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ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

1. Τό γεγονός

«Σεμνή καί μεγάλη ἡ παροῦσα ἑορτή,
κατά τόν ἱ. Χρυσόστομον, καί τόν τῶν
ἀνθρώπων ὑπερβαίνουσαν νοῦν». Καί
ἐμεῖς σήμερα μαζί μέ τούς ἁγίους Ἀπο-
στόλους εὑρισκόμεθα νοερά
στή Βηθανία καί παρατηροῦμε
μέ εὐλάβεια τόν Κύριο περι-
στοιχισμένο ἀπό τούς ἁγίους
ἀγγέλους νά ἀναλαμβάνεται
στούς οὐρανούς καί νά χάνεται
στό ἀχανές γιά νά καθήση ἐκ δεξιῶν τοῦ
Θεοῦ καί Πατρός.

Ἔχουν περάσει σαράντα ἡμέρες ἀπό
τήν ἔνδοξον ἐκ νεκρῶν Του Ἀνάστασιν.
Ἔχει ἐπισκεφθῆ πολλές φορές τούς ἁγί-
ους μαθητές Του, ὄχι μόνο τούς δώδεκα
ἀλλά καί ἄλλους περισσοτέρους, μέχρι
πεντακοσίους τόν ἀριθμόν (Α΄ Κορ. 15,6).
Ἔφαγε μαζί τους, τούς ἐδίδαξε, τούς ἐπε-
τίμησε, ἄφησε νά Τόν ἐγγίσουν, καί ἐν
γένει ἔκαμε τό πᾶν, ὥστε νά τούς ἀφαι-
ρέση καί τήν παραμικρή ἀμφιβολία, ὅτι
δέν εἶναι πνεῦμα, ἀλλά ὁ Ἴδιος ὁ Διδά-
σκαλός των μέ σῶμα πλέον τεθεωμένον

καί ἔνδοξον, ὅπως θά εἶναι τό σῶμα τῶν
ἀνθρώπων μετά τήν Δευτέραν παρουσίαν
Του καί τήν τελικήν κρίσιν τῶν πράξεών
των.

Ἐν συνεχείᾳ ἀφοῦ «ἐτελείωσε τό
ἔργον Του», πού Τοῦ «ἔδωσε» ὁ Οὐρά-

νιος Πατήρ Του, ὡδήγησε τούς
μαθητές Του ἔξω ἀπό τά Ἱερο-
σόλυμα, στή Βηθανία, καί
ἀφοῦ Τούς ἐδίδαξε γιά τελευ-
ταία φορά καί τούς παρότρυνε
νά μήν ἀπομακρυνθοῦν ἀπό

τήν ἁγία Πόλη, εὐλογώντας τους ἀνελή-
φθη στούς οὐρανούς.

2. Ἡ σημασία του

Αὐτό εἶναι μέ λίγα λόγια τό ἑορταζό-
μενο γεγονός ἀπό τήν ζωήν τοῦ Κυρίου
μας. Ἡ σημασία του ὅμως εἶναι πολύ βα-
θύτερη. Μᾶς τήν ἀποκαλύπτουν οἱ ἅγιοι
καί θεοφόροι Πατέρες μας. Γιά νά τήν
ἐννοήσωμε κάπως καί ἐμεῖς, θά πρέπη νά
σκεφθοῦμε ΠΩΣ ὁ Κύριός μας ἀνεβαίνει
τώρα, κατά τήν Ἀνάληψή Του στούς
οὐρανούς. Ἄν θέλετε σέ τοῦτο μᾶς βοη-

Ἡ Ἀνάληψις

τοῦ Κυρίου

καί ἐμεῖς!

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Η ΔΟΞΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

«καί ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτόν αὐτούς διέστη ἀπ’ αὐτῶν καί ἀνεφέρετο
εἰς τόν οὐρανόν» (Λουκᾶ 24,51).

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
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θοῦν καί οἱ ἱεροί ὑμνωδοί τῆς σημερινῆς
ἑορτῆς, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζουν στούς
ὕμνους των τούς ἁγίους ἀγγέλους καί
ἀρχαγγέλους νά παρατηροῦν μέ ἔκπληξη
τόν Ἰησοῦ Χριστό νά διασχίζη τούς αἰθέ-
ρες καί νά κατευθύνεται στόν Δεσποτικό
Θρόνο τοῦ Θεοῦ.

Ἐκπλήττονται καθώς εἶδαν Ἐκεῖνον,
πού ἐγνώρισαν ὡς ἀσώματον Θεόν νά
ἀνεβαίνη τώρα καί νά ἐνθρονίζεται
Θεός καί Ἄνθρωπος. Διότι βλέπουν τήν
ἀνθρώπινη φύση νά ἀνεβαίνη ἐπάνω ἀπό
τά δώματα ἀγγέλων καί ἀρχαγγέλων καί
νά κάθεται στόν Θρόνο τοῦ Θεοῦ.

Σύμφωνα μέ τόν ἱ. Χρυσόστομο σή-
μερα, κατά τήν ἁγίαν Ἀνάληψίν Του ὁ
Κύριος «ἀνήνεγκεν τήν ἀπαρχήν τῆς φύ-
σεως τῆς ἡμετέρας τῷ Πατρί. Γι’ αὐτό
ἐκπλήσσονται καί χαίρουν οἱ ἀγγελικές
δυνάμεις. Διότι «σήμερον ἀπέλαβον
ἄγγελοι, ὁ πάλαι ἐπόθουν. Σήμερον
εἶδον ἀρχάγγελοι ὁ πάλαι ἐπεθύμουν…

3. Ἀσύλληπτο!

Δύσκολο νά συλλάβουμε σέ ὅλο τό
μεγαλεῖο του τό νόημα τῆς σημερινῆς
πανηγύρεως καθώς εἴμαστε συνηθισμέ-
νοι νά ἀπασχολούμαστε μόνο στά κο-
σμικά μας πράγματα. Ἀφοῦ καί οἱ
ἄγγελοι θαυμάζουν καί ἀποροῦν καί ἐξί-
στανται! Καί ὅμως εἶναι γεγονός! Παρά
τίς ἀδυναμίες καί τά λάθη μας, ὅσα συν-
δέονται μέ τήν ἀνθρώπινη φύση μας,
παρά τήν χωμάτινη σωματική μας φύση,
ὁ Ἰησοῦς Χριστός μᾶς ὕψωσε μέχρι τόν
θρόνο τοῦ Θεοῦ. Πιό ψηλά καί ἀπό τούς
ἀγγέλους! Ἄς δοξάζωμε πάντοτε τόν
Κύριό μας καί ἄς προσπαθοῦμε ὅσο μπο-
ροῦμε νά τιμήσωμε Ἐκεῖνον πού τόσο
πολύ, ὑπερβαλλόντως, μᾶς ἐτίμησε, τη-
ρώντας τό ἅγιο θέλημά Του. Ἀμήν.



Τό πρόβλημα, ἔντονο καθ’ ἑαυτό, γίνεται ἐντονότερο καθώς
δέν δίνεται καμία προσοχή στή θεματολογία, πού ἐπιλέγε-
ται γιά τή διακόσμηση τῆς λαμπάδας. Ἔτσι, καταλήγουν οἱ

λαμπάδες, πού τά παιδιά θά κρατοῦν στήν Ἐκκλησία τήν Ἀνά-
σταση, νά βρίθουν ἀποκρυφιστικῆς, ἀντιπαιδαγωγικῆς καί
κοσμικῆς θεματολογίας.

Καί γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές, ἄς δοῦμε μερικά παραδείγματα:
Γνωστή ἁλυσίδα καταστημάτων παιχνιδιῶν –μέ τηλεοπτική δια-

φήμιση πού ἐγγίζει τά ὅρια πλύσης ἐγκαφάλου– διαθέτει μία τε-
ράστια ποικιλία ἀπό λαμπάδες ὅλων τῶν τύπων, ἀπό αὐτές πού
εἶναι διακοσμημένες μέ ἥρωες κινούμενων σχεδίων, πού χαρα-
κτηρίζονται γιά τό ἀντιπαιδαγωγικό καί ἀποκρυφιστικό περιεχό-
μενο τῶν σειρῶν αὐτῶν. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε μερικά
παραδείγματα.

• Λαμπάδα Winx, μέ θέμα τήν γνωστή παρέα μαγισσῶν.
• Λαμπάδα Τίνκερ Μπέλ, μέ θέμα νεράϊδες.
• Λαμπάδες Spiderman, Batman κ.λπ.
• Λαμπάδα γοργόνα.
• Λαμπάδα Πήγασος (τό μυθικό φτερωτό ἄλογο).
• Λαμπάδα Power Ranger.
• Λαμπάδα ὀνειροπαγίδα –γιά νά μήν ξεχνᾶμε καί τά «μα-

γικά ἀντικείμενα»…
Δέν ξεχνᾶμε, βέβαια, τήν «λαμπάδα Ποκαχόντας» ἤ τήν

«λαμπάδα Χάρι Πότερ», παλαιότερα, μέ τίς αντίστοιχες
κοῦκλες ἐπάνω στίς λαμπάδες.

Καί γιά τήν ἱστορία, ἡ λαμπάδα, πού πουλήθηκε περισσότερο
πέρυσι, ἦταν αὐτή μέ τόν Μπόμπ Σφουγγαράκη (πηγή
www.in.gr), ἀμφιλεγόμενο ἥρωα τῆς γνωστῆς τηλεοπτικῆς
σειρᾶς, πού ἐνῶ ἀπαγορεύθηκε στό ἐξωτερικό, ἡ προσπάθεια
ἀπαγόρευσής της στή χώρα μας δέν φαίνεται νά τελεσφόρησε,
καθώς ἡ πρόταση ἀπαγόρευσης δέχθηκε τή συλλογική ἐπίθεση
«προοδευτικῶν».

Μήπως θά πρέπει, τελικά, οἱ ἀνάδοχοι καί οἱ γονεῖς νά
εἶναι πιό προσεκτικοί σχετικά μέ τό τί λαμπάδα θά ἀγορά-
σουν στά παιδιά καί στά βαφτιστήρια τους; Οἱ λαμπάδες φέ-
ρουν τό Ἅγιο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως καί δέν ἐπιτρέπεται νά
συνοδεύεται ἀπό θέματα σχετικά μέ τόν «ἄρχοντα τοῦ κόσμου
τούτου».

Μιά λαμπάδα ἀπό τήν ἔκθεση λαμπάδων τοῦ Ναοῦ τῆς ἐνο-
ρίας μας θά ἦταν ἴσως ἡ καλύτερη ἐπιλογή. Προσφέροντας μιά
λαμπάδα ἀπό τήν Ἐκκλησία ἐνισχύουμε συγχρόνως καί τό ἔργο
τοῦ Ναοῦ.

ἀπό τό περιοδ. «Διάλογος…» Ἰαν.-Μάρτ. 2008, τ. 51.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ

Ἄς προσέξουν Γονεῖς καί Ἀνάδοχοι

Κάθε χρόνο,
στήν περίοδο πρό
τοῦ Πάσχα, οἱ ἑται-
ρίες παιχνιδιῶν
λανσάρουν «πα-
σχαλινές λαμπά-
δες» μέ σχέδια καί
δῶρα βασισμένα
σέ ἥρωες γνωστῶν
τηλεοπτικῶν, «παι-
δικῶν» καί ἄλλων
σειρῶν. Ἄν παρα-
κολουθήσει κανείς
τίς τηλεοπτικές
διαφημίσεις γιά τίς
λαμπάδες αὐτές,
θά διαπιστώσει ὅτι
ἡ διαφήμιση δέν
ἑστιάζεται στή
λαμπάδα, ἀλλά στά
συνοδευτικά
δῶρα· συχνά ἡ
λαμπάδα μπαίνει
σάν προσθήκη σέ
παιχνίδια, πού ἤδη
κυκλοφοροῦν,
προκειμένου νά τά
κάνει πιό ἑλκυ-
στικά γιά ἀγορά
στίς γιορτές.
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1. Ἐπικούρειοι

Ἀ
νάμεσα στὰ μεγάλα πνεύ-
ματα τῆς ἀρχαιότητας, ὅπου
μᾶς ἄφησαν τὰ ἀπαράμιλλα
κλασικὰ ἔργα τους, ὑ πῆρ -

ξαν καὶ κάποια ζιζάνια, τῶν ὁποίων οἱ
θεωρίες προσπαθοῦσαν νὰ ἐπηρεά-
σουν ἀρνητικὰ τὸ ὑγιὲς
σῶμα τῆς τότε ἑλλη-
νικῆς διανόησης. Ἐκ -
πρόσωπός τους ὁ Ἐπί-
κουρος (341-270 π.Χ.)
καὶ οἱ ὀπαδοὶ τῆς θεωρίας του Ἐπι-
κούρειοι. Ὑλιστὴς καὶ εὐδαιμονιστὴς
ἀναζητοῦσε στὶς ἐφήμερες καὶ φρυ-
γανώδεις ὑλιστικὲς ἀπολαύσεις, στὶς
ἁμαρτωλὲς ἡδονές, τὴν εὐτυχία.
Θιασῶτες του σήμερα ἑκατομμύρια
ἄνθρωποι μὲ τὸ ἀπόφθεγμα στὰ χεί-
λη τους «φάγωμεν, πίωμεν· αὔριον γὰρ
ἀποθνήσκομεν». Φυσικὰ ὁ Ἐπίκουρος
ἔζησε στὸ τέλος τῶν μεγάλων κλασ-
σικῶν. Ἔτσι καὶ τώρα σὲ χρόνια
πνευματικῆς παρακμῆς καὶ παραθε-
ώρησης τῆς θρησκείας καὶ τοῦ πολέ-
μου κατὰ τῶν πνευματικῶν ἰδεωδῶν,
νέοι Ἐπικούρειοι προσπαθοῦν νὰ πα-
ρασύρουν τὴν ἀνθρωπότητα καὶ ἐπὶ
τοῦ προκειμένου τὸ ἰδικό μας Γένος
ὁδηγώντας μας στὴ δίνη τῆς ἀπιστίας,
στὴ δούλωση τῆς καταναλωτικῆς κοι-

νωνίας, στὴ δουλεία του μάρκετιγκ καὶ
στὴν ἀκόρεστη ἐκπλήρωση γήινων, ὑλι-
στικῶν ἐπιθυμιῶν, οἱ ὁποῖες μόνον
κενὸ δημιουργοῦν καὶ δυστυχία ἀνεί-
πωτη, ἔνδεια τόσο ἐμφανὴ ποὺ ἐνῶ
ἔχομε τὰ πρὸς αὐτάρκεια νομίζομε πὼς
δὲν ἔχομε τίποτα. Ξεχνοῦμε τὸ λόγο
τοῦ Κυρίου «τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπι-

ούσιον δὸς ἡμῖν σήμε-
ρον» (Ματθ. στ΄, 11) καὶ
στὴ θέση του παρεμ-
βάλλουμε τὸ δικό μας
ἀκόρεστο σόφισμα «τὸν

κόσμον ἡμῶν τὸν ἐφήμερον δὸς ἡμῖν
ἅπαντα…».

2. Ὁ εὐδαιμονισμός σήμερα
Ὁ ὑλιστικὸς εὐδαιμονισμὸς εἶναι μά-

στιγα τῆς ἐποχῆς μας, προϊὸν τῆς νέας
ἐποχῆς καὶ τῆς νέας τάξης πραγμάτων.
Ἀπωθεῖ ὅλες τὶς πνευματικὲς ἀξίες καὶ
ἰδιαίτερα τὴν διδασκαλία τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ, τὴν διδασκαλία ποὺ ἀπο-
βλέπει στὴν πνευματικὴ θωράκιση
καὶ ἀνύψωση τοῦ ἀνθρώπου, τὴν
συνταύτισή του μὲ τὸν Τριαδικὸ Θεό,
τὴν κάθαρσή του ἀπὸ τὰ ὑλικὰ καὶ
ἐπιβλαβῆ, τὴν ἀπελευθέρωσή του ἀπὸ
τὰ δεσμὰ τῆς ὕλης, ποὺ καθηλώνει κυ-
ριολεκτικὰ τὸν ἄνθρωπο, τὴν θεραπεία
του ἀπὸ τὴν ὑλιστικὴ ὑδρωπικίαση,
ὅπου ὅσο πιὸ πολλὰ ἔχεις τόσο πιὸ

Ὑπὸ τοῦ Πρωτ.  Ἀθανασίου Παπαδάκη
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου

Μπροστά στή λαίλαπα
τοῦ εὐδαιμονισμοῦ
τῆς ἐποχῆς μας

Τοῦ καιροῦ μας
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πολλὰ ἐπιζητεῖς, ζώντας σὲ μιὰ ἀπε-
ρίγραπτη δυστυχία σὰν καὶ αὐτὴ πού
εἶχε ὁ ἄφρων πλούσιος. Νὰ γκρεμίσω
τὶς ἀποθήκες μου γιὰ νὰ συνάξω
τοὺς καρπούς μου. Καὶ τὸ ἄγχος
αὐτὸ τὸν ὁδήγησε στὴν οὐράνια κρί-
ση μὲ τὴ φρικτὴ ρήση «ἄφρον ταύτη
τῇ νυκτὶ τὴν ψυχὴν σου ἀπαιτοῦσιν
ἀπὸ σοῦ» (Λουκ. ιβ΄, 20).

3. Ἔργα εὐδαιμονισμοῦ
Ὁ ὑλιστικὸς εὐδαιμονισμὸς ἀλλοι-

ώνει τὴν προσωπικότητα τοῦ ἀτόμου
καὶ σὰν ἐμφανὴς ἐχθρὸς τῆς θρησκείας
καὶ ἰδιαίτερα τῆς Ὀρθοδοξίας μας, γιὰ
τὴν μετὰ δόλου ἐπικράτησή του, ἐπι-
στρατεύει τὶς ἡδονὲς τοῦ κόσμου τού-
του, τὶς παροχὲς ἄφθονων ὑλικῶν
ἀγαθῶν, τὴν ἐπιστήμη τῆς διαφήμισης
τῶν προϊόντων, τὴν τέχνη τῶν χρω-
μάτων καὶ ὅποιον δελεαστικόν τρόπον
μπορεῖ γιὰ τὴν κάμψη πνευματικῶν
φρονημάτων, τὸ ξεθώριασμα θρη-
σκευτικῶν δεδομένων, τὴν κατάρριψη
οἱωνδήποτε ὑγιῶς  καὶ πνευματικῶς
σκεπτομένων, τὴν ἰσοπέδωσιν θρη-
σκευτικῶν μηνυμάτων γιὰ τὴν ἐπι-
κράτησή του, ἐπικράτηση, δυστυχῶς,
δυστυχίας καὶ φθορᾶς, ὅπου κάποιοι
νέμονται τὸν παγκόσμιο πλοῦτο καὶ οἱ
πολλοὶ ζώντας τὴν κατώτατη ἔνδεια
νοσταλγικὰ κολλοῦν μπροστὰ τὶς ἐτι-
κέτες καὶ ἀφίσες τῶν προϊόντων τῆς
ἀδηφάγου καὶ καταναλωτικῆς κοινω-
νίας.

Τὶ μπορεῖ ὅμως νὰ μᾶς σώσει ἀπὸ
τὸν φοβερὸ αὐτὸ κατήφορο; 

4. Ἡ ἀντίδρασή μας
Ἡ ἐμμονή μας στὴν ἀσκητικὴ ὀρθό-

δοξη πίστη μας.
Ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅπου

κατὰ κόρον προβάλλεται ἡ ἀξία πνευ-
ματικῶν ἀγαθῶν, τὸ ξεδίψασμα τῆς
ψυχῆς μας ὄχι ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς Συ-
χάρ, ἀλλὰ ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου
μας. 

Ἡ πτήση μας ἡ πνευματικὴ στοὺς
οὐρανοὺς τῶν θεωριῶν τοῦ Ἀπ. Παύ-
λου, ὅπου τὰ πάντα θεωρεῖ σκύβαλα
πρὸ τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ μελέτη τῆς ζωῆς καὶ τῶν διδαγ-
μάτων τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας
μας γενικά, ὅπου χαλιναγώγησαν τὸ
σῶμα μὲ τὰ πάθη καὶ τὶς ἐπιθυμίες
του καὶ ἀποδέσμευσαν ἀπὸ αὐτὰ τὴν
ψυχή τους, ὥστε μὲ ἄνεση ὄχι μόνον
νὰ καταβάλουν τὶς ἐπιθυμίες τῆς
σαρκὸς ἀλλὰ καὶ θαύματα καὶ σημεῖα
καὶ τέρατα νὰ ἐπιτελοῦν, καὶ τέλος, ἡ
συμμετοχή μας στὴ μυστηριακὴ ζωὴ
τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἰδιαίτερα στὴν
Ἐξομολόγηση καὶ τὴ Θεία Μετάληψη
μὲ Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ.

Ὅσο καὶ ἂν οἱ θύελλες τοῦ ὑλιστι-
κοῦ εὐδαιμονισμοῦ προσπαθοῦν νὰ
σαρώσουν τὸ σκάφος τῆς Ἐκκλη-
σίας, τὰ πιστά της παιδιὰ οὔτε κλο-
νίζονται, οὔτε συγκλονίζονται ἀπ‘
αὐτὲς τὶς θύελλες διότι «εἰ ὁ Χριστὸς
μεθ’ ἡμῶν, οὐδεὶς καθ’ ἡμῶν».
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Τό Πάσχα τοῦ Μοναχικοῦ

Πασχαλινό διήγημα

πρίλης καί τό χωριό μοσχοβόλαγε ἀπ’
τίς ἀνθισμένες πασχαλιές καί τίς βιο-
λέτες.  Ὅλα ἕτοιμα, νά στολίσουν τόν

Ἐπιτάφιο καί τό γιορτινό τραπέζι τῆς
Λαμπρῆς. Ἀναμείχθηκαν οἱ εὐωδιές τῶν λου-
λουδιῶν μέ τή μοσχοβολιά ἀπ’ τά τσουρέκια
καί τά λαμπριάτικα κουλούρια, πού ψηνόταν
μέ περισσή τέχνη στό φοῦρνο τῆς αὐλῆς.

Ἀναβρασμός τῆς χαρᾶς κι
ἑτοιμασίες.

Ἔφτασε κι ἡ Μεγάλη Πέμ-
πτη, βάφτηκαν τ’ αὐγά καί στο-
λίστηκαν τά πλεχτά πανεράκια.

Ἔφτανε κι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, χαρά
μεγάλη, μά ὄχι γιά ὅλους.

Γιά τό Γιακουμή ἀλλιῶς ἦρθαν τά πράγ-
ματα. Ὅσο κόντευε ἡ μεγάλη μέρα, τόσο
ἔσφιγγε ἡ καρδιά του. Πρίν ἀπό ἕνα
χρόνο κήδεψε τή γυναῖκα του καί
τώρα ἀπόμεινε μόνος. Βλέπεις
τά παιδιά ἄνοιξαν τά φτερά
καί πέταξαν μακριά. Ἡ
Λενιώ στή Γερμανία, ὁ Μιχα-
λιός στόν Καναδά. Κάναν
οἰκογένειες, σπιτικά, ἀραίωσαν
καί τά ταξίδια στήν πατρίδα, τί
νά λέμε τώρα!

Μόνος κι ἔρμος, τόν λύγισαν τά γεράματα
κι ἡ μοναξιά του. Μπόρεσε νά προσκυνήσει
τόν Ἐσταυρωμένο, πόνος στόν πόνο ταιριά-
ζει, μά ἡ Ἀνάσταση τοῦ βάρυνε τά στήθια.
«Χριστός ἀνέστη» καί πλάι του οὔτ’ ἕνας
δικός του; Καλοί οἱ χωριανοί, μά τό σπιτικό
του ἄδειο. Μέ τό ζόρι δέχτηκε λίγα κόκκινα
αὐγά κι ἕνα τσουρέκι ἀπ’ τή γειτόνισσά του,
μήν τήν κακοκαρδίσει. Κατέβηκε καί μιά
φορά στό γιαλό, μά καί ’κεῖ τόν πῆρε τό πα-
ράπονο:

«Ἄχ, μαυροθάλασσα, ἄσπλαχνη κι ἀχάρι-
στη! Χρόνια σέ δούλεψα καί μέ καμάρωνες
στά νιάτα μου, μά σάν τά στράγγισες, μέ πέ-
ταξες σάν σαπιοκάραβο στήν ξέρα, ν’ ἀργο-
πεθάνει τό σκαρί μου σκεβρωμένο».

Γύρισε πάλι πίσω, στό φτωχικό του,

ποὔγινε καταφύγιο καί κρυψώνα του. Ὄχι,
δέ ζήλευε τούς χαρούμενους καί γελαστούς,
ποτέ τέτοιο συναίσθημα, νἆναι καλά οἱ
ἄνθρωποι, μά ἡ δική του καρδιά βαρειά καί
συχνά τόν ἔπιανε τό παράπονο. Δέν ἤθελε νά
βλέπουν οἱ ἄλλοι τά δάκρυά του. Εἶχε ἱστο-
ρία κάποτε στό χωριό, παλιός καπετάνιος, π’
ἁρμένιζε σέ μακρινές θάλασσες, νοικοκύρης

ἀπ’ τούς λίγους. Τώρα ξώκειλε,
τόν λύγισαν οἱ θλίψεις καί τά
γεράματα, τοῦ ρήμαξαν τούς
ἁρμούς τ’ ἀρθριτικά του κι ἡ
μοναξιά ἀσήκωτη γιά τίς γέρι-

κες πλάτες του.
Ἔφτασ’ ἡ μέρα τῆς Λαμπρῆς, ἄναψε τήν

λαμπάδα μέ τ’ ἅγιο Φῶς, «Χριστός ἀνέστη,
Γιακουμή», «Ἀληθῶς ἀνέστη, ἀδέλφια» κι

αὐτό ἦταν ὅλο. Γύρισε πλάι τό κε-
φάλι, τάχα πώς ψάχνει κάτι, μή

δοῦν τά δάκρυα νά κυλοῦν, καί
πάλι στή γωνιά του, στό κο-
νάκι του.

Ἔστρεψε θολό τό βλέμμα
γύρω, τίποτε δέ κουνιόταν,

βουβό τοπίο, φωνή πουθενά.
Κατά τό μεσημέρι ἔφτασαν ἀπ’

ἔξω ἦχοι ἀπ’ τά κλαρίνα καί τούς πα-
νηγυρισμούς. Μεγάλη ἡ γιορτή, Χριστός ἀνέ-
στη, ὅλος ὁ κόσμος νἆναι καλά, μά ἐκεῖνος
δέν ἦταν.

Ἕνα σιδερένιο χέρι τοὔσφιγγε τήν καρδιά.
Ἔκανε μερικά βήματα ἀπό κάμαρα σέ κά-
μαρα, λές κι ἔψαχνε, μή κρύφτηκε κάποια
ἀπ’ τίς παλιές χαρές του στή γωνιά καί πε-
ταχτεῖ νά τόν ἀνταμώσει.

Κουράστηκε γρήγορα καί ξανακάθισε
σκεφτικός στό τραπέζι. Τόν κάλεσαν πολλοί
σήμερα, ἄς εἶναι καλά, μ’ ἀρνήθηκε ν’ ἀνα-
κατέψει τή θλίψη του μέ τίς χαρές τους. Γιατί
ὁ πόνος τῆς μοναξιᾶς δέν εἶναι κάτι, πού τό
ξεφορτώνεσαι εὔκολα. Καί χίλια ἄτομα νἆναι
γύρω σου, ἐσύ ’σαι μόνος. Ξερόβηξε νά κα-
θαρίσει τό λαιμό ἀπό τόν κόμπο, πού ὅλο
ἀνέβαινε, λές κι ἤθελε νά τόν πνίξει. Τοὔκοψε

Α

Ἄς μή σβύνει ποτέ

ἡ ΕΛΠΙΔΑ!

MBΩNA
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Σωτηρία Δημητ. Ἀργυρίου

καί τό τσιγάρο ὁ γιατρός, «θά πεθάνεις πρίν
τήν ὥρα σου, Γιακουμή, θά σέ σκοτώσει μέ
τό ἄσθμα πού ἔχεις», τί τοὔμενε νά κάνει;
Ἀράδιασε πάνω στό τραπέζι τίς φωτογρα-
φίες, ἀπό δῶ ἡ Ἀννιώ του νύφη, πιό πέρα ὁ
γιός κι ἡ κόρη μέ τίς οἰκογέ-
νειές τους, νά τοῦ στέλνουν χα-
μόγελα ἀπό μακριά. Μά οἱ
φωτογραφίες δέν ἔχουν φωνή
κι οὔτε μιλᾶνε. Ἔσυρε τό συρ-
τάρι τῶν ἀναμνήσεων ἀπ’ τήν
καρδιά του κι ἔπιασε νά συ-
ζητᾶ φωναχτά:

– Θυμᾶσαι, Ἀννιώ μου,
’κείνη τή Λαμπρή, ποὖρθα πα-
ραμονή ἀπ’ τό μακρινό ταξίδι
καί γέμισε ἡ κάμαρα ἀπό
δῶρα καί παιχνίδια, θυμᾶσαι
τί χαρές κάναν τά μικρά μας;
Κι ἐσύ κοκκίνισες σά παπα-
ρούνα, ὅταν φόρεσες τό για-
πωνέζικο κιμονό καί τά
πλουμιστά πασούμια. Πῆρε
μιά βαθειά ἀνάσα ὁ Γιακου-
μής, ξερόβηξε καί συνέχισε:

– Τί ἦταν κι ἐκεῖνο πάλι, τότε πού ἔβαλες
στήν ποδίτσα τῆς Λενιώς μας 15 αὐγά, νά τά
πάει στοῦ νονοῦ της τό σπίτι, γιά τή Μεγάλη
Πέμπτη! «Πρόσεξε, Λενιώ μου, πρόσεξε,
ἀργά-ἀργά τά βηματάκια σου, μήν καί τά
σπάσεις». Σέ δυό λεπτά μᾶς ξαναγύρισε
κλαίγοντας, γιατί εἶχε σκοντάψει στά σκαλο-
πάτια καί τἄσπασε ὅλα! Πόσο γελάσαμε
τότε! Σταμάτησε πάλι ὁ Γιακουμής. Τώρα
ἔνα χαμόγελο ἄρχισε νά σχηματίζεται στό
πρόσωπό του. Λές κι εἶχε φύγει ἀπ’ τή
σκληρή πραγματικότητα καί ξαναζοῦσε τίς
παλιές χαρές.

– Τί ’ταν κι ἐκεῖνο, πού θά παθαίναμε,
Ἀννιώ μου τό Πάσχα τό ἄλλο, συνέχισε, τί λα-
χτάρα περάσαμε, θυμᾶσαι; Ἕνα παιδικό πι-
στολάκι ἀγόρασα δῶρο γιά τό Μιχαλιό μας,
πού ἐκτόξευε τάπες. Τί τὄθελα καί τοῦ τό
πῆρα; Λίγο πρίν κινήσουμε γιά τήν Ἀνά-
σταση, ἄρχισε νά τό δοκιμάζει στό χαγιάτι
καί μιά καί δυό καί πολλές φορές. –Πατέρα
εἶναι χαλασμένο. –Ξαναδοκίμασε γιέ μου. Κι
ἐκεῖ, πού πρίν τό εἶχε στραμμένο ψηλά, τό

γύρισε καταπάνω στή Λενιώ μας, σίγουρος
ὅτι δέ δουλεύει. Καί μπάμ!!! ἡ τάπα κατευ-
θείαν στό μάτι της. Φωνές καί κλάματα κι
ἕνα μάτι μαυρισμένο στό προσωπάκι της, νά
τό κρύβει μ’ ἕνα χέρι στήν Ἀνάσταση.

Κουρασμένη ἡ γέρικη
φωνή, ἄρχισε νά σβήνει.
Ἔβαλε δυό δάχτυλα
κρασί σ’ ἕνα ποτήρι, ἤπιε
λίγο, τό σήκωσε ψηλά
«στήν ὑγειά σας, ψυ-
χοῦλες» εἶπε γυρίζοντας
τό βλέμμα στίς φωτογρα-
φίες κι ἄρχισαν πάλι τά
δάκρυα νά κυλοῦν. Ἄχ
μοναξιά πικρή, πού μοῦ
στραγγίζεις τή ζωή!
Ἔγειρε τό κεφάλι στά
ροζιασμένα χέρια του κι
ἀκούμπησε πάνω στό
τραπέζι, πλάι στούς ἀγα-
πημένους του. Πόση ὥρα
πέρασε; Τί τόν ξύπνησε,
οἱ χαρούμενες φωνές καί

οἱ μουσικές; Μά ὄχι, χτύποι ἀκούγονταν στήν
πόρτα του. Τό ρόμπολο δέ σταματοῦσε νά
ζητᾶ ν’ ἀνοίξει. Σέ ποιόν; Εἶπε νά κάνει, πώς
δέν ἄκουσε, παρέα δέν ἤθελε, νά τόν ξεκόψει
ἀπ’ τίς ἀναμνήσεις του. Μά τά χτυπήματα δέ
σταματοῦσαν. Βάδισε μέ προσπάθεια, μισά-
νοιξε τήν πόρτα.

– Ποὖσαι βρέ Γιακουμή! Τά συχαρίκια
σοῦ φέρνω. Ἔφτασαν τά παιδιά Σου, ν’ ἀνα-
στήσουν μαζί σου!

Τοὔρθε λιγοθυμιά κι ἀκούμπησε στόν πα-
ραστάτη. Καμμιά φορά κι ἡ χαρά, ὅταν
εἰσβάλει ἀπότομα στήν πληγωμένη καρδιά,
μπορεῖ νά τή συντρίψει. Τόν κάθησε ὁ γείτο-
νας στόν καναπέ, ἄνοιξε τό πουκάμισο, νά
πάρει ἀέρα, τοὔδωσε νερό νά πιεῖ.

Κι ὕστερα μέ στοργή, κοιτάζοντας κατά-
ματα τόν Γέροντα τοὔπε μ’ ἀγάπη: «Χριστός
ἀνέστη, Γιακουμή μου!». Σήκωσ’ ἀργά τό
δεξί του χέρι ὁ Γιακουμής, γύρισε τό βλέμμα
ψηλά στόν οὐρανό, ἔκανε μ’ εὐλάβεια τό
σταυρό του κι ἀπάντησε μέ τρεμάμενη φωνή: 

Ἀληθῶς ἀνέστη, ἀδελφέ μου!

ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ
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1. Στόν κανόνα ὑπάρχουν ἐξαιρέσεις

Ὅπως συμβαίνει μέ ὅλα τά πράγματα, ἔτσι καί
στήν περίπτωση τοῦ χρηματισμοῦ στά νοσοκο-
μεῖα, ὑπάρχουν ἐξαιρέσεις... «Σέ ἕνα ἀπό τά ἐπι-
σκεπτήρια βγαίνοντας ἔπιασα τόν ἐπικεφαλῆς
νοσοκόμο τῆς βάρδιας καί τοῦ εἶπα πώς τόν
εὐχαριστῶ γιά τή φροντίδα τοῦ πατέρα μου, πώς
δέν εἶμαι συνηθισμένη σέ αὐτή τή διαδικασία, τοῦ

ἔδωσα χρήματα καί τοῦ εἶπα πώς θά ἤθελα νά τόν προσέχουν ὅσο μποροῦν
περισσότερο, γιατί ἐγώ στή μισή ὥρα δέν μοῦ ἐπιτρέπεται νά τό κάνω. ’’Τί εἶναι
αὐτά πού λέτε, οὔτε νά τό συζητᾶτε, αὐτή εἶναι ἡ δουλειά μας‚‚, μοῦ εἶπε καί
μοῦ ἔδωσε πίσω τά χρήματα. ’’Νά μείνετε ἥσυχη πώς θά κάνουμε ὅ,τι καλύ-
τερο‚‚. Δέν ἔχω ντραπεῖ περισσότερο στή ζωή μου».

(Καθημερινή 11-4-09)

2. Πρωθυπουργός: ἄξιο παπαδοπαίδι!

«Ἔμαθα ξανά αὐτό πού μοῦ εἶχε διδάξει ὁ πατέρας
μου ὁ ἱερέας: ἡ ἀφθονία δέν πρέπει νά βοηθάει μόνο
τούς πλούσιους, ἡ καλοτυχία δέν πρέπει νά ὑπηρετεῖ
μόνο τούς τυχερούς, τά πλούτη δέν πρέπει νά πλουτί-
ζουν μόνο μερικούς, ἀλλά ὅλους». Αὐτήν τήν ἁπλή
ἀλήθεια ἀπηύθυνε στό ἀμερικανικό Κονγκρέσο ὁ Βρε-
τανός πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν τήν περα-
σμένη Τετάρτη. Μέ αὐτά τά ἁπλά θυμόσοφα λόγια,
βγαλμένα ἀπό τόν Αἴσωπο ἤ τόν Ἡσιόδο, ἀπό τήν ἀφήγηση τοῦ Εὐαγγελίου,
ἀπό τήν παράδοση τῶν σούφι, τῶν βουδιστῶν ἤ τῶν Ἰνδιάνων, μέ αὐτήν τήν
ἁπλούστατη θεμελιώδη ἀλήθεια, ὁ ταπεινῆς καταγωγῆς πρωθυπουργός δεί-
χνει μιά μετατόπιση πολιτικῆς: ἀπό τήν ἄκριτη λατρεία τῆς ἀγορᾶς πρός
τήν ἔγνοια γιά τήν κοινωνία, γιά τίς οὐσιώδεις ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων».

(Καθημερινή 7-3-09)

Σταχυολογήματα



4. Τά παιδιά ἄλλοτε...

«Πατρίδα, σάν τόν ἥλιο σου ἥλιος ἀλλοῦ δέν
λάμπει...» ὁ πρῶτος στίχος τοῦ ποιήματος
τοῦ Λορέντζου Μαβίλη (1860-1912), πού
ἀποτελοῦσε μέρος τῆς διδακτέας ὕλης στά
ἀναγνωστικά τοῦ Δημοτικοῦ στό τελευταῖο
ἥμισυ τοῦ περασμένου αἰῶνα. Ἀπό τό ἴδιο
ποίημα καί ὁ στίχος «Ἑλλάς, τό μεγαλεῖο
σου βασίλεμα δέν ἔχει». Αὐτούς τούς δύο πατριωτικούς στίχους τούς κοροϊ-
δεύουν ὅλες οἱ «προοδευτικές» πένες καί μερικοί ἐκπομπάρχες καί σχολιαστές
τῆς τηλεόρασης, ὅταν θέλουν νά καυτηριάσουν μιά σύγχρονη κατάσταση. Ἐάν
τίς ἀπομονώσεις ἀπό τό ποίημα, ἴσως νά φαίνονται στήν ἐποχή μας ὑπερβολι-
κές καί πομπώδεις. Ὅλο τό ποίημα εἶναι ἕνας ὕμνος στήν Ἑλλάδα σέ συνδυα-
σμό μέ τή φύση, τή θάλασσα, τήν ἄνοιξη. Εἶναι τό «πιστεύω» τοῦ ποιητῆ πού
σκοτώθηκε τό 1912, πολεμώντας ὡς ἐθελοντής τῆς πατρίδας. «Δέν φανταζό-
μουν πώς θά εἶχα τήν τιμή νά πεθάνω γιά τήν πατρίδα μου», τά τελευταῖα του
λόγια. ...Στά παιδιά τοῦ δημοτικοῦ ἐκείνης τῆς ἐποχῆς τό σχολεῖο, ἡ τάξη, οἱ
συμμαθητές καί συμμαθήτριες ἦταν πολύ σπουδαία ὑπόθεση. Μάθαιναν γράμ-
ματα, τρόπους, πειθαρχία καί ὑπακοή καί στή συντροφικότητα. Ἦταν τό ση-
μαντικότερο κομμάτι τῆς μέρας τους. Οἱ γονεῖς εἶχαν τίς δουλειές τους «νά βγεῖ
τό φαγητό», ὁ ἐπιούσιος, ἀπό ψυχαγωγία τό ραδιόφωνο, ἡ μπάλα καί «γγέω-
βαγγέω» στούς δρόμους μπροστά στό σπίτι, χωρίς αὐτοκίνητα, χωρίς πονοκέ-
φαλο τῶν διαφημίσεων γιά ἄχρηστα πλαστικά παιχνίδια πού ἀπευθύνονται σέ
μικρομέγαλα καί τούς στεροῦν τή χαρά τοῦ εἰκονογραφημένου βιβλίου...

(Καθημερινή 25-3-09)

3. Πότες καί καπνιστές οἱ Ἕλληνες ἔφηβοι

Ἕνας στούς πέντε Ἕλληνες ἐφήβους εἶναι συστηματι-
κός καπνιστής καί ἕνας στούς ἑπτά παραδέχεται ὅτι
καταναλώνει ἀλκοολοῦχα ποτά μέ συχνότητα 2-3
φορές τήν ἑβδομάδα. Ἐμπειρία κάνναβης ἀναφέρει τό
12% τῶν Ἑλλήνων ἐφήβων, ἐνῶ σχεδόν οἱ μισοί ἀπό
αὐτούς πού ἔχουν δοκιμάσει τήν οὐσία, ἔχουν ἐπανα-
λάβει τή χρήση. Σέ σχέση μέ τούς Εὐρωπαίους συνομη-
λίκους τους, οἱ Ἕλληνες 16χρονοι ἔχουν νά ἐπιδείξουν
«καλή συμπεριφορά», ἀφοῦ τά ποσοστά καπνιστῶν καί
χρηστῶν ναρκωτικῶν σέ αὐτό τό κομμάτι τοῦ ἑλληνικοῦ
πληθυσμοῦ εἶναι ἀπό τά χαμηλότερα τῆς Εὐρώπης.

(Καθημερινή 9-4-09)

† Ε.Χ.

ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ
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Ὑπό κ. Κωνσταντίνου Εὐθυμιάδη
Καθηγητοῦ

Ἐπίκαιρα ἐθνικά θέματα

Δύο
κόσμοι

Νεό-
τουρκοι

Γενο-
κτονία

Χάτι
Χουμα-

γιούν

Ἡ πρό-
οδος
τῶν
Ποντίων

Μ
ετά τήν ἅλωση τῆς Κων/πολης, ὁ
μωαμεθανισμός καί τό μωαμεθανι-
κό δίκαιο δεχόταν μόνο δύο τάξεις

πολιτῶν: τούς μωαμεθανούς καί τούς μή
μωαμεθανούς. Στήν πραγματικότητα οἱ δύο
τάξεις πολιτῶν ἦσαν δύο διαφορετικοί  κό-
σμοι. Γιά τό ἴδιο ἀδίκημα διαφορετική ποινή
ἐπιβαλλόταν στό μωαμεθανό καί διαφορε-
τική σέ ἕναν χριστιανό ἤ ἕναν Ἰουδαῖο. Γιά
τούς εἰδωλολάτρες ἤ πολυθεϊστές δέν προ-
βλεπόταν κανένα ἀπολύτως πολιτικό δι-
καίωμα. 

Ἱστορικά γεγονότα πού ἐπη-
ρέασαν ἀποφασιστικά τή στά-
ση τῶν Ὀθωμανῶν Τούρκων
καί τοῦ σουλτανικοῦ κα-
θεστῶτος ἀπέναντι στούς Πόν-
τιους ἦσαν κυρίως οἱ τρεῖς με-
γάλοι ρωσοτουρκικοί πόλεμοι τοῦ 19ου
αἰώνα, δηλαδή οἱ πόλεμοι τοῦ 1828 – 29 πού
ἔληξε μέ ἧττα τῶν Τούρκων, ὁ Κριμαϊκός πό-
λεμος τοῦ 1854 – 56. Κατά τή διάρκεια τῶν
3 αὐτῶν πολέμων οἱ Πόντιοι ὁμαδικά ἐγκα-
τέλειπαν τίς περιουσίες τους καί κατέφευ-
γαν στήν ὀρθόδοξη Ρωσία. 

Αὐτή ἡ μετακίνηση στοίχισε πάρα πολύ
στούς Ποντιακούς πληθυσμούς καί κυρίως
στούς μορφωμένους Πόντιους. 

Θέλω ἐδῶ νά τονίσω ὅτι μετά τόν Κρι-
μαϊκό πόλεμο τό 1856 ὁ Σουλτάνος ὑπέ-
γραψε ἕνα φιρμάνι, ἕνα νόμο, τό Χάτι Χου-
μαγιούν. Μέ βάση αὐτό τό νόμο οἱ Χριστια-
νοί ἀπέκτησαν ἴσα πολιτικά δικαιώματα μέ
τούς μωαμεθανούς ὑπηκόους, διατήρησαν
τά θρησκευτικά τους προνόμια, τά Πα-
τριαρχεῖα ἀναγνωρίστηκαν ὡς δικαστικές
ἀρχές καί οἱ κρυφοχριστιανοί ἀπέκτησαν τό
δικαίωμα νά φανερώσουν καί νά προτιμή-

σουν τήν πραγματική τους θρησκεία. 
Τό Χάτι Χουμαγιούν εἶχε κι ἄλλη εὐερ-

γετική συνέπεια γιά τούς Πόντιους. Μορ-
φώθηκαν καί πλούτισαν. Ἄρχισαν νά μελε-
τοῦν συστηματικά τήν παράδοσή τους.
Ἔγραψαν ἱστορικά καί στατιστικά βιβλία γιά
τόν Πόντο. Καί τό κυριότερο: στή θέση τῆς
κακόηχης λέξης μέ τήν ὁποία τούς ἀποκα-
λοῦσαν, δηλαδή τοῦ Λαζοῦ, τοποθέτησαν τή
νέα ἐθνική τους ὀνομασία, ἐκείνη δηλαδή
τοῦ Πόντιου καί ἄρχισαν νά κάνουν ὄνειρα
ἐθνικά…

Παράλληλα, οἱ ἴδιοι ζοῦσαν
στόν Πόντο καί τόν φθόνο, τή
ζήλεια τῶν Τούρκων, οἱ ὁποῖοι
ἔβλεπαν τούς ραγιάδες νά
πλουτίζουν, ν’ ἀποκτοῦν  ἡγέ-
τες, νά ἐλπίζουν σέ μία ἀπαλ-

λαγή ἀπό τούς κατακτητές τους. 
Τό β΄ μισό του 19ου αἰώνα ξύπνησε ὁ

Τουρκικός φανατισμός ἐναντίον ὅλων τῶν
προοδευτικῶν σκλάβων τους, ὅπως ἦσαν οἱ
Ἕλληνες καί οἱ Ἀρμένιοι. To 1908 ξέσπασε
στήν Τουρκία ἡ ἐπανάσταση τῶν Νεοτούρ-
κων. Τό κίνημα αὐτό ὑποσχέθηκε δικαιοσύ-
νη, ἐλευθερία καί ἰσότητα, ὅμως στή πράξη
τό κεντρικό του σύνθημα «ἡ Τουρκία στούς
Τούρκους» ἔγινε ὁ ὁδηγός γιά τίς ἐνέργει-
ές του.

Ἡ γενοκτονία ἄρχισε οὐσιαστικά μέ τά γε-
γονότα τοῦ Α΄  Παγκοσμίου Πολέμου πού
ἄρχισε τό 1914 καί τελείωσε μέ τήν ἧττα τῶν
Γερμανῶν τό 1918. Ὅμως συνεχίστηκε καί
πέρα ἀπό τό 1918  ἕως τό 1921, ὅταν δηλα-
δή  ἀκολούθησε τό 1919 ὁ Ἑλληνοτουρκικός
πόλεμος στά ἐδάφη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας πού
τελείωσε τό 1922 μέ τήν καταστροφή τῆς
Σμύρνης. 

Ἕνα θέμα πού φέρει

πόνο στή ψυχή,

μά καί περίσκεψη.

MBΩNA
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Νεό-
τουρκοι

Γενο-
κτονία

Ἡ πρό-
οδος
τῶν
Ποντίων

Οἱ συμ-
βουλά-
τορες

Γερμα-
νοί

Τό
ἀντάρ-
τικο

ἡ
ἀνταλ-
λαγή

τό μέ-
γεθος
τῆς
συμ-
φορᾶς

Οἱ δικαιολογίες πού χρησιμοποίησαν οἱ
Τοῦρκοι γιά νά ἐξοντώσουν συστηματικά
τούς Ἀρμένιους καί μετά τούς Ἕλληνες τοῦ
Πόντου στήν οὐσία ἦταν ἔμπνευση  καί
ἰδέα τῶν Γερμανῶν στρατιωτικῶν συμβού-
λων τους καί κυρίως τοῦ Liman vοn Sanders
πασᾶ (ἔτσι τόν ἀποκαλοῦσαν οἱ Τοῦρκοι) ὁ
ὁποῖος τούς συμβούλεψε:

Συμβούλευε ὁ Liman vοn Sanders τούς
Νεοτούρκους: «οἱ παγωνιές καί τό κρύο τοῦ
χειμώνα, οἱ βροχές καί ἡ μεγάλη ὑγρασία, ὁ
ἥλιος καί ἡ τρομερή ζέστη τοῦ καλοκαιριοῦ,
οἱ ἀρρώστιες τοῦ τύφου καί τῆς χολέρας, οἱ
κακουχίες καί τό ἐλάχιστο φαΐ, θά φέρουν
τό ἴδιο ἀποτέλεσμα πού λογαριάζετε σεῖς οἱ
Τοῦρκοι μέ τό δικό σας σχέδιο, δηλαδή νά
ξεκαθαρίσετε τούς Ἕλληνες τοῦ Πόντου μέ
σφαγές».  Καί ἔτσι ἡ Λ Ε Υ Κ Η  Σ Φ Α Γ Η
ἔγινε τό τέλειο ἔγκλημα μέ τό ὁποῖο οἱ
Τοῦρκοι, σέ συνδυασμό μέ τά τάγματα
ἐργασίας, ἐξόντωσαν ἄνδρες, γυναῖκες, γέ-
ρους καί παιδιά, πάνω ἀπό 350.000 Πόντιους
πρόγονούς μας. 

Γιατί, ὅμως, οἱ Γερμανοί ἔπαιξαν τόσο ψυ-
χρά τό ἄσχημο αὐτό παιχνίδι ἐναντίον κυ-
ρίως  τῶν Ποντίων  ἀλλά καί τῶν Ἀρμενίων;
Οἱ Γερμανοί ἤθελαν νά κυριαρχήσουν  οἰκο-
νομικά στήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία:
ἔτσι οἱ κύριοι ἀντίπαλοί τους δηλαδή οἱ
Ἀρμένιοι καί οἱ Πόντιοι μποροῦσαν καί νά
ἐξοντωθοῦν γιά νά λείψουν. Τέτοια βαρβα-
ρότητα ἀπίστευτη..!

Τελευταία φάση στίς τουρκικές ἐπινοή-
σεις γιά τήν ἐξόντωση τῶν Ποντίων ἦταν ἡ
ἰδέα τους νά συγκεντρώνουν  ὁμάδες 500 –
1200 Ποντίων νά τίς ὁδηγοῦν στό ἐσωτερι-
κό, ὄχι πιά γιά νά φτιάχνουν δρόμους ἀλλά
γιά νά τούς περνοῦν ἀπό τό ἐκτελεστικό ἀπό-
σπασμα, τό μαχαίρι καί τή φωτιά. Μέ τόν τρό-
πο αὐτό σκότωσαν  6.000 ἄνδρες ἀπό τήν
Σαμψούντα καί ἐξόντωσαν στήν συνέχεια
ὅλον τόν ἀνδρικό πληθυσμό τῆς Πάφρας καί
τῆς Χάβζας, ἐνῶ τήν πανέμορφη Μερζι-
φούντα τήν κατέστρεψαν ὁλοκληρωτικά. 

Αὐτά ἔγιναν τό 1921, χρονιά κατά τήν
ὁποία μέ τά δικαστήρια τῆς ἀνεξαρτησίας,
ὅπως ὀνομάστηκαν, ὁδηγήθηκε στήν ἀγχό-
νη ὅλη ἡ θρησκευτική, ἐπιστημονική καί ἐπι-

χειρηματική ἡγεσία τοῦ Πόντου. 
Δυστυχῶς, οἱ Μεγάλες Εὐρωπαϊκές Δυ-

νάμεις παρόλο πού ἦσαν ἀντίπαλοι τῶν
Τούρκων, στήν κρίσιμη φάση ἐγκατέλειψαν
στήν τύχη τους τούς Πόντιους, ἄν καί μέ
πολλούς τρόπους - κατά περίπτωση - οἱ
Ἄγγλοι κυρίως, προστάτεψαν ἄμαχους στόν
Πόντο, ὄχι ὅμως συστηματικά. 

Οἱ Πόντιοι ἀντέδρασαν μέ τό ἀντάρτικό
τους στόν Ἀνατολικό Πόντο, στήν περιοχή
κυρίως τῆς Σάντας καί στό Δυτικό στήν πε-
ριοχή τῆς Σαμψούντας. 

Τό ἀντάρτικο αὐτό δέ νικήθηκε ποτέ, οἱ
ἀντάρτες αὐτοί, ὅμως, νικητές τῆς πολε-
μικῆς μάχης, ἔχασαν στήν εἰρηνική φάση
τήν πατρίδα τους καί ὁδηγήθηκαν στήν
ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν, τό αἶσχος αὐτό
μέ τό ὁποῖο ἀπομακρύνθηκαν ὕστερα ἀπό
2.700 χρόνια ἀπό τήν πατρίδα τους οἱ πρό-
γονοί μας, κι αὐτοί ταλαιπωρημένοι καί δυ-
στυχισμένοι.

Καί οἱ Ἑλληνικές κυβερνήσεις; Μόνο ὁ
Ἐλευθέριος Βενιζέλος, τήν τελευταία, ὅμως,
κι αὐτός στιγμή, τό 1919, στό Παρίσι κατά-
λαβε τό μέγεθος τοῦ Ποντιακοῦ προβλή-
ματος. Καί ζήτησε ἀπό τό Χρύσανθο, τό Μη-
τροπολίτη Τραπεζούντας, νά ξανανοίξει τό
ζήτημα τῆς ἵδρυσης αὐτόνομου Ποντιακοῦ
κράτους στά διπλωματικά σαλόνια τῆς Εὐρώ-
πης. 

Τήν τελική λύση ἔδωσε ἡ Συνθήκη τῆς
Λωζάνης καί ἡ ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν.
Ὡς τότε ἀνασκάφηκαν 815 χωριά, κατα-
στράφηκαν 1.134 ἐκκλησίες, γκρεμίστηκαν
960 σχολεῖα καί 353.000 Πόντιοι ἐξολο-
θρεύτηκαν ἀπό τούς Τούρκους.  

Δέν θά ἦταν ὑπερβολή ἄν ὑποστηρίζαμε
ὅτι αὐτό πού ἔγινε στά χρόνια της Νεο-
τουρκικῆς καί Σουλτανικῆς τρομοκρατίας
στόν Πόντο ξεκινᾶ ἀπό τήν πεποίθηση τῶν
Μουσουλμάνων ὅτι ἔχουν ξεχωριστή θέση
στόν κόσμο, ἀπό ἕνα αἴσθημα ὑπεροχῆς ἀλλά
καί περιφρόνησης ἀπέναντι σέ καθετί πού
δέν εἶναι ἰσλαμικό.

Ἀπό τέτοιου εἴδους ἰδεολογικές μονο-
μέρειες ὑπέφερε ἐπανειλημμένως ἡ ἀνθρω-
πότητα, ἀλλά τό θέμα εἶναι ὅτι ὁ ναζισμός
π.χ. ἤ ὁ φασισμός, ἤ ὁ κομμουνισμός ἐξου-
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(Ἀποσπάσματα ἀπό ἐμπνευσμένη Ὁμιλία)

ἡ Τουρ-
κική μι-
σαλλο-

δοξία

Μέλη
τῆς

Ε.Ε.;

τό
χρέος
μας

δετερώθηκαν, ὅμως ἡ θρησκεία τοῦ Μωάμεθ
παραμένει δικαιωμένη καί ἀπειλεῖ καί σήμερα
ἀκόμη τήν ἀνθρωπότητα. 

Ὀφείλουν ὅλοι οἱ πολιτισμένοι ἄνθρωποι,
ὅσοι μποροῦν νά κατανοήσουν τίς ἀρχές πού
διέπουν τό σύγχρονο κόσμο, ὀφείλουν ὄχι
μόνο οἱ δυνατοί τῆς πολιτικῆς ἀλλά καί οἱ δυ-
νατοί τοῦ πνεύματος νά κατανοήσουν ὅτι ἡ
μισαλλοδοξία τοῦ Μωαμεθανισμοῦ δέν πρέ-
πει νά συζητεῖται μόνο θεωρητικά ἀλλά καί
νά ἀντιμετωπίζεται πρακτικά, σ’ ἕναν κόσμο
πού ἡ λογική τείνει νά συμπληρώσει ἀκόμη
καί τή θρησκεία τοῦ Ἰησοῦ, πού εἶναι θρη-
σκεία ἀγάπης. 

Ἔμελλε στούς παπποῦδες καί στούς γο-
νεῖς μας νά ζήσουν, τά φοβερά αὐτά γεγο-
νότα. Αὐτοί ἔχασαν γονεῖς κι ἀδέλφια. Αὐτοί
ἀτιμάστηκαν. Αὐτοί ταπεινώθηκαν. Αὐτοί
πέθαναν στίς κακουχίες τῶν ἀμελέ ταμ-
πουροῦ. Αὐτοί πέθαναν ἀβοήθητοι στίς μα-
κρινές πορεῖες ἀπό τό μαχαίρι τοῦ Τούρκου
χωρικοῦ, ἀπό τό λιθοβολισμό τῆς Τούρκισ-
σας, ἀπό τό ὅπλο τοῦ στρατοχωροφύλακα,
ἀπό τή φωτιά τοῦ Τοπάλ Ὀσμᾶν, ἀπό τήν
ἀγχόνη τοῦ τουρκικοῦ κράτους, ἀπό τίς
κακουχίες τοῦ ἀντάρτικου, ἀπό τίς ταπει-
νώσεις καί τόν κάματο τῆς ἀγγαρείας, ἀπό
τό ἐλλειμματικό σιτηρέσιο, ἀπ’ ὅλα αὐτά τά
φοβερά πού ἐπινόησε ἡ φρικωδέστερη ἐπι-
νόηση, μπροστά στήν ὁποία οἱ φοῦρνοι
ἀερίων τοῦ Ἄουσβιτς μοιάζουν μέ παρεμ-
βάσεις εὐθανασίας.

Τό δεύτερο πού προτείνω εἶναι νά ξεκα-
θαρίσουμε μέ κάθε τρόπο στούς Τούρκους
πώς δέν εἶναι δυνατό νά σκέφτονται ὅτι θά
καταστοῦν μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς οἰκογέ-
νειας, σέρνοντας πίσω τους τέτοιο φορτίο
σφαγῶν καί αἵματος. Οἱ Ἑλληνικές κυβερ-
νήσεις καί τότε καί σήμερα θεωρητικά συμ-
πάσχουν μέ μᾶς, τούς Πόντιους, ὅμως στήν
πράξη δέν στέλνουν ἠχηρά μηνύματα στούς
Τούρκους.

Δέν ὑποστηρίζω ὅτι πρέπει νά ἀντιμετω-
πίζουμε μέ μισαλλοδοξία τούς Τούρκους.
Ἀλλά ἕναν ὑποψήφιο συνεταῖρο σου δέν τόν
δέχεσαι στό στρατηγεῖο τῆς ἐπιχείρησής
σου, ἄν εὐγενικά καί διακριτικά ἀλλά στα-
θερά καί ἀνυποχώρητα δέν τοῦ ζητήσεις νά

προσαρμοστεῖ στό ὅλο περιβάλλον.
Τό τρίτο πού ἀντιλαμβάνομαι ὅτι ὀφεί-

λουμε νά ἐξετάσουμε εἶναι ἡ ἀδυναμία τῶν
τότε Ἑλληνικῶν κυβερνήσεων, ἀκόμη καί
τοῦ ὀξυδερκοῦς πρωθυπουργοῦ Ἐλ. Βενι-
ζέλου νά κατανοήσουν τή σοβαρότητα τῶν

προβλημάτων τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ
καί τῶν δυσκολιῶν πού γνώριζε τίς ὁμολο-
γουμένως ἀνυπόφορες ἐκεῖνες ὧρες. Πῶς
θά προλαβαίνουμε παρόμοιες καταστάσεις
στό μέλλον;

Δέν καταλαβαίνουμε ὅτι σχεδόν παρό-
μοια μέ τό Ποντιακό ζήτημα πορευόμαστε
καί στό Κυπριακό; Δέν ἀντιμετωπίζουμε κι
ἐκεῖ τόν ἴδιο κίνδυνο ἀφανισμοῦ καί ὑπο-
ταγῆς στούς ἴδιους ἀντιπάλους, στούς νεο-
κεμαλικούς  στρατοκράτες τῆς Ἄγκυρας;

Συμπατριῶτες, 
μπορεῖ στίς 24 Φεβρουαρίου τοῦ 1994 ἡ

Βουλή τῶν Ἑλλήνων νά ἀναγνώρισε μέ
νόμο τή Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόν-
του, ὅμως περιμένουμε ἀκόμη περισσότερα. 

Εἶναι, ἀκόμη, ἀναγκαῖο καί σημαντικό νά
ἀναγνωριστεῖ ἡ Γενοκτονία καί ἀπό ἄλλες
κυβερνήσεις. 

Καί φυσικά ὀφείλουμε νά σύρουμε στήν
παγκόσμια κατακραυγή τήν Τουρκική θη-
ριωδία, ὄχι γιά νά ταπεινώσουμε τό Τουρκι-
κό ἔθνος, ἀλλά γιά νά τό ὁδηγήσουμε σέ μία
ἐξομολογητική συγγνώμη, ἀπό τήν ὁποία θά
ἐξέλθει ὠφελημένο.

Εἰκόνες φρίκης!

MBΩNA
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1. ἡ τύχη τῶν “Σλαβηνιῶν”

Στό διάβα τῶν ἑπόμενων αἰώνων, τά
προβλήματα πού προκαλοῦσαν οἱ
αὐτοδιοικούμενοι αὐτοί Σλάβοι τῶν

Σκλαβηνιῶν ἐξακολούθησαν νά ὑπάρ-
χουν, σιγά σιγά ὅμως αὐτοί, εἴτε τέθηκαν εἰς
τήν ὑπηρεσία τοῦ Κράτους ὡς «φοιδε-
ράτοι», ὅπως οἱ Σμολεάνοι Σλάβοι, εἴτε νι-
κήθηκαν σέ στρατιωτικές ἐπιχειρήσεις, δια-
λύθηκε ἡ αὐτοδιοίκησή τους κι ἔγιναν
φόρου ὑποτελεῖς, ὅπως οἱ Δρογουβίτες καί
οἱ Σαγουδάτοι, (πού ζοῦσαν στήν περιοχή
τῆς σημερινῆς Βέροιας) κι ἔτσι, ἀπό τό ἔτος
836 ἤ 837 χάνονται πιά τά ἴχνη τῶν
«Σκλαβηνιῶν» καί δέν ἀναφέρονται σέ κα-
νένα ἱστορικό κείμενο, στίς ἀρχές δέ τοῦ
10ου αἰώνα ὁ Ἰωάννης Καμενιάτης, περι-
γράφοντας τήν ἅλωση τῆς Θεσσαλονίκης
ἀπό τούς Σαρακηνούς, τό ἔτος 904, μᾶς
πληροφορεῖ ὅτι οἱ Σλάβοι τῆς Μακεδονίας
ζοῦν εἰρηνικά μέ τόν Ἑλληνικό πληθυσμό,
ἔχοντας βαπτισθεῖ Χριστιανοί κι’ ὅτι ὑπάρ-
χουν Σλάβοι, ἔμπειροι τοξότες, πού ζοῦν
πλησίον τῆς Θεσσαλονίκης καί βρίσκονται
στήν ὑπηρεσία τοῦ στρατηγοῦ τοῦ Θέματος
τοῦ Στρυμόνος, (πρόκειται, προφανῶς, γιά
τούς Στρυμονίτες Σλάβους).

2. Ἐξελληνισμός Σλάβων
Ἡ διαδικασία ἐξελληνισμοῦ τῶν Σλάβων

τῆς Μακεδονίας ὑπῆρξε ἀργή, ἀλλά εἶναι
ἱστορικά βεβαιωμένη. Μετά τήν διάλυση κι’

ἐξαφάνιση τῶν Σκλαβηνιῶν, οἱ Σλάβοι τῆς
Μακεδονίας ὑποτάχθηκαν, βίαια ἤ εἰρη-
νικά, στό Βυζαντινό Κράτος, ὄντας δέ
ὀλιγάριθμοι, ζώντας ἀνάμεσα σέ πολυπλη-
θέστερους Ἑλληνικούς πληθυσμούς, ὑπη-
ρετώντας στόν βυζαντινό στρατό κι εὑρι-
σκόμενοι ὑπό τήν ἰσχυρή ἐπιρροή τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, λησμόνησαν
μέ τόν καιρό τή γλώσσα καί τήν ἐθνική
τους ταυτότητα κι ἐξελληνίστηκαν, ἤδη
ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Λέοντος ΣΤ΄ τοῦ Σο-
φοῦ, (886-912), κατά τρόπον ὥστε τά με-
ταγενέστερα Ὁδοιπορικά τῶν Σταυροφόρων
καί τῶν Καταλανῶν, κατά τήν περιγραφή
τῶν διελεύσεών τους ἀπό τή Μακεδονία καί
τή Θράκη, νά μήν ἀναφέρουν κανένα ἐνερ-
γό, σλαβικό οἰκισμό, ἐνῶ ἤδη ἀπό τίς ἀρχές
τοῦ 11ου αἰώνα τά ἔγγραφα τῶν Μονῶν τοῦ
Ἁγίου Ὄρους, στά ὁποῖα περιγράφονταν οἱ
οἰκισμοί, τά χωριά καί τά μεγάλα κτήματα
αὐτῶν τῶν τελευταίων στή Μακεδονία,
περιλάμβαναν λίγα, σχετικά, σλαβικά ὀνό-
ματα καί ἀκόμη λιγότερα τοπωνύμια κι αὐτά
μόνο σέ περιοχές πολύ κοντά στόν Στρυμόνα
ποταμό, χωρίς, μάλιστα, νά ἀποδεικνύει κἄν
ὅτι οἱ φέροντες τέτοια ὀνόματα κάτοικοι ἤ
πάροικοι ἐξακολουθοῦσαν νά διατηροῦν
σλαβική ἐθνική συνείδηση, τή στιγμή πού οἱ
περισσότεροι μᾶλλον προέρχονταν ἀπό μι-
κτούς (μέ τούς Ἕλληνες) γάμους! 

3. “Θέματα” καί “κατεπανίκια”
Ἄς ποῦμε ὅμως καί λίγα λόγια γιά τή δι-

Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΟΒΗΛΟΣ

ΚΑΙ Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ,

ΜΕΤΟΧΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ὑπό κ. Θ. Λυμπεράκη Δικηγόρου-Ἱστορικοῦ

Ἀπό τήν Ἱστορία τοῦ τόπου μας

Συνέχεια προηγουμένου τεύχους

(“Σκλαβηνίες” ἦσαν περιοχές στήν Ἀ. Μακεδονία,
οἱ ὁποῖες ἐκατοικοῦντο ἀπό Σλάβους).

ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ
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Εἰκόνες φρίκης!



οικητική καί στρατιωτική κατάσταση τῆς
περιοχῆς πού μᾶς ἐνδιαφέρει, ὥστε νά γί-
νονται κατανοητά ὅσα θ’ ἀναφέρουμε
στή συνέχεια: Ἤδη ἐντός τοῦ 9ου αἰώνα
καί συγκεκριμένα μεταξύ τῶν ἐτῶν 809 καί
899, ἡ περιοχή τοῦ Στρυμόνα, λόγω τῆς
στρατηγικῆς
σ η μ α σ ί α ς
της, ὡς ἐκ
τῆς εὐκο-
λίας διεισ-
δύσεως τῶν
Βουλγάρων,
μέσα ἀπό
τήν κοιλάδα
τοῦ ποτα-
μοῦ, στά βυ-
ζαντινά ἐδά-
φη, (κάτι
πού εἶχε
ἐπαναλη -
φθεῖ κατά
κόρον στό παρελθόν), ἀποτέλεσε μία με-
γάλη, αὐτοτελῆ, διοικητική καί στρα-
τιωτική μονάδα, τό «Θέμα τοῦ Στρυ-
μόνος» (ἤ, σέ κάποιες χρονικές περιόδους,
τό «Θέμα Σερρῶν καί Στρυμόνος»), ἀπο-
χωρισθεῖσα ἀπό τό Θέμα τῆς Θράκης, στό
ὁποῖο ὑπαγόταν μέχρι τότε, ἡ ὁποία, ὅπως
ὅλα τά Θέματα, στά ὁποῖα ἦταν χωρισμέ-
νη ἡ αὐτοκρατορία, διοικοῦνταν ἀπό ἕναν
στρατιωτικό καί συνάμα πολιτικό ἄρχοντα,
ὀνομαζόμενο «στρατηγό» (καί ἀργότερα
«Δούκα» ἤ «Κατεπάνω»). Ἀπό τόν 12ο
αἰώνα καί μετά, ἐξ ἄλλου, ἐμφανίζονται
στήν αὐτοκρατορία, στά πλαίσια τῆς με-

γάλης, διοικητικῆς καί στρατιω-
τικῆς μεταρρύθμισης τῆς δυνα-
στείας τῶν Κομνηνῶν, μικρότε-
ρες διοικητικές μονάδες, πού
ὀνομάζονται «κατεπανίκια»
κι ἔχουν ἐπικεφαλῆς τόν «κατε-
πάνω», πού ἦταν διοικητικός
ἄρχοντας, ὑπαγόμενος στόν Δού-
κα (διοικητή) τοῦ Θέματος. Ἕνα

τέτοιο «κατεπανίκιο» ἦταν κι αὐτό τῆς
«Ποπολίας» ἤ «Λυκοσχίσματος», στό
ὁποῖο περιλαμβανόταν καί ὁ Ὀβηλός,
ἀλλά καί ἡ Ἱερά Μονή τῆς Γενέσεως τῆς
Θεοτόκου καί ὅλη ἐν γένει ἡ Πιερία κοι-
λάδα.

Μ ε τ ά ,
ὅμως, ἀπό τίς
πιό πάνω,
ἀπαραίτητες
διευκρινίσεις,
ἐπανερχόμα-
στε στό θέμα
τοῦ πονήμα-
τός μας.

Ἡ Ἱερά
Μονή τοῦ Γε-
νεσίου τῆς
Ὑπεραγ ία ς
Θεοτόκου (ἤ
τῆς «Ὑπερα-
γίας Θεοτόκου

τοῦ Γενέση», ὅπως εἶναι γνωστή ἀπό τ’
ἁγιορείτικα κείμενα), μνημονεύεται γιά
πρώτη φορά σέ ὑπόμνημα τοῦ κριτῆ Λέ-
οντος, γιά τήν Ἱερά Μονή Ἰβήρων τοῦ Ἁγί-
ου Ὄρους, τό ὁποῖο συντάχθηκε τό ἔτος
1059 ἤ 1079. Τό ὑπόμνημα ὅμως αὐτό πα-
ραπέμπει σέ προγενέστερους χρόνους.
Πιό συγκεκριμένα, σύμφωνα μ’ αὐτό, ὁ
αὐτοκράτορας Μιχαήλ Δ΄ ὁ Παφλαγών
(1034-1041) δώρισε στή Μονή Ἰβή-
ρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους διάφορα μονα-
στήρια καί κτήματα, μεταξύ τῶν ὁποί-
ων συμπεριλαμβανόταν ἡ Ἱερά Μονή
τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου, καθώς
καί «τό προάστειον Δοβροβίκεια», (πού
ἦταν ἕνας βυζαντινός οἰκισμός, εὑρισκό-
μενος στή θέση τοῦ μεταγενέστερου χωριοῦ
Φτέρη, πολύ κοντά στή σημερινή Φωλεά
– Γιά τόν βυζαντινό οἰκισμό τῆς Δοβροβί-
κειας – Φτέρης καί τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γε-
ωργίου αὐτῆς, θ’ ἀναφερθοῦμε σ’ ἑπόμε-
νο, ἱστορικό σημείωμά μας). Τό κείμενο τοῦ
κριτοῦ Λέοντος ἀνέγραφε ἐπί λέξει:

Ἀπό τόν ἀρχαῖο Ὀβηλό
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«….Καί χρυσόβουλλος ἄλλος τοῦ μακαρί-
του βασιλέως κυροῦ Μιχαήλ τοῦ Παφλα-
γόνος, γεγονῶς ἐπί τή μονή τοῦ Ἄθω, ἤτοι
τῶν Ἰβήρων, δωρούμενος …… τήν μονή τοῦ
Γενεσίου..» (Actes d’ Iviron, I, σέλ. 11-12).
(Ἐδῶ πρέπει νά ἐπισημά-
νουμε, ὅτι «βασιλικά προ-
άστεια» ἦταν ἐπαρχιακά
κτήματα πού ἀνῆκαν στό
βυζαντινό κράτος καί τά
ὁποῖα ὁ αὐτοκράτορας μποροῦσε νά πα-
ραχωρήσει σέ Μονές ἤ σέ ὑπηκόους του).

Ὁ ἔγκριτος ἀρχαιολόγος Νικόλαος Ζῆκος
θεωρεῖ ἐν προκειμένω ὡς πιθανότερο τό ὅτι
ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου
καί τό χωριό Δοβροβίκεια περιῆλθαν στή
μονή Ἰβήρων λίγο νωρίτερα, ὅταν ἡγού-
μενος τῆς μονῆς αὐτῆς ἦταν ὁ Γεώργιος
Α΄, (1019-1029), ἐνῶ ὁ Ὀβηλός πε-
ριῆλθε στήν ἴδια Μονή λίγο ἀργότερα,
ἐπί ἡγουμενίας τοῦ Γεωργίου Γ΄ τοῦ Ἁγιο-
ρείτη (1044-1056), (Actes d’ Iviron, I, σελ.
41, σημ. 1).

Σέ κάθε περίπτωση, συνεπῶς, γιά νά πε-
ριέλθει ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Γενεσίου τῆς Θε-
οτόκου στή δικαιοδοσία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μεταξύ τῶν
ἐτῶν 1019-1029, εἶναι βέβαιο ὅτι αὐτή προ-
ϋπῆρχε ὡς αὐτόνομη κι ἀνεξάρτητη,
ὀργανωμένη Μονή, ἀρκετά πρίν ἀπό τό πιό
πάνω χρονικό διάστημα, ἴσως καί πρίν τό

ἔτος 1000.
Στό ἔγγραφο πού μνημο-

νεύσαμε σέ προηγούμενη
παράγραφο, ὅταν ἀναφε-
ρόμασταν στόν Ὀβηλό, δη-

λαδή στό συνταγμένο μεταξύ τῶν ἐτῶν 1042-
1044, ἀπό τόν Γρηγόριο Χαλκούτζη, ἔγγρα-
φο μέ ἀριθμό 30 τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐκτός ἀπό τόν Ὀβηλό,
(«χωρίον Ὀβίλος»), ἀπογράφηκαν καί τά
εὑρισκόμενα «ἐν τή διοικήσει Βολερού καί
Στρυμόνος, κάστρον  Χρυσοπόλεως, ἀρχον-
τία τοῦ Λοικοσχίσματος» «κτήματα ἀπό τῆς
ἐνορίας τοῦ Λοικοσχείματος εἰς τό χωρίον
Ποδωγοριάνους. Διά Εὐσταθίου μοναχοῦ καί
ἡγουμένου τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Γε-
νέση», ἐνῶ σέ ἄλλο σημεῖο τοῦ ἴδιου ἐγγρά-
φου ἀναφέρεται ἐπίσης «ὑδρόμυλος καί
κτήματα εἰς τό ρυάκιον τῆς Βελᾶς. Διά τῆς
μονῆς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Γενέ-
ση».

Ἡ ἱστορία

τοῦ Βυζαντινοῦ Στρυμόνα

Ἐρείπια τῆς Μονῆς
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Ἐλειτούργησε καὶ ὡμίλησε:
Τὴν 1ην εἰς τὸν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου Πλατανότοπου,

τὴν 8ην εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου, ὅπου προ-
έστη τῆς Λιτανείας τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, τὴν 11ην εἰς Προ-
ηγιασμένην Θ. Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Ν.
Περάμου, τὴν 21ην εἰς τὸ Παρεκκλήσιον τοῦ Ἐπισκοπείου,
ὅπου ἐτέλεσεν καὶ τὸ μνημόσυνο τοῦ πατρός του Πανα-
γιώτου, τὴν 22αν εἰς τὸν Ἱ.Ν. Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Γε-
ωργιανῆς, τὴν 25ην εἰς τὸν Ἱ.Ν. Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου εἰς τὰ Βλάχικα Ἐλευθερουπόλεως, τὴν 29ην εἰς
τὸν Ἱ.Ν. Ἀπ. Ἀνδρέου Ἁγίου Ἀνδρέα.   

Ἐχοροστάτησε καὶ ὡμίλησε:
Τὴν 1ην, τὴν 8ην, τὴν 22αν καὶ τὴν 29ην εἰς τοὺς Κατανυ-

κτικοὺς Ἑσπερινοὺς εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Νι-
κολάου, τὴν 6ην εἰς τὴν ἀκολουθίαν τῶν Β΄ Χαιρετισμῶν εἰς
τὸν Ἱ.Ν. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικήσιανης, τὴν 20ὴν εἰς
τὴν ἀκολουθίαν τῶν Γ΄ Χαιρετισμῶν εἰς τὸ ἱερὸν Προσκύ-
νημα Παναγίας Φανερωμένης Ν. Περάμου, τὴν 24ην εἰς τὸν
Ἑσπερινὸν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ εἰς τὸν Ἱ.Ν. τῶν Δωματίων,
ὅπου ἐτέλεσε καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ πρεσβυτερίου τῆς ἐνο-
ρίας, τὴν 27ην εἰς τὴν ἀκολουθίαν τῶν Δ΄ Χαιρετισμῶν εἰς
Ν. Ἡρακλείτσαν.

Προέστη:
Τὴν 1ην τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ π. Γεωργίου Γραμ-

μένου, πρώην ἐφημερίου Γαληψοῦς, εἰς τὸν Ἱ.Ν. Ποδοχω-
ρίου, τὴν 21ην τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς Εἰρήνης
Ἀνδρέου εἰς τὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Φανουρίου Ν. Ἡρακλείτσας, τὴν
24ην τοῦ Ἁγιασμοῦ εἰς τὰ Ἐγκαίνια σχολικῶν αἰθουσῶν εἰς
Ν. Πέραμον, τὴν 25ην τῆς Δοξολογίας ἐπὶ τῇ Ἐθνικῇ ἐπε-
τείῳ εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου καὶ τῆς Ἐπι-
μνημοσύνου δεήσεως εἰς τὸ Ἡρῶον τοῦ Δημοτικοῦ
Πάρκου Ἐλευθερουπόλεως.         

Πραγματοποίησε:
Τὴν 14ην τὴν μηνιαίαν Ἱερατικὴν Σύναξιν εἰς τὸ Πνευ-

ματικὸν Κέντρον τοῦ  Ἱ.Ν.  Ἁγ. Γεωργίου Μεσορόπης μὲ
θέμα εἰσηγήσεως: «Ἡ μορφωτικὴ ἀξία τοῦ Τριωδίου». Τὴν
εἰσήγησιν παρουσίασε ὁ Αἰδεσ. Οἰκονόμος π. Ἠλίας Πα-
παδόπουλος, καθηγητής-θεολόγος.   

Παρέστη:
Τὴν 21ην εἰς τὴν ἐκδήλωσιν διὰ τὴν βράβευσιν τῶν ἀρι-

στούχων μαθητῶν τοῦ Δήμου Παγγαίου εἰς Νικήσιανην.     
Ἐτέλεσε:

Τὴν 7ην Ἐπιμνημόσυνον δέησιν εἰς τὸ Κοιμητήριον

Ι Μ

Ε Λ
Κατὰ τὸ μήνα Μάρτιο 2009 ὁ Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης μας κ.  Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς: 

MBΩNA
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Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως
22-3-09

Ἐγκαίνια σχολικῶν αἰθουσῶν
Γυμν. Ν. Περάμου.

Ἐγκαίνια Πρεσβυτερίου Δωματίων.
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Ἐλευθερουπόλεως, τὴν 11ην ἑορτὴν τοῦ Ἁγ. Σωφρονίου
Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, Τρισάγιον ἐπὶ τοῦ Τάφου τοῦ
Προκατόχου του Σωφρονίου εἰς τὸν αὔλειον χῶρον τοῦ
Καθεδρικοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Ἐβάπτισε:
Τὴν 1ην εἰς τὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως

τὴν θυγατέρα τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱ.Ν. Χρυσοβαλάντη
Ἰωαννίδη, εἰς τὴν ὁποίαν ἐδόθη τὸ ὄνομα Χριστίνα.

Προήδρευσε:
Τὴν 31ην τῆς Συνεδριάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμ-

βουλίου.  

Κατὰ τὸ μήνα  Ἀπρίλιο 2009 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας  κ.  Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς: 

Ἐλειτούργησε καὶ ὡμίλησε:
Τὴν 5ην εἰς τὸν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγ. Γεωργίου Ποδοχωρίου,

ὅπου προέστη τοῦ 40ημέρου μνημοσύνου τοῦ π. Γεωργίου
Γραμμένου, τὴν 12ην Κυριακὴ τῶν Βαΐων, εἰς τὸν Ἱ.Ν. Με-
ταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Παραλίας Ὀφρυνίου, τὴν 13ην

εἰς Προηγιασμένην Θ. Λειτουργίαν εἰς τὸν Καθεδρικὸν
Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου, τὴν 15ην εἰς Προηγιασμένην Θ. Λει-
τουργίαν εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου, τὴν
16ην Μεγάλη Πέμπτη εἰς τὸν ἴδιον Ἱ.Ναόν, τὴν 18ην εἰς τὸν
Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου, ὅπου ἡ Θ. Λειτουργία ἐτελέσθη
ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Ἐπιταφίου, τὴν 19ην

κατὰ τὴν Ἀνάστασιν εἰς τὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου, τὴν 21ην

εἰς τὸν Ἱ.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἐλευθερῶν, τὴν 23ην

εἰς τὸν Πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἐλαιοχωρίου,
τὴν 24ην εἰς τὸν Πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς
Ἀντιφιλίππων, τὴν 26ην εἰς τὸν Πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἀπ.
Θωμᾶ Παλαιοχωρίου.

Ἐχοροστάτησε καὶ ὡμίλησε:
Τὴν 3ην εἰς τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς

τούς Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου καὶ Ἁγ, Νικολάου, τὴν 5ην εἰς
τὸν Κατανυκτικὸν Ἑσπερινὸν εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν
Ἱ.Ν., τὴν 12ην εἰς τὴν Ἁκολουθίαν τοῦ Νυμφίου εἰς τὴν Ἱ.
Μονὴν Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου εἰς Νικήσιανην, τὴν
13ην εἰς τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου εἰς τὴν Ἱ.Μ. Ἁγ. Παν-
τελεήμονος Χρυσοκάστρου, τὴν 14ην εἰς τὴν Ἀκολουθίαν
τοῦ Νυμφίου εἰς τὸν Ἱ.Ν. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νική-
σιανης, τὴν 15ην εἰς τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Εὐχελαίου εἰς τὸν
Καθεδρικὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου, τὴν 16ην εἰς τὴν Ἀκο-
λουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν εἰς τὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου, τὴν
17ην εἰς τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, τὸν Ἑσπε-
ρινὸν τῆς Ἀποκαθηλώσεως  εἰς τὸν λόφον τῆς Ἱ.Μ. Ἁγ. Δη-
μητρίου Νικήσιανης, τὸ Ἑσπέρας  εἰς τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ
Ὄρθρου τοῦ Μεγ. Σαββάτου καὶ τὴν περιφορὰν τοῦ Ἐπι-

25 Μαρτίου.

Μ. Παρασκευή.

Μ. Παρασκευή. Ἱ.Μ. Ἁγ. Δημητρίου

Μ. Παρασκευή.
Ἐπιτάφιος Ἁγ. Νικλάου
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ταφίου εἰς τὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου, τὴν 19ην εἰς τὸν
Ἑσπερινὸν τῆς Ἀγάπης εἰς τὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου, τὴν
21ην εἰς τὴν Ἱ.Μ. Τιμίου Προδρόμου Νικήσιανης, ὅπου
ἐτέλεσεν τὴν Κουρὰν τοῦ Ἀθανασίου Δισομιτζόγλου εἰς
τὸν ὁποῖον ἐδόθη τὸ ὄνομα Πρόδρομος, τὴν 22αν εἰς τὸν
Ἑσπερινὸν τοῦ Πανηγυρίζοντος Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Πα-
λαιοχωρίου, τὴν 25ην εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τοῦ Ἱ.Ν. Ἀπο-
στόλου Θωμᾶ Μεσιᾶς.

Πραγματοποίησε:
Τὴν 11ην τὴν μηνιαίαν Ἱερατικὴν Σύναξιν εἰς τὸ Πνευ-

ματικὸν Κέντρον τοῦ  Ἱ.Ν.  Ἁγ. Γεωργίου Μελισσοκο-
μείου μὲ θέμα εἰσηγήσεως: «Ἡ ποιμαντικὴ διάσταση τῶν
Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγ. Ἑβδομάδος». Τὴν εἰσήγησιν πα-
ρουσίασε ὁ Παν. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωακείμ Ξανθόπου-
λος, θεολόγος. Ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα συζήτησις
καὶ ὑπόμνησις τῶν καθηκόντων τῶν ἐφημερίων ἐν ὄψει
τῆς Μεγ. Ἑβδομάδος καὶ τοῦ Πάσχα.

Συμμετέσχε:
Τὴν 9ην τῆς συσκέψεως ὑπὸ τὸν Περιφερειάρχην

Ἀνατ. Μακεδονίας – Θράκης κ. Σταμάτην Δημήτριον
περὶ Εὐρωπαϊκῶν θεμάτων εἰς Κομοτηνήν.

Προέστη:
Τὴν 14ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς πρεσβυτέρας

Μάρθας Σγουρίδη εἰς τὸν Ἱ.Ν. Ἀντιφιλίππων, τὴν 17ην

τῆς Ἐπιμνημοσύνου δεήσεως εἰς τὸ Κοιμητήριον Ἐλευ-
θερουπόλεως, τὴν ἰδίαν ἡμέραν ἐτέλεσεν Τρισάγιον ἐπὶ
τοῦ τάφου τοῦ προκατόχου του Μητροπολίτου Εὐδοκί-
μου καὶ τὴν 28ην τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ Ἐκκλη-
σιαστικοῦ Συμβούλου Γεωργίου Μπατζόλη εἰς
Μεσότοπον.  

Προήδρευσε:
Τὴν 8ην τῆς Συνεδριάσεως τῆς Παπαχρηστιδείου Βι-

βλιοθήκης Ἐλευθερουπόλεως.

Ι Μ

Ε Λ
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Μ. Παρασκευή.
Περιφορά Ἐπιταφίου.

Μ. Σάββατο.
«Ἀνάστα ὁ Θεός…».

Ἀνάσταση.

Συντροφιά νέων Δωματίων.
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Ἔδωσε:
Τὴν 15ην Συνέντευξιν εἰς τὴν τοπικὴν Ἐφημερίδα

«Ἐγνατία» ἐν ὄψει τῶν Ἁγίων ἡμερῶν τοῦ Πάσχα.     

Πένθη τῆς Ἱερατικῆς μας Οἰκογένειας

Τὴν 28ην Φεβρουαρίου ἐ.ἔ.
ἐκοιμήθη ὁ π. Γεώργιος Γραμ-
μένος, πρώην ἐφημέριος τοῦ
Ἱ.Ν. Ἁγ. Δημητρίου Γαληψοῦς.
Ἡ κηδεία του ἔγινε εἰς τὸν Ἱ.Ν.
Ἁγ. Γεωργίου Ποδοχωρίου ἀπὸ
τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη μας κ. Χρυσόστομο. Συμμε-
τεῖχαν πολλοὶ Κληρικοὶ τῆς
Μητροπόλεώς μας καὶ πλῆθος
κόσμου. Ὁ Σεβ. ὡμίλησε διὰ τὴν

προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργον τοῦ ἐκλιπόντος καθὼς
ἐπίσης καὶ ὁ Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος π. Ἀθαν. Παπα-
δάκης. 

Ὁ π. Γεώργιος γεννήθηκε στὸ Ποδοχώρι τῆς ἐπαρ-
χίας μας τὸ 1921. Ἐπιλογὴ τοῦ ἀειμνήστου Μητροπο-
λίτου Ἀμβροσίου, ἀνῆκε στὴν ὁμάδα ἀρκετῶν
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὴν
περίοδο τοῦ 1970 μετέβησαν εἰς Κύπρον, ἔλαβον τὴν
χειροτονίαν ἐκεῖ καὶ κατόπιν ἐπέστρεψαν εἰς τὰς ἐπάλ-
ξεις τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως.

Ἔκτοτε μὲ τὸν φωτισμὸν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ
τὶς ὁδηγίες τῶν ἑκάστοτε Ἀρχιερέων ἐποίμανε τὸ
μικρὸν ποίμνιον τῆς Γαληψοῦς τιμώμενος καὶ ἐκτιμώ-
μενος ὑπὸ πάντων ἀφήνοντας μάλιστα ἄξιο πνευμα-
τικό του τέκνο εἰς διαδοχὴν τὸν π. Στέφανο Μιχαηλίδη.

Τὸ 1992 ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Εὐδόκιμος
τοῦ ἔδωκεν τὸ ὀφίκκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου. Τὸ
1993 ἐπίπονος ἀσθένεια τοῦ ἀφήρεσε τὴν ἰκμάδα διὰ
πνευματικὴν προσφοράν, ὁπότε ἀπεσύρθη τῶν καθη-
κόντων του.  Πρό τριετίας ὅμως καθηλώθη εἰς τὴν κλί-
νην καὶ μὲ Ἰώβειον ὑπομονὴν καὶ καρτερίαν ἀνέμενε
τὴν στιγμὴν κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ μετέβαινε εἰς τὰ οὐρά-
νια δώματα.     

Πρεσβυτέρα Μάρθα
Σγουρίδη

Τὰ ξημερώματα τῆς
Τρίτης στὶς 14/4/2009 ἐκοι-
μήθη ἡ καλὴ πρεσβυτέρα
τοῦ σεβαστοῦ πατρὸς

Β΄ Ἀνάσταση.

Ἀνδρέα Σγουρίδη, Μάρθα,
σὲ ἡλικία 70 ἐτῶν. Τὶς ἡμέ-
ρες ποὺ ξεκινοῦσαν τὰ Πάθη
τοῦ Κυρίου μας, ἔπαυσε καί ἡ
δική της μαρτυρικὴ ζωὴ ποὺ
ἀγόγγυστα ὑπέμενε τὸ τελευταῖο
χρονικὸ διάστημα καθηλωμένη στὸ κρε-
βάτι τοῦ πόνου, ἐξαιτίας μακρόχρονης
ἀσθένειας. 

Ἦταν μητέρα τεσσάρων τέκνων. Ἀντα-
ποκρίθηκε ἐπαξίως στὸ ρόλο τῆς πρεσβυτέ-
ρας καθ᾽ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς της καὶ
διατηροῦσε τὴν παλαιὰ παράδοση νὰ τῆς
ἀσπάζονται τὸ χέρι. 

Ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία τελέστηκε
στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀντιφι-
λίππων, ποὺ ἦταν ἡ γενέτειρά της, χοροστα-
τοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε
καὶ τὸν ἐπικήδειο λόγο, ἐνῶ στὴν τελευταία
της κατοικία τὴν συνόδευσαν μαζὶ μὲ
πλῆθος κόσμου καὶ πολλοὶ ἱερεῖς τῆς Μη-
τροπόλεώς μας.

Ἐπισκοπεῖο.
Ἑσπερινός Ἀγάπης



«Ἡ Ἐκκλησία
ἔχει πνευματικούς θησαυρούς»

Συνέντευξη
στήν Κάτια Γιαννουκάκου

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ
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Μπορεῖ ἡ Ἐκκλησία νά δώ-
σει διέξοδο στά προβλήματα
πού ἀντιμετωπίζει ὁ σύγχρο-
νος ἄνθρωπος; Μέ ἀφορμή
τίς ἅγιες ἡμέρες τοῦ Πάσχα
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Ἐλευθερουπόλεως κ.κ.
Χρυσόστομος, μᾶς ἀπαντᾶ
στό ἐρώτημα.

Τονίζει, ὡστόσο, πώς τίποτα δέν
γίνεται ἐάν δέν τό θέλουμε πραγ-
ματικά, ἐνῶ παράλληλα ἐπιση-

μαίνει πώς δυστυχῶς οἱ νέοι δέν ἔχουν
θωρακιστεῖ ἀπό τίς οἰκογένειές τους γιά
νά ἀντιμετωπίσουν τά προβλήματα πού
βρίσκουν μπροστά τους.

Τό οὐσιώδες μήνυμα τῆς Μεγάλης
Ἑβδομάδας καί τῆς Ἀναστάσεως εἶναι ἡ
Φανέρωσις, κατά τόν πλέον μεγαλειώδη
τρόπο, τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο. Ὁ
Θεός ἔχει γιά τόν ἄνθρωπο μιά ἄπειρη
καί ἀνερμήνευτη ἀγάπη, γεγονός πού
ἀποδεικνύει τήν ἀξία καί τήν σημαντι-
κότητά του. Νομίζω ὅτι ἐάν αὐτά τά μη-
νύματα περάσουν μέσα στά κανάλια τῆς
κοινωνίας μας, ἔχουν νά προσφέρουν,

ἐλπίδα, ὑπομο-
νή καί καρτερία
σέ ὅλα ὅσα συμ-
βαίνουν γύρω
μας, ἀλλά καί
ἀγάπη πρός τόν
πλησίον μας.

Ποιός θά
μποροῦσε νά
εἶναι ὁ πνευματικός ρόλος τῆς Ἐκκλη-
σίας ἀπέναντι σέ ὅλα ὅσα συμβαίνουν
γύρω μας;

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει στά χέρια της
πνευματικούς θησαυρούς καί ἄν θέλε-
τε νά χρησιμοποιήσουμε μιά πιό κατα-
νοητή γλώσσα θά σᾶς ἔλεγα, ὅτι ἡ
Ἐκκλησία ἔχει ὅλες τίς λύσεις. Ἔχει
ὅμως καί μιά ἀρχή τήν ὁποία κληρονό-
μησε ἀπό τόν Ἱδρυτή της. Νά σέβεται
τήν ἐλευθερία τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ὁ
Ἰησοῦς δέν ἐκβίασε κανέναν νά τόν ἀκο-
λουθήσει, ἀντίθετα αὐτό πού ἔλεγε
ἦταν, «ὅποιος θέλει ἄς μέ ἀκολουθήσει».
Σήμερα, ἡ Ἑλληνική κοινωνία ἀντιμε-
τωπίζει ἀκανθώδη προβλήματα, ὅπως
τήν ἔξαρση τῆς βίας, εἰδικά μεταξύ τῶν
νέων, ἀλλά καί τό αἴσθημα τῆς ἀνα-
σφάλειας πού ἀγγίζει καθημερινά ὅλο
καί περισσότερους πολίτες. Ἡ Ἐκκλη-
σία μέ τό δικό της τρόπο, χωρίς νά
κραυγάζει καί νά συνθηματολογεῖ, δίνει
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λύση στά προβλήματα. Ἡ Ἐκκλησία θε-
ωρεῖ τελείως ἀπαράδεκτο, κάποιος νά
καταθέτει τά ὅπλα μποστά στό φάσμα
τῶν προβλημάτων πού ἀντιμετωπίζει.
Δέν ἐπιτρέπει τήν ἀπελπισία, τήν κα-
τάθλιψη καί τήν ἀπογοήτευση νά γίνουν
σύμμαχοι τῆς ζωῆς του. Ὡς ἀντίδοτο,
προτείνει τήν πίστη στήν ἄπειρη ἀγά-
πη τοῦ Θεοῦ. Ἐάν ἡ Ἐκκλησία κατα-
φέρει νά ἐμπνεύσει τήν ἀγάπη τοῦ σύγ-
χρονου ἀνθρώπου πρός τό Θεό, τότε
μπορεῖ νά τόν ἀπαλλάξει ἀπό τά βάρη.

Μποροῦν τά προβλήματα πού ἀντι-
μετωπίζει σήμερα ὁ σύγχρονος ἄνθρω-
πος νά ἁπλοποιηθοῦν μέσω τῆς Ἐκκλη-
σίας;

Τά προβλήματα πού πιέζουν τήν
ψυχή τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου ὑπάρ-
χουν, δέ θέλουμε νά τά ἀπλοποιήσου-
με. Ἐμεῖς ἀπό τήν πλευρά μας, μέ ὅσες
οἰκονομικές δυνατότητες ἔχουμε, προ-
σπαθοῦμε μέ κάθε τρόπο, ἔχοντας ὡς
στόχο τό νά ἀνακουφίσουμε τούς συ-
νανθρώπους μας, ὄχι μόνο μέ παρήγο-
ρα λόγια, ἀλλά καί μέ ἔργα. Ἡ Ἁγία μας
Ἐκκλησία ὅμως αὐτό πού θέλει νά με-
ταδώσει στό σύγχρονο ἄνθρωπο εἶναι νά
ἔχει ἐμπιστοσύνη στό Θεό, ἐφόσον πι-
στεύει σέ Αὐτόν.

Ἔχετε διαπιστώσει πώς ὑπάρχει
στροφή τῶν ἀνθρώπων πρός τήν
Ἐκκλησία καί εἰδικά τῶν νέων;

Μιά κάποια στροφή τῶν ἀνθρώπων
πρός τήν Ἐκκλησία ἔχω διαπιστώσει
πώς πράγματι ὑπάρχει καί εἶναι εὐτύ-
χημα νά διαπιστώνω πώς στό ἐκκλη-
σίασμα συμμετέχουν χρόνο μέ τό χρόνο
ὅλο καί περισσότεροι νέοι. Πιστεύω ὅτι
αὐτή ἡ δύσκολη κατάσταση μπορεῖ νά
ὁδηγήσει τόν ἄνθρωπο εἴτε νά ἀπομα-
κρυνθεῖ τελείως ἀπό τό Θεό, εἴτε νά τόν
κάνει νά τόν πλησιάσει περισσότερο γιά
νά βρεῖ μιά κάποια λύση στά προβλή-

ματα πού ἀντιμετωπίζει. Τά σημερινά
παιδιά πιέζονται ἀπό παντοῦ. Βλέπετε
τήν κατάσταση στήν ὁποία βρίσκεται ἡ
Παιδεία. Στά δικά μου τά χρόνια ἡ Παι-
δεία δέν ἦταν ἔτσι. Ὅταν ἑτοιμαζόμα-
σταν νά δώσουμε εἰσαγωγικές ἐξετάσεις
στά Πανεπιστήμια, γνωρίζαμε μέσα μας,
ὅτι θά βροῦμε δουλειά σύμφωνα μέ τό
ἀντικείμενο πού διαλέξαμε νά σπουδά-
σουμε. Σήμερα οἱ νέοι δέ γνωρίζουν, ποῦ
θά καταλήξουν. Βεβαίως χαίρονται ὅταν
ἐπιτυγχάνουν τό στόχο τους, ὅμως δυ-
στυχῶς τά γεγονότα τούς ἀπογοη-
τεύουν. Ὅταν τελικά καταφέρουν νά
πάρουν τό πτυχίο τους διαπιστώνουν,
πώς τά πράγματα δέν ἔρχονται ὅπως τά
σχεδίαζαν καί βρίσκονται νά κάνουν τε-
λείως διαφορετικά πράγματα γιά νά ἐπι-
βιώσουν, ἀπό αὐτό πού σπούδασαν.

Σέ αὐτό πιστεύετε ὅτι ὀφείλεται καί
ἡ αὔξηση τῶν αὐτοκτονιῶν στούς νέους
πού παρατηρεῖται τό τελευταῖο διά-
στημα;

Πιστεύω ὅτι μεγάλο ρόλο σέ αὐτή τήν
κατάσταση ἔχουν παίξει οἱ γονεῖς. Δέν
θωρακίσαμε τά παιδιά μέ τό πνεῦμα τῆς
ἀγωνιστικότητας. Δέν τούς δώσαμε, δη-
λαδή, νά καταλάβουν πώς ἔχουν χρέος
νά ἀγωνιστοῦν παρά τά προβλήματα
πού θά συναντήσουν στή ζωή τους. Τά
παιδιά στό ἐξωτερικό ἀντίθετα, ἔχουν
μάθει νά ἀγωνίζονται, κάτι πού ἐμεῖς ὡς
γονεῖς καί ὡς κοινωνία δέν τό διδάξα-
με στά δικά μας παιδιά. Εἶναι πολύ λυ-
πηρό νέα παιδιά γεμάτα ζωή νά κατα-
θέτουν τά ὅπλα στήν κάθε δυσκολία.
Αὐτό θεωρῶ πώς εἶναι τό μεγαλύτερο
λάθος μας. Τά παιδιά θά πρέπει νά με-
γαλώνουν μέ τήν γνώση ὅτι δέν θά τούς
ἔρθουν ὅλα βολικά καί σέ αὐτό θά πρέ-
πει νά ἐπικεντρωθοῦν οἱ γονεῖς. Νά
ἐνδυναμώσουν τούς νέους ἀπέναντι
στήν ἀποτυχία.

ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ
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