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Ἑόρτια

Ἐγκύκλιος
ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων 2010
Πρὸς τὸν εὐσεβῆ λαὸν καὶ τὸν Ἱερὸν Κλῆρον
Τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως
Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες

«Τί σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος δι’ ἡμᾶς…»
1. Τά δῶρα στόν Χριστό
θλεὲμ, σὲ ἐτίμησαν μὲ τὸν θαυμασμὸ πίστεἈκόμη μία φορά ἀξιούμεθα ἀπὸ τὴν ως καὶ μέ τὴν εὐλαβική προσκύνησή τους,
ἄπειρη θεϊκὴ Ἀγαθότητα καὶ Μακροθυμία νὰ ἡ δέ γῆ ἡ ἀπέραντη Σοῦ ἔδωσε ἕνα σπήλαιό
ἐπαναλάβωμε τὰ συγκινητικὰ αὐτὰ καὶ της γιὰ νὰ μείνης, ὅταν θά ἐρχόσουν στὸν
ἱερὰ λόγια μαζὶ μὲ τὸν ὑμνωδὸ τῆς Ἐκκλη- ἁμαρτωλὸ κόσμο καὶ τὰ ἔρημα ἐκεῖνα καὶ
σίας μας: «Χριστέ
ἀκατοίκητα μέρη
μου, τί θέλεις νὰ
Σοῦ ἐχάρισαν μία
Λίγη προσοχή ἄς δώσουμε
Σοῦ προσφέρωμε στό ἐρώτημα αὐτό τῆς Ἐκκλησίας μας. φάτνη. Τέλος ἐμεῖς,
γιὰ τὸ ὅτι ἐμφανίτὸ γένος τῶν ἀνθρώσθηκες ἐπάνω στὴ γῆ ὡς ἄνθρωπος πρὸς χά- πων, Χριστέ μου, Σοῦ δώσαμε Μητέρα Παρριν μας»; Ὅπως βλέπομε στὴν Ἱστορία τῆς θένο γιὰ νὰ σωματωθῆς, νὰ πάρης σάρκα, τέΓεννήσεώς Σου, ὅλα τὰ κτίσματα, τὰ κτί- λεια φύση ἀνθρώπινη, ἀπὸ τὰ ἄχραντα
σματα ποὺ ἔγιναν ἀπὸ Σένα, Σοῦ εἶπαν τὸ σπλάγχνα της.
εὐχαριστῶ τὸ καθένα μὲ τὸ δικό του τρόπο:
οἱ ἄγγελοι τὸ βράδυ τῆς Γέννησής Σου στὴ
2. Τό ἰδικό μας δῶρο; Ὕμνοι; Χρυσός;
Βηθλεέμ Σοῦ ἔψαλαν στοὺς παγωμένους
Ὅλα τὰ κτίσματά Σου κάτι Σοῦ προαἰθέρες τὸν ὕμνο «Δόξα ἐν ὑψίστοις σέφεραν, Κύριε, τώρα ὅμως ἐμεῖς, ἡ γενεὰ
Θεῶ...». Οἱ οὐρανοὶ ἔδωσαν τὸ ἀστέρι τὸ αὐτὴ τῶν χριστιανῶν, ποὺ Σὲ πιστεύομε ὡς
λαμπρό, ποὺ ἐφώτισε τὸ δρόμο ποὺ ἐβάδι- Θεὸ καὶ Σωτήρα μας καὶ φέρομε τὸ Ὄνομά
ζαν οἱ Μάγοι καὶ ποὺ τοὺς ἔφερε μέχρι τὸ Σου, τί νὰ Σοῦ προσφέρωμε, δῶρο εὐχαριΣπήλαιο, ὅπου γεννήθηκες. Ἐπίσης οἱ Μά- στίας καὶ ἄπειρης εὐγνωμοσύνης; Νὰ Σοῦ φιγοι ἐξ ἀνατολῶν Σοῦ ἔφεραν καὶ ἀπίθωσαν λοτεχνήσωμε ὕμνους θεσπέσιους, πού νὰ ξεμπροστά στὸ πανάγιο Λίκνο Σου τὰ ἀκριβὰ χειλίζουν ἀπὸ τὰ αἰσθήματα τῆς εὐγνωμοδῶρα τους, χρυσόν, λίβανο καὶ σμύρνα.
σύνης πρὸς τὸ Πάντιμό Σου Πρόσωπο; Ἀλλὰ
Ἀκόμη οἱ βοσκοὶ οἱ ταπεινοί τῆς Βη- ὅλο τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἔτος, ἰδίως ὅμως τὶς
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ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες τῆς Χριστιανωσύνης, Σοῦ ψάλλομε ὕμνους, τοὺς ὁποίους ἀκόμη καὶ μὴ Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ θαυμάζουν καὶ ἐπαινοῦν γιὰ τὸ ὕψος τῶν νοημάτων τους καὶ γιὰ τὴν μοναδική τους τέχνη καὶ ἔμπνευση. Εἶναι ἀριστουργήματα λυρικῆς ποιήσεως, ἄξια νὰ
σταθοῦν δίπλα στὰ καλύτερα δημιουργήματα τοῦ
ἀνθρωπίνου πνεύματος. Στὶς ἑορτὲς τῶν σεπτῶν Γενεθλίων Σου εὐωδιάζουν οἱ ναοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας μας
ἀπὸ τὸν μεθυστικὸ λιβανωτὸ τῆς Λατρείας μας.
Ἀλλὰ ἐμεῖς πιστεύομε «ὅτι ἰσαρίθμους τῇ ψάμμω
ὠδάς καὶ ἄν Σοῦ προσφέρωμεν, Βασιλεῦ Ἅγιε,
οὐδὲν τελοῦμεν ἄξιον ὧν δέδωκας ἡμῖν». Ναί! καὶ ἂν
ἀκόμη συνθέσωμε πρὸς τιμὴν Σου τόσες ὠδὲς καὶ
ὕμνους, ὅσοι εἶναι οἱ κόκκοι, ποὺ σκεπάζουν τὶς παραλίες τῆς πατρίδος μας, πάλι δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ
Σοῦ προσφέρωμε δῶρο, ἄξιο καὶ ἰσότιμο πρὸς τὸ Δῶρο,
πού μᾶς ἔδωσες Ἐσύ…
Τί νὰ Σοῦ προσφέρωμε, Κύριε; Μήπως σὰν τοὺς
γενναιόδωρους ἐκείνους καὶ μυστηριώδεις Μάγους τῆς
Ἀνατολῆς χρυσό, ἀντικείμενα ἀκριβά, πολύτιμα; Ἀλλὰ
ὅλο τὸ χρυσάφι τῆς γῆς, ὅ,τι πολύτιμο ἔχει ἡ γῆ στὰ
σπλάγχνα της, ἰδικό Σου εἶναι.
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3. Τήν καρδιά μας!
Ἀλλά, γιατί, Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, νὰ ἐπαναλαμβάνωμε τὴν ρητορικὴ αὐτὴ ἐρώτηση στὸν σήμερον Τεχθέντα Βασιλέα τοῦ κόσμου; Μᾶς ἔχει μιλήσει ὁ Ἴδιος
γιὰ τὸ θέμα αὐτό, ποὺ ἀποτελεῖ ἐφέτος τὸ περιεχόμενο τῆς ἑορταστικῆς μας αὐτῆς Ἐγκυκλίου. Ἀπὸ πολὺ
παλιά μᾶς ἔχει ἐκφράσει τὴν ἐπιθυμία Του, τὸ τί δηλαδὴ θέλει ἀπὸ ἐμᾶς τὰ πλάσματά Του, τὰ ὁποῖα τόσο
ὑπεραγαπᾶ.
Καὶ ἐκεῖνο ποὺ θέλει ἀπὸ ἐμᾶς ὁ Κύριος ἡμῶν
Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς, διατυπώνεται
στὸν ἑξῆς λόγο τῆς Γραφῆς: «Υἱὲ, δὸς μοι σὴν καρδίαν» (Παροιμ. 23, 26). Ἰδοὺ ἡ ἐπιθυμία τοῦ Θεοῦ, τοῦ
Χριστοῦ μας! Παιδί μου, δός μου τὴν καρδιά σου ! Μεταφορικά, ἐννοεῖται. Ἡ καρδιὰ σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες τῶν
ἀνθρώπων δὲν εἶναι μόνο ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ βασικὰ ὄργανα τοῦ σώματός μας, ἀλλὰ καὶ τὸ κέντρο, ἡ ἕδρα, ἡ βάση
τῶν ἀνθρώπινων αἰσθημάτων. Δὲν λέμε «ἡ καρδιὰ τῆς

μάνας» ἤ «ἡ καρδιὰ τοῦ πατέρα» ἐννοώντας τὰ πιὸ
τρυφερὰ καὶ δυνατά, τά πανίσχυρα συναισθήματα τῆς
ψυχῆς μας;
«Υἱέ, λοιπόν, δὸς μοι σὴν καρδίαν». Χριστιανέ
μου, λέγει ὁ Χριστός μας, περισσότερο καὶ ἀπὸ τοὺς
ὕμνους σας καὶ τὴν λατρεία σας καὶ τὶς πολύτιμες προσφορές σας, θέλω τὴν πίστη σας τὴν ἀκράδαντη, τὴν
ἀγάπη σας, τὴν καρδιά σας. «Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν
Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου...». Χριστιανέ, δίπλα στὴν ἀγάπη τῶν συζύγων, δίπλα στὴν ἀγάπη τῶν παιδιῶν, δίπλα στὴν ἀγάπη τῶν φίλων, βάλε καὶ
τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Χριστιανὲ, μὴ μὲ θυμᾶσαι μόνο,
ὅταν οἱ δυσκολίες καὶ τὰ βάσανα τῆς ζωῆς σὰν κεραυνοὶ
ἐν αἰθρίᾳ σὲ χτυπήσουν ἀπρόσμενα καὶ σὲ φέρουν σὲ
ἀπόγνωση καὶ ἀπελπισία καὶ σκοτεινιάσουν τὸν ὁρίζοντα τῆς ζωῆς σου.
Πάντοτε, παιδί μου, νὰ θυμᾶσαι μὲ ἀγάπη
Ἐκεῖνον ποὺ σὲ ἀγάπησε πιὸ πολὺ ἀπὸ συγγενεῖς καὶ
φίλους, Ἐκεῖνον ποὺ γιὰ σένα καὶ τὴν σωτηρία σου,
ἔκλινε οὐρανοὺς καὶ ἔγινε ἄνθρωπος καὶ γεννήθηκε σὲ
μία σπηλιὰ καὶ πρωτοξάπλωσε σὲ μία φάτνη ἀλόγων,
δίπλα στοὺς ταπεινοὺς κατ’ ἄνθρωπο γονεῖς Του, τὴν
Παναγία Μητέρα Του καὶ τὸν δίκαιο Ἰωσήφ.
Υἱὲ δὸς μοι σὴν καρδίαν… Τὸ πρωὶ ὅταν ξυπνᾶς,
τὸ βράδυ ὅταν ἑτοιμάζεσαι νὰ κοιμηθῆς, τὴν ὥρα ποὺ
πρόκειται νὰ πάρης σοβαρὲς ἀποφάσεις γιὰ σένα, γιὰ
τὴν οἰκογένειά σου, γιὰ τὸ ἐπάγγελμά σου. Αὐτὸ εἶναι
τὸ δῶρο, ποὺ θὰ ἤθελα ἀπὸ σένα, τὸ δῶρο γιὰ τὸ ὁποῖο
ἐρωτᾶ μὲ εὐλάβεια καὶ πολλὴ ἀγάπη ὁ ἱερὸς ψαλμωδὸς
σήμερα, ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων: Τί σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος
δι’ ἡμᾶς... Ἀμήν.
ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
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Θρησκευτικοί στοχασμοί

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ»!
Ὑπό τοῦ Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Παπαδάκη
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου

τό ἔρεβος τοῦ σκότους καθώς
ζοῦσε ἡ ἀνθρωπότητα μέ μία
Ρωμαϊκή αὐ τοκρατορία, ἡ
ὁποία σαράντα χρόνια πρίν τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας ἀποτίναξε
τόν Δημοκρατικό της μανδύα καί
ντύθηκε τήν αὐτοκρατορική Τήβεννο,
σέ μιά αὐτοκρατορία, ἡ ὁποία ἑδραιώθηκε πάνω στά θεμέλια τῆς Ἀλεξανδρινῆς μεγαλουργίας καί ὁ δρόμος πλέον ἦταν ἀνοιχτός γιά τήν ἔλευση
τοῦ Μεσσία μέ τήν
κατάργηση συνόρων,
μέ μία ἐπίσημη γλώσσα τήν ἑλληνική, μέ
Ἑβραίους ἑλληνιστάς
καί μία κατείδωλη Ρώμη, ταπεινά στό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ μαζί μέ τίς ἀκτίνες τοῦ θείου Ἀστέρος, ἀφοῦ συνενωθοῦν οἱ προφητεῖες τῆς Ἁγίας Γραφῆς μέ τίς προφητεῖες τῶν σοφῶν ὅλου τοῦ κόσμου
γεννιέται σέ σπήλαιο ταπεινό, δίχως
ἰδιαίτερες τιμές, δίχως γιορτές καί δίχως τίτλους, ἀπό τήν Ἁγίας μας Παρθένο ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου, ὁ Χριστός.
Φαίνεται βρέφος ἀδύναμο νά
ὑπερασπιστεῖ τόν ἑαυτό του, τά
αἰσθήματα τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς εἶναι
ἀρνητικά ἀπέναντί του καί προτοῦ
προλάβει νά σκάσει τό πρῶτο χαμόγελο στά χείλη του παίρνει τόν δρόμο τῆς ἐξορίας γιά τήν Αἴγυπτο. Φυ-

Σ

σικά ὅλα αὐτά ἀνάγονται καί στή
σφαῖρα τοῦ οὐρανίου Πατέρα του,
διότι πρέπει νά ἐφαρμοστεῖ σέ κάθε
του βῆμα τό γράμμα τοῦ Νόμου καί
τῶν Προφητῶν. Τί καί ἄν ὁ Ἡρώδης
βυσσοδομεῖ γιά τή σφαγή τοῦ θείου
Βρέφους; Εἰς μάτην κάθε προσπάθειά
του. Τό Παιδίον πρέπει νά αὐξηθεῖ
καί κραταιωθεῖ διά νά πληρωθοῦν οἱ
Γραφές.
Θά περάσουν χρόνια, θά περάσουν
αἰῶνες, θά πολεμήσουν
τό θεῖον Βρέφος οἱ
ἰσχυροί τῆς γῆς μετερχόμενοι κάθε τρόπο,
στό τέλος θά ἡττηθοῦν
καί θά ντροπιαστοῦν.
Λυσσωδῶς θά πολεμήσουν αὐτοκράτορες τό Παιδίον, τούς μαθητάς Του
καί τή διδασκαλία Του. Πεισματικά
θά προσπαθήσουν νά ἀπαλείψουν
κάθε ἴχνος τῆς παρουσίας του, ἀλλ’
ὅμως τό Βρέφος αὐτό εἶναι Υἱός τοῦ
Θεοῦ. Εἶναι «Θεός ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατήρ
τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» καί στόν
τόπο τῆς γεννήσεώς του ὁ εὐσεβής
υἱός μιᾶς εὐσεβεστάτης βασίλισσας
τῆς Ἑλένης, ὁ ἐμπνευστής καί πρωτεργάτης ἑνός περίφημου διατάγματος πού συντάχθηκε καί ἐκτελέστηκε
τό 313 μ. Χ. στό Μιλάνο καί ἔδωσε
ἰσοτιμία στό Χριστιανισμό, κτίζοντας
ἕνα λαμπρό Ναό πάνω ἀπό τό τα-

Ταπεινές
σκέψεις μπροστά
στή Θεϊκή Φάτνη.
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πεινό σπήλαιο, θά τό σφραγίσει
αἰωνίως μέ τό τρόπαιο καί τήν αἴγλη
τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Καί Χριστιανισμός, καθαρός καί ἀνόθευτος εἶναι
αὐτός πού ἐκφράζεται μόνο
ἀπό τή δική
μας ὀρθόδοξη
πίστη.
Διά
τοῦτο ἔχουμε
καί τήν εὔνοια
τοῦ
θείου
Βρέφους μέχρι
τήν ὥρα πού
συντάσσονται
καί δημοσιεύονται αὐτές
οἱ γραμμές νά
εἶναι κτῆμα
ὅλων
τῶν
Ὀρθοδόξων
ὄχι μόνο ὁ
Ναός τῆς Γεννήσεως, ὄχι μόνον ὁ Ναός τῆς Ἀναστάσεως, ἀλλά καί πλεῖστα ὅσα
προσκυνήματα, τά ὁποῖα μέ αὐταπάρνηση, μέ ἀγωνία καί ἀγῶνες, μέ
πίστη βαθειά διαφυλάττει ἡ Ἁγιοταφική Ἀδελφότητα. Γνωστές οἱ περιπέτειες τῶν Ἁγίων Τόπων. Πολλοί
Ἡρῶδες καί ἐκ τῶν ἔξω καί ἐκ τῶν
ἔσω, προσπάθησαν καί προσπαθοῦν
νά ἐπιβληθοῦν στόν τόπο τῆς Γεννήσεως τοῦ Θείου Βρέφους, εἴτε Ἰουδαῖοι, εἴτε Μωαμεθανοί. Ὁ Κύριος
ὅμως δέν ἐπέτρεψε τήν σύληση τῶν
σημείων τῆς προσωπικῆς του ἐπίγειας ζωῆς, τῶν δύο μεγάλων ἄλλων θρησκειῶν τῆς περιοχῆς καί τοῦτο τί μαρ-

τυρεῖ; Τήν Θεία προέλευση τοῦ Θείου Βρέφους.
Ἀ φ ο ῦ
ἀντλήσουμε
καί μεῖς δυνάμεις ἀπό τό
Βρέφος τό
τεχθέν καί ἀφοῦ ἐνδυναμώσουμε τήν
πίστη μας, ὅτι
ὁ Ἰησοῦς χθές
καί σήμερον
ὁ Αὐτός καί
εἰς τούς αἰώνας, ἄς εὐχηθοῦμε
ὥστε ἡ δική
Του γέννησις
νά γίνει καί
δική
μας
πνευματική
ἀναγέννησις.
Ἡ
ἐλπίδα
πού ἀνέτειλε
ἀπό τό Σπήλαιο ἄς γίνει
καί δικό μας στήριγμα. Τό ἀστέρι τῶν
Μάγων ἄς γίνει καί δικός μας ὁδηγός.
Ὁ ὕμνος τῶν ἀγγέλων ἄς συνεχισθεῖ
καί ἀπ’ τά δικά μας χείλη. Ὁ σεβασμός τῶν ποιμένων ἄς γίνει καί δική
μας ἀνάλογη προσφορά σεβασμοῦ καί
ἀγάπης στό Θεῖο Βρέφος καί τέλος τά
δῶρα τῶν Μάγων ἄς γίνουν ἔθος καί
σέ μᾶς, ὥστε ὅλη μας ἡ ζωή νά γίνει
δῶρον πρός τόν δωρεοδότην Χριστόν
ἀλλά καί προσφορά ἐν λόγοις, ἐν
ἔργοις καί πράξεσι πρός τό ποίμνιόν
μας ὡς πνευματικοί καί συνεχιστές
τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου μας καί
τῶν βιωμάτων, πού ἀποκτοῦμε ἀπό
τήν ἐν Χριστῷ ζωή μας. Ἀμήν.
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Ἀπό τήν ἱστορία τοῦ τόπου μας

Ἀφοπλισμός τῶν Τούρκων τό 1912 καί Ἀπελευθέρωσις
τοῦ Πραβίου-Δρᾶσις τοῦ παπα-Νικόλα Οἰκονόμου
Ὑπό τοῦ Πρωτ. Θεοδώρου Παπαδοπούλου
Ἱεροδιδασκάλου

1. Ἐξαπάτηση
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λάβη τήν διοίκησιν, ὅπως συνήθως γίνεται.
Τήν ἐποχήν αὐτήν τά ἀνταρκτικά
Ὁ Μητροπολίτης ὅμως μή ἀναμέἑλληνικά σώματα ὑπό τόν καπετάν Δού- νων τήν σύντομον ἀπελευθέρωσιν τῆς
κα εὑρίσκοντο γύρω εἰς τό Παγγαῖον. πόλεως καί φοβούμενος τά ἐπακόλουὍταν ἐνικήθησαν
θα τῆς τουρκικῆς μαοἱ Τοῦρκοι καί ἤρχινίας εἶπε ἐπί λέξει
Λεπτομέρειες
ἀπό
τήν
δράση
σαν νά ὀπισθοχω«τρελλάθηκε ὁ παπαἑνός γενναίου λευΐτου
ροῦν, τότε ὁ Ἱερεύς
Νικόλας». Τότε ὁ
τῆς Ἐλευθερούπολης
παπα-Νικόλας (Οἰκοπαπα-Νικόλας τοῦ
νόμου) παρουσιαἐμήνυσε ὅτι ἄν δέν
σθείς εἰς τάς ἀρχάς ἐζήτησεν τήν πα- κατεβῆ κινδυνεύει ἡ κεφαλή του καί ὁ
ράδοσιν τῶν ὅπλων, ἀφοῦ προηγουμέ- Μητροπολίτης καλῶς σκεφθείς κατῆλθε
νως ἔστησεν εἰς τά γύρω ὑψώματα ἕξι εἰς τό διοικητήριον καί παρέλαβε τήν δικάσες καί συνάμα ἄναψε καί φωτιές σάν οίκησιν.
νά ἦσαν ἀντάρτες πλῆθος στά γύρω
Τήν ἰδίαν ἑσπέραν ἀνετέθη εἰς κάβουνά.
ποιον νά μεταβῆ εἰς Κιούπκιοϊ (Πρώτη
Λέγει δέ εἰς τούς ἰθύνοντας Τούρ- Σερρῶν), ὅπου διέμενε τό σῶμα (τῶν
κους ὅτι θέλω τό καλό σας, κοιτάξτε ἀνταρτῶν) καί νά συναντήση τόν Καπεγύρω στά βουνά μᾶς ἔχουν κυκλώσει τάν Δούκα. Ὁ διαταχθείς, φοβηθείς, δέν
καί ζητοῦν νά παραδώσετε τά ὅπλα. Σάν μετέβη, καίτοι ἦτο ἀπόλυτος ἀνάγκη νά
καλός φίλος σᾶς προτρέπω νά συμμορ- εἰδοποιηθῆ τό σῶμα. Ὁ παπα-Νικόλας,
φωθῆτε.
διά νά μή βγῆ ἐπί ματαίῳ ἠ ἐνέργειά του,
Ἀμέσως οἱ Τοῦρκοι πεισθέντες εἰς τά ἀπεφάσισε, παρ᾽ ὅλην τήν καιρικήν καλόγια τοῦ παπα-Νικόλα διέταξαν νά τοῦ τάστασιν (θύελλες καί βροχή κατέστηπαραδώσουν τά εἰς χεῖρας των φονικά σαν ἀδιαβάτους τούς χειμάρρους) καί
ὅπλα κ.λπ. Ἡ παράδοσις ἤρχισεν νά γί- ἐτόλμησε νά διέλθη ἔφιππος τό ὁρμηνεται εἰς τήν θέσιν ὅπου σήμερον εἶναι τικόν ρεῦμα (τίς πόρτες κάτω ἀπό τήν
αἱ ἀποθῆκαι τοῦ Ἀνδρέα Νατσίου, ἀπέ- Νικήσιανη) καί νά φθάση ἐγκαίρως νά
ναντι τοῦ ἀρτοποιείου Κ. Νιζάμη. Ἡ πα- συναντήση τόν Καπ. Δούκα.
ράδοσις τῶν ὅπλων ἐξηκολούθησεν μέΤότε ὁ Καπετάν Δούκας ἐδίστασεν
χρις ἀργά τήν νύκτα. Ταυτοχρόνως νά κατέλθη εἰς τό Πράβιον, ἀλλά κατόεἰδοποιήθη ὁ τότε Μητροπολίτης Ἐθνο- πιν ἐπεμβάσεως τοῦ κ. Λεωνίδα Μαλαμάρτυς Γερμανός, ὅπως τήν ἑπομένην μίδου ὅστις εἶπεν αὐτολεξεί «μέ τόν
καταβῆ εἰς τό διοικητήριον καί παρα- παπα-Νικόλα εἰς τόν Ἅδη τράβα», εἶναι

παλαιός ἀγωνιστής, ἐμπρός γιά τό Πράβι. Πεισθείς ὁ Καπετάνιος διέταξεν τήν
ἄμεσον ἐκκίνησιν τοῦ σώματος καί τήν
κατάληψιν τοῦ Πραβίου.
Δέν ἐπέρασεν, ὅμως, καιρός καί οἱ
Βούλγαροι παρασπονδήσαντες ἐκήρυξαν πόλεμον κατά
τῆς Ἑλλάδος καί
κατέλαβον τήν
Ἀνατ. Μακεδονίαν
καί Θράκην καί
ὅπως ἐσυνήθιζον,
ἐξετόπισαν τούς
ἄρρενας εἰς τήν
Βουλγαρίαν ὡς
ὁμήρους. Μεταξύ
δέ αὐτῶν πρῶτον
καί κυριότερον
τόν παπα-Νικόλα.
Ἐν τῇ ὁμηρείᾳ
ὑπέστη τά πάνδεινα. Μέ τό τέλος
ὅμως τοῦ πολέμου
ἐπέστρεψεν εἰς τό
Πράβιον καί οἱ κάτοικοι τόν ὑπεδέχθησαν μετά
φανῶν καί λαμπάδων καί τότε συνέβη τό ἀκόλουθον ἐπεισόδιον.

τοῦ παπα-Νικόλα, συνεξῆλθε καί ὁ Παντελῆς Ἀντερᾶς, ἐκάθισεν εἰς ἀπόμερον
σημεῖον καί ἔκλαιεν διά τήν περιφρόνησιν τῶν συμπολιτῶν του.
Ὁ παπα-Νικόλας, μόλις τόν εἶδε, τόν
ἀγκάλιασε καί τόν ἐφίλησεν ἔμπροσθεν
ὅλων. Τότε μερικοί εἶπον εἰς τόν
παπα-Νικόλα:
«Αὐτόν φιλεῖς;
Αὐτός εἶναι προδότης!». Καί ὁ
παπα-Νικόλας
ἀπήντησεν ὅτι:
ὅ,τι κι’ ἄν ἔκανα
γιά τό καλόν τῆς
πατρίδος, εἰς αὐτόν ὀφείλω πολλά. Ἦταν βαλτός
νά προσποιῆται
τόν Βούλγαρον.
Κατά τήν Β΄ ὁμηρεία τοῦ 191617, ὁ παπα-Νικόλας συνελήφθη
μαζί μέ ἄλλους
τρεῖς ἱερεῖς τῆς
περιφερείας Παγγαίου καί ἐστάλη
πάλιν εἰς τήν Βουλγαρίαν.

2. Ὁ “προδότης”
3. Ὁ καλός Σαμαρείτης
Στό Πράβι ἐζοῦσε ὁ Παντελῆς
Ἀντερᾶς. Αὐτός προσεποιεῖτο ὅτι εἶναι
Βούλγαρος διά νά συλλέγη πληροφορίας στρατιωτικάς,τάς ὁποίας πληροφορίας μετέδιδεν κρυφίως εἰς τόν παπαΝικόλα. Οἱ ἄλλοι προύχοντες, μή γνωρίζοντες τήν μυστικήν ἰδιότητα τοῦ
Παντελῆ, τόν περιεφρόνουν και τόν
ἐθεωροῦσαν προδότην τῆς πατρίδος.
Ὅταν, κατά τήν ἐπιστροφήν του ἀπό
τήν πρώτην ὁμηρείαν, ὁ λαός ἐξῆλθεν
πρός προϋπάντησιν τῶν ὁμήρων καί

Πρίν νά ἐκκινήσουν ἐκ Πραβίου διετάχθη νά δαρῆ μέχρις αἵματος.
Εὐτυχῶς, ἔτυχε νά εἶναι δεσμοφύλαξ
εἷς στρατιώτης ὅστις εὐηργετήθη ὑπό
τοῦ παπα-Νικόλα κατά τό 1912-13. «Ἦτο
ἀσθενῶν καί κατέκειτο ἀναίσθητος
ἐντός μιᾶς ἀποθήκης καί ἐβογγοῦσε. Τυχαίως διήρχετο ἐκεῖθεν ὁ παπα-Νικόλας
καί ἀκούσας τά βογγητά εἰσῆλθε εἰς τήν
ἀποθήκην καί ἐρώτησε τόν Βούλγαρον
τί ἔχεις καί βογγᾶς; Καίομαι ἀπό τόν πυ-
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ρετόν καί τήν δίψαν, ἀπήντησεν. Τότε ὁ
καλός λευΐτης προσεκόμισεν αὐτῷ ζωμόν ὀρύζης καί μίαν στάμναν νεροῦ καί
τοῦ εὐχήθηκε νά γίνη καλά». Αὐτός
στρατευθείς ἐκ νέου τό 1916 εὑρέθη ὡς
δεσμοφύλαξ εἰς τό διοικητήριον Πραβίου καί ἀναγνωρίσας τόν παπα-Νικόλα
δέν ἐπέτρεψε εἰς τούς συντρόφους
του νά τόν δείρουν καί τούς διηγήθηκε
τήν ἀνωτέρω ἱστορίαν. Διά νά μή φανῆ,
ὅμως, ὅτι παρακούει εἰς τήν διαταγήν,
τόν ἐξήπλωσε στό ἀχυρόστρωμα καί τοῦ
λέγει: Ἐγώ θά χτυπῶ τό στρῶμα, ἐσύ δέ
νά βογγᾶς καί νά φωνάζης ὡς δερόμενος. Ἔτσι καί ἔγινε καί ὁ παπα-Νικόλας
ἐγλύτωσεν τόν δαρμόν. Ἀλλά ποιός
ἔπεσε στά χέρια τῶν Βουλγάρων καί δέν
ἔφαγε ξύλο;
4. Νερό… ἀντάρτικο
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Μόλις οἱ ὅμηροι ἔφθασαν εἰς τό
Τσιαρπάν τῆς Βουλγαρίας, ἐκεῖ, ἐπειδή
δέν ὑπῆρχε νερό ἐστάθμευσαν κοντά σέ
ἕνα τέλμα διά νά ξενυκτήσουν ἐκεῖ καί
κυρίως διά νά τούς βασανίσουν στερώντας τους τοῦ ὕδατος.
Τότε, κατά σύστασιν τοῦ παπα-Νικόλα, δέν ἤπιαν νερό διά νά μή μολυνθοῦν. Τούς ἐσύστησε δέ νά σκάψουν
ἕνα μέτρο λάκκο κοντά στό τέλμα.
Ἐγέμισεν ὁ λάκκος νερό, τό ἄφησαν νά
κατασταλάξη καί τό πρωΐ ὅλοι οἱ ὅμηροι
ἤπιαν νερό καί ἐγέμισαν τά ὑδροδοχεῖα
τους (παγούρια).
Βλέποντες οἱ Βούλγαροι τήν ἀφθονία
τοῦ νεροῦ καί ὑποψιασθέντες ὅτι κάποιος ἐξ αὐτῶν θά ἐχρημάτισεν ὡς
ἀντάρτης (διότι αὐτόν τόν τρόπον ἀποφυγῆς μολυσμένου νεροῦ μόνον οἱ
ἀντάρται γνωρίζουν), ἄρχισαν νά ἐρευνοῦν ποῖος ἐξ ὅλων αὐτῶν νά ἦτο
ἀντάρτης. Δυστυχῶς, πάντοτε θά
εὑρεθῆ καί κάποιος ἀφελής ὁ ὁποῖος θά
ὁμολογήση τό ἄτομον πού ὑπέδειξεν

τόν τρόπον.
Ἀμέσως οἱ συνοδοί στρατιῶται συνέλαβον τόν παπα-Νικόλα, διότι αὐτός
ἦτο ὁ ὑποδείξας τόν τρόπον. Τόν ἐξυλοκόπησαν ἀγρίως καί ἐπί μίαν ἑβδομάδα ἔκειτο ἀναίσθητος.
Ἕνας ἀπό τούς συνομήρους του,
ὀνόματι Δημήτριος Ράγκας, ἔσφαξεν
ζῶον καί περιετύλιξεν τό καταπληγωμένο σῶμα τοῦ παπα-Νικόλα. Δέν ἔφθασεν ὁ ξυλοδαρμός, τοῦ ἀπέσπασαν καί
τή γενειάδα καί τάς τρίχας τῆς κεφαλῆς του. Ἔγινεν ἀγνώριστος.
Μετά μίαν ἑβδομάδα συγκρατούμενος ὑπό τῶν συνομήρων του ἀνεχώρησεν εἰς τόν τόπον τῆς ἐξορίας, ὅπου
ἔμεινεν μέχρι τέλους τοῦ πολέμου μαζί
μέ τούς ἐπιζήσαντας ἄλλους συνομήρους ἱερεῖς.
Ἀφήγησις παπα-Δημ. Οἰκονόμου 25/4/1961

Πῶς συνελήφθη καί ἀπηγχονίσθη ὁ
Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως Γερμανός
Ἀρχάς Ἰουνίου 1916, οἱ Βούλγαροι
συνέλαβον τόν Μητροπολίτην Ἐλευθερουπόλεως Γερμανόν, τόν ἐφυλάκισαν καί ἐν τῷ μεταξύ ἄρχισαν νά συλλαμβάνωνται καί νά στέλνωνται εἰς τήν
Βουλγαρίαν Ἕλληνες ὅμηροι.
Μετά τήν ἀποστολἠν τῶν ὁμήρων,
τάχα ὅτι ἀποστέλλεται κι’ αὐτός εἰς
τήν Βουλγαρίαν, ὡδηγήθηκε εἰς τό χωριό Μπερεκετλῆ (σημ. Δάτον) τουρκικόν.
Ἐκεῖ τόν ἐκρέμασαν σ’ ἕνα δένδρον καί
μετά τόν ἔρριξαν εἰς ἕνα χάνδακα.
Ὅταν ἔγινεν ἡ ἀπελευθέρωσις, οἱ Πραβινοί ἐρώτησαν καί ἔμαθαν ποῦ ἀκριβῶς
ἐτάφη ὁ Μητροπολίτης Γερμανός,
πῆγαν καί παρέλαβον τά ὀστᾶ του καί τά
ἔθαψαν εἰς τόν περίβολον τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου μέχρι σήμερον σώζεται ὁ
τάφος του.

Ἐκπαιδευτικά

Ἐγκύκλιος
ἐπί τῷ Νέῳ Σχολικῷ ἔτει
2010-2011
Ἀγαπητά μου παιδιὰ

Μ

ετὰ τὸν Ἁγιασμόν, ποὺ τελέσθηκε προ- τὶς στιγμές, οἱ διδάσκαλοι τοῦ Ναοῦ τοῦ Σοηγουμένως, ὁ ὁποῖος καὶ σηματοδοτεῖ λομῶντος θὰ ἦσαν οἱ δυστυχέστεροι ὅλων
τὴν ἔναρξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2010- τῶν διδασκάλων, ἀφοῦ μπροστὰ τους εἶχαν «
2011, θεωρῶ καθῆκον μου πατρικὸ νὰ σᾶς ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς»τὸν
ἐκφράσω τὶς πλέον ἐγκάρδιες εὐχές μου. Εἴθε πλέον ἔξυπνο μαθητή.
Σᾶς παρακαλῶ, λοιπόν, παιδιά, ἔτσι ἐνεργὰ,
νὰ ἀρχίσετε καὶ νὰ τελειώσετε καὶ αὐτὴ τὴ
σχολικὴ χρονιὰ μὲ ζῆλο καὶ ἀγάπη γιὰ τὴ μόρ- ὅπως ὁ Χριστός μας νὰ συμμετέχετε στὴ διδαφωσή σας καὶ ἐν γένει τὴν πνευματική σας κα- σκαλία τῶν μαθημάτων σας ἀναπτύσσοντας
τάρτιση. Εἴθε νὰ σᾶς χαρίζη ὁ Πανάγαθος ὄχι μόνο τὴ μνήμη ἀλλὰ καὶ τὴν τόσο χρήσιμη
Θεὸς ὑγεία καὶ ἀστείρευτη πνευματικὴ διάθε- γιὰ ὅλη τὴ ζωή σας κριτικὴ ἱκανότητα. Τελειώνοντας τὸ μήνυμά μου στὴν
ση, ὥστε νὰ φέρετε σὲ αἴσιο
παιδική σας ἀγάπη θέλω νὰ
πέρας τὸ ἔργο, ποὺ ἀναλαμΠατρικές νουθεσίες
σᾶς ὑπενθυμίσω καὶ ἕνα ἄλλο
βάνετε πάλι ἀπὸ σήμερα.
στά
ἀγαπητά
μας
παιδιά
δίδαγμα, πού σᾶς ἔδωσε σήἩ καθημερινή σας φοίτηση στὸ σχολεῖο εἶναι ἔργο ὕψιστης σημασίας μερα τὴν ὥρα τοῦ Ἁγιασμοῦ ὁ Ἀπόστολος. Τί
γιὰ σᾶς τοὺς μαθητές. Κάθε ἡμέρα βάζετε ἕνα μᾶς εἶπε; Ὅλα καλά ! Νὰ εἶστε ἐπιμελεῖς ἀκροπολύτιμο λιθαράκι στὸ μελλοντικὸ οἰκοδόμη- ατὲς τῶν μαθημάτων σας καὶ ἀκούραστοι μεμα τῆς ζωῆς σας. Ὄχι μόνο, διότι προετοιμά- λετητές, ἀλλὰ μὴ λησμονεῖτε ποτέ, ὅτι ὁ ἀληζετε οἱ περισσότεροι τὴν εἴσοδό σας στὶς ἀνώ- θινὸς ἄνθρωπος καὶ ὁ ἀληθινὸς χριστιανὸς
τατες Σχολές, ἀλλὰ διότι μὲ τὸν καθημερινό δὲν κρίνεται τόσο ἀπὸ τὶς σπουδές του καὶ τὸν
σας κόπο καὶ στὸ σχολεῖο καὶ στὸ σπίτι ἤ τὸ πλοῦτο τῶν γνώσεών του, ὅσο ἀπὸ τὴν καλή,
φροντιστήριο, προετοιμάζετε τὴν ἐλπιδοφό- τὴν εὐγενική, τὴν ἀνθρώπινη καὶ χριστιανικὴ
ρα εἴσοδό σας στὸν ἀγώνα, τὸν σκληρὸ καὶ συμπεριφορά του, κυρίως πρὸς τὸν συνάνθρωπό του. Στὸ εὔλογο σὲ κάθε ἐποχὴ ἐρώτηἀδυσώπητο, τῆς ζωῆς.
Γι’ αὐτό σᾶς παρακαλῶ ὡς Ἐπίσκοπός σας μα, ποιὸς εἶναι ὁ πραγματικὸς σοφός, ποιὸς
νὰ μιμηθῆτε τὸν Χριστό μας, ὅπως ἀκούσατε εἶναι ὁ ἀληθινὸς ἐπιστήμων, μία εἶναι ἡ ἀπάνπροηγουμένως στὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τηση : ἐκεῖνος ποὺ ἔχει καλή,ἀξιέπαινη διαγωτοῦ Ἁγιασμοῦ. Πῶς, ὅταν βρέθηκε στὸ Ναὸ γή. «τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν, δειξάτω
τοῦ Σολομῶντος, ἔφηβος δώδεκα ἐτῶν, πῆγε ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν
κοντὰ στοὺς διδασκάλους τοῦ περιλάλητου πραύτητι σοφίας»
Καὶ πάλι σᾶς εὔχομαι, ἀγαπητοί μου μαΝαοῦ «ἀκούων αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶν αὐτούς».
Ἐκάθισε φρόνιμα καὶ τοὺς ἄκουγε μὲ προ- θητὲς καὶ μαθήτριες, καλὴ σχολικὴ χρονιά, μὲ
σοχὴ καὶ ἐνδιαφέρον. Καὶ ὄχι μόνο πρόσεχε τὰ πρόοδο καὶ στὰ μαθήματα καὶ στὴν καλὴ συμλόγια τους, ἀλλὰ ὑπέβαλε καὶ ἐρωτήσεις. Ὄχι περιφορά σας. Στοὺς δὲ σεβαστοὺς διδασκάμόνο ἔδειξε παθητικὴ ἀκρόαση, ἀλλὰ καὶ λους καὶ καθηγητές σας, εὔχομαι τὴν ἐξ
ἐνεργητικὴ συμμετοχή. Διότι μόνο ἔτσι ξετυ- ὕψους δύναμη καὶ πολλὴν ὑπομονὴν γιὰ νὰ
λίγεται ὁ μίτος τῆς γνώσεως. Ἀκούγοντας καὶ ἐπιτελέσουν ἀξίως καὶ καρποφόρα τὸ ὑψηλὸ
ἐρωτώντας. Φαντασθῆτε μάλιστα, ὅτι ἐκεῖνες καὶ βαρὺ ἔργο τους.
Παντοτεινός σας εὐχέτης
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A΄ Ὀνομαστή ρ ια Μητροπολίτου Ἐλευθερουπό λ εως κ. Χρυσοστόμου
Ἡ ὡραία καί ὑψηλή
Εὐχετήρια Ἐπιστολή
τοῦ Οἰκουμ. Πατριάρχου μας.
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Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ἐλευθερουπόλεως, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε
Παγγαίου, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς
ἡμῶν Μετριότητος κύριε Χρυσόστομε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.
Εὐφρόσυνος ἀνέτειλεν ἡ ἡμέρα
τῆς ἑορτῆς τοῦ ὀνόματός τῆς ὑμετέρας λίαν ἀγαπητῆς ἡμῖν Ἱερότητος. Ἐν χαρά, ὅθεν καί ἀγαλλιάσει
ἀδελφικῇ πολλῆ σπεύδομεν ἀπό τοῦ
Σεπτοῦ Κέντρου τῆς ποτνίας Μητρός Ἐκκλησίας, νά ἐκφράσωμεν τῇ
ὑμετέρα ἀξιονομάστῳ Ἱερότητι τά
θερμότατα συγχαρητήρια καί τάς
ὁλοκαρδίους ἀδελφικάς ἡμῶν
εὐχάς δι’ ἔτη πολλά ἐν ὑγιεία ἀμφιλαφεῖ καί δυνάμει πολλῇ ὑψόθεν,
πρός συνέχισιν ἐπί μήκιστον τῆς τιμίας καί θεοφιλοῦς ἡμῶν ἐν τῇ
Ἐκκλησία ἀρχιερατικῆς διακονίας.
Παρακολουθοῦντες πάντοτε μετά φιλοστόργου ἐνδιαφέροντος τό
πολυσχιδές ἔργο, τό ὁποῖον ἐν τῇ
Θεοσώστω ὑμῶν Ἐπαρχία φιλοπόνως καί φιλοτίμως ἐπιτελεῖτε ὡς καλός οἰκονόμος τῆς ἐπαξίως πιστευθείσης ὑμῖν ἀρχιερατικῆς χάριτος
καί εὐθύνης, δοξολογοῦμεν τό πανάγιον ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί ἐκτενεῖς
ὑπέρ τῆς ὐμετέρας Ἱερότητος δεήσεις πρός Αὐτόν ποιούμεθα, ὥστε
«περισσεύειν μᾶλλον» ὑμᾶς, ἐπ’
ἀγαθῷ τοῦ περί ὑμᾶς ἀξιονομάστου
πρεσβυτερίου καί εὐσεβοῦς λαοῦ
καί ἐπ’ εὐκλεία τοῦ ὀνόματος τῆς
ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Συγχαίροντες καί αὖθις ἐν ἀγάπη
πολλῆ κατασπαζόμεθα ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ καί εὐχόμεθα ὅπως ἡ σωτήριος
πᾶσιν ἀνθρώποις χάρις τοῦ Θεοῦ
εὔη δαψιλής καί διαρκής μεθ’ ὑμῶν.

Προσφώνηση τοῦ Πρωτοσυγκέλλου
Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μπένου

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Πατέρες,
Ἡ σημερινή ἡμέρα τῆς 13ης Νοεμβρίου, πού
ἀνέτειλε καί πάλι ὁ φιλάνθρωπος Θεός, μᾶς δίδει τήν
πολύτιμη εὐκαιρία δύο τινά νά ἑορτάσωμε:
Πρῶτον νά τιμήσωμε καί ἐμεῖς μαζί μέ ὅλους τούς
Ὀρθοδόξους χριστιανούς τήν ἱερά μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός καί Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Νά φέρωμε εὐλαβῶς
στή σκέψη μας τόν πολυκύμαντο Βίο του, τό τέλος
του τό μαρτυρικό καί γενικῶς νά ἀνανεώσωμε τήν
ἀγάπη μας καί τόν ἀνυπόκριτο θαυμασμό μας γιά τήν
ὑπέροχη καί ἀξιοθαύμαστη διδασκαλία του.
Δεύτερον ἡ σημερινή ἡμέρα, ἡ 13η Νοεμβρίου,
ἔχει ἐπιπροσθέτως γιά ὅλους τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς ἐδῶ τοῦ τόπου, καί κάποια ἄλλη ἐξαιρετική σημασία. Εἶναι ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἄγει τά σεπτά Ὀνομαστήριά του ὁ Ποιμενάρχης τῆς Ἐλευθερουπόλεως, ὁ ὁποῖος φέρει τό ἔνδοξο ὄνομα τοῦ τιμωμένου σήμερα μεγάλου Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας
μας.Ἡ Ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μᾶςδίδει τήν εὐκαιρία καί στούς Κληρικούς του καί στόν εὐσεβῆ λαό τῆς θεοσώστου
Ἐπαρχίας του νά ἐκφράσουν τόν σεβασμό καί τήν
ἀγάπη τους στό πρόσωπό του.
Γι’ αὐτό καί ὁ ὁμιλῶν τήν στιγμή αὐτή ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἐλευθερουπόλεως εὔχομαι πρός τόν σεπτόν Ἐπίσκοπόν μας νά τόν φυλάττη
ὁ Πανάγαθος Θεός πάντοτε «σῶον, ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καί ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς
Ἀληθείας Του» Εἴησαν τά Ἔτη σας, Σεβασμιώτατε
Πάτερ καί Δέσποτα, πολλά, ὑγιεινά καί καρποφόρα
πρός δόξαν Θεοῦ καί εἰς ὠφέλειαν τοῦ χριστεπωνύμου εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς Ἐπαρχίας ταύτης.

B΄ Νέο Ἐξωκκλήσιο
Ξεχωριστή
πνοή ἔδωσε
στήν ἱστορική
ἐνορία τῶν
Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν
Ἐλευθερῶν,
τά 4 τελευταῖα χρόνια ὁ κτήτωρ ἱδρυτής ἑνός μικροῦ καί καλαίσθητου Ἐξωκκλησίου. Τό καλοκαίρι τοῦ 2007, γιά λόγους εὐγνωμοσύνης εἰς τόν
Θεόν, ἄρχισε νά κτίζει τό μικρό Ἐξωκκλήσιο τῶν
Ὁσίων Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου, Δαβίδ τοῦ ἐν
Εὐβοίᾳ καί τοῦ ἐν Ἀγίοις πατρός ἡμῶν Παρθενίου,
ἐπισκόπου Λαμψάκου.
Ποιά ἡ αἰτία τῆς ἀνέγερσης αὐτοῦ τοῦ Ἐξωκκλησίου;
Πρίν 15 περίπου χρόνια συγγενικό του πρόσωπο ἀρρώστησε ἀπό μεταστατικό καρκίνο. Μετά ἀπό
τίς ἀπαραίτητες ἰατρικές ἐξετάσεις σέ ἐξειδικευμένους γιατρούς καί ἰατρικά κέντρα, ἀποφάσισαν
νά ἐπισκεφθοῦν τήν Εὔβοια καί νά τελέσουν παράκληση καί Θ. Λειτουργία στίς Ἱερές Μονές Ὁσ.
Δαβίδ, ὅπου φυλάσσονται τά χαριτόβρυτα Ἱερά Λείψανα τοῦ Ὁσίου καί στήν Ἱερά Μονή Μακρυμάλλη, ὅπου φυλάσσεται ἡ τιμία Κάρα τοῦ θαυματουργοῦ Ἁγ. Παρθενίου, προστάτου τῶν καρκινοπαθῶν. Μετά τό προσκύνημά τους αὐτό ἐπαναλήφθηκαν οἱ ἐξετάσεις καί ὦ τοῦ θαὐματος! Μεταστατικός καρκίνος δέν ὑπῆρχε. Ἡ ἀμηχανία ἐπικράτησε καί οἱ ἐξετάσεις ἐπαναλήφθηκαν, ἀλλά μέ
τά ἴδια ἀποτελέσματα ὁ ἀσθενής ἦταν ὑγιής, ὑγιέστατος.
Παράλληλα τό χρονικό ἐκεῖνο διάστημα ὁ κ.
Φαρμάκης γνώρισε τό θαυμαστό βίο τοῦ Ὁσίου
Ὀνουφρίου, καί ἔτσι ἔκτισε τό Ἐξωκκλήσι. Ἀλλά
χρειαζόταν καί κάτι ἄλλο. Τό σπουδαιότερο.Ἡ
εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας
ἀγκάλιασε ἀπό τήν πρώτη στιγμή τό ἔργο αὐτό μέ
ἰδιαίτερη ἀγάπη. Ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης του αὐτῆς
ἦταν, ὄχι μόνο νά τελέσει τά θυρανοίξια, τήν ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ Ὁσ. Ὀνουφρίου, καί νά λειτουργήσει, ἀλλά καί τήν 1η Νοεμβρίου, τοῦ Ὁσ. Δαβίδ, νά γίνεται πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί τό πρωί Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία,
ἀλλά καί στίς 7 Φεβρουαρίου ὁλονύκτια ἀγρυπνία
πρός τιμήν τοῦ Ἁγ. Παρθενίου, Ἐπισκόπου Λαμψάκου.
Ἄξιος πολλῶν ἐπαίνων καί εὐχαριστιῶν ὁ κτήτωρ τοῦ Ἐξωκκλησίου αὐτοῦ καί εὐχόμαστε ἡ πράξη του νά βρῆ καί ἄλλους μιμητές.

Γ΄ Τό Μετόχι τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου

Τῇ 30η Ὀκτωβρίου 2010 καί ὥρα 17:00 τελέσθηκαν τά θυρανοίξια στόν ἱστορικό Ναό τοῦ
Ἀποστόλου Ἀνδρέου στό χωριό Ἅγιος Ἄνδρέας Καβάλας τῆς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως, ἀπό
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἐλευθερουπόλεως κ.Χρυσόστομο, παρόντων Βουλευτῶν Δημάρχων
Νομαρχιακῶν καί Δημοτικῶν Συμβού λ ων καί
πλῆθους λαοῦ τῆς περιοχῆς. Ὁ Ἱερός Ναός ἀνεγέρθηκε τό 1870 ἀπό Ρώσους μοναχούς τῆς Ἱ.
Σκήτης Ἁγίου Ἀνδρέου Καρυῶν Ἁγίου Ὄρους (Σεράι) καί ἀποτέλεσε μετόχι ἕως τό 1922. Μετά τήν
ἐρήμωσή του ἐγκαταστάθηκαν πρόσφυγες τοῦ
Πόντου. Λειτούργησε ἕως τό 1970 καί ἐγκαταλείφτηκε μή μπορώντας νά συντηρηθεῖ. Ὁ σημερινός
Δήμαρχος Ἐλευθερῶν κ. Χαράλαμπος Χρυσανίδης
τό ἀναστήλωσε ἐκ βάθρων μέ πρόγραμμα τῆς Ε.Ε.
κτιριακῶς. Οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ ἀνέλαβαν τόν
ἐσωτερικό ἐξωραϊσμό καἰ καλλωπισμό.
Ἀπόσπασμα ὁμιλίας στά θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου 30/10/2010
Τοῦ Πρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Λιγνοῦ
Τό 1840 ἔρχονται οἱ πρῶτοι Ρῶσοι μοναχοί στο
Ἅγιον Ὄρος.
Ἡ μονή τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος ἀριθμοῦσε
περί τούς 2.000 μοναχούς καί ἡ Σκήτη τοῦ Ἁγίου
Ἀνδρέου τούς 1.000. Ἔτσι λοιπόν τό 1869 ἡ Σκήτη
τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ἀγοράζει αὐτήν τήν περιοχή ἀπό
τόν Τοῦρκο μπέη Νουζλά, ἐξ οὗ καί τό τουρκικό ὄνομα τῆς περιοχῆς, ὁ ὁποῖος κατοικοῦσε στή Δράμα,
ἀντί τιμήματος 3.000 χρυσῶν τουρκικῶν λιρῶν. Ἡ
περιοχή αὐτή ἁπλωνόταν μέχρι τήν σημερινή
Ν.Ἡρακλείτσα καί τό λιμάνι τῆς Ν. Περάμου πού
ὅπως γνωρίζουμε ἔχει στρατηγική σημασία γιά τή
Βόρειο Ἑλλάδα.
Ἐδῶ εἶχαν χτίσει τό μοναστήρι τους πρός τιμή
τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα, μέ αὐτόν τό Ναό ὡς κεντρικό καί γύρω ἀπό αὐτόν τά κελλιά τους, μέ τούς
βοηθητικούς χώρους, τούς μύλους, τά ἐλαιοτριβεῖα
καί τούς ἀμπελῶνες, πού προμήθευαν μέ αὐτά τό
Ἅγιον Ὄρος. Οἱ μοναχοί ἐδῶ ἔφτασαν τούς 100 καί
εἶχαν ἄλλους τόσους ἐργάτες γιά τούς ἐλαιῶνες καί
τούς ἀμπελῶνες.
Ἔτσι λοιπόν ἀπό 1907 μέχρι τό 1913 μία αἵρεση
ἀναφύεται μεταξύ τῶν Ρώσων μοναχῶν στή σκήτη
τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα στό Ἅγιο Ὄρος. Ἡ αἵρεση τῶν
ὀνοματολατρῶν δηλαδή τῆς θεοποιήσεως τοῦ
ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ καί τῆς ταυτίσεώς του μέ τήν
οὐσία Του. Τόν Ἰούλιο τοῦ 1913 ὁ ρωσικός στρατός
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Τί τιμοῦμε

AMBΩN
Τηλεγραφική
14 ἀναφορά

Ἑλληνοϊταλικός πόλεμος, Γερμανική ΚατοΣεβασμιώτατε, σεβαστοί πατέρες, ἀξιότιμε
κ. Δήμαρχε, ἐπίσημοι ἐκπρόσωποι στρατιω- χή. Ἤπειρος,Ἰωάννινα, Θεσπρωτία, Πειραιάς,
τικῶν καί πολιτικῶν ἀρχῶν, ἀγαπητοί συνάδελ- Τατόϊ, Πάτρα, διώρυγα Κορίνθου, Πρέβεζα,
Μακεδονία, Πίνδος, Κορυτσά, Ἅγιοι Σαράντα,
φοι καί μαθητές, κυρίες καί κύριοι,
τιμοῦμε σήμερα τήν 70ή ἐπέτειο ἑνός ἐθνι- Τεπελένι, Δελβίνο, Θεσσαλονίκη, Μάλεμε, Χακοῦ ἄθλου ἀπό τούς μεγαλυτέρους στή νεότερη νιά, Σούδα, Καλάβρυτα, Δίστομο, Ἀνώγεια,,
Καισαριανή, Κοκκινιά. Πολιτικοί: Παπάγος,
ἱστορία μας.
Κάθε χρόνο αὐτή τήν ἡμέρα μέ τά φτωχά καί Μεταξᾶς, Κυρυζῆς, Τσουδερός, Γκράτσι, Μουχιλιοειπωμένα λόγια μας, μιλᾶμε μέ τή δέουσα σολίνι, Τσιάνο, Χίτλερ. Τορπιλλισμός Ἕλλης.
ἐπισημότητα γιά τίς σημαντικότερες ἐκεῖνες σε- Πλοῖα: Ὡρίων, Ὕδρα. Ὑποβρύχια: Παπανικολῆς, Κατσώνης κ. ἄ. Βομβαρδιλίδες τῆς ἱστορίας μας, πού τείΚρίσιμα,
σμοί: Ἄξονας, Ἀλβανοί, Ἰταλοί,
νουν νά σβήσουν στό βωμό τῆς
παγκοσμιοποίησης, λές καί τό ἐπίκαιρα ἐρωτήματα Ἄγγλοι, Γερμανοί, Βούλγαροι,
Ρῶσοι. Νίκες, ἧττες, ἀπώλειες,
μελάνι δέν ἐπαρκεῖ σέ ἐποχές
εἰρήνης, εὐημερίας καί ἀνάπτυξης, ἀκόμη καί κατοχή, ἀντίσταση, ἀπελευθέρωση.
Σύντομη κινηματογραφική ἀναδρομή, πού
ἄν ἐπηρέασαν καί καθόρισαν τήν εὐρωπαϊκή
ματώνει τήν ψυχή μας, ἀλλά καί κορυφώνει τήν
καί κατά συνέπεια καί τήν παγκόσμια ἱστορία.
Πρός τό παρόν, ὅμως, μελετᾶμε καί μαθαί- ὑπερηφάνειά μας.
Γεγονότα καί πρόσωπα, πού χρειάζεται νά
νουμε τήν ἱστορία μας, εὐτυχῶς, γι’ αὐτό καί
δέν χρειάζεται στήν παροῦσα στιγμή νά ἐξιστο- διδασκόμαστε ἀπό αὐτά καί νά τά θυμόμαστε,
ρήσουμε μέ λεπτομέρεια τά γεγονότα, τά ὀνό- ὄχι μόνο ἐπετειακά ἀλλά καί καθημερινά.
Χρειάζεται νά θυμόμαστε τήν ἀξία τοῦ
ματα, τούς ἀριθμούς.
Μόνο τηλεγραφικά θά τά ἀναφέρουμε σέ λαοῦ μας, πού ὄρθωσε τό παράστημά του καί
ἀνάμνηση καί τοῦ ἰταμοῦ τηλεσιγράφου πού πολέμησε μέ αὐταπάρνηση ὑπέρ τῶν ἰδανικῶν
ἀπεδόθη στούς Ἕλληνες ἀπό τούς Ἰ ταλούς, τοῦ ἐλεύθερου ἀνθρώπου ἀντιστεκόμενος σέ
ὥστε νά μείνει ἀνεξίτηλο στίς μνῆμες ὅλων τό ὅ,τι καταρρακώνει τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια.
Ἀποτίουμε φόρο τιμῆς στούς ἐθνικούς μας
ἀνεπανάληπτο ἑλληνικό «ΟΧΙ».
ἥρωες, ἐπιζῶντες καί θανόντες.
Ἀναφωνοῦμε ταπεινά ἕνα τεράστιο «εὐχαριστῶ», γιατί μέ τή θυσία τους προσπάθησαν νά
κληροδοτήσουν σέ ἐμᾶς τούς νεότερους μιά
ἐλεύθερη ζωή, πλούσια σέ «ἀξίες».
Τίς ἀξίες ἐκεῖνες, πού δυστυχῶς σήμερα,
ὅλοι παραδεχόμαστε ὅτι ἔχουν χαθεῖ ἀ πό τή
σύγχρονη συνείδηση καί ταυτότητά μας.
Πῶς ὅμως; Γιατί; Δέν ἔχουμε ἐμεῖς οἱ νεοέλληνες «ψυχή; ἐκείνη τήν ὑπερήφανη καί ἡρωϊκή
ψυχή τῶν προγόνων μας, πού προκάλεσε θαυμασμό παγκοσμίως, ὥστε νά μείνει ἀξέχαστη ἡ

μνήμη
διαρκής

Ἁπλοί,
ἀλλά
γενναῖοι

Ἐμεῖς
σήμερα;

φράση τοῦΤσῶρτσιλ: «ἀπό δῶ καί στό ἑξῆς θά
λέμε ὅτι οἱ ἥρωες πολεμοῦν σάν Ἕλληνες»; Κυριευτήκαμε ἀπό νοσηρή ὀκνηρία καί φόβο;
Μά καί οἱ πολεμιστές τοῦ ᾽40 καί οἱ ἀγωνιστές τῆς κατοχῆς, ἁπλοί ἄνθρωποι δέν ἦταν;
Ἄνθρωποι τοῦ μόχθου καί τῆς βιοπάλης; Ἦταν,
ὅμως, ἀνδρεῖοι, γενναῖοι καί ἑνωμένοι. Ἄνθρωποι πρότυπα. Γιατί πάλεψαν. Θυσιάστηκαν.
Δέν ὑπολόγισαν οὔτε χιόνια, οὔτε κρύο, οὔτε
πείνα, οὔτε κούραση, οὔτε κρυοπαγήματα,
οὔτε τόν ἴδιο τό θάνατο. Δέ φοβήθηκαν, γιατί
ἦταν ἀθῶοι. Καί οἱ ἀθῶοι δέ φοβοῦνται ποτέ.
Κι ἦταν μόνο μιά χούφτα οἱ Ἕλληνες μπροστά
στόν ἐχθρό. Μιά χούφτα πού ἔγινε γροθιά.
Γιατί ὅπως εἶπε κι ὁ Εὐριπίδης στίς Τρωάδες:
«Ὁ μυαλωμένος ἄνθρωπος τόν πόλεμο ἀποφεύγει, μά στήν ἀνάγκη αὐτή κανείς ἄν ἔρθει,
δόξα μικρή δέν εἶναι ἕνας ὡραῖος γιά τήν πατρίδα θάνατος». Κι ὕστερα στή σκλαβιά πάλι,
δέν φοβήθηκαν τίς φυλακίσεις, τά στρατόπεδα
συγκέντρωσης, τήν ἐρήμωση καί τή λεηλασία
τῶν χωριῶν τους, τά βασανιστήρια, τίς ἐκτελέσεις. Νίκησαν τούς φόβους τους καί κέρδισαν
τήν ἐλευθερία. Ξανάρχισαν πάλι μέσα ἀπό τίς
στάχτες νά ξαναχτίζουν τή ζωή τους, τή χώρα
τους.
Ἐμεῖς σήμερα; Γιατί δέν ἐξαλείφουμε τούς
φόβους μας, ἀφοῦ ποθοῦμε ὅσο τίποτε ἄλλο πιά
τή φυλακισμένη μέσα στά ὡραιοποιημένα
κλουβιά μας ἐλευθερία; Θυσία χρειάζεται. Θυσία τοῦ ἐγωισμοῦ μας καί ἠχηρά «ὄχι». Ὄχι
στή βία, ὄχι στήν ἀδικία, ὄχι στήν καταπάτηση δικαιωμάτων πού κατακτήθηκαν μέ αἷμα
καί ἱδρῶτα, ὄχι στά συμφέροντα τῶν «τρανῶν
καί δυνατῶν».
Γιατί, λοιπόν, δέν ξεκινᾶμε; Δέν μάθαμε τίποτα ἀπό τό παρελθόν μας; Τό ἀγνοοῦμε; Τό
περιφρονοῦμε; Καί ποιός εὐθύνεται γι’ αὐτό;
Ἐμεῖς, οἱ ἴδιοι. Μεταλλαχτήκαμε. Πέσαμε
στήν καλοστημένη παγίδα τῆς μικροαστικῆς
καί ἐφήμερης καλοπέρασης καί εὐημερίας,
χωρίς βάθος καί οὐσία.
Ἄλλες προτεραιότητες ἔχουμε σήμερα. Τό
χρῆμα, τήν ἐξουσία. Δυστυχῶς, μεγάλες μορφές
δουλείας. Οἱ σχέσεις μεταξύ μας ἐπιφυλακτι-

κές, χωρίς ἐμπιστοσύνη, ἀκόμη καί ἐχθρικές,
ἐνῶ τά ἴδια ζητᾶμε, γιά τά ἴδια ἀγωνιοῦμε.
Σχέσεις δίχως σταγόνα ἀγάπης στό συγγενῆ,
στό φίλο, στό συμπατριώτη.
Δέν ποθοῦμε πιά τίποτα. Οὔτε τή δημοκρατία, οὔτε τή δικαιοσύνη, οὔτε τήν ἀλήθεια; Τίποτα ὡραῖο δέν μᾶς συγκινεῖ πιά; Ἔτσι καταστρεφόμαστε ὁλοένα καί πιό πολύ. Καί τά βάζουμε μέ ὅλους ἐκτός ἀπό τόν ἑαυτό μας. Καί
ἄς καταστραφοῦμε. Τί πειράζει; Φταῖμε καί
πληρώνουμε. Μέ ποιό δικαίωμα, ὅμως, καταστρέφουμε τά παιδιά μας; Γιατί ὅλη ἡ πορεία
μας ἐκεῖ ὁδηγεῖ. Στήν καταστροφή τῶν παιδιῶν
μας. Ὅλων. Ἀκόμη καί τῶν «ἰσχυρῶν καί δυνατῶν».
Ἄς ἀλλάξουμε, λοιπόν. Ἔστω καί σιγά-σιγά. Προλαβαίνουμε νά σώσουμε αὐτά πού οἱ
πρόγονοί μας φύλαξαν μέ αἷμα καί πόνο.
Προλαβαίνουμε νά χαρίσουμε στά παιδιά μας
ἐλεύθερη καί ἀξιοπρεπῆ ζωή. Ἀλλά κι ἄν ἀκόμη
καί αὐτό δέν τό κάνουμε ἐμεῖς, θά τό κάνουν τά
παιδιά μας. Θά ἀναζωογονήσουν τό ἄνυδρο καί
ξερό τοπίο τῶν μεγάλων. Ἡ νέα γενιά δέν εἶναι
δίχως ὄνειρα. Γιά τοῦτο θά βιώσει ἕνα νέο ἔπος,
τό ἔπος τῆς καθάριας σκέψης, τῆς ἀρετῆς καί
τῆς ἀνδρείας.
Ἄς πάρουν, λοιπόν, οἱ νέοι τή σκυτάλη καί
ἄς ἐπαναπροσδιορίσουν τά πρότυπά τους.
Ἄς ἀφανίσουν τόν προσωπικό ἐγωισμό. Ἄς μάθουν ἀπό τά δικά τους λάθη, ἄς εὐεργετηθοῦν
ἀπό τήν ἱστορία μας, ἄς σεβαστοῦν τόν παγκοσμίως ξακουστό πολιτισμό μας, καί ἄς ἀναβιώσουν τά προγονικά ἰδανικά μας γιά μιά νέα
ζωή, ὡραία, πραγματική, οὐσιαστική χωρίς πολέμους, χωρίς κάθε εἴδους κατοχή, ἀλλά ζωή
ἀγάπης καί ἀληθινῆς εὐτυχίας.
Ἄς ποῦνε «ὄχι» σάν τό «Ὄχι» τοῦ ᾽40 στήν
ἄθλια ἀπαξίωση τῶν προγονικῶν ἀρχῶν μας
πού βιώνουμε σήμερα. Ἄς ποῦνε «ὄχι»στόν
ἐκμαυλισμό τῆς συνείδησης, στόν ἐξανδραποδισμό τῆς βούλησης καί τῆς κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς, στήν ἀτομική καί κοινωνική ἐξαθλίωση,
στόν ἀποπροσανατολισμό ἀπό τήν ὀμορφιά τῆς
ζωῆς καί τῆς γνώσης.
n

Ἄς προλάβωμε.

Τά
ΟΧΙ
τῶν νέων
μας.
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Εὐτυχῶς πού ἡ οἰκονομική κρίση καί τό εἴχαμε ἐπανάληψη, μέχρι νά «μποῦμε στό
μνημόνιο τοῦ Δ.Ν.Τ. δέν ἔχουν σκεφτεῖ νά νόημα» , ὅπως μᾶς ἔλεγαν. Αὐτό συμβαίνει
κάνουν περικοπές καί στίς γιορτές, ἀφοῦ καί μέ τήν περίπτωσή μας τώρα. Πρέπει νά
αὐτό θά σήμαινε πώς τά Χριστούγεννα δέν μποῦμε στό νόημα τῶν ὅσων μᾶς συμβαίθά ἔρχονταν τό 2010 γιά τήν Ἑλλάδα, μιά νουν, ὥστε αὐτή ἡ δοκιμασία νά γίνει
καί βρισκόμαστε ὑπό ἐπιτήρηση.
ἀφορμή νά ἀλλάξουμε ρότα. Τώρα ἀπό
Ὅλα αὐτά τά χρόνια λέγαμε καί ξαναλέ- ἀνάγκη, ἀλλά ἀργότερα ὅταν τά πράγματα
γαμε, πώς εἶναι τόσο λίγο νά συνδέει κανείς θά ξαναφτιάξουν, νά συνεχίσουμε νά
τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ μέ τά πολύχρωμα ἔχουμε σάν γνώμονα στή ζωή μας τήν ἀσκηλαμπάκια, τίς φορτωμένες βιτρίνες τῶν κα- τική διάσταση τῆς πίστης ἀλλά καί τῆς παταστημάτων, καί τίς ὑπερχρεωμένες πιστω- ράδοσής μας.
τικές κάρτες.
Ἑκατό χρόνια ἐφέτος ἀπό
Καί νά πού ἐφέτος κανέτήν
κοίμηση τοῦ «σαγηνευἩ σημερινή κρίση
νας μας, οὔτε κἄν ἐμεῖς οἱ
τικοῦ καί γλυκύτατου» διηἱεροκήρυκες, θά μπορέ- ἀπό θεολογική σκοπιά γηματογράφου μας Ἀλεξάνσουμε νά ἀναφερθοῦμε σέ
δρου Παπαδιαμάντη. Οἱ
αὐτή τήν ὑλιστική προσέγγιση τῆς γιορτῆς, πρωταγωνιστές τῶν χριστουγεννιάτικων
ἀφοῦ ἔτσι κι ἀλλιῶς οὔτε τά λαμπάκια εἶναι διηγημάτων σά νά εἶναι πιό κοντά μας ἐφέτόσο φωτεινά, οὔτε οἱ βιτρίνες τόσο φορ- τος. Ἡ Σταχομαζώχτρα, ὁ πάπα-Φραγκούτωμένες, ἀλλά οὔτε καί οἱ πιστωτικές κάρ- λης, ἡ Κοκκώνα σά νά ἔχουν βγεῖ ἀπό τίς σετες διαθέσιμες γιά ἐπιπλέον πίστωση.
λίδες τῶν βιβλίων καί νά στέκονται δίπλα
Ἀκούω συνέχεια ἀπό παντοῦ τήν ἴδια μας ψιθυρίζοντάς μας τίς ἱστορίες τῶν
φράση: «τά ἀπολύτως ἀπαραίτητα» καί σκέ- δικῶν τους Χριστουγέννων. Χριστούγεννα
φτομαι μερικά χρόνια πρίν, πόσο διαφορε- χωρίς φκιασίδια περιττά, πού ὅμως μέσα
τικοί ἤμασταν ὅλοι μας , ὅταν πιστέψαμε τους ἔκλειναν ὅλη ἐκείνη τή Θεολογία τοῦ
πώς ἡ Ἑλλάδα ἦταν πιά σέ τροχιά ἀνάπτυ- μεγάλου γεγονότος.
ξης καί ἑπομένως μπορούσαμε νά ξοὉ Χριστός θά συνεχίσει νά γεννιέται
δεύουμε χωρίς μέτρο. Κι ἔτσι γεννιόταν ὁ κάθε χρόνο. Δέν πρόκειται νά τόν ἐμποδίσει
Χριστός μέσα στά πολυκαταστήματα, ἀνά- καμιά οἰκονομική κρίση ἀλλά καί καμιά ἐπιμεσα στά ἠλεκτρονικά παιχνίδια τῶν παι- τήρηση ὥστε νά ἔρχεται συνέχεια καί νά
διῶν καί πάνω στήν τσόχα τῶν ἄλλου εἴδους ἀνάβει τή φλόγα τῆς ἐλπίδας καί τῆς διπαιχνιδιῶν τῶν ἐνηλίκων, αὐτῶν πού ὀνο- καιοσύνης στόν κόσμο. Πόσο διαφορετικός
μάζουν «τυχερῶν», ἄσχετα ἄν ἔχουν φέρει θά ἦταν αὐτός ὁ κόσμος ἄν εἶχε πάρει στά
τήν ἀτυχία καί τήν ἀπελπισία σέ χιλιάδες σοβαρά τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Ἄν εἶχε
οἰκογένειες.
κάνει βίωμα τήν ἀγάπη γιά τήν ὁποία
Ἡ Ἐκκλησία μᾶς διδάσκει πώς ἡ κάθε δο- Ἐκεῖνος σταυρώθηκε. Ἄν εἶχε κάνει βίωμα
κιμασία ἔρχεται γιά νά μάθουμε κάτι. Εἶναι τή θυσία πρός τόν ἄλλο, τόν ὁποιοδήποτε
μία ὑπενθύμιση ἀπό τό Θεό γιά νά μπορέ- ἄλλο, τόν μετανάστη, τόν ἀσθενῆ, τόν κοισουμε νά ἐλέγξουμε τήν πορεία τῆς ζωῆς νωνικά ἀποκλεισμένο, αὐτόν πού θά μπομας. Νά δοῦμε τήν πυξίδα καί νά ἀλλάξουμε ροῦσε νά εἶναι Ἐκεῖνος, μέ ἄλλα ροῦχα, μέ
ρότα. Ἄλλες φορές τό κάνει ἤπια καί ἄλλες ἄλλη μορφή, μέ ἄλλο χρῶμα.
φορές πιό δυναμικά, ἀνάλογα μέ τό βαθμό
Ὅλοι ἔχουμε νά μάθουμε πολλά ἀπό
τῆς ἀντίληψής μας. Ἡ πρακτική αὐτή μοιάζει αὐτή τή δοκιμασία. Ὅποια θέση κι ἄν
τόσο πολύ μέ αὐτές τῶν δασκάλων μας στό ἔχουμε. Λιγότερο ἤ περισσότερο ὑπεύθυνη
σχολεῖο, ὅταν ὡς μαθητές κάποιες φορές σέ σχέση μέ τό δημόσιο βίο. Κάποια στιγμή
δέν καταλαβαίναμε τό μάθημα. Καί τότε ὅλοι μας κάναμε τά «στραβά μάτια» στίς

ὑπερβολές καί ἴσως καί στίς
ἀνομίες, χωρίς αὐτό νά ἀμνηστεύει τίς πολιτικές ἐπιλογές
τῶν καθ’ ὕλην ἁρμοδίων τῆς
κάθε ἐποχῆς πού ἔχουν φέρει
τήν πατρίδα μας στή σημερινή
κατάσταση.
Ὅμως ὁ κόσμος δέν καταστρέφεται ἐπειδή τό θέλουν οἱ
τραπεζικοί ὀργανισμοί ἤ οἱ
δῆθεν δυνατοί τοῦ κόσμου.
Μόνο ὁ Θεός εἶναι ὁ ἀπόλυτος
κυρίαρχος τοῦ κόσμου καί
Ἐκεῖνος θά ἀποφασίσει πότε
θά ἔρθει τό τέλος του. Ἑπομένως ἄς μήν σβήσει ἡ ἐλπίδα
ἀπό τίς καρδιές μας, ἄς μήν
ἀφήσουμε καμία κρίση νά ἐξορίσει ἀπό τή ζωή μας τό Θεό,
τήν ἀνθρωπιά, τήν πίστη. Ἄς
νιώσουμε πώς ὁ ἐρχομός τοῦ
Χριστοῦ ἐφέτος μᾶς φέρνει
ἀκόμη πιό κοντά μεταξύ μας.
Μακριά ἀπό ἐμᾶς ἡ ματαιοδοξία μαζί μέ τήν ἐγωιστική
ὀπτική τῆς ζωῆς. Ἄς αἰσθανθοῦμε τήν ἀνάγκη τοῦ διπλανοῦ μας ὡς δική μας ἀνάγκη.
Ὅλοι μαζί σέ μία κοινωνία ἀγάπης μποροῦμε νά ὑπερβοῦμε
τήν ὅποια κρίση. Σέ μία τέτοια
φάτνη θά θελήσει νά γεννηθεῖ
ὁ Χριστός. Μία φάτνη τήν
ὁποία
ἔχουμε
φτιάξει
ὅλοι
μαζί συλλογικά
γιά νά στεγάσουμε
τόν
ἀρχηγό τῆς
ζωῆς, τῆς
ἐλπίδας
καί τῆς
δικαιοσύνης.

Συνέχεια ἀπό τή σελ. 13

μέ τρία πολεμικά πλοῖα παραλαμβάνει καί μεταφέρει βιαίως 833
συνολικά ρώσους μοναχούς ὀνοματολάτρες στήν Ὁδησσό. Τό
Ἅγιον Ὄρος ἠρέμησε καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Γερμανό ς συνιστᾶ κανείς ἀπό
αὐτούς τούς μοναχούς νά μήν
ἐπανέλθει.Ἐξαιτίας τῆς αἱρέσεως
αὐτῆς ὁ ἀριθμός τῶν ρώσων μοναχῶν στή Σκήτη περιορίστηκε
καί ἄρχισε ἡ παρακμή της, ἡ
ὁποία συνεχίστηκε μέ τή ρωσική
ἐπανάσταση τοῦ 1917, διότι ἔκτοτε ἔπαυσαν νά ἔρχονται νέοι μοναχοί, καί ἔτσι σιγά σιγά ἐρημώθηκε μαζί καί τό μετόχι τους,
ἐδῶ στό σημερινό αὐτό χωριό.
Μετά τήν συνθήκη τῆς Λωζάνης τό 1922 Ἕλληνες πρόσφυγες ἀπό τήν Νικόπολη τοῦ Πόντου ἦρθαν καί ἐγκαταστάθηκαν
στό Μετόχι αὐτό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, ἐνῶ κάτω στήν Ν. Ἡρακλείτσα πρόσφυγες ἀπό τήν ἀνατολική Θράκη. Τό Ἑλληνικό
κράτος τό 1924 ἀπαλλοτρίωσε ὅλη τήν περιοχή μέ τά κτήματα τοῦ μετοχιοῦ καί τά μοίρασε στούς πρόσφυγες Ποντίους καί
Θρακιῶτες. Τό χωριό εἶχε τήν ὀνομασία τοῦ Τούρκου Νουζλᾶ
ἑως τό 1928 πού μετονομάστηκε ἐπίσημα σέ Ἅγιο Ἀνδρέα. Ἕως
τό 1934 ἀνῆκε τήν κοινότητα τῶν Ἐλευθερῶν. Τό 1934 μέ
Διάταγμα ἀναγνωρίσθηκε ὡς ξεχωριστή Κοινότητα. Ἀπό τό 1998
ἀποτελεῖ Δημοτικό Διαμέρισμα τοῦ Δήμου Ἐλευθερῶν.
Οἱ πρόσφυγες λοιπόν σιγά σιγά γκρέμισαν τά κτίρια καί χρησιμοποίησαν τά ὑλικά γιά τήν ἀνοικοδόμηση οἰκιῶν. Αὐτός ὁ
περικαλλής Ναός ἔμεινε καί τούς ἐξυπηρέτησε μέχρι τό 1970,
ὅπου μή μπορώντας νά τόν ἀναστηλώσουν ἔχτισαν τόν Ναό τῶν
Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων, μέ τήν συνδρομή τῶν ξενιτεμένων
γιά δεύτερη φορά συγχωριανῶν τους στή Δυτική τότε Γερμανία. Ὁ Ναός ἐφόσον δέν λειτουργοῦσε ἐρήμωσε καί σιγά
σιγά ἄρχισε νά καταρρέει πρῶτα ὁ νάρθηκας, πού στόν ἐπάνω
ὄροφο στέγαζε τό Ἡγουμενεῖο, στή συνέχεια τά δάπεδα τοῦ
Ναοῦ καί τοῦ κάτω ὀρόφου πού ἦταν ὁρισμένα κελλιά μονάχων.
Ὁ Ναός ἀνῆκε ἰδιοκτησιακά στή Διεύθυνση Γεωργίας Καβάλας. Μέ αἴτησή του τό 1998 ὁ πρῶτος Δήμαρχος τῶν
Ἐλευθερῶν κ. Ἡρακλῆ͂ς Καραμπερίδης ζήτησε καί πῆρε στήν
ἰδιοκτησία τοῦ Δήμου τόν ἐρειπωμένο Ναό τοῦ ἄλλοτε Ρωσικοῦ Μετοχιοῦ. Ἀπό τότε γινόταν προσπάθειες νά ἐνταχθεῖ σέ
κάποιο πολιτιστικό πρόγραμμα καί νά χρηματοδοτηθεῖ ἡ ἀναστήλωση καί ἀνακαίνισή του.
Ὁ σημερινός Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Χρυσανίδης τό κληρονόμησε ἀπό τόν προκάτοχό του καί ἔβαλε ἕναν ἀπό τούς
πρωταρχικούς του στόχους τήν ἀναστήλωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τό 2009 κατάφερε καί τό ἐνέταξε στό κοινοτικό πρόγραμμα
«Θησέας» τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἀνακαινίζοντάς το στή σημερινή του μορφή. Βέβαια τά χρήματα δέν ἔφτασαν νά ὁλοκληρωθοῦν καί οἱ τρεῖς ὄ́ροφοι, ἀλλά ἐλπίζουμε ὅτι στό
μέλλον ὁ διευρυμένος πλέον Δῆμος Παγγαίου δέν θά ξεχάσει
αὐτό τό θρησκευτικό καί ἱστορικό μνημεῖο αὐτῆς τῆ͂ς περιοχῆς.
Τόν ἐσωτερικό ἐξωραϊσμό καί καλλωπισμό τοῦ Ναοῦ τόν
ἔχουν ἀναλάβει πλέον, ὡς ὑποχρέωση καί κληρονομιά τους οἱ
ἐνορίτες τοῦ χωριοῦ μας, τούς ὁποίους εὐχαριστῶ, ἀπό τά τρίσβαθα τῆς καρδιᾶς μου καθώς καί τούς εὐλαβεῖς προσκυνητές γιά τήν συνδρομή τους.
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Οἰκονομικά

Ὑπό τοῦ Νικολάου Χατζητριανταφύλλου, Οἰκονομολόγου,
Ὑπευθύνου Οἰκονομικῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως
1. Τί σημαίνει σφάλματα λογικῆς
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3. Ἄλλο παράδειγμα

Τά σφάλματα λογικῆς εἶναι λανθασμέΤό «σφάλμα σύνθεσης» συναρτᾶται
να συμπεράσματα στά ὁποῖα πολλές φορές στενά μέ τό λεγόμενο «ἀποτέλεσμα ἀναπήμία θεωρία μᾶς ὁδηγεῖ. Ἀναφορικά παρακάτω δησης ἤ παράδοξο τοῦ Jevons». Σκεφτεῖτε
παραθέτουμε ὁρισμένα σχετικά μέ τήν οἰκο- ἄς ποῦμε ἕναν οἰκολογικά συνειδητοποιημένο
ἄνθρωπο πού ἀποφασίζει νά ζήσει στήν
νομική ἐπιστήμη.
Ἕνας ἀπό τούς λόγους (ἴσως καί ὁ κυ- ὕπαιθρο γιά νά βελτιώσει τήν ποιότητα ζωῆς
ριότερος) διαχωρισμοῦ τῆς κλασσικῆς οἰκο- του καί νά τρώει βιολογικά προϊόντα. Ἔτσι
νομικῆς θεωρίας σέ Μικροοικονομία καί ὅμως πολλαπλασιάζει τίς διαδρομές του μέ
Μακροοικονομία εἶναι τό λεγόμενο «σφάλμα αὐτοκίνητο πρός τήν πόλη αὐξάνοντας τή
σύνθεσης». Ἡ μελέτη τῆς μικροοικονομίας ρύπανση τοῦ περιβάλλοντος! Ἤ τήν περίπτωση πού ἔχουμε μαζιἀφορᾶ τήν ἐξέταση τῶν
κή στροφή στήν κατανάἐνεργειῶν τῶν «οἰκονοΚάποια γεύση
μούντων ἀτόμων» ἐνῶ ἡ ἀπό τά οἰκονομικά… μυστήρια λωση βιολογικῶν προϊόντων. Σέ αὐτή τήν περίμακροοικονομία μελετά
τά φαινόμενα καί τίς συμπεριφορές στό σύ- πτωση ὁ παραγωγός καί πωλητής αὐτῶν τῶν
νολο μίας οἰκονομίας. Τό προαναφερόμενο προϊόντων στή λαϊκή τῆς γειτονιᾶς ἀρχίζει
«σφάλμα σύνθεσης» συμβαίνει ὅταν δεχόμα- νά ἀνεβάζει τόν κύκλο ἐργασιῶν του (τζίρο),
στε ὅτι ἐκεῖνο τό ὁποῖο ἰσχύει γιά τά ἄτομα καί βρίσκεται μέ περισσότερα χρήματα στήν
ἰσχύει ἀναγκαστικά καί γιά τό σύνολο τῆς τσέπη. Ἀμέσως ἀγοράζει ἕνα μεγαλύτερο
οἰκονομίας! Τό σφάλμα σύνθεσης εἶναι φορτηγό γιά νά μεταφέρει τά προϊόντα του
σφάλμα λογικῆς.
προκαλώντας ὅμως μεγαλύτερη ρύπανση!
Σκεφτεῖτε τώρα ὅτι μία τέτοια ἐξέλιξη γίνε2. Ἕνα παράδειγμα
ται σέ πανεθνική κλίμακα, καί οἱ καλλιεργητές κηπευτικῶν προϊόντων ἐπωφελοῦνται
Παράδειγμα: Ἄν μειωθεῖ ὁ ἐργατικός μισθός, στή μικροοικονομική ἀνάλυση, ἡ ἀτο- γιά νά ἀλλάξουν ὅλοι αὐτοκίνητα. Ἔτσι
αὐξάνεται ὁ τζίρος τοῦ ἐμπόρου ἐπαγγελμική ἐπιχείρηση μπορεῖ νά αὐξήσει τό κέρματικῶν αὐτοκινήτων, ὁ ὁποῖος μέ τά χρήδος της ἐφόσον ἡ τιμή παραμείνει σταθερή.
ματα πού μάζεψε ἀπό τούς ἐμπόρους βιοἈπό μακροοικονομική ἄποψη ὅμως τό συμλογικῶν προϊόντων, πληρώνει ἕνα σοῦπερ
πέρασμα αὐτό δέν εἶναι ἀποδεκτό, γιατί, ἄν
ἀεροπορικό ταξίδι γιά τήν ἄλλη ἄκρη τοῦ κόμειωθοῦν οἱ μισθοί σέ ὅλους τούς κλάδους
σμου προκαλώντας τόση ρύπανση ὅσο αὐτή
τῆς οἰκονομίας θά μειωθεῖ ἡ ἀγοραστική δύπού θά προκαλοῦσαν χιλιάδες αὐτοκίνητα
ναμη τῶν καταναλωτῶν (ἀφοῦ καί ὁ μισθός
μαζί!
ἀποτελεῖ εἰσόδημα γιά τά ἄτομα) μέ συνέ4. Τό “παράδοξο τῆς φειδοῦς”
πεια μείωση τῆς συνολικῆς ζήτησης καί στή
συνέχεια τῶν τιμῶν, ἄρα καί τῶν κερδῶν τῶν
Μία ἄλλη (ἀπό τίς πιό γνωστές Κεϋνἐπιχειρήσεων.
σιανές) οἰκονομικές θεωρίες εἶναι τό λεγόμενο «παράδοξο τῆς φειδοῦς». Κοντολογίς
αὐτό πού μᾶς λέει τό παράδοξο εἶναι ὅτι ἐνῶ

ἡ ἀποταμίευση εἶναι οἰκονομικά ἐπωφελής
γιά τό μεμονωμένο ἄτομο, ἄν τό κάνουμε ὅλοι
αὐτό, τότε ὁ συνολικός πλοῦτος θά μειωθεῖ.
Ἡ λογική εἶναι ἡ ἑξῆς: Ἄν ταυτόχρονα αὐξήσουμε ὅλοι τό ποσοστό τοῦ εἰσοδήματος πού
ἀποταμιεύουμε, τότε θά μειωθεῖ ἡ κατανάλωση (ζήτηση γιά ἀγαθά). Οἱ ἐπιχειρήσεις τό
βλέπουν αὐτό καί μειώνουν τήν παραγωγή
τους. Ἡ ἀνεργία αὐξάνεται φυσικά ὁδηγώντας σέ ἕνα νέο κύμα μείωσης τῆς κατανάλωσης (ἀφοῦ πολλοί χάνουν τούς μισθούς
τους) κ.ο.κ. Ἡ οἰκονομία μπαίνει σέ ὕφεση
καί ὅλοι γίνονται φτωχότεροι.
Τό ἐρώτημά σας μετά τήν ἀνάγνωση
ὅλων τῶν παραπάνω σίγουρα, θά εἶναι ὁ λόγος πού ἀναφέρουμε αὐτά τά παράδοξα.
Ἕνα ἀπό τά πρῶτα μαθήματα πού οἱ φοιτητές τῶν οἰκονομικῶν μελετοῦν εἶναι ἡ καμπύλη Laﬀer, καί ἡ ὁποία ἁπλά δείχνει ὅτι τά
φορολογικά ἔσοδα αὐξάνουν μέχρι ἕνα συγκεκριμένο
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Φορολογική κλίμακα
ἀνεξάρτητα ἀπό τήν αὔξηση στούς φορολογικούς συντελεστές. Ἡ θεωρία λέει ὅτι καθώς αὐξάνονται οἱ φόροι, ὁλοένα καί λιγότεροι θά θελήσουν νά δουλέψουν καί νά ἐπιχειρήσουν μέ ἀποτέλεσμα, ὅταν τό κράτος
φτάσει νά φορολογεῖ τό 100% τῶν κερδῶν,
τά ἔσοδα θά εἶναι μηδέν, λόγω ἀπώλειας κινήτρων γιά ἐργασία καί ἐπενδύσεις καί φυσικά λόγω φοροδιαφυγῆς, κάτι γιά τό ὁποῖο
ἡ χώρα μας φημίζεται.
Ἐν ὀλίγοις, ἄν συνεχίσει ἡ κυβέρνηση νά
προσπαθεῖ νά βγάλει «ξύγκι» ἀπό τόν ἕλληνα φορολογούμενο, τό πιό πιθανό εἶναι νά
δοῦμε ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ νά
μήν εἶναι πρόθυμο πλέον νά πληρώσει
αὐτά τά αὐξημένα τέλη, μέ ἀποτέλεσμα, ὅσο
καί νά αὐξάνει τούς φόρους τό κράτος, τά
ἔσοδα νά εἶναι μειωμένα. Τό πιό πιθανό εἶναι
ὅτι ἔχουμε περάσει τό σημεῖο t ὅπως τό εἶχε

ξεπεράσει ἡ Ἰρλανδία τό 1985. Ἡ κατακόρυφη μείωση τῶν ἐσόδων τό 2009 μᾶλλον
ἔτσι μπορεῖ νά ἑρμηνευθεῖ. Τά κρατικά θά
συνεχίσουν νά πέφτουν (ὅπως καί τό 2010)
καί ἡ κυβέρνηση (ὅπως ὅλες οἱ προηγούμενες κυβερνήσεις) θά βρεθοῦν καί πάλι πρό
ἀδιεξόδου.
Στό ἴδιο ἀποτέλεσμα ὁδηγούμαστε καί
μέ τίς μειώσεις ὅλων τῶν θέσεων ἐργασίας
(μέ τήν εὐκολία πού ἔχουν πλέον οἱ ἐπιχειρήσεις σχετικά μέ τίς ἀπολύσεις) ἀφοῦ
οὐσιαστικά μακροοικονομικά περιορίζεται ἡ
ἀγορά πού θά διαθέσουν τά προϊόντα τους
καί κατά συνέπεια ὁδηγοῦνται μελλοντικά σέ
μειώσεις τῶν περιθωρίων κέρδους τους. Τό
πρόβλημα ἀντιμετώπισης λοιπόν τῆς ὅλης
κατάστασης, κρύβει ἕνα τεράστιο λογικό
σφάλμα σάν αὐτά πού ἀναφέραμε στήν ἀρχή.
5. Ἕνα σχετικό ἀνέκδοτο
Καί ποιά θά μποροῦσε νά ἦταν ἡ δική
μας ἀντιμετώπιση; Ἕνα ταιριαστό στήν περίπτωση ἀνέκδοτο εἶναι τό παρακάτω: Εἶναι
περασμένα μεσάνυχτα. Ὁ ἄνδρας περπατάει πάνω κάτω στήν κρεβατοκάμαρά του, ξυπνώντας τή σύζυγό του. «Ποιό εἶναι τό πρόβλημα;», τόν ρωτᾶ ἐκείνη, «χρωστάω 500
εὐρώ στό γείτονά μας καί δέν ἔχω νά τόν
πληρώσω». Ἡ σύζυγός του σηκώνεται καί
πηγαίνει στό παράθυρο, τό ἀνοίγει καί φωνάζει στό ἀπέναντι σπίτι «Σοφία, ὁ σύζυγός
μου χρωστᾶ στόν ἄνδρα σου χρήματα καί δέν
τά ἔχει». Ἔπειτα κλείνει τό παράθυρο, γυρίζει στό κρεβάτι καί λέει στόν σύζυγό της
«ἔλα τώρα γιά ὕπνο κι ἄφησε τόν γείτονα νά
περπατάει πάνω-κάτω»…
Ἴσως καί ἡ χώρα μας κάπως ἔτσι θά
ἔπρεπε ν’ ἀπευθυνθεῖ στούς ἑταίρους της
καί ἰδίως στή Γερμανία διά μέσου τῆς κυβέρνησής της: «κύριοι ἡ χώρα μας χρωστᾶ
πολλά καί μᾶλλον θά βρεθοῦμε στή δυσάρεστη θέση νά κηρύξουμε πτώχευση. Θά θέλαμε νά ζητήσουμε συγνώμη, ἐξαρχῆς, γιά ὅτι
μπορεῖ νά συμβεῖ στίς εὐρωπαϊκές τράπεζες
καί ἴσως στό εὐρώ». Μπορεῖ τότε οἱ «φίλοι
καί βοηθοί μας» ν’ ἄρχιζαν νά περπατοῦν
πάνω-κάτω ἀνήσυχοι σκεπτόμενοι διαφορετικά γιά ὅσα ποτέ δέν θά ἐπρόκειτο νά
εἰσπράξουν…
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Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:Τήν 1ην εἰς
τόν Προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας
Φανερωμένης Ν. Περάμου, τήν 2αν εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ὀφρυνίου ἐπί τῆ
ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ
ἐκ Δαρδανελλίων, τήν 6ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
Παραλίας Ὀφρυνίου, τήν 8ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἁγίου Χριστοφόρου, ὅπου ἐτέλεσεν καί τά θυρανοίξια τοῦ
Παρεκκλησίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Τριανταφύλλου τοῦ Νεομάρτυρος, τήν 15ην ἐπί
τῆ ἑορτῆ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ν. Περάμου, τήν
22αν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀκροβουνίου, τήν 23ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Ν.
Ἡρακλείτσης, μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νειλουπόλεως κ. Γενναδίου, ὅπου τό
Ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας προέστη τῆς Μεγαλοπρεποῦς Λιτανείας τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας, τήν 29ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Τιμίου Προδρόμου Μεσσήνης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, τήν 30ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος
Φλωρίνης ἐπί τῆ ἐκδημία τοῦ Ἀειμνήστου Μητροπολίτου Φλωρίνης Κυροῦ Αὐγουστίνου
ἐκφωνήσας σύντομον ἐπικήδειον.
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: Τήν 1ην εἰς
τήν ἀκολουθίαν τῆς Μεγάλης Παρακλήσεως εἰς
τόν Προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας
Φανερωμένης Ν. Περάμου, τήν 5ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς
τά Κ.Α.Α.Υ. Ν. Περάμου, ὅπου προέστη τῆς Λιτανείας τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, τήν 8ην εἰς τήν ἀκολουθίαν τῆς Μεγάλης Παρακλήσεως εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ν. Ἡρακλείτσης, τήν 14ην εἰς τόν
Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Κοι-

μήσεως εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα τῆς Παναγίας
Φανερωμένης Ν. Περάμου, τήν 22αν εἰς τόν
Ἑσπερινόν ἐπί τῆ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ν. Ἡρακλείτσης μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Νειλουπόλεως κ. Γενναδίου, ὅστις ἐχοροστάτησεν καί ὡμίλησεν.
Ἐβάπτισε: Τήν 15ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Ἀθανασίου Πλατανοτόπου τήν θυγατέρα
τῶν Ἀφεντούλη Τουρναΐδη καί Ἰωάννας Παπαδάκη εἰς τήν ὁποίαν ἐδόθη τό ὄνομα Σμαράγδα.
Εὐλόγησε: Τήν 21ην εὐγενῶς προσκληθείς
τόν Γάμον τῶν Ἰωάννου Μποζούδη καί τῆς Θεοδώρας Νοβακίδου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Ἐλευθερίου Ἐλευθ/πόλεως.
Προέστη:Τήν 18ην τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ Θεοφίλου Κούβαρη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Γεωργίου Μελισσοκομείου.
Ἐτέλεσεν: Τήν 29ην Τρισάγιον ἐπί τῆς σοροῦ τοῦ Ἀειμνήστου πρ. Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου καί τήν 30ην συμμετέσχε τῆς
ἐξοδίου Αὐτοῦ Ἀκολουθίας.
Kατά τόν μήνα Σεπτέμβριο 2010 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε: Τήν 8ην εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Κάριανης,
τήν 9ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
Ἁγίων Ἰωακείμ καί Ἄννης Νικησιάνης, τήν 12ην
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Μουσθένης, τήν 14ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Γεωργιανῆς, τήν 19ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Γεωργίου Κηπιῶν, τήν 26ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Νικολάου Ν. Περάμου μετά τοῦ Σεβα-

σμιωτάτου Μητροπολίτου Νιγηρίας κ. Ἀλεξάνδρου, ὅπου καί ἐχειροτόνησεν Πρεσβύτερον τόν
Διάκονον Φίλιππον Βοϊβόντιτς.
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε: Τήν 17ην εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Σοφίας Ἐλαιοχωρίου.
Ἐτέλεσε: Τήν 13ην τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῆ
ἐνάρξει τῶν μαθημάτων εἰς τό Γυμνάσιον καί
Λύκειον Ἐλευθερουπόλεως καί εἰς τό Δημοτικόν Σχολεῖον Ν. Περάμου. Ὡμίλησε ἐπικαίρως
εἰς τούς μαθητάς καί τούς εὐχήθηκε δημιουργική καί εὐλογημένη σχολική χρονιά. Εἰς ὅλα τά
σχολεῖα τῆς Περιφερείας μας ἀνεγνώσθη ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου ὑπό τῶν Ἐφημερίων.
Τήν ἰδίαν ἡμέραν ἐγκαινίασε καί τίς νέες σχολικές αἴθουσες τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ν. Περάμου. Ἐτέλεσε τήν 27ην τόν Ἁγιασμόν εἰς τά
ἐγκαίνια τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Βιολογικοῦ
Καθαρισμοῦ τοῦ Δήμου Ἐλευθερῶν.
Πραγματοποίησε: Τήν 25ην τήν πρώτην
μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν τῆς Κατηχητικῆς
περιόδου 2010 -2011, ἀφοῦ προηγουμένως ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Τά Ἱερά
Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας». Τήν εἰσήγησιν
παρουσίασε ὁ ἴδιος ὁ Σεβασμιώτατος.
Ἐβάπτισε: Τήν 11ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ν. Περάμου τό
τέκνον τῶν Κωνσταντίνου Παπαδάκη καί Θεοπούλας Σαπλαμίδου εἰς τό ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα Δημήτριος, τήν 26ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἀποστόλου Ἀνδρέου τήν θυγατέρα τῶν Ἀναστασίου Φελαχίδη καί τῆς Κυριακῆς Θεοδοσιάδου εἰς τήν ὁποίαν ἐδόθη τό ὄνομα Γεωργία καί
τήν ἰδίαν ἡμέραν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἐλευθερῶν τό τέκνον τῶν
Ἰωάννου Καζάκου καί τῆς Λεμονιᾶς Σγουρομαλλίδου εἰς τό ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα Ἐμμανουήλ.
Εὐλόγησε: Τήν 4ην εὐγενῶς προσκληθείς
τόν Γάμον τῶν Ἐμμανουήλ Ἀραπίκου καί
Εὐθυμίας Μορφίδου.
Προέστη: Τήν 9ην τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ Χρήστου Χαλάτα εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μυρτοφύτου, τήν
21ην τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ Συνταξιούχου Ἱερέως π. Ἀνδρέου Σγουρίδη εἰς τόν Ἱερόν

Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀντιφιλίππων.
Kατά τόν μήνα Ὀκτώβριο 2010 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:Τήν 1ην εἰς
τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Δημητρίου Νικησιάνης,
εἰς τόν Πανηγυρίζοντα αὐτῆς Ἱερόν Ναόν Παναγίας τῆς Γοργοεπηκόου, τήν 3ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἐλευθερουπόλεως, ὅπου ἐχειροτόνησεν τόν Διάκονον
Κωνσταντῖνον Λουλούδην εἰς Πρεσβύτερον,
τήν 17ην εἰς τόν Προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ταξιάρχη εἰς τόν Μανταμάδον Λέσβου, τήν
20ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Γερασίμου εἰς Πυργοχώριον, τήν 24ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Γεωργίου Ὀφρυνίου, ὅπου ἐχειροτόνησεν
Διάκονον τόν Ἐμμανουήλ Δολμά,
τήν 26ην εἰς τήν Πανηγυρίζουσαν
Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νικησιάνης, ὅπου ἐχειροτόνησεν Διάκονον τόν Θεολόγον Λάζαρον Ἀνδρεάδην καί
εἰς τόν ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα
Ἰάκωβος, τήν 27ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Νέστορος Κοκκινοχωρίου,
ὅπου ἐχειροτόνησεν τόν Διάκονον
Ἐμμανουήλ Δολμάν εἰς Πρεσβύτερον,
τήν 31ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου
Πηγῆς Ἀντιφιλίππων, ὅπου προέστη καί τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τοῦ π. Ἀνδρέου
Σγουρίδη.
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Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 25ην εἰς τόν
Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου
Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου εἰς τόν Ὀμώνυμον Ἱερόν Ναόν τῆς Γαληψοῦς, τήν 31ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ὁσίου Δαβίδ
τοῦ ἐν Εὐβοία εἰς τό ἰδιόκτητον Ἐξωκκλήσιον
τοῦ κ. Μιχαήλ Φαρμάκη εἰς τάς Ἐλευθεράς.
Συμμετέσχε: Τήν 5ην, 6ην, 7ην καί 8ην
τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος.
Προέστη: Τήν 10ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀκροβουνίου τῆς
ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ Ἰωάννου Νικολαΐδη,
τήν 25ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας
τῆς Ἀναστασίας Σιμούδη, τήν 28ην τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ Ἐθνικῆ Ἐπετείω τοῦ 1940 εἰς τόν
Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου
καί τῆς ἐπιμνημοσύνου δεήσεως εἰς τό Ἡρῶον
τῆς Ἐλευθερουπόλεως, τήν 29ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Ἐξοχῆς τῆς ἐξοδίου
Ἀκολουθίας τῆς Φωτεινῆς Λεβέντη.
Ἐτέλεσε: Τήν 30ην τά θυρανοίξια τοῦ
ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀποστόλου
Ἀνδρέου Ἁγίου Ἀνδρέου.
Πραγματοποίησε: Τήν 30ην τήν μηνιαίαν
Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Δημητρίου Ἐλευθερῶν μέ θέμα εἰσηγήσεως «Τά ἑπτά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας.
Γενική θεώρησις». Τήν εἰσήγησιν παρουσίασεν
ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος π. Ἀθανάσιος Παπαδάκης. Ἀκολούθησε γόνιμος καί
ἐποικοδομητικός διάλογος.
Ἐβάπτισε: Τήν 17ην εἰς τόν Προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ταξιάρχη Μανταμάδου τό τέκνον τῆς ἀνεψιᾶς του Μαρίας
Τζαμτζῆ καί Εὐστρατίου Κοντογιάννη εἰς τό
ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα Μιχαήλ, τήν 24ην εἰς
τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως τό τέκνον τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Χρυσοβαλάντη
Ἰωαννίδη εἰς τό ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα
Εὐστράτιος.

Τήν 26ην Σεπτεμβρίου
ἐ.ἔ. ἐχειροτόνησεν εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ν. Περάμου τόν Διάκονον Φίλιππον Βοϊβόντιτς εἰς
Πρεσβύτερον καί τόν ἐχειροθέτησεν εἰς Ἀρχιμανδρίτην. Ὁ π. Φίλιππος προέρχεται ἐκ Βοσνίας καί εἶναι ἀπόφοιτος τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς
«ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ», ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Ἁγίας Πετρούπολης καί τελειόφοιτος τοῦ Πανεπιστημίου
Πειραιῶς –Τμῆμα Διεθνῶν καί Εὐρωπαϊκῶν
Σπουδῶν. Τοποθετήθηκε ὡς Ἐφημέριος του
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ν. Περάμου.
Τήν 3ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ἐχειροτόνησεν εἰς
τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἐλευθερουπόλεως τόν Διάκονον Κωνσταντῖνον Λουλούδην εἰς Πρεσβύτερον. Ὁ π.
Κωνσταντῖνος εἶναι ἔγγαμος Κληρικός καί πατέρας τριῶν τέκνων. Τοποθετήθηκε ὡς Ἐφημέριος
εἰς τόν ὡς ἄνω Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν.
Τήν 24ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ὀφρυνίου ἐχειροτόνησεν
Διάκονον τόν Ἐμμανουήλ Δολμᾶ καί τήν 27ην
εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νέστορος Κοκκινοχωρίου τόν ἐχειροτόνησε Πρεσβύτερον. Ὁ π. Ἐμμανουήλ εἶναι ἔγγαμος Κληρικός πατέρας δύο τέκνων καί μαθητής τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου Ξάνθης. Τοποθετήθηκε ὡς Ἐφημέριος του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ὀφρυνίου ἀπ’ ὅπου καί κατάγεται.
Τήν 26ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Δημητρίου Νικησιάνης ἐχειροτόνησεν
Διάκονον τόν Θεολόγον καί Ἱεροψάλτην τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἁγίου Χριστοφόρου Λάζαρον Ἀνδρεάδην εἰς τόν
ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα Ἰάκωβος καί τήν 7ην Νοεμβρίου ἐ.ἔ. εἰς τόν ὡς ἄνω Ἱερόν Ναόν τόν ἐχειροτόνησεν Πρεσβύτερον. Ὁ π. Ἰάκωβος τοποθετήθηκε ὡς Ἐφημέριος του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἁγίου Χριστοφόρου μετά τήν μετάθεσιν τοῦ π. Ζαχαρία Μέγκα εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης.

ΠΕΝΘΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Τήν 21ην Σεπτεμβρίου
ἐ.ἔ. ἐκοιμήθη ὁ π. Ἀνδρέας Σγουρίδης, ὁ ὁποῖος
ὑπηρέτησεν ὡς Ἐφημέριος στίς Ἐνορίες τοῦ
Χορτοκοπίου, Παλαιοχωρίου καί Ἀντιφιλίππων. Συνταξιοδοτήθηκε
δέ τό 1999. Ἡ κηδεία του
ἔγινε εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀντιφιλίππων ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Χρυσόστομο.
Συμμετεῖχαν σχεδόν ὅλοι οἱ Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας καί πλῆθος κόσμου ἀπό τίς Ἐνορίες ὅπου ὑπηρέτησεν. Τόν π. Ἀνδρέα ἀποχαιρέτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ὠμιλήσας μέ θερμά λόγια διά τήν προσωπικότητα τοῦ
ἀνδρός καθώς καί ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος π. Ἀθανάσιος Παπαδάκης, ὁ ὁποῖος καί
εἶπε μεταξύ ἄλλων:
Μέ αἰσθήματα πόνου καί θλίψεως προπέμπουμε σήμερα πρός τήν αἰωνιότητα τόν ἀγαπητό
καί σεβαστό συλλειτουργό μας π. Ἀνδρέα Σγουρίδη, πού ἔπειτα ἀπό μακράν διακονίαν τριάκοντα καί πλέον ἐτῶν εἰς τήν στρατευομένην
Ἐκκλησίαν καί σκληρή δοκιμασία τῆς ὑγείας
του ἐξεπλήρωσε «τό κοινόν τοῦ βίου χρέος» καί
κατέλειπεν τόν φθαρτόν καί μάταιον τοῦτον κόσμον διά νά εὑρεθεῖ καί νά ἀπολαύσει τήν
αἰωνίαν μακαριότητα καί δόξαν τοῦ Οὐρανοῦ
καί νά ἀναπαυθεῖ ἐκ τῶν μόχθων καί κόπων τῆς
ζωῆς αὐτῆς.
Ὁ ἀείμνηστός μας π. Ἀνδρέας γεννήθηκε τό
1936 στούς Ἀντιφιλίππους ἀπό ἁπλούς καί εὐσεβεῖς γονεῖς πού τοῦ κληροδότησαν τήν ἐντιμότητα, τήν εὐσέβεια, τήν ἀγάπη καί τήν συνέπεια.
Βιοπαλαιστής γνήσιος, ράπτης τό ἐπάγγελμα,
καλλιεργητής τῆς γῆς καί τοῦ ἀγροῦ τῆς ψυχῆς
του. Δημιούργησε οἰκογένεια, ἀπέκτησε 4 παιδιά, τά ὁποία ἀνέθρεψε «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» καί σήμερα τιμοῦν τόν χῶρο εἰς τόν
ὁποῖον ἐργάζονται. Παιδιόθεν εἶχε τήν ἐπιθυμία
νά ἀφιερωθεῖ εἰς τόν Θεόν, ἀκολουθώντας τό

παράδειγμα τοῦ ἀδελφοῦ του πατρός Ἀποστόλου. ὁ ὁποῖος ὡς καλλικέλαδος ἀηδών διακονοῦσε τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ.
Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος,
ἐκτιμώντας τόν εὐσεβῆ πόθον καί ζῆλον του διά
τήν ἱερωσύνην τόν προετοιμάζει πρός τοῦτο.
Ἀνῆκε καί ὁ π. Ἀνδρέας στήν ὁμάδα ἀρκετῶν
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖοι λόγω
τῶν ἰδιαζόντων ἀρνητικῶν συνθηκῶν διά τήν
Ἐκκλησίαν κατά τήν περίοδο τῆς δεκαετίας τοῦ
1960 μετέβησαν εἰς Κύπρον, ἔλαβον χειροτονίαν
ἐκεῖ καί κατόπιν ἐπέστρεψαν ὡς στρατιῶται Χριστοῦ εἰς τάς ἐπάλξεις τῆς ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως.
Χειροτονεῖται Διάκονος στίς 8 καί
Πρεσβύτερος στίς 12 Δεκεμβρίου
τοῦ 1968 ὑπό τοῦ Χωρεπισκόπου
Ἀμαθοῦντος Καλλινίκου, σεπτῆ
ἐντολῆ τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Κιτίου Ἀνθίμου.
Στίς 17 Δεκεμβρίου τοῦ ἰδίου
ἔτους διορίζεται Ἐφημέριος του
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Εὐγενίου
Χορτοκοπίου, στίς 25 Ἰουνίου τοῦ
1973 Ἐφημέριος του Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Γεωργίου Παλαιοχωρίου, ὅπου
ἐγκαθίσταται μέ ὅλη τήν εὐλογημένη του οἰκογένεια καί στίς 31 Μαΐου τοῦ 1995 Ἐφημέριος
του Ἱεροῦ Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀντιφιλίππων, ὅπου παρέμεινε εἰς τήν θέσιν αὐτήν ἕως τῆς
συνταξιοδοτήσεώς του, τήν 1ην Αὐγούστου
1999.
Τό 1992 ὁ μακαριστός προκάτοχός σας Εὐδόκιμος ἐκτιμώντας τήν ἐργατικότητα καί τήν ἀφοσίωσιν του εἰς τήν Ἐκκλησίαν τόν ἐτίμησε μέ τό
ὀφίκκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου.
Ἦτο ἐργατικός, ἄριστος οἰκογενειάρχης,
ὑποδειγματικός σέ ὅλα, τυπικός στίς ὑπηρεσιακές του ὑποχρεώσεις, ὑπάκουος πρός τήν προϊσταμένη του ἀρχή, εὐγενικός στούς συλλειτουργούς του, ἀγαπητός εἰς τούς ἐνορίτας του. Ἡ
ἀνάμνησις τῆς σεβασμίας μορφῆς του θά παραμείνει στίς ψυχές μας γιά πάντα.
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Ἱερός Ναός Ἀποστόλου Ἀνδρέου, χωρίου Ἁγίου Ἀνδρέου Καβάλας.
Ἔτος ἀνεγέρσεως 1870, Ἔτος ἀναστηλώσεως 2010.

