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2007: ΕΤΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧPΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

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 Κυρίω 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 Ἐλευθερουπόλεως, τό ἐφετεινό ἡµερολόγιό
µας στόν κορυφαῖο Πατέρα καί ∆ιδάσκαλο τῆς Ἐκκλησίας µας. Μέ
τήν ἀφιέρωση αὐτή θέλοµε ἡ θύµηση 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 σύµφωνα µέ τόν λειτουργικό τύπο, πού µᾶς ἄφησε ὡς
πολύτιµη παρακαταθήκη ὁ ἱερός Χρυσόστοµος. Τήν
ἐπ’ ὀνόµατί του Λειτουργία τελοῦµε οἱ ἱερεῖς σχεδόν 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 φυλάγονται µόνο στίς Βιβλιοθῆκες τῶν Μοναστηριῶν
ἤ µεγάλων ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυµάτων, ἀλλά βρίσκονται στά κοινά βιβλιοπωλεῖα πρός πώληση σέ
κάθε ἐνδιαφερόµενο, ὄχι µόνο στό πρωτότυπο, ἀλλά
καί µέ ἱκανοποιητικές µεταφράσεις καί διαφωτιστικά σχόλια.
Τέλος, τόσο δικοί µας ὅσο καί ξένοι ἐρευνητές
µᾶς παρουσιάζουν ἄγνωστες πλευρές κυρίως ἀπό
τήν πλούσια καί ἀνεξάντλητη διδασκαλία τοῦ θεοφώτιστου Πατρός ἐπί ὅλων τῶν θεµάτων, θρησκευτικῶν 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 ποικίλες 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 κανείς ἄλλος, καί πραγµατοποίησε
κατά τό ἀνθρώπινο, τήν χριστιανική τελειότητα.
Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος ὑπῆρξε ὁ ἐραστής τῆς εὐαγγελικῆς τελειότητος. Σέ ὅλη του
τή πολύπλαγκτη, πολύπονη, σχεδόν µαρτυρική ζωή, ἀγωνίσθηκε
νά ζήση σέ ἀπόλυτο βαθµό σύµφωνα µέ τόν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου ὁ ἴδιος, ἀλλά καί νά πείση τούς
συνανθρώπους του, ὅτι δέν ὑπάρχει καλύτερος τρόπος σκέψεως
καί πιό ἀσφαλής δρόµος γιά τή
ζωή, ἀπό τό πνεῦµα τοῦ Εὐαγγελίου 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 συµβιβασµό. 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 µετακινήση 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 ἐνθουσιασµό 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 τέλειος καί ἄφθαστος διδάσκαλος, τόν ὁποῖον αἰώνια
θά εὐγνωµονῆ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Προικισµένος ἀπό τόν Θεόν µέ ἀνεπανάληπτο χάρισµα λόγου κατάφερε νά µεταδώση στούς συνανθρώπους 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 Χρυσόστοµο!
Εἴθε ἐφέτος οἱ πάντες µέ ἀγάπη νά στραφοῦµε
στή ἁγία µορφή τοῦ ἱ. Χρυσοστόµου καί µέ ἐνδιαφέρον νά ἐγκύψουµε στήν ἀθάνατη διδασκαλία του.
Ἀµήν.

Εὐχέτης σας
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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Ἐπί τῇ ἀνατολῇ τοῦ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007
Ἀγαπητοί µου Ἀδελφοί καί Πατέρες
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ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους, νά µᾶς εὐλογήση ὁ
Κύριος, ὥστε ὑγιεῖς στό σῶµα καί τό πνεῦµα
πό σήµερα, µέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ,
νά φέρωµε ὁ καθένας σέ αἴσιο πέρας τήν
εἰσερχόµαστε σέ νέο Ἔτος. Στό
ἀποστολή του. Κατόπιν ἀφήνοµε γιά λίγο τή
2007! Στούς ὤµους ὅλων µας, ἰδίως
σκέψη µας νά περιπλανηθῆ ἐπάνω στό ὀλίτῶν µεγαλυτέρων, αἰσθανόµαστε τό φορτίον
γον σκοτεινό θέµα τοῦ χρόνου. Τότε, ἐάν κάἑνός ἀκόµη ἔτους! Κατ’ ἀρχάς ὡς εὐγνώµονες χριστιανοί ὀφείλοµε νά ἀπευθύνω- νωµε αὐτό τόν κόπο, θά ἀντιληφθοῦµε ὅτι ἡ
µε ἐγκάρδιες εὐχαριστίες πρός τόν ∆ηµι- κατά κόσµον σοφία καί φιλοσοφία πολύ
λίγο φῶς ἔχει νά µᾶς διαθέση, γιά νά γνωουργό µας, διότι µᾶς ἔφερε στό κατώφλι τοῦ
ρίσωµε τί ἀκριβῶς εἶναι ὁ χρόνος.
νέου ἔτους.
Γι’ αὐτό ὡς χριστιανοί καταΑὐτό τό νόηµα ἔχει ἐξάλλου
φεύγοµε στό Φῶς τό αἰώνιο καί
Ὁ χρόνος
καί ἡ ∆οξολογία, πού τελοῦµε
ἀνέσπερο τῆς πίστεώς µας, καί
στό φῶς
σήµερα, Πρωτοχρονιά, στούς ναµέ τήν βοήθειά του πλησιάζοµε
ούς µας. Νά ἀναπέµψωµε µαζί τοῦ Εὐαγγελίου
τό θέµα χρόνος. Τότε θά προµέ τήν εὐχαριστία καί τήν δέησή
σέξωµε καλύτερα τόν Ἀπόστολο
µας πρός τόν Κύριο τοῦ οὐρανοῦ
Παῦλο, τόν µέγιστο διερµηνέα τοῦ θεϊκοῦ θεκαί τῆς γῆς, ὁ Ὁποῖος ἐν τῇ ἀπείρῳ Του
λήµατος, νά µᾶς προτρέπη «ἐξαγοραζόµεεὐσπλαγχνία χαρίζει σέ ὅλα τά πλάσµατά
νοι τόν καιρόν» (Κολ. 4, 5, Ἐφεσίους 5, 16).
Του «τήν ζωήν, τήν πνοήν καί τά πάντα».
Ἡ προσευχή πρός τόν Θεόν ἀποτελεῖ τό
3. Ἀγοράζοντας τόν… χρόνο!
πιό ἀσφαλές ἐχέγγυο γιά τόν χριστιανό, πού
Προσέξτε, µᾶς λέγει ὁ θεόπνευστος ∆ιἀγνοεῖ, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, «τί τέξεται
ἡ ἐπιοῦσα», γιά τό «καλό τοῦ χρόνου». Ὅλα δάσκαλος τῆς Οἰκουµένης, ὀφείλετε νά ἐξατά ἄλλα, κοσµικά ἤθη καί ἔθιµα, πού συνή- γοράζετε τόν καιρό σας, «ἐξαγοραζόµενοι
θως µεταχειρίζονται οἱ ἄνθρωποι, πι- τόν καιρόν». Ἀλλά τί εἶναι ὁ χρόνος, θά
στεύοντας ὅτι ἔτσι θά ἐξευµενίσουν τόν ἐρωτήσωµε, γιά νά τόν ἀγοράζοµε. Ποῦ
ἄγνωστο χρόνο ὑπέρ αὐτῶν, εἶναι κατάλοι- πωλεῖται. Σέ ποιά ἀγορά. Πῶς µποροῦµε νά
πα παλαιῶν ἐποχῶν, πλάνης καί δεισιδαι- τόν ἀγοράζωµε. Τί ἐννοεῖ, ἄραγε ὁ Ἀπόµονιῶν, καί στό σύνολό τους σχεδόν παι- στολος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος σήµερα Πρωτοδαριώδη τεχνάσµατα γιά τήν ἐξάλειψη τοῦ χρονιά, µέ σάλπιγγα οὐράνια µᾶς σαλπίζει
φόβου µπροστά στό ἄγνωστο τοῦ χρόνου. καί µᾶς προσκαλεῖ νά ἀγοράσωµε τόν καιρό µας;
2. Χρόνος
Θέλει νά µᾶς πεῖ, ἀγαπητοί µου Ἀδελφοί
Προσευχόµαστε, λοιπόν, σήµερα στήν καί Πατέρες, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Σοφίας τοῦ
1. Στό ἄγνωστο

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 ἐξουσία θέµενος». Ἐµεῖς δέ µέ τίς πράξεις µας
τρόπον τινά τόν κάνοµε δικό µας, τόν ἐξαγοράζοµε.
Ἐάν ἔχωµε τήν πρέπουσα ἀντίληψη καί παραδεχθοῦµε, ὅτι ἄν
ζοῦµε καί κινούµεθα καί
ὑπάρχωµε, τοῦτο τό
ὀφείλοµε στόν µεγαλόδωρο Θεό, τότε θά ρυθµίζωµε ἀναλόγως τήν
ζωή µας. Ὅπως καί ὁ
ἄνθρωπος, πού ἔχει στά
χέρια του ξένα χρήµατα,
προσέχει ποῦ τά ἐξοδεύει, 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 ἀπόλυτα πεπεισµένοι, ὅτι µέ αὐτόν τόν χρόνο
τῶν 50 ἤ 100 ἐτῶν πρόκειται νά ἐξαγοράσωµε τήν αἰωνιότητα. ∆έν εἴµαστε πρόσκαιρα ὄντα. Μόνο γιά τό σαρκικό µας περίβληµα, 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, ἑποµένως Ἀδελφοί! ∆ιότι, ὅπως θά προσθέση ὁ
ἴδιος ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ, «αἱ ἡµέραι πονηραί εἰσί». ∆ηλαδή δέν θἄχωµε πάντοτε
τίς εὐκαιρίες, πού ἔχοµε τώρα.
Αὔριο θά ἔχωµε τήν ὑγεία τοῦ σώµατος καί τοῦ πνεύµατος, πού διαθέτοµε σήµερα, τήν διάθεση, τό κουράγιο;
Ἐµπρός, λοιπόν γιά τά καλά ἔργα,
πού τώρα εὐτυχῶς ἔχοµε τήν δυνατότητα νά πράξωµε. «Ραθυµίαν
ἄπωθεν ἡµῶν βαλλώµεθα». Ἄς διώξωµε µακρυά κάθε ραθυµία καί
ἀµέλεια καί «ἀναζωσάµενοι τάς
ὀσφύας τοῦ πνεύµατος» ἄς ριφθοῦµε στόν ἀγώνα τόν καλόν, ἀξιοποιώντας 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 τρισευλογηµένη νά µήν ἀφήσωµε οὔτε στιγµή χαµένη 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 πρόσκαιρο καί τό αἰώνιο.
Σᾶς εὐχόµαστε ὑγεία καί χαρά πνευµατική καί ὄρεξη γιά ἀγῶνες πίστεως καί
ἀρετῆς κατά τό νέο ἔτος 2007.

Παντοτεινός σας εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
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Σεβασµιώτατε Πάτερ καὶ ∆έσποτα,
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σον ὀλίγον χρόνον τῆς ∆ιακονίας Σας.
Ἐν πρώτοις Σᾶς ἀπηλαύσαµεν καὶ
Ἀξιωθήκαµε καὶ πάλιν µὲ τὴν χάριν ηὐφράνθηµεν µὲ τὸ βάθος τῶν στοχασµῶν
τοῦ Κυρίου «ἀχ Σας, ὅπως ἐκφράζονται
θῆναι ἐν τῆ ὥρα
διὰ τῶν λόγων τοῦ κοταύτη», ἵνα συνεορτάρυφαίου τῶν Ἱεραρχῶν,
σωµεν, συλλειτουργήτοῦ ὁποίου τὸ ὄνοµα
σωµεν καὶ πνευµαφέρετε, καθὼς καὶ µὲ
τικῶς συνευφρανθῶµεν
τὴν λειτουργικήν Σας
ἐπὶ τοῖς ὀνοµαστηρίοις
ἁπλότητα καὶ ταπεινόὙµῶν.
τητα.
Καθηκόντως καὶ
Ἡ δηµιουργία τῆς
εὐγνωµόνως λόγον ἐγφωνῆς τῆς Παγγαιορείκωµιαστικὸν ἐπιθυµῶ
τικης Ἐκκλησίας! Εἶναι
νὰ πλέξω ἐκφράζοντας
κάτι µοναδικὸ καὶ ἐξαίτὰ αἰσθήµατα πάντων
ρετο ὄχι µόνον δι’ ἡµᾶς
τῶν Κληρικῶν τῆς Θεἀλλὰ καὶ διὰ τὸν εὐρύολαχούσης ἐπισκοπῆς
τερο χῶρο τῆς περιοχῆς
Σας, τὴν ὁποίαν Θεοµας.
φιλῶς ποιµαίνετε µὲ
Τὸ περιοδικό µας µὲ
ἀγλαοὺς καρπούς, γονίποικίλη ὕλη, καλαισθηµου διαποιµάνσεως, καὶ
σία, Χρυσοστοµικὸν λόεὐχητικῆς χάριτος, τοὺς Ὀνοµαστήρια Μητροπολίτου. Μ. Εἴσοδος γον, πλοῦτο πνευµαὁποίους βέβαια ὀφείλω
τικῆς τροφῆς εἶναι ἡ
νὰ µαρτυρήσω εἰς τὸ ἀγαπητὸν καὶ εὐσεβὲς µόνιµη παρουσία Σας σὲ κάθε σπίτι τῶν ἐνοποίµνιόν Σας.
ριῶν µας, ὅπου τέρπει, διδάσκει, συµβουλεύει,
Σεβασµιώτατε, ὁµολογουµένως καὶ δίχως στηρίζει καὶ διαπαιδαγωγεῖ.
διάθεσιν κολακείας παρουσιάζω σήµερον ἐπ’
Ἡ ὀργάνωση τῶν ἐνοριῶν µας, οἱ συχνὲς
εὐκαιρία τῶν ὀνοµαστηρίων Σας, τὴν καλ- ἐπισκέψεις σας σὲ ὅλες ἀνεξαιρέτως τὶς ἐνολίκαρπον καὶ τετιµηµένην ποιµαντορίαν ρίες τῆς Μητροπόλεώς µας ἀποτελεῖ µαρΣας ἐκφράζοντας µόνον θαυµασµὸν καὶ τυρία, στοιχεῖο βασικό τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίεὐγνωµοσύνην, δι’ ὅσα συντελέσατε σὲ τό- ου Πνεύµατος πού Σᾶς πληροῖ.

Τάξις εἰς τὰ
λιον ἡµῶν ὅτι ἡ
οἰκονοµικά τῶν
Ἐκκλησία εἶναι ἡ
Ἱ. Ναῶν, πλήρης
ναῦς ἡ κλυδωνιζοδιαφάνεια εἰς ὅµένη ἀλλ’ οὐδέλας τάς ἐνεργείας
ποτε καταποντιµας, πράξεις καζοµένη καὶ εἶσθε ὁ
νονικαὶ διὰ κάθε
πεπειραµένος
ἐκκλησιαστικὸν
οἰακοστρόφος τῆς
ἔργον, ποιµαντοτοπικῆς νηός.
ρικαὶ ἐγκύκλιοι
∆ραττώµενος
διὰ τὴν καλὴν
τῆς εὐκαιρίας ἐπὶ
διακονίαν,
τῆ ὀνοµαστική
Ὀνοµαστήρια Μητροπολίτου. Ἀρχές καί Λαός.
γραπτὸ κήρυγµα
Σας ἑορτῆ τασὲ ὅλες τὶς ἐνοπεινῶς εὔχοµαι
ρίες, συνάξεις πρὸς ἐπίλυσιν ἐνοριακῶν εἰς τὸν ∆οµήτορα Κύριον, ὁ ὁποῖος ἐπέβλεπροβληµάτων καὶ πρὸς καταρτισµὸν τῶν ψε ἐξ’ οὐρανοῦ καὶ ἐξέλεξε Ὑµᾶς τῷ Πνεύἱερέων Σας καὶ δι’ αὐτῶν παντός τοῦ λαοῦ. µατί Του τῷ Ἁγίῳ, ἵνα τὴν ἄµπελον ἣν ἐφύΠράγµατι, ἵστασθε ἀξίως εἰς «τύπον καὶ τό- τευσε ἡ δεξιά Του διαφυλλάτετε, καλλιεργεῖτε
πον Χριστοῦ», µὲ ἀκάµατον ἔνθεον ζῆλον, καὶ ἀπολαµβάνετε.
πραότητα, εὔληπτον Χρυσοστοµικὸν λόΚύριος ὁ Θεὸς ἡµῶν δίδοι Ὑµῖν µακρόγον, ὀργανωτικὸν πνεῦµα, ἱεραποστολικὸν τητα ἡµερῶν, ἀδιάλειπτον τιµήν, ἀµετάἦθος καὶ ἔκδηλον ἀγάπην πρὸς ἡµᾶς τὸ πτωτον ὑγείαν καὶ ὀρθότητα πνευµατέµἐµπεπιστευµένον ὑπὸ τοῦ Θεοῦ λογικόν Σας φορου λόγου, Ἔτη ἀγάπης, παρακλήσεως καὶ
Ποίµνιον. Ἀόκνως καὶ ἀνυστάκτως ἐργάζε- προσφορᾶς εἰς αὐτὸν τὸν λαόν, εἰς τὸν
σθε εἰς τὸν ἀµπελῶνα Κυρίου µὲ γεωργοὺς ὁποῖον ἤδη ἔχετε καταξιωθεῖ ὡς ἕνας λαµτὸ τίµιον πρεσβυτέριόν Σας, οἱ ὁποῖοι προ- πρός, ἀνεπίληπτος καὶ ὑποδειγµατικὸς Ἐπίσπαθοῦµε νὰ Σᾶς
σκοπος.
µιµηθοῦµε.
Ἡ προσευχὴ ἡ
Ἔχετε ἐπίδική µας καὶ ἡ
γνωσιν τῶν καιπροσήλωσίς µας
ρῶν, τῶν ἰσοπενὰ Σᾶς συνοδωτικῶν τάσεων
δεύουν καὶ νὰ Σᾶς
εἰς πάντα, τὸν
ἐνισχύουν. Παρακλύδωνα ποὺ τακαλοῦµε πολὺ
ράζει τὴν Ἐκκληὅπως προσεύχεσίαν ἀλλ’ ὅµως
σθε καὶ εὔχεσθε
εἶσθε ἐµπεποτιδι’ ἡµᾶς.
σµένος σὺν τοῖς
ρήµασι Κυρίου
Ἔτη πολλὰ
Ὀνοµαστήρια Μητροπολίτου
καὶ µὲ τὰ Χρυσοἅγιε
Μέ τούς Σεβ. Μητρ. Καβάλας κ. Προκόπιον καί
στοµικὰ νάµατα.
∆έσποτα.
Ἱερισσοῦ κ. Νικόδηµον, ∆ηµάρχους, Βουλευτές κ.ἄ.
Γνωρίζετε κάλ-
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Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου, 2006.
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Ὑπό τοῦ Ἀρχιµ. Κων/νου Σκαρτούλη
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ἐλευθερουπόλεως

πως ὑπάρχουν οἱ τέσσερεις ἐποχές τοῦ µέθη, σέ ἔκλυση τῶν ἠθῶν καί σέ ἀναβίωση
ἔτους, οἱ ὁποῖες ἔχουν τό ἰδιαίτερο εἰδωλολατρικῶν ∆ιονυσιακῶν ἐθίµων.
«χρῶµα» τους καί στολίζουν τήν ἐνιαύἩ περίοδος ὅµως τοῦ Τριωδίου ἀρχίζει ἀπό
σια περίοδο, ἔτσι καί στό ἐκκλησιαστικό λει- τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου καί
τουργικό ἔτος δηµιουργήθηκαν ἰδιαίτερες τελειώνει τό ἑσπέρας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.
πνευµατικές περίοδοι πού συνδέθηκαν µέ σπου- Στήν περίοδο αὐτή περιλαµβάνονται δέκα Κυδαῖα ἱστορικά γεγονότα, γιά νά µᾶς προετοι- ριακές καί ἰσάριθµες ἑβδοµάδες ἀπό τίς ὁποῖες
µάσουν καταλλήλως, ὥστε νά βιώσουµε ὅσο τό οἱ τέσσερεις πρῶτες Κυριακές καί οἱ τρεῖς ἑβδοδυνατόν περισσότερο τό νόηµα τῶν ἑορτῶν καί µάδες πού περικλείονται σ’ αὐτές εἶναι προνά γίνουµε µέτοχοι τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. παρασκευαστικές τῆς νηστείας καί καλοῦνται
Μεταξύ αὐτῶν τῶν πνευµατικῶν περιόδων ἑβδοµάδες τῶν Ἀπόκρεω, καί οἱ ὑπόλοιπες
κορυφαία θέση κατέχει ἡ περίοδος τοῦ Τριω- ἑπτά ἑβδοµάδες καί ἕξι Κυριακές ἀποτελοῦν
δίου στήν ὁποία ἀφιερώνονται
τήν περίοδο τῶν Νηστειῶν.
«Τό στάδιον
σχεδόν δυό µῆνες ἀπό τό λειἩ πρώτη ἀπό τίς ἑπτά ἑβδοτῶν ἀρετῶν ἠνέωκται…
τουργικό ἔτος. Πρόκειται γιά
µάδες τῶν Νηστειῶν ὀνοµάτήν πλέον κατανυκτική καί τό εὐλογηµένο Τριώδιο…! ζεται Καθαρή Ἑβδοµάδα καί
πνευµατική περίοδο κατά
µαζί µέ τίς ὑπόλοιπες πέντε
τήν ὁποία µέσα ἀπό τό πλῆθος καί τή συχνό- ἀποτελοῦν τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοτητα τῶν ἀκολουθιῶν, τούς ὑπέροχους καί κα- στή. Ἡ ἕβδοµη Ἑβδοµάς καί τελευταία ὀνοτανυκτικούς ὕµνους καί τά πρότυπα, τά ὁποῖα µάζεται ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδοµάς καί εἶναι
προβάλει ἡ Ἐκκλησία, προσπαθοῦµε νά προ- τό ἀποκορύφωµα ὅλης αὐτῆς τῆς περιόδου τοῦ
ετοιµαστοῦµε πνευµατικά γιά νά ὑποδεχθοῦµε Τριωδίου, διότι κατ’ αὐτήν τιµῶνται τά Θεία
καί νά ἑορτάσουµε τά Ἄχραντα Πάθη καί τήν καί ὑπερφυά γεγονότα τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου.
Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
Οἱ κατανυκτικές ἀκολουθίες πού ψάλλονται
∆υστυχῶς ὅµως ἔχει παρεξηγηθεῖ καί δια- αὐτή τήν περίοδο περιλαµβάνονται στό λειστρεβλωθεῖ τό νόηµα αὐτῆς τῆς εὐλογηµέ- τουργικό βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας πού ὀνοµάζενης περιόδου ἀπό πολλούς χριστιανούς. Ὡς ται Τριώδιον καί ἀπό τό ὁποῖο πῆρε τήν
Τριώδιο θεωροῦν µόνο τίς τρεῖς πρῶτες ἑβδο- ὀνοµασία της καί ἡ συγκεκριµένη περίοδος.
µάδες τῶν Ἀπόκρεω (συγκεκριµένα τίς Κυρια- Τήν ὀνοµασία του αὐτή τό βιβλίο τήν ἔλαβε,
κές τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, τοῦ Ἀσώτου, διότι οἱ περισσότεροι κανόνες (σειρά τροπατῶν Ἀπόκρεω καί τῆς Τυρινῆς), τίς ὁποῖες µε- ρίων) πού περιλαµβάνονται σ’ αὐτό ἀ ποτεταβάλλουν ἀπό σοβαρή πνευµατική περίοδο λοῦνται ἀπό τρεῖς ᾠδές, τά γνωστά σέ ὅλους
σέ κάθε µορφῆς ἀκολασία, σέ κραιπάλη καί Τριώδια. Ὁ πρῶτος ποιητής καί δηµιουργός

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 αφιερωµένοι σέ ὁρισµένες ἡµέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδοµάδας. Μιµούµενοι
τό ποιητικό αὐτό ἐγχείρηµα καί ἄλλοι ὑµνογράφοι, µέ κυριότερους τόν Θεόδωρο καί Ἰωσήφ τούς Στουδίτες, συνέθεσαν τριώδιους 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 Τριώδιο, ἡ περίοδος αὐτή ἔχει ἕνα βαθύτερο νόηµα, ἕναν ὑψηλό πνευµατικό 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 ἐλεύθερος 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 ἐποχές 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 θανάτου καί τῆς ἀναστάσεώς µας στή νέα ζωή. Ἑποµένως ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου ἔχει καθορισθεῖ γιά νά ἐπιτύχουµε τή λύτρωση
ἀπό τό κακό καί τήν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν, νά µᾶς ὁδηγήσει δηλαδή 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 εἰλικρινά γιά τίς µέχρι τώρα ἁµαρτίες µας ἀγωνιζόµενοι τόν καλό
ἀγώνα τῆς πίστεως τηρώντας πιστά τό παράγγελµα τῆς Ἐκκλησίας: «τό στάδιο τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται οἱ βουλόµενοι ἀθλῆσαι
εἰσέλθετε, ἀναζωσάµενοι τόν καλόν τῆς νηστείας ἀγῶνα…».
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στήρια τῶν Τούρκων, γιὰ νὰ ἀπαρνηθῆ τὸ Βάπτισµά του, ὁ ἴδιος µὲ θάρρος καὶ τόλµη, µπροστὰ
στὸν κριτή, ὁµολογοῦσε ὅτι «οὐδέποτε ὑπῆρξε
Τοῦρκος, ἀλλ’ ἀείποτε Χριστιανός». Ἀκόµη καὶ
ὅταν ἔφθασε ἡ ὥρα τοῦ ἀπαγχονισµοῦ του, τὴν
ἀντιµετώπισε µὲ νηφαλιότητα καὶ γενναιότητα. Σηµαντικότατα εἶναι τὰ τελευταῖα του λόγια, ὅταν
οἱ Τοῦρκοι βασανιστὲς του τὸν ρώτησαν «τί εἶσαι
Ἡ καταγωγὴ τοῦ Ἁγίου.
σύ;», πρὶν τραβήξουν τὴν ἀγχόνη. Τότε ὁ νεοὉ εἰκονιζόµενος φουστανελὰς Νεοµάρτυρας µάρτυρας Γεώργιος ζήτησε νὰ τοῦ λύσουν τὰ χέΓεώργιος γεννήθηκε ἀπὸ γονεῖς φτωχοὺς γεωρ- ρια, ἔκανε τὸ σηµεῖο τοῦ Τιµίου Σταυροῦ, καὶ
γούς, τὸν Κωνσταντῖνο καὶ τὴ Βασίλω τὸ ἔτος 1808 ἀπάντησε «Χριστιανὸς εἶµαι καὶ Χριστιανὸς θὰ
στὸ τότε ὀνοµαζόµενο χωριὸ Τζούρχλι τῆς ἐπαρ- ἀποθάνω, προσκυνῶ τὸν Χριστόν µου καὶ τὴν ∆έχίας Γρεβενῶν, ποὺ ἀπὸ τὸ 1927, πρὸς τιµὴν τοῦ σποινά µου Θεοτόκον» καὶ ταυτόχρονα, ἀπευθυνόµενος στοὺς παρευρισκόἉγίου, φέρει τὸ ὄνοµά του. Ὁ
µενους Χριστιανοὺς τοὺς εἶπε:
Γεώργιος, ἐπειδὴ οἱ γονεῖς του
Μέ ἀφορµή µία σπάνια «Συγχωρέσατέ µοι, ἀδελφοὶ καὶ
ἦταν φτωχοί, ἔµεινε ἀγράµµατος καὶ σὲ παιδικὴ ἀκόµη εἰκόνα ἱεροῦ Ναοῦ µας ὁ Θεὸς συγχωρέσει σας».
Ἡ ἀγχόνη εἶχε στηθεῖ
ἡλικία ὀρφάνεψε. Κατόπιν, µεµπροστὰ στὴν τότε πολυσύτέβη στὰ Ἰωάννινα, ὅπου ἔγινε Ἱπποκόµος τοῦ Χατζῆ Ἀβδουλᾶ, ἀξιωµατικοῦ χναστη πλατεία τῶν Ἰωαννίνων, «Κουρµανιό»,
τοῦ Ἰµὶν πασᾶ, στὸν ὁποῖο παρέµεινε γιὰ ὀκτὼ ποὺ βρίσκεται ἀπέναντι ἀπὸ τὴν µεγάλη πύλη
τοῦ Κάστρου καὶ ποὺ σήµερα φέρει τὸ ὄνοµα τοῦ
χρόνια.
Νεοµάρτυρα. Ἡ ἐκτέλεση δὲν θὰ γίνονταν σὲ κάποιο ἀποµακρυσµένο τόπο, ἀλλὰ µπροστὰ «στὰ
Ἡ νέα πορεία τῆς ζωῆς του.
Κατὰ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1836, ἀρχίζει ἡ νέα µάτια τῆς πόλης» γιὰ νὰ δοθεῖ µεγαλύτερη
φάση τοῦ βίου του. Ἀποφασίζει νὰ παντρευτεῖ τὴν ἔµφαση καὶ νὰ τροµοκρατηθοῦν οἱ Χριστιανοί.
Γιαννιώτισσα Χριστιανὴ Ἑλένη, ἀποκτώντας Ἐκεῖ, τὴν ∆ευτέρα 17 Ἰανουαρίου 1838, ὁ Ἅγιος
ἀπὸ τὸν γάµο τους τὸ ἔτος 1837 υἱό, τὸν ὁποῖο τὴν σὲ ἡλικία 30 ἐτῶν ἄφησε τὸ πνεῦµα του στὰ
ἡµέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Τιµίου Προδρόµου, στὶς 7 χέρια τοῦ Θεοῦ καὶ παρέµεινε κρεµασµένος στὴν
Ἰανουαρίου 1838, Ὀρθόδοξα τὸν βαπτίζει, δί- ἀγχόνη γιὰ τρεῖς ἡµέρες, χωρὶς νὰ ἀλλοιωθεῖ τὸ
νοντάς του τὸ ὄνοµα Ἰωάννης. Ἀκριβῶς τὴν χρο- σῶµα του καὶ ἔχοντας συνεχῶς, παρόλη τή χεινικὴ περίοδο αὐτὴ τῆς οἰκογενειακῆς χαρᾶς καὶ µωνιάτικη παγωνιά τὴν θερµοκρασία τοῦ ζωνπροόδου, συκοφαντεῖται ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς του τανοῦ ἀνθρώπου, γεγονὸς ποὺ ἔπεισε τοὺς
Τούρκους, ὅτι δῆθεν, προηγουµένως ἐξισλαµίστηκε Τούρκους νὰ ἀποδεχτοῦν τὴν ἁγιότητά του
καὶ κατόπιν ἐπανῆλθε στὴν Χριστιανικὴ Πίστη. ὥστε νά δώσουν τὴν ἄδεια νὰ ἐνταφιαστῆ µὲ
λαµπρότητα καὶ τιµές. Κατόπιν δέ, ὅσοι ἀπὸ
Ἡ ὁµολογία καὶ τὸ µαρτύριό του.
τοὺς Χριστιανοὺς ἔλαβαν ἕνα κοµµάτι εἴτε ἀπὸ
Ἡ συκοφαντία αὐτὴ ἦταν ἑπόµενο νὰ προ- τὸ σχοινὶ ποὺ τὸν κρέµασαν, εἴτε ἀπὸ τὰ ἐνδύκαλέση τὴ δίωξή του καὶ στὴ συνέχεια τὸ µαρτυ- µατά του, εἴτε χῶµα ἀπὸ τὸν τάφο του, εἴτε λάδι
ρικό του θάνατο,διότι παρὰ τὰ φρικτὰ βασανι- ἀπὸ τὴν κανδήλα τοῦ µνήµατός του, βίωναν τὴν
έσα στὸ πυκνό σύννεφο τῶν Νεοµαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας µας, δηλαδὴ τῶν
Ἁγίων ἐκείνων ποὺ µαρτύρησαν κατὰ
τὴν διάρκεια τῆς Τούρκικης Σκλαβιᾶς «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴ Πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία», ἐξέχουσα θέση κατέχει ὁ Ἅγιος Γεώργιος
ὁ ἐξ Ἰωαννίνων.
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Τοῦ Πρωτ. Θεοχάρη Καλπάκογλου
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Παγγαίου

θαυµατουργικὴ χάρη τοῦ Ἁγίου στὶς σωµατικὲς
καὶ ψυχικὲς ἀσθένειες ἢ ἀναγνώριζαν τὴν ἐπέµβασή του σὲ διάφορες περιστάσεις τῆς ζωῆς
τους.
Ἡ ἀναγνώρισή του ὡς Ἁγίου καὶ ἡ ἀνακοµιδὴ
τῶν λειψάνων του.
Ὁ Γεώργιος, ἤδη ἀµέσως µετά τὸν µαρτυρικό
του θάνατο εἶχε ἀναγνωριστεῖ ὡς Ἅγιος ἀπὸ τὸ
πλήρωµα τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἰωαννίνων,
καὶ µάλιστα τιµόταν ἀκόµη κι ἀπὸ µουσουλµάνους
τῆς περιοχῆς! Ὡς ἀποτέλεσµα αὐτῆς τῆς τιµῆς τοῦ
Κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ τῆς Ἠπείρου, ἦταν ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως νὰ τὸν ἀναγνωρίσει στὶς 19 Σεπτεµβρίου
1839, ἐπίσηµα ὡς Ἅγιο καὶ νὰ
τὸν κατατάξει στὸ Ἁγιολόγιο
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας.
Ἡ ἀνακοµιδὴ δὲ τῶν ἱερῶν λειψάνων του πραγµατοποιήθηκε
µετὰ ἀπὸ 134 χρόνια ἀπὸ τὸ
µαρτύριό του, στὶς 26 Ὀκτωβρίου 1971 ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη τότε Ἰωαννίνων Σεραφείµ,
τὸν µετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπο
Ἀθηνῶν.
Ἡ Ἁγιογράφηση τοῦ Ἁγίου.
Ἄξιο ἐπισηµάνσεως εἶναι τὸ
γεγονὸς, ὅτι οἱ Χριστιανοὶ τιµοῦσαν καὶ ἁγιογραφοῦσαν τὴν
µορφὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου σὲ
εἰκόνες, τὸ ἴδιο ἔτος τοῦ µαρτυρίου του(!), µὲ φωτοστέφανο καὶ σεµνὴ µορφή, φορώντας πάντοτε τὴν πατροπαράδοτη µακριὰ
φουστανέλα τῆς ἐποχῆς καὶ κεντητὸ γιλέκο. Μιὰ
ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀρχικὲς ἱστορικὲς ἱερὲς εἰκόνες τοῦ
Νεοµάρτυρα βρίσκεται στὸν Ἱερὸ Ναὸ µας Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου Παλαιοχωρίου
Παγγαίου. Ἡ συγκεκριµένη φορητὴ εἰκόνα φέρει δεξιὰ τὸν φουστανελοφόρο Ἅγιο Γεώργιο τὸν
«ἐξ Ἰωαννίνων» καὶ στὰ ἀριστερά, τὸν Ἅγιο
Ἀθανάσιο τὸν Μέγα, ἐνῶ ἡ ἐπιγραφὴ ἀνάµεσα
στοὺς δυὸ Ἁγίους ἀναφέρει: «1838. Χ(εἰ)ρὸς
Ἰω(ἄννου) ΣωΠΚυ».
Πῶς ὅµως ἔφτασε ἡ εἰκόνα αὐτὴ στὸ Παλαιοχώρι καὶ γιατί εἰκονίζεται ὁ Νεοµάρτυρας µὲ τὸν

Μέγα Ἀθανάσιο;
Ἡ εἰκόνα αὐτὴ ἔφτασε στὸ Παλαιοχώρι ἴσως
ἀπὸ τοὺς ἁγιογράφους ἐκείνους ποὺ φιλοτέχνησαν τὶς ἱερὲς εἰκόνες τοῦ τέµπλου τοῦ Ἐνοριακοῦ
Ναοῦ, οἱ ὁποῖοι κατάγονταν ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς
∆υτικῆς Μακεδονίας, ὅπως αὐτὸ µαρτυρεῖται
ἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴ τῆς ἐφέστιας εἰκόνας τοῦ Μεγαλοµάρτυρα Ἁγίου Γεωργίου ποὺ ἀναφέρει:
«∆ιὰ δαπάνης Ἀθανασίου/ πά(πά)-∆ηµητρίου: ἐκ
χώρας/ Σηποτνίκια 1840: Χεὶρ Σ[τ]εργίου Ἀναγνώστου ἐκ Κοζάνης/Ἰανουαρ(ἴου) 8». Ἴσως,
πάλι, ἡ εἰκόνα τοῦ νεοµάρτυρα µὲ τὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο νὰ ἦταν ἀφιέρωµα καὶ αὐτὴ τοῦ Ἀθανασίου Παπαδηµητρίου ἀπὸ τὰ Σηποτνίκια τῆς περιοχῆς τῶν Γρεβενῶν. ∆υὸ ἄλλες ἐκδοχὲς τῆς
κοινῆς εἰκονογράφησης τῶν
δυὸ Ἁγίων εἶναι: πρῶτον, ὅτι ὁ
νεοµάρτυρας Γεώργιος ἐνταφιάστηκε δίπλα στὸ Ἱερὸ Βῆµα
τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου Ἰωαννίνων
καὶ δεύτερον, ἡ ἑορτὴ τοῦ
Ἱεράρχου Ἀθανασίου τυγχάνει
στὶς 18 Ἰανουαρίου, τὴν ἑποµένη δηλαδὴ ἡµέρα τῆς µνήµης
τοῦ νεοµάρτυρα Γεωργίου.
Ἡ φήµη καὶ ἑορτὴ
τοῦ Ἁγίου.
Ἡ τιµὴ τοῦ Νεοµάρτυρα Γεωργίου ὡς Ἁγίου καὶ Ἐθνοµάρτυρα, ἐξαπλώθηκε ἀστραπιαία σ’ ὅλη τὴν σκλαβωµένη
Ἑλλάδα. Ἡ φήµη τοῦ ἡρωισµοῦ καὶ τῶν θαυµάτων του θέρµαινε τὴ ζωὴ
τῶν ἀγωνιζόµενων Χριστιανῶν ἐναντίον τῶν
παθῶν καὶ τοῦ κατακτητῆ. Ὁ Νεοµάρτυρας Γεώργιος ξαναζωντάνεψε τὴν ἀρχαία παράδοση
τοῦ χριστιανικοῦ µαρτυρίου. Ἡ ὁµολογία του
ἀποσκοποῦσε στὴν ἔµπρακτη ἀπόρριψη τοῦ κατακτητῆ καὶ τὴν ἄµεση ἐπιβεβαίωση τῆς ὑπεροχῆς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Κίνητρό του δὲν
ἦταν τὸ µῖσος, ἐναντίον τῶν κατακτητῶν, ἀλλὰ
ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους,
ἀκόµη καὶ γιὰ τοὺς διῶκτες του! Ἡ ἐτήσια ἑορτὴ
τῆς µνήµης τοῦ Ἁγίου κάθε χρόνο στὶς 17
Ἰανουαρίου τέτοια µηνύµατα µᾶς προβάλλει.
Μηνύµατα σωτήρια καὶ Ἐθνικά.
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ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ:

Στήν ἐπέτειο τῆς κοιµήσεώς του (2 Ἰαν. 1911)

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΩΣΗ

(Σκιαγράφηµα)
Ὅπως συµβαίνει µέ τήν πνευµατική πορεία αὐστηρή ἠθική (ἀλλά τόσο σωτήρια!) τοῦ πεκαί ἐξέλιξη κάθε ἀνθρώπου, ἔτσι συνέβη καί ριβάλλοντός του. Κάποτε µέ ἀδυσώπητο,
µέ τήν πνευµατική πορεία τοῦ πρώτου Νε- σκληρό κυνισµό! Γι’ αὐτό καί κάτω ἀπό τό µυοέλληνος Λογοτέχνου, τοῦ Ἀλεξάνδρου Πα- θιστόρηµά του αὐτό δέ΄ ν θέτει τό ὄνοµά του,
παδιαµάντη, ἡ ὁποία εἶχε περάσει ἀπό διάφορα ἀλλά τό ψευδώνυµο «Μποέµ». Οἱ τότε σχοἩ &ρ!στάδια. Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ἦλθε ἡ λιαστές του ἀποδίδουν τήν χρήση τοῦ ψευµανσ του πνευµατική ὡρίµανσή του, ὅπως σήµερα τήν δωνύµου «Μποέµ» στήν ταπενοφροσύνη του.
χαίρεται καί τήν ἀπολαµβάνει ὁ Ὀρθόδοξος «Γράφεται ὑπό ἀγνώστου ἀκόµη καί εἰς τόν
φιλολογικόν κόσµον δυνάµεως, ἥτις ἐν πολλῆ
Νεοέλληνας ἀναγνώστης του.
Ἐν δυνάµει ἦτο ἀσφαλῶς πάντοτε ὁ ἴδιος, µετριοφροσύνη ἐπιµένει νά µή γίνουν τά ἀποὅσον ἀφορᾶ τήν πνευµατική του κατάρτιση καί καλυπτήριά της» (τ. Α΄ 662). Ἐκεῖνος ὅµως σέ
τόν ἐσωτερικό πλοῦτο τῆς ψυχῆς του. Ὅπως ἐπιστολή πρός τόν πατέρα του, τόν παπαεἶχε διαµορφωθῆ ἀπό τήν εὐσέβεια καί τό ἑλλη- Ἀδαµάντιο, ζητᾶ ταπεινά τήν ἐπιείκειά του,
νοπρεπέστατο ἦθος τῆς
γιά ὅσα ἔγραψε, διότι –ἄν
ἱερατικῆς του οἰκογενείας.
Σκιαγραφ%ντα µ δο καί ἡ ἐφηµερίδα “Μή χάνεἈπό τήν εὐλογηµένη Πασαι” εἶναι σατυρική– «ἐγώ,
τ
ν
πορε!α
ν#
ράδοση τῶν Κολλυβάδων
γράφει, δέν σατυρίζω,
µεγλου δηµιουργο$
προγόνων του. Ἀπό τόν
γράφω ἐπιφυλλίδα ἱστοριπροσωπικό του ἀγώνα µέσα
κήν καί φιλολογικήν, καί
στή Χάρη τῆς Ἐκκλησίας καί τό Κάλλος τῆς τοῦτο τό κάµνω ἐξ ἀνάγκης διά νά λάβω χρήµατα, ὥστε µή µέ κατακρίνετε, σᾶς παρακαλῶ»
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Ὀρθόδοξης Θείας Λατρείας.
Ἀλλά ἄς µή ἀγνοοῦµε καί τήν σύµφυτη µέ (Ἐπιστολή 148, 10 Σεπτ. 1882).
Στό µυθιστόρηµά του, «οἱ Ἔµποροι τῶν
Τ πρ'τα τήν ἀνθρώπινη φύση ἀδυναµία, στήν ὁποία µεἐ
θ
ν
ῶν», µέ τό τολµηρό θέµα καί τό βαθύ του
τεῖχε
καί
ὁ
ἀοίδιµος
τεχνίτης
τοῦ
λόγου.
Ἔτσι
µυθιστοπαρατηροῦµε στά πρῶτα του ἔργα, ὅπως ἠθικό νόηµα, ἐµφανίζει γιά παράδειγµα, σχε12
ρ µατ
εἶναι τά θαυµάσια µυθιστορήµατά του, ἀφ’ ἑνός δόν µέ σαρκαστική διάθεση, τήν Ἡγουµένη Φητου
µέν τό πληθωρικό ἐκφραστικό του τάλαντο, λικίτη (ἔστω Καθολική τό θρήσκευµα) γράπού σαγηνεύει καί συναρπάζει, ἀφ’ ἑτέρου καί φοντας τά ἑξῆς· «Ἔφερε, γράφει, ἐπί τῆς σοτά τελευταῖα ἐκδηλώ µατα το ῦ «παλαιοῦ» βαρᾶς αὐτῆς µορφῆς της προσωπεῖον ἐκ πάἀνθρώπου, ὅπως φανερώνονται στό θυµικό γου, καί ἐκ τῆς ψυχρότητος ἥτις διέπνεεν ἐξ
ἑνός τόσον ἀξιόλογου ἀνθρώπου καί µάλιστα ὅλου τοῦ ἀτόµου της οὐδείς ἠδύνατο νά ὑπονέου.
πτεύση τί ἐλέχθη πρό τινων στιγµῶν ὄπισθεν
Γιά παράδειγµα στό πρώιµο ἔργο του, τό ἐκείνης τῆς θύρας» (τ. Α. σ. 162).
µυθιστόρηµα «Ἔµποροι τῶν ἐθνῶν», ἐκδηλώΚαί παρακάτω στό θέµα τῆς ἐξοµολόγησης
νει ὁ νεαρός τότε, πολλά ὑποσχόµενος, δια- τῆς ἡρωΐδος τοῦ µυθιστορήµατος προβάλλει
νοούµενος τήν κάποια «ἀντίδρασή» του, µέ τά τά ἑξῆς µέ τόλµη: «∆έν ὑπάρχει µετάνοια, πάσχόλιά του σέ ὅσα αὐστηρά ἤθη, ἔχει ἤδη δι- τερ. – Τί λέγεις; Βλασφηµεῖς, ὦ γύναι. – ∆έν
δαχθῆ ἀπό τήν ἐκκλησιαστική του παιδεία. Μέ πιστεύω ὅτι ὑπάρχει µετάνοια ἀληθής, πάτερ,
τό στόµα τῶν ἡρώων του δειλά καί µέ συ- ἐκτός ἄν ὀνοµάζεται οὕτως ἡ ἐπιτήδευσις τῆς
στο λή «ἀν τιδρᾶ» ὁ Παπαδιαµάντης στήν µετανοίας καί ἡ ὑποκρισία. Ὁ πατήρ Ἀµµοῦν

A

Ο" Ἔµποροι
τ'ν θν'ν

«µαρτ!α
νε#τητο...»

ἐσηκώθη σπασµωδικῶς ἐκ τοῦ σκαµνίου του,
ἔκαµε τό σηµεῖον τοῦ σταυροῦ καί περιῆλθεν
εἰς ἀµηχανίαν… Ἔπειτα ἠρώτα ἑαυτόν ἄν καί
αὐτός οὗτος ὁ Ἀββᾶς Ἀµµοῦν ἐξωµολογήθη
ποτέ εἰλικρινῶς, ἀλλά µετ’ ἀληθοῦς καί ἀνυποκρίτου εἰλικρινείας πρός τόν πνευµατικόν
αὐτοῦ πατέρα… (τ. Α. 228-229).
Καί σέ ἄλλο σηµεῖο τοῦ µακροσκελοῦς
αὐτοῦ καί γοητευτικοῦ µυθιστορήµατος γράφει. –Θύµα ἔρωτος! καί νά ἀναγκασθῆ νά γίνη
µοναχή! Πόσαι ἄρα θά ὑπάρχουν τοιαῦται! Καί
πόσα βάσανα καί πάθη καί πόσας ἐπιθυµίας καί
µαρτύρια θά σκεπάζουν τά ράσα!… –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, κυρία. – Τί κρῖµα! Εἶναι ὡραία
διασκέδασις. Καί µάλιστα ἄν ἡ
ἐξοµολογουµένη εἶναι ἀφελής
καί ὁµολογεῖ ὅλα τά σφάλµατά της, ἤ ὅσα φαντάζεται ὡς
τοιαῦτα» (τ. Α. σ. 238).
Tό τέλος τοῦ µυθιστορήµατος αὐτοῦ εἶναι ἐξόχως δραµατικό καί συµπερικλείει µέσα
σέ τροµακτικές εἰκόνες, ὅ,τι ὁ
Παπαδιαµάντης θέλησε νά ὑποδηλώση κάτω ἀπό τίς γραµµές
του. Σχεδόν ἡ ἡρωίδα δέν µετανοεῖ, ἀλλά καίγεται ὁλόκληρη, καί πυρποληµένη, κυκλωµένη ἀπό τίς φλόγες, ἐξαγνίζεται
καί σώζεται. «Ὁ Ἰωάννης (ὁ ἀπατηµένος σύζυγός της) τρέµων ἐξ ἄλγους καί συγκινήσεως, εἶδε τήν φοβεράν ἀγωνίαν της, καί συνεχώρησε τό πλάσµα ἐκεῖνο, ὅπερ ἦτο φύσει ἀγαθόν, 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 συλλέξη. Γεγονός πού µαρτυρεῖ τήν ἁπλότητά του,

τήν εἰλικρίνειά του, τήν ἀµεσότητά του, τό ἄδολον τῆς ψυχῆς του.
Βέβαια µερικοί µελετητές του 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- ∆ραµατιτική γλυκύτητα τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν ἀδίκη- κ
συνε!δηση;
σαν κάπως µέ τίς κρίσεις των.
Ἔγραψε παλαιότερα ἐκλεκτός τῶν γραµµάτων µας σκαπανέας: «Ὁ Παπαδιαµάντης
ὑπῆρξε µιά δραµατική συνείδησις. Ἐπάλαισε
πρός τόν µεγαλύτερον ἐχθρόν του τόν ἔσω…
Ἐνικήθη κατά σάρκα, δέν ἐνικήθη κατά τό
πνεῦµα. Ἀπέκρυψεν
ἐπιµελῶς τόν ἔσω κόσµον, τά βάσανά του,
τάς ἀτελείας του».
Ν. Τωµαδάκης, Πα(Ν
παδιαµάντης Ἀλέξανδρος. Θρησκ. Ἠθική
Ἐγκ. 9, 1171).
Ἀλλά ἐµεῖς, ὅσοι
ἐντρυφήσαµε στήν
ἐκλεκτή λογοτεχνική καί πνευµατική
τράπεζά του, θά τοῦ
εἴµεθα πάντοτε εὐγνώµονες µέ τήν βεβαιότητα, ὅτι µέ τήν
Χάρη τοῦ Θεοῦ ἐτελ ε ι ώ θ η ἀ ν απ α υ ό µε νος στήν Ἀγκάλη τοῦ
Θεοῦ.
«Τό σῶµα του, τό ἀποκαµωµένο καί βασανισµένον, τό κυρτωθέν ἀπό τό σκύψιµον καί
ἀπό τό φόρτωµα, ἴσαξε καί ἔγινεν εὐθύ ἐπί τῆς
νεκρικῆς κλίνης.
Ἐλπίζω καί πιστεύω ὅτι θά ἐπῆγεν εἰς τόν
ἄλλον κόσµον ὁ πτωχός πολύ σιµά εἰς τόν
πτωχόν Λάζαρον. Καί σιµά, πολύ σιµά» (Φιλόστοργοι τ. 3, σ. 101).
† E.X.
13

Τό παρόν ἰχνογραφήθηκε µε βάση τήν ἐξαίρετη Ἔκδοση τῶν Ἁπάντων του ἀπό τόν Ν. Τριανταφυλλόπουλο
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TÔÜ ¶ÚˆÙ/ÚÔ˘
£ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘,
¢È‰·ÛÎ¿ÏÔ˘

αίρνουµε
πληροφορίες
ἀπό τόν µεγαλύτερο Ἱστοριογράφο τῆς ἀρχαιότητας τόν Στράβωνα, τοῦ ὁποίου συµβουλευόµαστε τόν
χάρτη του, καί ξεκινοῦµε ἀπό τήν Σινώπη.
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Ἀλύα τῶν ἀρχαίων καί
Γαζήλων κατά τόν
Στράβωνα.
Ἡ ἰδιοµορφία τῶν
Παφραλήδων εἶναι,
ὅτι ἦσαν Τουρκόφωνοι
καί ἔγραφαν στήν
Τουρκική µέ Ἑλληνικούς χαρακτῆρες ὅ πως οἱ κάτοικοι τῆς
περιοχῆς Καισάρειας.
Μετά τό 1916 ἀνέπτυξαν ἔντονη ἔνοπλη
ἀντίσταση καί περιόρισαν τίς κτηνωδίες
τοῦ Τοπάλ-Ὀσµάν, καί
πλήρωσαν µέ ἀκριβό τίµηµα τήν ἀνάµιξή τους στό
ἀντάρτικο µέ ἀποκορύφωµα τήν σφαγή 150 παλλικαριῶν µέσα στό Ναό
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Σινώπη: Πόλη
Ἑλληνική, κόρη τῆς
Μιλήτου, κτισµένη
σέ βραχώδη χερσόνησο, προέκταση τοῦ
Γιά τούς φίλους
Μπόζ-τεπέ, ἀνάµεσα σέ
δύο φυσικούς ὅρµους,
καί νοσταλγούς τῆς
ὅπου ὁ Ρωσικός στόλος
ἱστορίας τοῦ Πόντου.
τοῦ ναυάρχου Ναχίµωφ
κατεναυµάχησε τόν Τουρκικό στόλο τοῦ Ὀσµάν
Σαφράµπολη: Ἡ Βυζαντινή ΘεοδωρούΠασᾶ καί ἐπηρέασε οὐσιαστικά τήν ἐξέλιξη
πολη πού ὀφείλει τή φήµη της στό “σαφράτοῦ Κριµαϊκοῦ Πολέµου.
Τά Βυζαντινά τείχη καί τά κάστρα της πο- µι” τό ὁποῖο χρησιµοποιοῦσαν ξεραµένο
λύ ἐπιβλητικά, µέ περίφηµη Ἀστική Σχολή, στή µαγειρική, τή βαφική καί τήν ἀρωµατοἡ µητέρα ὅλων τῶν πόλεων τοῦ Πόντου καί ποιία.
Ὁ Περικλῆς Τριανταφυλλίδης στά “ΠΟΝἡ Πατρίδα τοῦ κυνικοῦ φιλοσόφου τοῦ ∆ιοΤΙΑΚΑ” καταγράφει, πώς στά 1806 περίπου
γένη.
300 Ἑλληνικές οἰκογένειες πού ζοῦσαν στήν
Μερζιφοῦντα: Θά δοῦµε τά κτίσµατα τοῦ
ὀρεινή αὐτή κωµόπολη καί 120 οἰκογένειες
περίφηµου Ἀµερικανικοῦ κολεγίου «ΑΝΑΤΟστό κοντινό χωριό Γιαζίκιοϊ ἦσαν ὅλοι τουρΛΙΑ» τό ὁποῖο µετά τήν Μικρ. Καταστροφή
κόφωνοι. Τά περισσότερα σπίτια ἦσαν πέµεταφέρθηκε στή Θεσ/νίκη, ὅπου ἐξακολουτρινα στό ἰσόγειο καί ξύλινα στούς ἄλλους
θεῖ νά λειτουργεῖ µέχρι σήµερα.
ὀρόφους, ἐφ’ ὅσον ἡ περιοχή διαθέτει πυΠάφρα: Πόλη τοῦ ∆υτικοῦ Πόντου, ἡ κνά δάση καί ἄφθονη ξυλεία.

Κασταµονή: Ὀρεινός οἰκισµός τοῦ ∆υτικοῦ Πόντου. Ἄνθισε στόν ἑνδέκατο αἰῶνα
ὅταν οἱ Βυζαντινοί κατέλαβαν τήν Παφλαγονία καί ὁ αὐτοκράτορας Ἰωάννης Κοµνηνός
ἔκτισε τό περίφηµο κάστρο πού θυµίζει παλιές δόξες τῶν Κοµνηνῶν, ἀφοῦ στήν Κασταµονή ἔζησε ὁ ἱδρυτής τῆς αὐτοκρατορικῆς
δυναστείας, ὁ Ἀλέξιος ὁ Α΄ παππούς τοῦ
Ἰωάννη Κοµνηνοῦ. Ἡ Κασταµονή κατακτήθηκε ἀπό τούς Τούρκους τό 1459, ὅµως διετήρησε τήν ἑλληνική φυσιογνωµία της µέχρι
πού ἐγκαταλείφθηκε ὁριστικά ἀπό τούς
Ἕλληνες στά 1923 µέ τήν ἀνταλλαγή τῶν
Πληθυσµῶν.
Ἀµάσεια: “Πόλις πασῶν πλείστη καί ἀρίστη” κατά τόν Στράβωνα, καί συνεχίζει:
“Κεῖται µέν ἐν φαράγγι βαθεία καί µεγάλη,
δι’ ἧς ὁ Ἵρις ποταµός φέρεται. Κατεσκεύασται δέ θαυµαστής προνοίας τε τή φύσει
πέτρα γάρ ὑψηλή καί περίκρηµνος κατερρωγυία ἐπί τόν ποταµόν”.
Τήν ἔκτισαν οἱ Μιθριδᾶτες τό 300 π.Χ.
γιά πρωτεύουσα τοῦ βασιλείου τους. Στούς
βράχους λάξευσαν τούς µνηµειώδεις βασιλικούς τάφους.
Στά 712 µ.Χ. κατακτήθηκε ἡ Ἀµάσεια ἀπό
τούς Ἄραβες, ὅµως ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Τήρων βοήθησε τόν βυζαντινό στρατό, δέκα
χρόνια ἀργότερα νά πάρει πίσω τήν πόλη.
Ἰδιαίτερα γνωστή ἔγινε ἡ τελευταία χρονιά
γιά τά µαρτυρικά “∆ικαστήρια Ἀνεξαρτησίας” τοῦ Μουσταφᾶ Κεµάλ.
Ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 1921 µέχρι τό 1923 πέρασαν ἀπό τίς φυλακές τῆς Ἀµάσειας χιλιάδες Ἕλληνες ἀπ’ ὅλο τόν Πόντο. Τό Σεπτέµβριο τοῦ 1921 καταδικάστηκαν µέ συνοπτι-

κή διαδικασία καί κρεµάστηκαν στίς ἀγχόνες
πού στήθηκαν στήν πλατεία τῆς πόλης, οἱ
µαθητές καί οἱ καθηγητές τοῦ Κολεγίου Μερζιφοῦντας µέ ἄλλους 180 διαπρεπεῖς Ἕλληνες µάρτυρες.
Ἀµισός (Σαµσούντα). Ἀποικίστηκε ἀπό
Ἴωνες τῆς Σινώπης καί ἔπαιξε σηµαντικό πολιτικό καί οἰκονοµικό ρόλο στήν Ἑλληνιστική,
στή Ρωµαϊκή καί στή Βυζαντινή περίοδο. Ἡ µεγαλύτερη ἀνάπτυξη τῆς Ἀµισοῦ ἔγινε µετά τόν
Κριµαϊκό πόλεµο, ὁπότε ἀναπτύχθηκε ραγδαία ἡ Ναυτιλία καί τό Ἐµπόριο.
Παράλληλα µέ τήν ἐµπορική καί τή βιοµηχανική ἐξέλιξη, ἡ πόλη ἀνέπτυξε ἀξιόλογη
παιδεία µέ τήν ἵδρυση καί λειτουργία Ἀρρεναγωγείου, Παρθεναγωγείου καί τοῦ Τσινέϊκου Γυµνασίου.
Ἀνάλογη ἦταν καί ἡ πολιτιστική ἀνάπτυξη µέχρι τό 1914 ὁπότε καί ἐξαπολύθηκε
ἄγριος διωγµός τῶν Ἑλλήνων. Ὁ Ἑλληνισµός
ἀντέδρασε µέ τά ἀντάρτικα σώµατα τά
ὁποῖα ὀ Μητροπολίτης Γερµανός Καραβαγγέλης τά ἀνέβαζε σέ δύναµη εἴκοσι χιλιάδων
µαχητῶν.
Ὁ ἀριθµός βέβαια ἦταν ὑπερβολικός, γιατί εἴκοσι χιλιάδες δέν ἦταν οἱ ἀντάρτες, οἱ
περισσότεροι ἦσαν ἄµαχοι πού ἀκολούθησαν 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 ἐπηρέασε σηµαντικά τόν Ἑλληνισµό, ἀφοῦ στήν
Ἀµισό ὁ Μουσταφᾶ Κεµάλ κήρυξε τόν ἀγῶνα
τῆς ἀνεξαρτησίας.

15
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ρωίWρχισ’oΓιάννοςνά^τοιµάζειτό σπίτιατοχωριο,Uστειεύτηκεκαίµέκάποιους
ζο, γιά νά κατέβει στό κεφαλο- συγχωριανούς,πού_τυχεν’Uνταµώσει,Wφησε
χώρι.cβαλεπροσεχτικάτόσαµάρι, πίσωτουτ’Vλώνιακαίσυνέχισετόδρόµοτου.
τόστερέωσεκαλά,_στρωσεµιάµικρήφλοκάτη,
Κράπ-κράπτ’WρβυλαστίςWσπρεςµυτερές
φόρτωσεκαίδυόσακκιάκαλαµπόκικαίξεκί- πέτρες,πού]ξεχανUπ’τήγ,τόδιασκέδαζεo
νησεπεζοπορώνταςµήλυγίσειoγάιδαροςUπ’ Γιάννος,σάννWτανεξανάφαντάροςσέπορεες,
τόπολύβάρος.
_πιασεκι`νασκοπόµέµεράκι:«ΝXταντάνιάτα
ΚοντινήdUπόσταση,zςδύοχιλιόµετρα,κα- δυόφορές,τάγηρατειάκαµµία…»κιοvτετό
τηφορικός o χωµατόδροκατάλαβεπότε_φτασεστόν
µος, µονοπάτι φιδωτό,
Ἁπλή διήγηση, διδακτική προορισµότου.
UνάµεσασέτσαλιάκαίπρίΠέρασε πλάι Uπ’ τό
µέ
αἴσθηµα
καί
νόηµα…
νους.
]κκλησάκιτςZγια-ΠαραΠροπαραµονή
τν
σκευς, σταυροκοπήθηκε
Φώτων,τέλειωσετ’Uλεύριστόσπίτι,µεγάληd µέεtλάβεια,ξεπέρασετόρέµακαίµπκεστήν
φαµίλια, γονες, τρία παιδιά κι `να, πού πόλη.
θWφερνεσέλίγουςµνεςστόνκόσµοdΜαρίΚόσµοςπηγαινοερχόταν,λιγοστάτ’αtτοκίτσα,dγυναίκατου.
νητα,χαιρέτησεκαίπολλούςγνωστούςκαίπολύ
Ξωµάχος,qπωςοiπερισσότεροιστόµικρό γρήγοραµπόρεσενάπουλήσειτόκαλαµπόκισέ
nρεινόχωριό,_κανεUτέλειωταδροµολόγιαzς καλήτιµή.Χαρούµενοςτόξεφόρτωσεκαίτόπατήβάλτα,γιάνάδουλέψειµέτόνiδρτατουτό ρέδωσε,Uνάσανεoγάιδαρος,πρετάχρήµατα
χωράφι,πούτοvλαχεµερτικό.
καί τ’ Uσφάλισε στήν πιό βαθειά του τσέπη.
Μέ τό καλό κουµάντο τά κατάφερναν στό ΧαράΘεο.
σπίτι,δόξατΘε,σκληρόςoUγώνας,µάεtλοΧαλάρωσελίγο,σκέφτηκεqσαεkχεν’Uγογηµένος.Ξέµεινανqµως,χρονιάρεςµέρες,Uπό ράσειγιάτόσπίτι,τόUλεύρι,τήζάχαρη,γλυφιβασικάπράγµατακι_πρεπε,νάκατέβειαtτότό τζούριακαίτσίχλεςγιάτάµικρά(παραγγελία
πρωινόστήµάνατς]παρχίας,qπωςnνόµαζαν τοxχαν δώσει) κι `να ψωµί χάσικο Uπ’ τό
τόκεφαλοχώρι.
φορνο,πούδέν_µοιαζεµέτόδικότους,τόζυΒγκεdΜαρίτσαστήν]ξώπορτα,νάτόνξε- µωτό.
προβοδίσει,τόνσταύρωσετρεςφορέςκαίπαcδωσεκαίµιάWνεσηστόν^αυτότου,Πρε
ρακάλεσε:
νά περιδιαβαίνει χαζεύοντας στόν κεντρικό
– Μήν Uργήσεις, Γιάννο µου, νά γυρίσεις δρόµο.Μέγασφάλµα,qπωςUποδείχτηκεµετά,
πρίννυχτώσει.Κίνησε]κενοςnρεξάτος,δίνον- γιατί_πεσεπάνωστήνπαρέατεσσάρωνσυγχωταςµιάστάκαπούλιατογαϊδάρου,τόγνωστό ριανντου.Καλοκάγαθοι,µάρέµπελοιqλοικαί
σύνθηµα καί πρε τό δρόµο. Σφιχτός o
πρτοιστήνΚρασοκατάνυξη.Συχνάπυκνά,
καιρός,καρδιάτοχειµνα,σέδυό
τάστενάδροµάκιατοχωριοUντηχοσαν
µέρες τά Φτα, d aπιφάνεια το
Uπ’τάµεθυσµένατραγούδιατους.
Κυρίου.
– ΚαλςτόΓιάννο,γιάποτpβαΣφιχτά δεµένα στά πόδια τά
λες;
στρατιωτικά του Wρβυλα, µέ τά
Τόκαίτό,τάiστόρησεqλαo
πλεχτάτσουράπιαUπόµέσα,τόν
Uγαθός,µέγασφάλµα.
βοηθοσανπολύστόκατηφόρισµα.
– Μπράβο,Uδελφέ,τόνπαίνεΠροσπέρασε τά τελευταα
ψαν ]κενοι, σέ καλή µεριά τά

λεφτάκαίκαλοφάγωτα.∆έν_ρχεσαιµαζίµας
γιάκανέναποτηράκι;Νωρίςεkν’Uκόµα.
bτοιµάστηκεγιά`ναdρωϊκό«pχι»,µάπάλι
ντράπηκε.ΤίθάπάθαινεWνπήγαινεγιάλίγο
µαζίτους;[πραγοςσ’αtτά,τσίµπησετόδόλωµα.
cρµεΓιάννο,Uπ’τότίποταξεκινοντάδράµατα.Μπκανκιοiπέντεσ’`ναUπόµεροκαπηλειό, γεµάτο Uπό καπνούς τσιγάρων,
UναθυµιάσειςποτνκαίµυρωδιάUπότσιγαριστόλάδι.
Σβέλτοςoταβερνιάρης,στόWψε-σβσεοiµεζέδες ^τοιµάστηκαν κι Wντε, στήν uγειά µας,
Wρχισαννάτσουγκρίζουντούςµαστραπάδεςµέ
τό κρασί, πού Wδειαζαν καί γέµιζαν ]ν ριπ
nφθαλµο.Νάπνετάφαρµάκιακάτω,µιάζωή
τήν_χουµε.∆ένWργησενάθολώσειτόµυαλό,
γυάλισαντάµάτια,µπέρδεψεdγλσσακι_πιασαννάφιλοσοφον:ΤίUξίζουντάλεφτά;Χρειάζεταιπότε-πότεκαίλίγολασκάρισµα.Μικρή
’ναιdζωή.
[µαθοςoΓιάννοςστόµεθύσι,πνίγηκεστό
φιλότιµο.Βάζειτόχέριστήβαθειάτσέπη,πιάνει
τάλεφτάUπ’τόκαλαµπόκικαίσέµιά]πίδειξη
Uντρισµοκαίγενναιοδωρίαςτάπετµπροστά
στόνταβερνιάρη.
– [ντε κέρνα qλους Uπό µένα. Αtτό eταν.
Στράφιοiκόποι,_γινετόκαλαµπόκικρασίγιά
µπεκρουλιάσµατα.
Χειµωνιάτικηdµέρα,λίγεςοi|ρεςτης,πρε
νάχάνεταικιWρχισετόµούχρωµα.
Σκόρπισετρικλίζονταςdπαρέα,οvτεκατάλαβεoΓιάννοςπς_φτασεστόγάιδαρο,πού
περίµενεστωικάτόσες|ρες,δεµένοςσ’`ναπαλούκι,νηστικόςκαίδιψασµένος.
Μπρόςτόζο,νάoδηγε,πίσωτ’Uφεντικό
νάβαδίζειπαραπατώντας,κρατηµένοςUπ’τό
σκοινίτογαϊδάρου.Γιάν’Uνέβειστόσαµάρι
οvτελόγος.∆ιάβηκαντόπέτρινοστενόµέτάτελευταασπίτιατςµικρςπόλης(κάποιοι,πού
τούςεkδαν,γέλασανκιWλλοικούνησανµένόηµα
τόκεφάλι),πέρασανπλάιUπ’τόρέµακι_φτασανστό]κκλησάκιτςZγίαςΠαρασκευς.}ς
]δ!∆ένWντεξεWλλοoΓιάννος,µεγάλοτόµεθύσι, Uπόλυσε τό σκοινί κι _γειρε πάνω στό
σωρό Uπό κιτρινισµένα πλατανόφυλλα.

cκλεισετάµάτιακαίβυθίστηκεσ’`νανβαρύ
wπνο.ΓύρισετόζοUπορηµένοκαίτόνκοίταξε,
_πιασεθέσηπλάιστόUφεντικότου,πονάτό
σκεφτενάφύγει!Προχώρησ’dνύχτα,δυνατό
τόκρύοκιoθάνατοςκαραούλι.Κάτισάλεψε
Uπ’τήµεριάτςaκκλησίας.ΣάνµιάπνοήζεστασιςξεχύθηκεUπ’τήνΕhκόνατςZγια-Παρασκευςκιeρθεκαίσκέπασετόταλαίπωρο
πλάσµα,πούκοιτότανUνυπεράσπιστοπάνωστά
ξεραµένα φύλλα. Μέ τό σταυρό ξεκίνησε o
Γιάννος τό πρωί, τριπλά τόν σταύρωσε κι d
Uγαθή Μαρίτσα, θά τόν Wφηνε Uβοήθητο d
ΧάρητοΘεο;
Πρενάχαράζει,Wνοιξετάµάτια,πέρασε
Uρκετή{ρα,γιάνάκαταλάβειποβρισκόταν.
ΠαγωµένοστίςWκρεςτόρέµα,πάχνηστάφύλλα
καίπςUκόµαζοσε;Τόνπραντάκλάµατα,
σηκώθηκεκαίσίµωσεστήνεhκόνατςZγίας.
Τάγόναταλύγισαν,τάδάκρυαπότισαντόεhκονοστάσι,πούeταν_ξωUπ’τόναό,γιάνάπροσκυνονοiπεραστικοί.
~καίτίσοχρωστ,πςνάσ’εtχαριστήσω;
Πέρασαν λίγα λεπτά, σηκώθηκε καί πγε στό
Vγίασµα. cβρεξε τά µάτια καί τό πρόσωπο,
συνλθεκιWρχισεν’Uνηφορίζει.Στάµισάτόν
πρόλαβαν,αtτοίπούξεκίνησανUπ’τόχωριό,γιά
νάτόνψάξουν.sχι,δέννοιάστηκεγιάτάλεφτά,
πούWδικαξοδεύτηκανκιοvτεπαραπονέθηκεd
Μαρίτσα.Φτάνειπούζοσε.Πονετικοίοiσυγχωριανοί,φρόντισανν’Uναπληρώσουντίς]λλείψεις.
Τόθαµακυκλοφόρησεπαντο,θέρµανετήν
πίστηστίςκαρδιές,τήδυνάµωσε,γιορτάστηκαν
µέUγαλλίασητάΘεοφάνεια.
Yπότότε,κάθεχρόνο,qληdοhκογένειατο
Γιάννου,µαζίκαίdνεογέννητηΠαρασκευούλα,
πούπρετόpνοµατςZγίας,κατηφορίζειστήµνήµητης,φέρνοντας
πρόσφορα,µελισσοκέρι,λάδικαί
θυµίαµακαίπροσκυντήχάρη
τηςµ’εtγνωµοσύνη,γιάτ’Uνεκτίµητοδρο,πούτούς_κανε,
κάποιαπαραµονήΘεοφανείων.
Σωτηρία∆ηµητ.Yργυρίου
Νοέµβριοςτο2006
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Καινούργιος χρόνος, τί νά σηµαίνει;
Εὐχές µοῦ δίνουν φίλοι καί ξένοι,
χαρές νά φέρει τό νέον ἔτος
καί δίχως λύπες νά ζήσω ἐφέτος.

Κοιτάζω πίσω παλιά βιβλία
καί µέ τυλίγει µελαγχολία
Κοιτῶ 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.
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Ὁ νοῦς προσθέτει, ὅλο προσθέτει
καί 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 καθάρει
κι ἐν µετανοία, λαµπρή τήν πάρει.

Σωτηρία ∆ηµητρίου Ἀργυρίου
Ἰανουάριος τοῦ 2006

ΚαττνµήναΝοέµβριο2006oΣεβασµιώτατος
Μητροπολίτηςµαςκ.Χρυσόστοµος:
a λειτούργησεκ αzµίλησε:
Τν55ην εhςτνm.Ν.Zγ.Γεωργίουrφρυνίου,τν
8ην εhς τν πανηγυρίζοντα m. Ν. Παµµεγίστων Ταξιαρχνaλευθερν,τν99ην εhςτνπροσκυνηµατικν
m.Ν.Zγ.Νεκταρίουaλευθερουπόλεως,τν111ην εhς
τνΜητροπολιτικνm.Ν.Zγ.Νικολάου,τν112ην εhς
τόνm.Ν.Yπ.ΘωµΠαλαιοχωρίου,τν113ην, qπουκα
dnνοµαστικ^ορτΤου,εhςτνΚαθεδρικνm.Ν.Zγ.
aλευθερίουµεττοΣεβ.Μητροπολίτουmερισσοκα
Zγίουsρουςκ.Νικοδήµουκασυµπροσευχοµένου
το Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως κα
Θάσουκ.Προκοπίου,τν114ην εhςτνm.Μ.Zγ.ΠαντελεήµονοςΧρυσοκάστρουµεττοΣεβ.ΜητροπολίτουmερρισοκαZγίουsρουςκ.Νικοδήµου,τν221ην
εhςτνπανηγυρίζονταm.Ν.ΕhσοδίωντςΘεοτόκουΝικησιάνης,τν226ην εhςτνΚαθεδρικνm.Ν.Zγ.aλευθερίου,τν 30η ν εhςτνπανηγυρίζονταm.Ν.Zγίου
Yνδρέουτςoµωνύµου]νορίας.
a χορ οστά τη σε κ α z µ ίλη σε : 
Τν77ην εhςτνbσπερινόντοπανηγυρίζοντοςm.
Ν.ΠαµµεγίστωνΤαξιαρχνΧρυσοκάστρου,τν88ην
εhςτνbσπερινόντοπανηγυρίζοντοςm.Ν.Zγ.Νεκταρίουaλευθερουπόλεως,τν110ην εhςτνbσπερινόντοZγ.Μην,qπουµεγαλοπρεπςτιµταιεhςτν
Μητροπολιτικνm.Ν.Zγ.Νικολάουκαπροέστητς
Λιτανείαςτςm.ΕhκόνοςτοZγίου,ποτιµταιzςo

Ὑποδοχή ἱ. Λειψάνου
Ἁγ. Παντελεήµονος Ν. Ἡρακλείτσα.

προστάτηςτςΠόλεως,τν112ην εhςτνπανηγυρικν
bσπερινόντοm.ΧρυσοστόµουµεττνUρχνκα
VπάντωντνΚληρικντςm.Μητροπόλεωςεhςτν
Καθεδρικνm.Ν.Zγ.aλευθερίου,τν118ην εhςτνm.
Ν.ΠαναγίαςΦανερωµένηςΝ.gρακλείτσης,qπουκα
προέστη τς uποδοχς τς Τιµίας Κάρας το Zγίου
Παντελεήµονος ]κ τς m. Μονς Παναχράντου τς
Νήσου[νδρου,τν220ην εhςτνbσπερινόντοm.Ν.
ΕhσοδίωντςΘεοτόκουΝικησιάνηςκαπροέστητς
Λιτανείας,τν229ην εhςτνbσπεριννεhςτνm.Ν.Zγ.
Yνδρέου.
Πρoέ στ η:
Τν55ην τοµνηµοσύνουτς20ετοςΓαλατίδουΚυριακς,doποία_πεσεθµααtτοκινητιστικοUτυχήµατος,εhςτνm.Ν.rφρυνίου,τν112ην τοµνηµοσύνου
τς Τσιπουροπούλου Yναστασίας εhς τν m. Ν. Zπ.
ΘωµΠαλαιοχωρίου,τν115ην τςΚηδείαςτοΧρήστουΜαρίνου,24]τν,εhςτνm.Ν.Zγ.aλευθερίου,
τν221ην τς∆οξολογίαςτνaνόπλων∆υνάµεωνεhς
τνΚαθεδρικνm.Ν.τςΠόλεως,τν226ην τοµνηµοσύνουτοΠριµπίδηΚωνσταντίνουεhςτνm.Ν.Zγ.
aλευθερίου.
aπισκέ φθηκε:
Τν116ην τνyφυπουργνΠαιδείαςκαΘρησκευµάτωνκ.ΓεώργιονΚαλόν.

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

Πραγµατοποίησε:
Τν 25ην τν µηνιαίαν mερατικν Σύναξιν εhς τ
Πνευµατικν Κέντρον τς m. Μητροπόλεως µ θέµα
εhσηγήσεως:«Πρακτικ–ΠοιµαντικUντιµετώπισης
τςαiρέσεωςτνΠεντηκοστιανν».ΤνεhσήγησινπαρουσίασεoYρχιερ.aπίτροποςaλευθ/πόλεωςYρχιµ.
ΚωνσταντνοςΣκαρτούλης.

Κατάτόνµήνα∆εκέµβριον2006oΣεβασµιώτατος
Μητροπολίτηςµαςκ.Χρυσόστοµος:
Ἑορτή Ἁγ. Ἐλευθερίου. Μέ τόν Σεβ. πρ. Αὐλῶνος
κ. Χριστόδουλον. Ἐλευθερούπολις.

Στρατόπεδο Ἀµβράζη. Ἑορτή Ἁγ. Βαρβάρας.

AMBΩN
20

aλειτούργησεκ αzµίλησε:
Τν22αν εhςτΠαρεκκλήσιοντοΜητροπολιτικο
Οjκου,qπου]τέλεσεντµνηµόσυνοντοYρχιµ.ΜακαρίουΒαρλ,τν33ην εhςτνm.Ν.Zγ.ΝικολάουΝ.
Περάµου,τν44ην εhςτνπανηγυρίζονταm.Ν.Zγ.ΒαρβάραςΜεσις,τν66ην εhςτνπανηγυρίζονταΜητροπολιτικνm.Ν.Zγ.Νικολάου,τν77ην εhςτνm.Ν.Zγ.
Νεκταρίου,qπου]τέλεσενκατµνηµόσυνοντοUειµνήστουΠροκατόχουτουκυροYµβροσίου,]ξάρας
εhςτν]πιµνηµόσυνονoµιλίαντουτνπροσωπικότητα
κατ_ργοντοmεράρχου,τν99ην εhςτΠαρεκκλήσιοντοΜητροπολιτικοΟjκου,τελέσαςκατµνηµόσυνον τν γονέων του, τν 10ην εhς τν m. Ν. Zγ.
∆ηµητρίουYκροποτάµου,τν115ην εhςτνπανηγυρίζονταΚαθεδρικνm.Ν.Zγ.aλευθερίουµεττοΣεβασµιωτάτου Μητροπολίτου πρ. Αtλνος κ.
Χριστοδούλου,τν117ηνεhςτνm.Ν.Zγ.Παντελεήµονος∆ρυάδος,τν224ηνεhςτνm.Μ.ΠαναγίαςΠαγγαιώτισσας,τν 25ην εhςτνΜητροπολιτικνm.Ν.Zγ.
Νικολάου,τν226ηνεhςτνm.Μ.Zγ.∆ηµητρίουΝικησιάνης,τν331ηνεhςτνm.Μ.Zγ.ΠαντελεήµονοςΧρυσοκάστρου.

νείαςτςm.ΕhκόνοςκατοmεροΛειψάνουτοZγίου
aλευθερίου,τν224ην εhςτνbσπερινντνΧριστουγέννωνεhςτνΜητροπολιτικνm.Ναόν,τν331ην εhς
τνbσπερινόντοZγ.Βασιλείουεhςτνπροσκυνηµατικνm.Ν.Zγ.ΝεκταρίουκαZγ.Βασιλείου.

aχο ροστά τη σε κ α z µ ίλη σε :
Τν55ην εhςτνbσπερινόντοΜητροπολιτικοm.
Ν.Zγ.Νικολάου,τν114ηνεhςτνbσπερινόντοΚαθεδρικοm.Ν.Zγ.aλευθερίου,συγχοροστατοντος
µεττοΣεβασµιωτάτουΜητροπολίτουπρ.Αtλνος
κ.Χριστοδούλου,οioποοικαπροέστησαντςΛιτα-

Προέ στ η:
Τν110ην τοµνηµοσύνουτς∆έσποιναςΚατεβάογλου,εhςτνm.Ν.Yκροποτάµου,τν111ηντςκηδείας
τοΚωνσταντίνουΣταθώρηεhςΝ.fρακλείτσαν,τν
17ην το µνηµοσύνου το Νικολάου Φακίδη εhς
∆ρυάδα.

Ἑορτή Ἁγ. Ἐλευθερίου. Κήρυγµα.

Λιτανεία Ἁγ. Ἐλευθερίου. Ἐλευθερούπολις.

a τέλ εσ ε :
Τν117ην τνoρκωµοσίαντο∆ηµάρχουaλευθε-

Παρέ θε σ ε:
Τν228ην εhςτ^στιατόριον«Σπιτικό»,τνaλευθερν,γεµαUγάπηςκατιµςπρςτος40uπαλλήλουςτνσυνεργείωνκαθαρισµοτνπέντε∆ήµωντς
aπαρχίαςτου.
Προσ έφ ε ρε:
Tν229ην δραεhςτπαιδιτνmερέωνδιτς
\γιεςdµέρεςτν^ορτνµέσασ`νακλµαχαρς,
Uγάπηςκα]µπιστοσύνης.

Ὁρκωµοσία ∆ηµάρχου Ἐλευθερουπόλεως.
ρουπόλεως,τν223ην τν∆ηµάρχωνaλευθερνκα
Πιερέων,τν229ην το∆ηµάρχουΠαγγαίου,τήν330ην
το∆ηµάρχουrρφανοκατνhδανdµέρανπαρέστη
καεhςτνoρκωµοσίαντοΝοµάρχουΚαβάλας.
Π ροήδρ ευσ ε:
Τν11ην τοΜητροπολιτικοΣυµβουλίου,τν113ην
συνεδριάσεως τς Παπαχρηστιδείου Βιβλιοθήκης
aλευθερουπόλεως.

Γεῦµα µέ τούς ὁδοκαθαριστές. 28/12/06.

Μέ τούς ∆ηµάρχους Ἐλευθερῶν καί Ὀρφανοῦ
στό Γεῦµα µέ τούς ὁδοκαθαριστές

Παρε υρέ θη :
Τν222αν εhςτνoρκωµοσίαντοUνεψιοτουΠαναγιώτουΤζαµτζ,θεολόγου-ooποοςUπεφοίτησετς
ΝοµικςΣχολςτνYθηννκα]ργάζεταιzςUσκούµενοςδικηγόροςεhςτνYθήνα.
Πραγµατοποίησε:
Τν116ην τνµηνιαίανmερατικνΣύναξινεhςτΠνευµατικνΚέντροντςm.Μητροπόλεωςµθέµαεhσηγήσεως:«gΠαγκόσµιαΘεανθρωπικΠροσδοκία».Τν
εhσήγησινπαρουσίασεoΘεολόγος,ΛυκειάρχηςκαΣυγγραφέαςκ.ΝικόλαοςΜιχαλόπουλος.YκολούθησεσυζήτησιςκαUνακοινώσεις]νpψειτνVγίωνdµερντν
Χριστουγέννων.

Μέ τή Φιλαρµονική τοῦ ∆ήµου. 24/12/06.
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Μέ τόν Βυζαντινό Χορό τῆς Μητροπόλεως. Κάλαντα 24/12/06.

AMBΩN
22

cψαλαντάκάλανταεhςτνΣεβασµιώτατον,dµουσικτο∆ήµου,στρατιτες,σύλλογοι,σωµατεακα
τπαιδιτνmερέων.

κόςΝαόςτοZγίουΝικολάουooποοςεkναικτισµένος
πάνωστά]ρείπιαβυζαντινςΜονςτοZγίουΜην
το12ουαhνοςdoποίακαταστράφηκεστάµέσατο
18ουαh.καίUνακαλύφθηκεUπότή12ηaφορείαΒυζαντινν Yρχαιοτήτων Καβάλας κατά τίς ]ργασίες
συντηρήσεωςτοmεροΝαοτοZγίουΝικολάουτό
1969.
Τήνπαραµονήτς^ορτς10Νοεµβρίου]ψάληo
^σπερινόςτς^ορτςκαί]νσυνεχείαUκολούθησεdλιτανείατςmερςεhκόνοςκαίτοZγίουΛειψάνουτο
ZγίουΜην.ΣτίςUκολουθίεςχοροστάτησεoΣεβασµιώτατοςΜητροπολίτηςaλευθερουπόλεωςκ.Χρυσόστοµος,ooποοςµίλησε]πίκαιραγιάτήµορφήτο
Zγίου.aπίσηςσυµµετεχαν]κπρόσωποιτνYρχν
τςπόλεωςκαίτονοµο,σύσωµµοςomερόςΚλρος
τςΜητροπόλεωςκαίπλθοςπιστντςπόλεωςκαί
τς γύρω περιοχς. lδιαίτερη τιµή προσέδωσε στόν
^ορτασµό d παρουσία το yπουργο Μακεδονίας
Θράκηςκ.ΓεωργίουΚαλαντζ,τοπροέδρουτςδιευρηµένηςΝοµαρχιακςΑtτοδιοίκησης∆ράµαςΚαβάλας Ξάνθης κ. Κων/νου Τάτση, το Νοµάρχη
Καβάλας κ. Θεοδώρου Καλλιοντζ, το ∆ηµάρχου
aλευθερουπόλεως κ. lωάννη Φιλόσογλου Νοµαρχιακνκαί∆ηµοτικνΣυµβούλων.
Τήνκυριώνυµοdµέρατς^ορτς11ΝοεµβρίουτελέσθηκεYρχιερατικήΘείαΛειτουργίαuπότοΣεβασµιωτάτουΜητροπολίτουaλευθερουπόλεωςκ.Χρυσοστόµουτόδέ^σπέραςτς^ορτςµεθέορτος^σπερινόςκαίπαράκλησητοZγίου.

Βοήθησε µέσωτοΓεν.ΦιλοπτώχουΤαµείουτςm.
ΜητροπόλεωςUναξιοπαθονταςκαδοκιµαζοµένους
Uδελφοςκαθ’qληντνδιάρκειαντο_τους.
Καττάςuπολοίπους]ργασίµουςdµέραςκα{ρας
]δέχθηεhςτΓραφεοντουΣυµβούλιακαπλείστους
χριστιανοςβοηθναtτοςεhςτπολλαπλπροβλήµατάτους.

Τοπικὲς Ἐκκλησιαστικὲς εἰδήσεις
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣΑΓΙΟΥΜΗΝΑ
ΣΤΗΝΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

Μέhδιαίτερηλαµπρότητα^ορτάστηκεστίς11ΝοεµβρίουdµνήµητοZγίουΜεγαλοµάρτυροςΜην
τοΑhγυπτίου.
Κέντρο^ορτασµοeτανoiστορικόςΜητροπολιτι-

aνοριακΓεγονόταΠαλαιοχωρίου
Μµεγάλη]πιτυχίαoλοκληρώθηκανστrλυµπιακΠοδηλατοδρόµιοYθηννοiτριήµερεςπολιτιστικς ]κδηλώσεις (8-10 ∆εκεµβρίου), µέ τήν
παρουσία το Μακαριωτάτου Yρχιεπισκόπου
Yθηννκαπάσηςbλλάδοςκ.κ.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
µ γενικ τίτλο «ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2006
«Ναστδηµιουργία,pχιστν]ξάρτηση».Τνmερ
Μητρόπολήµας]κπροσώπησετΧορευτικΤµµα
το Πολιτιστικο Συλλόγου Παλαιοχωρίου, καθ ς

κα νέοι της Μητροπολιτικς Περιφερείας µας, οi
oποοισυµµετεχαν,τόσοστςκαλλιτεχνικς]κδηλώσεις, qσο κα στ ]πιµορφωτικ συνέδρια,τά
οποαzςσκοπεkχαννδηµιουργηθονΓΕΦΥΡΕΣ
]πικοινωνίαςµεταξτννέωνqλωντνmερνΜητροπόλεωντςbλλάδος,µβασικστόχοτν]πεξεργασίαµεθόδων,προτάσεωνκαhδεν,στροφς
τννέωνπρςτνκαλλιτεχνικδηµιουργίαzςUπάντησηστντάσητοWκρατουκαταναλωτισµοκατς
µίµησης.YρχηγςτςUποστολςeτανoΠρόεδρος
τοΣυλλόγουκαaφηµέριοςΠαλαιοχωρίουπ.ΘεοχάρηςΚαλπάκογλου.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣΟΝΟΜΑΤΩΝΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΙΕΡΑΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ.
YρχηγόςYποστολς:
ΠρωτοπρεσβύτεροςΘεοχάρηςΚαλπάκογλου
ΑρχιερατικόςΕπίτροποςΠαγγαίου
ΣυνοδοίΑποστολς:
ΠρεσβυτέραΕtαγγελίαΠουλοπούλου-Καλπάκογλου
ΓιαλένιουΑhκατερίνη
ΓιάτήνσυµµετοχήστόΣυνέδριο:
aµµανουηλίδηςΣταύρος
ΚαρατσιουµπάνηςYριστοτέλης
ΜενεξέςΣτυλιανός
ΠαρασχιάκοςΣγουράδης
ΚαλλιτεχνικήoµάδαΠαραδοσιακνχορν:
YθανασιάδουΠασχαλία
ΚαραµιχαήλΒασίλειος
ΚεσσίδουΕtθυµία
ΚεχαγιόγλουΚωνσταντνος
ΚουρτίδουΠαρασκευή
ΜαµάτσιοςΚοσµάς
ΜαµάτσιουYναστασία
ΜπανάσαΑhκατερίνη
ΠεχλιβάνηΠαρασκευή
ΠορφυριάδουΖωή
ΣαββίδουYθηνά
ΣιδηροπούλουΣεβαστιανή
ΦακίδουΧριστίνα
ΧεβαλάκηΣταυρούλα
ΧατζηαποστόλουΑhκατερίνη
Χοροδιδάσκαλος:
lωαννίδηςaµµανουήλ

ΣΥΝΑΥΛΙΑΥΜΝΩΝ
ΑΓ.∆Ω∆ΕΚΑΗΜΕΡΟΥ,στόΠαλαιοχώρι
ΜέτίςεtλογίεςτοΣεβ.Μητροπολίτουaλευθερουπόλεωςκ.Χρυσοστόµου,τόaκκλησιαστικόΣυµβούλιοΠαλαιοχωρίουδιοργάνωσεστάπλαίσιατς
πνευµατικςπροετοιµασίαςτνπιστν]νpψειτν
ΧριστουγέννωνΣΥΝΑΥΛΙΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣΜΟΥΣΙΚΗΣ «ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ» µέ τόν κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΑΘΙΑΝΟ,Πρωτοψάλτητοm.ΜητροπολιτικοΝαο∆ράµας,µέτήνσυµµετοχήτςΒυζαντινς
ΧορωδίαςτουκαίτνµελντςaνοριακςΣχολς
ΒυζαντινςΜουσικς,στίς22∆εκεµβρίου,στόνm.Ναό
YποστόλουΘωµ.
ΚατάτήνλήξητςµουσικςπανδαισίαςoΠροϊστάµενοςτοm.ΝαοΠρωτοπρεσβύτεροςΘεοχάρης Καλπάκογλου τίµησε µέ τήν Uπονοµή το
ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ καί το ΜΕΤΑΛΛΙΟΥτςaνορίαςτόνΜουσικολογιώτατοΧοράρχηκ.YπόστολοςYθιανόκαθώςκαίτόν
Μέγα Εtεργέτη το Ναο κ. Βαρσάµη
Μαλακόζη,οioποοιUκολούθωςδέχθηκαν τίς συγχαρητήριες εtχές το
παρισταµένουστήν]κδήλωση,κλήρουκαίλαο,πούστόνκαθέναξεχωριστάαναφώνησαντόΑΞΙΟΣ!
aνοριακΓεγονότα
N.gρακλείτσας
ΜέτήνχάρητοΘεοκαίτήνεtλογίατοΣεβασµιωτάτουΠοιµενάρχουµας
Μητροπολίτου aλευθερουπόλεως κ. Χρυσοτόµου,d]νορίαµαςtποδέχθηκετόΣάββατο
18/11τόUπόγευµατήνΤιµίαΚάρατοZγίουΜεγαλοµάρτυρος Παντελεήµονος το lαµατικο ]κ τς
mερςΠατριαρχικςκαίΣταυροπηγιακςΜονςΠαναχράντου Νήσου [νδρου. Τήν τιµία Κάρα συνόδευσε ]κ τς mερς Μονς, o Καθηγούµενος
Πανοσιολογιώτατος Yρχιµανδρίτης π. Εtδόκιµος
Φραγκουλάκης,ooποοςκαίτήνπαρέδωσεστόΣεβασµιώτατο Ποιµενάρχη µας. Στήν uποδοχή το
ZγίουπαρέστησανoΝοµάρχηςΚαβάλαςκ.Θεόδωρος Καλιοτζής καί o Yντιδήµαρχος aλευθερν κ.
Μιχαήλ Φασούλας. Τήν ]παύριον Κυριακή 19/11
στήνYρχιερατικήΘείαΛειτουργίαmερουργοντος
τοΣεβασµιωτάτουΜητροπολίτουµας,παρευρέθη
καίoaξοχότατοςyπουργόςΜακεδονίαςκαίΘράκηςκ.κ.ΓεώργιοςΚαλαντζήςκαίπλθοςεtσεβν
ΧριστιαννπούπροσλθανστόiερόνΠροσκύνηµα
γιάνάλάβουντήνεtλογίατοZγίουΠαντελεήµονος.
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