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ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Γ
ιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τοῦ 
αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ -
λά δος οἱ Μητροπολῖτες τῶν λεγομέ-

νων ἀκόμη Νέων Χωρῶν συνῆλθαν μαζί μέ 
τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ἀρχιερεῖς τοῦ Οἰ -
κου μενικοῦ θρόνου σέ κοινή σύναξη στήν 
Κωνσταντινούπολη ἀπό 29 Αὐγούστου ἕως 
2 Σεπτεμβρίου 2015. Οἱ Ἕλληνες Μητρο-
πολῖτες προσεκλήθησαν προσωπικά μέ τό 
ἀπό 13 Ἰουλίου 2015 ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. -63- 
ἔγγραφο τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου, ὅπου 
ἀναγραφόταν ὡς σκοπός τῆς Συνάξεως, 
«τοῦ το μέν πρός ἀδελφικήν ἐπικοινωνίαν 
καί ἐν κοιναῖς δεήσεσι καί προσευχαῖς ἐγ και-
νιασμόν τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους καί 
τῆς ἀρχομένης νέας Θ΄ Ἰνδικτιῶνος, τοῦ το 
δέ ἵνα ἀνταλλάξωμεν ἀπόψεις ἐπί συ γ κε-

κριμένων θεμάτων…». Ἀπό μέρους δέ τῆς 
ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἀθηνῶν δέν ἐπακολού-
 θη σε οἱασδήποτε φύσεως σχετικό ἔγγραφο. 
Μόνο ὅταν ἐπλησίαζε ἡ ἡμερομηνία τῆς Συ-
νάξεως ἀπό τόν διαδικτυακό τύπο ἔγινε γνω-
στό τό γεγονός κάποιας ἰσχνῆς ἀντιδράσεως 
ἐκ μέρους τῆς αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, καί συγκεκριμένα τοῦ Ἀρχιεπι-
 σκόπου Ἀθηνῶν καί σάν ἕνα εἶδος διαμαρ-
τυρίας, διότι ἐπισήμως δέν ἐνημερώθηκε ἡ 
Ἀθήνα γιά τήν ἐν λόγῳ Σύναξη τοῦ Φανα-
ρίου. Ἡ ἀπάντηση ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμε-
 νικοῦ Πατριαρχείου στήν ἔνσταση αὐτή, 
στόν «παραπικρασμό» αὐτό τῆς ἡγεσίας 
τῶν Ἀθηνῶν, ὅπως χαρακτηρίσθηκε ἀπό τό 
Φανάρι, ἦταν ὅτι τό ἔγγραφο τῆς προσκλή-
σεως τῶν Μητροπολιτῶν τῶν Νέων Χωρῶν 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

Τοῦ  Μητροπ. Ἐλευθερουπόλεως Χρυσοστόμου
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ἐνημέρωνε ταυτόχρονα, ἐννοεῖται, καί τήν 
ἐκκλησιαστική ἡγεσία τῆς αὐτοκεφάλου 
Ἐκ κλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἄρα, σύμφωνα μέ 
αὐτήν τήν λογική, ἰδιαίτερο ἔγγραφο δέν 
ἀπαιτεῖτο. Ἐδῶ ἔληξε τό θέμα τῆς ἀσθενοῦς 
διαμαρτυρίας - ἐνστάσεως τῶν Ἀθηνῶν  καί 
τῆς ἄμεσης ἀπαντήσεως τοῦ Φαναρίου. 

Ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων οἱ ἐξ Ἑλ -
λάδος προσκληθέντες Μητροπολίτες ἀντα-
 πο κρί θηκαν οἱ περισσότεροι καί βρέθηκαν 
μέ τούς συνεργάτες των στήν Κωνσταντι-
νούπολη, προκειμένου νά συμμετάσχουν 
στήν πρώτη αὐτή καθολική σύναξη τῶν ἀρ -
χιερέων, πού μνημονεύουν «ἐν πρώτοις»  
στή Θεία Εὐχαριστία τόν Οἰκουμενικό Πα-
τριάρχη. Ἡ ἱερά αὐτή Σύναξη μέ ἐπί κεφα -
λῆς τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πα-
τριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο πραγματο ποι ήθη - 
κε στόν μεγαλοπρεπῆ καί καλῶς διατηρη-
μένο ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος στήν περιοχή 
τοῦ Ταξίμ. Ὅλοι οἱ σύνεδροι, ὁ Ἀρχιεπί σκο-
 πος Ἀμερικῆς, Μητροπολῖτες καί Ἐπί σκο-
 ποι, καθήμενοι σέ τρεῖς σειρές καθισμάτων 
ἦσαν συνολικά 136. 

Ἡ πρώτη ἡμέρα τῶν ἐργασιῶν τῆς Συ-
νάξεως ἄρχισε μέ ἐπιβλητική Ἀκολουθία 
προεξάρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου. Βοηθούμενος ἀπό τούς πατριαρχικούς 
διακόνους καί τούς χορούς τῶν ἀναλογίων 
τοῦ πατριαρχικοῦ Ναοῦ ἀνέπεμψε δεήσεις 
καί ἱκεσίες ὑπέρ εὐοδώσεως τῶν σκοπῶν τῆς 
ἱερᾶς Συνάξεως. 

Ἀκολούθησαν μακροσκελεῖς προσφω-
νήσεις ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι -
άρχου καί τοῦ παρεδρεύοντος ἁγίου Περγά-
μου. Τόσο στίς ἐξαιρετικά προσεγμένες αὐ  - 
τές ὁμιλίες ὅσο καί στίς ὑπόλοιπες πού ἀκο-

 λού θησαν τίς ἑπόμενες ἡμέρες τοῦ συνε-
δρίου ἐμφανής ἦταν ἡ προσπάθεια τῶν ὁμι-
 λη τῶν νά ἐξαρθῆ ἡ ἐξαιρετική σημασία, ὁ 
κομβικός, βασικός ρόλος, οἱ πρωτοβουλίες 
καί ἡ σπουδαιότητα ἐν γένει τοῦ ἐπιτελου μέ-
νου ἔργου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
καί ὅσον ἀφορᾶ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκ κλησία 
καί σχετικά μέ τούς χριστιανούς τῶν ἄλλων 
δογμάτων σέ ἐπίπεδο κυρίως διαλόγων καί 
γενικότερα μέσα στήν καταπληκτική ροή 
τοῦ παγκόσμιου γίγνεσθαι. 

Ἡ πρωτοφανής αὐτή, ἐξ ἐπόψεως συμ-
 μετοχῆς, ἐπισκοπική Σύναξη τοῦ Φαναρίου 
εἶχε ἀξιόλογα θετικά καί πολλαπλῶς  ὠ φέ-
λιμα ἀπό ἄποψη ἐκκλησιολογική στοι χεῖα. 
Κατ’ ἀρχάς τό θέαμα ἦταν συναρπαστικό, 
ἀνακαλώντας ἀρχαῖες ἡμέρες εὔ  κ λειας καί 
δόξης, καθώς ἦταν συναγμένοι ἐπί τό αὐτό 
δεκάδες Ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι ὑπό τούς φω-
τεινούς θόλους τοῦ μεγαλοπρε ποῦς Ναοῦ 
τῆς Ἁγίας Τριάδος μέ ἐπί κε φαλῆς τή σεπτή 
Κορυφή των, στήν καρδιά τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως, ἡ ὁποία ἀκόμη, καί στίς ἡμέρες 
μας, παρά τήν πείσμονα καί ἀλλόκοτη (τε-
ρατώδη) παραμόρφωση τῆς ἱστορικῆς της 
μορφῆς διατηρεῖ ζωηρά ἴχνη τῆς ἀρχαίας, 
ἀνεπανάληπτης καλλονῆς της καί προκαλεῖ 
αἰσθήματα γλυκύτατης νοσταλγίας καί ὑπε-
ρηφάνειας στήν καρδιά μας. Σήμερα μάλι-
στα πού οἱ ἀπειροπληθεῖς κάτοικοί της δέν 
διαφέρουν σέ εὐγένεια καί φιλόξενη διά-
θεση ἀπό τούς κατοίκους ἄλ λων εὐρω-
παϊκῶν κρατῶν. 

Ἐκτός ἀπό αὐτό τό εὐάρεστο αἴσθημα 
πού μετέδιδε ἡ σύναξη ἐπί τό αὐτό μεγάλου 
τμήματος τοῦ Ὀρθοδόξου ἐπισκοπικοῦ σώ-
ματος, ἡ ἐν λόγω πρωτοφανής Σύναξη τοῦ 
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Φαναρίου μέ τίς ὑψηλοῦ θεολογικοῦ ἐπιπέ-
 δου εἰσηγήσεις καί τίς ἐπιτυχεῖς παρεμβά-
σεις τῶν συνέδρων ἔδωσε ἀρκετά πειστικά 
πολλές ὄψεις, ἄγνωστες σέ πολλούς, τῶν 
ἑκάστοτε διαλόγων μέ τούς ἑτεροδόξους, 
ὅπως καί τῶν δυσκολιῶν καί τῶν προβλημά-
των πού ἀναφύονται κατά τρόπο ὀδυνηρό, 
κάποτε μεταξύ ὁμοδόξων ἐκκλησιῶν. Ὅπως 
ἐπίσης ἄκουσαν πολλοί σύνεδροι ἀπό τό 
στόμα κοσμογυρισμένων ὀρθοδόξων ἐπισκό -
πων γιά σκοτεινά παρασκήνια, κοσμικά δια-
βούλια καί περίπλοκα στίς ἀναγκαστικές κά-
ποτε σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας μέ τούς ἀνθρώ - 
πους τοῦ κόσμου τούτου. Πράγματα φυσικά 
ἄγνωστα, ἀνυποψίαστα, ἀπροσπέλα στα σέ 
μᾶς πού ζοῦμε στή μακαριότητα καί τήν 
αὐτάρκεια τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ «ἐπαρ χι ωτι-
σμοῦ» (Ἐλέχθη καί αὐτό μετριοφρόνως μέ 
δόση εὐσεβάστου οἴκτου...). 

Ἐντύπωση βέβαια ὄχι τόσο εὐχάριστη 
προκάλεσε ἡ ὑποστηριζόμενη, μᾶλλον μέ 
ἀρκετή εὐκρίνεια διαφαινόμενη, ἀπ’ ὅσα 
σπουδαῖα ἐλέχθησαν κατά τήν διάρκεια τῶν 
ἐργασιῶν τῆς Συνάξεως ἄποψη, ὅτι αὐτά 
τά πράγματα, ἡ σύγχρονη πολιτική, πολιτι-
στική καί ἠθική κατάσταση τοῦ κόσμου 
τούτου, ἀ αιτοῦν ἐξάπαντος κάποια ὑποχω-
 ρητικό τητα καί κάποια εὐκαμψία καί εὐ λυ-
γισία διπλω ματική στίς σχέσεις μας μέ 
τούς ἑτε ροδό ξους χριστιανούς. Ἐπίσης ἐξέ-
 νισε καί ἡ ἐπί μο νη, μέ τήν μορφή ἑνός ἄλ -
λο θι, ἄποψη ὅτι σοβαρότατο ἐμπόδιο στήν 
καλή καί εὔ ρυθμη πορεία τῶν διαλόγων 
ἀποτελεῖ ἡ ἐπί μεμπτη, διαρκής ὑστεροβου-
 λία τῶν ἐκ προ σώπων τῆς πολυπληθοῦς Ἐκ -
κλησίας τοῦ Βορρᾶ. 

Καί ἐάν μέν κάπως ἀορίστως ἐτονίζετο 

αὐ τή ἡ ἀπαραίτητη διπλωματική εὐλυγισία 
τῆς Ὀρθοδοξίας, μικρή καί ἀνεπαίσθητη θά 
προκαλοῦσε ἐντύπωση. Ὅμως τοῦτο ἔγινε 
ὀδυνηρά ἀντιληπτό, ὅταν ἐθίγη τό θέμα τῶν 
συμπροσευχῶν, κάτι πού ἀπασχόλησε, ὄχι 
ἁπλῶς τό παρελθόν, ἀλλά αὐτούς τούς θεο-
πνεύστους ἱερούς κανόνες κάποτε ἤ ὅταν πα-
ρελήφθη ἐπίμονα στά κείμενα, πού ἐκφω-
 νοῦντο, ἡ γνωστή μας γενική ἀπό τή λέξη 
πρω τεῖον τοῦ Ρώμης, δηλαδή ἡ γενική τιμῆς 
ἤ ἐξουσίας ἤ τό ἐπαχθέστερο, ὅταν διεφάνη 
στά λόγια τοῦ παρεδρεύοντος κάποια ὑποτί-
 μηση ἀρχαίου καί ἐπιφανοῦς ἐκκλησιαστικοῦ 
διδασκάλου. Ποίου; Τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου 
τοῦ Παλαμᾶ καί γενικώτερα τοῦ ἐκκλησια-
 στικοῦ κινήματος τοῦ Ἡσυχασμοῦ. 

Βέβαια ὅλα αὐτά, ἔστω καί σάν ἀμυδρές 
σκιές, δέν ἀμαυρώνουν τήν ἐξαιρετική σπου-
 δαιότητα τῆς Συνάξεως αὐτῆς, οὔτε βέβαια 
δίνουν τό δικαίωμα σέ εὔκολους, ἄκρι τους, 
βιαστικούς, πικρόχολους, μικρόψυχους καί 
ἀδιάκριτους σχολιασμούς ἐκ μέ ρους γνω -
στῶν τιμητῶν τῆς πατρίδος μας ἐναντίον τῆς 
ἐργώδους, ἀκατάπαυστης προσπάθειας τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου νά ἐκπλη-
 ρώση τόν μοναδικό ἱστορικό του ρόλο μέσα 
στόν σύγχρονο ἀνήσυχο καί εἰκονο κλαστικό 
κόσμο μας. Ἐναντίον τῆς σεβασμίας ἱερᾶς 
Καθέδρας, ἡ ὁποία, σύμφωνα μέ τήν συγκι-
νητικότατη ἔκφραση τοῦ Παναγιωτάτου, 
μοιάζει μέ σταγόνα μέσα στόν ὠκεανό τῶν 
ἀλλοθρήσκων. Πάντως λίγη προ σοχή καί 
σύνεση, ὅπως καί διάκριση, ὅλα ἀπόρροια 
εἰλικρινοῦς πίστεως καί ἀδελ φικῆς ἀγάπης, 
δέν ἀποτελοῦν πολυτέλεια γιά τά «ἀντιμα  χό-
μενα», ὡς μή ὤφειλε, ἰδεο λογικά στρατό-
πεδα.  
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Κ
οντὰ στὴν πλημμυρίδα τῶν προβλη-
μάτων ποὺ ἀπειλητικὰ κατακλύζουν 
τὴν πατρίδα μας, προσετέθη, ὡς μὴ 

ὄφειλε καὶ τὸ πρόβλημα, φυσικὰ ὄχι καινο-
φανές, τῆς καταργήσεως τῶν θρησκευτικῶν 
μαθημάτων. 

Τοὺς ἔντονους προβληματισμούς μας, 
ποὺ ἀφοροῦν τὸν ἀφελληνισμὸ τῆς πατρίδας 
μας, τὴν ἀχαλίνωτη πανσεξουαλικότητα, 
τὴν ἠθικὴ ἀποχαλίνωση, τὴν κατάργηση τῶν 
συμβόλων, τὴν ἀπαγόρευση τῶν ἐθνικῶν 
ἑορτῶν καὶ παρελάσεων, τὸ ξεθώριασμα τῆς 

Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καὶ στὸ παρελθὸν 
τοὺς παραθέσαμε διὰ ἀναλόγων καὶ ἐπι καί-
ρων θεμάτων, σήμερα ὅμως, θὰ μᾶς ἀπασχο-
λήσει δι’ ὀλίγων τὸ θέμα τῆς προ αιρετικῆς 
παρακολουθήσεως τοῦ θρησκευ τικοῦ μαθή-
ματος. 

Πονοῦμε βασικὰ γιὰ τὸ ἀπύθμενο θράσος 
κάποιων, οἱ ὁποῖοι ἀπεμπολοῦν καὶ παρα-
κάμπτουν αὐτὸ τοῦτο τὸ Σύνταγμα τῆς πα-
τρίδας μας. Τί νὰ πεῖ ὅμως κανείς; ὅταν ἡ 
ἔννοια Πατρίδας καὶ Ἔθνους καταργήθηκε 
ἤδη ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα Ὑπουργεῖα τῆς 

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚA

Ὑπὸ τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀθανασίου Παπαδάκη 
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
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Πατρίδας μας; Ὑπάρχει σήμερα Ὑπουργεῖο 
Ἐθνικῆς Παιδείας ἢ Ἐθνικῆς Οἰκονομίας ἢ 
Ἐθνικῆς Ἀμύνης; Γίνεται καθόλου λόγος ἢ 
μνεία στὸν πολιτικὸ ὅρκο, ὅπου ἔχει ἐκλείψει ὁ 
ὅρος Πατρίδα καὶ Ἔθνος καὶ ἀναφέρεται μό-
νο στὸ λαό, λὲς καὶ ὁ λαὸς αὐτὸς δὲν ἔχει 
ἐθνικὴ ὀντότητα, δὲν ἔχει πατρίδα, δὲν ἔχει 
ἱστορία. Ὅταν δόγμα τῆς ἱστορίας του, ἦταν 
τὸ «ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης», ὅταν ὁ παι-
άνας τῶν ἀρχαίων μὲ τὸ «ἦτε παῖδες Ἑλλή-
νων», περιελάμβανε τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια, τὴν 
πατρίδα καὶ τοὺς τάφους της. Εἶναι γνωστὰ 
τὰ κέντρα ποὺ βυσσοδομοῦν καὶ συστημα-
τικῶς ἀπεργάζονται τὴν ἀποβολὴ ἀπὸ τὴν 
Ἑλλάδα μας, ὅλων τῶν βα-
σικῶν στοιχείων τῆς ὑποστάσε-
ώς της. Καὶ κάποιοι γραφικοὶ 
τύποι ἐλαφρᾶ τῆ καρδία καὶ 
ἄνευ ἐρεύνης καὶ σὲ θέσεις νευ-
ραλγικές, σὲ θώκους κυβερνητικούς, μὲ μία 
μονοκονδυλιά, ζητοῦν παρα γραφὴ βασικώ-
τατων μαθημάτων, τὰ ὁποῖα ἔχουν σχέση μὲ 
τὴν ἑλληνοχριστιανικὴ παιδεία, ὅ πως ἐπι - 
τάσει τὸ Σύνταγμα. Γιατί στ’ ἀλή θεια βάλουν 
μονομερῶς καὶ ἀσυ στόλως κατὰ τοῦ μαθή-
ματος τῶν Θρησκευ τικῶν καὶ δὲν λένε νὰ κα-
ταργηθοῦν τὰ μαθηματικά, ἡ φυσική, ἡ χη-
μεία; Ὅπως μεθοδι κῶς καὶ τεχνηέντως κα-
τήργησαν τὴν Ὀρθο γρα φία καὶ τὴ Γραμμα-
τική, τὰ Ἀρχαῖα, τὰ ὁποῖα εἶναι οἱ ρίζες ὅλων 
τῶν λέξεων τῆς νεο ελληνικῆς γλώσσας, τὸ 
πολυτονικὸ σύστημα, μὲ ἀπο τέλεσμα τὰ παι-
διά μας σήμερα νὰ εἶναι πένητες τῆς γλώσ-
σας τους.  Ὅλα τοῦτα, δυστυ χῶς, μελ λοντικὰ 
θὰ ὁδηγήσουν στὸν ἐκτοπι σμὸ τῆς ἑλληνικῆς 
γλώσσας καὶ εἰς τὴν εἰ σπή δηση τῆς 
Ἀγγλικῆς μὲ ὅλα τὰ ἀρνητικὰ συνακόλουθα.  

Τὰ γεγονότα ποὺ διαδραματίζονται σήμε-
ρα στὴν Πατρίδα μας καὶ στὴν γηραιὰ 
ἤπειρο γενικότερα, μᾶς θυμίζουν 
μετακινήσεις λαῶν τοῦ 5ου 

μ.Χ. αἰώνα μὲ Γότθους, Βησιγότθους, Ὀστρο-
 γότθους, Οὔνους, Ἄραβες καὶ μὲ τὰ γνωστὰ 
ἀποτελέσματα ἀπὸ τὴν πλημμυρίδα τῶν 
λαῶν ἐκείνων, ἀπὸ τὸν ὀρυμαγδὸ τῆς ἐποχῆς 
ἐκείνης, ἀπὸ τὴ δημιουργία νέων κρατῶν καὶ 
καταργήσεις συνόρων. Καὶ τότε ὑπῆρχε μία 
προάσπιση τῶν πατρώων μὲ τὴν ἀκατανί κη-
τη ἀσπίδα ἑνὸς ἀκμαιοτάτου Βυζαντινοῦ 
Κράτους, τοῦ ὁποίου μάλιστα χάραζε τὶς 
χρυσὲς σελίδες του μὲ τὰ ὁλόφωτα με τέωρα 
τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκ κλησίας, ποὺ 
ἑδράζονταν πάνω στὴν Ἑλλη νοχριστιανικὴ 
παιδεία, ἡ ὁ ποία παιδεία γαλούχησε Αὐ το-
 κράτορες καὶ Στρατηγούς , πολῖτες καὶ 

Στρατό, οἱ ὁποῖοι ἀμύνθηκαν 
νικηφόρα κατὰ τῆς ἐπιδρο -
μῆς  τῶν βαρβαρι κῶν ἐκείνων 
στιφῶν. Τώρα τί γίνεται; Τώ-
ρα ποιὰ εἶναι ἡ ἄμυνά μας καὶ 

τὰ ὅπλα μας; Τώρα τί πρόταξη στηθῶν, τί 
ἰδα νικά πίστεως θὰ προτάξουμε;  

Ἀδελφοὶ οἱ καιροὶ οὐ μενετοί, ἂς σεβα-
 στοῦμε τὰ θέσμια τοῦ Γένους μας, ἂς ἀγκα-
 λιαστοῦμε ὅλοι μαζὶ καὶ νὰ γίνουμε μία συμ-
παγὴς ἑνότητα μὲ λάβαρο τὸν Σταυρὸν τοῦ 
Κυρίου, μὲ φλόγα τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μας, 
μὲ ξίφος τὶς πατρογονικές μας ἀρετὲς γιὰ νὰ 
ἐπιβιώσουμε στὴν ἐπερχόμενη θύελλα. Καὶ ἡ 
Πατρίδα μας ἂς βαδίσει τὸ δρόμο της ἔτσι 
ὅπως τὴν θέλει τὸ Σύνταγμα τῆς Πατρίδας 
μας, τὸ ὁποῖο ἐπαφίεται στὸν Πατρι ωτισμὸ 
τῶν Ἑλλήνων. 

Κραυγή ἀγωνίας 
γιά τά τεκταινόμενα  
στήν πατρίδα μας



H
 ἄπειρη καὶ ἀνερμήνευτη Ἀγά πη 
καὶ Μακροθυμία τοῦ Θεοῦ μᾶς 
ἀξιώνει καὶ πάλι, Ἀγαπη τοὶ 

Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες, νὰ συνεορτά-
σουμε τὴ μητρόπολη, τὴν πηγὴ καὶ ἀ -
φετηρία ὅλων τῶν χριστιανικῶν μας 
ἑο ρτῶν καὶ πανηγύρεων, τὰ Χρι-
στού γεννα. Νὰ πανηγυρίσουμε, ὅπως 
ἁρ μό ζει, μὲ εὐλάβεια τὴν συγκλονι-

 στικὴ ἀνάμνηση τῆς Ἐνανθρωπήσεως 
τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ 
σωτηρία μας. Ἀφοῦ ἐπὶ σαράντα ἡ μέ-
 ρες ἡ Ἐκκλησία «ἐπλήρωσε» (Λου κᾶ 
7,1), ἐγέμισε τὴν ἀκοὴ καὶ τὸ πνεῦμα 
μας μὲ ὕμνους περίτεχνους καὶ ἡδύ-
 μολπους, ποὺ ἐξυμνοῦσαν τὸ τρισμ -
έγιστο αὐτὸ Γεγονός, «τὸ μόνον και -
νὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον», τὸ μοναδικὸ καὶ 
ἀνεπανάληπτο, ἀφοῦ νηστέψαμε ἀπὸ 
ὁρισμένα φαγητὰ στὴν τράπεζά μας, 
νηστεία μέτρια καὶ σύμμετρη γιά 
τοὺς πολλούς, ἀφοῦ στολίσαμε κα-
ταλλήλως σπίτια, δρόμους καὶ πλα-

 τεῖες μὲ ὅσο κουράγιο καὶ δύναμη 
ψυχῆς μᾶς ἄφησε ἡ ἀτέ λειωτη 
τῶν ἡμερῶν μας οἰκονομικὴ κρί-
 ση, φθάσαμε στὸ ἑορταστικὸ ἀ -
πο κορύφωμα, ἀνήμερα τῆς πα-
νευφρόσυνης ἑορτῆς τῆς πί  στεώς 
μας. Οἱ ναοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας μας 
πάλι φεγγοβολοῦν καὶ ἀσ τρά-
πτουν, ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ συμμε-
τέχει στὰ ἱερὰ δρώμενα ἐντός τοῦ 
ναοῦ καὶ οἱ πιὸ εὐλαβεῖς κοινω-
νοῦν τὰ Ἄχραντα Μυστήρια καὶ 
χαίρουν χαρὰν μεγάλην καὶ ἀνε-
κλάλητη. Τὸ τραπέζι τὸ οἰκογε-
νειακὸ γιὰ ὅλους - εἴθε Κύριε! - 
μὲ ἐδέσματα εὔγεστα καὶ χορ-
ταστικά. Ἡ ἀτμόσφαιρα παντοῦ 
χαρμόσυνη, οἱ καρδιὲς οὐρανὸς 
καθαρὸς χωρὶς σύννεφα. 

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΑ



Ἀλλὰ ἂς μὴ λησμονοῦμε καὶ τὸ πιὸ 
οὐσιῶδες καὶ πνευματικὸ καθῆκον, 
πού μᾶς ἐπιβάλλει ἡ ἑορτή μας. Δη-
 λαδὴ ὅσοι πιστοὶ νὰ μεταβοῦμε νοερὰ 
στὴ Βηθλεὲμ τὴν ἁγία καὶ νὰ προ-
σκυνήσουμε μὲ κατάνυξη τὴν Ἁγία 
Φάτνη, ἐκεῖ ὅπου τελεσιουργήθηκε τὸ 
μέγα τῆς Θείας Οἰκονομίας Μυστή-
ριο. Καὶ ἐκεῖ, στὸ φρικτὸ τόπο, κάτω 
ἀπὸ τὴ μεγαλοπρεπῆ Βασιλική, νὰ ἀ -
να λογισθοῦμε πρὸς στιγμὴν ὅσους 
ἀξιώθηκαν ἐκείνη τὴν ἅγια Νύχτα νὰ 
προσκυνήσουν τὸ θεόπλαστο καὶ ἁβρὸ 
Βρέφος καὶ νὰ τοὺς μακαρίσουμε. Ἐ -
νῶ βασιλεῖς καὶ ἄρχοντες, ἀρχιερεῖς, ἱε -
ρεῖς καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ ἀνα παύ -
ονταν στὶς κλίνες των καὶ τὸ ἴδιο ἀμέ - 
ρι μνος καὶ ἀνυποψίαστος παρέμεινε 
καὶ ἕνας ὁλόκληρος λαός, πού  ποθοῦ -
σε ἕνα Μεσσία, ὁ ὁποῖος θὰ τὸν ἀπε-
 λευ θέρωνε ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους κα τα-
 κτητὲς καὶ θὰ τοῦ χάριζε τὴν ἀρχαία 
δόξα τοῦ Ἰσραήλ, τὴν ἴδια ὥρα ἐλά χι-
στοι ποιμένες καὶ μακρυνοὶ ξένοι ἐ πι-
σκέπτες, σοφοὶ ἄνθρωποι ἄλλου λα οῦ, 
εἶχαν τὸ μοναδικὸ προνόμιο νὰ προ-
 σκυνήσουν τὸ Νεογέννητο Χριστό. 

Καὶ ἐρωτοῦμε: Γιατί συνέβη αὐτό; 
Γιατί τόσο λίγοι θνητοὶ ἀξιώθηκαν 
τέτοια οὐράνια τιμὴ καὶ δόξα; Γιατί 
οἱ πολλοί, πού διέπρεπαν σὲ ἀξι ώ-
ματα κοσμικὰ καὶ πλούτη καὶ θέσεις 
περίοπτες, γιατί ὁ λαός, «ὁ μὴ εἰδώς 
τὰς γραφάς» ἐξαιρέθηκαν ἀπὸ αὐτὸ 
τὸ ἐξαίρετο μεγαλεῖο, νὰ προσκυνή-

σουν τὸ Θεῖον Βρέφος, τὸν Σαρκω-
θέντα Υἱὸ τοῦ Θεοῦ; Γιατί μόνο οἱ 
ποιμένες τῆς Βηθλεὲμ καὶ οἱ ἐκ Περ-
σίδος σοφοὶ μάγοι; Μήπως αὐτὴ ἡ 
διά κριση συνεχίζεται μέχρι τὶς ἡμέρες 
μας; Λίγοι δηλαδὴ νὰ φθάνουν μέχρι 
τὴ Φάτνη καὶ νὰ ἀντικρύζουν ἔκθαμ-
 βοι τὸ μέγα καὶ παράδοξο Μυστήριον; 

Ναί, ἀγαπητοί. Ὑπάρχει ἀσφαλῶς 
κάποιος σοβαρὸς λόγος, πού καὶ τότε 
καὶ σήμερα λίγοι φθάνουν μέχρι τὰ 
κράσπεδα τοῦ ἱεροῦ Σπηλαίου καὶ 
λίγοι δυστυχῶς προχωροῦν στὸ ἐσω-
 τερικό του γιὰ νὰ προσκυνήσουν στὴν 
ἁγία Φάτνη. Ποιὸς ὁ λόγος; Διότι οἱ 
πολλοὶ δὲν ἔχουμε τὸ ταπεινὸ φρό-
νημα καὶ τὴν ἁπλὴ καρδιὰ τῶν ποι-
μένων. Διότι ἀκόμη λείπει τὸ εἰλικρι -
νὲς θρησκευτικὸ ἐνδιαφέρον, ἐπάνω 
ἀ πὸ ὅλα τὰ ἐνδιαφέροντα γιὰ τὰ 
πρά  γματα τοῦ κόσμου, ὅπως ὑπῆρχε 
στὴν καρδιὰ καὶ τὸ πνεῦμα τῶν μά-
γων, ὥστε νὰ τοὺς πάρη τρόπον τινὰ 
ἀπὸ τὸ χέρι ἄγγελος φωτεινὸς (αὐτὸς 
ἦταν τὸ ἀστέρι τῆς Βηθλεὲμ) καὶ νὰ 
τοὺς ὁδηγήση ἀπὸ τὴ χώρα τῆς ἄ -  
γν οι ας καὶ τῆς ἀθεΐας στὸ ἱερὸ Λίκνο, 
ὅπου εἶχε ἀνατείλει ἤδη ὁ πάμφωτος 
Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης καὶ τὸ γλυκὺ 
φῶς τῆς γνώσεως. 

Μακάρι νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ γίνωμε 
προσκυνητὲς τῆς Θείας Φάτνης, ἀπο-
 κτώντας ὅμως προηγουμένως τῶν ποι-
μένων τὴν ταπεινότητα καὶ τῶν μά γων 
τὴν θεοσέβεια. Ἀμήν.
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† Ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος
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H ὀργάνωση (organizing) εἶναι ἐκείνη 
ἡ λειτουργία τῆς Διοίκησης (μάνα-
τζμεντ) πού θέτει μία δομή στόν 

τρόπο πού ἐργάζονται οἱ ἄνθρωποι. Ἡ 
ὀργάνωση σημαίνει τήν ἐξακρίβωση τῶν 
ἐργασιῶν πού πρέπει νά γίνουν καί τό ποιός 
θά τίς ἀναλάβει. 
Δέν ὑφίσταται οὐσιαστικῶς, ἄν πέρα ἀπό 

τήν ἀνάθεση τῶν ἐργασιῶν στούς ἐργαζο μέ-
νους, δέν τούς δίνεται καί ἡ ἀνάλογη ἐξου σία, 
τά ἀνάλογα ἐργαλεῖα καί ἡ ἀνάλογη πληρο-
φόρηση, ὥστε νά εἶναι σέ θέση νά φέρουν εἰς 
πέρας τήν ἐργασία πού τούς ἔχει ἀνατεθεῖ ἀλλά 
καί νά εἶναι σέ θέση νά ἐπεμβαίνουν γιά τή 
βελτίωσή της. Ὁ στόχος τῆς ὀργάνωσης εἶναι 
νά δημιουργηθεῖ ἐκεῖνο τό ἐργασιακό περι-
βάλλον πού θά προσφέρει τά μέγιστα στήν 

ἀπόδοση τῶν ἐργαζομένων καί κα τά συ-
νέπεια στήν ἀποτελεσματικότητα τοῦ ἴδι-
ου τοῦ ὀργανισμοῦ. Μέ ἄλλα λόγια, 

ἡ ὀργάνωση εἶναι τό μέσο καί ὄχι 
ὁ σκοπός. Καί πῶς ἐκφρά-

ζεται ἡ ὀργά νωση σ’ 
ἕναν ἐκ κλησια-

στικό ὀργανισμό; Ὅπως καί σέ κάθε ἄλλο 
ὀργανισμό, κυρίως μέ τό ὀργανόγραμμα.   

 
 Τί εἶναι τό ὀργανόγραμμα;  
Ὀργανόγραμμα εἶναι ἕνα διάγραμμα πού 

ἀπεικονίζει τή δομή ἑνός ὀργανισμοῦ καί 
ἀφορᾶ τίς σχέσεις μεταξύ τοῦ προσωπικοῦ ἤ 
τῶν ὑπηρεσιῶν. Ἀντιπροσωπεύει ἐπίσης τίς 
γραμμές ἐξουσίας καί τήν εὐθύνη. Σέ γενικές 
γραμμές, πρόκειται γιά ἕνα ὀργανωτικό διά-
γραμμα (μία ὁριζόντια ἤ κάθετη δενδροειδή 
ἀπεικόνιση μέ γεωμετρικά σχήματα) πού πα-
ριστᾶ τήν ὅλη δομή τοῦ ὀργανισμοῦ ἀλλά 
καί τήν ἱεραρχία. Οἱ γραμμές πού συνδέουν 
τά σχήματα δείχνουν τίς σχέσεις μεταξύ τῶν 
θέσεων. Τίς περισσότερες φορές, ἕνα ὀρθο γώ-
νιο παραλληλόγραμμο ἀντιπροσωπεύει ἕνα 
ἄτομο, θέση, ἤ ὑπηρεσία. Πλευρικές θέσεις σ’ 
ἕνα ὀργανόγραμμα δείχνουν μία σχέση μεταξύ 
τῶν ὑπηρεσιῶν στό ἴδιο ἐπίπεδο τῆς ἱεραρχίας 
τοῦ ὀργανισμοῦ. Οἱ συμπαγεῖς γραμ μές ἀπει-
κονίζουν μία ἐπίσημη καί ἄμεση σχέση μεταξύ 
τῶν θέσεων. Μία διακεκομμένη γραμμή δεί-
χνει τόν συμβουλευτικό χαρακτήρα τῆς θέσης 
ἤ μία ἔμμεση σχέση. Ἐξαιτίας τῶν ἀλλαγῶν 

Τοῦ Νικολάου Χατζητριανταφύλλου, Οἰκονομολόγου
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«Ὀργανόγραμμα  
καί στελέχωση»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

«Ὀργανόγραμμα  
καί στελέχωση»
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ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ Χ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Α΄

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Β΄

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Γ΄

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Δ΄

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

στήν ὀργανωτική δομή, ἕνα ὀργανόγραμμα, 
δέν εἶναι πάντα σίγουρο ὅτι θά εἶναι  ἐνημε-
ρωμένο. Παρ’ ὅλα αὐτά δίνει μία σαφῆ εἰκό-
να γιά τήν ἱεραρχία, τούς ὑφισταμένους, τούς 
ὑπεύθυνους τμημάτων καί τήν ὅλη δομή. Ἕνα 
παράδειγμα ὀργανο γράμ ματος σέ μία Ἱερά 
Μητρόπολη, θά μπο ροῦσε νά εἶναι τό παρα-
κάτω:    
Φυσικά ἡ σωστή ὀργάνωση προϋποθέτει 

ἀκόμα ξεκάθαρες διαδικασίες, ἀφοῦ ὅμως γί-
νει ἡ στελέχωση τῶν σχετικῶν θέσεων ἐρ γα-
σίας. 

 
Τί σημαίνει στελέχωση;  
Στελέχωση (staffing) εἶναι ἡ διαδικασία 

εὕρεσης τῶν κατάλληλων ἀτόμων πού θά 

ἐπανδρώσουν τίς θέσεις τοῦ ὀργανισμοῦ. Ἡ 
λέξη-κλειδί γιά τή στελέχωση εἶναι “οἱ κα-
τάλληλοι ἄνθρωποι”. Ἀφοῦ  βρεθοῦν αὐτοί, 
δέν σημαίνει ὅτι ἡ διαδικασία τῆς στελέχωσης 
ἔχει τελειώσει. Ὑπάρχουν θέματα ὅπως οἱ προ-
αγωγές, ἡ ἀξιολόγηση, ἡ ἐκπαίδευση τοῦ 
ἀνθρώπινου δυναμικοῦ πού ἀφοροῦν κυρίως 
τή Διεύθυνση τοῦ ὀργανισμοῦ καί σχετίζον-
ται μέ τή Διοίκηση Ἀνθρωπίνων Πόρων 
(Human Resources Management) πού γιά 
μεγάλους ὀργανισμούς ἔχει δεσπό-
ζουσα θέση ὡς χωριστό τμῆμα 
ἄκρως ἀπαραίτητο γιά τήν 
εὔρυθμη λειτουργία 
τους. 
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Ὁ
 τομέας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑμνο γρα-
φίας ἀποτελεῖ ἕνα ἀνεξάντλητο πεδίο 
σπουδῆς καί ἔρευνας. Ἀπ΄ τόν πλοῦτο 

αὐτό τῆς λειτουργικῆς μας ποίησης  ξεχωρί-
ζουν οἱ Προεόρτιες Καταβασίες τῶν Χρι-
στουγέννων σέ ἦχο Πρῶτο, ἀγνώστου ποιητῆ, 
οἱ ὁποῖες παραδίδονται στά παλαιά Εἱρμο-
λόγια ὡς εἱρμοί τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέν-
νων καί μετέπειτα ὡς Καταβασίες τῆς Κυ-
ριακῆς πού προηγεῖται τῆς Χριστοῦ Γεννή-
σεως. Τό κείμενό τους παραμένει ἄγνωστο στό 
εὐρύ κοινό διότι ἀγνοοῦνται στήν σύγχρονη 
λειτουργική πράξη, σέ ἀντίθεση μέ τήν λει-
τουργική πρακτική παλαιότερων ἐποχῶν. 

Εἰδικότερα οἱ ἐν λόγῳ Καταβασίες μαρτυ -
ροῦνται σέ ἀρκετά χειρόγραφα τοῦ βυζαντι-
 νοῦ μουσικοῦ Εἱρμολογίου καί μάλιστα στά 
παρακάτω: Ἁγίου Σάββα 83 (ΙΑ΄ αἰ.), Μ. 
Λαύρας Γ9 (τέλη ΙΑ΄-ἀρχές ΙΒ΄ αἰ.), Ιβήρων 470 
(β΄ μισό ΙΒ΄ αἰ.), Παρισίων-Coislinus 220 (ΙΒ΄-
ΙΓ΄ αἰ.), Λειμῶνος 262 (ΙΒ΄-ΙΓ΄ αἰ.), Ἁγίου Σάβ-
βα 599 καί  617 (ΙΔ΄ αἰ.), Κρυπτοφέρρης Ε. Γ. 
II (ΙΔ΄ αἰ.), καί Βατοπεδίου 1532 (ΙΔ΄ αἰ.).  Ἐπί-
σης ἔχουν ἐκδοθεῖ στό ἔργο τοῦ (†)Μητρο-
πολίτου πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρ. Εὐ στρατιά-
δη, Εἰρμολόγιον Α ,́ πού ἐκδόθηκε τό ἔτος  1932 
στό Παρίσι, (ἐπανέκδοση Ἀθήνα 2006). Πρέ-
πει νά διευκρινιστεῖ ἀκόμη ὅτι δέν ἔχουν ἐπι-
σημανθεῖ ὡς τώρα σέ κανένα Τυπικό, περι-
λαμβάνονται ὅμως στό λειτουργικό βιβλίο 
«Ανθολόγιο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου» τοῦ 
κώδικα Λειμῶνος 94 (τέλη ΙΕ΄-ἀρχές ΙΣΤ΄ αἰ.) 
στήν ἀκολουθία τῆς πρό τῶν Χριστουγέννων 
Κυριακῆς. 

Ὡς πρός τήν μετρική τους κατασκευή 
παρουσιάζουν μεγάλο ἐνδιαφέρον διότι μι-
 μοῦνται τίς Ἰαμβικές Καταβασίες τοῦ Ἰωάν-
νη Δαμασκηνοῦ (Χριστουγέννων, Θεοφα-
νείων, Πεντηκοστῆς) καί συγκεκριμένα ὡς 
προς τήν χρήση τοῦ βυζαντινοῦ δωδεκασύλ-
λαβου, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τήν ἐξέλιξη τοῦ ὁμη-
ρικοῦ ἰαμβικοῦ τρίμετρου, καθώς καί τόν πα-
ροξύτονο τονισμό στό τέλος τοῦ κάθε στίχου. 
Οἱ παρατηρούμενες ἀποκλίσεις ἀπ’ τόν κα-
νόνα εἶναι θεμιτές στήν βυζαντινή ὑμνογρα-
φία καί δημιουργοῦν μία εὐχάριστη ρυθμική 
ποικιλία. Χαρακτηριστική ἐπίσης εἶναι ἡ δια-
φοροποίηση ὡς πρός τό μέτρο τοῦ εἱρμοῦ τῆς 
Δ΄ ᾨδῆς «Ἀκηκοῶς ὁ Προφήτης», ὁ ὁποῖος 
μᾶς παραδίνεται ἀντί τοῦ «Ἀββακούμ τήν ἔν -
δοξόν σου παρουσίαν» στό Εἱρμολόγιο πού 
ἐκδόθηκε τό ἔτος 1732, καθώς καί στίς με-
λοποιήσεις τῶν εἱρμῶν αὐτῶν.  

Ὅπως εἰπώθηκε παραπάνω, ἐκτός ἀπ΄ τό 
παλαιό τους βυζαντινό μέλος ἔχουν μελοποι -
ηθεῖ κατά τήν μεταβυζαντινή ἐποχή ἀπ΄ τόν 
Πέτρο Μπερεκέτη (ἀρχές ΙΗ΄ αἰ.), τοῦ ὁποίου 
ἡ σύνθεση εἶναι καί ἡ πιό διαδεδομένη. Ἐπί-
 σης κατά τόν Κ΄ αἰ. ἀπόπειρα μελοποίησής 
τους ἔχει γίνει ἀπ  ́τους Σίμωνα Καρά καί Ἀπό-
 στολο Παπαχρῆστο, ἐκ τῶν ὁποίων μάλιστα 
ὁ τελευταῖος καί σέ σύντομο μέλος (στό βιβλίο 
του Νέον Εἱρμολόγιον, ἔκδ. Κάλαμος). Τέλος 
ἀργή μελοποίηση τῆς Θ΄ ᾨδῆς ἀπ’ τόν ἱερέα 
Μπαλάσιο (β΄ μισό ΙΖ΄ αἰ.) καταχωρεῖται στό 
Καλοφωνικό Εἰρμολόγιο τοῦ Γρηγορίου Πρω-
τοψάλτη, ἔκδοση τοῦ ἔτους 1835.    

Ἰδού καί τό ποιητικό τους κείμενο: 

Tοῦ Χρυσοβαλάντου Ἰωαννίδη 
φιλολόγου-διδασκάλου Βυζαντινῆς μουσικῆς
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ᾨδή A΄ 
Χριστός ἐν πόλει Βηθλεέμ βρεφουργεῖται 
τήν ἡμῶν ὡς εὔσπλαχνος καινουργῶν φύσιν· 
προθύμως δεῦτε γηγενεῖς τῇ καρδία 
ἄσμα μελωδόν ἄσωμεν τῷ Δεσπότη· 
εἰς αἰώνας ἐνδόξως γάρ δεδόξασται. 
 
ᾨδή Γ΄ 
Ὑψιμέδων ἄναρχε εὐμενές Λόγε, 
ἐπίβλεψον πρόσχες μοι δακρυρροούση 
ἡ σεπτή ἐβόα σοι προπάλαι Ἄννα· 
ἀλλ’  ὡς ἐκείνης ἤκουσας θρηνωδούσης 
καί ἡμῶν στερέωσον τάς φρένας, ἄναξ, 
τοῦ ἀξίως ἀνυμνεῖν σε σοῖς γενεθλίοις. 
 
ᾨδή Δ΄ 
Ἀββακούμ τήν ἔνδοξόν σου παρουσίαν 
αὖθις, Λόγε, προϊδών ἐμελώδει 
ἀκήκοα, Δέσποτα, ὅτι ἐξ ὅρους 
ἁγίου ἥξεις εἰς βροτῶν σωτηρίαν 
καί δέους πλήρης γεγονώς ἀνακράζω 
ὡς μεγάλα τά ἔργα, Χριστέ μου, τῆς σῆς δόξης. 
 
ἕτερος εἱρμός 
Ἀκηκοώς ὁ προφήτης, Χριστέ, τήν ἀκοήν σου 
ἐφοβήθη, ὅτι μέλλεις ἐκ Παρθένου προελθεῖν. 
Καί ἐβόησε τρόμω· δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε. 
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ᾨδή Ε΄ 
Ὤ παντεπόπτα τῶν ἀνάκτων τό κλέος 
τίς σου τό φιλάνθρωπον γηγενῶν οὐ θαυμάσει; 
ἐν γῆ γάρ ὤφθης μή λιπών τά πατρῶα 
σήμερον πᾶσαν ἐγκαινίζων τήν φύσιν 
καί εἰρήνην ὡς μόνος εἰρηνάρχης βραβεύων. 
 
ᾨδή ΣΤ΄ 
Εἰς βυθόν ἀπωλείας ἡ ταλαίπωρος φύσις 
Χριστέ μου Λόγε, καταντήσασα πάλαι 
ἔκειτο φεῦ μοι! σκοτεινοῖς ἐν κευθμῶσιν· 
ἐπί δέ τῇ σῇ θεϊκῇ δυναστεία 
πρός οὐρανῶν μετέβη τά τερπνότατα κάλλη· 
θύσω σοι, Σῶτερ, ἐβόα, θυσίαν αἰνέσεως. 
 
ᾨδή Ζ΄ 
Ὡς οἱ παῖδες πάλαι σοι κράζομεν, Λόγε· 
γενοῦ σῶν δούλων ἕρκος φύλαξ καί σκέπη 
καί σῶσον πάντας προσβολῆς ἐναντίας 
ὅπως ὑμνοῦντες σέ σοῖς γενεθλίοις 
εἰς αἰώνας λέγομεν· εὐλογητός εἰ. 
 
ᾨδή Η΄ 
Νεουργέ τοῦ σύμπαντος κόσμου καί σῶστα 
ὑμνεῖ σε πᾶσα μετ’ ἀγγέλων ἡ κτίσις 
σκιρτᾶ χορεύει καί ἀγάλλεται τρόμω, 
εὐλογεῖτε λέγουσα πάντα τά ἔργα 
τά σεπτά Γενέθλια τοῦ λυτρωτοῦ μου 
σύν ἐμοί εἰς αἰώνας πόθω ὑπερυψοῦντα. 
 
ᾨδή Θ΄ 
Χαίροις, πάναγνε θεοδέγμον Μαρία, 
χαίροις, ἄχραντε τῶν πεπτωκότων βάσις· 
ἐν σοί γάρ ὤφθη σήμερον ὁ Δεσπότης 
ὤ θαῦμα! καινουργῶν τούς φθαρέντας 
καί πρός φῶς ἐπανάγων τό ἀνέσπερον, κόρη.

α) Μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως Εὐστρατιάδη 
Σωφρ., Εἱρμολόγιον A’, Παρίσι 1932 (ἐπανέκδοση Ἀθή-
 να 2006). 
β) Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Καλοφωνικόν Εἱρμολόγιον, 
Κων/πόλη 1835. 
γ)  Παπαχρήστου Ἄπ., Νέον Εἱρμολόγιον, ἔκδ. Κάλαμος. 
δ) Στάθη Γρ., Τριθέκτη, Ἀθήνα 2000. 

ε) Εἱρμολόγιον, Ενετίησιν 1742 
στ) Μπιλάλη  Γ., ἔνθετο στόν ψηφιακό δίσκο «Βηθλεέμ 
ἑτοιμάζου, Προεόρτιοι ὕμνοι Χριστουγέννων», ψάλλει τό 
Romeico Enseble. 
ζ) Διαδικτυακός ψαλτικός καί μουσικολογικός τόπος 
«Ψαλτολόγιον», ἠλεκτρονική διεύθυνση www.analo-
gion.com.

Πηγές
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Μ
έσα σὲ πλαίσιο Τριαδικῆς Ἀ γά  -
πης καὶ Ἀβραμιαίας φιλοξενίας  
ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Βε  ροί ας 

Ναούσης καὶ Καμπανίας φι  λοξένησε 
ἀπό τὴν Τρίτη 25 Αὐγούστου ἕως τὴν 
Παρασκευὴ 28 Αὐγούστου, στοὺς χώ-
ρους τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος Πα-
ναγίας Σουμελᾶ, τὸ 4ο Πανελλήνιο 
Συ    νέ δριο Ἱερέων Νεότητος καὶ Κατη -
χητῶν, Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκ -
κλη  σίας τῆς Ἑλλάδος. Γενικὸς τίτλος 
τοῦ Συνεδρίου ἦταν: «Ζώντας στὴν 

πο λυπολιτισμικὴ Ἑλλάδα: Τὰ σύγ-
χρονα αἰτήματα καὶ ἡ ἀπόκριση τῆς 
κατήχησης». Τὸ συγκεκριμένο Συνέ-
δριο, ὅπως καὶ τὰ τρία προηγούμενα, 
διοργανώθηκαν ἀπὸ τὴν Συνοδικὴ Ἐ -
πιτροπὴ Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νε-
ότητος, τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκ -
κλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ Γενικὸ Συ-  
      ντο νιστὴ τοῦ Συνεδρίου τὸν Γραμμα-
τέα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀρ χι-
 μανδρίτη Πολύκαρπο Μπόγρη. Στὸ 
φε τινὸ Συνέδριο, ὑπῆρξε ἡ συμμετοχὴ 

ΚΑΤΗΧΗΣΗ

Τοῦ Ἀρχιμ. Κοσμᾶ Θασίτη  
Ὑπευθύνου Γραφείου Νεότητος Μητροπόλεως 
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ἐκπροσώπων ἀπὸ 55 Ἱερὲς 
Μητροπόλεις, ἐνῶ τὴν Ἱερὰ 
Μητρόπολη Ἐ λευθερουπό-
 λεως, ἐκπροσώπησαν ὁ Ὑ -

πεύθυνος τοῦ Γραφείου Νε-
ό τητος τῆς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. 

Κοσμᾶς Θασίτης καὶ ὁ Θεολόγος – 
Κατηχητὴς κ.  Ἀριστοτέλης Καρατσι-
ουμπάνης.   

Στὴν ἐπίσημη τελετὴ ἔναρξης στὸ 
Παύλειο Πολιτιστικὸ Κέντρο Βεροίας, 
ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης κ. Παντελεή-
μων, τέλεσε τὸν Ἁγιασμὸ καὶ στὴν 
συνέχεια κήρυξε τὴν ἔναρξη τῶν ἐρ -
γασιῶν. Ἔπειτα, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθη -
νῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύ-
 μου, Σεβ. Μητρ. Σισανίου καὶ Σιατί-
στης κ. Παῦλος, ἀνέγνωσε τὸ σχετικὸ 
μήνυμα γιὰ τὸ Συνέδριο καὶ ἀκολού-
 θως παρουσιάστηκε ἡ βασικὴ εἰσήγη -
ση τοῦ Συνεδρίου ἀπὸ τὸν Ὁμότιμο 
Καθηγητὴ Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ. κ. 
Ἀνέστη Κεσελόπουλο μὲ θέμα: «Ζών-
τας στὴν πολὺ – πολιτισμικὴ Ἑλλάδα: 
τὰ σύγχρονα αἰτήματα καὶ ἡ ἀπόκρι -
ση τῆς κατήχησης». Μετὰ τὴν εἰσήγη -
ση, ἀκολούθησε γόνιμη συζήτηση ἐπὶ 
τῶν θεμάτων, τὰ ὁποία τέθηκαν. Τὶς 
ἑπόμενες ἡμέρες, οἱ ἐργασίες τοῦ Συ-
νεδρίου συνεχίστηκαν στὶς ἐγκατα-
 στά σεις τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος 
Πα ναγίας Σουμελᾶ.  

2η Ἡμέρα: Μετὰ τὴν πρωινὴ Ἀ κο-
λουθία στὸν Ἱερὸ Ναό, πραγματο-
ποιήθηκε ὁ διαχωρισμὸς αὐτῶν σὲ 5 
ὁμάδες ἐργασίας. Οἱ τέσσερις πρῶ τες 
ὁμάδες, ἀφοροῦσαν Κατηχητὲς Ἐνο-

 ριῶν καὶ Στελέχη Γραφείων Νεότητος 
Ἱερῶν Μητροπόλεων, ἐνῶ ἡ πέμ    πτη 
«εἰδική» ὁμάδα, ἀφοροῦσε τούς Ὑ -
πεύ θυνους Γραφείων Νεότητος τῶν 
Ἱερῶν Μητροπόλεων. Συγκεκριμένα, 
τὸ πρωὶ καὶ τὸ ἀπόγευμα ἀναπτύ χθη-
καν τὰ ἑξῆς θέματα: 1. «Τὸ πρόβλημα 
τῆς Βίας», 2. «Ἠθικὸς προβληματι-
σμός: τὰ σύγχρονα βιοηθικὰ διλήμ-
ματα». 3. «Ἡ Ἐκκλησία καὶ τὸ 
αἴτημα τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης». 
4. «Θρησκευτικὸς φανατισμὸς – μι-
σαλλοδοξία». 5. «Γάμος καὶ Οἰκογέ-
 νεια». 6. «Σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ 
Πο λιτείας». 7. «Πίστη καὶ Πράξη». 8. 
«Κατήχηση καὶ Νέα Ἐποχή: Ἀλλό-
 τριες ἰδέες». Τέλος, ἡ πέμπτη «εἰδι -
κή» ὁμάδα, συζήτησε τὰ ἑξῆς θέματα: 
1. Ἀπὸ τὶς «Μυσταγωγικὲς Κατηχή-
σεις» στὰ κυριακὰ σχολεῖα καὶ τὶς νε-
ανικὲς συνάξεις: ἱστορία τοῦ κατη χη-
τικοῦ κινήματος – ἀπολογισμός. 2. 
Ἐνημέρωση γύρω ἀπὸ τὶς δομὲς ποι-
μαντικῆς τῆς νεολαίας τῶν Ἱερῶν Μη-
τροπόλεων. 3. Ἀπόπειρα αὐτοκρι-
 τικῆς. Ἐνῶ τὸ ἀπόγευμα εἶχε ὡς 
θέματα συζήτησης: α΄). Προτάσεις γιὰ 
τὴν ὀργάνωση καὶ ἀναβάθμιση τῆς 
κατήχησης. β΄). Ζητήματα ὀργάνωσης 
τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου σὲ Μητροπο-
 λιτικὸ καὶ Διαμητροπολιτικὸ ἐπίπεδο. 
γ΄). Ἡ μαρτυρία τοῦ Χριστιανοῦ νέου: 
ἀπὸ τὴν κατηχητικὴ ὁμάδα στὴ νεα-
 νικὴ πραγματικότητα. δ΄). Πῶς νὰ 
βγά λουμε τὸ Κατηχητικὸ ἀπὸ τὴ συ-
νάντηση μίας ὥρας τὴν ἑβδομάδα. ε΄). 
Μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης καὶ Κα-
τήχηση. 
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3η Ἡμέρα: Τὴν τρίτη ἡμέρα τοῦ 
Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε στὸν 
Ἱερὸ Ναὸ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου 
καὶ ἡ Θεία Λειτουργία, ἐνῶ συνεχί-
στηκαν οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου σὲ 
ὁλομέλεια, στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τοῦ 
Προσκυνήματος καὶ παρουσιάστηκαν 
τὰ πορίσματα τῶν Ἐργαστηρίων Δι-
 δακτικῆς τῆς προηγούμενης ἡμέρας. 
Μὲ τὸ πέρας τῆς παρουσίασης τῶν 
πορισμάτων ὑπῆρξε ἐπίσημη ὑποδοχὴ 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερω-
 νύμου. Εἰδικότερα, ἡ ὁμιλία τοῦ Ἀρχι -
επισκόπου ἔδωσε στοὺς συμμετέχον-
τες θάρρος, δύναμη, ἐνθουσιασμὸ καὶ 
σιγουριὰ γιὰ τὸ κατηχητικὸ ἔργο, ἐνῶ 
αἰσθητὴ ἦταν ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν νε-
ότητα καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴν 
κατήχηση. Τὸ ἀπόγευμα συνεχίστη-
καν οἱ ὁμάδες ἐργασίας, οἱ ὁποῖες ἐ -
ξέ τασαν τὰ ἑξῆς θέματα: 1. «Ἡγεσία 
καὶ Πνευματικότητα». 2. «Δημιουρ-
γία προγράμματος μὲ βάση τὸ ἑορτο -
λόγιο». 3. «Δημιουργία πολιτιστικοῦ 
προγράμματος». 4. «Δημιουργία προ-
 γράμ ματος ψυχικῆς ὑγείας». Ἡ πέμ-
πτη «εἰδική» ὁμάδα, εἶχε ὡς θέματα 
συζήτησης, προβληματισμοῦ καὶ ἀν -
ταλλαγῆς ἀπόψεων τὰ ἑξῆς: α) Κα-
τήχηση, Εὐχαριστία καὶ Ἐνοριακὴ 
Ζωή. β) Στελέχη τῆς Κατήχησης: Κα-
τάρτιση καὶ διαρκὴς ἐπιμόρφωση. γ) 
Κατηχητικὸ ὑλικό: Βοήθημα καὶ βοη-
θήματα. δ) Κατασκήνωση: Ἡ κατή-
χηση τοῦ μέλλοντός μας. ε) Σχεδια -
σμὸς συνεδρίου τῶν Ὑπευθύνων Νεό  - 
τητος.  

4η Ἡμέρα: Τὴν τελευταία ἡμέρα 
τοῦ Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε 
στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Παναγίας Σου-
 μελᾶ, πολυαρχιερατικὸ συλλείτουργο, 
καὶ ἀκολούθησε ὁλομέλεια τοῦ συνε-
δρίου καὶ Στρογγυλὴ Τράπεζα μὲ τὴν 
συμμετοχὴ - εἰσήγηση τῶν Σεβ. Μητρ. 
Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνα-
 τίου, Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, Σι-
σανίου καὶ Σιατίστης κ. Παύλου, Κί-
τρους, Κατερίνης καὶ Πλαταμῶνος κ. 
Γεωργίου καὶ Βεροίας Ναούσης καὶ 
Καμπανίας κ. Παντελεήμονος μὲ γε-
 νικὸ θέμα: «Συζητώντας μὲ Ἐπισκό-
 πους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ 
τὴν Κατήχηση στὴν σύγχρονη ἐποχή». 
Οἱ παραπάνω Ἐπίσκοποι πραγματο-
ποίησαν ὁ καθένας ἀπὸ μία σύντομη 
εἰσήγηση, ἐνῶ στὴν συνέχεια ἀκολού-
 θησε συζήτηση μὲ τοὺς Συνέδρους 
ὅπου καὶ δέχθηκαν σχετικὲς ἐρωτή-
 σεις. Στὴν συνέχεια πραγματοποιήθη -
κε ἡ λήξη τοῦ Συνεδρίου καὶ δόθηκαν 
σὲ ὅλους τούς συμμετέχοντες ἀναμνη-
 στικὰ δῶρα, κατηχητικὰ βοηθήματα 
καὶ ὑλικό, ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη 
Βεροίας. Βέβαια, τὸ τέλος τοῦ Συνε-
δρίου, σήμανε τὴν ἀρχὴ νέων ἐπαφῶν 
καὶ συνεργασιῶν μεταξὺ τῶν συμμε-
τεχόντων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.
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Τοποθεσία 
 

Εἰς τό νότιον μέρος τῆς Τραπεζοῦντος καί 
εἰς ἀπόστασιν 25 χιλιομέτρων καί ἐπί τῆς 
ἁμαξιτῆς ὁδοῦ Τραπεζοῦντος - Ἐρζε-

ρούμ, κεῖται ἡ κωμόπολις Τζεβιζλίκ (ἄλλως Δι-
καιόσημον) ἐπί τῆς συμβολῆς δύο ποταμῶν, τοῦ 
Πυξίτου (ἤ Μεϊράμ Ἀνέ ἤ Παναγίας) καί τοῦ 
Μάτσκα τερεσί (ἤ Πρυτάνεως) κατά τόν ἀρχι-
μανδρίτην Πανάρετον Τοπαλίδην, συγγραφέα 
τῆς Ἱστορίας τῆς Ἱ. Μονῆς Βαζελῶνος. Εἰς τήν 
κορυφήν τοῦ σχηματιζομένου ὑπό τῶν ποταμῶν 
τριγώνου καί εἰς τήν δυτικήν αὐτοῦ πλευράν 
κεῖται τό χωρίον Χορτοκόπιον καί ἔχει ὡς δια-
κριτικόν σημεῖον ἕναν βράχον κυλινδρικόν ἐκ 
φύσεως καί ὕψους 15 περίπου μέτρων μέ ὁμα-
λήν τήν ἄνω βάσιν καί χρησιμεύοντα ἄλλοτε ὡς 
παρατηρητήριον.  
Ὁ βράχος αὐτός εἶναι ὁρατός καί μακρόθεν 

καί ἐκ τῆς θαλάσσης ἀκόμη. Παρ’ αὐτόν δυ-
τικῶς κεῖται ἡ Χασνέηχα ὅπου ἤδρευεν ἡ Ρω-
μαϊκή Λεγεών καί ὄχι ὅπως ἀναφέρει ὁ Σεβα-
σμιώτατος Τραπεζοῦντος κ. Χρύσανθος ὅτι 
ἔκειτο παρά τό Καρά Καπάν ἤ Ποντικαί Πύλαι.  
Πράγματι εἰς τό μέρος ἐκεῖνο σώζονται ἐρεί-

 πια ἀρχαίων κτηρίων, ἴσως στρατώνων, ὄχι 
ὅμως ἡ Χασνέηχα.  

Ἡ παρά τόν κυλινδρικόν βράχον τοποθεσία 
ἐξακολουθεῖ νά λέγεται Χασνέα καί ἀποτελεῖ 
ἐνορίαν τοῦ Χορτοκοπίου μέ 25 οἰκίας ὅλας χρι-
στιανικάς μέ ναόν τῶν Ἀσωμάτων καί τοῦ Ἁγί-
ου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὑπό μίαν στέ-
γην μέ εἰκονογραφίας Βυζαντινάς. Τό ἀρχαιότε-
ρον χωρίον ἔκειτο εἰς τήν ΝΔ πλευράν τοῦ τρι-
γώνου καί ἐπί τῆς ἐαρινῆς ὁδοῦ ἤ ἄλλως Βασι-
λικῆς (ἡ νέα ὁδός Τραπεζοῦντος-Ἐρζερούμ δέν 
ὑπῆρχεν πρό ἑξηκονταετίας καί ὅλαι αἱ μεταφο-
ραί καί τό ἐμπόριον διενεργεῖτο διά τῆς Βασι-
λικῆς ὁδοῦ καί ὡς ἐκ τούτου ὑπῆρχον κατά δια-
στήματα, ὅπου πηγή πανδοχεῖα (χάνια) καί ὑπό-
στεγα διά τά ζῶα καί τά ἐμπορεύματα) καί 
ἀπεῖχεν ἐκ Δικαιοσήμου 3/4 τῆς ὥρας. Ἡ θέσις 
τοῦ χωρίου φαίνεται ἀκόμη διότι σώζονται τά 
ἐρείπια τῶν Ἐκκλησιῶν, τῶν οἰ κιῶν καί τῶν 
ὑδραγωγείων καί ἐξακολουθεῖ νά ὀνομάζεται 
«παλαισπήτια» (ἀπάκια).  
Εἰς δέ δεκάλεπτον ἀπόστασιν ἐπί ὡραίας πε-

δινῆς τοποθεσίας ἔκειτο τό Παλάτιον ἤ μᾶλλον 
ἡ θερινή διαμονή τῶν βασιλέων καί ἐξ’ αὐτοῦ ἡ 
τοποθεσία λέγεται «πλατάκια» (παλατάκια).  
Τό χωρίον αὐτό ἐκατοικεῖτο μέχρι τό 1650 

τῆς ἐποχῆς τῆς βασιλείας τοῦ Σουλτάνου Σελήμ 
ὁπό τε λόγω τῶν πολέμων Σελήμ καί Περσῶν 
καί λόγω τῶν διαρπαγῶν τῶν διερχομένων 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ († 1977) 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΙΟΥ  



19

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ἐκεῖθεν στρατευμάτων οἱ κάτοικοι ἠναγκάσθη-
σαν νά ἐγκα ταλείψουν τό χωρίον καί νά ἐγκατα-
σταθοῦν εἰς μέρη ἀπόκρυφα ἐντός τῶν δασῶν καί 
εἰς τοποθεσίας μακράν τῆς δημοσίας ὁδοῦ. Ἐκ 
τῆς ἀνω τέρω αἰτίας ἐσχηματίσθησαν οἱ κάτωθι 
συνοικισμοί: Παλαιοχώρ, Λορκά, Χαβρέα, 
Μουτουλού, Χασνέα, Τροχάντων, Φλαρετάν-
των, Μαρνάντων ἤ Καθιστάντων.  
Οἱ συνοικισμοί οὗτοι ἐκυβερνῶντο μέχρι τοῦ 

1858 ἀπό μίαν καί τήν αὐτήν δημογεροντίαν. Ὡς 
τελευταῖος Δημογέρων ἀναφέρεται ὁ Καρτερᾶς.  
Μετά τόν διαχωρισμόν ἀποτέλεσεν τρεῖς κοι-

νότητας: Ἄνω Χορτοκόπι,  Μέσον Χορτοκόπι 
καί Κάτω Χορτοκόπι. 

 
Ἱστορία  
 
Τό χωρίον αὐτό εἶναι ἀρχαιότατον ὡς ἐξάγε-

ται ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ρωμαϊκῶν κτηρίων καί ἐκ 
τοποθεσιῶν ἀκόμη, ὡς Χασνέηχα-Πιτάρ-Καρέ-
νια-Τσάλ ἀλλά καί ἐκ πολλῶν χρυσοβούλων καί 
κρισιμογράφων τῶν αὐτοκρατόρων Τραπε-
ζοῦντος καί τῶν Δουκῶν Ματσουκαίων.  
Εἰς τήν θέσιν Τρίλιθος ἐγένετο κατά τόν Σάβ-

βαν Ἰωαννίδην ἡ κρίσιμος μάχη μεταξύ τῶν Μα-
τσουκαίων καί τοῦ Μελίκ υἱοῦ καί διαδόχου του 
Σελτσούκου Σουλτάνου τοῦ Ἰκονίου, ὅταν οὗτος 
ἡγούμενος μεγάλου στρατοῦ ἐπολιόρκησε τήν 
Τραπεζούντα καί ἡττηθείς τῇ βοηθείᾳ τοῦ Ἁγίου 
Εὐγενίου ἐν Τραπεζούντι κατέφυγεν εἰς τό Χορ-
τοκόπι πρός ἀνασύνταξιν τοῦ ἐν διαλύσει στρα-
τεύματός του καί πρός ἀνάπαυσιν. Οἱ παραφυλά-
γοντες ὅμως Ματσουκάτες ἐπιτεθέντες κατ’ 
αὐτοῦ τόν μέν στρατόν αὐτοῦ ἐπέρασαν ἐν στό-
ματι μαχαίρας, τόν δέ Μελίκ φεύγοντα συνέλα-
βον ἐντός τοῦ δάσους παρά τήν πηγήν ἥτις μέχρι 
σήμερον φέρει τήν ὀνο μασίαν Ἀευγίος (δηλαδή 
Ἅγιος Εὐγένιος) διότι παραπλεύρως τῆς πηγῆς 
ἐκτίσθη ναός τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου (καί τοῦ ὁποί-
ου θεμέλια σώζονται μέχρι σήμερον) παρά τοῦ 
αὐτοκράτορος Τραπεζοῦντος. Εἰς δέ τήν θέσιν 
ὅπου ἔγινεν ἡ ἐπίθεσις σώζεται καί τό μνῆμα τοῦ 
φονευθέντος Ἕλληνος ἀρχηγοῦ καί ὀνομάζεται 

«τοῦ τρανοῦ τό ταφίν».  
Τό μνῆμα αὐτό ἀνέσκαψεν ἐκ περιεργείας ὁ 

Χαράλαμπος Ἀπαζίδης πάππος μου ἐκ μητρός 
καί εὗρεν ἐντός αὐτοῦ ὡς ὁ ἴδιος πολλάκις μοί 
ἀνέφε ρεν μίαν πανοπλίαν χαλκίνην, ἕν δόρυ καί 
ἕν ξίφος, ὀλίγα χρήματα χάλκινα, δύο χρυσά καί 
ἕναν ἀργυ ροῦν, μίαν στάμναν πλήρη νημάτων 
κανάβεως καί ἕνα σταυρόν. Τά δύο τελευταῖα φυ-
λαττόμενα ὑπ’ αὐτοῦ εἶδον καί ἐγώ ἰδίοις ὄμμα-
σιν. Τά ἄλλα ὅμως ἐπώλησεν εἰς Τραπεζούντιον 
ἀρχαιοκάπηλον Καρβανόγλην ὀνόματι ἀντί ὀλί-
γων χρημάτων.  
Ἐκτός τοῦ ἀνωτέρω μνήματος ὑπῆρχον καί 

ἄλ λα ταφία εἰς ἄλλην τοποθεσίαν καλουμένην 
καί σήμερον «τά ταφία».  
Ὀλίγον τί βορείως τοῦ Τριλίθου εὑρίσκεται ὁ 

κυλινδρικός βράχος ἐπί ὑψηλῆς τοποθεσίας. Ὁ 
βρά χος οὗτος σήμερον λέγεται κάστρον καί 
ἐχρη σίμευεν ὡς σηματοδότης (φρυκτωρία) με-
ταξύ Τραπεζοῦντος καί Μεσοχαλδίου καί 
ἐκεῖθεν διά Κιαούρ Τάγ μέχρι τῶν περσικῶν συ-
νόρων. Ἀπό Κιαούρ Τάγ Μεσοχαλδίου ἐδίδετο 
τό σῆμα διά πυρᾶς εἰς τό φυλάκιον Ἅλας καί 
ἐκεῖθεν εἰς τό κάστρον καί ἐκεῖθεν ἀπ’ εὐθείας εἰς 
τήν Τραπεζούντα ἤτοι τά τρία αὐτά φυλάκια ἐκά-
λυπτον ἀπόστασιν 4-5 ἡμερῶν δρόμον εἰς μίαν 
μόνον ὥραν!  
Ἡ ἐκ τοῦ ὕψους ἐκείνου θέα ἔχει κάτι τό 

ἄρρη τον καί τό μεγαλοπρεπές. Βορείως φαίνεται 
ὅλη ἡ κοιλάς τοῦ Πυξίτου (Δεγερμέντερε) μέχρι 
Τραπε ζοῦντος καί τῆς θαλάσσης μέ ὅλα τά χωρία 
της καί τάς φυσικάς καλλονάς της. Ἀνατολικῶς 
ὅλη ἡ κοιλάς τῆς Παναγίας Σουμελᾶ καί ὁ ἱερός 
βράχος τῆς μονῆς μέ τά δάση της καί τάς χλοα-
ζούσας βοσκάς της καί τά χωρία της.  
Νοτίως ἡ κοιλάδα Νικόχολα-Λαραχανής μέ-

χρι τοῦ Καστελᾶ ὅπου κατά τόν Μητροπολίτη 
Τραπε ζοῦντος Χρύσανθο ἔκειντο τά θερινά ἀνά-
κτορα τῶν Τραπεζουντίων Αὐτοκρατόρων ἐν 
μέσῳ ἀπο κρήμνων καί δυσπροσίτων χαραδρῶν 
καί ὀρέων καί ἐν μέσῳ ἀγρίας φύσεως μή ἔχουσα 
οὐδεμίαν θέαν καί ὁρίζοντα ἐκτεταμένον καί μα-
κράν τῶν συγκοινωνιῶν. 

(Ἀπό τό Μηνιαίο περιοδικό «Άμαστρις» τεύχος 21, Μάιος 2011).



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
Ὀνομαστήρια Μητροπολίτου 13-11-15

Ὁ Ἅγιος Σιδηροκάστρου στόν Ἑσπερινό Ὁ ἑορτάζων

Λαός καί ἀρχές Μέ τόν Ἱερόν Κλῆρον

Μέ τά παιδιά Μέ τούς «ἐν τέλει»



Kατά τόν μήνα 
Σεπτέμβριον 2015 
ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. 

Χρυσόστομος:  
 

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 6ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
Ἐλαιοχωρίου, ὅπου καί προέστη τοῦ τεσσαρακον-
θημέρου μνημοσύνου τοῦ Ἱεροψάλτου τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Κοσμᾶ Γεωργιάδη, τήν 8ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν 
τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου 
Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου, τήν 9ην εἰς τόν Πα-
νηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Ἄννης Νικη-
σιάνης, τήν 13ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου Μυρτοφύτου, τήν 14ην εἰς τόν Πανηγυ-
ρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ Γεωργιανῆς, τήν 17ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα 
Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Σοφίας Ἐλαιοχωρίου, τήν 20ην 
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Μεσοτόπου, 
τήν 24ην ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Παναγίας Παντανάσσης 
εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου Νικη-
σιάνης, ὅπου ἐτέλεσε καί τήν εἰς Πρεσβύτερον χει-
ροτονίαν τοῦ Διακόνου Παϊσίου ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς, τήν 26ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν 
Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἁγίου 
Χριστοφόρου, τήν 27ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν 
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως.  
 
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 7ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου 
Κάριανης ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου. 
 
Συμμετέσχε: 
Τήν 1ην, ἑορτήν τῆς Ἰνδίκτου, εἰς συγχοροστασίαν 
μετά τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς 
τόν Πατριαρχικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Φα-
ναρίου, ὅπου μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας 
ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου ἡ νε-
νομισμένη εὐχή καί ἡ πρᾶξις τῆς νέας Ἰνδικτιῶνος, 
ὑπογραφεῖσα ἀκολούθως ὑπ’ Αὐτοῦ τε καί ὑπό τῶν 
συγχοροστατησάντων Ἁγίων Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι 
ἀντήλλαξαν μετ’ Αὐτοῦ τόν ἐν Χριστῶ ἀσπασμόν, ἐπί 
τῷ νέῳ ἐκκλησιαστικῷ ἔτει. 

Ἐτέλεσε: 
Τήν 11ην τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν μαθη-
μάτων εἰς τό Γυμνάσιον καί τό Λύκειον τῆς Ἐλευ-
θερουπόλεως ὡς καί τό 2ον Δημοτικόν Σχολεῖον Νέας 
Περάμου, τό ὁποῖον καί ἐγκαινίασεν. Ὡμίλησε ἐπι-
καίρως εἰς τούς μαθητάς καί τούς εὐχήθηκε εὐλο-
γημένη καί δημιουργική σχολική χρονιά. Εἰς ὅλα τά 
σχολεῖα τῆς Περιφερείας μας ἀνεγνώσθη ὑπό τῶν 
Ἐφημερίων ἐγκύκλιος τοῦ Ποιμενάρχου μας, τήν 23ην 
τόν Ἁγιασμόν εἰς τόν Πολιτιστικόν Σύλλογον Ἐλευ-
θερουπόλεως καί εἰς τόν Μουσικοχορευτικόν Σύλ-
λογον τό «Πράβι».   
 
Πραγματοποίησε: 
Τήν 28ην τήν πρώτην μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν τῆς 
κατηχητικῆς περιόδου 2015 -2016 εἰς τό Συνεδρια-
κόν Κέντρον  ὁ «Ἱερός Χρυσόστομος» τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως, ἀφοῦ προηγουμένως ἐτέλεσε τόν Ἁγια-
σμόν, μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Νουθεσίες ἐπί τῆ ἐνάρ-
ξει τοῦ νέου Κατηχητικοῦ ἔργου». 
 
Kατά τόν μήνα Ὀκτώβριον 2015 ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:  
 
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 1ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Δημητρίου Νι-
κησιάνης, εἰς τόν Πανηγυρίζοντα αὐτῆς Ἱερόν Ναόν 
Παναγίας Γοργοεπηκόου, τήν 4ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Μεσσήνης τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, τήν 11ην εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Δρυάδος, ὅπου 
εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐχειροθέτησεν 
Ἀναγνώστην τόν Κωνσταντίνον Τσιμπραϊλίδην, μα-
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Λιτανεία ἁγίου  Μηνᾶ



θητήν Γυμνασίου, 
τήν 18ην εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου 

εἰς τόν Ἅγιον Χριστόφορον 
ὅπου καί προέστη τοῦ τεσσα-

ρακονθημέρου μνημοσύνου τοῦ πατρός τοῦ Ἐφη-
μερίου τῆς Ἐνορίας Ἀνδρέου Ἀνδρεάδη, τήν 20ην ἐπί 
τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Γερασίμου εἰς Πυργοχώριον, τήν 
25ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεσ-
σαλονίκης, ὅπου συμμετέσχε καί τῆς Μεγαλοπρεποῦς 
Λιτανείας, τήν 26ην εἰς τήν Πανηγυρίζουσαν Ἱεράν 
Μονήν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νικησιάνης, τήν 27ην 
εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νέ-
στορος Κοκκινοχωρίου. 
 
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 25ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Μεγαλο-
μάρτυρος Δημητρίου εἰς τόν Ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν 
τῆς Γαληψοῦς. 
 
Συμμετέσχε: 
Τήν 6ην, 7ην, 8ην καί 9ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρ-
χίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς καί εἰς τάς ἐκλο-
γάς τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Κεφαλλη-
νίας κ.κ. Δημητρίου καί Τρίκκης καί Σταγῶν κ.κ. Χρυ-
σοστόμου, τήν 10ην εἰς τό τεσσαρακονθήμερον 
μνημόσυνον τοῦ πατρός τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Νειλουπόλεως κ.κ. Γενναδίου Γεωργίου 
Στάντζιου εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγί-
ου Ἐλευθερίου μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Τρι-
πόλεως κ.κ. Θεοφυλάκτου, Ζιχνῶν καί Νευροκοπί-
ου κ.κ. Ἱεροθέου, Λευκοπόλεως κ.κ. Πολυκάρπου καί 
Νειλουπόλεως κ.κ. Γενναδίου. 
 
Προέστη: 
Τήν 15ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ Κιριμλίδη Μι-
χαήλ 18 ἐτῶν φονευθέντος εἰς τροχαῖον ἀτύχημα εἰς 
τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Νέας Περάμου, 
τήν 28ην τῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ τοῦ 
1940 εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευ-
θερίου καί τῆς Ἐπιμνημοσύνου Δεήσεως εἰς τό Ἡρῶον 
τῆς Πόλεως, τήν ἰδίαν ἡμέραν τῆς Ἐξοδίου Ἀκολου-
θίας τοῦ Ἀστυνομικοῦ Θεοφίλου Θεοδωρίδη, εἰς τόν 

Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 31ην τοῦ ἐτησί-
ου μνημοσύνου τοῦ π. Ἰωάννου Ψαρρᾶ, Ἐφημερίου 
Μεσορόπης εἰς τόν Προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ 
Ἁγίου Νεκταρίου Ἐλευθερουπόλεως. 
 
Ἐβάπτισε: 
Τήν 4ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Προδρόμου Μεσσήνης τήν ἀνεψιάν τοῦ Πρωτοσυγ-
κέλλου μας π. Χρυσοστόμου καί θυγατέρα τῶν Βα-
σιλείου καί Μαριάνθης Μπένου εἰς τήν ὁποίαν ἐδό-
θη τό ὄνομα Μαρία-Ἑλένη. 
 
Ἐτέλεσε: 
Τήν 11ην Ἁγιασμόν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων 
Ἐλευθερουπόλεως, τήν 19ην Ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρ-
ξει τῶν Κατηχητικῶν Κύκλων Μελέτης Ἁγίας 
Γραφῆς Κυριῶν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν 
Ναόν. 
 
Πραγματοποίησε: 
Τήν 24ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τό Συ-
νεδριακόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Ὁ ἱερός 
Χρυσόστομος» μέ θέμα: «Ἡ χρησιμότητα τῆς γνώ-
σεως τῆς Δογματικῆς εἰς τούς Κληρικούς καί Λαϊ-
κούς». Τήν εἰσήγησιν παρουσίασεν ὁ Γενικός Ἀρχιε-
ρατικός Ἐπίτροπος π. Ἀθανάσιος Παπαδάκης, ἀκο-
λούθησε γόνιμος καί ἐποικοδομητικός διάλογος. 
 
Kατά τόν μήνα Νοέμβριον  2015 ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:  
 
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 1ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Κηπιῶν, 
τήν 4ην εἰς τόν Κοιμητηριακόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων 
Θεοδώρων Γεωργιανῆς, ὅπου στό τέλος τοῦ Ὄρθρου 
ἐτέλεσεν τά θυρανοίξια τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ, τήν 
8ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, 
ὅπου καί προέστη τῆς δοξολογίας διά τήν ἀπελευ-
θέρωσιν τῆς Νήσου Λέσβου, προσκεκλημένος τοῦ 
Προέδρου τοῦ Συλλόγου Λεσβίων Θεσσαλονίκης, τήν 
9ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα προσκυνηματικόν Ἱερόν 
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἐλευθερουπόλεως, τήν 
11ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν ἐπί τῆ ἑορτῆ 
τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, τήν 13ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν 
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Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ ἱεροῦ Χρυ-
σοστόμου καί τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς του, ὅπου καί 
ἐχειροτόνησεν Διάκονον τόν Ἀριστοτέλην Καρατσι-
ουμπάνην, ὀνομάσας αὐτόν Ἀμβρόσιον, ἀπόφοιτον 
τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τήν 
14ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Φιλίππου καί τῆ ὀνομα-
στικῆ ἑορτῆ τοῦ Γέροντος καί Κτήτορος τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Παντελεήμονος 
Χρυσοκάστρου, τήν 15ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου 
Δημητρίου Ἀκροποτάμου, τήν 21ην εἰς τόν Πανηγυ-
ρίζοντα Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικη-
σιάνης, ὅπου καί ἐχειροθέτησεν Ἀναγνώστην τόν Πα-
ναγιώτην Παλιάτσον, Ἀπόφοιτον Λυκείου, τήν 22αν 
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μου-
σθένης, ὅπου καί προέστη τοῦ τεσσαρακονθημέρου 
μνημοσύνου τοῦ Ἱεροψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Δη-
μητρίου, τήν 25ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Ἁγίας Αἰκατερί-
νης εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Μελίσσης, τήν 
29ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Νέας Πε-
ράμου, τήν 30ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν 
Ἁγίου Ἀνδρέου τῆς ὁμωνύμου Ἐνορίας.  
 
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: 
Τήν 7ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Πανηγυρίζοντος 
Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Χρυσο-
κάστρου, τήν 8ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Προσκυνη-
ματικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, τήν 10ην εἰς 
τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, ὅπου μεγαλο-
πρεπῶς τιμᾶται εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν 
Ἁγίου Νικολάου καί προέστη τῆς Μεγαλοπρεποῦς Λι-
τανείας τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καί τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 
τοῦ Ἁγίου, πού τιμᾶται ὡς ὁ Προστάτης τῆς Πόλεως, 
τήν 12ην εἰς τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἱεροῦ 
Χριυσοστόμου μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου Σιδηροκάστρου κ.κ. Μακαρίου, ὅστις ἐχορο-
στάτησε εἰς τὸν ἑσπερινὸν καὶ ὠμίλησεν παρουσίᾳ τῶν 
Ἀρχῶν καί ἁπάντων τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου 
Ἐλευθερίου, τήν 20ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Πανη-
γυρίζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 
Νικησιάνης. 
 
Πραγματοποίησε: 
Τήν 15ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τό Συ-

νεδριακόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «ὁ 
ἱερός Χρυσόστομος» μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Οἱ Νε-
ομάρτυρες καί ἡ Νεοελληνική μας διάρκεια». Τήν 
εἰσήγησιν παρουσίασεν ὁ Καθηγητής τοῦ Ἀριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μιχαήλ 
Τρίτος, ἀκολούθησε γόνιμος καί ἐποικο-
δομητικός διάλογος. 
 
Ἐβάπτισε: 
Τήν 1ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγί-
ου Δημητρίου Νικησιάνης τό τέ-
κνον τῶν Χατζηχρήστου Γεωργί-
ου καί Καλφοπούλου Εὐαγγελίας 
εἰς τό ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα 
Ἐλευθέριος. 
 
Προέστη: 
Τήν 7ην τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τῆς Εὐαγγε-
λίας Νικίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου. 
 
Χειροτονία Διακόνου 
Τήν 13ην ἑορτήν τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί τῆς ὀνο-
μαστικῆς ἑορτῆς του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
μας κ. Χρυσόστομος ἐχειροτόνησεν Διάκονον τόν Ἀρι-
στοτέλην Καρατσιουμπάνην ὀνομάσας αὐτόν Ἀμβρό-
σιον. Ὁ Διάκονος Ἀμβρόσιος εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ Ἀρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί κάτοχος 
Μεταπτυχιακῶν Διπλωμάτων στή Θεολογία, Ψυχο-
λογία καί ἐξελεκτική Ἀνθρωπολογία καί ὑποψήφιος 
διδάκτωρ Θρησκειολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Har-
vard. Τό περιοδικό μας τοῦ εὔχεται διακονίαν ἀξίαν, 
λαμπράν καί θεάρεστον.
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Πληροφορίες‐Παραγγελίες: 
Βιβλιοπωλεῖο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως 
Διάκ. Κύριλλος Ποτηρένιας, Τηλέφωνο: 25920‐23011

Ἐκυκλοφόρησε προσφάτως τό νέο βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτά‐
του Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου μέ τίτλο «Εἰς τόπον 
χλόης…». Περιλαμβάνει τήν πρώτη μετά τήν ἐνθρόνισή του ἐνι‐
αύσια σειρά σύντομων γραπτῶν Κηρυγμάτων. Τά ὀλιγόλεπτα 
αὐτά κηρύγματα βασίζονται στά Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα τῶν 
Κυριακῶν καί ἀναλύουν περιεκτικά καί σύντομα ἕνα ἀπό τά 
ἄπειρα νοήματά τους μέ τρόπο κατανοητό, γλαφυρό καί μέ 
ἐγκάρδια πατρική διάθεση. 

Τά ἐν λόγω κηρύγματα μποροῦν νά χρησιμεύσουν ὡς ἐποι‐
κοδομητικά κείμενα, ἀλλά καί ὡς βάση καί ἀφετηρία ἐκτενέ‐
στερων κηρυγμάτων γιά τούς διακόνους τοῦ ἄμβωνος. 

 
Ἐκυκλοφόρησε ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς Μητροπόλεώς μας τό νέο βι‐

βλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας μέ τόν ἀνωτέρω τίτλο. Ὅπως 
ἀμέσως γίνεται ἀντιληπτό ἀναφέρεται στόν ἱερό Χρυσόστομο. Στίς σε‐
λίδες του ἀναπτύσσεται μέ τρόπο γλαφυρό καί συναρπαστικό ἡ συγ‐
κινητική καί δραματική περιπέτεια τοῦ κορυφαίου Πατρός καί Διδα‐
σκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅταν κυρίως ἀνέβηκε στόν Ἀρχιεπισκοπι‐
κό θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἀπό τότε ἄρχισε τό δρᾶμα του, πού 
στήν οὐσία ἦτο τό παντοτεινό, τό αἰώνιο δρᾶμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χρι‐
στοῦ, ὅταν ἀγωνίζεται νά κάμη πραγματικότητα τό γλυκύ ὅραμα τῆς Βα‐
σιλείας τῶν οὐρανῶν κάτω στή γῆ καί εἶναι ὑποχρεωμένη νά παλαίψη 
μέ ὅλη τήν κακότητα καί τά πάθη τῶν ἀνθρώπων. 

Στό νέο μας αὐτό βιβλίο ὁ συγγραφεύς ἔβαλε σέ μία τάξη καί σει‐
ρά ὅλα τά ἱστορικά στοιχεῖα καί τά αἰσθήματα τοῦ Παλλαδίου, τοῦ πιό 
ἔγκυρου βιογράφου τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου, πού βρίσκονται σκόρπια στό 
περισπούδαστο ἱστορικό‐ἀπολογητικό ἔργο του περί τοῦ ἱεροῦ πατρός 
μας. Τά συνέθεσε σέ μία εὐσύνοπτη ἱστορία, ἡ ὁποία, εἴμαστε βέβαιοι, 
θά συγκινήση, θά διδάξη, ἀλλά καί θά προβληματίση τόν ἀναγνώστη. 

 
Ἐκυκλοφόρησε τό τρίτο βιβλιο τῶν ἐκδόσεων τῆς Μητροπόλεως Ἐλευ‐
θερουπόλεως, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐλευθερουπό λεως 
κ. Χρυσοστόμου, μέ τίτλο: «Οἰκογενειακό Κυριακοδρόμιο». Περιλαμ‐
βάνει σειρά σύντομων γραπτῶν Κηρυγμάτων τά ὁποία ἀπε  στέλ  λο ντο 
στούς Ἐφημερίους μας πρός ἀνάγνωση κάθε Κυριακή κατά τό χρονικό 
διάστημα 2007‐2008.  Η ἰδιαιτερότητα πού παρουσιάζει αὐτή ἡ πρωτό‐
τυπη σειρά εἶναι, ὅτι ἔχει ἕνα καί μοναδικό κεντρικό θέμα, τό δέ κή‐
ρυγμα τῆς κάθε Κυριακῆς ἀναπτύσσει κάθε φορά μία πτυχή τοῦ 
θέματος βασιζόμενο πάντοτε στήν καθορισμένη Εὐαγγελική περικοπή 
τῆς ἑκάστοτε Κυριακῆς. Κεντρικό θέμα εἶναι ἡ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ἐμβαθύ‐
νοντας στά προβλήματα καί ζητήματα πού τήν ἀπασχολοῦν, καί ἀνα‐
λύοντάς τα πάντοτε μέ ἀσφαλῆ ὁδηγό τόν αἰώνιο Λόγο τοῦ Θεοῦ. Τά ἐν 
λόγω κηρύγματα γλαφυρά, ἐπαγωγικά, μεθοδικά μποροῦν νά χρησι‐
μεύσουν ὡς ἐποικοδομητικά κείμενα, ἀλλά καί ὡς βάση καί ἀφετηρία 
ἐκτε νέστερων κηρυγμάτων γιά τούς διακόνους τοῦ  Ἄμβωνος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
Ι.Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
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