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Ἀγαπητοί µου

Τό παρόν ἔτος 2007 ἔχει ἀφιερωθῆ ἀπό τήν
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἰς τιµήν καί µνήµην τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου. Ὁ λόγος εἶναι,
ὅτι ἐφέτος συµπληρώνονται 1600 χρόνια ἀπό τήν
ἡµέρα ἐκείνη, 14 Σεπτεµβρίου
407, κατά τήν ὁποίαν παρέδωσε
τό πνεῦµα καί ἀναπαύθηκε ἐν Κυ-
ρίω ἀπό τούς πολλούς µόχθους τῆς
ταλαιπώρου ζωῆς ὁ ἔνδοξος καί
µαρτυρικός Ἱεράρχης.

Μέ τήν εὐκαιρία δέ αὐτῆς τῆς
ἐπετείου ἀφιερώνοµε καί ἐµεῖς, ἡ
ταπεινή Μητρόπολις τῆς Ἐλευθε-
ρουπόλεως, τό ἐφετεινό ἡµερολόγιό
µας στόν κορυφαῖο Πατέρα καί ∆ι-
δάσκαλο τῆς Ἐκκλησίας µας. Μέ
τήν ἀφιέρωση αὐτή θέλοµε ἡ θύµη-
ση τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόµου νά εἶναι
εἰ δυνατόν ἐφέτος καθηµερινή.

Βέβαια ὁ ἱερός Πατήρ ἔχει ἴσως
τήν καλύτερη θέση ἀπό ὅλους τούς
Πατέρες καί ∆ιδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας µας στή
σκέψη καί τήν καρδιά τῶν χριστιανῶν. ∆έν ἀπαιτεῖτο
εἰδική ἀφιέρωση γιά νά ἀναδυθῆ ἡ ἁγία µορφή του
στή συνείδηση τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν.

Κάθε Κυριακή καί κάθε ἑορτή προσφέροµε τήν
ἀναίµακτη Ἱερουργία τῆς Θείας Εὐχαριστίας σύµ-
φωνα µέ τόν λειτουργικό τύπο, πού µᾶς ἄφησε ὡς
πολύτιµη παρακαταθήκη ὁ ἱερός Χρυσόστοµος. Τήν
ἐπ’ ὀνόµατί του Λειτουργία τελοῦµε οἱ ἱερεῖς σχε-
δόν ὅλο τό χρόνο.

Τά δέ χρυσά καί ἀτίµητα λόγια του, πού εἶναι
ἀποθησαυρισµένα στίς ὁµιλίες καί τά λοιπά ἔργα
του, ἔχουν πιά τήν εὐκαιρία ὅλοι οἱ χριστιανοί νά
ἀπολαµβάνουν. ∆ιότι, χάρις σέ φιλότιµες καί
πολύ ἀξιέπαινες ἐκδοτικές προσπάθειες, δέν φυ-
λάγονται µόνο στίς Βιβλιοθῆκες τῶν Μοναστηριῶν
ἤ µεγάλων ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυµάτων, ἀλλά βρί-
σκονται στά κοινά βιβλιοπωλεῖα πρός πώληση σέ
κάθε ἐνδιαφερόµενο, ὄχι µόνο στό πρωτότυπο, ἀλλά
καί µέ ἱκανοποιητικές µεταφράσεις καί διαφωτι-
στικά σχόλια.

Τέλος, τόσο δικοί µας ὅσο καί ξένοι ἐρευνητές
µᾶς παρουσιάζουν ἄγνωστες πλευρές κυρίως ἀπό
τήν πλούσια καί ἀνεξάντλητη διδασκαλία τοῦ θε-
οφώτιστου Πατρός ἐπί ὅλων τῶν θεµάτων, θρη-
σκευτικῶν καί µή, πού ἀπασχολοῦν τόν χριστιανό
τῆς ἐποχῆς µας, διατηρώντας ἔτσι ἄσβεστο τό
ἐνδιαφέρον γιά τόν ἀείµνηστο ∆ιδάσκαλο τῆς
Ἐκκλησίας µας.

Πάρ’ ὅλα αὐτά καί ἡ ἐφετεινή εἰδική ἀφιέρωση
στήν ἁγία µνήµη του µέ ἑορτές, συνέδρια καί ποι-
κίλες πνευµατικές ἐκδηλώσεις, εἶναι χρησιµώτατη.
∆ιότι οἱ πάντες, µικροί καί µεγάλοι, κληρικοί καί
λαϊκοί, θά ἔχουν τήν εὐκαιρία νά ξαναφέρουν στή
σκέψη τους καλύτερα ἐκεῖνον, πού ἐπόθησε, ὅσο κα-

νείς ἄλλος, καί πραγµατοποίησε
κατά τό ἀνθρώπινο, τήν χριστια-
νική τελειότητα.

Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
µος ὑπῆρξε ὁ ἐραστής τῆς εὐαγ-
γελικῆς τελειότητος. Σέ ὅλη του
τή πολύπλαγκτη, πολύπονη, σχε-
δόν µαρτυρική  ζωή, ἀγωνίσθηκε
νά ζήση σέ ἀπόλυτο βαθµό σύµ-
φωνα µέ τόν λόγο τοῦ Εὐαγγελί-
ου ὁ ἴδιος, ἀλλά καί νά πείση τούς
συνανθρώπους του, ὅτι δέν ὑπάρ-
χει καλύτερος τρόπος σκέψεως
καί πιό ἀσφαλής δρόµος γιά τή
ζωή, ἀπό τό πνεῦµα τοῦ Εὐαγγε-
λίου καί τήν ὁδόν τοῦ Χριστοῦ.

Αὐτό ὑπῆρξε τό ἰδανικό του, τό
ὅραµα ζωῆς, ὁ σταθερός προσανατολισµός του. Γι’
αὐτό καί παρέµεινε τελείως ξένος πρός κάθε συµ-
βιβασµό. Εἴτε γιά νά περάση πιό ἄνετα τή ζωή του,
εἴτε γιά νά περισώση τό θρόνο του ἤ καί τήν ἴδια
τή ζωή του. Καµµία δύναµη δέν µπόρεσε νά τόν µε-
τακινήση ἀπό τή θέση του αὐτή. 

Ἀλλά αὐτό τό ἰδανικό του, τό ὅραµά του, τόν
σταθερό καί ἀµετακίνητο προσανατολισµό του,
ἀγωνίσθηκε νά τόν µεταδώση µέ ὅλο τόν ἐνθου-
σιασµό τῆς ἁγνῆς του ψυχῆς στούς συνανθρώπους
του. Μέ τρόπο µάλιστα µοναδικό! ∆έν ὑπῆρξε ὁ
Ἱερός Χρυσόστοµος µόνο ὁ τύπος τοῦ τελείου κάτ’
ἄνθρωπον χριστιανοῦ καί ποιµένος, ἀλλά καί ὁ τέ-
λειος καί ἄφθαστος διδάσκαλος, τόν ὁποῖον αἰώνια
θά εὐγνωµονῆ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Προικισµένος ἀπό τόν Θεόν µέ ἀνεπανάληπτο χά-
ρισµα λόγου κατάφερε νά µεταδώση στούς συ-
νανθρώπους του ὅλον τόν πλοῦτο τῆς Εὐαγγελικῆς
ἀληθείας µέ συναρπαστική γοητεία καί γλυκύτητα,
µέ καταπληκτική σαφήνεια καί µεταδοτικότητα, µέ
ρητορική λάµψη ἀπαραµείωτη, µέ θέρµη ψυχῆς, µέ
πειστικότητα, ὥστε δικαίως σέ Ἀνατολή καί ∆ύση,
ὅλοι οἱ χριστιανοί, νά τόν χαρακτηρίσουν Χρυσό-
στοµο! 

Εἴθε ἐφέτος οἱ πάντες µέ ἀγάπη νά στραφοῦµε
στή ἁγία µορφή τοῦ ἱ. Χρυσοστόµου καί µέ ἐνδια-
φέρον νά ἐγκύψουµε στήν ἀθάνατη διδασκαλία του.
Ἀµήν.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Εὐχέτης σας
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

2007: ΕΤΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧPΥΣΟΣΤΟΜΟΥ



1. Στό ἄγνωστο

Ἀ
πό σήµερα, µέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ,
εἰσερχόµαστε σέ νέο Ἔτος. Στό
2007! Στούς ὤµους ὅλων µας, ἰδίως

τῶν µεγαλυτέρων, αἰσθανόµαστε τό φορτίον
ἑνός ἀκόµη ἔτους! Κατ’ ἀρχάς ὡς εὐγνώ-
µονες χριστιανοί ὀφείλοµε νά ἀπευθύνω-
µε ἐγκάρδιες εὐχαριστίες πρός τόν ∆ηµι-
ουργό µας, διότι µᾶς ἔφερε στό κατώφλι τοῦ
νέου ἔτους.

Αὐτό τό νόηµα ἔχει ἐξάλλου
καί ἡ ∆οξολογία, πού τελοῦµε
σήµερα, Πρωτοχρονιά, στούς να-
ούς µας. Νά ἀ να πέµψωµε µαζί
µέ τήν εὐχαριστία καί τήν δέησή
µας πρός τόν Κύριο τοῦ οὐρανοῦ
καί τῆς γῆς, ὁ Ὁποῖος ἐν τῇ ἀπείρῳ Του
εὐσπλαγχνία χαρίζει σέ ὅλα τά πλάσµατά
Του «τήν ζωήν, τήν πνοήν καί τά πάντα».

Ἡ προσευχή πρός τόν Θεόν ἀποτελεῖ τό
πιό ἀσφαλές ἐχέγγυο γιά τόν χριστιανό, πού
ἀγνοεῖ, ὅπως ὅλοι οἱ ἄν θρωποι, «τί τέξεται
ἡ ἐπιοῦσα», γιά τό «καλό τοῦ χρόνου». Ὅλα
τά ἄλλα, κοσµικά ἤθη καί ἔθιµα, πού συνή-
θως µεταχειρίζονται οἱ ἄνθρωποι, πι-
στεύοντας ὅτι ἔτσι θά ἐξευµενίσουν τόν
ἄγνωστο χρόνο ὑπέρ αὐτῶν, εἶναι κατάλοι-
πα παλαιῶν ἐποχῶν, πλάνης καί δεισιδαι-
µονιῶν, καί στό σύνολό τους σχεδόν παι-
δαριώδη τεχνάσµατα γιά τήν ἐξάλειψη τοῦ
φόβου µπροστά στό ἄγνωστο τοῦ χρόνου.

2. Χρόνος

Προσευχόµαστε, λοιπόν, σήµερα στήν

ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους, νά µᾶς εὐλογήση ὁ
Κύριος, ὥστε ὑγιεῖς στό σῶµα καί τό πνεῦµα
νά φέρωµε ὁ καθένας σέ αἴσιο πέρας τήν
ἀποστολή του. Κατόπιν ἀφήνοµε γιά λίγο τή
σκέψη µας νά περιπλανηθῆ ἐπάνω στό ὀλί-
γον σκοτεινό θέµα τοῦ χρόνου. Τότε, ἐάν κά-
νωµε αὐτό τόν κόπο, θά ἀντιληφθοῦµε ὅτι ἡ
κατά κόσµον σοφία καί φιλοσοφία πολύ
λίγο φῶς ἔχει νά µᾶς διαθέση, γιά νά γνω-
ρίσωµε τί ἀκριβῶς εἶναι ὁ χρόνος.

Γι’ αὐτό ὡς χριστιανοί κατα-
φεύγοµε στό Φῶς τό αἰώνιο καί
ἀνέσπερο τῆς πίστεώς µας, καί
µέ τήν βοήθειά του πλησιάζοµε
τό θέµα χρόνος. Τότε θά προ-
σέξωµε καλύτερα τόν Ἀπόστολο

Παῦλο, τόν µέγιστο διερµηνέα τοῦ θεϊκοῦ θε-
λήµατος, νά µᾶς προτρέπη «ἐξαγοραζόµε-
νοι τόν καιρόν» (Κολ. 4, 5, Ἐφεσίους 5, 16).

3. Ἀγοράζοντας τόν… χρόνο!

Προσέξτε, µᾶς λέγει ὁ θεόπνευστος ∆ι-
δάσκαλος τῆς Οἰκουµένης, ὀφείλετε νά ἐξα-
γοράζετε τόν καιρό σας, «ἐξαγοραζόµενοι
τόν καιρόν». Ἀλλά τί εἶναι ὁ χρόνος, θά
ἐρωτήσωµε, γιά νά τόν ἀγοράζοµε. Ποῦ
πωλεῖται. Σέ ποιά ἀγορά. Πῶς µποροῦµε νά
τόν ἀγοράζωµε. Τί ἐννοεῖ, ἄραγε ὁ Ἀπό-
στολος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος σήµερα Πρωτο-
χρονιά, µέ σάλπιγγα οὐράνια µᾶς σαλπίζει
καί µᾶς προσκαλεῖ νά ἀγοράσωµε τόν και-
ρό µας;

Θέλει νά µᾶς πεῖ, ἀγαπητοί µου Ἀδελφοί
καί Πατέρες, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Σοφίας τοῦ

MBΩNA
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Ἐπί τῇ ἀνατολῇ τοῦ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007

Ἀγαπητοί µου Ἀδελφοί καί Πατέρες

Ὁ χρόνος
στό φῶς

τοῦ Εὐαγγελίου



Θεοῦ, ὅτι πρῶτον ὁ χρόνος δέν εἶναι δικός
µας. Εἶναι τοῦ Θεοῦ δῶρον στόν ἄνθρωπο.
Ἐκεῖνος εἶναι, ὅπως διδάσκει ἡ Ἐκκλησία
µας, «ὁ χρόνους καί καιρούς ἐν τῇ ἰδία ἐξου-
σία θέµενος». Ἐµεῖς δέ µέ τίς πράξεις µας
τρόπον τινά τόν κάνοµε δικό µας, τόν ἐξα-
γοράζοµε.

Ἐάν ἔχωµε τήν πρέ-
πουσα ἀντίληψη καί πα-
ραδεχθοῦµε, ὅτι ἄν
ζοῦµε καί κινούµεθα καί
ὑπάρχωµε, τοῦτο τό
ὀφείλοµε στόν µεγαλό-
δωρο Θεό, τότε θά ρυθ-
µίζωµε ἀναλόγως τήν
ζωή µας. Ὅπως καί ὁ
ἄνθρωπος, πού ἔχει στά
χέρια του ξένα χρήµατα,
προσέχει ποῦ τά ἐξο-
δεύει, ἔτσι καί ἐµεῖς, ὅταν πιστεύσωµε ὅτι
ζοῦµε καί ἀναπνέοµε χάρις στό ἔλεος τοῦ
θείου ∆ηµιουργοῦ µας, τότε δέν σπαταλοῦµε
ἀλόγιστα τόν καιρό µας.

Εἴµαστε προσεκτικοί στό ποῦ διαθέτοµε
τόν πολύτιµο χρόνο µας, ἐάν εἴµαστε ἀπό-
λυτα πεπεισµένοι, ὅτι µέ αὐτόν τόν χρόνο
τῶν 50 ἤ 100 ἐτῶν πρόκειται νά ἐξαγο-
ράσωµε τήν αἰωνιότητα. ∆έν εἴµαστε πρό-
σκαιρα ὄντα. Μόνο γιά τό σαρκικό µας πε-
ρίβληµα, τό φθαρτό καί ἐπίκηρο, δηλαδή τό
σῶµα, ἰσχύει ὁ λόγος τοῦ Προφήτου. «Πᾶσα
σάρξ χόρτος καί πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς
ἄνθος χόρτου» (Ἠσαΐου 40, 6) Τό πνεῦµα,
ἡ ψυχή, ὁ καθαυτό ἄνθρωπος, ἡ µοναδική
προσωπικότητα τοῦ καθενός µας,  ὅποια καί
νἆναι, παραµένει αἰώνια καί ἄφθαρτη.

4. Οἱ «πονηρές» ἡµέρες

Γι’ αὐτό τά χρόνια, οἱ ἡµέρες καί οἱ ὧρες
µας ἔχουν ἄπειρη ἀξία, γιά τόν καθένα µας,
γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Πρόσχωµεν, ἑπο-
µένως Ἀδελφοί! ∆ιότι, ὅπως θά προσθέση ὁ
ἴδιος ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ, «αἱ ἡµέραι πο-
νηραί εἰσί». ∆ηλαδή δέν θἄχωµε πάντοτε

τίς εὐκαιρίες, πού ἔχοµε τώρα.
Αὔριο θά ἔχωµε τήν ὑγεία τοῦ σώ-
µατος καί τοῦ πνεύµατος, πού δια-
θέτοµε σήµερα, τήν διάθεση, τό κου-
ράγιο;

Ἐµπρός, λοιπόν γιά τά καλά ἔργα,
πού τώρα εὐτυχῶς ἔχοµε τήν δυνα-
τότητα νά πράξωµε. «Ραθυµίαν
ἄπωθεν ἡµῶν βαλλώµεθα». Ἄς διώ-
ξωµε µακρυά κάθε ραθυµία καί
ἀµέλεια καί «ἀναζωσάµενοι τάς
ὀσφύας τοῦ πνεύµατος» ἄς ρι-

φθοῦµε στόν ἀγώνα τόν καλόν, ἀξιοποιών-
τας τόν χρόνο, πού µᾶς χάρισε  ἡ Ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ.

Μέ τέτοιες σκέψεις, Ἀγαπητοί, τίς ὁποῖες
ἐµπνέει τό Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ, τό Ἀγαθόν καί
Σωτήριον, µέ τήν ἀπόφαση τήν τρισευλο-
γηµένη νά µήν ἀφήσωµε οὔτε στιγµή χα-
µένη ἀπό τόν πολύτιµο χρόνο τοῦ Θεοῦ
µας, ἄς µποῦµε περιχαρεῖς καί γενναῖοι στόν
καινούργιο χρόνο. Μικροί καί µεγάλοι.
«Ἐξαγοραζόµενοι τόν καιρόν» πρός δόξαν
τοῦ µεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος µας Ἰησοῦ
Χριστοῦ καί γιά τό δικό µας καλό, τό πρό-
σκαιρο καί τό αἰώνιο.

Σᾶς εὐχόµαστε ὑγεία καί χαρά πνευµα-
τική καί ὄρεξη γιά ἀγῶνες πίστεως καί
ἀρετῆς κατά τό νέο ἔτος 2007.
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Παντοτεινός σας εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ



Σεβασµιώτατε Πάτερ καὶ ∆έσποτα, 

Ἀξιωθήκαµε καὶ πάλιν µὲ τὴν χάριν
τοῦ Κυρίου «ἀχ -

θῆναι ἐν τῆ ὥρα
ταύτη», ἵνα συνεορτά-
σωµεν, συλλειτουργή-
σωµεν  καὶ πνευµα-
τικῶς συνευφρανθῶµεν
ἐπὶ τοῖς ὀνοµαστηρίοις
Ὑµῶν.

Καθηκόντως καὶ
εὐγνωµόνως λόγον ἐγ -
κωµιαστικὸν ἐπιθυµῶ
νὰ πλέξω ἐκφράζοντας
τὰ αἰσθήµατα πάντων
τῶν Κληρικῶν τῆς Θε-
ολαχούσης ἐπισκοπῆς
Σας, τὴν ὁποίαν Θεο-
φιλῶς ποιµαίνετε µὲ
ἀγλαοὺς καρπούς, γονί-
µου διαποιµάνσεως, καὶ
εὐχητικῆς χάριτος,  τοὺς
ὁποίους βέβαια ὀφείλω
νὰ µαρτυρήσω εἰς τὸ ἀγαπητὸν καὶ εὐσεβὲς
ποίµνιόν Σας.

Σεβασµιώτατε, ὁµολογουµένως καὶ δίχως
διάθεσιν κολακείας  παρουσιάζω σήµερον ἐπ’
εὐκαιρία τῶν ὀνοµαστηρίων Σας, τὴν καλ-
λίκαρπον καὶ τετιµηµένην ποιµαντορίαν
Σας ἐκφράζοντας µόνον θαυµασµὸν καὶ
εὐγνωµοσύνην, δι’ ὅσα συντελέσατε σὲ τό-

σον ὀλίγον χρόνον τῆς ∆ιακονίας Σας.
Ἐν πρώτοις Σᾶς ἀπηλαύσαµεν καὶ

ηὐφράνθηµεν µὲ τὸ βάθος τῶν στοχασµῶν
Σας, ὅπως ἐκφράζονται
διὰ τῶν λόγων τοῦ κο-
ρυφαίου τῶν Ἱε ρα ρ χῶν,
τοῦ ὁποίου τὸ ὄνοµα
φέρετε, καθὼς καὶ µὲ
τὴν λειτουργικήν Σας
ἁπλότητα καὶ ταπεινό-
τητα.

Ἡ δηµιουργία τῆς
φωνῆς τῆς Παγγαιορεί-
τικης Ἐκκλησίας! Εἶναι
κάτι µοναδικὸ καὶ ἐξαί-
ρετο ὄχι µόνον δι’ ἡµᾶς
ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν εὐρύ-
τερο χῶρο τῆς περιοχῆς
µας. 

Τὸ περιοδικό µας µὲ
ποικίλη ὕλη, καλαισθη-
σία, Χρυσοστοµικὸν λό-
γον, πλοῦτο πνευµα-
τικῆς τροφῆς εἶναι ἡ

µόνιµη παρουσία Σας σὲ κάθε σπίτι τῶν ἐνο-
ριῶν µας, ὅπου τέρπει, διδάσκει, συµβουλεύει,
στηρίζει καὶ διαπαιδαγωγεῖ.

Ἡ ὀργάνωση τῶν ἐνοριῶν µας, οἱ συχνὲς
ἐπισκέψεις σας σὲ ὅλες ἀνεξαιρέτως τὶς ἐνο-
ρίες τῆς Μητροπόλεώς µας ἀποτελεῖ µαρ-
τυρία, στοιχεῖο βασικό τῆς χάριτος τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύµατος πού Σᾶς πληροῖ.

MBΩNA
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Ὑπό τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
Πρωτ. Ἀθανασίου Παπαδάκη

Ὀνοµαστήρια Μητροπολίτου. Μ. Εἴσοδος



Τάξις εἰς τὰ
οἰκονοµικά τῶν
Ἱ. Ναῶν, πλήρης
διαφάνεια εἰς ὅ -
λας τάς ἐνεργείας
µας, πράξεις κα-
νονικαὶ διὰ κάθε
ἐκκλησιαστικὸν
ἔργον, ποιµαντο-
ρικαὶ ἐγκύκλιοι
διὰ τὴν καλὴν
δ ι α κ ο ν ί α ν ,
γραπτὸ κήρυγµα
σὲ ὅλες τὶς ἐνο-
ρίες, συνάξεις πρὸς ἐπίλυσιν ἐ νοριακῶν
προβληµάτων καὶ πρὸς καταρτισµὸν τῶν
ἱερέων Σας καὶ δι’ αὐτῶν παντός τοῦ λαοῦ.
Πράγµατι, ἵστασθε ἀξίως εἰς «τύπον καὶ τό-
πον Χριστοῦ», µὲ ἀκάµατον ἔνθεον ζῆλον,
πραότητα, εὔληπτον Χρυσοστοµικὸν λό-
γον, ὀργανωτικὸν πνεῦµα, ἱεραποστολικὸν
ἦθος καὶ ἔκδηλον ἀγάπην πρὸς ἡµᾶς τὸ
ἐµπεπιστευµένον ὑπὸ τοῦ Θεοῦ λογικόν Σας
Ποίµνιον. Ἀόκνως καὶ ἀνυστάκτως ἐργάζε-
σθε εἰς τὸν ἀµπελῶνα Κυρίου µὲ γεωργοὺς
τὸ τίµιον πρεσβυτέριόν Σας, οἱ ὁποῖοι προ-
σπαθοῦµε νὰ Σᾶς
µιµηθοῦµε. 

Ἔχετε ἐπί-
γνωσιν τῶν και -
ρῶν, τῶν ἰσοπε-
δωτικῶν τάσεων
εἰς πάντα, τὸν
κλύδωνα ποὺ τα-
ράζει τὴν Ἐκκλη-
σίαν ἀλλ’ ὅµως
εἶσθε ἐµπεποτι-
σµένος σὺν τοῖς
ρήµασι Κυρίου
καὶ µὲ τὰ Χρυσο-
στοµικὰ νάµατα.
Γνωρίζετε κάλ-

λιον ἡµῶν ὅτι ἡ
Ἐκκλησία εἶναι ἡ
ναῦς ἡ κλυδωνιζο-
µένη ἀλλ’ οὐδέ-
ποτε καταποντι-
ζοµένη καὶ εἶσθε ὁ
π ε π ε ι ρ α µ έ ν ο ς
οἰακοστρόφος τῆς
τοπικῆς νηός. 

∆ραττώµενος
τῆς εὐκαιρίας ἐπὶ
τῆ ὀνοµαστική
Σας ἑορτῆ τα-
πεινῶς εὔχοµαι

εἰς τὸν ∆οµήτορα Κύριον, ὁ ὁποῖος ἐπέβλε-
ψε ἐξ’ οὐρανοῦ καὶ ἐξέλεξε Ὑµᾶς τῷ Πνεύ-
µατί Του τῷ Ἁγίῳ, ἵνα τὴν ἄµπελον ἣν ἐφύ-
τευσε ἡ δεξιά Του διαφυλλάτετε, καλλιεργεῖτε
καὶ ἀπολαµβάνετε. 

Κύριος ὁ Θεὸς ἡµῶν δίδοι Ὑµῖν µακρό-
τητα ἡµερῶν, ἀδιάλειπτον τιµήν, ἀµετά-
πτωτον ὑγείαν καὶ ὀρθότητα πνευµατέµ-
φορου λόγου, Ἔτη ἀγάπης, παρακλήσεως καὶ
προσφορᾶς εἰς αὐτὸν τὸν λαόν, εἰς τὸν
ὁποῖον ἤδη ἔχετε καταξιωθεῖ ὡς ἕνας λαµ-
πρός, ἀνεπίληπτος καὶ ὑποδειγµατικὸς Ἐπί-

σκοπος. 
Ἡ προσευχὴ ἡ

δική µας καὶ ἡ
προσήλωσίς µας
νὰ Σᾶς συνο-
δεύουν καὶ νὰ Σᾶς
ἐνισχύουν. Παρα-
καλοῦµε πολὺ
ὅπως προσεύχε-
σθε καὶ εὔχεσθε
δι’ ἡµᾶς.

Ἔτη πολλὰ
ἅγιε

∆έσποτα. 
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Ὀνοµαστήρια Μητροπολίτου. Ἀρχές καί Λαός.

Ὀνοµαστήρια Μητροπολίτου
Μέ τούς Σεβ. Μητρ. Καβάλας κ. Προκόπιον καί

Ἱερισσοῦ κ. Νικόδηµον, ∆ηµάρχους, Βουλευτές κ.ἄ.

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου, 2006.



πως ὑπάρχουν οἱ τέσσερεις ἐποχές τοῦ
ἔτους, οἱ ὁποῖες ἔχουν τό ἰδιαίτερο
«χρῶµα» τους καί στολίζουν τήν ἐνιαύ-

σια περίοδο, ἔτσι καί στό ἐκκλησιαστικό λει-
τουργικό ἔτος δηµιουργήθηκαν ἰδιαίτερες
πνευµατικές περίοδοι πού συνδέθηκαν µέ σπου-
δαῖα ἱστορικά γεγονότα, γιά νά µᾶς προετοι-
µάσουν καταλλήλως, ὥστε νά βιώσουµε ὅσο τό
δυνατόν περισσότερο τό νόηµα τῶν ἑορτῶν καί
νά γίνουµε µέτοχοι τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Μεταξύ αὐτῶν τῶν πνευµατικῶν περιόδων
κορυφαία θέση κατέχει ἡ περίοδος τοῦ Τριω-
δίου στήν ὁποία ἀφιερώνονται
σχεδόν δυό µῆνες ἀπό τό λει-
τουργικό ἔτος. Πρόκειται γιά
τήν πλέον κατανυκτική καί
πνευµατική περίοδο κατά
τήν ὁποία µέσα ἀπό τό πλῆθος καί τή συχνό-
τητα τῶν ἀκολουθιῶν, τούς ὑπέροχους καί κα-
τανυκτικούς ὕµνους καί τά πρότυπα, τά ὁποῖα
προβάλει ἡ Ἐκκλησία, προ σπαθοῦµε νά προ-
ετοιµαστοῦµε πνευµατικά γιά νά ὑποδεχθοῦµε
καί νά ἑορτάσουµε τά Ἄχραντα Πάθη καί τήν
Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

∆υστυχῶς ὅµως ἔχει παρεξηγηθεῖ καί δια-
στρεβλωθεῖ τό νόηµα αὐτῆς τῆς εὐλογηµέ-
νης περιόδου ἀπό πολλούς χριστιανούς. Ὡς
Τριώδιο θεωροῦν µόνο τίς τρεῖς πρῶτες ἑβδο-
µάδες τῶν Ἀπόκρεω (συγκεκριµένα τίς Κυρια-
κές τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, τοῦ Ἀσώτου,
τῶν Ἀπόκρεω καί τῆς Τυρινῆς), τίς ὁποῖες µε-
ταβάλλουν ἀπό σοβαρή πνευµατική περίοδο
σέ κάθε µορφῆς ἀκολασία, σέ κραιπάλη καί

µέθη, σέ ἔκλυση τῶν ἠθῶν καί σέ ἀναβίωση
εἰδωλολατρικῶν ∆ιονυσιακῶν ἐθίµων.

Ἡ περίοδος ὅµως τοῦ Τριωδίου ἀρχίζει ἀπό
τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου καί
τελειώνει τό ἑσπέρας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.
Στήν περίοδο αὐτή περιλαµβάνονται δέκα Κυ-
ριακές καί ἰσάριθµες ἑβδοµάδες ἀπό τίς ὁποῖες
οἱ τέσσερεις πρῶτες Κυριακές καί οἱ τρεῖς ἑβδο-
µάδες πού περικλείονται σ’ αὐτές εἶναι προ-
παρασκευαστικές τῆς νηστείας καί καλοῦνται
ἑβδοµάδες τῶν Ἀπόκρεω, καί οἱ ὑπόλοιπες
ἑπτά ἑβδοµάδες καί ἕξι Κυριακές ἀποτελοῦν

τήν περίοδο τῶν Νηστειῶν.
Ἡ πρώτη ἀπό τίς ἑπτά ἑβδο-
µάδες τῶν Νηστειῶν ὀνοµά-
ζεται Καθαρή Ἑβδοµάδα καί
µαζί µέ τίς ὑπόλοιπες πέντε

ἀποτελοῦν τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακο-
στή. Ἡ ἕβδοµη Ἑβδοµάς καί τελευταία ὀνο-
µάζεται ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδοµάς καί εἶναι
τό ἀποκορύφωµα ὅλης αὐτῆς τῆς περιόδου τοῦ
Τριωδίου, διότι κατ’ αὐτήν τιµῶνται τά Θεία
καί ὑπερφυά γεγονότα τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου.

Οἱ κατανυκτικές ἀκολουθίες πού ψάλλονται
αὐτή τήν περίοδο περι λαµ βά νονται στό λει-
τουργικό βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας πού ὀνοµάζε-
ται Τριώδιον καί ἀπό τό ὁποῖο πῆρε τήν
ὀνοµασία της καί ἡ συγκεκριµένη περίοδος.
Τήν ὀνοµασία του αὐτή τό βιβλίο τήν ἔλαβε,
διότι οἱ περισσότεροι κανόνες (σειρά τροπα-
ρίων) πού περιλαµβάνονται σ’ αὐτό ἀ ποτε-
λοῦνται ἀπό τρεῖς ᾠδές, τά γνωστά σέ ὅλους
Τριώδια. Ὁ πρῶτος ποιητής καί δηµιουργός

MBΩNA
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Ὑπό τοῦ Ἀρχιµ. Κων/νου Σκαρτούλη
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ἐλευθερουπόλεως

῞O

«Τό στάδιον
τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται…

τό εὐλογηµένο Τριώδιο…!



τῶν Τριωδίων εἶναι ὁι ὑµνογράφος Κοσµᾶς ἐπίσκοπος Μαϊουµά
ὁ ὁποῖος συνέταξε κανόνες τριῶν ᾠδῶν εἰς τιµήν καί εἰς τύπον τῶν
τριῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος καί οἱ ὁποῖοι εἶναι αφιερω-
µένοι σέ ὁρισµένες ἡµέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδοµάδας. Μιµούµενοι
τό ποιητικό αὐτό ἐγχείρηµα καί ἄλλοι ὑµνογράφοι, µέ κυριότε-
ρους τόν Θεόδωρο καί Ἰωσήφ τούς Στουδίτες, συνέθεσαν τριώ-
διους κανόνες καί γιά τίς ὑπόλοιπες ἡµέρες τῆς Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς, τό σύνολο τῶν ὁποίων ἔδωσε τό ὄνοµά τους στό
λειτουργικό βιβλίο καί κατ’ ἐπέκταση σέ ὁλόκληρη τήν πνευµατική
αὐτή περίοδο.

Πέρα ἀπό τά ἱστορικά αὐτά στοιχεῖα πού διεµόρφωσαν τό Τριώ-
διο, ἡ περίοδος αὐτή ἔχει ἕνα βαθύτερο νόηµα, ἕναν ὑψηλό πνευ-
µατικό σκοπό. Τό Τριώδιο εἶναι ἕνας πνευµατικός στίβος, στόν
ὁποῖο εἰσέρχεται ὁ κάθε χριστιανός προκειµένου µέσα ἀπό τά
πνευµατικά γυµνάσµατα καί ἀγωνίσµατα νά βιώσει τήν
ἀρετή τῆς µετανοίας, νά ἐπιστρέψει εἰς ἑαυτόν, νά βγάλει
ἀπό µέσα του τό δηλητήριο τῶν παθῶν, οὕτως ὥστε ἐλεύ-
θερος ἀπό τήν ἁµαρτία νά προσκυνήσει τά Ἄχραντα Πάθη τοῦ
Κυρίου καί ἀναγεννηµένος στήν ἐν Χριστῷ ζωή νά γίνη µέτοχος
τῆς Ἀναστάσεώς Του.

Μιά σαφῆ εἰκόνα αὐτῆς τῆς ἀναγεννήσεως µᾶς δίνουν οἱ ἐπο-
χές τοῦ ἔτους µέσα στίς ὁποῖες εἶναι καθορισµένο τό Τριώδιο.
Ἀρχίζει τό χειµώνα καί τελειώνει τήν ἄνοιξη, ὅπου ὅλη ἡ
κτίση ξαναζωντανεύει ἀπό τή χειµερία νάρκη. Χειµώνας εἶναι ἡ
ἁµαρτωλή ζωή, ἐνῶ Ἄνοιξη ἡ ζωή τῆς µετανοίας, ἡ ζωή
κοντά στό Χριστό. Ἔπειτα ἡ περίοδος κλείνει µέ τό θάνατο καί
τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, πού ἀποτελοῦν τύπο τοῦ δικοῦ µας θα-
νάτου καί τῆς ἀναστάσεώς µας στή νέα ζωή. Ἑποµένως ἡ περίο-
δος τοῦ Τριωδίου ἔχει καθορισθεῖ γιά νά ἐπιτύχουµε τή λύτρωση
ἀπό τό κακό καί τήν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν, νά µᾶς ὁδηγήσει δη-
λαδή στή δική µας ἀνάσταση ἀπό τήν ἁµαρτία.

Γιά τό λόγο αὐτό ἀπαιτεῖται ἰδιαίτερη προσοχή γιά τίς ἡµέρες
τῆς λυτρωτικῆς αὐτῆς περιόδου. Ἀρχικά ἄς µήν παρασυρθοῦµε
ἀπό τίς ἀνηθικότητες, τίς ὁποῖες πολλοί θά διαπράξουν αὐτές τίς
ἡµέρες. Ἄς µήν τούς ἀκολουθήσουµε στό δρόµο, πού ὁδηγεῖ στήν
καταστροφή καί τό πνευµατικό θάνατο ἀλλά ἄς µετανοήσουµε εἰλι-
κρινά γιά τίς µέχρι τώρα ἁµαρτίες µας ἀγωνιζόµενοι τόν καλό
ἀγώνα τῆς πίστεως τηρώντας πιστά τό παράγγελµα τῆς Ἐκκλη-
σίας: «τό στάδιο τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται οἱ βουλόµενοι ἀθλῆσαι
εἰσέλθετε, ἀναζωσάµενοι τόν καλόν τῆς νηστείας ἀγῶνα…».
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Μέσα στὸ πυκνό σύννεφο τῶν  Νεοµαρ-τύρων τῆς Ἐκκλησίας µας, δηλαδὴ τῶνἉγίων ἐκείνων ποὺ µαρτύρησαν κατὰτὴν διάρκεια τῆς Τούρκικης Σκλαβιᾶς «γιὰ τοῦ Χρι-στοῦ τὴ Πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευ-θερία», ἐξέχουσα θέση κατέχει ὁ Ἅγιος Γεώργιοςὁ ἐξ Ἰωαννίνων.
ἩἩ  κκααττααγγωωγγὴὴ  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ..Ὁ εἰκονιζόµενος φουστανελὰς ΝεοµάρτυραςΓεώργιος γεννήθηκε ἀπὸ γονεῖς φτωχοὺς γεωρ-γούς, τὸν Κωνσταντῖνο καὶ τὴ Βασίλω τὸ ἔτος 1808στὸ τότε ὀνοµαζόµενο χωριὸ ΤΤζζοούύρρχχλλιι  ττῆῆςς  ἐἐππααρρ--χχίίααςς  ΓΓρρεεββεεννῶῶνν,, ποὺ ἀπὸ τὸ 1927, πρὸς τιµὴν τοῦἉγίου, φέρει τὸ ὄνοµά του. ὉΓεώργιος, ἐπειδὴ οἱ γονεῖς τουἦταν φτωχοί, ἔµεινε ἀγράµ-µατος καὶ σὲ παιδικὴ ἀκόµηἡλικία ὀρφάνεψε. Κατόπιν, µε-τέβη στὰ Ἰωάννινα, ὅπου ἔγι-νε Ἱπποκόµος τοῦ Χατζῆ Ἀβδουλᾶ, ἀξιωµατικοῦτοῦ Ἰµὶν πασᾶ, στὸν ὁποῖο παρέµεινε γιὰ ὀκτὼχρόνια. 
ἩἩ  ννέέαα  πποορρεείίαα  ττῆῆςς  ζζωωῆῆςς  ττοουυ..Κατὰ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1836, ἀρχίζει ἡ νέαφάση τοῦ βίου του. Ἀποφασίζει νὰ ππααννττρρεευυττεεῖῖ  τὴνΓιαννιώτισσα Χριστιανὴ Ἑλένη, ἀποκτώνταςἀπὸ τὸν γάµο τους τὸ ἔτος 1837 υἱό, τὸν ὁποῖο τὴνἡµέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Τιµίου Προδρόµου, στὶς 7Ἰανουαρίου 1838, Ὀρθόδοξα τὸν βαπτίζει, δί-νοντάς του τὸ ὄνοµα Ἰωάννης. Ἀκριβῶς τὴν χρο-νικὴ περίοδο αὐτὴ τῆς οἰκογενειακῆς χαρᾶς καὶπροόδου,  σσυυκκοοφφααννττεεῖῖττααιι ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς τουΤούρκους, ὅτι δῆθεν, προηγουµένως ἐξισλαµίστηκεκαὶ κατόπιν ἐπανῆλθε στὴν Χριστιανικὴ Πίστη.
ἩἩ  ὁὁµµοολλοογγίίαα  κκααὶὶ  ττὸὸ  µµααρρττύύρριιόό  ττοουυ..  Ἡ συκοφαντία αὐτὴ  ἦταν ἑπόµενο νὰ προ-καλέση τὴ δίωξή του καὶ στὴ συνέχεια τὸ µαρτυ-ρικό του θάνατο,διότι παρὰ τὰ φρικτὰ βασανι-

στήρια τῶν Τούρκων, γιὰ νὰ ἀπαρνηθῆ τὸ Βά-πτισµά του, ὁ ἴδιος µὲ θάρρος καὶ τόλµη, µπροστὰστὸν κριτή, ὁὁµµοολλοογγοοῦῦσσεε  ὅὅττιι  ««οοὐὐδδέέπποοττεε  ὑὑππῆῆρρξξεεΤΤοοῦῦρρκκοοςς,,  ἀἀλλλλ’’  ἀἀεείίπποοττεε  ΧΧρριισσττιιααννόόςς»».. Ἀκόµη καὶὅταν ἔφθασε ἡ ὥρα τοῦ ἀπαγχονισµοῦ του, τὴνἀντιµετώπισε µὲ νη φαλιότητα καὶ γενναιότητα. Ση-µαντικότατα εἶναι τὰ τελευταῖα του λόγια, ὅτανοἱ Τοῦρκοι βασανιστὲς του τὸν ρώτησαν «τί εἶσαισύ;», πρὶν τραβήξουν τὴν ἀγχόνη. Τότε ὁ νεο-µάρτυρας Γεώργιος ζήτησε νὰ τοῦ λύσουν τὰ χέ-ρια, ἔκανε τὸ σηµεῖο τοῦ Τιµίου Σταυροῦ, καὶἀπάντησε «Χριστιανὸς εἶµαι καὶ Χριστιανὸς θὰἀποθάνω, προσκυνῶ τὸν Χριστόν µου καὶ τὴν ∆έ-σποινά µου Θεοτόκον» καὶ ταυτόχρονα, ἀπευ-θυνόµενος στοὺς παρευρισκό-µενους Χριστιανοὺς τοὺς εἶπε:«Συγχωρέσατέ µοι, ἀδελφοὶ καὶὁ Θεὸς συγχωρέσει σας». Ἡ ἀγχόνη εἶχε στηθεῖµπροστὰ στὴν τότε πολυσύ-χναστη πλατεία τῶν Ἰωαννίνων, «Κουρµανιό»,ποὺ βρίσκεται ἀπέναντι ἀπὸ τὴν  µεγάλη πύλητοῦ Κάστρου καὶ ποὺ σήµερα φέρει τὸ ὄνοµα τοῦΝεοµάρτυρα. Ἡ ἐκτέλεση δὲν θὰ γίνονταν σὲ κά-ποιο ἀποµακρυσµένο τόπο, ἀλλὰ µπροστὰ «στὰµάτια τῆς πόλης» γιὰ νὰ δοθεῖ µεγαλύτερηἔµφαση καὶ νὰ τροµοκρατηθοῦν οἱ Χριστιανοί.Ἐκεῖ, τὴν ∆∆εευυττέέρραα  1177  ἸἸααννοουυααρρίίοουυ  11883388,,  ὁὁ  ἍἍγγιιοοςςσσὲὲ  ἡἡλλιικκίίαα  3300  ἐἐττῶῶνν  ἄἄφφηησσεε  ττὸὸ  ππννεεῦῦµµαα  ττοουυ στὰχέρια τοῦ Θεοῦ καὶ παρέµεινε κρεµασµένος στὴνἀγχόνη γιὰ τρεῖς ἡµέρες, χωρὶς νὰ ἀλλοιωθεῖ τὸσῶµα του καὶ ἔχοντας συνεχῶς, παρόλη τή χει-µωνιάτικη παγωνιά τὴν θερµοκρασία τοῦ ζων-τανοῦ ἀνθρώπου, γεγονὸς ποὺ ἔπεισε τοὺςΤούρκους νὰ ἀποδεχτοῦν τὴν ἁγιότητά τουὥστε νά δώσουν τὴν ἄδεια νὰ ἐνταφιαστῆ µὲλαµπρότητα καὶ τιµές. Κατόπιν δέ, ὅσοι ἀπὸτοὺς Χριστιανοὺς ἔλαβαν ἕνα κοµµάτι εἴτε ἀπὸτὸ σχοινὶ ποὺ τὸν κρέµασαν, εἴτε ἀπὸ τὰ ἐνδύ-µατά του, εἴτε χῶµα ἀπὸ τὸν τάφο του, εἴτε λάδιἀπὸ τὴν κανδήλα τοῦ µνήµατός του, βίωναν τὴν
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Τοῦ Πρωτ. Θεοχάρη Καλπάκογλου
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Παγγαίου

Μέ ἀφορµή µία σπάνια
εἰκόνα ἱεροῦ Ναοῦ µας



θαυµατουργικὴ χάρη τοῦ Ἁγίου στὶς σωµατικὲςκαὶ ψυχικὲς ἀσθένειες ἢ ἀναγνώριζαν τὴν ἐπέµ-βασή του σὲ διάφορες περιστάσεις τῆς ζωῆςτους.  
ἩἩ  ἀἀννααγγννώώρριισσήή  ττοουυ  ὡὡςς  ἉἉγγίίοουυ  κκααὶὶ  ἡἡ  ἀἀνναακκοοµµιιδδὴὴ

ττῶῶνν  λλεειιψψάάννωωνν  ττοουυ..Ὁ Γεώργιος, ἤδη ἀµέσως µετά τὸν µαρτυρικότου θάνατο εἶχε ἀναγνωριστεῖ ὡς Ἅγιος ἀπὸ τὸπλήρωµα τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἰωαννίνων,καὶ µάλιστα ττιιµµόότταανν  ἀἀκκόόµµηη  κκιι  ἀἀππὸὸ  µµοουυσσοουυλλµµάάννοουυςςττῆῆςς  ππεερριιοοχχῆῆςς!! Ὡς ἀποτέλεσµα αὐτῆς τῆς τιµῆς τοῦΚλήρου καὶ τοῦ λαοῦ τῆς Ἠπείρου, ἦταν ἡ ἀπό-φαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως νὰ τὸν ἀἀνναα--γγννωωρρίίσσεειι  σσττὶὶςς  1199  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ11883399,,  ἐἐππίίσσηηµµαα  ὡὡςς  ἍἍγγιιοο καὶ νὰτὸν κατατάξει στὸ Ἁγιολόγιοτῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας.Ἡ  ἀἀνναακκοοµµιιδδὴὴ δὲ τῶν ἱερῶν λει-ψάνων του πραγµατοποιήθηκεµετὰ ἀπὸ 134 χρόνια ἀπὸ τὸµαρτύριό του, στὶς 2266  ὈὈκκττωω--ββρρίίοουυ  11997711 ἀπὸ τὸν Μητροπο-λίτη τότε Ἰωαννίνων Σεραφείµ,τὸν µετέπειτα ἈρχιεπίσκοποἈθη νῶν.
ἩἩ  ἉἉγγιιοογγρράάφφηησσηη  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ..Ἄξιο ἐπισηµάνσεως εἶναι τὸγεγονὸς, ὅτι οἱ Χριστιανοὶ τι-µοῦσαν καὶ ἁἁγγιιοογγρρααφφοοῦῦσσαανν  ττὴὴννµµοορρφφὴὴ  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  σσὲὲεεἰἰκκόόννεεςς,,  ττὸὸ  ἴἴδδιιοο  ἔἔττοοςς  ττοοῦῦ  µµααρρττυυ--ρρίίοουυ  ττοουυ((!!)),, µὲ φωτοστέφανο καὶ σεµνὴ µορφή, φο-ρώντας πάντοτε τὴν πατροπαράδοτη µακριὰφουστανέλα τῆς ἐποχῆς καὶ κεντητὸ γιλέκο. Μιὰἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀρχικὲς ἱστορικὲς ἱερὲς εἰκόνες τοῦΝεοµάρτυρα βρίσκεται στὸν Ἱερὸ Ναὸ µας Ἁγί-ου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου ΠαλαιοχωρίουΠαγγαίου. Ἡ  συγκεκριµένη φορητὴ εἰκόνα φέ-ρει δεξιὰ τὸν φουστανελοφόρο Ἅγιο Γεώργιο τὸν«ἐξ Ἰωαννίνων» καὶ στὰ ἀριστερά, τὸν ἍγιοἈθανάσιο τὸν Μέγα, ἐνῶ ἡ ἐπιγραφὴ ἀνάµεσαστοὺς δυὸ Ἁγίους ἀναφέρει: «1838. Χ(εἰ)ρὸςἸω(ἄννου) ΣωΠΚυ». ΠΠῶῶςς  ὅὅµµωωςς  ἔἔφφτταασσεε  ἡἡ  εεἰἰκκόόνναα  ααὐὐττὴὴ  σσττὸὸ  ΠΠααλλααιι--οοχχώώρριι καὶ γιατί εἰκονίζεται ὁ Νεοµάρτυρας µὲ τὸν

Μέγα Ἀθανάσιο; Ἡ εἰκόνα αὐτὴ ἔφτασε στὸ Παλαιοχώρι ἴσωςἀπὸ τοὺς ἁγιογράφους ἐκείνους ποὺ φιλοτέχνη-σαν τὶς ἱερὲς εἰκόνες τοῦ τέµπλου τοῦ ἘνοριακοῦΝαοῦ, οἱ ὁποῖοι κατάγονταν ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς∆υτικῆς Μακεδονίας, ὅπως αὐτὸ µαρτυρεῖταιἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴ τῆς ἐφέστιας εἰκόνας τοῦ Με-γαλοµάρτυρα Ἁγίου Γεωργίου ποὺ ἀναφέρει:«∆ιὰ δαπάνης Ἀθανασίου/ πά(πά)-∆ηµητρίου: ἐκχώρας/ Σηποτνίκια 1840: Χεὶρ Σ[τ]εργίου Ἀνα-γνώστου ἐκ Κοζάνης/Ἰανουαρ(ἴου) 8». Ἴσως,πάλι, ἡ εἰκόνα τοῦ νεοµάρτυρα µὲ τὸν Ἅγιο Ἀθα-νάσιο νὰ ἦταν ἀφιέρωµα καὶ αὐτὴ τοῦ Ἀθανασί-ου Παπαδηµητρίου ἀπὸ τὰ Σηποτνίκια τῆς πε-ριοχῆς τῶν Γρεβενῶν. ∆υὸ ἄλλες ἐἐκκδδοοχχὲὲςς  ττῆῆςςκκοοιιννῆῆςς  εεἰἰκκοοννοογγρράάφφηησσηηςς τῶνδυὸ Ἁγίων εἶναι: πρῶτον, ὅτι ὁνεοµάρτυρας Γεώργιος ἐντα-φιάστηκε δίπλα στὸ Ἱερὸ Βῆµατοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ ΝαοῦἉγίου Ἀθανασίου Ἰωαννίνωνκαὶ δεύτερον, ἡ ἑορτὴ τοῦἹεράρχου Ἀθανασίου τυγχάνειστὶς 18 Ἰανουαρίου, τὴν ἑπο-µένη δηλαδὴ ἡµέρα τῆς µνήµηςτοῦ νεοµάρτυρα Γεωργίου.
ἩἩ  φφήήµµηη  κκααὶὶ  ἑἑοορρττὴὴ

ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ..Ἡ τιµὴ τοῦ Νεοµάρτυρα Γε-ωργίου ὡς Ἁγίου καὶ Ἐθνο-µάρτυρα,  ἐξαπλώθηκε ἀσ τρα -πιαία σ’ ὅλη τὴν σκλαβωµένηἙλλάδα. Ἡ φήµη τοῦ ἡρωι-σµοῦ καὶ τῶν θαυµάτων του θέρµαινε τὴ ζωὴτῶν ἀγωνιζόµενων Χριστιανῶν ἐναντίον τῶνπαθῶν καὶ τοῦ κατακτητῆ. Ὁ Νεοµάρτυρας Γε-ώργιος ξαναζωντάνεψε τὴν ἀρχαία παράδοσητοῦ χριστιανικοῦ µαρτυρίου. Ἡ ὁµολογία τουἀποσκοποῦσε στὴν ἔµπρακτη ἀπόρριψη τοῦ κα-τακτητῆ καὶ τὴν ἄµεση ἐπιβεβαίωση τῆς ὑπε-ροχῆς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Κίνητρό του δὲνἦταν τὸ µῖσος, ἐναντίον τῶν κατακτητῶν, ἀλλὰἡ ἀγάπη γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους,ἀκόµη καὶ γιὰ τοὺς διῶκτες του! Ἡ ἐτήσια ἑορτὴτῆς µνήµης τοῦ Ἁγίου κάθε χρόνο στὶς 17Ἰανουαρίου τέτοια µηνύµατα µᾶς προβάλλει.Μηνύµατα σωτήρια καὶ Ἐθνικά. 11
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Ὅπως συµβαίνει µέ τήν πνευµατική πορεία
καί ἐξέλιξη κάθε ἀνθρώπου, ἔτσι συνέβη καί
µέ τήν πνευµατική πορεία τοῦ πρώτου Νε-
οέλληνος Λογοτέχνου, τοῦ Ἀλεξάνδρου Πα-
παδιαµάντη, ἡ ὁποία εἶχε περάσει ἀπό διάφορα
στάδια. ΜΜέέ  ττήήνν  ππάάρροοδδοο  ττοοῦῦ  χχρρόόννοουυ  ἦἦλλθθεε  ἡἡ
ππννεευυµµααττιικκήή  ὡὡρρίίµµααννσσήή  ττοουυ,, ὅπως σήµερα τήν
χαίρεται καί τήν ἀπολαµβάνει ὁ Ὀρθόδοξος
Νεοέλληνας ἀναγνώστης του.

Ἐν δυνάµει ἦτο ἀσφαλῶς πάντοτε ὁ ἴδιος,
ὅσον ἀφορᾶ τήν πνευµατική του κατάρτιση καί
τόν ἐσωτερικό πλοῦτο τῆς ψυχῆς του. Ὅπως
εἶχε διαµορφωθῆ ἀπό τήν εὐσέβεια καί τό ἑλλη-
νοπρεπέστατο ἦθος τῆς
ἱερατικῆς του οἰκογενείας.
Ἀπό τήν εὐλογηµένη Πα-
ράδοση τῶν Κολλυβάδων
προγόνων του. Ἀπό τόν
προσωπικό του ἀγώνα µέσα
στή Χάρη τῆς Ἐκκλησίας καί τό Κάλλος τῆς
Ὀρθόδοξης Θείας Λατρείας.

Ἀλλά ἄς µή ἀγνοοῦµε καί τήν σύµφυτη µέ
τήν ἀνθρώπινη φύση ἀδυναµία, στήν ὁποία µε-
τεῖχε καί ὁ ἀοίδιµος τεχνίτης τοῦ λόγου. Ἔτσι
παρατηροῦµε στά πρῶτα του ἔργα, ὅπως
εἶναι τά θθααυυµµάάσσιιαα  µµυυθθιισσττοορρήήµµααττάά  ττοουυ,,  ἀφ’ ἑνός
µέν τό πληθωρικό ἐκφραστικό του τάλαντο,
πού σαγηνεύει καί συναρπάζει, ἀφ’ ἑτέρου καί
τά ττεελλεευυττααῖῖαα  ἐἐκκδδηηλλώώµµαατταα  ττοοῦῦ  ««ππααλλααιιοοῦῦ»»
ἀἀννθθρρώώπποουυ,, ὅπως φανερώνονται στό θυµικό
ἑνός τόσον ἀξιόλογου ἀνθρώπου καί µάλιστα
νέου.

Γιά παράδειγµα στό πρώιµο ἔργο του, τό
µυθιστόρηµα «Ἔµποροι τῶν ἐθνῶν», ἐκδηλώ-
νει ὁ νεαρός τότε, πολλά ὑποσχόµενος, δια-
νοούµενος τήν κάποια «ἀντίδρασή» του, µέ τά
σχόλιά του σέ ὅσα αὐστηρά ἤθη, ἔχει ἤδη δι-
δαχθῆ ἀπό τήν ἐκκλησιαστική του παιδεία. Μέ
τό στόµα τῶν ἡρώων του δειλά καί µµέέ  σσυυ--
σσττοολλήή  ««ἀἀννττιιδδρρᾶᾶ»»  ὁὁ  ΠΠααππααδδιιααµµάάννττηηςς  σσττήήνν

ααὐὐσσττηηρρήή  ἠἠθθιικκήή  (ἀλλά τόσο σωτήρια!) τοῦ πε-
ριβάλλοντός του. Κάποτε µέ ἀδυσώπητο,
σκληρό κυνισµό! Γι’ αὐτό καί κάτω ἀπό τό µυ-
θιστόρηµά του αὐτό δδ΄έ́ένν  θθέέττεειι  ττόό  ὄὄννοοµµάά  ττοουυ,,
ἀἀλλλλάά  ττόό  ψψεευυδδώώννυυµµοο  ««ΜΜπποοέέµµ»».. Οἱ τότε σχο-
λιαστές του ἀποδίδουν τήν χρήση τοῦ ψευ-
δωνύµου «Μποέµ» στήν ταπενοφροσύνη του.
«Γράφεται ὑπό ἀγνώστου ἀκόµη καί εἰς τόν
φιλολογικόν κόσµον δυνάµεως, ἥτις ἐν πολλῆ
µετριοφροσύνη ἐπιµένει νά µή γίνουν τά ἀπο-
καλυπτήριά της» (τ. Α΄ 662). Ἐκεῖνος ὅµως σέ
ἐἐππιισσττοολλήή  ππρρόόςς  ττόόνν  ππααττέέρραα  ττοουυ,,  ττόόνν  ππααππαα--
ἈἈδδααµµάάννττιιοο,, ζητᾶ ταπεινά τήν ἐπιείκειά του,

γιά ὅσα ἔγραψε, διότι –ἄν
καί ἡ ἐφηµερίδα “Μή χάνε-
σαι” εἶναι σατυρική– «ἐγώ,
γράφει, δέν σατυρίζω,
γράφω ἐπιφυλλίδα ἱστορι-
κήν καί φιλολογικήν, καί

τοῦτο ττόό  κκάάµµννωω  ἐἐξξ  ἀἀννάάγγκκηηςς  δδιιάά  ννάά  λλάάββωω  χχρρήή--
µµαατταα,, ὥστε µή µέ κατακρίνετε, σᾶς παρακαλῶ»
(Ἐπιστολή 148, 10 Σεπτ. 1882).

Στό µυθιστόρηµά του, ««οοἱἱ  ἜἜµµπποορροοιι  ττῶῶνν
ἐἐθθννῶῶνν»»,, µέ τό τολµηρό θέµα καί τό βαθύ του
ἠθικό νόηµα, ἐµφανίζει γιά παράδειγµα, σχε-
δόν µέ σαρκαστική διάθεση, τήν ἩἩγγοουυµµέέννηη  ΦΦηη--
λλιικκίίττηη (ἔστω Καθολική τό θρήσκευµα) γρά-
φοντας τά ἑξῆς· ««ἜἜφφεερρεε,,  γγρράάφφεειι,,  ἐἐππίί  ττῆῆςς  σσοο--
ββααρρᾶᾶςς  ααὐὐττῆῆςς  µµοορρφφῆῆςς  ττηηςς  ππρροοσσωωππεεῖῖοονν  ἐἐκκ  ππάά--
γγοουυ,,  κκααίί  ἐἐκκ  ττῆῆςς  ψψυυχχρρόόττηηττοοςς  ἥἥττιιςς  δδιιέέππννεεεενν  ἐἐξξ
ὅὅλλοουυ  ττοοῦῦ  ἀἀττόόµµοουυ  ττηηςς οὐδείς ἠδύνατο νά ὑπο-
πτεύση τί ἐλέχθη πρό τινων στιγµῶν ὄπισθεν
ἐκείνης τῆς θύρας» (τ. Α. σ. 162).

Καί παρακάτω στό θέµα τῆς ἐξοµολόγησης
τῆς ἡρωΐδος τοῦ µυθιστορήµατος προβάλλει
τά ἑξῆς µέ τόλµη: ««∆∆έένν  ὑὑππάάρρχχεειι  µµεεττάάννοοιιαα,,  ππάά--
ττεερρ..  –– ΤΤίί  λλέέγγεειιςς;;  ΒΒλλαασσφφηηµµεεῖῖςς,,  ὦὦ  γγύύννααιι..  –– ∆∆έένν
ππιισσττεεύύωω  ὅὅττιι  ὑὑππάάρρχχεειι  µµεεττάάννοοιιαα  ἀἀλληηθθήήςς,,  ππάάττεερρ,,
ἐκτός ἄν ὀνοµάζεται οὕτως ἡ ἐπιτήδευσις τῆς
µετανοίας καί ἡ ὑποκρισία. Ὁ πατήρ Ἀµµοῦν
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Στήν ἐπέτειο τῆς κοιµήσεώς του (2 Ἰαν. 1911)

ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ:
(Σκιαγράφηµα)

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΩΣΗ

Ἡ &ρ!-
µανσ  του

Ο" Ἔµπο-
ροι
τ'ν �θν'ν

«�µαρ-
τ!α�
νε#τη-
το�...»

Τ� πρ'τα
µυθιστο-
ρ µατ�
του

Σκιαγραφ%ντα� µ� δ�ο�
τ ν πορε!α �ν#�

µεγ�λου δηµιουργο$



ἐσηκώθη σπασµωδικῶς ἐκ τοῦ σκαµνίου του,
ἔκαµε τό σηµεῖον τοῦ σταυροῦ καί περιῆλθεν
εἰς ἀµηχανίαν… Ἔπειτα ἠἠρρώώτταα  ἑἑααυυττόόνν  ἄἄνν  κκααίί
ααὐὐττόόςς  οοὗὗττοοςς  ὁὁ  ἈἈββββᾶᾶςς  ἈἈµµµµοοῦῦνν  ἐἐξξωωµµοολλοογγήήθθηη
πποοττέέ  εεἰἰλλιικκρριιννῶῶςς,, ἀλλά µετ’ ἀληθοῦς καί ἀνυ-
ποκρίτου εἰλικρινείας πρός τόν πνευµατικόν
αὐτοῦ πατέρα… (τ. Α. 228-229).

Καί σέ ἄλλο σηµεῖο τοῦ µακροσκελοῦς
αὐτοῦ καί γοητευτικοῦ µυθιστορήµατος γρά-
φει. ––ΘΘύύµµαα  ἔἔρρωωττοοςς!!  κκααίί  ννάά  ἀἀννααγγκκαασσθθῆῆ  ννάά  γγίίννηη
µµοοννααχχήή!!  ΠΠόόσσααιι  ἄἄρραα  θθάά  ὑὑππάάρρχχοουυνν  ττοοιιααῦῦττααιι!!  ΚΚααίί
ππόόσσαα  ββάάσσαανναα  κκααίί  ππάάθθηη  κκααίί  ππόόσσααςς  ἐἐππιιθθυυµµίίααςς  κκααίί
µµααρρττύύρριιαα  θθάά  σσκκεεππάάζζοουυνν  ττάά  ρράάσσαα!!……  –Ἐξ ὅλων
τῶν ἐπαγγελµάτων, ἄλλο δέν ἐζήλευσα, εἰµή τό
τῆς ἐξοµολογητρίας… Τί ἄλλο
καλύτερον νά ἐπιθυµήση τις,
εἰµή τό νά ἀναγινώσκη εἰς τάς
καρδίας τῶν ἀνθρώπων; …
Σᾶς ἐξωµολογήθη ποτε καµµία
νερά µοναχή κυρία; –Ὄχι, κυ-
ρία. – Τί κρῖµα! Εἶναι ὡραία
διασκέδασις. Καί µάλιστα ἄν ἡ
ἐξοµολογουµένη εἶναι ἀφελής
καί ὁµολογεῖ ὅλα τά σφάλµα-
τά της, ἤ ὅσα φαντάζεται ὡς
τοιαῦτα» (τ. Α. σ. 238).

Tό τέλος τοῦ µυθιστορήµα-
τος αὐτοῦ εἶναι ἐξόχως δρα-
µατικό καί συµπερικλείει µέσα
σέ τροµακτικές εἰκόνες, ὅ,τι ὁ
Παπαδιαµάντης θέλησε νά ὑπο-
δηλώση κάτω ἀπό τίς γραµµές
του. Σχεδόν ἡ ἡρωίδα δέν µε-
τανοεῖ, ἀλλά καίγεται ὁλόκληρη, καί πυρπο-
ληµένη, κυκλωµένη ἀπό τίς φλόγες, ἐξαγνίζεται
καί σώζεται. «Ὁ Ἰωάννης (ὁ ἀπατηµένος σύ-
ζυγός της) τρέµων ἐξ ἄλγους καί συγκινήσε-
ως, εἶδε τήν φοβεράν ἀγωνίαν της, καί συνε-
χώρησε τό πλάσµα ἐκεῖνο, ὅπερ ἦτο φύσει ἀγα-
θόν, ἀλλ’ ἥµαρτε καί ἐτιµωρήθη» (τ. Α. 341).

Καί ἄλλα παρόµοια µέ τά προηγούµενα
ἐκδηλώµατα τῶν νεανικῶν ξεσπασµάτων τοῦ
συγγραφέως, καί ἀκόµη πιό εὔγλωττα, µπορεῖ
ὁ ἐπιµελής ἀναγνώστης τῶν ἔργων του νά συλ-
λέξη. Γεγονός πού µαρτυρεῖ τήν ἁπλότητά του,

τήν εἰλικρίνειά του, τήν ἀµεσότητά του, τό ἄδο-
λον τῆς ψυχῆς του.

Βέβαια µµεερριικκοοίί  µµεελλεεττηηττέέςς  ττοουυ ἀπό τά σηµεῖα
αὐτά, ὅπου προβάλλει ἕνας κάπως «ἀσεβής»
προβληµατισµός, νεανικός καί συγχωρητέος,
παραβλέποντας ἐσφαλµένα τήν κατοπινή του
ἐξέλιξη µέσα στό φῶς, τήν χάρη, τήν πνευµα-
τική γλυκύτητα τῆς Ὀρθοδοξίας, ττόόνν  ἀἀδδίίκκηη--
σσαανν  κκάάππωωςς  µµέέ  ττίίςς  κκρρίίσσεειιςς  ττωωνν..

Ἔγραψε παλαιότερα ἐκλεκτός τῶν γραµ-
µάτων µας σκαπανέας: ««ὉὉ  ΠΠααππααδδιιααµµάάννττηηςς
ὑὑππῆῆρρξξεε  µµιιάά  δδρρααµµααττιικκήή  σσυυννεείίδδηησσιιςς.. Ἐπάλαισε
πρός τόν µεγαλύτερον ἐχθρόν του τόν ἔσω…
Ἐνικήθη κατά σάρκα, δέν ἐνικήθη κατά τό

πνεῦµα. Ἀπέκρυψεν
ἐπιµελῶς τόν ἔσω κό-
σµον, τά βάσανά του,
τάς ἀτελείας του».
(ΝΝ..  ΤΤωωµµααδδάάκκηηςς,,  Πα-
παδιαµάντης Ἀ λέξαν-
δρος. Θρησκ. Ἠθική
Ἐγκ. 9, 1171).

Ἀλλά ἐµεῖς, ὅσοι
ἐντρυφήσαµε στήν
ἐκλεκτή λογοτεχνι-
κή καί πνευµατική
τράπεζά του, θά τοῦ
εἴµεθα πάντοτε εὐ -
γνώ µονες µέ τήν βε-
βαιότητα, ὅὅττιι  µµέέ  ττήήνν
ΧΧάάρρηη  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ  ἐἐττεε--
λλεειιώώθθηη  ἀἀννααππααυυόόµµεε--
ννοοςς  σσττήήνν  ἈἈγγκκάάλληη  ττοοῦῦ

ΘΘεεοοῦῦ..
««ΤΤόό  σσῶῶµµαα  ττοουυ,,  ττόό  ἀἀπποοκκααµµωωµµέέννοο  κκααίί  ββαασσαα--

ννιισσµµέέννοονν,,  ττόό  κκυυρρττωωθθέένν  ἀἀππόό  ττόό  σσκκύύψψιιµµοονν  κκααίί
ἀἀππόό  ττόό  φφόόρρττωωµµαα,,  ἴἴσσααξξεε  κκααίί  ἔἔγγιιννεενν  εεὐὐθθύύ  ἐἐππίί  ττῆῆςς
ννεεκκρριικκῆῆςς  κκλλίίννηηςς..

ἘἘλλππίίζζωω  κκααίί  ππιισσττεεύύωω  ὅὅττιι  θθάά  ἐἐππῆῆγγεενν  εεἰἰςς  ττόόνν
ἄἄλλλλοονν  κκόόσσµµοονν  ὁὁ  ππττωωχχόόςς  πποολλύύ  σσιιµµάά  εεἰἰςς  ττόόνν
ππττωωχχόόνν  ΛΛάάζζααρροονν..  ΚΚααίί  σσιιµµάά,,  πποολλύύ  σσιιµµάά»»  ((ΦΦιι--
λλόόσσττοορργγοοιι  ττ..  33,,  σσ..  110011))..

† EE..XX..
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ΤΤόό  ππααρρόόνν  ἰἰχχννοογγρρααφφήήθθηηκκεε  µµεε  ββάάσσηη  ττήήνν  ἐἐξξααίίρρεεττηη  ἜἜκκδδοοσσηη  ττῶῶνν  ἉἉππάάννττωωνν  ττοουυ  ἀἀππόό  ττόόνν  ΝΝ..  ΤΤρριιααννττααφφυυλλλλόόπποουυλλοο

∆ραµατι-
κ 
συνε!δηση;
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¶¶
α ί ρ ν ο υ µ ε
πληροφορίες
ἀπό τόν µε-

γαλύτερο Ἱστοριο-
γράφο τῆς ἀρχαι-
ότητας τόν Στράβω-
να, τοῦ ὁποίου συµ-
βουλευόµαστε τόν
χάρτη του, καί ξεκι-
νοῦµε ἀπό τήν Σινώ-
πη.

Σινώπη: Πόλη
Ἑλληνική, κόρη τῆς
Μιλήτου, κτισµένη
σέ βραχώδη χερσό-
νησο, προέκταση τοῦ
Μπόζ-τεπέ, ἀνάµεσα σέ
δύο φυσικούς ὅρµους,
ὅπου ὁ Ρωσικός στόλος
τοῦ ναυάρχου Ναχίµωφ
κατεναυµάχησε τόν Τουρ-
κικό στόλο τοῦ Ὀσµάν
Πασᾶ καί ἐπηρέασε οὐσιαστικά τήν ἐξέλιξη
τοῦ Κριµαϊκοῦ Πολέµου.

Τά Βυζαντινά τείχη καί τά κάστρα της πο-
λύ ἐπιβλητικά, µέ περίφηµη Ἀστική Σχολή,
ἡ µητέρα ὅλων τῶν πόλεων τοῦ Πόντου καί
ἡ Πατρίδα τοῦ κυνικοῦ φιλοσόφου τοῦ ∆ιο-
γένη.

Μερζιφοῦντα: Θά δοῦµε τά κτίσµατα τοῦ
περίφηµου Ἀµερικανικοῦ κολεγίου «ΑΝΑΤΟ-
ΛΙΑ» τό ὁποῖο µετά τήν Μικρ. Καταστροφή
µεταφέρθηκε στή Θεσ/νίκη, ὅπου ἐξακολου-
θεῖ νά λειτουργεῖ µέχρι σήµερα.

Πάφρα: Πόλη τοῦ ∆υτικοῦ Πόντου, ἡ

Ἀλύα τῶν ἀρχαίων καί
Γαζήλων κατά τόν
Στράβωνα.

Ἡ ἰδιοµορφία τῶν
Παφραλήδων εἶναι,
ὅτι ἦσαν Τουρκόφωνοι
καί ἔγραφαν στήν
Τουρκική µέ Ἑλληνι-
κούς χαρακτῆρες ὅ -
πως οἱ κάτοικοι τῆς
περιοχῆς Καισάρειας.

Μετά τό 1916 ἀνέ-
πτυξαν ἔντονη ἔνοπλη
ἀντίσταση καί περιό-
ρισαν τίς κτηνωδίες
τοῦ Τοπάλ-Ὀσµάν, καί

πλήρωσαν µέ ἀκριβό τίµη-
µα τήν ἀνάµιξή τους στό
ἀντάρτικο µέ ἀποκορύ-
φωµα τήν σφαγή 150 παλ-
λικαριῶν µέσα στό Ναό
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Σαφράµπολη: Ἡ Βυζαντινή Θεοδωρού-
πολη πού ὀφείλει τή φήµη της στό “σαφρά-
µι” τό ὁποῖο χρησιµοποιοῦσαν ξεραµένο
στή µαγειρική, τή βαφική καί τήν ἀρωµατο-
ποιία.

Ὁ Περικλῆς Τριανταφυλλίδης στά “ΠΟΝ-
ΤΙΑΚΑ” καταγράφει, πώς στά 1806 περίπου
300 Ἑλληνικές οἰκογένειες πού ζοῦσαν στήν
ὀρεινή αὐτή κωµόπολη καί 120 οἰκογένειες
στό κοντινό χωριό Γιαζίκιοϊ ἦσαν ὅλοι τουρ-
κόφωνοι. Τά περισσότερα σπίτια ἦσαν πέ-
τρινα στό ἰσόγειο καί ξύλινα στούς ἄλλους
ὀρόφους, ἐφ’ ὅσον ἡ περιοχή διαθέτει πυ-
κνά δάση καί ἄφθονη ξυλεία.

Γιά τούς φίλους
καί νοσταλγούς τῆς

ἱστορίας τοῦ Πόντου.

TÔÜ ¶ÚˆÙ/ÚÔ˘

£ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘,
¢È‰·ÛÎ¿ÏÔ˘
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Κασταµονή: Ὀρεινός οἰκισµός τοῦ ∆υτι-
κοῦ Πόντου. Ἄνθισε στόν ἑνδέκατο αἰῶνα
ὅταν οἱ Βυζαντινοί κατέλαβαν τήν Παφλα-
γονία καί ὁ αὐτοκράτορας Ἰωάννης Κοµνηνός
ἔκτισε τό περίφηµο κάστρο πού θυµίζει πα-
λιές δόξες τῶν Κοµνηνῶν, ἀφοῦ στήν Καστα-
µονή ἔζησε ὁ ἱδρυτής τῆς αὐτοκρατορικῆς
δυναστείας, ὁ Ἀλέξιος ὁ Α΄ παππούς τοῦ
Ἰωάννη Κοµνηνοῦ. Ἡ Κασταµονή κατακτήθη-
κε ἀπό τούς Τούρκους τό 1459, ὅµως διετή-
ρησε τήν ἑλληνική φυσιογνωµία της µέχρι
πού ἐγκαταλείφθηκε ὁριστικά ἀπό τούς
Ἕλληνες στά 1923 µέ τήν ἀνταλλαγή τῶν
Πληθυσµῶν.

Ἀµάσεια: “Πόλις πασῶν πλείστη καί ἀρί-
στη” κατά τόν Στράβωνα, καί συνεχίζει:
“Κεῖται µέν ἐν φαράγγι βαθεία καί µεγάλη,
δι’ ἧς ὁ Ἵρις ποταµός φέρεται. Κατεσκεύα-
σται δέ θαυµαστής προνοίας τε τή φύσει
πέτρα γάρ ὑψηλή καί περίκρηµνος κατερρω-
γυία ἐπί τόν ποταµόν”.

Τήν ἔκτισαν οἱ Μιθριδᾶτες τό 300 π.Χ.
γιά πρωτεύουσα τοῦ βασιλείου τους. Στούς
βράχους λάξευσαν τούς µνηµειώδεις βασιλι-
κούς τάφους.

Στά 712 µ.Χ. κατακτήθηκε ἡ Ἀµάσεια ἀπό
τούς Ἄραβες, ὅµως ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Τή-
ρων βοήθησε τόν βυζαντινό στρατό, δέκα
χρόνια ἀργότερα νά πάρει πίσω τήν πόλη.
Ἰδιαίτερα γνωστή ἔγινε ἡ τελευταία χρονιά
γιά τά µαρτυρικά “∆ικαστήρια Ἀνεξαρτη-
σίας” τοῦ Μουσταφᾶ Κεµάλ.

Ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 1921 µέχρι τό 1923 πέ-
ρασαν ἀπό τίς φυλακές τῆς Ἀµάσειας χιλιά-
δες Ἕλληνες ἀπ’ ὅλο τόν Πόντο. Τό Σεπτέµ-
βριο τοῦ 1921 καταδικάστηκαν µέ συνοπτι-

κή διαδικασία καί κρεµάστηκαν στίς ἀγχόνες
πού στήθηκαν στήν πλατεία τῆς πόλης, οἱ
µαθητές καί οἱ καθηγητές τοῦ Κολεγίου Μερ-
ζιφοῦντας µέ ἄλλους 180 διαπρεπεῖς Ἕλλη-
νες µάρτυρες.

Ἀµισός (Σαµσούντα). Ἀποικίστηκε ἀπό
Ἴωνες τῆς Σινώπης καί ἔπαιξε σηµαντικό πο-
λιτικό καί οἰκονοµικό ρόλο στήν Ἑλληνιστική,
στή Ρωµαϊκή καί στή Βυζαντινή περίοδο. Ἡ µε-
γαλύτερη ἀνάπτυξη τῆς Ἀµισοῦ ἔγινε µετά τόν
Κριµαϊκό πόλεµο, ὁπότε ἀναπτύχθηκε ρα-
γδαία ἡ Ναυτιλία καί τό Ἐµπόριο.

Παράλληλα µέ τήν ἐµπορική καί τή βιοµη-
χανική ἐξέλιξη, ἡ πόλη ἀνέπτυξε ἀξιόλογη
παιδεία µέ τήν ἵδρυση καί λειτουργία Ἀρρε-
ναγωγείου, Παρθεναγωγείου καί τοῦ Τσινέϊ-
κου Γυµνασίου.

Ἀνάλογη ἦταν καί ἡ πολιτιστική ἀνάπτυ-
ξη µέχρι τό 1914 ὁπότε καί ἐξαπολύθηκε
ἄγριος διωγµός τῶν Ἑλλήνων. Ὁ Ἑλληνισµός
ἀντέδρασε µέ τά ἀντάρτικα σώµατα τά
ὁποῖα ὀ Μητροπολίτης Γερµανός Καραβαγ-
γέλης τά ἀνέβαζε σέ δύναµη εἴκοσι χιλιάδων
µαχητῶν.

Ὁ ἀριθµός βέβαια ἦταν ὑπερβολικός, για-
τί εἴκοσι χιλιάδες δέν ἦταν οἱ ἀντάρτες, οἱ
περισσότεροι ἦσαν ἄµαχοι πού ἀκολούθη-
σαν τά παλληκάρια τους γιά προστασία. Οἱ
κρεµάλες τῆς Ἀµισοῦ ἀποτελοῦν τήν πιό
θλιβερή ἀνάµνηση τοῦ Ἑλληνισµοῦ τοῦ
∆υτ. Πόντου.

Τέλος, ἡ Ἀµισός ἔπαιξε σηµαντικό ρόλο
στή νεώτερη Ἱστορία τῆς Τουρκίας καί ἐπη-
ρέασε σηµαντικά τόν Ἑλληνισµό, ἀφοῦ στήν
Ἀµισό ὁ Μουσταφᾶ Κεµάλ κήρυξε τόν ἀγῶνα
τῆς ἀνεξαρτησίας.
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Πρωί�Wρχισ’�o�Γιάννος�νά�̂ τοιµάζει�τό
ζ�ο,� γιά� νά� κατέβει� στό� κεφαλο-
χώρι.�cβαλε�προσεχτικά�τό�σαµάρι,

τό�στερέωσε�καλά,�_στρωσε�µιά�µικρή�φλοκάτη,
φόρτωσε�καί�δυό�σακκιά�καλαµπόκι�καί�ξεκί-
νησε�πεζοπορώντας�µή�λυγίσει�o�γάιδαρος�Uπ’
τό�πολύ�βάρος.

Κοντινή�d�Uπόσταση,�zς�δύο�χιλιόµετρα,�κα-
τηφορικός� o� χωµατόδρο-
µος,� µονοπάτι� φιδωτό,
Uνάµεσα�σέ�τσαλιά�καί�πρί-
νους.

Προπαραµονή� τ�ν
Φώτων,�τέλειωσε�τ’�Uλεύρι�στό�σπίτι,�µεγάλη�d
φαµίλια,� γονε�ς,� τρία� παιδιά� κι� `να,� πού
θWφερνε�σέ�λίγους�µ�νες�στόν�κόσµο�d�Μαρί-
τσα,�d�γυναίκα�του.

Ξωµάχος,�qπως�οi�περισσότεροι�στό�µικρό
nρεινό�χωριό,�_κανε�Uτέλειωτα�δροµολόγια�zς
τή�βάλτα,�γιά�νά�δουλέψει�µέ�τόν�iδρ�τα�του�τό
χωράφι,�πού�τοvλαχε�µερτικό.

Μέ� τό� καλό� κουµάντο� τά� κατάφερναν�στό
σπίτι,�δόξα�τ��Θε�,�σκληρός�o�Uγώνας,�µά�εtλο-
γηµένος.�Ξέµειναν�qµως,�χρονιάρες�µέρες,�Uπό
βασικά�πράγµατα�κι�_πρεπε,�νά�κατέβει�αtτό�τό
πρωινό�στή�µάνα�τ�ς�]παρχίας,�qπως�nνόµαζαν
τό�κεφαλοχώρι.

Βγ�κε�d�Μαρίτσα�στήν�]ξώπορτα,�νά�τόν�ξε-
προβοδίσει,�τόν�σταύρωσε�τρε�ς�φορές�καί�πα-
ρακάλεσε:

– Μήν� Uργήσεις,� Γιάννο� µου,� νά� γυρίσεις
πρίν�νυχτώσει.�Κίνησε�]κε�νος�nρεξάτος,�δίνον-
τας�µιά�στά�καπούλια�το��γαϊδάρου,�τό�γνωστό
σύνθηµα� καί� π�ρε� τό� δρόµο.� Σφιχτός� o
καιρός,�καρδιά�το��χειµ�να,�σέ�δυό
µέρες� τά�Φ�τα,� d�aπιφάνεια� το�
Κυρίου.

Σφιχτά� δεµένα� στά� πόδια� τά
στρατιωτικά� του� Wρβυλα,� µέ� τά
πλεχτά�τσουράπια�Uπό�µέσα,�τόν
βοηθο�σαν�πολύ�στό�κατηφόρισµα.

Προσπέρασε� τά� τελευτα�α

σπίτια�το��χωριο�,�Uστειεύτηκε�καί�µέ�κάποιους
συγχωριανούς,�πού�_τυχε�ν’�Uνταµώσει,�Wφησε
πίσω�του�τ’�Vλώνια�καί�συνέχισε�τό�δρόµο�του.

Κράπ-κράπ�τ’�Wρβυλα�στίς�Wσπρες�µυτερές
πέτρες,�πού�]ξε�χαν�Uπ’�τή�γ�,�τό�διασκέδαζε�o
Γιάννος,�σάν�νWτανε�ξανά�φαντάρος�σέ�πορε�ες,
_πιασε�κι�`να�σκοπό�µέ�µεράκι:�«ΝXταν�τά�νιάτα
δυό�φορές,�τά�γηρατειά�καµµία…»�κι�οvτε�τό

κατάλαβε�πότε�_φτασε�στόν
προορισµό�του.

Πέρασε� πλάι� Uπ’� τό
]κκλησάκι�τ�ς�Zγια-Παρα-
σκευ�ς,� σταυροκοπήθηκε

µέ�εtλάβεια,�ξεπέρασε�τό�ρέµα�καί�µπ�κε�στήν
πόλη.

Κόσµος�πηγαινοερχόταν,�λιγοστά�τ’�αtτοκί-
νητα,�χαιρέτησε�καί�πολλούς�γνωστούς�καί�πολύ
γρήγορα�µπόρεσε�νά�πουλήσει�τό�καλαµπόκι�σέ
καλή�τιµή.�Χαρούµενος�τό�ξεφόρτωσε�καί�τό�πα-
ρέδωσε,�Uνάσανε�o�γάιδαρος,�π�ρε�τά�χρήµατα
καί� τ’� Uσφάλισε� στήν� πιό� βαθειά� του� τσέπη.
Χαρά�Θεο�.

Χαλάρωσε�λίγο,�σκέφτηκε�qσα�εkχε�ν’�Uγο-
ράσει�γιά�τό�σπίτι,�τό�Uλεύρι,�τή�ζάχαρη,�γλυφι-
τζούρια�καί�τσίχλες�γιά�τά�µικρά�(παραγγελία
τοxχαν� δώσει)� κι� `να� ψωµί� χάσικο� Uπ’� τό
φο�ρνο,�πού�δέν�_µοιαζε�µέ�τό�δικό�τους,�τό�ζυ-
µωτό.

cδωσε�καί�µιά�Wνεση�στόν�^αυτό�του,�Π�ρε
νά� περιδιαβαίνει� χαζεύοντας� στόν� κεντρικό
δρόµο.�Μέγα�σφάλµα,�qπως�Uποδείχτηκε�µετά,
γιατί�_πεσε�πάνω�στήν�παρέα�τεσσάρων�συγχω-
ριαν�ν�του.�Καλοκάγαθοι,�µά�ρέµπελοι�qλοι�καί
πρ�τοι�στήν�Κρασοκατάνυξη.�Συχνά�πυκνά,
τά�στενά�δροµάκια�το��χωριο��Uντηχο�σαν
Uπ’�τά�µεθυσµένα�τραγούδια�τους.

– Καλ�ς�τό�Γιάννο,�γιά�πο��τpβα-
λες;

Τό�καί�τό,�τά�iστόρησε�qλα�o
Uγαθός,�µέγα�σφάλµα.
–Μπράβο,�Uδελφέ,�τόν�παίνε-

ψαν� ]κε�νοι,� σέ� καλή� µεριά� τά

Κάποια παραµονή Θεοφανείων

Ἁπλή διήγηση, διδακτική
µέ αἴσθηµα καί νόηµα…
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λεφτά�καί�καλοφάγωτα.�∆έν�_ρχεσαι�µαζί�µας
γιά�κανένα�ποτηράκι;�Νωρίς�εkν’�Uκόµα.

bτοιµάστηκε�γιά�`να�dρωϊκό�«pχι»,�µά�πάλι
ντράπηκε.�Τί�θά�πάθαινε�Wν�πήγαινε�γιά�λίγο
µαζί�τους;� �[πραγος�σ’�αtτά,�τσίµπησε�τό�δό-
λωµα.

cρµε�Γιάννο,�Uπ’�τό�τίποτα�ξεκινο�ν�τά�δρά-
µατα.�Μπ�καν�κι�οi�πέντε�σ’�̀ να�Uπόµερο�καπη-
λειό,� γεµάτο� Uπό� καπνούς� τσιγάρων,
Uναθυµιάσεις�ποτ�ν�καί�µυρωδιά�Uπό�τσιγαρι-
στό�λάδι.

Σβέλτος�o�ταβερνιάρης,�στό�Wψε-σβ�σε�οi�µε-
ζέδες� ^τοιµάστηκαν� κι� Wντε,� στήν� uγειά� µας,
Wρχισαν�νά�τσουγκρίζουν�τούς�µαστραπάδες�µέ
τό� κρασί,� πού� Wδειαζαν� καί� γέµιζαν� ]ν� ριπ�
nφθαλµο�.�Νά�π�νε�τά�φαρµάκια�κάτω,�µιά�ζωή
τήν�_χουµε.�∆έν�Wργησε�νά�θολώσει�τό�µυαλό,
γυάλισαν�τά�µάτια,�µπέρδεψε�d�γλ�σσα�κι�_πια-
σαν�νά�φιλοσοφο�ν:�Τί�Uξίζουν�τά�λεφτά;�Χρει-
άζεται�πότε-πότε�καί�λίγο�λασκάρισµα.�Μικρή
’ναι�d�ζωή.�

[µαθος�o�Γιάννος�στό�µεθύσι,�πνίγηκε�στό
φιλότιµο.�Βάζει�τό�χέρι�στή�βαθειά�τσέπη,�πιάνει
τά�λεφτά�Uπ’�τό�καλαµπόκι�καί�σέ�µιά�]πίδειξη
Uντρισµο��καί�γενναιοδωρίας�τά�πετ��µπροστά
στόν�ταβερνιάρη.

– [ντε�κέρνα�qλους�Uπό�µένα.�Αtτό�eταν.
Στράφι�οi�κόποι,�_γινε�τό�καλαµπόκι�κρασί�γιά
µπεκρουλιάσµατα.

Χειµωνιάτικη�d�µέρα,�λίγες�οi�|ρες�της,�π�ρε
νά�χάνεται�κι�Wρχισε�τό�µούχρωµα.

Σκόρπισε�τρικλίζοντας�d�παρέα,�οvτε�κατά-
λαβε�o�Γιάννος�π�ς�_φτασε�στό�γάιδαρο,�πού
περίµενε�στωικά�τόσες�|ρες,�δεµένος�σ’�̀ να�πα-
λούκι,�νηστικός�καί�διψασµένος.

Μπρός�τό�ζ�ο,�νά�oδηγε�,�πίσω�τ’�Uφεντικό
νά�βαδίζει�παραπατώντας,�κρατηµένος�Uπ’�τό
σκοινί�το��γαϊδάρου.�Γιά�ν’�Uνέβει�στό�σαµάρι
οvτε�λόγος.�∆ιάβηκαν�τό�πέτρινο�στενό�µέ�τά�τε-
λευτα�α�σπίτια�τ�ς�µικρ�ς�πόλης�(κάποιοι,�πού
τούς�εkδαν,�γέλασαν�κι�Wλλοι�κούνησαν�µέ�νόηµα
τό�κεφάλι),�πέρασαν�πλάι�Uπ’�τό�ρέµα�κι�_φτα-
σαν�στό�]κκλησάκι�τ�ς�Zγίας�Παρασκευ�ς.�}ς
]δ�!�∆έν�Wντεξε�Wλλο�o�Γιάννος,�µεγάλο�τό�µε-
θύσι,� Uπόλυσε� τό� σκοινί� κι� _γειρε� πάνω� στό
σωρό� Uπό� κιτρινισµένα� πλατανόφυλλα.

cκλεισε�τά�µάτια�καί�βυθίστηκε�σ’�`ναν�βαρύ
wπνο.�Γύρισε�τό�ζ�ο�Uπορηµένο�καί�τόν�κοίταξε,
_πιασε�θέση�πλάι�στό�Uφεντικό�του,�πο��νά�τό
σκεφτε��νά�φύγει!�Προχώρησ’�d�νύχτα,�δυνατό
τό�κρύο�κι�o�θ�άνατος�καραούλι.�Κάτι�σάλεψε
Uπ’�τή�µεριά�τ�ς�aκκλησίας.�Σάν�µιά�πνοή�ζε-
στασι�ς�ξεχύθηκε�Uπ’�τήν�Εhκόνα�τ�ς�Zγια-Πα-
ρασκευ�ς�κι�eρθε�καί�σκέπασε�τό�ταλαίπωρο
πλάσµα,�πού�κοιτόταν�Uνυπεράσπιστο�πάνω�στά
ξεραµένα� φύλλα.� Μέ� τό� σταυρό� ξεκίνησε� o
Γιάννος� τό� πρωί,� τριπλά� τόν� σταύρωσε� κι� d
Uγαθή� Μαρίτσα,� θά� τόν� Wφηνε� Uβοήθητο� d
Χάρη�το��Θεο�;�

Π�ρε�νά�χαράζει,�Wνοιξε�τά�µάτια,�πέρασε
Uρκετή�{ρα,�γιά�νά�καταλάβει�πο��βρισκόταν.
Παγωµένο�στίς�Wκρες�τό�ρέµα,�πάχνη�στά�φύλλα
καί�π�ς�Uκόµα�ζο�σε;�Τόν�π�ραν�τά�κλάµατα,
σηκώθηκε�καί�σίµωσε�στήν�εhκόνα�τ�ς�Zγίας.
Τά�γόνατα�λύγισαν,�τά�δάκρυα�πότισαν�τό�εhκο-
νοστάσι,�πού�eταν�_ξω�Uπ’�τό�ναό,�γιά�νά�προ-
σκυνο�ν�οi�περαστικοί.

~�καί�τί�σο��χρωστ�,�π�ς�νά�σ’�εtχαριστήσω;
Πέρασαν� λίγα� λεπτά,� σηκώθηκε� καί� π�γε� στό
Vγίασµα.� cβρεξε� τά� µάτια� καί� τό� πρόσωπο,
συν�λθε�κι�Wρχισε�ν’�Uνηφορίζει.�Στά�µισά�τόν
πρόλαβαν,�αtτοί�πού�ξεκίνησαν�Uπ’�τό�χωριό,�γιά
νά�τόν�ψάξουν.�sχι,�δέν�νοιάστηκε�γιά�τά�λεφτά,
πού�Wδικα�ξοδεύτηκαν�κι�οvτε�παραπονέθηκε�d
Μαρίτσα.�Φτάνει�πού�ζο�σε.�Πονετικοί�οi�συγ-
χωριανοί,�φρόντισαν�ν’�U�να�πληρώσουν�τίς�]λλεί-
ψεις.

Τό�θα�µα�κυκλοφόρησε�παντο�,�θέρµανε�τήν
πίστη�στίς�καρδιές,�τή�δυνάµωσε,�γιορτάστηκαν
µέ�Uγαλλίαση�τά�Θεοφάνεια.

Yπό�τότε,�κάθε�χρόνο,�qλη�d�οhκογένεια�το�
Γιάννου,�µαζί�καί�d�νεογέννητη�Παρασκευούλα,
πού�π�ρε�τό�pνοµα�τ�ς�Zγίας,�κατη-
φορίζει�στή�µνήµη�της,�φέρνοντας
πρόσφορα,�µελισσοκέρι,�λάδι�καί
θυµίαµα�καί�προσκυν��τή�χάρη
της�µ’�εtγνωµοσύνη,�γιά�τ’�Uνε-
κτίµητο�δ�ρο,�πού�τούς�_κανε,
κάποια�παραµονή�Θεοφανείων.

Σωτηρία�∆ηµητ.�Yργυρίου
Νοέµβριος�το��2006
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Σωτηρία ∆ηµητρίου Ἀργυρίου
Ἰανουάριος τοῦ 2006

Καινούργιος χρόνος, τί νά σηµαίνει;Εὐχές µοῦ δίνουν φίλοι καί ξένοι,χαρές νά φέρει τό νέον ἔτοςκαί δίχως λύπες νά ζήσω ἐφέτος.
Κοιτάζω πίσω παλιά βιβλίακαί µέ τυλίγει µελαγχολίαΚοιτῶ µπροστά µου, πόσα µοῦ µένουν;Στενά τά ὅρια κι ὅλο µικραίνουν.
Πῶς τρέχεις, χρόνε, ὦ, τί ταχύτης!Πίσω σου µένω, εἶµαι πρεσβύτης.Φεύγεις µέ βιάση, δέ σέ προφταίνω,στάση ζητάω, γιατί ἀσθµαίνω.
Πιάνω τό ζύγι, νά λογαριάσω,πόσα θά πάρω, πόσα θά χάσω,µά δέν ὁρίζω τό µερτικό µου,µόνο τό πέρσι εἶναι δικό µου.
Μετρῶ ἐλλείψεις, µετρῶ τά λάθη,τῆς ἁµαρτίας βαρύ καλάθι,πράξεις µετάνοιας ψάχνω γιά ζύγι,µά ἡ σοδειά µου µικρή καί λίγη.
Ὁ νοῦς προσθέτει, ὅλο προσθέτεικαί ἐρωτήσεις πυκνές µοῦ θέτει:Μήπως βαραίνει ἡ ἁµαρτία;Μήπως φυραίνει ἡ σωτηρία;
Καινούργιο ἔτος γιά τόν καθένα,στήν πλατη ἐπάνω ἀκόµα ἕνα,ὅλο ἀναµνήσεις παλιές µοῦ φέρνει,κι ἀντί στό µέλλον, πίσω µέ παίρνει.
∆ός µου, Θεέ µου, µετάνοιας χρόνο,πιό λίγα λάθη, πιό λίγο πόνο!Ζητῶ µονάχα τ’ ἅγια Σου δῶρα,δός µου, Θεέ µου, δός µου τα τώρα!
Ἄδηλε χρόνε, καλῶς νά ὁρίσεις,ἄν µέ ἐλπίδες θά µέ γεµίσεις,ἄν τήν ψυχή µου Θεός καθάρεικι ἐν µετανοία, λαµπρή τήν πάρει.



Κατ��τ�ν�µήνα�Νοέµβριο�2006�o�Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης�µας�κ.�Χρυσόστοµος:

aaλλεειιττοούύρργγηησσεε ��κκαα����zzµµίίλληησσεε::
Τ�ν�55ηηνν εhς�τ�ν�m.�Ν.�Zγ.�Γεωργίου�rφρυνίου,�τ�ν

88ηηνν εhς� τ�ν� πανηγυρίζοντα� m.� Ν.� Παµµεγίστων� Τα-
ξιαρχ�ν�aλευθερ�ν,�τ�ν�99ηηνν εhς�τ�ν�προσκυνηµατικ�ν
m.�Ν.�Zγ.�Νεκταρίου�aλευθερουπόλεως,�τ�ν�1111ηηνν εhς
τ�ν�Μητροπολιτικ�ν�m.�Ν.�Zγ.�Νικολάου,�τ�ν�1122ηηνν εhς
τόν�m.�Ν.�Yπ.�Θωµ��Παλαιοχωρίου,�τ�ν�1133ηηνν,, qπου�κα�
d�nνοµαστικ��^ορτ��Του,�εhς�τ�ν�Καθεδρικ�ν�m.�Ν.�Zγ.
aλευθερίου�µετ��το��Σεβ.�Μητροπολίτου�mερισσο��κα�
Zγίου�sρους�κ.�Νικοδήµου�κα��συµπροσευχοµένου
το�� Σεβ.� Μητροπολίτου� Φι�λίππων,� Νεαπόλεως� κα�
Θάσου�κ.�Προκοπίου,�τ�ν�1144ηηνν εhς�τ�ν�m.�Μ.�Zγ.�Παν-
τελεήµονος�Χρυσοκάστρου�µετ��το��Σεβ.�Μητροπολί-
του�mερρισο��κα��Zγίου�sρους�κ.�Νικοδήµου,�τ�ν�2211ηηνν
εhς�τ�ν�πανηγυρίζοντα�m.�Ν.�Εhσοδίων�τ�ς�Θεοτόκου�Νι-
κησιάνης,�τ�ν�2266ηηνν εhς�τ�ν�Καθεδρικ�ν�m.�Ν.�Zγ.�aλευ-
θερίου,� τ�ν� 3300ηηνν εhς� τ�ν�πανηγυρίζοντα�m.�Ν.�Zγίου
Yνδρέου�τ�ς�oµωνύµου�]νορίας.

aaχχοορροοσσττάάττηησσεε ��κκαα����zzµµίίλληησσεε:: ��
Τ�ν�77ηηνν εhς�τ�ν�bσπερινόν�το��πανηγυρίζοντος�m.

Ν.�Παµµεγίστων�Ταξιαρχ�ν�Χρυσοκάστρου,�τ�ν�88ηηνν
εhς�τ�ν�bσπερινόν�το��πανηγυρίζοντος�m.�Ν.�Zγ.�Νε-
κταρίου�aλευθερουπόλεως,�τ�ν�1100ηηνν εhς�τ�ν�bσπερι-
νόν�το��Zγ.�Μην�,�qπου�µεγαλοπρεπ�ς�τιµ�ται�εhς�τ�ν
Μητροπολιτικ�ν�m.�Ν.�Zγ.�Νικολάου�κα��προέστη�τ�ς
Λιτανείας�τ�ς�m.�Εhκόνος�το��Zγίου,�πο��τιµ�ται�zς�o

προστάτης�τ�ς�Πόλεως,�τ�ν�1122ηηνν εhς�τ�ν�πανηγυρικ�ν
bσπερινόν�το��m.�Χρυσοστόµου�µετ��τ�ν�Uρχ�ν�κα�
Vπάντων�τ�ν�Κληρικ�ν�τ�ς�m.�Μητροπόλεως�εhς�τ�ν
Καθεδρικ�ν�m.�Ν.�Zγ.�aλευθερίου,�τ�ν�1188ηηνν εhς�τ�ν�m.
Ν.�Παναγίας�Φανερωµένης�Ν.�gρακλείτσης,�qπου�κα�
προέστη� τ�ς� uποδοχ�ς� τ�ς�Τιµίας�Κάρας� το��Zγίου
Παντελεήµονος� ]κ� τ�ς� m.� Μον�ς� Παναχράντου� τ�ς
Νήσου�[νδρου,�τ�ν�2200ηηνν εhς�τ�ν�bσπερινόν�το��m.�Ν.
Εhσοδίων�τ�ς�Θεοτόκου�Νικησιάνης�κα��προέστη�τ�ς
Λιτανείας,�τ�ν�2299ηηνν εhς�τ�ν�bσπεριν�ν�εhς�τ�ν�m.�Ν.�Zγ.
Yνδρέου.

ΠΠρρooέέσσττηη::
Τ�ν�55ηηνν το��µνηµοσύνου�τ�ς�20ετο�ς�Γαλατίδου�Κυ-

ριακ�ς,�d�oποία�_πεσε�θ�µα�αtτοκινητιστικο��Uτυχή-
µατος,�εhς�τ�ν�m.�Ν.�rφρυνίου,�τ�ν�1122ηηνν το��µνηµοσύνου
τ�ς� Τσιπουροπούλου� Yναστασίας� εhς� τ�ν� m.� Ν.� Zπ.
Θωµ��Παλαιοχωρίου,�τ�ν�1155ηηνν τ�ς�Κηδείας�το��Χρή-
στου�Μαρίνου,�24�]τ�ν,�εhς�τ�ν�m.�Ν.�Zγ.�aλευθερίου,
τ�ν�2211ηηνν τ�ς�∆οξολογίας�τ�ν�aνόπλων�∆υνάµεων�εhς
τ�ν�Καθεδρικ�ν�m.�Ν.�τ�ς�Πόλεως,�τ�ν�2266ηηνν το��µνηµο-
σύνου�το��Πριµπίδη�Κωνσταντίνου�εhς�τ�ν�m.�Ν.�Zγ.
aλευθερίου.

aaππιισσκκέέφφθθηηκκεε::
Τ�ν�1166ηηνν τ�ν�yφυπουργ�ν�Παιδείας�κα��Θρησκευ-

µάτων�κ.�Γεώργιον�Καλόν.

ΠΠρρααγγµµααττοοπποοίίηησσεε::
Τ�ν� 2255ηηνν τ�ν�µηνιαίαν�mερατικ�ν�Σύναξιν� εhς� τ�

Πνευµατικ�ν�Κέντρον� τ�ς� m.�Μητροπόλεως�µ��θέµα
εhσηγήσεως:�«Πρακτικ��–�Ποιµαντικ��Uντιµετώπισης
τ�ς�αiρέσεως�τ�ν�Πεντηκοστιαν�ν».�Τ�ν�εhσήγησιν�πα-
ρουσίασε�o�Yρχιερ.�aπίτροπος�aλευθ/πόλεως�Yρχιµ.
Κωνσταντ�νος�Σκαρτούλης.

Ὑποδοχή ἱ. Λειψάνου
Ἁγ. Παντελεήµονος Ν. Ἡρακλείτσα.

Μέ τόν Νοµάρχην Καβάλας στήν ὑποδοχή
τοῦ τ. Λειψάνου Ἁγ. Παντελεήµονος Ν. Ἡρακλείτσα.



Κατά�τόν�µήνα�∆εκέµβριον�2006�o�Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης�µας�κ.�Χρυσόστοµος:

aaλλεειιττοούύρργγηησσεε ��κκαα����zzµµίίλληησσεε::
Τ�ν�22αανν εhς�τ��Παρεκκλήσιον�το��Μητροπολιτικο�

Οjκου,�qπου�]τέλεσεν�τ��µνηµόσυνον�το��Yρχιµ.�Μα-
καρίου�Βαρλ�,�τ�ν�33ηηνν εhς�τ�ν�m.�Ν.�Zγ.�Νικολάου�Ν.
Περάµου,�τ�ν�44ηηνν εhς�τ�ν�πανηγυρίζοντα�m.�Ν.�Zγ.�Βαρ-
βάρας�Μεσι�ς,�τ�ν�66ηηνν εhς�τ�ν�πανηγυρίζοντα�Μητρο-
πολιτικ�ν�m.�Ν.�Zγ.�Νικολάου,τ�ν�77ηηνν εhς�τ�ν�m.�Ν.�Zγ.
Νεκταρίου,�qπου�]τέλεσεν�κα��τ��µνηµόσυνον�το��Uει-
µνήστου�Προκατόχου�του�κυρο��Yµβροσίου,�]ξάρας
εhς�τ�ν�]πιµνηµόσυνον�oµιλίαν�του�τ�ν�προσωπικότητα
κα��τ��_ργον�το��mεράρχου,�τ�ν�99ηηνν εhς�τ��Παρεκκλή-
σιον�το��Μητροπολιτικο��Οjκου,�τελέσας�κα��τ��µνη-
µόσυνον� τ�ν�γονέων�του,� τ�ν�1100ηηνν��εhς� τ�ν�m.�Ν.�Zγ.
∆ηµητρίου�Yκροποτάµου,�τ�ν�1155ηηνν��εhς�τ�ν�πανηγυρί-
ζοντα�Καθεδρικ�ν�m.�Ν.�Zγ.�aλευθερίου�µετ��το��Σε-
βασµιωτάτου� Μητροπολίτου� πρ.� Αtλ�νος� κ.
Χριστοδούλου,�τ�ν�1177ηηνν��εhς�τ�ν�m.�Ν.�Zγ.�Παντελεήµο-
νος�∆ρυάδος,�τ�ν�2244ηηνν��εhς�τ�ν�m.�Μ.�Παναγίας�Παγγαι-
ώτισσας,�τ�ν� 2255ηηνν��εhς�τ�ν�Μητροπολιτικ�ν�m.�Ν.�Zγ.
Νικολάου,�τ�ν�2266ηηνν��εhς�τ�ν�m.�Μ.�Zγ.�∆ηµητρίου�Νικη-
σιάνης,�τ�ν�3311ηηνν��εhς�τ�ν�m.�Μ.�Zγ.�Παντελεήµονος�Χρυ-
σοκάστρου.�

aaχχοορροοσσττάάττηησσεε ��κκαα����zzµµίίλληησσεε::
Τ�ν�55ηηνν εhς�τ�ν�bσπερινόν�το��Μητροπολιτικο��m.

Ν.�Zγ.�Νικολάου,�τ�ν�1144ηηνν��εhς�τ�ν�bσπερινόν�το��Κα-
θεδρικο��m.�Ν.�Zγ.�aλευθερίου,�συγχοροστατο�ντος
µετ��το��Σεβασµιωτάτου�Μητροπολίτου�πρ.�Αtλ�νος
κ.�Χριστοδούλου,�οi�oπο�οι�κα��προέστησαν�τ�ς�Λιτα-

νείας�τ�ς�m.�Εhκόνος�κα��το��mερο��Λειψάνου�το��Zγίου
aλευθερίου,�τ�ν�2244ηηνν εhς�τ�ν�bσπεριν�ν�τ�ν�Χριστου-
γέννων�εhς�τ�ν�Μητροπολιτικ�ν�m.�Ναόν,�τ�ν�3311ηηνν εhς
τ�ν�bσπερινόν�το��Zγ.�Βασιλείου�εhς�τ�ν�προσκυνηµα-
τικ�ν�m.�Ν.�Zγ.�Νεκταρίου�κα��Zγ.�Βασιλείου.

ΠΠρροοέέσσττηη::
Τ�ν�1100ηηνν το��µνηµοσύνου�τ�ς��∆έσποινας�Κατεβά-

ογλου,�εhς�τ�ν�m.�Ν.�Yκροποτάµου,�τ�ν�1111ηηνν��τ�ς�κηδείας
το��Κωνσταντίνου�Σταθώρη�εhς�Ν.��fρα��κλεί�τσαν,�τ�ν
1177ηηνν το�� µνηµοσύνου� το�� Νικολάου� Φακίδη� εhς
∆ρυάδα.

Ἑορτή Ἁγ. Ἐλευθερίου. Μέ τόν Σεβ. πρ. Αὐλῶνος
κ. Χριστόδουλον. Ἐλευθερούπολις.

Στρατόπεδο Ἀµβράζη. Ἑορτή Ἁγ. Βαρβάρας.
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Ἑορτή Ἁγ. Ἐλευθερίου. Κήρυγµα.

Λιτανεία Ἁγ. Ἐλευθερίου. Ἐλευθερούπολις.
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aaττέέλλεεσσεε::
Τ�ν�1177ηηνν τ�ν�oρκωµοσίαν�το��∆ηµάρχου�aλευθε-

ρουπόλεως,�τ�ν�2233ηηνν τ�ν�∆ηµάρχων�aλευθερ�ν�κα�
Πιερέων,�τ�ν�2299ηηνν το��∆ηµάρχου�Παγγαίου,�τήν�3300ηηνν
το��∆ηµάρχου�rρφανο��κα��τ�ν�hδ�αν�dµέραν�παρέστη
κα��εhς�τ�ν�oρκωµοσίαν�το��Νοµάρχου�Καβάλας.

ΠΠρροοήήδδρρεευυσσεε::
Τ�ν�11ηηνν το��Μητροπολιτικο��Συµβουλίου,�τ�ν�1133ηηνν

συνεδριάσεως� τ�ς� Παπαχρηστιδείου� Βιβλιοθήκης
aλευθερουπόλεως.

ΠΠααρρέέθθεεσσεε::
Τ�ν�2288ηηνν εhς�τ��^στιατόριον�«Σπιτικό»,�τ�ν�aλευ-

θερ�ν,�γε�µα�Uγάπης�κα��τιµ�ς�πρ�ς�το�ς�40�uπαλλή-
λους�τ�ν�συνεργείων�καθαρισµο��τ�ν�πέντε�∆ήµων�τ�ς
aπαρχίας�του.�

ΠΠρροοσσέέφφεερρεε::
T�ν�2299ηηνν δ�ρα�εhς�τ��παιδι��τ�ν�mερέων�δι��τ�ς

\γιες�dµέρες�τ�ν�^ορτ�ν�µέσα�σ��`να�κλ�µα�χαρ�ς,
Uγάπης�κα��]µπιστοσύνης.

ΠΠααρρεευυρρέέθθηη::
Τ�ν�2222αανν εhς�τ�ν�oρκωµοσίαν�το��Uνεψιο��του�Πα-

ναγιώτου�Τζαµτζ�,�θεολόγου�-�o�oπο�ος�Uπεφοίτησε�τ�ς
Νοµικ�ς�Σχολ�ς�τ�ν�Yθην�ν�κα��]ργάζεται�zς�Uσκού-
µενος�δικηγόρος�εhς�τ�ν�Yθήνα.

ΠΠρρααγγµµααττοοπποοίίηησσεε::
ΤΤ�ν�1166ηηνν τ�ν�µηνιαίαν�mερατικ�ν�Σύναξιν�εhς�τ��Πνευ-

µατικ�ν�Κέντρον�τ�ς�m.�Μητροπόλεως�µ��θέµα�εhσηγή-
σεως:�«g�Παγκόσµια�Θεανθρωπικ��Προσδοκία».�Τ�ν
εhσήγησιν�παρουσίασε�o�Θεολόγος,�Λυκειάρχης�κα��Συγ-
γραφέας�κ.�Νικόλαος�Μι�χα�λόπουλος.�Yκολούθησε�συ-
ζήτησις�κα��Uνακοινώσεις�]ν�pψει�τ�ν�Vγίων�dµερ�ν�τ�ν
Χριστουγέννων.

Ὁρκωµοσία ∆ηµάρχου Ἐλευθερουπόλεως.

Γεῦµα µέ τούς ὁδοκαθαριστές. 28/12/06.

Μέ τούς ∆ηµάρχους Ἐλευθερῶν καί Ὀρφανοῦ
στό Γεῦµα µέ τούς ὁδοκαθαριστές Μέ τή Φιλαρµονική τοῦ ∆ήµου. 24/12/06.



ccψψααλλαανν��τά�κάλαντα�εhς�τ�ν�Σεβασµιώτατον,�d�µου-
σικ��το��∆ήµου,�στρατι�τες,�σύλλογοι,�σωµατε�α�κα�
τ��παιδι��τ�ν�mερέων.

ΒΒοοήήθθηησσεε µέσω�το��Γεν.�Φιλοπτώχου�Ταµείου�τ�ς�m.
Μητροπόλεως�Uναξιοπαθο�ντας�κα��δοκιµαζοµένους
Uδελφο�ς�καθ’�qλην�τ�ν�διάρκειαν�το��_τους.

Κατ��τάς�uπολοίπους�]ργασίµους�dµέρας�κα��{ρας
]δέχθη�εhς�τ��Γραφε�ον�του�Συµβούλια�κα��πλείστους
χριστιανο�ς�βοηθ�ν�αtτο�ς�εhς�τ��πολλαπλ��προβλή-
µατά�τους.�

ΤΤοοππιικκὲὲςς  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκὲὲςς  εεἰἰδδήήσσεειιςς

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ�ΑΓΙΟΥ�ΜΗΝΑ
ΣΤΗΝ�ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

Μέ�hδιαίτερη�λαµπρότητα�^ορτάστηκε�στίς�11�Νο-
εµβρίου�d�µνήµη�το��Zγίου�Μεγαλοµάρτυρος�Μην�
το��Αhγυπτίου.

Κέντρο�^ορτασµο��eταν�o�iστορικός�Μητροπολιτι-

κός�Ναός�το��Zγίου�Νικολάου�o�oπο�ος�εkναι�κτισµένος
πάνω�στά�]ρείπια�βυζαντιν�ς�Μον�ς�το��Zγίου�Μην�
το��12ου�αh�νος�d�oποία�καταστράφηκε�στά�µέσα�το�
18ου�αh.�καί�Uνακαλύφθηκε�Uπό�τή�12η�aφορεία�Βυ-
ζαντιν�ν� Yρχαιοτήτων� Καβάλας� κατά� τίς� ]ργασίες
συντηρήσεως�το��mερο��Ναο��το��Zγίου�Νικολάου�τό
1969.

Τήν�παραµονή�τ�ς�^ορτ�ς�10�Νοεµβρίου�]ψάλη�o
^σπερινός�τ�ς�̂ ορτ�ς�καί�]ν�συνεχεία�Uκολούθησε�d�λι-
τανεία�τ�ς�mερ�ς�εhκόνος�καί�το��Zγίου�Λειψάνου�το�
Zγίου�Μην�.�Στίς�Uκολουθίες�χοροστάτησε�o�Σεβα-
σµιώτατος�Μητροπολίτης�aλευθερουπόλεως�κ.�Χρυ-
σόστοµος,�o�oπο�ος�µίλησε�]πίκαιρα�γιά�τή�µορφή�το�
Zγίου.�aπίσης�συµµετε�χαν�]κπρόσωποι�τ�ν�Yρχ�ν
τ�ς�πόλεως�καί�το��νοµο�,�σύσωµµος�o�mερός�Κλ�ρος
τ�ς�Μητροπόλεως�καί�πλ�θος�πιστ�ν�τ�ς�πόλεως�καί
τ�ς� γύρω� περιοχ�ς.� lδιαίτερη� τιµή� προσέδωσε� στόν
^ορτασµό� d� παρουσία� το�� yπουργο�� Μακεδονίας
Θράκης�κ.�Γεωργίου�Καλαντζ�,�το��προέδρου�τ�ς�δι-
ευρηµένης�Νοµαρχιακ�ς�Αtτοδιοίκησης�∆ράµας�Κα-
βάλας� Ξάνθης� κ.� Κων/νου� Τάτση,� το�� Νοµάρχη
Καβάλας� κ.� Θεοδώρου� Καλλιοντζ�,� το�� ∆ηµάρχου
aλευθερουπόλεως� κ.� lωάννη� Φιλόσογλου� Νοµαρ-
χιακ�ν�καί�∆ηµοτικ�ν�Συµβούλων.

Τήν�κυριώνυµο�dµέρα�τ�ς�^ορτ�ς�11�Νοεµβρίου�τε-
λέσθηκε�Yρχιερατική�Θεία�Λειτουργία�uπό�το��Σεβα-
σµιωτάτου�Μητροπολίτου�aλευθε�ρουπόλεως�κ.�Χρυ-
σοστόµου�τό�δέ�^σπέρας�τ�ς�^ορτ�ς�µεθέορτος�^σπερι-
νός�καί�παράκληση�το��Zγίου.

aνοριακ��Γεγονότα�Παλαιοχωρίου

Μ��µεγάλη�]πιτυχία�oλοκληρώθηκαν�στ��rλυµ-
πιακ��Ποδηλατοδρόµιο�Yθην�ν�οi�τριήµερες�πολιτι-
στικ�ς� ]κδηλώσεις� (8-10� ∆εκεµβρίου),� µέ� τήν
πα�ρουσία� το�� Μακαριωτάτου� Yρχιεπισκόπου
Yθην�ν�κα��πάσης�bλλάδος�κ.κ.�ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
µ�� γενικ�� τίτλο� «ΓΕΦΥΡΕΣ�ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ� 2006
«Να��στ��δηµιουργία,�pχι�στ�ν�]ξάρτηση».�Τ�ν�mερ�
Μητρόπολή�µας�]κπροσώπησε�τ��Χορευτικ��Τµ�µα
το��Πολιτιστικο��Συλλόγου�Παλαιοχωρίου,� καθ�ς
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Μέ τόν Βυζαντινό Χορό τῆς Μητροπόλεως. Κάλαντα 24/12/06.
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κα��νέοι� της�Μητροπολιτικ�ς�Περιφερείας�µας,�οi
oπο�οι�συµµετε�χαν,�τόσο�στ�ς�καλλιτεχνικ�ς�]κδη-
λώσεις,� qσο� κα�� στ�� ]πιµορφωτικ�� συνέδρια,τά
οπο�α�zς�σκοπ��εkχαν�ν��δηµιουργηθο�ν�ΓΕΦΥΡΕΣ
]πικοινωνίας�µεταξ��τ�ν�νέων�qλων�τ�ν�mερ�ν�Μη-
τροπόλεων�τ�ς�bλλάδος,�µ��βασικ��στόχο�τ�ν�]πε-
ξεργασία�µεθόδων,�προτάσεων�κα��hδε�ν,�στροφ�ς
τ�ν�νέων�πρ�ς�τ�ν�καλλιτεχνικ��δηµιουργία�zς�Uπάν-
τηση�στ�ν�τάση�το��Wκρατου�καταναλωτισµο��κα��τ�ς
µίµησης.�Yρχηγ�ς�τ�ς�Uποστολ�ς�eταν�o�Πρόεδρος
το��Συλλόγου�κα��aφηµέριος�Παλαιοχωρίου�π.�Θεο-
χάρης�Καλπάκογλου.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ�ΟΝΟΜΑΤΩΝ�ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΙΙΕΕΡΡΑΑΣΣ��ΜΜΗΗΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΕΕΩΩΣΣ��ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΕΕΩΩΣΣ..

YYρρχχηηγγόόςς��YYπποοσσττοολλ��ςς::��
Πρωτοπρεσβύτερος�Θεοχάρης�Καλπάκογλου
Αρχιερατικός�Επίτροπος�Παγγαίου

ΣΣυυννοοδδοοίί��ΑΑπποοσσττοολλ��ςς::
Πρεσβυτέρα�Εtαγγελία�Πουλοπούλου-Καλπάκο-
γλου
Γιαλένιου�Αhκατερίνη

ΓΓιιάά��ττήήνν��σσυυµµµµεεττοοχχήή��σσττόό��ΣΣυυννέέδδρριιοο::
aµµανουηλίδης�Σταύρος
Καρατσιουµπάνης�Yριστοτέλης
Μενεξές�Στυλιανός
Παρασχιάκος�Σγουράδης

ΚΚααλλλλιιττεεχχννιικκήή��ooµµάάδδαα��ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκ��νν��χχοορρ��νν::
Yθανασιάδου�Πασχαλία
Καραµιχαήλ�Βασίλειος
Κεσσίδου�Εtθυµία
Κεχαγιόγλου�Κωνσταντ�νος
Κουρτίδου�Παρασκευή
Μαµάτσιος�Κοσµάς
Μαµάτσιου�Yναστασία
Μπανάσα�Αhκατερίνη
Πεχλιβάνη�Παρασκευή
Πορφυριάδου�Ζωή
Σαββίδου�Yθηνά
Σιδηροπούλου�Σεβαστιανή
Φακίδου�Χριστίνα
Χεβαλάκη�Σταυρούλα
Χατζηαποστόλου�Αhκατερίνη

ΧΧοορροοδδιιδδάάσσκκααλλοοςς::
lωαννίδης�aµµανουήλ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ�ΥΜΝΩΝ
ΑΓ.�∆Ω∆ΕΚΑΗΜΕΡΟΥ,�στό�Παλαιοχώρι

Μέ�τίς�εtλογίες�το��Σεβ.�Μητροπολίτου�aλευθε-
ρουπόλεως�κ.�Χρυσοστόµου,�τό�aκκλησιαστικό�Συµ-
βούλιο�Παλαιοχωρίου�διοργάνωσε�στά�πλαίσια�τ�ς
πνευµατικ�ς�προετοιµασίας�τ�ν�πιστ�ν�]ν�pψει�τ�ν
Χριστουγέννων�ΣΥΝΑΥΛΙΑ�ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ�ΜΟΥ-
ΣΙΚΗΣ� «ΧΡΙΣΤΟΣ� ΓΕΝΝΑΤΑΙ»� µέ� τόν� κ.� ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟ�ΑΘΙΑΝΟ,�Πρωτοψάλτη�το��m.�Μητροπολι-
τικο��Ναο��∆ράµας,�µέ�τήν�συµµετοχή�τ�ς�Βυζαντιν�ς
Χορωδίας�του�καί�τ�ν�µελ�ν�τ�ς�aνοριακ�ς�Σχολ�ς
Βυζαντιν�ς�Μουσικ�ς,�στίς�22�∆εκεµβρίου,�στόν�m.�Ναό
Yποστόλου�Θωµ�.

Κατά�τήν�λήξη�τ�ς�µουσικ�ς�πανδαισίας�o�Προ-
ϊστάµενος�το��m.�Ναο��Πρωτοπρεσβύτερος�Θεοχά-
ρης� Καλπάκογλου� τίµησε� µέ� τήν� Uπονοµή� το�
ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ� ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ� καί� το��ΜΕΤΑΛ-
ΛΙΟΥ�τ�ς�aνορίας�τόν�Μουσικολογιώτατο�Χο-
ράρχη�κ.�Yπόστολος�Yθιανό�καθώς�καί�τόν
Μέγα�Εtεργέτη� το��Ναο��κ.�Βαρσάµη
Μαλακόζη,�οi�oπο�οι�Uκολούθως�δέχ-
θηκαν� τίς� συγχαρητήριες� εtχές� το�
παρισταµένου�στήν�]κδήλωση,�κλή-
ρου�καί�λαο�,�πού�στόν�καθένα�ξε-
χωριστά�αναφώνησαν�τό�ΑΞΙΟΣ!

aνοριακ��Γεγονότα
N.�gρακλείτσας

Μέ�τήν�χάρη�το��Θεο��καί�τήν�εtλο-
γία�το��Σεβασµιωτάτου�Ποιµενάρχου�µας
Μητροπολίτου�aλευθερουπόλεως�κ.�Χρυ-
σοτόµου,�d�]νορία�µας�tποδέχθηκε�τό�Σάββατο
18/11�τό�Uπόγευµα�τήν�Τιµία�Κάρα�το��Zγίου�Μεγα-
λοµάρτυρος�Παντελεήµονος� το�� lαµατικο�� ]κ� τ�ς
mερ�ς�Πατριαρχικ�ς�καί�Σταυροπηγιακ�ς�Μον�ς�Πα-
ναχράντου�Νήσου�[νδρου.�Τήν� τιµία�Κάρα�συνό-
δευσε� ]κ� τ�ς� mερ�ς� Μον�ς,� o� Καθηγούµενος
Πανοσιολογιώτατος� Yρχιµανδρίτης� π.� Εtδόκιµος
Φρα�γκουλάκης,�o�oπο�ος�καί�τήν�παρέδωσε�στό�Σε-
βασµιώτατο� Ποιµενάρχη� µας.� Στήν� uποδοχή� το�
Zγίου�παρέστησαν�o�Νοµάρχης�Καβάλας�κ.�Θεόδω-
ρος�Καλιοτζής�καί�o�Yντιδήµαρχος�aλευθερ�ν�κ.
Μιχαήλ� Φασούλας.� Τήν� ]παύριον� Κυριακή� 19/11
στήν�Yρχιερατική�Θεία�Λειτουργία�mερουργο�ντος
το��Σεβασµιωτάτου�Μητροπολίτου�µας,παρευρέθη
καί�o�aξοχότατος�yπουργός�Μακεδονίας�καί�Θρά-
κης�κ.κ.�Γεώργιος�Καλαντζής�καί�πλ�θος�εtσεβ�ν
Χριστιαν�ν�πού�προσ�λθαν�στό�iερόν�Προσκύνηµα
γιά�νά�λάβουν�τήν�εtλογία�το��Zγίου�Παντελεήµο-
νος.
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