήματος. 

Στό κεντρικό κλίτος βρέθηκε καί τρί-
τος τάφος πού ἔφερε ἐπιτύμβια ἐπι-
γραφή πού ἀνέφερε:  «Κοιμητήριον του
θεοφιλ(εστάτου) Πέτρου πρ(ες)β(υτέ-
ρου) όστις επειβουλευσετει έτερον θόσει
δόσι λόγον το Θ(ε)ώ όδε κ(αι) εν ημέρα
κρίσεος».

Κατά τή διάρκεια τῆς ἀνασκαφῆς
δέν βρέθηκε κανένα τμῆμα κίονα τῆς
ἀρχικῆς φάσης τῆς ἐκκλησίας, ἐνῶ
ἀντίθετα στή θέση τῆς βόρειας κιονο-
στοιχίας βρέθηκε συνεχής τοῖχος μέ δύο
ἀνοίγματα πρός τό βόρειο κλίτος, ἐνῶ
πιστεύεται ὅτι ἀνάλογος τοῖχος εἶχε

ἀντικαταστήσει καί τή νότια κιονοστοι-
χία. 

Ἀπό τά στοιχεῖα τῆς ἀνασκαφῆς
προκύπτει ὅτι ἡ πρώτη περίοδος λει-
τουργίας τῆς Παλαιοχριστιανικῆς Βα-
σιλικῆς τελείωσε μέ κατάρρευση ὄχι
μόνο τῆς στέγης καί τοῦ τέμπλου ἀλλά
καί τῶν κιονοστοιχιῶν, τοῦ τριβήλου καί
τῆς βορειοανατολικῆς γωνίας τοῦ οἰκο-
δομήματος. Παρόμοιες καταστροφές
κτιρίων παρατηρήθηκαν καί στούς Φι-
λίππους καί στή Θάσο, καί μάλιστα
χρονολογήθηκαν στά 575.

Ὡστόσο ὁ Ναός λειτούργησε καί
πάλι. Σέ αὐτή τή δεύτερη περίοδο λει-
τουργίας ἡ Βασιλική σχεδόν ξαναχτί-
στηκε, καί ἡ λειτουργία τῆς ἐκκλησίας
περιορίστηκε στό κεντρικό κλίτος μόνο,
ἐνῶ τά δύο ἄλλα κλίτη καί ὁ νάρθηκας
χρησιμοποιήθηκαν ὡς βοηθητικοί χῶροι.
Μία νέα καταστροφή ὅμως ἔρχεται γιά
τή Βασιλική μέ μία νέα περίοδο
σεισμῶν στά 615-620.

Μετά ἀπό αὐτούς τοῦ σεισμούς καί
τήν καταστροφή τοῦ Ναοῦ, κτίστηκε
στή θέση τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ἕνα ναΰ-
δριο,  μέ μῆκος 5,5 μ. καί πλάτος 3,7 μ.
Οἱ τοῖχοι του πατοῦν πάνω στό παλαιό
δάπεδο καί εἶναι πρόχειρα κτισμένοι.
Στήν ἀνασκαφή βρέθηκε πλούσια κε-
ραμική. Ἡ ἀπουσία ὅμως ἐμφιαλωμέ-
νων ἀγγείων, πού ἀπό τόν 9ο ἤ 10ο
αἰώνα ἦταν ἰδιαίτερα διαδεδομένα, ὁδη-
γεῖ τούς ἀνασκαφεῖς στό συμπέρασμα
ὅτι ὁ μικρός αὐτός Ναός δέν λειτούρ-
γησε γιά πολύ μετά τήν κατασκευή του.

Πηγή: Χ. Μπακιρτζής «Ἀνασκαφή Παλαιοχριστιανικῆς
Βασιλικῆς στά Κηπιά τοῦ Παγγαίου», ΑΕΜΘ 2 (1988)



Τ ὸ παρακάτω σημείωμα ἀναφέρεται
στὸν ἱερέα, πού συγκίνησε τὸ πα-
νελλήνιο μὲ τὸν ξαφνικό του θάνατο

καί τήν αὐτοθυσία του, τὴν περασμένη
πρωτοχρονιά. Ἔχει θέμα τὸν πολύκλαυ-
στο καὶ ἀγαπημένο μαθητή μας στὴ Ρι-
ζάρειο, τὸν ἀξέχαστο νεαρὸ ἱερέα Γεώρ-
γιο Τσουνή, ὁ ὁποῖος ἀνήμερα τῆς Πρω-
τοχρονιᾶς, λίαν πρωί, ἄφησε τὴν τελευ-
ταία του πνοὴ μέσα στὸ ἅγιο Βῆμα τοῦ
Ναοῦ τῆς Στενῆς Εὐβοίας, ὅπου ἦταν ἀπὸ
δεκαετίας τακτικὸς λειτουργός. Εἶχε
πάει πολὺ πρωὶ γιὰ τὸ ἱερό του καθῆκον,
ἀλλὰ τὸ πυκνὸ χιόνι, πού ἄφθονο εἶχε πέ-
σει ἀπό βραδύς καί εἶχε φράξει τοὺς δρό-
μους τοῦ μικροῦ ὀρεινοῦ χωριοῦ, τὸ δρι-
μύτατο ψύχος, ὁ ὑπερβολικὸς κόπος τῆς
πρωινῆς ὁδοιπορίας ἀνάμεσα στὰ ἀδιά-
βατα χιόνια σταμάτησαν ἀπότομα τὴ νε-
ανική του καρδιά.
Ἔτσι ἔπεσε, ἔγειρε, μόνος του, μὲ μο-

ναδικὴ παρέα στό μισοσκότεινο ἅγιο
Βῆμα τοὺς ἀγγέλους τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ,
στὴν καρέκλα τοῦ ἱεροῦ καὶ ἀντί νά ξε-
κουρασθῆ, κοιμήθηκε ξαφνικὰ τὸν ὕπνο
τὸν αἰώνιο ὁ ἀγαπημένος μας Γεώργιος,
ὁ ἐκτάκτου δραστηριότητος ἱερεύς, ὁ ἔχων
τήν εὐθύνην τριῶν Ἐνοριῶν καί ἑνός Μο-
ναστηριοῦ, ὁ ἀεικίνητος καὶ πάντα εὔθυ-
μος, ὁ κοινωνικώτατος καὶ ὁμιλητικώτα-
τος, ὁ στοργικὸς σύζυγος καὶ πατέρας, ἕνα

ἀπὸ τὰ πιὸ ἀγαπη-
μένα πνευματικά
μας παιδιά.
Γι’αὐτόν τὸν Γεώρ-
γιο, τὸν ἀδελφικό
του φίλο καὶ συμμαθητὴ ἀπὸ τὴ Ριζάρειο,
ἔγραψε ἀπό τήν καρδιά του τὸ παρακά-
τω σημείωμα ὁ π. Χρυσόστομος, λίγο
μετὰ τὴν συνταρακτικὴ εἴδηση τοῦ θα-
νάτου του. Μαζὶ κατόπιν βρεθήκαμε
στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία του, ὅπου μέσα σὲ
βαρειὰ ἀτμόσφαιρα πόνου καὶ βαθειᾶς
θλίψεως ἀναπέμψαμε εὐχὲς καὶ ψάλαμε
ὕμνους ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ἀγνῆς
ψυχῆς του. Τότε ζήσαμε στιγμὲς συγ-
κλονιστικὲς ἀντικρύζοντας τὸ σπαρα-
κτικὰ γαλήνιο, ἤρεμο πρόσωπο τοῦ φίλ-
τατου νεαροῦ λευίτου, ντυμένου στὴν κα-
λύτερη χρυσοκέντητη στολή του, βλέπον-
τας δίπλα του τοὺς ἀπαρηγόρητους γο-
νεῖς καὶ τὰ ἀδέλφια του(τρεῖς θυγατέρες),
τὴν καλή του σύζυγο, τὸν Ἐπίσκοπό του,
τοὺς φίλους του ἱερεῖς, ἡλικιωμένους
καὶ νέους, νὰ ραίνουν μὲ δάκρυα τὸ λεί-
ψανό του καὶ ἑκατοντάδες, τὰ πλήθη τοῦ
λαοῦ, μέσα σ’ ἐκείνη τὴν ἀνυπόφορη πα-
γωνιὰ καὶ τὰ χιόνια, νὰ συνωστίζονται στὸ
ναὸ καὶ ἔξω στὴ χιονισμένη αὐλὴ καὶ νὰ
θρηνοῦν μὲ σπαραγμὸ τὸν ἀδόκητο θά-
νατο τοῦ καλοῦ ποιμένος των.. Παιδί μου,
ἄς ἔχη παντοτεινή ἀνάπαυση ἡ ψυχή
σου... 
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† Ε.Χ.
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Ἔφυγε πρός Κύριον πρό ὀλίγων
ὡρῶν, λίγο πρίν ἐνδυθεῖ τά Ἅγια
ἄμφια γιά νά τελέσει τήν Πρωτο-

χρονιάτικη Θεία Λειτουργία ὁ ἀγαπητός
πνευματικός μου ἀδελφός π. Γεώργιος σέ
ἡλικία μόλις 34 ἐτῶν, νέος, νεότατος, ἀφή-
νοντας πίσω του γονεῖς, ἀδέλφια, φίλους,
σύζυγο καί δύο ἀνήλικα ἀγγελούδια.
Ποιός ἀπό τούς δύο μας θά μποροῦσε νά
σκεφθεῖ ὅτι προχθές θά ἦταν οἱ τελευταῖες
μας κουβέντες στό τηλέφωνο, οἱ τελευ-
ταῖες μας ἀναφορές γιά τά μαθητικά μας
χρόνια στή Ριζάρειο.… οἱ τελευταῖες σου
ἐρωτήσεις γιά τόν πνευματικό μας πατέ-
ρα π. Χρυσόστομο πού τόσο ἀγαποῦσες!

Δέν πρόλαβες νά κάνεις πράξη τήν
ἐπιθυμία σου νά τόν διακονήσεις ἀπό
κοντά ἔτσι ὅπως ἐκεῖνος διακονοῦσε ἐξ
ὅλης καρδίας, ὅλα αὐτά τά χρόνια ἐμᾶς,
τά παιδιά του, τούς ἱεροσπουδαστές τῆς

πολυαγαπημένης μας σχολῆς! Γνωρίζουμε ὅμως πολύ καλά τήν προ-
σωρινότητα τῆς ζωῆς μας καί ὅτι ὁ θάνατος γιά ὅλους μας, μικρούς
καί μεγάλους, μπορεῖ νά ἔλθει ὡς κλέπτης ἐν νυκτί, ὅπως ἄλλωστε
μᾶς προειδοποίησε ὁ Κύριος καί γι’ αὐτό μᾶς προτρέπει νά εἴμαστε
ἀνά πάσα στιγμή στή ζωή μας ἕτοιμοι νά δεχθοῦμε τή δικαιοκρισία
τοῦ Κριτῆ μας Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἀδελφέ μου ὅπως σέ ὅλες τίς εὐχάριστες καί δυσάρεστες στιγμές
τῆς ζωῆς σου εἴμασταν δίπλα σου ἔτσι καί τώρα, σέ λίγες ὧρες μέ
πόνο ψυχῆς θά εἴμαστε ξανά κοντά σου, ἀλλά δυστυχῶς γιά νά σέ
ἀντικρίσουμε γιά τελευταία φορά καί νά σού ποῦμε τό στερνό ἀντίο!
Σκληρό ἀδελφέ μου, πολύ σκληρό… «Ὄντως φοβερότατον τό τοῦ θα-
νάτου μυστήριον…». Μά αὐτό ἦταν τό Ἅγιο Θέλημά Του! Μέ ἀνθρώ-
πινο πόνο θά σέ ἀποχαιρετίσουμε ἔχοντας τή ἐλπίδα ὅτι κάποια
στιγμή, ὅποτε θελήσει ὁ Κύριος, θά σέ συναντήσουμε καί πάλι στήν
ἄνω πόλη, τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποία «οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου
οὐδέ τῆς σελήνης ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ ἡ γάρ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐφώτισεν
αὐτήν, καί ὁ λύχνος αὐτῆς τό Ἀρνίον» (Ἀποκ. 21, 23).

Ἄς εἶναι μακαρία «ἡ ὁδός ᾗ πορεύη σήμερον», ἀγαπητέ μου ἀδελφέ
Γεώργιε! Ἡ ἀγάπη μας πρός τό τίμιο πρόσωπό σου θά σέ συνοδεύει γιά
πάντα. Αἰωνία σου ἡ μνήμη!

π. Χρυσόστομος Μπένος
2/1/2015
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Kατά τόν
μήνα Δεκέμ-

βριον 2014 ὁ Σε-
βασμιώτατος Μη-

τροπολίτης μας      
κ. Χρυσόστομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 4ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν Ἁγίας Βαρβάρας Μεσιᾶς, τήν 6ην

εἰς τόν πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 7ην

εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ν.
Περάμου, ὅπου ἐτέλεσεν καί τό μνημό-
συνον τοῦ Ἀειμνήστου Προκατόχου του
κυροῦ Ἀμβροσίου, τήν 13ην ἐπί τῆ ἑορτῆ
τῶν πέντε Μαρτύρων, εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ὀρφα-
νίου, τήν 14ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγί-
ου Γεωργίου Μεσορόπης, ὅπου καί ἐτέ-
λεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο
τοῦ π. Ἰωάνου Ψαρρᾶ, Ἐφημερίου τῆς
Ἐνορίας, τήν 15ην εἰς τόν πανηγυρίζον-
τα Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Ἐλευθερίου μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του Νειλουπόλεως κ.κ. Γενναδίου, ὅπου
καί ἐχειροτόνησεν εἰς Πρεσβύτερον τόν
Διάκονον π. Στυλιανό Μενεξέ, τήν 21ην

εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Παύλου
Καβάλας ἐπί τῆ συμπληρώσει τεσσαρα-
κονταετίας εἰς τήν Ἀποστολικήν Ἱεράν
Μητρόπολιν τῶν Φιλίππων, Νεαπόλεως
καί Θάσου τοῦ Σεβ. κ.κ. Προκοπίου, μετά
τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ξάνθης κ.κ.
Παντελεήμονος καί Δράμας κ.κ. Παύλου,
τήν 25ην τά Ἅγια Χριστούγεννα εἰς τόν
Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Νικολάου, τήν 26ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν
Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου,

ὅπου ὡμίλησεν καί εἰς τήν Τράπεζαν τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς ἐπικαίρως, τήν 27ην εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Φανουρίου Ν.
Ἡρακλείτσης, ὅπου ἐχειροτόνησεν Διά-
κονον ἄμισθον τόν Ἰωσήφ Ἀστεριάδην,
Χημικόν ἐργαζόμενον εἰς τό ἐργοστάσιον
Λιπασμάτων Ν. Καρβάλης, τήν 28ην εἰς
τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Ἐλευθερίου, ὅπου καί προέστη τοῦ τεσ-
σαρακονθημέρου μνημοσύνου τῆς Εὐαγ-
γελίας Νικίου.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 3ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἁγίας
Βαρβάρας εἰς τό Στρατόπεδον Ἀμβράζη,
ὅπου καί προέστη τῆς Λιτανείας τῆς
Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Βαρβάρας,
τήν 5ην εἰς τήν ὑποδοχήν τοῦ Ἱεροῦ Λει-
ψάνου ἀπο- τμήματος τῆς Τιμίας Κάρας
τοῦ Ἁγίου Παρθενίου, Ἐπισκόπου Λαμ-
ψάκου εἰς τήν Ν. Πέραμον καί ἐν συνε-
χεία ἐχοροστάτησεν εἰς τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς τόν
ὁμώνυμον πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν,
τήν 14ην εἰς τόν Ἑσπερινόν ἐπί τῆ ἑορτῆ



τοῦ Ἁγίου
Ἐλευθερίου εἰς

τόν πανηγυρί-
ζοντα Καθεδρικόν

Ἱερόν Ναόν μετά τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Νειλουπόλεως κ.κ.
Γενναδίου, τήν 24ην εἰς τάς Ἀκολουθίας
τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, τοῦ Ἑσπερινοῦ καί
τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλεί-
ου εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν,
τήν 31ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Βα-
σιλείου εἰς τόν Προσκυνηματικόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου καί Ἁγίου Βα-
σιλείου.

Προέστη:
Τήν 4ην τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς
Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας εἰς τό
Στρατόπεδον Ἀμβράζη, τήν 22αν τοῦ
Ἁγίου Εὐχελαίου εἰς τόν Μητροπολιτι-
κόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Ἐτέλεσε:
Τήν 7ην Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ
Προκατόχου του κυροῦ Ἀμβροσίου εἰς
Ν. Πέραμον.

Πραγματοποίησε:
Τήν 20ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύνα-
ξιν εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν, μέ
θέμα εἰσηγήσεως: «Ὡριμάζοντας μέσα
στήν οἰκογένεια». Τήν εἰσήγηση παρου-
σίασε ὁ κ. Ἀλέξανδρος Γουλιανός, Νευ-
ρολόγος – Ψυχίατρος. Ἀκολούθησε γό-
νιμος καί ἐποικοδομητικός διάλογος.
Τήν εἰσήγηση παρακολούθησαν καί συμ-
μετεῖχαν εἰς τήν συζήτησιν καί οἱ Πρε-
σβυτέρες τῶν Ἱερέων μας. 

Συμμετέσχε:
Τήν 4ην εἰς σύσκεψιν εἰς τό Δημαρχεῖον
Παγγαίου διά θέματα ἀφορῶντα τήν διά-
πλασιν κτηρίων καί οἰκοπέδων ἰδιοκτη-
σίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

Προσέφερε:
Τήν 30ην δεκαέξι (16) ὑποτροφίες εἰς
φοιτητάς τῆς Μητροπόλεως ποσοῦ ὀκτώ
χιλιάδων (8.000,00) εὐρώ, τήν ἰδίαν ἡμέ-
ραν δῶρα ἐπί τῆ εὐκαιρία τῆς κοσμο-
σωτηρίου ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καί
τοῦ Νέου Ἔτους εἰς τά παιδιά τῶν Ἱερέ-
ων, τά ὁποῖα συνήχθησαν μετά τῶν γο-
νέων εἰς τόν Μητροπολιτικόν Οἶκον καί
ἔψαλαν τά κάλαντα εἰς τόν Σεβασμιώ-
τατον σέ κλῖμα ἀμοιβαίας χαρᾶς καί
ἀγάπης.

Ἔψαλαν:
Τά κάλαντα εἰς τόν Σεβασμιώτατον ἡ
μουσική τοῦ Δήμου, Στρατιῶτες, Μα-
θητές, Σύλλογοι, Σωματεῖα, παιδιά τῆς
Πόλεως καί τῶν Ἱερέων μας.

Βοήθησε:
Μέσω τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Κοινωνι-
κοῦ Παντοπωλείου, τοῦ Κοινωνικοῦ
Φαρμακείου καί τῆς Τράπεζας Ἀγάπης
ἀναξιοπαθοῦντας, ἀνέργους καί δοκι-
μαζομένους ἀδελφούς μας καθ’ὅλην τήν
διάρκειαν τοῦ ἔτους.

Νέοι ἱερεῖς
Τήν 15ην Δεκεμβρίου, ἑορτήν τοῦ Ἁγίου
Ἐλευθερίου εἰς τόν ὁμώνυμον πανηγυ-
ρίζοντα Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας ἐχειροτόνησεν Πρε-
σβύτερον τόν Διάκονον Στυλιανό Με-
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νεξέ, τόν ὁποῖον καί ἐτοποθέτησεν Ἐφη-
μέριον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου Μεσορόπης. Ὁ π. Στυλιανός Με-
νεξές εἶναι ἔγγαμος Κληρικός, πατέρας
δύο τέκνων καί ἀπόφοιτος τῆς Ἀνωτάτης
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλο-
νίκης.
Τήν 27ην Δεκεμβρίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Φανουρίου Ν. Ἡρακλείτσης
ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας ἐχειροτόνησεν
Διάκονον τόν Ἰωσήφ Ἀστεριάδην πρός
τό παρόν ὡς ἄμισθον Κληρικόν πού θά
διακονεῖ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν μας.
Ὁ π. Ἰωσήφ εἶναι ἔγγαμος, πτυχιοῦχος
Χημικός πού ἐργάζεται ὡς Προϊστάμενος
Τμήματος τοῦ ἐργοστασίου λιπασμά-
των Ν. Καρβάλης.
Τό περιοδικό μας εὔχεται εἰς τούς νέους
Κληρικούς κάθε ἐπιτυχία καί εὐλογία εἰς
τήν νέα τους διακονίαν.

Kατά τόν μήνα Ἰανουάριον 2015 ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυ-
σόστομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν

τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί προέστη τῆς
Δοξολογίας ἐπί τῶ Νέω Ἔτει, τήν
4ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου Φωλιᾶς,
ὅπου προέστη τοῦ ἐτησίου
μνημοσύνου τοῦ Ἀναστα-
σίου Σγουρομαλλίδη, τήν
5ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νι-
κησιάνης, ὅπου ἐτέλεσε καί
τόν Μεγάλον Ἁγιασμόν τῆς
Παραμονῆς τῶν Θεοφανείων,
τήν 6ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νι-
κολάου Νέας Περάμου καί προέστη τοῦ
Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καί τοῦ Ἁγιασμοῦ
τῶν ὑδάτων διά τῆς καταδύσεως τοῦ Τι-
μίου Σταυροῦ εἰς τόν λιμένα τῆς Νέας Πε-
ράμου, τήν 7ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ
Τιμίου Προδρόμου Νικησιάνης, τήν 11ην

εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου προέστη τοῦ
ἐτησίου μνημοσύνου τῆς διακονίσσης
Νικολέτας Κρασοκερᾶ, τήν 17ην εἰς τόν
Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Ἀντωνίου Πυργοχωρίου, τήν 18ην εἰς
τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Ἀθανασίου Κάριανης, τήν 21ην εἰς τόν

π. Στυλιανοῦ π. Ἰωσήφ

Χειροτονίες κληρικῶν μας
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Πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν

Ἁγίου Εὐγενίου
Χορτοκοπίου, τήν

25ην εἰς τήν Ἱεράν Μο-
νήν Παναγίας Παγγαιωτίσσης Χορτο-
κοπίου, τήν 30ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Ἐλευθερίου ἐπί τῆ ἑορτῆ τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 17ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου
Ἀθανασίου εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν Αὐλῆς.

Προέστη:
Τήν 3ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ π.
Γεωργίου Τσουνῆ εἰς τήν Στενή Εὐβοί-
ας μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πτο-
λεμαΐδος κ.κ. Ἐμμανουήλ, Κορίνθου
κ.κ. Διονυσίου καί Χαλκίδος κ.κ. Χρυ-
σοστόμου, τήν 15ην τοῦ Ἁγιασμοῦ καί τῆς
κοπῆς τῆς βασιλόπιτας τοῦ Ἀστυνομικοῦ
Τμήματος Ἐλευθερουπόλεως, τήν 19ην

τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας τοῦ Κύκλου
Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς Γυναικῶν τῆς
Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 21ην

τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ Ἰωάννου
Ἀθανασιάδη, τήν ἰδίαν ἡμέραν τῆς κοπῆς
τῆς βασιλόπιτας τοῦ Δήμου Παγγαίου
καί τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Ἐλευ-
θερουπόλεως, τήν 22αν τοῦ Ἁγιασμοῦ εἰς
τό Ὑποκατάστημα Ἐλευθερουπόλεως
τῆς Τραπέζης Πειραιῶς, τήν ἰδίαν ἡμέραν
τῆς βασιλόπιτας τῶν συνεργατῶν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῶν διακο-
νούντων Κυριῶν εἰς τήν Τράπεζαν τῆς
Ἀγάπης εἰς τούς ὁποίους παρέθεσεν καί
δεῖπνον προκειμένου νά εὐχαριστήση
αὐτούς διά τάς πολυτίμους ὑπηρεσίας

πού προσφέρουν εἰς τό ἔργον τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, τήν 24ην τοῦ τεσσαρα-
κονθημέρου μνημοσύνου τοῦ Δημητρίου
Παυλίδη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Νικολάου.

Παρέθεσε:
Τήν 1ην δεξίωσιν εἰς τάς Ἀρχάς τῆς Πό-
λεως εἰς τό Ἐπισκοπεῖον πρός τιμήν των
καί εὐλόγησε τήν βασιλόπιτα τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Οἴκου. 

Πραγματοποίησε:
Τήν 31ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύνα-
ξιν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Νικολάου μέ θέμα εἰσηγήσε-
ως «Ὁ ἄνθρωπος κατά τήν Ἁγία Γραφή».
Τήν εἰσήγησιν παρουσίασεν ὁ π. Μηνᾶς
Γιαννοῦτσος, Θεολόγος.

Προήδρευσε:
Τήν 21ην τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβου-
λίου.
Ἐβάπτισε:
Τήν 18ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Νικολάου τό τέκνον τῶν Ἀθανασίου
Κοψίδα καί τῆς Χριστίνας Γεωργίτση εἰς
τό ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα Νικόλαος.

Kατά τόν μήνα Φεβρουάριο 2014 ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυ-
σόστομος: 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γε-
ωργίου Ἐλαιοχωρίου ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ
Ἁγίου Τρύφωνος, ὅπου ἐτέλεσε τόν
Ἁγιασμόν καί εὐλόγησε τά κτήματα τῶν
ἀγροτῶν μας, τήν 5ην εἰς τό Παρεκκλή-
σιον τῆς Ἁγίας Ἀγάθης Πλατανοτόπου,
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τήν 8ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Δη-
μητρίου Ἀκροποτάμου, ὅπου καί ἐγκα-
τέστησεν τόν νέον Ἐφημέριον τῆς Ἐνο-
ρίας π. Γεώργιον Μπάτζιον, τήν 10ην εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης
Νέας Ἡρακλείτσης ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ
Ἁγίου Χαραλάμπους, ὅπου τεμάχιον
Λειψάνου τῆς Τιμίας Κάρας του φυ-
λάσσεται εἰς τόν Ἱερόν Ναόν καί ἐτέλε-
σε τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ
Διακόνου Ἰωσήφ Ἀστεριάδη, τήν 15ην εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Πο-
δοχωρίου, τήν 22αν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Νικολάου Νέας Περάμου, τήν
25ην εἰς Προηγιασμένην Θείαν Λειτουρ-
γίαν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 9ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου-
Χαραλάμπους εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν
Ναόν Ἀντιφιλίππων, τήν 22αν εἰς τόν Κα-
τανυκτικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν Μητρο-
πολιτικόν Ἱερόν Ναόν, τήν 27ην εἰς τήν
Ἀκολουθίαν τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν εἰς
τόν ἴδιον Ἱερόν Ναόν.

Πραγματοποίησε:
Τήν 21ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύνα-
ξιν εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ θέμα: «Ἐν ὄψει
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς». Τήν εἰσήγησιν παρουσίασεν ὁ
Πρωτ/ρος π. Παντελεήμων Μποσνακί-
δης, Ἱεροδιδάσκαλος.

Προέστη:
Τήν 14ην Ἐπιμνημοσύνου Δεήσεως εἰς τό
Στρατιωτικόν Κοιμητήριον Ἐλευθε-
ρουπόλεως.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩ-
ΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡ-
ΓΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ • ΔΗΜΟΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ • ΜΟΥΣΙΚΟΧΩΡΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΤΟ ΠΡΑΒΙ» • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-
ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ • ΚΙ-
ΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ» • ΦΙ-
ΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΩΤΗΣ «ΑΡΩΓΗ» •
ΠΡΙΟΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΟΡΦΕΩΣ» •
ΑΝΩΔΙΚΗ Α.Ε. • ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ Α. Ε. •
«EXPRES» • «ΕΛΛΗΝΙΚΟ»
•«ΗΛΙΟΣ» • ΜΠΑΤΖΕΡΗΣ ΑΝ-
ΤΩΝΗΣ «MINI MARKET» •
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΩΤΑ
«MINI MARKET» • ΜΑ-
ΡΟΥΔΑ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
«MINI MARKET» • ΚΡΕ-
ΚΑ Α. Ε.  • ΒΙΚΡΕ • ΤΑ
ΑΔΕΛΦΙΑ• ΙΧΤΙΑΡΟΓΛΟΥ
ΣΥΜΕΩΝ • ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • ΔΕΛΗ-
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΣΙΜΙ-
ΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «ΚΗΠΙΑ» •
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ «ΑΥΛΗ»
• ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΖΩΓΡΑΦΩ «ΑΥΛΗ» •
DOLCETTO • ΣΚΛΑΡΗΣ • ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ
• ΦΕΛΛΑΧΙΔΗΣ • ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ •
ΤΖΗΜΟΥΡΤΑΣ • ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ • ΜΑ-
ΚΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ • ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΟ-
ΛΥΧΡΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο. Ε. • ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ
Α. Ε. (ΜΥΡΤΟΦΥΤΟ) • ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑ-
ΝΙΟΣ & ΣΙΑ • ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ •
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΑΒΑΣ • ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΪΔΑΚΗΣ • ΧΩΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ •
ΑΦΟΙ ΚΑΝΤΙΦΟΥΔΗ Ο. Ε. «ΑΠΟΘΗΚΗ»
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