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Ἀπόψεις

1. Δεύτερο ἐρώτημα

Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως Χρυσοστόμου

Δεύτερο ἐρώτημα ἀποτολμοῦμε, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, ἀπό τήν στήλη αὐτή.
Τό πρῶτο εἶχε σχέση μέ τήν ἐλπίδα. Τό σημερινό ἔχει σχέση μέ τήν μετάνοια, μέ τήν
γνωστή μας ἔννοια, ὅπως τήν μεταχειριζόμαστε στόν ἐκκλησιαστικό μας λόγο. Καί
στό σημερινό ἐρώτημα κρύπτεται
ἀσφαλῶς ἡ δικαιολογημένη ἀπορία: Γιατί
νά μήν ὑπάρχει μετάνοια, ἐφόσον ἀναφερόμαστε στήν παροῦσα ζωή;
Τό ἐρώτημα τοῦ τίτλου τοῦ παρόντος
ἄρθρου «ὑπάρχει μετάνοια;» δικαιολογεῖται κάπως, διότι δέν τίθεται ἡ μετάνοια
γιά πρόσωπα, ἀλλά γιά τό Ἔθνος μας! Γιά
ἕναν ὁλόκληρο λαό, ὁ ὁποῖος τελευταία
δεινοπαθεῖ κατά κάποιον τρόπον καί ὑποφέρει, ἔστω ἀπό οἰκονομικῆς φύσεως
αἴτια. Ὁ ἄνθρωπος δέν ταλαιπωρεῖται

μόνο ἀπό πολέμους καί ἀσθένειες, ἀλλά
καί ἀπό τήν ἔλλειψη οἰκονομικῶν πόρων.
Ὁ πτωχός Λάζαρος τοῦ Εὐαγγελίου, χαρακτηριστική, κλασσική, μορφή τῆς
ἀνθρώπινης δυστυχίας, τεχνουργημένη
ἀπό τόν ἀθάνατο Λόγο τοῦ Θεοῦ, ἐταλαιπωρεῖτο καί ἀπό τήν δραματική ἔλλειψη
στοιχειωδῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. « ἐπεθύμει
χορτασθῆναι ἀπό τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπό τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου»
(Λουκᾶ 16, 21). Ἀκραία, φρικιαστική
μορφή ἀνθρώπινης δυστυχίας!

2. Ἠθικά τά αἴτια τῆς δυσπραγίας

Καί βέβαια εὐσταθεῖ τό ἐρώτημα πάλι,
ποιά σχέση ὑπάρχει ἀνάμεσα στό λαό, πού
πάσχει στόν οἰκονομικό τομέα, μέ τήν μετάνοια; Εὐσταθεῖ. Μέ τήν ἑξῆς ἔννοια. Ἡ
οἰκονομική δυσπραγία, πού ἐμφανίσθηκε
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μπροστά στό λαό μας, δέν προῆλθε ἀπό νωνικά προβλήματα, ἐνῶ πολύ λόγο κάἐξωτερικούς παράγοντες. Γιά παράδειγμα, ναμε, πῶς θά ἐξοβελίσουμε τό μάθημα τῶν
δέν προῆλθε ἐξαιτίας δυσμενῶν κλιματο- θρησκευτικῶν ἀπό τά σχολεῖα μας ἤ πῶς
λογικῶν συνθηκῶν. Ἐπειδή ἐπικράτησαν ἐπιτέλους θά ἐπιτύχουμε τόν χωρισμό
ἀκραῖα φυσικά φαινόμενα, κατά συρροήν, Ἐκκλησίας καί Πολιτείας. Ἤ πῶς θά ὑποἡ γῆ δέν ἔδωσε τούς καρπούς της στούς τιμήσουμε τόν ἀδιαμφισβήτητο ρόλο τῆς
υἱούς τῶν ἀνθρώπων, μέ ἀποτέλεσμα ἡ Ὀρθοδοξίας στήν Ἱστορία τοῦ Ἔθνους
ἀνομβρία καί ἡ ξηρασία νά ὁδηγήση στά μας, ἤ πῶς θά μαράνουμε κάθε αἴσθημα
ὅρια τῆς πείνας. Ὄχι, κάτι τέτοιο δέν συ- φιλοπατρίας στή ψυχή τῶν νέων γενεῶν
νέβη στή πατρίδα μας. Γῆ καί οὐρανός συ- στό ὄνομα τοῦ μεγαλόψυχου διεθνισμοῦ.
νεχίζουν νά μᾶς εὐεργετοῦν σύμφωνα μέ Ἤ πῶς θά ἀφήσουμε νά εἰσβάλουν στόν
ἱερό χῶρο τῆς οἰκογένειάς μας ξενόφερτα,
τούς εὐεργετικούς νόμους τοῦ Θεοῦ.
Οὔτε πάλι στήν παροῦσα οἰκονομική ἀλλόκοτα, ἀντιευαγγελικά ἤθη, ὥστε ἡ
ἑλληνική, πατροπαράδοτη
στενότητα ὁδήγησαν τό
Ἡ
θρησκευτική
Ἱστορία
τῆς
οἰκογένεια νά καταντήση
Ἔθνος μας ἔκτακτα κοιἀνθρωπότητος
δέχεται
ὅτι
ἀγνώριστη.
νωνικά γεγονότα, ὅπως
Ὅλα αὐτά τά παράκάποιος πόλεμος ἤ κάποια ὑπάρχει. Ὁμαδική, εἰλικρινής
μετάνοια.
Ἀρχόντων
καί
λαοῦ.
δοξα φαινόμενα στή ζωή
ἐσωτερική, ἀκόμη χειρόΜικρῶν
καί
μεγάλων.
τοῦ Ἔθνους μας ἄλλαξαν
τερη διαμάχη, τά ὁποῖα
τήν πνευματική μας ποσυνήθως ἔχουν καί οἰκονομικές συνέπειες. Δόξα τῷ Θεῶ ἡ εἰρήνη ρεία. Μᾶς ἔφεραν ἔξω ἀπό τό δρόμο τοῦ
Θεοῦ. Μᾶς ἐκτροχίασαν καί μᾶς ἔριξαν
βασιλεύει στήν πατρίδα μας.
Ἑπομένως ἡ οἰκονομική δυσπραγία, κατά γῆς, θλιβερές ὑπάρξεις μέ τό χέρι
πού ταλαιπωρεῖ αὐτόν τόν καιρό τό ὑψωμένο σέ ἐπαιτεία. Καί τώρα τί ζητᾶ ἡ
Ἔθνος μας, δέν ἔχει οὔτε φυσικά, οὔτε λογική τῆς Ἠθικῆς; Νά μαζέψουμε ὅσες
κοινωνικά ἤ πολιτικά αἴτια. Τά γενεσι- δυνάμεις μᾶς ἔμειναν καί χωρίς χρονοουργά αἴτια, ὁ ὀλέθριος ἰός τῆς ἐνσκήψα- τριβή νά ποῦμε ταπεινά, μέ συντριβή στόν
σας «πανδημίας», βρίσκεται στά ἤθη μας, Εὐεργέτη Χριστό: «Ἡμάρτομεν, ἠνομήστή συμπεριφορά καί τήν τακτική μας. σαμεν, οὐδέ συνετηρήσαμεν... Κύριε, παΣτόν «ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τά μή καθή- ράτεινον τό Ἔλεός Σου...».
Ὑπάρχει, λοιπόν, τέτοιου εἴδους μετάκοντα», ὅπως θά προσδιόριζε τό πρόβλημα ὁ θεόπνευστος ἀνατόμος καί τῆς νοια; ἑνός ἔθνους, ἑνός ὁλόκληρου λαοῦ;
ψυχῆς καί τῆς κοινωνίας μας, Ἀπόστολος Ἡ θρησκευτική Ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος δέχεται ὅτι ὑπάρχει. Ὁμαδική, εἰλικριΠαῦλος. (Ρωμ. 1, 28)
νής μετάνοια. Ἀρχόντων καί λαοῦ.
3. Τά ἐθνικά σφάλματα
Μικρῶν καί μεγάλων.
Τίς τελευταῖες δεκαετίες μαγεμένοι ἀπό
Εἴθε νά συμβῆ ἕνα τέτοιο εὐλογημένο
τίς σειρῆνες τοῦ ὑλισμοῦ καί τῶν γήινων γεγονός. Μόνο τότε ἡ ὕφεση θά ὀπισθοἡδονῶν λησμονήσαμε ἐπιδεικτικά,προ- χωρῆ. Τά κομματικά πάθη θά ὑποχωρήκλητικά καί τήν Ἱστορία μας καί τίς σουν. Ἡ ὁμόνοια θά βασιλεύση. Ἡ ἐλπίδα
αἰωνόβιες Παραδόσεις μας, προπάντων θά ἀνθίση στίς καρδιές καί τό χαμόγελο
τήν σεπτή Ὀρθοδοξία μας καί ἀφεθήκαμε στά χείλη. Ἡ ἀπελπισία καί οἱ αὐτοκτονίες
ἀμέριμνοι στό ξέφρενο μεθύσι τῆς ζωῆς. θά ἐξαφανισθοῦν. Μόνο τότε!
Λίγο τώρα μᾶς ἐνδιέφεραν σοβαρά κοι-

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν
Τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί Πατέρες

Ἑ

«ὅτε ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν υἱόν αὐτοῦ
γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπό νόμον…(Γαλ. 4, 4)».

ορτάζοντας σήμερα μέ τήν Χάρη τοῦ
Θεοῦ τήν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων
ξαναθυμόμαστε τό θεόπνευστο αὐτό
σχόλιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου γιά τή Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου. Μᾶς τό ξαναθύμισε τό
Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς σημερινῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας. Ὅπως γνωρίζετε,
γιά τούς πιστούς χριστιανούς ἡ κεντρική καί βασική ἐκδήλωση τῆς ἑορτῆς εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία. Σέ κάθε δέ Θεία Λειτουργία βλέπομε
οἱ χριστιανοί μέ τά μάτια τῆς πίστεως ζωντανό τό Χριστό μας νά γεννᾶται, νά διδάσκη τό
λαό, νά σταυρώνεται, νά ἀνασταίνεται, νά

ἀναλαμβάνεται στούς οὐρανούς. Στή Θεία
Λειτουργία ἀναπαριστάνεται, ζωντανεύει, ὅλη
ἡ Ζωή καί τό Ἔργο τοῦ Κυρίου μας.
Γι’ αὐτό ὅλες οἱ ἄλλες ἐκδηλώσεις, πού γίνονται τίς ἡμέρες αὐτές σέ ὅλο τόν κόσμο, καί
ὅλα τά ἔθιμα, παλαιά καί νεώτερα, πού σχετίζονται μέ τά Χριστούγεννα, ἀνήκουν στό περιθώριο, καλύτερα στήν περιφέρεια τῆς ἑορτῆς.
Γιά τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τό κέντρο τῆς
ἑορτῆς, ἡ πρώτη καί καλύτερη ἐκδήλωση γιά νά
τιμήσουν τήν ἑορτή, εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία.
«Ὄρθρου βαθέος», «ἐκ νυκτός ὀρθρίζοντες»,
πρίν νά ξημερώση, μαζί μέ ὅλη τήν οἰκογένεια,
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θά ἔλθουν στό Ναό τῆς ἐνορίας των γιά νά χαροῦν καί ἀπολαύσουν τό μεγαλεῖο τῆς πανηγύρεως.
Καί ἐδῶ, λοιπόν, στό Ναό τοῦ Θεοῦ, στή
Θεία Λειτουργία, ἀκούσαμε σήμερα τό καλύτερο σχόλιο γιά τά Χριστούγεννα ἀπό τόν καλύτερο συνάνθρωπό μας, μετά τό Χριστό καί τήν
Παναγία, τόν Ἀπόστολο Παῦλο. Ἄς τό ξαναφέρουμε στή σκέψη μας: «Ὅτε ἦλθε τό πλήρωμα
τοῦ χρόνου… Ὅταν συμπληρώθηκε ὁ καιρός
ἔστειλε ὁ Θεός ἀπό τόν οὐρανό τόν Υἱό του, πού
γεννήθηκε ἀπό γυναίκα, πού ἔζησε κάτω ἀπό
τόν Νόμο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης..
Τί θέλει μεταξύ τῶν ἄλλων θεόπνευστων νοημάτων νά μᾶς πεῖ ὁ Ἀπόστολος τῆς Οἰκουμένης; Ὅτι οἱ αἰῶνες διαδέχονταν ὁ ἕνας τόν
ἄλλον. Περνοῦσαν τά χρόνια. Οἱ ἄνθρωποι
ζοῦσαν κάτω στή γῆ καί ἐργάζονταν, κατά τό
πλεῖστον, μακρυά ἀπό τόν Θεό. Λάτρευαν τά
εἴδωλα, ζοῦσαν στό σκοτάδι τῆς ἀγνοίας, πολεμοῦσαν ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Τό αἷμα ἔβαφε τή
γῆ. Ἡ κακία ἐπλεόναζε. Οἱ νόμοι τοῦ Θεοῦ καί
τῆς ἠθικῆς κατεπατοῦντο. Βασίλευε παντοῦ ἡ
ἀνομία καί ἡ ἀδικία. Καί ὅλοι ἐνόμιζαν, ὅτι ὁ
Θεός πού ἐδημιούργησε τόν κόσμο καί τόν
ἄνθρωπο, ξέχασε καί τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο.
Λάθος! Λάθος μεγάλο! Ὁ Θεός ἀγρυπνοῦσε
πάνω ἀπό τόν κόσμο, ὅπως ἡ μάνα πάνω ἀπό
τό κεφάλι τοῦ ἄρρωστου παιδιοῦ της. Περίμενε ὅμως νά φθάση ὁ κατάλληλος χρόνος καί τότε
ἔστειλε τόν Υἱό Του γιά νά σώση τόν δυστυχῆ
ἄνθρωπο… Τόν ἔστειλε ὄχι ὡς Θεό, ἀλλά ὡς Θεάνθρωπο, πού γεννήθηκε ἀπό τήν Παναγία, πού
ἔζησε σύμφωνα μέ τό Νόμο τῶν Ἰουδαίων, πρίν
τόν καταργήση.
Δοξολογοῦμε, λοιπόν, καί πάλι σήμερα, μέ
τήν εὐκαιρία τῆς σημερινῆς ἑορτῆς, τόν Θεόν

μας, τόν Φιλάνθρωπο καί Μακρόθυμο, πού
εὐδόκησε νά γίνη Ἄνθρωπος ὁ Υἱός Του γιά τήν
σωτηρία μας. Συγχρόνως ὅμως πρέπει νά κάνωμε καί τή σκέψη: Ἔχουν περάσει ἀπό Ἐκεῖνο
τό τρισμέγιστο Γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου δύο χιλιάδες χρόνια. Μεγάλο χρονικό
διάστημα γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους. Ἡ Ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ τότε φάνηκε σέ ὅλο τό ἀσύλληπτο μεγαλεῖο της. Ἡ ἀνθρωπότητα ὅμως πῶς ἀνταποκρίθηκε στήν Ἀγάπη αὐτή; Γιά νά μή πνιγοῦμε ὅμως σέ πέλαγος σκέψεων καί στοχασμῶν ἄς κάνωμε πιό συγκεκριμένο τό ἐρώτημα:
Εἴμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί. Ἀνήκομε
στήν Ἐκκλησία. Ἡ ζωή μας ὅλη, σκέψεις, ἀποφάσεις, ἐπιθυμίες, ὄνειρα, προσδοκίες, πράξεις,
μαρτυροῦν ἄραγε τήν ἀλλαγή, πού θέλησε νά
φέρη ὁ Χριστός ἐρχόμενος στόν κόσμο; «Εἴ τις
ἐν Χριστῷ καινή κτίσις. Τά ἀρχαῖα παρῆλθεν,
ἰδού γέγονε καινά τά πάντα» (Β΄Κορ. 5,17) παρατηρεῖ ὁ Ἀπόστ. Παῦλος, μᾶλλον τό Ἅγιον
Πνεῦμα διά μέσου τοῦ Ἀποστόλου. Δηλαδή
ὅποιος ἐπίστευσε στό Χριστό εἶναι ἕνας καινούργιος ἄνθρωπος. Δέν ἔχει καμμία σχέση μέ
τόν παλιό ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἕνα τόν ἐνδιέφερε , μόνο ὁ ἑαυτός του: πῶς θά περάση ὅσο πιό
ἄνετα καί εὐχάριστα μποροῦσε τή ζωή του. Γι’
αὐτό καί ἐλάτρευε θεούς τῆς ἀρεσκείας του, οἱ
ὁποῖοι τίποτε ἄλλο δέν ἦσαν παρά τά πάθη του,
οἱ ἀδυναμίες του θεοποιημένες..
Αὐτά, εἶπε ὁ Ἀπόστολος, μέ τόν ἐρχομό τοῦ
Χριστοῦ πέρασαν. Τά παλιά καί διεφθαρμένα
τώρα ὅλα ἔγιναν καινούργια. Εὔχομαι, ἀγαπητοί μου, ἔτσι νά ἔχουν τά πράγματα γιά ὅλους
μας. Ὡς χριστιανοί νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τήν
καινούργια τάξη πραγμάτων, πού ἔφερε ὁ Χριστός γιά νά ἔχωμε παντοτεινή τήν Ἀγάπη καί
τό μέγα Ἔλεός Του μαζί μας.

ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Τοπικές
ἑορτές

Ὑπὸ τοῦ Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Παπαδάκη
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου

Μ

ὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καὶ μέσα
σὲ συνθῆκες κατάνυξης καὶ ἀναπόλησης τῶν ἱστορικῶν γεγονότων, ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἀπελευθέρωση τῆς
ἕδρας τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καὶ
γενικὰ ὅλης τῆς περιοχῆς τοῦ Παγγαίου,
εἴτε ἀπὸ τὸ νότο, ἀπὸ τὰ χωριὰ τῆς Πιερίας κοιλάδος, εἴτε ἀπὸ τὸ βοριά, ἀπὸ τὰ
Ζερβοχώρια τοῦ Παγγαίου Ροδολεῖβος,
Πρώτη, Κορμίστα, κ.τ.λ. λεπτομερῶς καὶ
ἐμβριθέστατα ὀξυγράφοι κάλαμοι καὶ
εὐρυμαθέστατοι ρήτορες, ὅπως οἱ ἀγαπητοί μας συμπολίτες καὶ συνεργάτες τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ. Τουφεξὴς Λάμπρος, Λυμπεράκης Θεόδωρος, Μιχαλόπουλος Νικόλαος, καὶ πολλοὶ ἄλλοι
ὁμιλητὲς καὶ συγγραφεῖς, ὅλες αὐτὲς τὶς
ἡμέρες μᾶς παρουσίασαν τὶς ὑπέροχες
ἐργασίες τους καὶ κυριολεκτικά μᾶς συνταύτισαν μὲ τοὺς χρόνους, τὶς ἐποχὲς καὶ
τὶς ἡμέρες τῆς Τουρκοκρατίας καὶ τῆς μετέπειτα Βουλγαρικῆς κατοχῆς.
Στὶς ἐργασίες τους, φωτισμένοι καὶ
ἡρωικοὶ Μακεδόνες, ρασοφόροι καὶ μή,
μὴ φειδόμενοι, οὔτε καὶ τῆς ζωῆς αὐτῶν
ἀλλὰ καὶ τῆς ζωῆς τῶν τέκνων των ἀντέταξαν τὴν προσωπική τους ἄμυνα, τὸν
ἀπαράμιλλο ἡρωϊσμό τους μὲ τὶς ἐχέφρονες ἐνέργειές τους πρὸ δύο ἰσχυροτάτων
μετώπων Τουρκικοῦ καὶ Βουλγαρικοῦ καὶ

ἔφεραν τὴν πολυπόθητη ἐλευθερία τὴν
17ην Ὀκτωβρίου τοῦ 1912 στὸ μέχρι τότε
ἔρημο Πράβι καὶ δι’ αὐτοῦ στὴν εὐρύτερη
περιοχὴ τοῦ Παγγαίου.
Μὲ ρίγη συγκινήσεως καὶ ἐθνικῆς ὑπερηφάνειας σὲ κάθε νέα πρόταση τῶν ὁμιλούντων ὅλοι οἱ ἀκροατές, ἔμπλεοι
ἐθνικῆς ἐξάρσεως καὶ ἐνθουσιασμοῦ, ἐδέχοντο τὰ ἰσχυρὰ αὐτῶν μηνύματα, τὰ
ὁποῖα σὲ μία ἐποχὴ ἐθνικῆς καθίζησης,
νεοραγιαδισμοῦ καὶ ὑπαναχώρησης, σὲ
μία ἐποχὴ τοῦ yes ser ἐπρόβαλαν τὸ πανεθνικόν τους ΟΧΙ μπροστὰ σὲ νέους ἐπίζηλους κατακτητὲς καὶ μέσα σὲ ἕνα
παραλήρημα ἐθνικοῦ μεγαλείου καὶ
δόξης κατόρθωσαν νὰ συμπλέξουν τὶς
ἡρωικὲς μορφὲς τοῦ 1912 καὶ 13 μὲ τὶς
νεώτερες μορφὲς τοῦ 1940.
Ταπεινὸ τὸ Πράβι τότε δίχως λαμπρὰ
κτήρια, δίχως λεωφόρους, μὲ σκοτεινὰ
ὑπόγεια, ἀλλὰ μέσα σὲ κεῖνα τὰ ὑπόγεια
ἐξυφαίνετο ἡ ἐλευθερία τοῦ Πραβίου, μὲ
ἀπαστράπτοντα μάτια γεμᾶτα ἀποφασιστικότητα καὶ λόγους κεραυνοβόλους
ἑνὸς Γερμανοῦ Σακελλαρίδη, ἑνὸς παπα
– Νικόλα Οἰκονόμου, ἑνὸς καπετὰν
Δούκα, ἑνὸς καπετὰν Τσάρα, γενναίων
πρωτεργατῶν τῆς ἀπελευθέρωσης τοῦ
Πραβίου. Πολλοὶ ἐξ’ αὐτῶν μὲ πρωτοστατοῦντα τὸν ἀείμνηστο Ἐπίσκοπο,
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ἐδέχθησαν καὶ τὸν στέφανον τοῦ μαρτυρίου. Ἀκόμη
ὑπάρχουν στὴν περιοχὴ
τοῦ ἀεροδρομίου τοῦ Ἀμυγδαλεώνα τὰ ἴχνη τοῦ φρέατος ἐντὸς τοῦ ὁποίου
ἐρίφθη τὸ καθημαγμένον
καὶ διαμελισμένον σῶμα
τοῦ ἐθνομάρτυρος Ἐπισκόπου καὶ θὰ ἦταν εὐχῆς
ἔργον ἐὰν τὸ σημεῖον
ἐκεῖνον στὸ προσεχὲς μέλλον ἐτύχαινε τῆς προσοχῆς καὶ τῆς μέριμνας τῶν κρατούντων γιὰ ἀξιοποίηση,
ὥστε οἱ νέες γενεὲς οἱ ἔνθεν τοῦ Παγγαίου καὶ τοῦ Συμβόλου νὰ ἀναβαπτίζονται μὲ τὰ ἐθνικὰ καὶ ὀρθόδοξα νάματα
καθὼς θὰ ἀντίκριζαν τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ
πηγάδι.
Καὶ ὅσο γιὰ τὸ ἀγαπημένο μας Πράβι
ἀφοῦ καὶ πάλιν ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη
καὶ οἱ ἀρχὲς τῆς Πόλεως προσπαθοῦν νὰ
τρυγήσουν τὸ νέκταρ ἀπὸ ὁποιοδήποτε
ἐναπομεῖναν ἄνθος ἐκ τῶν ἀπογόνων τῶν
εὐκλεῶν ἐκείνων Μακεδονομάχων, εἴτε σὲ
μορφὴ λευκώματος, εἴτε σὲ μορφὴ βιβλίου, νὰ γίνει συνάρτησις καὶ συγκέντρωσις αὐτοῦ τοῦ ὑλικοῦ, ὥστε νὰ

στὸ Ἀμφιθέατρο τοῦ Δήμου.

ἀποτελέσει σημεῖο ἀναφορᾶς καὶ πόνημα διδαχῆς
γιὰ τὶς νεώτερες γενεὲς τῆς
Ἐπαρχίας μας, οἱ ὁποῖες ἂν
χαίρονται τοὺς καρποὺς
τῆς ὄντως μακρᾶς ἐλευθερίας καὶ τοῦ εὐλογημένου
αὐτοῦ τόπου, νὰ ἐνθυμοῦνται πὼς τὸ ὀφείλουν
στὶς ἡρωικὲς ἐκεῖνες μορφές, οἱ ὁποῖες κάτω ἀπὸ τὶς
σκληρότερες καὶ ἀρνητικότερες συνθῆκες μὲ περίλαμπρες σελίδες
ἐθνικοῦ μεγαλείου καὶ αὐταπάρνησης
μᾶς χάρισαν τὴν πολυτίμητη ἐλευθερία.
Καθηκόντως ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας
ἀφιέρωσε μὲ λεπτομερεῖς ἀναφορὲς καὶ
ἱστορικὰ ντοκουμέντα τὸ ἡμερολόγιό της
τοῦ σωτηρίου ἔτους 2012, στοὺς Πρωτεργάτες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Μάλιστα
δὲν παρέλειψε νὰ τὸ ἐμπλουτίσει μὲ σπάνιες φωτογραφίες τῆς ἐποχῆς. Νὰ τὸ παρουσιάσει μὲ τὸν καλλιτεχνικότερο τρόπο,
ὥστε ὅλο τὸ θεόσωστο ποίμνιό της ἀνάμεσα ἀπὸ τὶς σελίδες του καὶ ἀνάμεσα
ἀπὸ τὶς φωτογραφίες του νὰ ἀναβαπτιστεῖ ἐθνικὰ καὶ θρησκευτικὰ στὰ νάματα
τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας.

έματα

Οἰκονομικά Θ

Σ

Ἄρθρο τοῦ Οἰκονομολόγου Νικολάου Χατζητριανταφύλλου
Ὑπευθύνου Οἰκονομικῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως

υνεχίζοντας τήν παράθεση σκέψεων πρός τήν κατεύθυνση τρόπων καλύτερης διαχείρισης τῶν
δύσκολων συνθηκῶν καί καταστάσεων
πού βιώνουμε ὅλοι λόγω τῆς ὑφέσεως,
θ’ ἀναφερθοῦμε σήμερα στό θέμα τῆς
ἱεράρχησης τῶν ἀναγκῶν.
Μία πρώτη προσέγγιση τοῦ θέματος
μπορεῖ νά γίνει μελετώντας τή γνωστή

σέ πολλούς, λεγομένη «πυραμίδα
ἀναγκῶν τοῦ Μάσλοου» (Maslow)1, ὁ
ὁποῖος προσπαθώντας νά κατανοήσει
τόν τρόπο συμπεριφορᾶς τῶν καταναλωτῶν ἀλλά καί τῶν ἐργαζομένων τίς
κατέταξε σέ 5 βασικές κατηγορίες. Στή
βάση τῆς πυραμίδας καί αὐτές πού
πρῶτες ὁ καθένας, προσπαθεῖ νά ἱκανοποιήσει, βρίσκονται οἱ λεγόμενες «φυ-

Πρέπει
νά εἴµαστε
ί
«ὀρθολογικο
ς»
καταναλωτέ

1. Abraham Maslow (1908-1970) ψυχολόγος, ἱδρυτής τῆς Ἀνθρωπιστικῆς ψυχολογίας.
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σιολογικές ἤ βιολογικές» ἀνάγκες, ὅπως
ἡ ἀνάγκη τῆς τροφῆς, τῆς ζέστης κ.ἄ.
Στήν ἀμέσως ἑπόμενη βαθμίδα ὑπάρχουν οἱ λεγόμενες «ἀνάγκες ἀσφαλείας» ὅπως ἡ σταθερότητα σέ ἐργασία,
ἡ ἐξασφάλιση τῶν γηρατειῶν, ἡ προστασία ἀπό κινδύνους, κ.ἄ., Στήν τρίτη βαθμίδα ὑπάρχουν οἱ Κοινωνικές ἀνάγκες,
ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐπιδιώκει νά εἶναι
μέλος κάποιων συλλόγων, ὁμάδων κ.λπ.
Στήν τέταρτη βαθμίδα βρίσκονται οἱ
ἀνάγκες γιά αὐτοεκτίμηση (προσπάθεια
γιά ἐπίδειξη, σεβασμό). Τέλος στήν τελευταία - καί γιά τούς περισσοτέρους
ἀπραγματοποίητη - βαθμίδα, αὐτή
πού περιλαμβάνει ἀνάγκες γιά
τήν ὁλοκλήρωση ὅλων ὅσων
ἐπιδιώκει κι ἐπιθυμεῖ ὁ
ἄνθρωπος.
Ἡ συγκεκριμένη θεωρία ἀναφέρει ὅτι ἡ ἱκανοποίηση
κάθε
ὑψηλότερης βαθμίδας, προϋποθέτει
τήν ἱκανοποίηση (σέ
μεγάλο ποσοστό) ἱκανοποίησης τῆς ἀμέσως
χαμηλότερης.
Αὐτό
ὅμως στίς μέρες μας, καί εἰδικά στό –
μέχρι πρόσφατα πρό ὕφεσης – μοντέλο
καταναλωτικοῦ τρόπου ζωῆς, συχνά
ἀνατρέπεται.
Ἔτσι
διαπιστώνουμε
ἀνθρώπους πού δέν ἔχουν ἐξασφαλίσει
σταθερή ἐργασία, ἤ κατοικία, νά κυκλοφοροῦν (γιά λόγους ἐπίδειξης καί μόνο),
πολυτελῆ αὐτοκίνητα ἤ νά διαθέτουν
σκάφη ἀναψυχῆς, ἀνατρέποντας οὐσιαστικά τήν πυραμίδα τῶν ἀναγκῶν! Ἄρα
λοιπόν τό ὅλο θέμα συζήτησης, βασίζεται στό γεγονός κατά πόσο εἴμαστε
«ὀρθολογικοί καταναλωτές»2 δηλαδή ἄν
καταναλώνουμε ὅσα χρειαζόμαστε καί
μάλιστα σωστότερα: ὅσα ἀπαραιτήτως
χρειαζόμαστε! Ἄς μή ξεχνᾶμε: «μέτρον
ἄριστον», εἶχε πεῖ ὁ Κλεόβουλος καί τό

ὑποστήριξαν μεγάλοι Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας μας (Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός, ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Ἰωάννης ὁ
Δαμασκηνός καί ἄλλοι), γιά νά φτάσει
παραποιημένο στόν λαό ὡς «πᾶν μέτρον
ἄριστον», ἐννοώντας αὐτό πού καταλαβαίνουμε ὅλοι: ν’ ἀποφεύγουμε τίς ὑπερβολές στίς ὁποῖες μᾶς ὁδηγεῖ βέβαια καί
τό ὅλο καταναλωτικό μοντέλο μέ καταιγισμό διαφημίσεων πού προσπαθοῦν νά
μᾶς κάνουν νά στρέψουμε τήν προσοχή
μας, πολλές φορές σέ «ἄχρηστα» γιά τίς
πραγματικές μας ἀνάγκες, προϊόντα.
Κλείνοντας τό μικρό αὐτό,
ἄρθρο ἀνακεφαλαιώνουμε λέγοντας πώς ἡ σωστή ἱεράρχηση τῶν πραγματικῶν μας
ἀναγκῶν μᾶς ὁδηγεῖ, ἀφενός τόν καθένα στήν ἀποφυγή σπατάλης πόρων
καί ἀφετέρου συνολικά
τήν κοινωνία στήν ἐξοικονόμηση κεφαλαίων
πρός
ἀξιοποίησή
τους σέ διάφορους
ἄλλους
τομεῖς.
Ἰδιαίτερη δέ προσοχή πρέπει νά δοθεῖ στήν κατανόηση
ὅλων τῶν παραπάνω ἀπό τά παιδιά μέσα
ἀπό τή σχολική ἀγωγή. Τό σχολεῖο, ἀναλαμβάνει ἕνα δύσκολο ρόλο. Ἀπό τή μία
μεριά καλεῖται νά ἀναγνωρίσει τίς ἐμπειρίες καί τίς ἀνάγκες τῶν μαθητῶν
καθώς καί τόν τρόπο πού αὐτές ἱκανοποιοῦνται. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά πρέπει νά
τούς δίνει τή δυνατότητα νά ἀναπτύξουν κριτικό πνεῦμα, νά ἀξιολογοῦν καί
νά ἐπιλέγουν ὄχι μόνο στά πλαίσια τοῦ
προσωπικοῦ τους συμφέροντος, ἀλλά
ἔχοντας ἐπίγνωση καί τῶν ἐπιπτώσεων
πού μπορεῖ νά ἔχουν στό εὐρύτερο κοινωνικό ἐπίπεδο τά πρότυπα κατανάλωσης πού υἱοθετοῦν.

2. Ὁ ὀρθολογικός καταναλωτής ἔχοντας περιορισμένο εἰσόδημα καί ἀπεριόριστες ἀνάγκες
ἐπιθυμεῖ νά ἐπιτύχει ἕναν ἄριστο συνδυασμό ἀγαθῶν μεγιστοποιώντας τήν χρησιμότητά του,
δηλαδή τήν ἱκανοποίηση πού προκύπτει ἀπό τήν κατανάλωση αὐτῶν τῶν ἀγαθῶν.

Ἐθνικά θέματα

Τοῦ Μιχαήλ Γ. Τρίτου
Κοσμήτορος Θεολ. Σχολῆς Α.Π.Θ.
Τά τευλευταῖα χρόνια παρακολουθοῦμε
μέ ἐθνική ἀγανάκτηση μιάν ἀνεπίτρεπτη
προσπάθεια πλαστογραφήσεως τῆς ἱστορίας
μας μέ τό σφετερισμό τοῦ ἱστορικοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας ἀπό ἕνα ἀρτιπαγές
κράτος δύο περίπου ἑκατομμυρίων, ὅταν
ὁλόκληρη Ἀγγλία καί πολύ περισσότερο
Μεγάλη Βρετανία καταπείθεται κατά τίς διαπραγματεύσεις εἰσόδου στήν ΕΟΚ γιά τήν
ἀποδοχή ὡς ἐπίσημης ὀνομασίας, ἐθνωνυμίας, Ἡνωμένου Βασιλείου, ἐπειδή ἡ Γαλλία
προέβαλε ἐνστάσεις λόγω τῆς Γαλλικῆς
Βρετάννης. Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς προκλητικῆς τάσεως τῶν Σκοπιανῶν εἶναι ἡ ἀναζωπύρωση του λεγομένου Μακεδονικοῦ
Ζητήματος, πού ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά σύγχρονα ἐθνικά μας προβλήματα.
Χρονολογικά τό Μακεδονικό Ζήτημα ἀνάγεται στόν 19ο αἰώνα. Ἀρχικά προέκυψε ἀπό
τούς Ρώσους, ὅπως καίρια ἐπισημαίνει ὁ Γ.
Ἰω. Ζολώτας*. Κατά τό πρότυπο τῶν παραδουναβίων ἡγεμονιῶν, ἡ τσαρική Ρωσία
ἐπί Ἀλεξάνδρου τοῦ Β΄ Νικολάεβιτς (18181881) μετά τόν Κριμαϊκό πόλεμο (1856)
στρέφεται στα Βαλκάνια καί ἰδίως πρός τούς
σλαβοφώνους πληθυσμούς τῆς Μακεδονίας
καί Θράκης, ἀπό τούς ὁποίους ἀποσπᾶ νέ-

ους, τούς ὁποίους μεταφέρει στή Ρωσία γιά
“σπουδές”, μέ διαφωτιστή τόν διαβόητο
Παγαλίν, δάσκαλο τοῦ τσάρου καί κορυφαῖο
τῆς πανσλαβιστικῆς ἰδέας. Στή Ρωσία οἱ νεαροί σλαβόφωνοι κατ’ ἐξοχήν “ἐμάνθανον
ὅτι τό ἔνδοξον σλαβικόν γένος τῶν Βουλγάρων, αὐτόχθον ἐν Μακεδονίᾳ καί Θράκῃ
καί ἀπό τῶν σπλάχνων τοῦ ὁποίου προῆλθον
οἱ μέγιστοι ἄνδρες Ἀλέξανδρος ὁ Φιλίππου
καί Ἀριστοτέλης, καί ὑφ’ οὗ κατῳκεῖτο ἀείποτε ἡ περίχωρος τοῦ Βυζαντίου καί ὅλα τά
παράλια τοῦ Εὐξείνου, τῆς Προποντίδος καί
τοῦ Αἰγαίου, παρηγκωνίσθη ἀναξίως ὑπό τῆς
ἀπό νότου προελθούσης μυσαρᾶς φυλῆς
τῶν Γραικῶν καί κατεπροδόθη...”.
Οἱ Βούλγαροι προκειμένου νά ἐπιτύχουν
τήν ἐθνική τους ἀποκατάσταση, πρόβαλαν
ἐδαφικές διεκδικήσεις στή Μακεδονία. Σημαντικά βοήθησαν στίς διεκδικήσεις αὐτές,
ἡ ἵδρυση τῆς βουλγαρικῆς Ἐξαρχίας (1870)
καί ἡ συνθήκη τοῦ Ἁγίου Στεφάνου (1878),
μέ τήν ὁποία ἡ βόρεια καί κεντρική Μακεδονία παραχωροῦνταν στή Βουλγαρία.
Στά τέλη τοῦ 19ου αἰ. ἔχουμε διεκδικήσεις
στή Μακεδονία ἀπό τήν πλευρά τῆς Σερβίας,
ἡ ὁποία ζητάει γιά τούς σλαβοφώνους τῆς
Μακεδονίας ἐκκλησιαστική καί ἐκπαιδευτι-

* Οἱ πολύτιμες παραπομπές παραλείπονται γιά οἰκονομία χώρου.

11

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

AMBΩN
12

κή ἀνεξαρτησία, κατά τό πρότυπο τῆς ρου- τεύουσα, ἡ δέ Θεσσαλονίκη, ἡ Καβάλα καί
μανικῆς προπαγάνδας γιά τούς βλαχοφώ- ἄλλες περιοχές ὡς τμήματα τῆς ἑνιαίας Μακεδονίας. Ἔχει δημιουργηθεῖ τέτοια παρανους.
πληροφόρηση, ὥστε σέ ὁρισμέΜετά τόν β΄ παγκόσμιο πόλεμο
νες ξένες χῶρες, οἱ μελετητές
στήν προσπάθεια ἀναδιοργαπού ἐνδιαφέρονται γιά στοινώσεως τοῦ κράτους τῆς Γιχεῖα σχετικά μέ τή Μακεουγκοσλαβίας σέ Ὁμοδονία ἀπευθύνονται στά
σπονδιακή Λαϊκή Δημοσλαβικά τμήματα τῶν βικρατία, ἱδρύθηκαν τό 1946
βλιοθηκῶν, ἐπειδή νομίἕξι λαϊκές δημοκρατίες:
ζουν ὅτι ἐκεῖ βρίτῆς Σλοβενίας,
σκεται ἡ Μακεδοτῆς Κροατίας, τῆς
«Τό κράτος τῶν Σκοπίων θά διαλυθεῖ.
νία.
Βοσνίας - ἘρζεΔέν εἶναι κτισμένο μέ τοῦβλο,
Ἡ ἱστορική
γοβίνης, τοῦ Μαυἀλλά μέ χαλβάδες Φαρσάλων...».
ὅμως
ἀλήθεια
ροβουνίου, τῆς
Γέροντας Παΐσιος
εἶναι ἀδέκαστη σέ
Σερβίας καί τῆς
βάρος τῶν ΣκοΜακεδονίας.
Οἱ Σκοπιανοί στήν προσπάθειά τους νά δώ- πιανῶν. Οἱ Μακεδόνες ἦταν ἀναμφισβήτησουν ἐθνική ὑπόσταση στό νέο κράτος τα φύλο ἑλληνικό. Τήν ἑλληνικότητά τους
φρόντισαν νά δημιουργήσουν χωριστή κρα- ἀποκαλύπτουν ἡ Παλαιά Διαθήκη, οἱ ἀρχαῖοι
τική ὀργάνωση, ἰδιαίτερη γλώσσα, ἀνεξάρ- συγγραφεῖς, τά ἀγάλματα, οἱ ἐπιγραφές
τητη ἐκκλησία, χωριστή ἐθνότητα. Ἰδιαίτε- καί τά νομίσματα. Ἀποκαλυπτικές εἶναι οἱ
ρο ἐνδιαφέρον ἔδωσαν στή δημιουργία μαρτυρίες τοῦ Ἡροδότου, Πολυβίου, Ἀρριαἑνός μεγαλοϊδεατισμοῦ, εἰς βάρος πρωτί- νοῦ, καθώς καί τοῦ γεωγράφου Στράβωνος,
στως τῆς Ἑλλάδος καί δευτερευόντως τῆς ὁ ὁποῖος ἐπιγραμματικά δηλώνει: “Ἔστι
μέν οὖν Ἑλλάς καί ἡ Μακεδονία”. ἘπιβεΒουλγαρίας.
Ὁ προπαγανδιστικός τους μηχανισμός βαίωση τῆς ἑλληνικότητας τῶν Μακεδόνων
ἔχει ἐπιδοθεῖ σέ ἕνα ὄργιο παραπληροφο- προσφέρουν: οἱ ξένοι περιηγητές, ἡ παιδεία
ρήσεως σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό Μακεδονικό. Δια- καί καλλιτεχνική παραγωγή τῆς περιοχῆς, τά
δίδει ἰταμότατα ὅτι οἱ Μακεδόνες δέν εἶναι κέντρα ἑλληνικῆς παιδείας πού δημιούρἝλληνες, ὅτι ἡ γλώσσα τους δέν εἶναι ἡ γησαν οἱ παροικίες τῶν Μακεδόνων τῆς διαἑλληνική, ἀλλά τό γλωσσικό ἰδίωμα πού μι- σπορᾶς, τό δημοτικό τραγούδι, πού ἐκφράλιέται στά Σκόπια (ἕνα κρᾶμα βουλγαρικῶν, ζει ἄριστα τούς πόθους καί τήν αὐτοσυνειτουρκικῶν, ἑλληνικῶν, ἀλβανικῶν καί σλα- δησία τῶν λαῶν. Κυρίως ὅμως ἡ ἀρχαιολοβικῶν λέξεων), ὅτι ἡ Μακεδονία ἐκτείνεται γική σκαπάνη ἐπιβεβαιώνει τήν ἀδιάσπαστη
βορειότερα ἀπό τή φυσική της θέση, ὅτι στή πολιτισμική συνέχεια καί συνοχή τοῦ μαΒουλγαρία καί στήν Ἑλλάδα ὑπάρχουν “μα- κεδονικοῦ ἑλληνισμοῦ μέ τό σύνολο τοῦ
κεδονικές” μειονότητες, πού καταπιέζονται ἑλληνισμοῦ. Οἱ ἀνασκαφές πού ἔγιναν στήν
ἀπό τή Βουλγαρία καί τήν Ἑλλάδα ἀντί- ἱερή πόλη τῶν Μακεδόνων τό Δίο, ἡ ἀνακάλυψη τῶν βασιλικῶν τάφων τῆς Βεργίνας,
στοιχα.
Τό ἔργο τῆς διαφωτίσεως τῆς διεθνοῦς τῶν τάφων τῆς περιοχῆς Λευκαδίων Ναούκοινῆς γνώμης γιά τήν ὕπαρξη μακεδο- σης, τῆς Αἰανῆς Κοζάνης καί τῆς Σίνδου, δέν
νικῆς ἐθνότητας ἀνέλαβαν οἱ ἱστορικοί τῶν ἀφήνουν καμιά ἀμφιβολία γι’ αὐτό.
Παράλληλα δέν πρέπει νά διαφεύγει τῆς
Σκοπίων, οἱ ὁποῖοι μέ ἐπαγγελματική ἐπιδεξιότητα διακηρύσσουν σέ ὅλες τίς κα- προσοχῆς μας ὅτι οἱ Μακεδόνες εἶχαν τούς
τευθύνσεις ὅτι ἀπό ἱστορική καί ἐθνολογι- ἴδιους Θεούς μέ τούς ἄλλους Ἕλληνες,
κή ἄποψη ἡ Μακεδονία εἶναι σλαβική. Ἐπί- συμμετεῖχαν στή θρησκευτική καί πολιτισης κυκλοφοροῦν χάρτες τῆς Μακεδονίας, στική ζωή τῶν ἄλλων Ἑλλήνων καί πῆραν
ὅπου ἐμφανίζονται τά Σκόπια ὡς πρω- μέρος σέ ὅλους τούς ἀπελευθερωτικούς

ἀγῶνες τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους. Τήν ἑλληνικότητα τῶν Μακεδόνων ἀποδεικνύουν
καί πρόσφατες γλωσσολογικές ἔρευνες
συγχρόνων γλωσσολόγων, ἱστορικῶν καί
ἀρχαιολόγων, ἰδίως τῶν: Ἰωάννου Καλλέρη,
C. Poghir c, F. Papazoglou, VI. Georgiev κ. ἄ.
Ἱστορικά ἀβάσιμος εἶναι ὁ ἰσχυρισμός
τῶν Σκοπιανῶν νά διεκδικοῦν τόν τίτλο
τῶν Μακεδόνων, ὅταν εἶναι ἀπόλυτα τεκμηριωμένο ὅτι ἡ ἐγκατάσταση τῶν Σλάβων
ἔγινε μόλις τόν 6ο μ.Χ. αἰ. καί ἡ πολιτιστική
τους ἱστορία ἀρχίζει μόλις τόν 10ο μ.Χ. αἰ.
μέ θεμελιωτές τόν Κύριλλο καί Μεθόδιο,
Θεσσαλονικεῖς Ἕλληνες μοναχούς. Ἀντίθετα οἱ Μακεδόνες ἔζησαν καί μεγαλούργησαν χίλια καί πλέον χρόνια πρίν ἀπό τήν
ἐγκατάσταση τῶν Σλάβων στή Βαλκανική.
Συμπερασματικά μποροῦμε νά ποῦμε τά
ἐξῆς:
1. Ὁ ὅρος “Μακεδονία” εἶναι γεωγραφικός
καί ὄχι ἐθνολογικός. Ἡ ἐπιμονή τῶν Σκοπιανῶν νά σφετεριστοῦν τό γεωγραφικό ὅρο
Μακεδονία καί νά τόν μονοπωλήσουν, χρησιμοποιώντας τον ὡς ὀνομασία τοῦ νεοσύστατου κράτους των, προδίδει τήν πρόθεση τους νά οἰκειοποιηθοῦν ταυτόχρονα καί
τόν ἐθνολογικό - ἱστορικό ὅρο “Μακεδονία”,
πλαστογραφώντας τήν ἱστορία.
2. Οἱ κάτοικοι τοῦ κρατικοῦ μορφώματος
τῶν Σκοπίων πρέπει νά συνειδητοποιήσουν
ὅτι δέν πρέπει νά ζοῦν σέ ψευδαισθήσεις καί
κυρίως νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τό σύμπλεγμα
τῆς “δημιουργίας προγόνων”. Ἡ ἀδέκαστη
ἱστορική ἀλήθεια διακηρύσσει ὅτι εἶναι
Σλάβοι καί ὅτι οἱ πρόγονοί τους ἔφθασαν
στήν περιοχή, χίλια χρόνια μετά τόν Μεγαλέξανδρο. Ἡ ὀνομασία Μακεδονία σέ περιοχή πού δέν κατοικήθηκε ἀπό Μακεδόνες
καί δέν ὑπῆρξε μέρος τοῦ Μακεδονικοῦ Βασιλείου εἶναι ἀδιανόητη. Ἱστορικά καί μόνο
τό 1/10 τῆς σημερινῆς σκοπιανῆς ἐπικρατείας ἀνήκει στήν ἱστορική Μακεδονία. Τά
ὑπόλοιπα 9/10 ἀνήκουν στήν ἀρχαία Παιονία
καί Δαρδανία. Οἱ κάτοικοι μάλιστα τῆς τελευταίας ὑπῆρξαν ὁρκισμένοι ἐχθροί τῶν
Μακεδόνων, ἐναντίον τῶν ὁποίων ἔτρεφαν αἰώνιο καί ἄσβεστο μίσος.
3. Ὀφείλουμε νά θέσουμε θέμα ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῆς ἑλληνικῆς μειονό-

τητας στά Σκόπια καθώς καί τοῦ διωκομένου Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος
Ἰωάννου. Ὁ μαρτυρικός αὐτός Ἱεράρχης δέχεται ἀλεπάλληλες καταδικαστικές ἀποφάσεις ἀπό τά ποινικά δικαστήρια τῶν Σκοπίων,
ἐπειδή εἶχε τό θάρρος νά διακηρύξει ὅτι ἡ
“Μακεδονική” Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων εἶναι
σχισματική, γιατί περιφρονεῖ βασικές ἀρχές
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιολογίας καί προτάσσει ἐθνοφυλετικές σκοπιμότητες.
4. Θά εἶναι ἐγκληματικό νά ἐνδώσουμε
στίς παράλογες ἀξιώσεις τοῦ κράτους τῶν
Σκοπίων. Ἑνός κράτους θεσμικά καί οἰκονομικά ὑποανάπτυκτου, χωρίς ἑνιαία ἐθνική συνείδηση, πληθυσμιακά ἀδύναμου, γεωπολιτικά ὑποβαθμισμένου καί μέ ὀξύτατες
ἐσωτερικές ἀντιθέσεις. Μία ἧττα τῆς Ἑλλάδος ἀπό τά Σκόπια θά σημαίνει ἐθνική καταστροφή. Εἶχε ἀπόλυτο δίκιο ὁ Μανώλης
Ἀνδρόνικος ὅταν ἔλεγε: “ἀντιμετωπίσαμε τό
θέμα τῶν Σκοπίων μέ δειλία ὡσάν νά εἴμεθα ἐμεῖς οἱ ἔνοχοι καί οἱ πλαστογράφοι τῆς
Ἱστορίας”.
5. Στήν περίπτωση πού ἡ πλευρά τῶν
Σκοπίων συνεχίσει νά ἐμμένει στίς ἀδιάλακτες καί ἱστορικά ἀβάσιμες θέσεις της, ἡ
Ἑλλάδα ὀφείλει ἄμεσα καί ἀποφασιστικά νά
ἀσκήσει Veto γιά τήν ἔνταξη τῶν Σκοπίων σε
NATO-E.E. Νά διακόψει τήν δωρεάν ἑλληνική οἰκονομική βοήθεια, ἡ ὁποία μόνο τά τελευταῖα 5 χρόνια ἔφθασε τά 74.000.000
Εὐρώ. Νά ἀναθεωρήσει τά ἐπενδυτικά προγράμματα τῶν ἑλληνικῶν κρατικῶν καί ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων. Πρέπει ἐπί τέλους οἱ
γείτονές μας νά τό καταλάβουν ὅτι ἔχουν
ἀπόλυτη ἀνάγκη τῆς στηρίξεως τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μοναδική νησίδα εἰρήνης καί σταθερότητας στήν περιοχή.
Τέλος, ἄς ἔχουμε ὑπόψη μας καί τήν
προφητική ρήση τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος
Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, τοῦ ἁγίου τῶν
ἡμερῶν μας: “Τό κράτος τῶν Σκοπίων θα διαλυθεῖ. Δέν εἶναι κτισμένο μέ τοῦβλο ἀλλά
μέ χαλβάδες Φαρσάλων σέ σχῆμα Τούβλων”!
6. Τά κράτη τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης καλοῦνται νά ἀποδείξουν τήν κοινοτική τους
συνοχή καί ἀλληλεγγύη καί κυρίως νά σεβαστοῦν τό δίκαιο καί τήν ἱστορική ἀλήθεια.
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Μέ τίς Ἀρχές τοῦ τόπου.

Μέ τόν Ἅγιο Σιδηροκάστρου.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΥ
Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα
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Ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Μητροπόλεώς μας ἀλλά καί τοῦ εὐσεβοῦς Ποιμνίου
σας ἐπαναλαμβάνω βαθυσεβάστως τήν εὐχή
τῆς Ἐκκλησίας, νά σᾶς φυλάττη ὁ Πανάγαθος Θεός «σῶον, ἔντιμον ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καί ὀρθοτομοῦντα τόν Λόγον τῆς
Αὐτοῦ Ἀληθείας».
Μέ τήν εὐκαιρία δέ αὐτή τῆς σεμνῆς Ὀνομαστικῆς σας ἑορτῆς ἐπιθυμοῦμε ὅλοι οἱ ἱερεῖς
καί ἰδίως ὅσοι ἀποτελοῦμε τό στενό ἐπιτελεῖο
τῶν συνεργατῶν σας, νά σᾶς διαβεβαιώσωμε
μέ εἰλικρίνεια, ὅτι διαρκής φροντίδα καί μέριμνα ὅλων μας θά εἶναι πάντοτε ἡ ὑπακοή καί
ἡ προθυμία μας νά ἐκτελέσωμε τίς ἐντολές
σας, ὥστε ὅ,τι καλό σχεδιάζετε γιά τήν πνευματική πρόοδο τῆς Μητροπόλεώς μας και
ὅ,τι ἀφορᾶ τό κοινωνικό της ἔργο νά γίνεται,
τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος, ἀμέσως ἔργο.
Γνωρίζομε τό ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον σας
γιά τήν διάδοση καί τήν ἐμπέδωση τοῦ Λόγου
τοῦ Θεοῦ, τοῦ πνεύματος τοῦ Εὐαγγελίου, στίς
ψυχές καί τό πνεῦμα τῶν χριστιανῶν μας.

Γνωρίζομε ἐπίσης ὅτι δέν σᾶς ἀφήνει ἥσυχο ἡ
ἐντολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «Μανθανέτωσαν δέ καί οἱ ὑμέτεροι καλῶν ἔργων προίστασθαι εἰς τάς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μή
ὦσιν ἄκαρποι» (Τίτ.3,14). Γνωρίζομε τόν
ἀγώνα καί τήν θεάρεστη ἀγωνία σας γιά νά
ἐπιτελέσετε μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο τήν
ἀποστολή σας καί πόσο στενοχωρεῖσθε, ὅταν
τά ὡραῖα ἔργα, πού ἐπιθυμεῖτε, «τά καλά καί
ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις» γιά διαφόρους λόγους δέν πραγματοποιοῦνται.
Ἀλλά γνωρίζομε ἐπίσης, Σεβασμιώτατε, ὅτι
οὐδέποτε σᾶς ἐγκαταλείπει ἡ ἐλπίδα στόν Θεό
καί ἡ αἰσιοδοξία, ὅτι κάποια ἡμέρα τά ὁράματά σας θά γίνουν πραγματικότητα. Σήμερα, λοιπόν, πού ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία
τιμᾶ σεμνοπρεπῶς τά Ὀνομαστήρια σας μαζί
μέ τήν μνήμη τοῦ μεγάλου Χρυσοστόμου,
μαζί μέ τίς υἱικές μας εὐχές σᾶς δίνομε καί
τήν ὑπόσχεση, ὅτι θά γίνωμε πρόθυμοι Κυρηναῖοι στήν ἀνηφορική καί εὐλογημένη πορεία
σας γιά τήν πραγματοποίηση τῶν ποιμαντικῶν σας ὀνείρων καί σχεδιασμῶν.

ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΤΗ ΣΑΣ !

Α΄ Οἰκ. Πατριάρχου
κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
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
Γηθοσύνως τήν ὑμετέραν φίλην Ἱερότητα
ἐπί τοῖς ἀγομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς προσαγορεύομεν ἀπό τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κέντρου.
Εἰ καί κατά τόν Χρυσολόγον Ἰωάννην «πᾶς ὁ χρόνος ἑορτῆς ἐστι
καιρός τοῖς Χριστιανοῖς διά τήν ὑπερβολήν τῶν δοθέντων ἀγαθῶν»
(Εἰς τήν Α΄ πρός Κορινθίους, ὁμιλία ΙΕ΄, PG 61, 125), ἡ ὀνομαστική
ἑκάστου χριστιανοῦ ἑορτή κατέχει ἰδιάζουσαν θέσιν ἐν τῷ στεφάνῳ
τῶν τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ τοιούτων, ὡς ἰδιαιτέρα εὐκαιρία ἐντρυφήσεως
εἰς τόν βίον καί τούς ἀγῶνας τοῦ τιμωμένου Ἁγίου ἤ εἰς τό νόημα
τῆς ἀγομένης ἑορτῆς, ἀλλά καί ἐξετάσεως ἡμῶν αὑτῶν, ἐάν ἀγωνιζώμεθα, ὥστε, τῇ προθέσει τοὐλάχιστον, νά ἀκολουθῶμεν τοῖς ἴχνεσι
τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, τῶν μεταποιησάντων τό περιεχόμενον τοῦ
ἑκάστοτε ἑορταζομένου γεγονότος εἰς πρᾶξιν.
Πολύ δέ μείζονα σημασίαν προσλαμβάνει τό γεγονός τοῦτο προκειμένου περί προσώπου τήν χάριν καί τάς βαρείας εὐθύνας τῆς
Ἀρχιερωσύνης ἀναδεξαμένου, διότι πρός τόν Ἐπίσκοπον προσβλέπει τό
σύνολον τῆς Ἐκκλησίας οὐχί ἁπλῶς ὡς εἰς «πόλιν ἐπάνω ὄρους κειμένην» (πρβλ. Ματθ. ε΄ 14), ἀλλά, κατά τόν Ἅγιον Ἰγνάτιον τόν Θεοφόρον, ὡς εἰς αὐτόν τόν Κύριον (Ἐπιστ. πρός Ἐφεσίους, PG 5, 649).
Ὅθεν, ἐκφράζοντες τήν συμμετοχήν τῆς τε Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί ἡμῶν προσωπικῶς εἰς τόν ἑορτασμόν
τῆς εὐσήμου ταύτης ἡμέρας καί συγχαίροντες μετά τῆς ὑμετέρας
Ἱερότητος, ἀσμένως προαγόμεθα ἀπευθῦναι αὐτῇ τάς ἀδελφικάς
ἡμῶν ἑορτίους προσρήσεις καί εὐχάς, δεόμενοι τοῦ Παναγάθου Θεοῦ,
ὅπως διαφυλάττῃ καί κρατύνῃ αὐτήν ἐν ὑγείᾳ ἀστεμφεῖ κατά τήν
ἄσκησιν τῶν καθηκόντων ἐν τῇ ἐπάλξει τῆς ἱερᾶς εὐθύνης αὐτῆς, καθοδηγῇ δέ αὐτήν ἐν πᾶσιν, ὥστε νά δοξάζηται και δι’ ὑμῶν τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές Αὐτοῦ ὄνομα.
βιβ΄ Νοεμβρίου ιγ΄
ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός
Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

Β΄ Πατριάρχου
Ἱεροσολύμων
κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ΄

Τῷ Ἱερωτάτῳ Μητροπολίτῃ Ἐλευθερουπόεως κ. Χρυσοστόμῳ, ἀδελφῷ
ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ καί συλλειτουργῷ
τῆς Ἡμῶν Μετριότητος, ἀσπασμόν
Ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
Ἐν τῇ ἀνακυκλήσει τῶν ἡμερῶν
φθάσαντες καί κατά τό ἔτος τοῦτο
εἰς τήν ἐπέτειον τῶν ὀνομαστηρίων
τῆς ὑμετέρας λίαν πεφιλημένης
Ἡμῖν Ἱερότητος, ἀπευθύνομεν αὐτῇ
ἀπό τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ
ὁλοθύμους εὐχάς, δεόμενοι τοῦ Κυρίου ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωηρρύτου Αὐτοῦ Τάφου ἐνισχύειν αὐτήν ἐν
παντί καί πάντοτε, πρός λυσιτελῆ
ποιμαντορίαν τοῦ Θεόθεν πεπιστευμένου αὐτῇ λογικοῦ ποιμνίου.
Μετά πολλῆς ὅθεν ἀδελφικῆς
ἀγάπης ἀποδιδόντες τῇ ὑμετέρᾳ περισπουδάστῳ Ἡμῖν Ἱερότητι τόν ἐν
Κυρίῳ ἑόρτιον ἀσπασμόν, διατελοῦμεν.
Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ
βιβ Ὀκτωβρίου γ΄
Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός
ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄
Πατριάρχης Ἱεροσολύμων
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Γ΄ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος
κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Νοέμβριος 2012
Πρός
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομο
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Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
Στήν κρίσιμη καί ἐπαχθή περίοδο πού διανύουμε, ἡ ἑορτή τῆς σεπτῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως
τοῦ Χρυσοστόμου, μᾶς δίνει τήν χαρά τῆς ἐπικοινωνίας μαζί μας μέ τήν εὐφρόσυνη εὐκαιρία
τῶν ὀνομαστηρίων σας.
Σᾶς εὐχόμαστε ἄξια καί λαμπρή συνέχεια τῆς
ἀρχιερατείας σας, γεμάτη ἀγαθές μνῆμες καί
ἀνεπισκίαστη ἀπό ἐφήμερες μεταβολές, μέ γαλήνη, ὑγεία καί ἄφθονη καρποφορία ἐν Χριστῷ.
Ἄς σᾶς εὐλογεῖ ὁ Κύριος ἁπλόχερα μέ τή Χαρη
Του, χαρίζοντας ἐνίσχυση στό ἔργο σας καί
εὐόδωση στούς ποιμαντικούς σας κόπους. Μέ
διακονία ἀκόμη πιό δημιουργική καί προσφορά
πολυχρόνια, ἡ ὁποία νά οἰκοδομεῖ τήν Ἐκκλησία
καί νά ἐμπνέει τίς ψυχές μέ λόγο ζωῆς.
Μέ αὐτά τά λόγια φιλαδέλφως καί ἑορτίως
κατασπαζόμενοι τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα,
διατελοῦμε μέ βαθειά ἐν Κυρίῳ ἀγάπη
Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄, πρόεδρος

Πρωθυπουργοῦ
κ. Ἀντώνη Σαμαρᾶ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Σεβασμιώτατε,
Γιά τήν ὀνομαστική
μας ἑορτή εὔχομαι ὑγεία,
δύναμη καί θεοστήρικτη
διακονία γιά τό καλό τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ
εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς ἐπαρχίας τήν ὁποία θεοφιλῶς
ποιμαίνετε.
Εἰς πολλά ἔτη.
Ὁ πρωθυπουργός ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

Ἱστορικά

ΧΡΕΟΣ ΜΝΗΜΗΣ
*

«Ὁ Ἀντώντς ὁ Διάσκαλον»
(1883-1977)
Τοῦ Λεωνίδα Κ. Ἀποστολίδη
Φιλολόγου, π. Σχολ. Συμβούλου Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης
2ο Μέρος
α΄. Σώζει ἀπό τήν ἀγχόνη
βάνεται ἀπό τίς τουρκικές ἀρχές καί φυλακίζεται
Ὑπεύθυνος τῶν συσσιτίων τῆς Ἐπιτροπῆς Περι- μέ τήν κατηγορία ὅτι φυγάδευε Ἕλληνες λιποτάθάλψεως Προσφύγων στήν Τραπεζούντα, ὅπως κτες τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ. Πράγματι μερικές
προαναφέραμε, φιλοξένησε ἕνα μεσημέρι κάποιο μέρες πρίν ἀπό τή σύλληψή του φυγάδευσε τρεῖς
Τοῦρκο ναυτικό, πού τούς προμήθευε ξύλα γιά τά Ἕλληνες στρατιῶτες καταγόμενους ἀπό τή
συσσίτια. Ρεΐζ ἐφέντης, τ’ ὄνομά του. Εὐφυέστατος Σμύρνη. Λόγω ὅμως τῆς θαλασσοταραχῆς τό καΐκι
καί διπλωματικότατος ὁ Ἀντώνης
ἐξώκειλε ἔξω ἀπό τήν κωμόπολη
Παπαδόπουλος, κατά τή συνομιΡίζαιον, ἀνατολικά τῆς Τραπελία του μέ τόν Τοῦρκο ναυτικό
ζούντας μέ ἀποτέλεσμα οἱ τρεῖς
πού ἐρχόταν ἀπό τη Σαμψούντα,
στρατιῶτες νά συλληφθοῦν καί
κατόρθωσε νά ἀποσπάσει τήν
νά μεταφερθοῦν στήν Τραπεπληροφορία ὅτι ἐκεῖ ἔγινε αἰφνιζούντα, ὅπου καί φυλακίστηκαν.
διαστικός ἔλεγχος στά ἀρχεῖα τῆς
Κατά τήν ἔρευνα πού ἔγινε στά
Μητρόπολης, ὅπου βρέθηκαν πολσακίδιά τους βρέθηκε καί ψωμί
λά ἐνοχοποιητικά στοιχεῖα, μέ συτῆς ἐπιτροπῆς Προσφύγων - ἰδινέπεια νά συλληφθοῦν καί νά
αίτερης κατασκευῆς - στοιχεῖο
φυλακιστοῦν πολλοί προύχοντες,
πού ἐνοχοποίησε τόν Παπαδόπού ἀργότερα ὁδηγήθηκαν στίς
πουλο σάν ὑπεύθυνο γραμματέα
κρεμάλες τῆς Ἀμάσειας.
καί διαχειριστή τῶν συσσιτίων
Τή συναρπαστική αὐτή εἴδηση
πού λειτουργοῦσαν γιά τήν περίμετέφερε ὁ Παπαδόπουλος ἀμέθαλψη τῶν προσφύγων.
Ὁ Δάσκαλος
σως στό στενό μητροπολιτικό
κύκλο καί χωρίς καμιά χρονοτριβή
γ΄. Ἐξομολόγηση κρυπτοχρισυγκεντρώθηκαν ὅλα ἐκεῖνα τά ἔγγραφα πού θά στιανοῦ
μποροῦσαν νά στοιχειοθετήσουν ὁποιαδήποτε καΣτό διάστημα τῆς προφυλάκισής του συνέβη τό
τηγορία σέ βάρος κληρικῶν καί λαϊκῶν τῆς Τρα- ἑξῆς περιστατικό, ὅπως μᾶς τό ἀφηγήθηκε ὁ ἴδιος
πεζούντας καί μέ ἀπόλυτη μυστικότητα μερικούς μῆνες πρίν ἀπό τό θάνατό του: «ἕνα
μεταφέρθηκαν στό Χορτοκόπ’ τῆς Ματσούκας, γε- βράδυ, γύρω στά μεσάνυχτα, ἕνας στρατιώτης
νέτειρα τοῦ Παπαδόπουλου, ὅπου καί παραδόθη- ἀνοίγει τήν πόρτα τοῦ κελιοῦ μου καί μέ ὁδηγεῖ
καν στήν πυρά.
στό γραφεῖο τοῦ γραμματέα τοῦ στρατοδικείου.
Μόνον ἄν ἀναλογισθοῦμε πόσους ἀνέβασαν Ἐκεῖ, μετά την ἀπομάκρυνση τοῦ στρατιώτη, μοῦ
στήν ἀγχόνη τά ἔκτακτα στρατοδικεῖα τῆς Ἀμά- προτείνει ὁ γραμματέας νά καθίσω καί ἀρχίζει μέ
σειας μέ τήν κατηγορία τῆς ἀντίστασης κατά τοῦ γλυκόλογα τήν ἀνάκριση. Κάποια στιγμή σταματᾶ
τουρκικοῦ κράτους καί τῆς δράσης γιά τή δημι- τήν ἀνάκριση καί μοῦ λέει: “ἐπειδή βεβαιώθηκα
ουργία ἀνεξάρτητης δημοκρατίας τοῦ Πόντου, ὅτι εἶσαι σοβαρός καί ἐχέθυμος ἄνθρωπος, ἀπομόνον τότε θά ἀντιληφθοῦμε πόσο σωτήρια ὑπῆρξε φάσισα νά σοῦ ἐκμυστηρευθῶ κάτι πολύ προσωγιά τούς Τραπεζούντιους ἡ συμβολή τοῦ Ἀντώνη πικό, πού ἄν μοῦ ὑποσχεθεῖς ὅτι θά φέρεις σέ
Παπαδόπουλου.
πέρας αὐτό πού θά σοῦ ἀναθέσω, θά σέ ἀπαλλάξω
ἀπό τήν κατηγορία πού σέ βαρύνει καί θά σέ ἀποβ΄. Φυλακίζεται
φυλακίσω’᾽. Τοῦ ὑποσχέθηκα, συνεχίζει στήν ἀφήΣτίς ἀρχές τοῦ φθονοπώρου τοῦ 1921 συλλαμ- γησή του ὁ Παπαδόπουλος, ὅτι εἶμαι πρόθυμος νά
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ἀνταποκριθῶ, μέ τήν προϋπόθεση ὅμως ὅτι αὐτό
πού θά μοῦ ζητήσετε δέν θέτει σέ κίνδυνο τούς
ὁμογενεῖς μου. Φανερά ἱκανοποιημένος ἀπό τήν
ἀπάντησή μου, ὁ γραμματέας τοῦ στρατοδικείου
ἀρχίζει νά ξεσκεπάζει τό μεγάλο μυστικό του. –
“Ἐγώ, λέει, κατάγομαι ἀπό τό Ἀκ-Ντάγ τῆς Ἄγκυρας. Εἶμαι κι ἐγώ χριστιανός σάν καί σένα. Ἡ μητέρα μου εἶναι βαριά ἄρρωστη καί βρίσκεται στό
χεῖλος τοῦ θανάτου. Γι’ αὐτό μέ παρακαλεῖ νά βρῶ
ὁπωσδήποτε τρόπο νά τή μεταλάβω, πράγμα ἀδύνατο καί λόγω τῆς θέσεώς μου καί λόγω τῶν περιστάσεων. Κι ἐγώ μέ τή σειρά μου σέ παρακαλῶ,
βοήθησέ με νά ἐκπληρώσω τήν τελευταία ἐπιθυμία τῆς μάνας μου’. Ἀφοῦ συζητήσαμε, συνεχίζει ὁ
Παπαδόπουλος, καί ἐξετάσαμε τίς δυνατότητες
πραγματοποίησης τοῦ ἐγχειρήματος, καταλήξαμε
νά πάω μέ συνοδεία στρατιώτη, στό μητροπολιτικό ναό καί νά κλέψω κατά κάποιο τρόπο τή θεία
μετάληψη ἀπό τό ἀρτοφυλάκιο καί νά τή μεταλάβω ἐγώ. Πράγματι πήγα, πῆρα τά κλειδιά - εἶχα
ὅλο τό ἐλεύθερο νά μπαινοβγαίνω στήν ἐκκλησία,
διότι ὑπῆρχαν κι ἐκεῖ ἀποθηκευμένα ἄλευρα γιά
τό ὀρφανοτροφεῖο - ἄνοιξα καί πῆρα ἀπό τό
“ἀρτοφόριον’’, ἁγιασμένο ἄρτο. Στή συνέχεια ἐπέστρεψα στό σπίτι τοῦ γραμματέα τοῦ στρατοδικείου (= γιούζμπαση = ἑκατόνταρχου), πού
βρισκόταν στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου,
κοντά στή βυζαντινή ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Ἄννας.
Μόλις μπήκαμε στό σπίτι, φώναξε τή μητέρα του
καί τῆς εἶπε: ῾῾Μάνα σοῦ ἔφερα τήν Κοινωνία νά
κοινωνίεις’’. Ἡ γριά ἀνακάθισε στό κρεββάτι της
καί τῆς ἔδωσα τόν ἅγιον ἄρτον καί ἀντί “οἴνου’’
νερό. Ὅταν τά κατάπιε λέγει στό γιό της:
«Ογλούμ, μοῦ ἔκανες τή μεγαλύτερη χάρη πού ζητοῦσα ἀπό τό Θεό, ἀλλά κι ἐγώ θά ζητήσω ἀκόμη
μιά χάρη ἀπό σένα. Αὐτόν πού μοῦ ἔφερε τήν
Θεία Κοινωνία θά τόν προστατεύεις καί θά τόν
προφυλάγεις ἀπό κάθε κίνδυνο’’. Πράγματι ὁ “γιούζμπασης’’ σεβάστηκε στό ἀκέραιο τήν ἐπιθυμία
τῆς μάνας του. Ὕστερα ἀπό μιά ἑβδομάδα ἡ γριά
πέθανε. Μέ τό στρατιώτη ἀνεψιό του μέ εἰδοποίησε νά τόν ἐπισκεφθῶ, γιατί θέλει κάτι νά μοῦ
πεῖ. Ἀνταποκρίθηκα στήν πρόσκλησή του καί μοῦ
ζήτησε τή γνώμη γιά τό πῶς θά μπορούσαμε νά
θάψουμε τή μάνα του σέ χριστιανικό νεκροταφεῖο.
Τότε τοῦ εἶπα: Ἐπειδή οἱ νεκροί κηδεύονται ἀπό
τούς Τούρκους χωρίς νά φαίνεται τό πρόσωπό
τους, νά στείλει τόν ἀνεψιό του νά φέρει ἕνα, δύο
“κότια’’ (τό “κότ’’, ἔπαιρνε ἕξι ὁκάδες δημητριακά) ἄμμο, νά τή βάλουμε μέσα σ’ ἕνα σακί καί
νά τό τοποθετήσουμε μέσα στήν κασέλα (=φέρετρο). Αὐτή τή δουλειά θά τήν κάνουμε ἀποκλειστικά οἱ δυό μας καί ἀφοῦ τακτοποιήσουμε τό
φέρετρο κατά τή μουσουλμανική συνήθεια, θά φωνάξεις τούς νεκροθάφτες καί τό Μολά νά τήν κη-

δέψουν κατά τό μωαμεθανικό τρόπο. Ἐσύ θά
κλαῖς καί γενικά θά φέρεσαι ὡς βαρυπενθῶν.
Ἀφοῦ τελείωσε αὐτή ἡ σκηνοθεσία τή γριά τή βάλαμε μέσα σ’ ἕνα κοφίνι καί τή μεταφέραμε σ’ ἕνα
γνωστό χριστιανικό σπίτι. Τήν ἑπομένη οἱ ἔνοικοι
τοῦ χριστιανικοῦ σπιτιοῦ παίξανε μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία τό ρόλο τους. Ἀπό τό πρωί ἄρχισαν νά
κλαῖνε καί νά μοιρολογοῦν γιά τό θάνατο τῆς γιαγιᾶς, πού τήν ἔθαψαν μέ τό χριστιανικό τρόπο».
Παρόμοια ἀπίστευτα καί ὅμως ἀληθινά γεγονότα συνέβαιναν στήν ἀλησμόνητη Πατρίδα τῶν
παππούδων καί πατεράδων μας πού ἐπιβεβαίωναν μέ τόν πιό κατηγορηματικό τρόπο ὅτι ἡ πλειονότητα τῶν μουσουλμάνων τοῦ Πόντου ἦταν
μουσουλμάνοι τῆς «σπάθης» καί ὅτι μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου καί τή διαδοχή τῶν γενεῶν, μέχρι
σήμερα ἀκόμη, διατηροῦνται στά κατάβαθα τῆς
ψυχῆς τους σπέρματα τῆς μακρινῆς καταγωγῆς
καί προγονικῆς θρησκείας.
δ΄. Ἐξορία
Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1921 κοινοποιήθηκε διαταγή
τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν νά μετακινηθεῖ ὅλος ὁ χριστιανικός πληθυσμός πρός τά ἐνδότερα. Τότε ὁ
ἑκατόνταρχος Χιλμί ἐφέντης (ὁ γραμματέας τοῦ
στρατοδικείου, πού μεσολάβησε γιά τήν ἀποφυλάκιση τοῦ Παπαδόπουλου) τόν εἰδοποίησε νά περάσει ἀπό τό γραφεῖο του πρίν τήν ἀναχώρησή του
γιά τό ἐσωτερικό (τήν ἐξορία) καί τόν ἐφοδίασε
μέ μιά συστατική ἐπιστολή πρός κάποιο φίλο του
στό Ἐρζερούμ γιά νά τόν τοποθετήσει σέ κάποια
ἐλαφρά ὑπηρεσία. Τή συστατική ἐπιστολή συνόδευε καί μία βεβαίωση τοῦ ἴδιου τοῦ γραμματέα
τοῦ στρατοδικείου ὅτι ὁ Παπαδόπουλος ἐξορίζεται στό Ἐρζερούμ ὡς ἐπιζήμιος, καί τοῦτο σκόπιμα γιά νά μήν τόν ἐντάξουν στά τάγματα τῶν
καταναγκαστικῶν ἔργων, τά γνωστά «ἀμελέ ταπουροῦ».
Στό Ἐρζερούμ ἔμεινε ἐξόριστος ἀπό τίς 16 Νοεμβρίου τοῦ 1921 μέχρι τίς 19 Ἰανουαρίου 1923.
Ἐκεῖ χάρη στήν πολυμάθειά του καί κυρίως στό
γεγονός ὅτι γνώριζε ἄπταιστα τήν τουρκική
γλῶσσα καί γραφή, προσελήφθη ὡς ἀρχινοσοκόμος (βοηθός χειρουργείου) στό στρατιωτικό νοσοκομεῖο καί στή συνέχεια ὁ Ἀρχίατρος τοῦ
νοσοκομείου τόν τοποθέτησε ὡς δάσκαλο γιά νά
διδάσκει γραφή καί ἀνάγνωση στούς ἀναλφάβητους ὑπαξιωματικούς καί στρατιῶτες.
ε΄. Στήν Ἑλλάδα
Μετά τήν ὑπογραφή τῆς συμφωνίας μεταξύ
Ἑλλάδας καί Τουρκίας γιά τήν ἀνταλλαγή τῶν
πληθυσμῶν, ἐπιστρέφει ἀπό τήν ἐξορία μαζί μέ
ἄλλους συγχωριανούς καί γνωστούς ἀπό τά γύρω
χωριά τῆς Ματσούκας καί ὕστερα ἀπό πεζοπορεία

πολλῶν ἡμερῶν περνάει τό διάσελό τῆς Ζύγανας
καί διασχίζει τήν ἔρημη πιά Ματσούκα, ὅπου
«μοιρολογοῦνε τά ραχιά καί τά ὀρμία κλαίγ᾽νε,
γιατί ᾽κ’ εὑρήκ᾽νε ἄνθρωπο τά πάθια ᾽τουν νά
λέγ᾽νε». Στό Τζεβιζλίκ (Δικαιόσημον ἡ Καρυαί),
πρωτεύουσα τῆς Ματσούκας, 25 περίπου χιλιόμετρα ἀπό τήν Τραπεζούντα, συλλαμβάνεται ὡς
ὕποπτος καί φυλακίζεται, ἀλλά ἐκμεταλλευόμενος
μιά νύχτα τόν βαθύ ὕπνο τοῦ τούρκου στρατιώτη
πού τόν φύλαγε, κατόρθωσε νά δραπετεύσει μεταμφιεσμένος καί μέ τό ψευδώνυμο Κοτάρογλου
Γιάννες, καί κάτω ἀπό ἀφάνταστα τραγικές συνθήκες ἔφτασε πεζοπορώντας στήν Τραπεζοῦντα.
Μέ πόνο ψυχῆς ἀγκαλιάζει γιά τελευταία φορά μέ
τό δακρυσμένο βλέμμα του τήν πρωτεύουσα τῶν
Κομνηνῶν καί τήν πόλη τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου καί
ἀποχαιρετᾶ τήν Τραπεζούντα πού χάνει.
Μαζί μέ ἄλλους χριστιανούς, ὑπολείμματα τοῦ
ξεριζωμένου ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐπιβιβάζεται
σ’ ἕνα ἀπό τά ἀτμόπλοια πού μάζευαν ἀπό τά λιμάνια τοῦ Πόντου τούς πρόσφυγες γιά νά τούς μεταφέρουν στήν ῾Ελλάδα.
Μόλις ἔφτασε στήν Κωνσταντινούπολη ὅπου
πέρασε τά παιδικά του χρόνια καί εἶχε πολλές
γνωριμίες, πληροφορήθηκε ὅτι οἱ δικοί του και οἱ
συγχωριανοί του ἦταν ἐδῶ καί ἕξι μῆνες κλεισμένοι στό γκέτο Σελιμιά καί τούς ρήμαζε ὁ ἐξανθηματικός τύφος. Μέ τή βοήθεια ἑνός ἱερέα πού
συνόδευε τούς νεκρούς γιά ἐνταφιασμό ἔξω τῆς
Σελιμιέ καί μεταμφιεσμένος σέ νεκροθάφτη κατόρθωσε νά μπεῖ στό γκέτο καί νά συναντηθεῖ μέ
ὅσα μέλη τῆς οἰκογένειάς του γλύτωσαν ἀπό τήν
θανατηφόρο ἀσθένεια. Ὕστερα ἀπό ὁλιγοήμερη
παραμονή του στό γκέτο αὐτό τοῦ θανάτου, ἔφυγε
ἀπό τήν Σελιμιέ καί κατάφερε νά ἐξασφαλίσει
σχετική ἄδεια τῶν ὑγειονομικῶν ἀρχῶν καί μέ
εἰδικά ναυλωμένο πλεούμενο πῆρε τήν οἰκογένειά
του καί ἐπιβιβάστηκαν σ’ ἕνα ἰταλικό βαπόρι μέ
τό ὁποῖο ἔφτασε στόν Πειραιά.

κατά τήν ἀνταλλαγή πληθυσμῶν τοῦ 1923 δάσκαλοι τοῦ ἀναστήματος τοῦ Παπαδόπουλου ἦταν
φωτεινές ἐξαιρέσεις.
Ἐπί τριάντα ἑφτά συνολικά χρόνια ὑπηρέτησε
τό λειτούργημά του μέ θρησκευτική εὐλάβεια καί
μέ βαθειά συναίσθηση τῆς εὐθύνης του ἀπέναντι
στούς μαθητές του καί τῆς ὑψηλῆς ἀποστολῆς του
πρός τό Ἔθνος. Στήν μικρή κοινωνία τῶν συγχωριανῶν του δέν ἦταν ἁπλά καί μόνον ὁ Ἀντώντς ὁ
Διάσκαλον, ὅπως τόν ἀποκαλοῦσαν. Ἦταν παράλληλα καί ὁ ἀδέκαστος κριτής τῶν διαφορῶν
τους, ὁ ἐξομολόγος καί ὁ πνευματικός τους.
Πολύπειρος καί πολυμαθής ὁ Ἀντώνης Παπαδόπουλος ὑπῆρξε σ’ ὅλη του τή ζωή ἁπλός, ταπεινός και ἀθόρυβος, σάν τό βαθύ ποτάμι.
Ἀθεράπευτος νοσταλγός τῆς πατρώας γῆς τοῦ
Πόντου κράτησε μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του ζωντανές τίς μνῆμες τῆς προγονικῆς Πατρίδας. Καί
καθώς ἦταν χαρισματικός ἀφηγητής, μέ τόν προφορικό καί γραπτό του λόγο αἰχμαλώτιζε ὅσους
εἶχαν τήν τύχη νά μαθητεύουν κοντά σ’ αὐτόν τόν
φωτισμένο δάσκαλο.
Ἡ πλατιά πνευματική του συγκρότηση, ἡ ὀξύνοια, ἡ εὐαισθησία, ἡ δύναμη τῆς περιγραφῆς του,
τό πλῆθος τῶν ἐμπειριῶν καί τῶν προσωπικῶν του
βιωμάτων καί προπαντός τό συναισθηματικό του
δέσιμο μέ τίς ἀλησμόνητες πατρίδες, ἀντικατοπτρίζονται καί στό συγγραφικό του ἔργο πού ἀναφέρεται στήν ἱστορία καί λαογραφία τοῦ Πόντου
καί ἀποτελεῖ ἀξιόπιστη καί πολύτιμη πηγή γιά τόν
μελλοντικό ἱστορικό τοῦ ποντιακοῦ ἑλληνισμοῦ.
Αὐτόν τόν ἀκούραστο μυσταγωγό, τό δάσκαλο
πού ταύτισε τή ζωή του μέ τό λειτούργημα καί
ἀναλώθηκε κυριολεκτικά μέσα στό ἱερό χρέος,
αὐτόν τόν ἀγωνιστή καί κοινωνικό λειτουργό, τόν
ἀτόφιο Πόντιο δάσκαλο, αἰσθανόμαστε τήν ὑποχρέωση νά τιμήσουμε μέ τή σύντομη αὐτή ἀναφορά μας, σάν ἐλάχιστη προσφορά στήν ἱερή
μνήμη του.

στ΄. Οἰκιστής
Μολονότι ἡ παιδεία του καί ἡ ἐν γένει συγκρότησή του σίγουρα τοῦ ἐξασφάλιζαν τίς προϋποθέσεις παραμονῆς καί ἐγκατάστασης στήν Ἀθήνα, ὁ
Παπαδόπουλος, ἀναπόσπαστα δεμένος μέ τίς ποντιακές παραδόσεις, μπαίνει ἐπικεφαλῆς ὁμάδας
συγγενῶν καί συμπατριωτῶν του καί σάν γενάρχης καί οἰκιστής ἔρχεται στή Μακεδονία καί ἐγκαθίσταται σ’ ἕνα τουρκοχώρι τοῦ Παγγαίου, τό
ὁποῖο ὁ ἴδιος μετονόμασε Χορτοκόπι σέ ἀνάμνηση
τῆς γενέτειράς του, καί ἐκεῖ ἀναπαύεται ἀπό τό
1977.
Μέσα στό πνευματικό σκοτάδι καί τήν ἀγραμματοσύνη πού ἐπικρατοῦσε στό μακεδονικό χωριό

Πηγές καί βοηθήματα
1. Ἰδιόχειρη βιογραφία τοῦ Ἀντώνη Παπαδόπουλου.
2. Ἐργασίες ἀδημοσίευτες πού φυλάσσονται
στό προσωπικό του ἀρχεῖο.
3. Ἐργασίες δημοσιευμένες σέ διάφορα τεύχη
τῆς «Ποντιακῆς Ἑστίας»
4. Μαγνητοφωνημένη συνέντευξη τοῦ Ἀντ. Παπαδόπουλου λίγο πρίν ἀπό τό θάνατό του.
5. «Βιογραφικαί ἀναμνήσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσάνθου τοῦ ἀπό Τραπεζοῦντος
1881-1949» Ἀθήνα 1970.
6. Χρήστου Σαμουηλίδη, Ἱστορία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ.
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Kατά τόν μήνα
Σεπτέμβριο 2012
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
Ἁγίας Ἄννης Νικησιάνης μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Μποτσουάνας κ. Γενναδίου, τήν 14ην εἰς
τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Γεωργιανῆς, τήν 16ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ν. Περάμου, τήν 17ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Σοφίας Ἐλαιοχωρίου, τήν 23ην
εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 26ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἁγίου Χριστοφόρου,
τήν 30ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου.
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Ἐτέλεσε:
Τήν 11ην τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῆ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων εἰς τό Λύκειον, Γυμνάσιον καί Α΄ Δημοτικόν
Σχολεῖον Ἐλευθερουπόλεως. Ὡμίλησε ἐπικαίρως εἰς
τούς μαθητάς καί τούς εὐχήθηκε εὐλογημένη καί δημιουργική σχολική χρονιά. Εἰς ὅλα τά σχολεῖα τῆς
Μητροπόλεώς μας τήν ἡμέρα αὐτή ἀνεγνώσθη
ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου ὑπό τῶν Ἐφημερίων,
τήν 30ην τόν Ἁγιασμόν εἰς τά Γραφεῖα τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος.

Ἐβάπτισε:
Τήν 23ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως τήν θυγατέρα τῶν Ἀθανασίου Κοψίδα καί Χριστίνας Γεωργίτση εἰς τήν ὁποία ἐδόθη τό
ὄνομα Ἀγγελική.

Συμμετέσχε:
Τήν 18ην εἰς τήν ἐξόδιον Ἀκολουθίαν τοῦ Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ καί Ἁγίου Ὄρους Κυροῦ Νικοδήμου εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας.

Πραγματοποίησε:
Τήν 22αν τήν πρώτην μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν
τῆς κατηχητικῆς περιόδου 2012-2013, ἀφοῦ προηγουμένως ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν, μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Ποιμαντικά προβλήματα τῆς ἐποχῆς μας». Τήν

εἰσήγησιν παρουσίασε ὁ Σεβασμιώτατος ἐμβαθύνοντας εἰς τάς νουθεσίας τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
πρός τούς Πρεσβυτέρους τῆς Ἐφέσου (Πραξ. Κ΄ 28
-31) καί ὁρίζοντας τό πλαίσιον εἰς τό ὁποῖον θά κινηθοῦν οἱ εἰσηγήσεις πού θά ἀκολουθήσουν.
Ἐπισκέφθηκε:
Τήν 20ην τόν Περιφερειάρχην Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης κ. Ἄρην Γιαννακίδην μετά τοῦ
Δημάρχου Παγγαίου κ. Βασιλείου Ξουλόγη διά
τήν ἐπίλυσιν θεμάτων τῆς Περιοχῆς μας.
Παρευρέθη:
Τήν 30ην εἰς τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως ἱστορικοῦ ὑλικοῦ
στήν Στρατιωτική Λέσχη Ἐλευθερουπόλεως.

Kατά τόν μήνα Ὀκτώβριον 2012 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 14ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Ἀκροποτάμου, τήν
20ην εἰς τό Ἱερόν Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Γερασίμου Πυργοχωρίου, τήν 21ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μποτσουάνας κ. Γενναδίου, ὅπου προέστη τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ συμπληρώσει ἑκατό χρόνων ἀπό τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Πόλεως καί τῆς εὐρύτερης Περιοχῆς τοῦ Παγγαίου, τήν
26ην εἰς τήν Πανηγυρίζουσαν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νικησιάνης, τήν 27ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νέστορος Κοκκινοχωρίου, τήν 28ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου προέστη τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ Ἐθνικῆ Ἐπετείω τοῦ 1940.
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 25ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Δημητρίου Γαληψοῦς.

Συμμετέσχε:
Τήν 2αν, 3ην, 4ην καί 5ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τήν ἐκλογήν
τῶν Σεβ, Μητροπολιτῶν Νικοπόλεως καί Πρεβέζης
κ. Χρυσοστόμου καί Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί
Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου, τήν 25ην τῆς μεγαλοπρεποῦς Λιτανείας τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος
τοῦ «Ἄξιόν ἐστιν» καί τῶν Ἁγίων Λειψάνων τοῦ Ἁγί-

ου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου εἰς Θεσσαλονίκην
μετά τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου καί πολλῶν ἄλλων Ἱεραρχῶν.
Προέστη:

Στρατόπεδον Ἀμβράζη.

Τήν 15ην τῆς Δοξολογίας εἰς τό Στρατόπεδον
Ἀμβράζη διά τά Γενέθλια τῆς Μονάδος, τήν 21ην καί
28ην τῆς ἐπιμνημοσύνου δεήσεως εἰς τό Ἡρῶον τῆς
Πόλεως.
Ἐβάπτισε:

Τήν 7ην εὐγενῶς προσκληθείς τό τέκνον τῶν Λεωνίδου Δαλαβάγκα καί τῆς Δήμητρας Παπαδάκη εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Εὐσταθίου Καρτερίου Κορινθίας εἰς τό ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα Νεκτάριος.

Ἐτέλεσε:
Τήν 14ην τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῆ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Πόλεως εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου, τήν 24ην τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῆ ἐνάρξει λειτουργίας ἀπό τήν Ἱεράν Μητρόπολιν «Τράπεζας Ἀγάπης», ὅπου καθημερινῶς θά
προσφέρει φαγητό εἰς τούς ἐμπεριστάτους ἀδελφούς
μας.

Πραγματοποίησε:
Τήν 13ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ποδοχωρίου μέ θέμα
εἰσηγήσεως «Ποίμαινε τά πρόβατά μου» (Ἡ Ποι-

μαντική εὐθύνη). Τήν εἰσήγησιν παρουσίασεν ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ/ρος Ἀθανάσιος
Παπαδάκης. Ἀκολούθησε ἐποικοδομητικός διάλογος.

Ἐπισκέφθηκε:
Τήν 23ην τήν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα τόν
Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον εἰς
τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου.

Δέχθηκε:
Τήν 9ην εἰς τό Γραφεῖον του τόν Περιφερειάρχην
Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης κ. Ἀριστείδην
Γιαννακίδην.
Προήδρευσε:
Τήν 18ην τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου.
Kατά τόν μήνα Νοέμβριο 2012 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 4ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Γεωργίου Παλαιοχωρίου, τήν 9ην
εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἐλευθερουπόλεως, τήν 11ην
εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν ἐπί
τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.κ.
Χρυσοστόμου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Μποτσουάνας κ.κ. Γενναδίου, τήν 13ην εἰς τόν Κα-

Ἑορτή Ἁγ. Μηνᾶ.

θεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου ἐπί τῆ
ἑορτῆ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς του, τήν 14ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου, τήν 18ην εἰς τόν
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Ἱερόν Ναόν τῆς
Ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης ὅπου καί
προέστη τῆς Δοξολογίας
διά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς
Λέσβου, προσκεκλημένος τοῦ
Προέδρου τοῦ Συλλόγου Λεσβίων Θεσσαλονίκης,
τήν 21ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῶν
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, ὅπου καί ἐτέλεσεν τήν εἰς Διάκονον Χειροτονίαν τοῦ Χρήστου
Ποτηρένια – Θεολόγου, εἰς τόν ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα Κύριλλος εἰς τιμήν τοῦ συγγενοῦς του ἀειμνήστου
Μητρ. Μυτιλήνης Κυρίλλου Μουμτζῆ († 1925), τήν
25ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος
Δρυάδος.
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Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 7ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Πανηγυρίζοντος
Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Χρυσοκάστρου, τήν 10ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου
Μηνᾶ, ὅπου μεγαλοπρεπῶς τιμᾶται εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου μετά τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσοστόμου
καί προέστη τῆς μεγαλοπρεποῦς Λιτανείας τῆς
Ἱερᾶς Εἰκόνος καί τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου, πού τιμᾶται ὡς ὁ Προστάτης τῆς Πόλεως, καί τοῦ
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μποτσουάνας κ.κ. Γενναδίου, τήν 12ην εἰς τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν
τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου μετά τῶν Ἀρχῶν καί
ἁπάντων τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς
τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, συγχοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κ.κ. Μακαρίου, τήν
20ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, ὅπου προέστη τῆς μεγαλοπρεποῦς Λιτανείας τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας.
Συμμετέσχε:
Τήν 8ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν μετά τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. Ἱερωνύμου, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί
Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου καί ἄλλων Ἱεραρχῶν, τήν
αὐτήν ἡμέραν τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς Κυροῦ Δαμασκηνοῦ, τήν 30ην ἦτο συμπροσευχόμενος κατά τήν
Πατριαρχικήν Θείαν Λειτουργίαν ὑπό τῆς Α.Θ.Π.
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τόν Πατριαρχι-

κόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κωνσταντινουπόλεως ἐπί τῆ θρονικῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Ἐτέλεσε:
Τήν 4ην τόν Ἁγιασμόν εἰς τά ἐγκαίνια τοῦ Κηροπλαστείου τῶν Ἀδελφῶν Μαστορῆ εἰς τό Παλαιοχώριον, τήν 5ην τόν Ἁγιασμόν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν ἐπί τῆ ἐνάρξει τῶν Κύκλων μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τήν 7ην τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῆ
θεμελιώσει τοῦ 3ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ν. Περάμου.
Πραγματοποίησε:
Τήν 10ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου μέ θέμα
εἰσηγήσεως, «Ἡ Ἱερωσύνη». Τήν εἰσήγησιν παρουσίασεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομος. Ἀκολούθησε γόνιμος καί ἐποικοδομητικός διάλογος, τήν 27ην ἕως καί τήν 30ην τετραήμερον προσκυνηματικήν ἐκδρομήν εἰς τήν Βασιλεύουσαν Πόλιν μετά Κληρικῶν καί πιστῶν τῆς
Ἐπαρχίας του ἐπί τῆ θρονικῆ ἑορτῆ τοῦ Πατριαρχείου μας.
ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ

Χειροτονία Κυρίλλου.

Τήν 21ην Νοεμβρίου ἐ.ἔ. εἰς τόν Πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χειροτόνησεν
Διάκονον τόν Χρῆστον Ποτηρένιαν, εἰς τόν ὁποῖον
ἐδόθη τό ὄνομα Κύριλλος. Εἶναι Θεολόγος μέ μεταπτυχιακές σπουδές, κατάγεται ἀπό τήν Γεωργιανήν καί τοποθετήθηκε εἰς τόν Μητροπολιτικόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως.
Τό Περιοδικό μας τοῦ εὔχεται διακονίαν σεμνήν ἐν
καθαρᾶ συνειδήσει.

Ἐγκαινιάστηκε
τό «Τραπέζι Ἀγάπης» στήν Ἐλευθερούπολη
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΜΕΣΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

Ἐγκαινιάστηκε τήν Τετάρτη, 24 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.
στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἱερᾶς
Μητρόπολης Ἐλευθερούπολης, τό Τραπέζι Ἀγάπης.
Τό Τραπέζι Ἀγάπης, ὑπό τή σκέπη τῆς Μητρόπολης, θά ἑτοιμάζει καί θά προσφέρει καθημερινά ἕνα πιάτο ζεστοῦ καί καλομαγειρεμένου φαγητοῦ στούς συνανθρώπους μας, πού τό ἔχουν
ἀνάγκη. Τόν ἁγιασμό τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος στήν ὁμιλία
του προσδιόρισε τή σημασία καί τό πλαίσιο λειτουργίας τῆς νέας αὐτῆς φιλανθρωπικῆς δραστηριότητας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Παράλληλα ἀναφέρθηκε στά σχέδια τῆς Μητρόπολης, ἡ ὁποία θέλει νά μετατρέψει τό κτήριο, τό ὁποῖο παλιά χρησιμοποιεῖτο ὡς οἰκοτροφεῖο θηλέων, σέ οἶκο εὐγηρίας.
«Ἀπό σήμερα ἀρχίζουμε ἕνα καλό ἔργο, τό
ὁποῖο οἰκοδομοῦμε πάνω σέ ἕνα ἄλλο καλό ἔργο.
Τό πρῶτο ἔργο, δέν συγκρίνεται μέ αὐτό τό ἔργο
πού ἀρχίζουμε ἐμεῖς σήμερα, εἶναι αὐτό ἐδῶ τό
κτήριο, τό εὐαγές ἵδρυμα, τό ὁποῖο ἵδρυσε ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ἐλευθερούπολης Ἀμβρόσιος Νικολάου, καί τό ὁποῖο χρησίμευσε ὡς οἰκοτροφεῖο θηλέων καί κάποια ἐποχή προσέφερε
πάρα πολλά στόν τόπο», τόνισε ὁ Μητροπολίτης
ἀναφερόμενος καί στόν μεγάλο εὐεργέτη τῆς
Ἐλευθερούπολης, τόν ἀείμνηστο Φρίξο Παπαχρηστίδη, μέ τά χρήματα τοῦ ὁποίου κατασκευάστηκαν πολλά ἔργα.
Τόνισε ὅτι ἡ Μητρόπολη Ἐλευθερούπολης ἐδῶ

καί ἀρκετό καιρό καταβάλει πολλές προσπάθειες, ὥστε τό κτήριο νά ἐκπληρώσει στίς ἡμέρες μας
ἕναν ἄλλο σκοπό.
«Ὁ πρῶτος σκοπός του ἦταν νά περιθάλψει τά
κορίτσια καί νά τά βοηθήσει καί ἐκεῖνα καί τούς
γονεῖς τους στίς σπουδές τους. Ἀγωνιζόμαστε χρόνια τώρα μέ τήν βοήθεια τοῦ Δήμου, νά τό μετατρέψουμε σέ ἕναν καλό καί φιλόξενο οἶκο εὐγηρίας. Εὐχηθεῖτε ἡ ἐπιθυμία μας αὐτή νά γίνει
πραγματικότητα, διότι πολλά τά ἐμπόδια, τά χρήματα δέν ὑπάρχουν ἀπό ἐμᾶς καί δέν ἔχουμε πλέον κοντά μας τέτοιους σπουδαίους εὐεργέτες γιά
νά μᾶς δώσουν τά χρήματά τους καί νά ἐπιτελέσουμε τό ἔργο μας», τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, ὑπογραμμίζοντας ὅτι μέ τήν βοήθεια τοῦ Δήμου Παγγαίου γίνεται προσπάθεια νά ἐνταχθεῖ στό ΕΣΠΑ
«μέ τήν βοήθεια τοῦ Δήμου προσπαθοῦμε νά ἀνοίξουμε τήν κάνουλα αὐτῆς τῆς πηγῆς καί νά
ἔρθουν τά χρήματα ὥστε αὐτό τό ὡραῖο κτήριο
νά ἐπιτελέσει ἕναν δεύτερο, τό ἴδιο ἀξιέπαινο καί
σπουδαῖο, σκοπό στήν πόλη μας».
Στήν τελετή τοῦ ἁγιασμοῦ παρέστησαν, ὁ ἀντιδήμαρχος Παγγαίου Σταμάτης Ματσάγκος, ἱερεῖς,
καθώς καί οἱ ἐθελόντριες κυρίες τῆς Φιλοπτώχου
Ἀδελφότητος Ἐλευθερούπολης, οἱ ὁποῖες μέ προθυμία καί χαρά ἀνέλαβαν νά διακονοῦν τό Τραπέζι τῆς Ἀγάπης.
Ἤδη καί ἐδῶ καί λίγες μέρες πού ξεκίνησε ἡ
λειτουργία τοῦ συσιτίου, ὁ ἀριθμός τῶν μερίδων
πού ἑτοιμάζονται καθημερινά ἔφτασε τίς 60.
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