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Ἑορτάζομε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, καὶ πάλι,
Χάριτι τοῦ Παναγάθου καὶ Φιλανθρώπου
Θεοῦ, τὴν «μητρόπολη τῶν ἑορτῶν μας» τὰ
εὐλογημένα καὶ πανευφρόσυνα Χριστούγεννα.
Καὶ ἡ ἑορτὴ αὐτὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, πρέπει
νὰ ὁδηγεῖ καὶ νὰ κατευθύνει τὸν νοῦν καὶ
τὴν καρδιά μας στὴν ἄπειρη Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
μας, ὁ Ὁποῖος ὅπως μᾶς διδάσκει ὁ Ἀπόστολός
Του Παῦλος «ἐφανερώθη ἐν σαρκὶ» (Α΄ Τιμ.
3,16), δηλαδὴ ἐμφανίσθηκε ἀνάμεσα στοὺς
ἀνθρώπους μὲ σάρκα ἀνθρώπου. Ἤ ὅπως
ἐκήρυττε αἰῶνες πρὶν ἀπὸ τὸν ἐρχομό Του
στὴ γῆ ὁ θεοφόρος Προφήτης τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης «παρουσιάσθηκε στὴ γῆ καὶ
συναναστράφηκε τοὺς ἀνθρώπους» (Βαροὺχ

3,38).
Αὐτὰ ἀναλογιζόμενοι, αὐτὰ τὰ ὑψηλὰ
καὶ ὡραῖα τέτοιες ἡμέρες γιορτινές, συγχρόνως
σκεπτόμαστε καὶ τοὺς ἀρχαίους μας προγόνους, πού ἔζησαν πρὸ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι
μέσα στὴ φαντασία των, τὴν τόσο γόνιμη,
εἶχαν πλάσει τὸν λεγόμενο «ἀπὸ μηχανῆς
θεό». Δηλαδὴ φαντάζονταν μέσα στὶς δυσκολίες των καὶ τὰ ἀδιέξοδά των νὰ ἔρχεται
ξαφνικὰ ἕνας θεός, βοηθὸς καὶ λυτρωτής,
ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ χωρὶς νὰ τὸ περιμένουν
νὰ δίνει τὴ λύση τήν παμπόθητη καὶ τὴ λυτρωτικὴ διέξοδο. Αὐτὴ τὴ φανταστικὴ σύλληψη τοῦ θείου τὴν παρουσίαζαν οἱ εὐφυεῖς
καὶ ἐφευρετικοὶ πρόγονοί μας κυρίως στὰ
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θέατρα, στὶς περίφημες τραγωδίες των. Καὶ
ὅμως στὸ βάθος αὐτῆς τῆς φανταστικῆς σύλληψής των, ἀνθρώπων εἰδωλολατρῶν, κρυβόταν κάποια ἀξιοθαύμαστη ἀλήθεια. Ἡ
ἑξῆς: Ἐκεῖ πού ὁ ἄνθρωπος ἀδυνατεῖ νὰ
δώσει λύση, ἐκεῖ πού ὑπάρχουν ἀδιέξοδα,
μόνο ἕνας μπορεῖ νὰ δώσει τὴ λύση καὶ νὰ
βγάλει ἀσφαλῶς ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα. Καὶ αὐτὸς
εἶναι ὁ Θεός, τὸν
ὁποῖον καὶ ὀνόμαζαν
ἀπὸ μηχανῆς θεό…
Στὸ σημεῖο αὐτό,
ὅπου τὴν ἀλήθεια τῆς
πίστεώς μας τὴν μεταφέρομε τελείως θεωρητικὰ στὸν πνευματικὸ κόσμο τῶν
προγόνων μας, δὲν
πρέπει νά ξεχνᾶμε,
ὅτι σύμφωνα μὲ τοὺς
πρώτους θεολόγους
τῆς Ἐκκλησίας μας
καὶ αὐτοὶ οἱ σοφοὶ
πρόγονοί μας, ἐκεῖνοι
οἱ ἀρχαῖοι ποιητές μας, οἱ σπουδαῖοι αὐτοὶ
ἐργάτες τοῦ πνεύματος, εἶχαν δεχθεῖ κάποιες
ἀκτίνες θεϊκοῦ φωτὸς στὸ πνεῦμα τους. Τὰ
λεγόμενα ψήγματα τοῦ σπερματικοῦ Λόγου.
Μερικοί μάλιστα τούς ὀνομάζουν χριστιανούς
πρό Χριστοῦ.
Αὐτός, λοιπόν, ὁ ἀπὸ μηχανῆς θεὸς τῶν
εὐφάνταστων προγόνων μας,ὁ ὁποῖος μόνο
ἐκεῖνος μποροῦσε νὰ δώσει λύση στὰ προβλήματά τους, μικρά, μεγάλα, ὑπαρξιακά,
ἐγκόσμια, ἔγινε πραγματικότητα. Ναί! Ὁ

ἀληθινὸς Θεὸς «ἐφανερώθη ἐν σαρκὶ» ἔλαβε
σάρκα πραγματικὴ καὶ ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος
χωρὶς ἁμαρτία γιὰ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο,
τὸν παγιδευμένο στὶς ἁμαρτίες καὶ ἐγκλωβισμένο στὶς ἀδυναμίες του καὶ ἔρημο, ἀπομονωμένο στὰ ἀδιέξοδά του. Αὐτὸς ὁ Κύριος
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ
Θεοῦ, «σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν»
(Ἰωάν.1,14). Ὁ Ἰησοῦς
Χριστός, εἶναι ὁ ἀπό
τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ
Θεός, τὸν Ὁποῖον προσκυνοῦμε σήμερα
«Βρέφος ἐσπαργανωμένον κείμενον ἐν τῆ
φάτνη» δοξολογούμενο
ἀπὸ ἀγγέλους καὶ προσκυνούμενο ἀπὸ τοὺς
Ποιμένες τῆς Βηθλεὲμ
καί τοὺς σοφοὺς μάγους ἐξ ἀνατολῶν.
Αὐτὸ τὸ ὕψιστης
σημασίας γεγονὸς μνημονεύουμε κυρίως
στὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων. Καὶ εἴθε νὰ
τὸ μνημονεύουμε καὶ νὰ τὸ τιμοῦμε ὄχι μόνο
ὡς ἕνα γεγονὸς τοῦ παρελθόντος, ἀλλὰ ὡς
ἕνα γεγονὸς μὲ παντοτεινή, αἰώνια ἀξία. Γεγονὸς ὑπέρτατο γιὰ νὰ γεμίζει τὴν καρδιά
μας ἡ συνεχής θύμησή του, μὲ ἀκατάπαυστη
δοξολογία καὶ εὐχαριστία στὸ Θεό μας, μὲ
ψυχικὴ δύναμη καὶ κουράγιο καὶ ἐλπίδα κάθε
ὥρα καὶ στιγμή. Ἀδελφοί! «Θεὸς ἐφανερώθη
ἐν σαρκί» Νὰ χαίρεστε καὶ νὰ ἀγαλλιᾶσθε
γιὰ πάντα. Ἀμὴν

ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ, ΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!

†ο ε λευθερουπολεωσ Χρυσοστομοσ

Ὑπὸ τοῦ Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Παπαδάκη
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου

M

ὲ κατάπληξη καὶ θλίψη διαβάσαμε στὸν
τύπο, ἄρθρο γνωστοῦ πολιτικοῦ καὶ ἀρχηγοῦ μικροῦ κόμματος, νὰ καταφέρεται
κατὰ τρόπον προσβλητικό, μεστὸ ἐμπαθείας
καὶ κενὸ ἱστορικῶν γνώσεων καὶ στοιχείων,
πρὸς τοὺς θεματοφύλακες τοῦ Γένους καὶ
τῆς Ὀρθοδοξίας μας, ποὺ εἶναι οἱ Ἱεράρχες
μας στὶς μέρες τῆς συγκλήσεως τῆς συνάξεως
τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Ὀκτωβρίου καὶ τὴν
μετ’ αὐτῆς παρουσίαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
μὲ ὁμάδα Ἱεραρχῶν στὸ μέγαρο Μαξίμου
διὰ τὴν διὰ ζώσης διευθέτησιν ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων καὶ τὴν ἐπίλυσιν τοῦ ἐρήμην τῆς Ἐκκλησίας ἀναφανέντος θέματος,
ποὺ ἀφορᾶ τὴν Ὀρθόδοξον Χριστιανικὴν
παιδείαν τῶν Ἑλληνοπαίδων, ὁπότε μὲ
πηχυαίους τίτλους γνωστὴ ἐφημερίδα δημοσίευσε ἄρθρον: «Οἱ μουλάδες ἐνίκησαν».
Ποιοὶ εἶναι, κύριε, οἱ μουλάδες; Ὥστε
μωαμεθανοὶ εἶναι οἱ Ἕλληνες Ἱεράρχες;
Ὁ μουλᾶς εἶναι ἱεροδικαστὴς τῶν μουσουλμάνων μὴ ἔχοντας ποτὲ σχέσιν μὲ
ἀγῶνες, μὲ θυσίες, μὲ μαρτύρια, μὲ προσφορὰ πρὸς τὴν πατρίδα του, πρὸς τὴν
θρησκείαν του, πρὸς τὶς ἰδέες του. Οἱ μου-

λάδες εἶναι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι κατὰ μυριάδες
ἔλαβαν ἀποφάσεις γιὰ τοὺς θανάτους Νεομαρτύρων Ἑλλήνων, ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους περιλαμβάνοντο Πατριάρχες, ἀρχιερεῖς,
ἱερεῖς, μοναχοὶ καὶ πλῆθος ραγιάδων ἀνεξαρτήτου ἡλικίας. Οἱ μουλάδες εἶναι αὐτοί,
οἱ ὁποῖοι ἐφανάτιζαν τὰ στίφη τῶν γενιτσάρων γιὰ νὰ κατασφάξουν καὶ νὰ ἀφανίσουν τοὺς ἴδιους τούς προγόνους τους
καὶ σεῖς τώρα τοὺς θεματοφύλακες τῶν
ἱερῶν καὶ ὁσίων τοῦ Γένους μας, αὐτοὺς
ποὺ παρέλαβαν τὴ σκυτάλη ἀπὸ ἀπειράριθμο πλῆθος μαρτύρων Ἀρχιερέων καὶ
τονίζω ἐθνομαρτύρων, τοὺς ἀποκαλεῖτε
μουλάδες;
Βλέπουμε αὐτὸ ποὺ ἀποκαλεῖτε πρόοδο
ποῦ ὁδήγησε τὴ δύσμοιρη πατρίδα μας.
Βλέπουμε αὐτὸ ποὺ λέτε πολιτισμὸ σὲ
ποιὰ βαρβαρότητα ὁδηγεῖ τὴν ἴδια τὴν
Εὐρώπη. Σὲ πιὸ σημεῖο ἀπόγνωσης ὁδηγεῖ
ἡ πρόοδός σας σήμερα. Μία παραπαίουσα
νεότητα δίχως ὄνειρα καὶ ὁραματισμούς,
δίχως ἐργασία καὶ ἰδανικά, δίχως φιλοπατρία καὶ φιλόθρησκα αἰσθήματα.
Γνωρίζετε τὰ ρασοφόρα παλληκάρια
τῆς Ἐκκλησίας μας; Ἀπὸ τὸν ἡγούμενο
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τὸν Γαβριὴλ τῆς Κρήτης μέχρι τὸν Σαμουὴλ
στὸ Κούγκι, ἀπὸ τὸν Σαλώνων Ἠσαΐα
μέχρι τὸν Πατριάρχη Γρηγόριο τὸν Ε΄,
ἀπὸ τὸν Αἰμιλιανὸ Γρεβενῶν μέχρι τὸν
Χρυσόστομο Σμύρνης, ἀπὸ τὸν Παπαβλαχάβα μέχρι τὸν Διονύσιο τὸν Σκυλόσοφο,
ἀπὸ τὸν Παπαφλέσσα μέχρι τὸν Ἀθανάσιο
Διάκο, ἀπὸ τὸν Χρύσανθο Τραπεζοῦντος
μέχρι τὸν Κορινθίας Δαμασκηνό καὶ πλῆθος
ἀναρίθμητο. Ἰδιαίτερα Ἀρχιερέων καὶ Ἱερέων, οἱ ὁποῖοι θυσιάστηκαν κυριολεκτικὰ
γιὰ τὴν πατρίδα κατὰ τοὺς ἔνδοξους Μακεδονικοὺς ἀγῶνες καὶ τῶν ὁποίων ἡ θυσία
μαζὶ μὲ τοῦ Παύλου Μελᾶ ἐτάραξαν τὰ
λιμνάζοντα νερὰ τῶν Ἀθηνῶν καὶ ὁδήγησαν τὴν πατρίδα μας σὲ μία νέα ἐποποιΐα,
τὴν ἐποποιΐα τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶνος.
Μήπως παρόμοιο δεῖγμα μποροῦμε νὰ συναντήσουμε καὶ στὴ Δύση; Μήπως οἱ Καθολικοὶ καὶ ὅλες οἱ Προτεσταντικὲς ὁμάδες
κατὰ καιροὺς ἔδειξαν τὰ ἴδια αἰσθήματα
φιλοπατρίας καὶ χριστιανικῆς αὐτοθυσίας;
Ἐρευνεῖστε, παρακαλῶ, τὸν τρόπο μὲ τὸν
ὁποῖον ἀσπάσθηκαν τὴν Ὀρθοδοξία Ἰσλαμικοὶ λαοὶ καὶ ἐκεῖ θὰ δεῖτε τὸ μεγαλεῖο
τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ὀρθοδοξίας, ὥστε
νὰ ἐπιλέξουν αὐτὴν ὅλοι οἱ λαοὶ τῶν Σλάβων.
Συνομήλικος τοῦ Μωάμεθ ὑπῆρξε ὁ
Ἡράκλειος. Ἐρευνεῖστε, παρακαλῶ, τὶς
ἄγριες ἐπιθέσεις ποὺ ἐδέχετο ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ
καὶ ἀκόμη τὴ συμφορὰ τὴν ὁποίαν δέχθηκαν ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανικοὶ πληθυσμοὶ τῶν πρεσβυγενῶν πατριαρχείων
μας. Ἐμεγαλούργησε μία Βυζαντινὴ χιλιόχρονη αὐτοκρατορία, ἐκπολίτισε καὶ
καταύγασε μὲ τὸ φῶς της Ἀνατολὴ καὶ
Δύση καὶ πρωτοστάτης σ’ αὐτὴ τὴν μεγαλουργία ὑπῆρξε ἡ Μεγάλη μας Ἐκκλησιὰ

καὶ ὁ θρόνος τοῦ Πατριάρχη μας.
Καὶ ὅμως πεισματικὰ παραθεωρεῖται
αὐτὴ ἡ περίοδος, ἡ ὁποία ὁδήγησε τὴν
Εὐρώπη στὴν ἀναγέννηση. Ρασοφόροι
ἦταν οἱ δυὸ καλόγεροι ποὺ ἔφεραν ἀπὸ
τὴν Κίνα στὴν Εὐρώπη τὸ μετάξι. Ρασοφόροι ἦταν οἱ δύο Θεσσαλονικεῖς ἐκπολιτιστὲς τῶν Σλάβων, Κύριλλος καὶ Μεθόδιος. Ρασοφόροι ἦταν οἱ διδάσκαλοι τοῦ
Γένους Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Νεόφυτος Βάμβας, Εὐγένιος Βούλγαρης, Κωνσταντῖνος
Οἰκονόμος, Ἀθανάσιος Πάριος, Νικόδημος
Ἁγιορείτης καὶ τόσοι ἄλλοι.
Τὸ ράσο εἶναι ζυμωμένο μὲ τὴν Ἱστορία
καὶ τὰ ἰδανικὰ τοῦ Ἔθνους μας. Δὲν διαχωρίζεται Ἐκκλησία καὶ Ἔθνος καὶ στοὺς
νεώτερους ἀγῶνες γνώριζε πὼς πρωτοστάτησε καὶ πάλι ἡ Ἐκκλησία. Ὅταν στὴν
ἐποχὴ τοῦ 40 οἱ Κυβερνήσεις ἔφυγαν στὴ
Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴν Ἀλεξάνδρεια, οἱ
Ἕλληνες Ἀρχιερεῖς καὶ Ἱερεῖς ἀνέλαβαν
τὴν εὐθύνη, τὴν ὑποχρέωση καὶ τὸ καθῆκον
γιὰ νὰ τονώσουν τὸ ἠθικὸ τῶν Ἑλλήνων,
νὰ ντύσουν τὸν ρακένδυτο καὶ γυμνὸ λαό,
νὰ δώσουν ψωμὶ στὰ πεινασμένα της παιδιὰ
καὶ νὰ βρεθοῦν στὶς ἐπάλξεις τῶν πρώτων
γραμμῶν καὶ νὰ βροντοφωνάξουν τὸ
«Ἀέρα» καὶ νὰ ἐμψυχώσουν τοὺς στρατιῶτες μας ἐπικαλούμενοι τὴν βοήθεια τῆς
Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ. Αὐτοὶ ἦταν, αὐτοὶ
εἶναι καὶ αὐτοὶ θὰ παραμείνουν ὡς ὑπέρμαχοι τῶν ἀκαταλύτων ἰδανικῶν τοῦ Γένους καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας μας οἱ Ἕλληνες
Ἱεράρχες καὶ γενικῶς οἱ Κληρικοὶ τῆς πατρίδος μας.
Σᾶς ἐπιστρέφουμε τὸν ἀδόκιμο τίτλο
«μουλάδες» μὲ τὴν παράκληση νὰ διαβάσετε
λίγη Ἱστορία.

Υ.Γ.
Τί ἀδικία στ’ ἀλήθεια νὰ ζητᾶτε ψήφους ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ εἶναι βαπτισμένοι «ἀπὸ
μουλάδες, κοινωνοῦν ἀπὸ μουλάδες, πιστεύουν στοὺς μουλάδες καὶ εἶναι μέλη τῆς
Ἐκκλησίας τῶν μουλάδων».

Τοπικά

Ὑπό τοῦ οἰκονόμου π. Γεωργίου Μπάτζιου
Ἐφημερίου Ἀκροποτάμου

Η Φτέρη ἦταν ἕνα μικρό ἑλληνικό χωριό,

πού ἡ ἱστορία του χάνεται στά βάθη τῶν αἰώνων.
Ἦταν χωμένο μέσα στό Ὄρος Σύμβολο, νότια τοῦ
χωριοῦ Ἀκροπόταμος καί δυτικά τοῦ χωριοῦ Φωλεά.
Τό πιό πιθανό εἶναι νά κτίσθηκε σέ τοῦτο τό μέρος
διά τήν ἀποφυγήν τῶν πειρατῶν οἱ ὁποῖοι λυμαί‐
νονταν τά παράλια λίγο πιό νότια του χωριοῦ.
Ὀνομάστηκε Φτέρη ἀπό τίς πολλές φτέρες πού
εἶχε ἐκεῖ γύρω.
Οἱ Φτεριῶτες ἦσαν καί εἶναι ἀληθινοί καθαρό‐
αιμοι Μακεδόνες. Ἀνθρωπομορφικά θά μποροῦσε
κανείς νά τούς κατατάξει στούς μέτριους μέ ψηλούς
ἀνθρώπους μέ τά χαρακτηριστικά τῆς γνήσιας
Ἑλληνικῆς Μακεδονικῆς ράτσας πού ἔμεινε ἀναλ‐
λοίωτη σέ ἀρκετά μέρη τοῦ Παγγαιοριτικοῦ χώρου
καί ἀλλοῦ. Ἀπέναντι λοιπόν ἀπό τό Παγγαῖο, στό
ὄρος Σύμβολο καί δίπλα σέ ἕνα ποτάμι μέ γάργαρα
νερά ἀποκομμένοι ἀπό τόν κόσμο καί ἀπό τόν
φόβο τῶν ληστῶν καί πειρατῶν, οἱ Φτεριῶτες
εἶχαν κτίσει ἕνα μικρό χωριό πού τό ἀποτελοῦσαν
50 μέ 60 πέτρινα σπίτια καί κατοικοῦσαν ἰσάριθμες
οἰκογένειες κτηνοτρόφων.
Οἱ κάτοικοι τῆς Φτέρης ζοῦσαν κυρίως ἀπό τήν
κτηνοτροφία καί ἀπό τήν λίγη γεωργία. Ἀσχολοῦνταν
πολύ μέ τό κυνήγι.
«Ἔτρωγαν καί ζοῦσαν ἀπό τό κυνήγι ὅλο τό
χρόνο καί μόνο τά Χριστούγεννα καί τό Πάσχα

ἔτρωγαν κρέας ἀπό τά δικά τους ζῶα»1.
Τά κυνήγια τους ἦταν ἀγριογούρουνα, ἐλάφια,
ζαρκάδια, λαγοί, πέρδικες, μπεκάτσες κ.ἄ. Παρ’
ὅλη τήν φτώχεια τους κατάφεραν νά χτίσουν μία
Ἐκκλησιά ἀφιερωμένη στόν ἀγαπημένο τους ἅγιο,
τόν μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, καί ἕνα μικρό σχολεῖο
ὅπου μάθαιναν γράμματα.
Ἦρθαν ὅμως τά δύσκολα χρόνια τοῦ Α΄ παγκο‐
σμίου πολέμου καί ἡ Βουλγαρική κατοχή καί τό
ἔτος 1916 ἔμελε νά εἶναι μοιραῖο γιά τό χωριό καί
τούς κατοίκους τῆς Φτέρης. Στήν Καβάλα ἕδρευε
τό 4ο σῶμα στρατοῦ καί προσωρινός διοικητής
του ἦταν ὁ Συνταγματάρχης Χατζόπουλος. Πιστός
στά κελεύσματα τῆς κυβερνήσεως τῶν Ἀθηνῶν καί
ἐλαφρά τῇ καρδία, χωρίς νά σκεφθεῖ τό κακό πού
ἐπρόκειτο νά πάθει ἡ Ἀνατολική Μακεδονία μέ
τήν ἀπομάκρυνση τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνά‐
μεων ἀπό τήν Καβάλα, συναίνεσε στό νά μεταφερθεῖ
τό 4ο σῶμα μέ ὅλον τόν ὁπλισμό του στό Γκέρλιτς
τῆς Γερμανίας.
Μέ τήν ἀναχώρηση τοῦ 4ου σώματος στρατοῦ
γιά τήν Γερμανία, πέτυχε τό σχέδιο τῶν Γερμανο‐
Βουλγάρων, ἔμεινε ἀφρούρητη καί ἀπροστάτευτη
ἡ Ἀνατ. Μακεδονία καί ἄρχισε ἡ κατάληψη τῶν
ἐδαφῶν ἀπό τούς Βουλγάρους καί ἡ ἄθλια κατοχή

1. Ἀνάλεκτα τοῦ Παγγαίου. Ἀνδρέα Κ. Παπαν‐
δρέου, σελ. 60‐66.
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τοῦ Α΄ Παγκοσμίου πολέμου μέ τίς ἐξορίες, ἐκτο‐
πίσεις, τίς ἀγγαρεῖες, τήν πείνα, τήν ψείρα, τίς
ἀρρώστιες, τούς ξυλοδαρμούς, τίς δολοφονίες, τίς
ὁμαδικές ἀπελάσεις καί τήν ἐξαθλίωση σέ βάρος
τοῦ ντόπιου ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, καθώς ξεκλη‐
ρίστηκαν χωριά ὁλόκληρα.
«Οἱ Γερμανοί ἔδειξαν ἐπίτηδες ἀδιαφορία καί
μέ τήν ἀπουσία τους, ἀφήκαν τίς ὁπλισμένες χεῖρες
τῶν Βουλγάρων νά δράσουν ἐλεύθερα κατά τῶν
Ἑλληνικῶν πληθυσμῶν»2 Ἐπίσης« οἱ Βούλγαροι
ἐκμεταλλεύτηκαν τήν εὐκαιρία καί ἐπιδόθηκαν σέ
συστηματικό ἐκβουλγαρισμό τῆς περιοχῆς. Συνερ‐
γάστηκαν μέ τούς Τούρκους σέ βάρος τῶν Ἑλλή‐
νων»3.
Στήν Ἀνατολική Μακεδονία κατά τόν Α΄ Παγκό‐
σμιο πόλεμο: «α) 30.000 ἄνθρωποι πέθαναν, β)
42.000 ἄνθρωποι ἀπήχθησαν ἀπό τούς Βουλγάρους,
γ) 12.000 ἄνθρωποι πῆγαν οἰκειοθελῶς στή Βουλ‐
γαρία γιά νά μήν πεθάνουν ἀπό τήν πείνα καί δ)
12.000 ἄνθρωποι πέθαναν στήν Βουλγαρία ἀπό
τήν πείνα καί τίς στερήσεις4 ».
Τό χωριό τῆς Φτέρης δέν γλίτωσε ἀπό τά χέρια
τῶν Βουλγάρων καί ἀρχάς Σεπτεμβρίου τοῦ 1916
δέχθηκε τήν ἐπίθεσή των. Τήν στιγμή τῆς κατάληψης
τό χωριό ἀριθμοῦσε 100 κατοίκους.
Οἱ θάνατοι τῶν ἐξορίστων στήν Βουλγαρία ἀνέρ‐
χονται στούς 35, ἐνῶ ἀκόμη 35 ἐξόριστοι στήν
Βουλγαρία μπόρεσαν νά ἐπιστρέψουν. Τά κατε‐
στραμμένα σπίτια τοῦ χωριοῦ ἀνέρχονται στά 40,
ἐνῶ ἀναφέρεται πώς ἅρπαξαν ἀκόμη καί ὅλες τίς
ζωοτροφές.
Ὁ ἐπονομαζόμενος Κων/νος Κυριακός, πού γεν‐
νήθηκε στά Λακκοβήκια, γιατρός στό ἐπάγγελμα,
εἶχε ἰδιοκτησίες στό χωριό τῆς Φτέρης καί μελλίσια.
Γύρω στά τέλη Φεβρουαρίου μέ ἀρχές Μαρτίου
τοῦ 1919, ἀφοῦ ἔδωσε ὅρκο, ἔκανε τήν ἀκόλουθη
κατάθεση μπροστά στήν ἐπιτροπή πού ἔπαιρνε
συνεντεύξεις γιά τίς θηριωδίες κατά τήν Βουλγαρική
κατοχή στήν Ἀνατολική Μακεδονία. «Ἕνα μήνα

2. Ἔκθεσις τῆς πανεπιστημιακῆς ἐπιτροπῆς, περί

τῶν ἐν τῇ Ἀνατολική Μακεδονία διαπραχθεισῶν
ὑπό τῶν βουλγάρων ὠμοτήτων καί καταστροφῶν,
Ἀθῆναι 1918.
3. Η Μεσορώπη στό Παγγαῖο. Βασ. Ν. Φυνδάνη,
Τόμος Α΄ σελ. 142‐144.
4. Ἀπό τά Βαλκανικά σύμμεικτα σελ. 323. Ἀρετή
Τούντα‐ Φεργάδη, Καθηγήτρια.

μετά τήν βουλγαρική κατάληψη, ἔφτασε ἐδῶ τό
158ο Σύνταγμα τοῦ Τουρκικοῦ Πεζικοῦ, διοικούμενο
ἀπό τόν συνταγματάρχη Μαχμούτ Νεντίν Μπέη,
πού στρατοπέδευσε στό χωριό Μπόμπλιανη. Οἱ
στρατιῶτες διέπραξαν κάθε εἴδους λεηλασίες εἰς
βάρος τῶν κατοίκων, κατέστρεψαν ὅλα τά χριστια‐
νικά σπίτια. Βούλγαροι καί Τοῦρκοι ἀξιωματικοί
ἔμπαιναν στά σπίτια τῶν Ἑλλήνων χωρικῶν τῆς
Φτέρης καί διά τῆς βίας ἀποσποῦσαν χρήματα,
προμήθειες, ἐργαλεῖα ἀπό χαλκό κ.α. Κατόπιν τούς
ὑποχρέωναν διά τῆς βίας νά ἐγκαταλείψουν τά
σπίτια τους καί νά καταφύγουν στό Πράβι. Ἀκο‐
λούθως οἱ ἄνδρες ἐξορίστηκαν στή Βουλγαρία καί
οἱ γυναῖκες καί τά παιδιά ἔμειναν μόνοι στό Πράβι»5.
Ο «Α΄ παγκόσμιος πόλεμος ἔληξε μέ τήν ἀνακωχή
πού εἶχε ὑπογράψει ἡ Γερμανία τό Νοέμβριο τοῦ
1918»6.
Τό μόνο πού ἔμεινε ὄρθιο στό χωριό ἦταν ἡ
Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἀπομεινάρι τοῦ Α΄
Παγκοσμίου πολέμου γιά νά θυμίζει ὅτι ὑπῆρχε σέ
αὐτό τό χῶρο κάποτε ἕνα Ἑλληνικό χωριό πού τό
λέγαν Φτέρη. Ἀλλά καί αὐτή ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου δυστυχῶς τό 1938 κάηκε ἀπό ἀπροσεξία
ἀσυνείδητων κυνηγῶν, πού μία παγερή νύχτα ἄνα‐
ψαν φωτιά πάνω στό γυναικωνίτη, ἀφοῦ ἔστρωσαν
μερικές λαμαρίνες πάνω στά σανίδια τῆς πατωσιᾶς,
τούς πῆρε ὁ ὕπνος καί ἡ Ἐκκλησία λαμπαδίασε
ὅλη καί κάηκαν τά πάντα. Τό μόνο πού σώθηκε
εἶναι ἕνα θαυμάσιο Εὐαγγέλιο ἐκδόσεως Βενετίας
τοῦ προπερασμένου αἰώνα πού βρίσκεται σήμερα
στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.
Πέρασαν ἀρκετά χρόνια ἀπό τότε, αὐτοί πού
ἀναστάτωναν τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς μας
ἡσύχασαν, σταμάτησαν πιά νά ἀκούγονται οἱ ἐκκω‐
φαντικοί κρότοι τῶν πολεμικῶν ὅπλων καί ἁπλώθηκε
ἡ εἰρήνη. Οἱ κάτοικοι τῶν γειτονικῶν χωριῶν ἄφοβα
πιά ἐπισκέπτονταν τή Φτέρη καί ἔβλεπαν μέ δάκρυα
στά μάτια τήν καμμένη Ἐκκλησιά. Ἔτσι ἀποφάσισαν
γύρω στά 1958 νά ξανακτίσουν τήν καμμένη
Ἐκκλησιά γιά νά μποροῦν ἄνετα σέ αὐτόν τόν
εὐλογημένο τόπο νά ἐκπληρώνουν τό χρέος τῆς
προσευχῆς. Ἔτσι ἀπό τότε κάθε χρόνο τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου γίνεται λαμπρή πανήγυρις.

5. Τό χρυσοφόρο Παγγαῖο στήν παγκόσμια ἱστο‐

ρία. Βασ. Ν. Φυνδάνη, σελ. 226‐227.
6. Η Καβάλα στά χρόνια του Α Παγκοσμίου Πο‐
λέμου 1916‐1918, σελ. 231.

Τοῦ Δημ. Θ. Κύρου,
Θεολόγου - Φιλολόγου

ΣΤIΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ

τοῦ 1932 τό βράδυ ἔγινε στή Χαλκιδική μεγάλος
σεισμός ἐντάσεως 6,9 Ρίχτερ μέ ἐπίκεντρο τόν κόλπο τῆς Ἱερισσοῦ. Τρία χωριά τῆς βορειοανατολικῆς Χαλκιδικῆς, ἡ Ἱερισσός, τό Γομάτι καί τό Στρατώνι, ἰσοπεδώθηκαν μέ
150 νεκρούς καί 280 περίπου τραυματίες. Σοβαρές ζημιές ἔπαθαν καί ἄλλα χωριά τῆς
ἴδιας περιοχῆς σέ κατοικίες καί ἄλλα κτίσματα (σχολεῖα, ἐκκλησίες κ.ἄ.) καί κυρίως ἡ
Ἀρναία, ἡ Μεγάλη Παναγία, τά Στάγειρα, ἡ Στρατονίκη, τό Παλαιοχώρι καί τό Νεοχώρι1.
Ὁ τότε Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως Σωφρόνιος πληροφορηθείς τό τραγικό
αὐτό γεγονός καί τά ἀποτελέσματά του ἔδωσε ἐντολή γιά τήν πραγματοποίηση
ἐράνου στήν Μητροπολιτική περιφέρειά του.
Ἀπό τόν ἔρανο συγκεντρώθηκαν 10.611 δραχμές, οἱ ὁποῖες ἐστάλησαν μέσω τοῦ
ὑποκαταστήματος τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας Θεσσαλονίκης στό ὄνομα τοῦ Μητροπολίτη
Ἱερισσοῦ καί Ἁγίου Ὄρους Σωκράτη.
Στίς 11 Ὀκτωβρίου ὁ Μητροπολίτης Σωφρόνιος ἔστειλε ἐπιστολή πρός τόν Μητροπολίτη Σωκράτη, στήν ὁποία ἀναφέρεται στόν πραγματοποιηθέντα ἔρανο καί ἐκφράζει
τήν ἐπιθυμία του νά πληροφορηθεῖ, ἄν καταστράφηκε τό σπίτι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
ἐπιτρόπου τῆς Στρατονίκης, στό ὁποῖο γευμάτισε, ἤ ἄν ἔπαθε κάτι ἡ οἰκογένειά του,
γιά νά τοῦ στείλει συνδρομή οἰκονομική, καί γενικά νά πληροφορηθεῖ λεπτομερῶς γιά
τίς ζημιές στά χωριά Στάγειρα, Στρατονίκη, Στρατώνι καί Μεταλλόλακο, τά ὁποῖα
γνώρισε σέ ἐπιτόπια ἐπίσκεψή του παλαιότερα καί ἄν ἔπαθε κάτι τό ξενοδοχεῖο τοῦ
Στρατωνίου, στό ὁποῖο ἔμεινε παλαιότερα.
Αὐτούσια ἡ ἐπιστολή2 τοῦ Μητροπολίτη Ἐλευθερουπόλεως Σωφρονίου ἔχει ὡς
ἑξῆς:

Σημειώσεις:
1
Ενδεικτικά γιά τούς σεισμούς τῆς Χαλκιδικῆς τοῦ 1932 βλέπε: α) Τίς ἡμερήσιες ἐφημερίδες τῶν ἡμερῶν
ἐκείνων, β) Δ. Φλωρᾶ, Αἱ καταστροφαί ἐκ τῶν σεισμῶν τῆς Χαλκιδικῆς καί τά ἐξ αὐτῶν πορίσματα
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τεῦχος 2 (1932) σελ. 21-28, καί γ΄) Μαξίμου Μαραβελάκι, Γεωλογικοί καί μακροσεισμικοί χαρακτῆρες τῶν σεισμῶν τῆς Χαλκιδικῆς, Σεπτέμβριος 1932, Θεσσαλονίκη 1933.
2

Ἡ ἐπιστολή δημοσιεύθηκε αὐτούσια ἀπό τόν γράφοντα στήν ἐφημερίδα «ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΤΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ» (βλ.
Δημ. Θ. Κύρου, ἀπό τά Ἀρχεῖα τῆς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ. Οἱ σεισμοῖ τοῦ 1932 στήν Χαλκιδική, ἐφημ.
«ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΤΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ», φ. 47/Νοέ. - Δεκ. 1981, σελ.4) καί περιληπτικά σέ ἐφημερίδα τῆς Χαλκιδικῆς
(βλ. Δημ Θ. Κύρου, Οἱ σεισμοῖ τοῦ 1932 στήν Χαλκιδική, ἐφημ. «ΓΝΩΜΗ», φ. 1/ 16- 30.9.1989, σελ. 2). Εἶναι
χειρόγραφη, διαστ. 20x30 ἑκ., ὑπογράφεται ἀπό τόν (καί συντάκτη) ἀποστολέα καί σφραγίζεται μέ τή σφραγίδα
τῆς Μητροπόλεως.
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Ἀριθμ. 342

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Τῷ σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Ἱερισσοῦ καί Ἁγίου Ὄρους
κυρίῳ Σωκράτῃ, ἀγαπητῷ ἐν Χριστῷ ἀδελφῷ ἔρρωσθε ἐν Κυρίῳ!
Ἔπρεπε βεβαίως πρό πολλοῦ νά Σᾶς γράψω ἐκφράζων τήν συμμετοχήν μου
εἰς τήν συμφοράν, ἥτις ἔπληξε τήν ἐπαρχίαν Σας. Ἀνέμενον ὅμως νά περατωθῇ
ὁ ἔρανος διά νά ἔχῃ ἡ μετοχή καί οὐσιαστικόν πως περιεχόμενον. Τό προϊόν, δραχμαί δέκα χιλιάδες ἑξακόσιαι ἔνδεκα (10.611), ἀπέστειλε χθές τό ἐνταῦθα ὑποκατάστημα τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, ὑπ’ ἀριθμ. 306, ἐπ’ ὀνόματι Ὑμῶν, εἰς τό
ἐν Θεσσαλονίκῃ, κατά τήν συνημμένην ἀπόδειξιν ὑπέρ τῶν σεισμοπαθῶν.
Εὐγνώμων δέ ἐκ τῆς φιλοξενίας, ἥν ἐδέχθην ἐν Στρατονίκῃ (Ἰσβόρῳ)1, ἐπιθυμῶ νά μάθω, ἄν ἡ οἰκία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτρόπου, παρ’ ᾧ ἐγευμάτισα, κατεστράφη ἤ ἔπαθέν τι ἡ οἰκογένειά του, διά ν’ ἀποστείλω καί ἰδιαιτέρως πρός
αὐτούς μικράν τινα συνδρομήν2. Ἐν γένει ἐνδιαφέρομαι νά μάθω λεπτομερείας
περί τῶν ζημιῶν, ἅς ὑπέστησαν τά Στάγειρα, ἡ Στρατονίκη, τό Στρατώνιον καί
ὁ Μεταλόλακος3, χωρία τά ὁποῖα ἐξ αὐτοψίας ἐγνώρισα4. Τό ξενοδοχεῖον εἰς ὅ
ἔμεινα ἐν Στρατωνίῳ ἔπαθέ τι5;
Ἐπικαλούμενος τήν θείαν ἀντίληψιν ἐπί τούς παθόντας καί ἐπί τούς συμπάσχοντας καί συντρέχοντας, ἀσπάζομαι Ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ.
Ἐν Πραβίῳ (Παγγαίου) τῇ 11ῃ Ὀκτωβρίου 1932 ἀγαπητός ἐν Αὐτῷ ἀδελφός καί ὅλως πρόθυμος.
Αἱ δονήσεις παρ’ ἡμῖν συνεχίζονται.

AMBΩN

† Ὁ Ἐλευθερ(ουπόλεως) ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
(Σφραγίδα Μητρόπολης)
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1

Δέν γνωρίζουμε πότε φιλοξενήθηκε στή Στρατονίκη ὁ Μητροπολίτης Σωφρόνιος.

2

Σύμφωνα μέ μαρτυρία τοῦ ἐφημερίου τῆς Στρατονίκης παπα- Μαν. Παπαγιάννη σέ ἐπιστολή του πρός τόν Μητροπολίτη Ἱερισσοῦ στίς 27-10-1932 ὁ ἐκκλησιαστικός ἐπίτροπος ὀνομαζόταν Γεώργιος Ἀδαμούδης καί ἡ οἰκία
του «ἔπαθε μεγίστην ζημίαν» (βλ. Δημ. Θ. Κύρου, Ἀπό τά ἀρχεῖα..., φ. 49/Φεβρ. 1982, σελ. 2,ὅπου δημοσιεύεται
αὐτούσια ἡ ἐπιστολή τοῦ ἐφημερίου).
3

Ὁ οἰκισμός αὐτός εἶναι γνωστός ἀπό τή Βυζαντινή ἐποχή μέ τήν ὀνομασία Σιδηροκαύσια. Κατά τήν ἐποχή τῆς
Τουρκοκρατίας ὀνομαζόταν (τουρκιστί) Μαντέμ Λάκκος καί δυστυχῶς ἡ ὀνομασία αὐτή χρησιμοποιεῖται “κατά
κόρον” μέχρι καί σήμερα.

4
5

Δέν γνωρίζουμε πότε ἐπισκέφθηκε τά χωριά αὐτά ὁ Μητροπολίτης Σωφρόνιος.

Σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τοῦ Στρατωνικιώτη Βασ. Βασιλείου (ἐτῶν 75 τό 1983) πρός τόν γράφοντα, τό ξενοδοχεῖο αὐτό (τοῦ Θεοδωρίδη) κατέρρευσε.

Ἱστορικά

Ἀπό τό ἀρχεῖο τοῦ πατρός
Θεοδ. Α. Παπαδοπούλου, Χορτοκόπι

Β΄ μέρος

Μ᾽ αὐτά τά λίγα πού εἶπα γιά τά τρία
Καί συνεχίζουν οἱ ἐχθροί, οἱ γκρεμιγνησιότερα στοιχεῖα τῆς Νεοελληνικῆς στάδες: «Ὅλα αὐτά εἶναι θεωρίες τοῦ
Παράδοσης δέν ἔχω τή γνώμη ὅτι ἐξάντ- Κατεστημένου». «Τό μοντέρνο πνεῦμα,
λησα τό θέμα. Ἀλλοίμονό μου. Νύξεις ἡ νέα ἐπιστημονική καί κοινωνιολογική
ἔκανα καί ἀφορμή σᾶς ἔδωσα γιά νά θεώρηση τῆς ζωῆς μᾶς λέει: κάθε παλιό
εἶναι σάπιο. Ὅ,τι καισκεφθεῖτε πόσα ἀναὉμιλία
τοῦ
τέως
ἐπιθεωρητοῦ
νούργιο εἶναι προοριρίθμητα ἀγαθά καί τί
ἀμύθητος πλοῦτος καί Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Καβάλας σμένο νά ζήσει...
Ἐμεῖς εἴμαστε ἡ πρότί συμπυκνωμένη ἀκ. Θεοφίλου Κοτσμανίδη
οδος ...» Καί στ᾽ ὄνορετή κι ἀγιωσύνη ὑπάρχει πάνω σ᾽ αὐτό τό μικρό βράχο τῆς μα αὐτῆς τῆς... θεᾶς προόδου κι εὐημερίας
Βαλκανικῆς Χερσονήσου, πάνω στή μαρ- καί καλοπέρασης, εἶναι ἔτοιμοι μερικοί,
τυροπλάστρα τούτη Ἑλληνική Γῆ. Κι τά τελευταῖα ἰδιαίτερα χρόνια, νά «βγάὅλο αὐτό τό Ἀγαθό μᾶς παραδίνεται λουν στό σφυρί» ὅλη μας αὐτή τήν ἀτίἀπό γενιά σέ γενιά μέ τή Νεοελληνική μητη κληρονομιά τῆς Νεοελληνικῆς Παμας Παράδοση. Κι ὅμως οἱ ἐχθροί τῆς ράδοσης.
Εἶναι ἕτοιμοι νά θυσιάζουν νύχταΝεοελληνικῆς Παράδοσης, οἱ ἀφανιστές
αὐτοῦ τοῦ Ἀγαθοῦ, παραμονεύουν, και- μέρα στή θεά μόδα, νά προσκυνᾶνε κάθε
ροφυλακτοῦν. Καί σκοπεύουν νά ἐκτρο- καινούρια συνήθεια πού μᾶς σερβίρουν
χιάσουν τό τραῖνο τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστο- οἱ ντόπιοι καί ξένοι ἔμποροι τῶν συνειρικῆς Πορείας ἀπ᾽ τίς στέρεες γραμμές δήσεων καί τῆς Πατρίδας μας.
τῆς Νεοελληνικῆς Παράδοσης. Τά συνΚι ἐνῶ προσπαθοῦν συνειδητά καί μέ
θήματά τους: «Κάτω ἡ Ὀρθοδοξία, κάτω σύστημα, ν’ ἀπομακρύνουν κι ἐμᾶς τούς
ἡ Ἑλληνική Γραμματεία καί Τέχνη», ὥριμους στήν ἡλικία, ἰδιαίτερα ὅμως τήν
κάτω τά «ρωμαντικά ἀστικοποιημένα νεολαία τῆς Ἑλλαδας ἀπό τίς ρίζες μας,
ἀπ’ τίς παραπάνω πηγές τῆς Νεοελληπαραμύθια τοῦ 21΄...».
11
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νικῆς μας Παράδοσης, μᾶς ξεφουρνίζουν
νέους τρόπους ψυχαγωγίας: ''DISKOTEK'',
''NIGHT CLUB''. Μᾶς συνηθίζουν σέ ἐλαφρότατα θεάματα: Στήν ἄρρωστη τηλεόραση, στό κίτρινο περιοδικό, στή γαργαλιστική ἐπιθεώρηση. Μᾶς τροφοδοτοῦν
μέ ἔντεχνα δηλητηριασμένη ''λογοτεχνία'',
γεμάτη μοντέρνο πεσιμισμό κι ἀκαταλαβίστικη ἀερολογία ἤ καυτερή ἰδεολογική
καθοδήγηση τῶν ξεχασμένων πατρώνων
τους τοῦ 18ου ἤ 19ου αἰώνα... Μᾶς σερβίρουν μοντέρνα μουσική, ζωγραφική,
τέχνη.
Καί τό ρεφραίν τους πρός τούς νέους:
Ζῆστε ἐλεύθεροι. Μήν ἀκοῦτε τούς
γέρους σας... Εἶστε πιά μεγάλοι... Ἄν δέ
ζῆστε τώρα, πότε θά χαρεῖτε τή ζωή;
Ὅ,τι περασμένο βάλτε το στό ράφι.
Μοντέρνες ἰδέες, μοντέρνοι τρόποι,
νέα εἴδωλα, νέοι θεοί...
Αὐτά καί πολλά ἄλλα ρητορεύουν μέ
κομπασμό κι ὑπερηφάνεια ἀλλά κι ὑστεροβουλία οἱ ἐχθροί, οἱ χαλαστάδες τῆς
Νεοελληνικῆς Παράδοσης.
Κι ἐνῶ αὐτοί τό ξεχνοῦν, καί προσπαθοῦν κι ἐμᾶς νά συμπαρασύρουν στή
λησμονιά αὐτή, ἐμεῖς πρέπει νά τούς τό
φωνάξουμε καθαρά, νά τό γράψουμε μέ
τετράγωνα γράμματα:
1.- Ὅτι, ἕνας λαός πού ἔχει χάσει
τήν παράδοσή του, εἶναι σάν τόν
ἄνθρωπο πού ἔχει χαμένο τό μνημονικό
του, πού ἔχει πάθει ἀμνησία.
2.- Ὅτι ὅσο πιό βαθειές εἶναι οἱ
ρίζες τοῦ Ἔθνους μας τόσο πιό μεγάλη
εἶναι ἡ δύναμή του καί τόσο πιό καλύτερες εἶναι οἱ προοπτικές τῆς ἱστορικῆς
του ζωῆς.
3.- Ὅτι εἶναι ἀπόλυτα ἀληθινό, αὐτό
πού εἶπε ὁ πατέρας τῆς Ἰατρικῆς Ἰπποκράτης, γιά τήν ἐπιστήμη αὐτή: “Ἡ ἰατρική, λέγει, ὑπάρχει ἀπό τά παλιά τά
χρόνια πάντα κι εἶναι ἀρχή καί δρόμος
πού βρέθηκε. Καί ὅσα βρεθήκανε σύμφωνα μ᾽ αὐτόν εἶναι πολλά καί σωστά.
Καί βρεθήκανε μετά ἀπό πολύν καιρό...
Ὅποιος ὅμως δέν τά παραδεχθεῖ καί

τά ἀποδοκιμάσει ὅλα, κι ἐπιχειρεῖ νά
ζητήσει νἄβρει ἀπό ἄλλο δρόμο καί μέ
ἄλλο τρόπο καί λέγει πώς βρῆκε κάτι,
αὐτός εἶναι γελασμένος καί ξεγελιέται...''
Κί ἐγώ προσθέτω: Προσπαθεῖ νά ξεγελάσει καί τούς ἄλλους.
4.- Ὅτι κρατοῦμε ἀκόμα στό μυαλό
μας τήν ἀπαίσια εἰκόνα πού δημιούργησαν οἱ... μοντέρνες ἀτομικές βόμβες στή
Χιροσίμα καί στό Ναγκασάκι τῆς Ἰαπωνίας.
Καί μάθαμε ἀπ’ τίς ἐφημερίδες ὅτι οἱ
πιό μοντέρνες, οἱ προοδευτικές ''βόμβες
νετρονίου'' ὅπου θά πέφτουν, θά ''καθαρίζουν'' τούς άνθρώπους σάν κατσαρίδες
χωρίς νά πειράζουν τά ἔργα τοῦ...πολιτισμοῦ, τά ντουβάρια...
5.- Ὅτι ἐμεῖς δέ θυσιάζουμε στήν
''εἰδωλολατρεία τοῦ χρόνου'', ὅπως
λέγει ὁ σοφός Καθηγητής Τσιριντάνης.
Κάθε καινούργιο δέν εἶναι γιά μᾶς κατ’
ἀνάγκην πολιτισμός.
6.- Ὅτι χαιρόμαστε καί καμαρώνουμε
γιά ὅ,τι ξεχωριστά δικό μας -ὅπως
γράφει ὁ Ὑπουργός μας- ἐπειδή αὐτό
μᾶς κρατεῖ, μέσα ἀπό τίς ἀναπόφευκτες
μεταβολές τῆς κοινωνικῆς ζωῆς στό στέρεο
ἄξονα τῆς ἐθνότητας. Ἀπό τή θρησκεία
ὡς τά ἔθιμα τοῦ σπιτιοῦ, ἀπ’ τόν κοινό
βίο ὡς τ’ ἀγροτικά ἔργα, κτίσματα, ἐπιπλώσεις, ὑφαντά, κοινωνικές σχέσεις...
τραγούδι, χορός, ντύσιμο, διάρθρωση τῆς
οἰκογένειας...
7.-Πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι καί οἱ
σοφοί μας καί οἱ ποιητές μας καί οἱ δάσκαλοί μας καί οἱ πολιτικοί μας, ὅ,τι
σωστό κι ὡραῖο κι αἰώνιο μᾶς χάρισαν
τό κατόρθωσαν μέ τή βοήθεια τῆς Ἑλληνικῆς Παράδοσης.
8.- Ὅτι διαπιστώνουμε ἀκόμη ὅτι οἱ
ξέφρενοι νεωτερισμοί στή μόδα, στή συμπεριφορά μας, στό χορό, στά τραγούδια,
στή γενική καλλιτεχνική δημιουργία, πού
φτάνει μέχρι τό γκρέμισμα κάθε ἱεροῦ
καί ὅσιου, διαπιστώνουμε ἀπό τή ζωή
καί τά ἔργα τῶν χαλαστάδων, ὅτι ἡ
μόνη τους βάση εἶναι ὅτι δέν ἔχουν

καμία βάση... Κι ὅτι ἀκόμη τά μοναδικά
τους κίνητρα συνήθως εἶναι: ἡ κουφότητα
καί ἡ ἡμιμάθεια, “ὑστερική καί κενοδοξία
ξενομανία καί πνευματική ἀλλοτρίωση
καί τρίτο ἡ συνειδητή ἐσωτερική ἐναντίωση μέ ὅ,τι γνήσιο ὀρθόδοξο χριστιανικό,
ὅ,τι ἀληθινά δημοκρατικό, ὅ,τι σωστά
λεβέντικο λαϊκό ἔχει ἡ Ἑλλάδα μας:
Μετά ἀπ’ αὐτές τίς διαπιστώσεις πού
κάναμε στεκόμαστε βαρειά χρεωμένοι,
ἀγαπητοί ἀκροατές:
-Ἔχουμε τό βαρύ χρέος -ἐμεῖς οἱ ἡλικιωμένοι πού κρατᾶμε τή διοίκηση τῆς
κοινωνικῆς καί οἰκογενειακῆς ζωῆς στά
χέρια μας - νά ἐκτιμήσουμε τό πανάκριβο
δῶρο τῆς δημοκρατικῆς μας ἐλευθερίας:
γιατί ἐλεύθερος θά πεῖ ὑπεύθυνος γιά
τόν ἑαυτό του, τά παιδιά του, τόν τόπο
του:
- Χρωστᾶμε σεβασμό -ὅσο καί νά κακοφαίνεται σέ μερικούς ''προοδευτικούς''
χαλαστάδες -σεβασμό εἰλικρινή στή
Μάνα μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
- Οἱ γονεῖς χρωστοῦν νά σέβονται καί
ν’ ἀγαποῦν τήν οἰκογένεια. Οἱ κακοί γονεῖς, οἱ ''μοντερνιζοντες'' διαλύουν τά
κοινωνικά αὐτά κύττταρα. Αὐτοί καταστρέφουν τούς νέους. Σπάνια οἱ νέοι
ἀπό σωστές οἰκογένειες ποτίζουν φαρμάκι
στούς γονεῖς. Σπάνια σηκώνουν βέβηλο
χέρι στήν Πατρίδα.
- Χρωστᾶμε νά μελετήσουμε τά σημερινά καί νά προβλέψουμε, ὅσο εἶναι
δυνατό, τά αὐριανά προβλήματα τῶν
παιδιῶν καί τῆς Πατρίδας μας. Καί μέ
δημιουργικό θάρρος, μέ τή βοήθεια καί
τῆς γνήσιας ριζοσπαστικότητας τῶν νέων
μας νά ''πατοῦμε πάνω στό παρελθόν
γιά νά ρίχνουμε μιά ματιά στό μέλλον''
ὅπως εἶπε κι ὁ Ἄϊνστάϊν.
- Χρωστᾶμε νά ἀγαπήσουμε ἐμεῖς οἱ
ἴδιοι τή μόρφωση καί νά ἐξασφαλίσουμε
σωστή καί πλούσια μόρφωση στά παιδιά
μας.
- Νά μάθουμε, στά σχολεῖα καί στά
σπίτια μας, τά παιδιά μας, νά ἀναπτύξουν
τό κριτικό πνεῦμα καί νά μή υἱοθετοῦν

κάθε τί καινούργιο πού πάει νά μπεῖ
στή ζωή τους χωρίς πρῶτα νά τό κρίνουν.
- Νά τά βοηθοῦμε, νά συζητοῦμε δάσκαλοι καί γονεῖς μαζί τους, νά μένουν
μακρυά ἀπό τίς ἰδέες πού γκρεμίζουν
τήν Πίστη στό Θεό καί τήν ἀγάπη στή
Δημοκρατική μας Πατρίδα.
- Ἔχουμε χρέος νά ἀγαπᾶμε, νά ἐπισκεπτόμαστε καί νά φυλάγουμε τήν
πνευματική μας κληρονομιά στίς πολλές
μας ἀρχαιότητες, γιατ’ εἶναι δική μας
καί τῶν παιδιῶν μας ἰδιοκτησία.
- Ἔχουμε χρέος, νά μή ντρεπόμαστε
νά συνεχίζουμε τίς καλλίτερες Ἑλληνικές μας Παραδόσεις: νά τραγουδοῦμε
τά ἀθάνατα Δημοτικά μας Τραγούδια,
νά χορεύουμε τούς ἐθνικούς μας χορούς
τακτικότερα. Νά χρησιμοποιοῦμε στοιχεῖα
τῆς παλιᾶς διακοσμητικῆς στό ντύσιμό
μας, στά σπίτια μας.
- Δέ λέμε ὅτι θά γυρίσουμε 50, 100 ἤ
200 χρόνια πίσω τή ζωή μας. Ὄχι: Αὐτό
δέν πρέπει καί δέν μπορεῖ νά γίνει.
Γιατί πρόοδος θά πεῖ, νά προσθέτεις σέ
κάθε χθεσινό, στό παραδοσιακό, νά προσθέτεις ὅ,τι καλό ἀπ’ τό σήμερα ταιριάζει
στό δικό σου χαρακτήρα, στή Φυλή μας
καί στόν Τόπο μας.
Μέ τή λαχτάρα τοῦ ἀνθρώπου, ἀγαπητοί ἀκροατές, πού ἀγωνίζεται μέ ἐμπιστοσύνη στό Καλό Χτές νά χτίζει μέ
πόνο κι ἀγάπη τό δικό του Καλύτερο
Αὔριο ἄς συνεχίσουμε τήν τιμημένη μας
πορεία στήν Ἱστορία:
Τήν Ἑλληνική κι Ὀρθόδοξη πορεία
μας στόν Αὐριανό Κόσμο.
Ἕνα ἀπό τά Ἑλληνικά Φύλα πού πορεύονται δένοντας τήν Ἑλληνική Παράδοση μέ ὅ,τι πιό γνήσια προοδευτικό καί
συντελοῦν στή προκοπή τοῦ τόπου μας
εἶναι οἱ Ἕλληνες Πόντιοι.
Στό δεύτερο μέρος τῆς ἐκδήλωσής
μας θἄχουμε τήν εὐκαιρία νά χαροῦμε
παραδοσιακούς των χορούς.
Λίγα εἰσαγωγικά λόγια ὅμως τά θεωροῦμε ἄκρως ἀναγκαῖα γιά νά μποροῦμε
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νά ''καταλάβουμε'' ὅσο εἶναι δυνατό τούς
χορούς αὐτούς.
Πέρασαν σχεδόν 56 χρόνια ἀπό τότε
πού οἱ Πόντιοι ἀναγκάστηκαν ὄχι γιά
λόγους βιοτικῆς ἀνάγκης, ἀλλά ἀπό τό
ἐθνικό μῖσος καί τό φθόνο τῶν Τούρκων,
νά ἐγκαταλείψουν τήν κοιτίδα τους, τόν
ἀλησμόνητο Πόντο, ὅπου ἐπί 27 αἰῶνες
ἔζησαν καί ἀνέπτυξαν ἕνα ἀξιόλογο πολιτισμό μέ ἑλληνοχριστιανικό περιεχόμενο.
Ἀπό τήν πρώτη στιγμή, δηλ. ἀπό τόν
7ο αἰ. πού οἱ πρῶτοι Ἕλληνες ἄποικοι
ἐγκαταστάθηκαν στόν Πόντο ὡς τήν ὁλοκληρωτική τους ἐκρίζωση τό 1923 ἐκπλήρωσαν ἀπόλυτα τήν ἀποστολή τους.
Ζώντας στά σύνορα τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου ἀπέκτησαν ἔντονο ἀκριτικό χαρακτήρα καί ἔκαναν ἀκατάπαυστους ἀγῶνες
μέ τούς ἐχθρούς τῶν ἰδανικῶν τοῦ πολιτισμένου κόσμου,
Ἡ Μικρασιατική καταστροφή εἶχε βέβαια σάν ἀποτέλεσμα τήν ἐκρίζωση τοῦ
ἑλληνισμοῦ τοῦ Πόντου ἀπό τίς πανάρχαιες ἑστίες του ἀλλά οἱ Πόντιοι καί
μετά τήν ἐγκατάστασή τους στή μεγάλη
πατρίδα, τήν Ἑλλάδα, δέ λησμόνησαν τή
γενέτειρά τους.
Φτάνοντας οἱ Πόντιοι σάν πρόσφυγες
στήν Ἑλλάδα ἔφεραν μαζί τους καί τά
πεπραγμένα ἀπό τό ἱστορικό τους παρελθόν. Κι ἔτσι μπορεῖ νά ἀποκόπηκαν
ἀπό τό γεωγραφικό τους χῶρο, δέν
ἀποκόπηκαν ὅμως ἀπό τό ἱστορικό
τους χθές.
Μέ τήν ἐγκατάσταση τῶν Ποντίων
στόν Ἑλλαδικό χῶρο, ἔγιναν γνωστοί οἱ
Πόντιοι καί ἡ πατρίδα τους, πού βρίσκεται
στό Β.Α. τμῆμα τῆς Ἀνατολῆς, δηλ. στό
μυχό τοῦ Εὐξείνου Πόντου.
Οἱ Πόντιοι ζώντας στό πιό ἀπομακρυσμένο σημεῖο τοῦ Εὐξείνου Πόντου ἀνέπτυξαν δικό τους κοινωνικό βίο, μέ διαφορετικές ἐκδηλώσεις ἀπό τά ἑλληνικά
τμήματα τῆς φυλῆς. Δημιούργησαν θρύλους, παραδόσεις καί διαμόρφωσαν δικό

τους διαλεκτικό ἰδίωμα, πού περισώζει
πολύτιμο γλωσσικό θησαυρό ἀπό τήν
ἀρχαιότητα.
Ὁ λαός αὐτός ἔμεινε γνήσια ἑλληνικός
καί αὐτή τήν ἑλληνικότητα δέν τήν ἀμφισβήτησαν οὔτε οἱ μισέλληνες ἱστορικοί,
ὅπως ὁ Γερμανός Φαλμεράϋερ.
Στά τραγούδια τοῦ Πόντου φαίνεται
κυρίως ἡ ἑλληνική ψυχή, ἡ φυσιολατρεία,
ἡ ἀγάπη πρός τήν ἐλευθερία, ἡ φιλοτιμία,
ἡ εὐγένεια, ἡ λεβεντιά.
Ὅπως διαφέρουν ἡ διάλεκτος καί τά
ἔθιμα τοῦ Πόντου ἀπό τοῦ ἄλλου Ἑλληνισμοῦ, ἔτσι διαφέρει καί ἡ ἐνδυμασία
τῶν Ποντίων καί κυρίως ἡ γυναικεία.
Τά πάντα ὅμως φέρουν τήν γνήσια
ἑλληνική σφραγίδα.
Ἀπ’ ὅλα αὐτά συμπεραίνει κανείς ὅτι
οὔτε ἡ ἀπόσταση, οὔτε οἱ ἱστορικές περιπέτειες μπόρεσαν νά διασπάσουν τήν
ἐθνική ἑνότητα τῶν Ποντίων. Σ’ αὐτό
φυσικά ἔπαιζαν σπουδαῖο ρόλο ἡ ἐκκλησία καί τά σχολεῖα.
Μέ τίς ἀρχές τοῦ αἰώνα, πού ζοῦμε,
συμπίπτει καί ὁ τελευταίος σταθμός τῆς
προόδου τοῦ Ἑλληνισμοῦ τοῦ Πόντου.
Ὅταν τόν Αὔγουστο τοῦ 1922 ἔγινε ἡ
Μικρασιατική καταστροφή, οἱ ὁμαδικές
σφαγές, ἡ πεῖνα, οἱ ἀρρώστιες ἐξαφάνιζαν
ἕνα μεγάλο μέρος τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς
καί οἱ χαράδρες, τά βουνά καί οἱ κοιλάδες
τοῦ Πόντου ποτίστηκαν ἀπό τό αἷμα τῶν
θυμάτων τῆς Τουρκικῆς θηριωδίας, ἐνῶ
χιλιάδες στρατευμένων νέων πέθαναν
στήν ἐξορία ἀπό τήν πεῖνα καί τίς κακουχίες καί τό ἄνθος τῶν Ποντίων σέ
μόρφωση καί πλοῦτο ἀπαγχονίστηκε το
1921 στήν Ἀμάσεια.
Ὅσοι σώθηκαν βάσει τῆς Συνθήκης
τῆς Λωζάνης το 1923 ἦρθαν στήν Ἑλλάδα
καί ἐγκαταστάθηκαν σέ διάφορες περιοχές, καί κυρίως στά χωριά, ὅπου διατηροῦν πολλά ἀπό τά ἔθιμα καί τίς παραδόσεις τους.
Αὐτοί ἀποτελοῦν τούς ζωντανούς μάρτυρες τῶν Τουρκικῶν βιαιοτήτων.

Τοῦ Νικολάου Χατζητριανταφύλλου, Οἰκονομολόγου
Τό τελευταῖο κομμάτι στή Διοίκηση (management)
μετά τόν Προγραμματισμό, τήν Ὀργάνωση καί τήν
Διεύθυνση, εἶναι ὁ Ἔλεγχος. Ὁ ἔλεγχος (controlling)
σχετίζεται μέ τρόπους ἐποπτείας γιά τήν πορεία
ὑλοποίησης τῶν ἔργων σύμφωνα μέ τά σχέδια
προγραμματισμοῦ. Μέ τόν ἔλεγχο ἀξιολογούνται
οἱ φάσεις ὑλοποίησης, ἡ ἀπόδοση τῶν ἐργαζομένων
σύμφωνα μέ τούς στόχους καί, ὅπου ὑπάρχει πρό‐
βλημα, ἐπιδιώκονται διορθωτικές ἐνέργειες. Ἄρα
γίνεται κατανοητό πώς ὁ ἔλεγχος δέν πρέπει νά
εἶναι μία στατική διαδικασία στό τέλος ἑνός ἔργου
ἀλλά θά πρέπει νά εἶναι μία δυναμική καί παράλληλη
διεργασία κατά τήν ὑλοποίηση ὁποιοδήποτε στόχου.
Φυσικά σ’ ἕναν ὀργανισμό κυρίαρχο ρόλο ἔχει ὁ δι‐
οικητικός ἔλεγχος.
Ὁ διοικητικός ἔλεγχος εἶναι μία συστηματική
προσπάθεια νά καθοριστοῦν τά πρότυπα ἀπόδοσης
μέ τόν προγραμματισμό τῶν στόχων, νά σχεδιαστοῦν
τά συστήματα ἀνατροφοδότησης πληροφοριῶν, νά
συγκριθεῖ ἡ πραγματική ἀπόδοση μέ αὐτά τά προ‐
καθορισμένα πρότυπα, νά διαπιστωθεῖ ἄν ὑπάρχουν
ἀποκλίσεις, καί νά ληφθοῦν ὁποιαδήποτε μέτρα
πού ἀπαιτοῦνται γιά νά βεβαιώσουν ὅτι ὅλοι οἱ
διαθέσιμοι πόροι χρησιμοποιοῦνται μέ τόν ἀποτε‐
λεσματικότερο καί ἀποδοτικότερο τρόπο γιά τήν
ἐπίτευξη τῶν στόχων.
Πῶς ὅμως ὑπάρχει ἀποτελεσματικός ἔλεγχος ;
Ὁ ἔλεγχος καθίσταται ἀποτελεσματικός μέσω
τοῦ μηχανισμοῦ ἀνατροφοδότησης. Τί σημαίνει
ὅμως ἀνατροφοδότηση; Τό παρακάτω σχῆμα κάνει
κατανοητή τήν ἔννοιά της:
Προγραμματισμος

Ἐπεξεργασία

Ἀποτελέσματα

Ἀνατροφοδότηση (feed back)
H ἀνατροφοδότηση ἔχει δύο πλεονεκτήματα:
παρέχει στούς προϊσταμένους τίς σημαντικές πλη‐
ροφορίες γιά τό πόσο ἀποτελεσματική εἶναι ἡ προ‐

σπάθεια προγραμματισμοῦ καί ἀκόμα λειτουργεῖ
ὡς ἐργαλεῖο ἐνίσχυσης τῶν κινήτρων τῶν ὑπαλλήλων.
Σέ ποιούς τομεῖς μπορεῖ νά ὑπάρξει ἔλεγχος;
Ἡ ἀπάντηση εἶναι παντοῦ ! Ἐνδεικτικά μποροῦμε
νά ἀναφέρουμε ἐλεγχόμενα στοιχεῖα σ’ ἕναν ἐκκλη‐
σιαστικό ὀργανισμό:
α. σχετικά μέ τούς ὑπαλλήλους:
✓ στό ὡράριο (ἄφιξη καί ἀποχώρηση ἀπό τόν χῶρο
ἐργασίας)
✓ παραγωγικότητα ἐργασίας (πάνω σέ ὁριζόμενα
πρότυπα)
✓ σχέση ἀμοιβῶν / ἀποδοτικότητας
✓ συνέπεια‐βαθμός ὑπευθυνότητας‐ἀποτελεσμα‐
τικότητα
β. σχετικά μέ τό ἔργο:
✓ πορεία ὑλοποίησης διαδικασιῶν (μέσω διαγραμ‐
μάτων Gantt)
✓ οἰκονομική ἀποδοτικότητα (σχέση ἀποτελέσμα‐
τος/ἀπαιτουμένων κεφαλαίων)
✓ βαθμός διεκπεραίωσης ἀλληλογραφίας
γ. σχετικά μέ τόν ἐξοπλισμό‐ὀχήματα:
✓ παρακολούθηση γραφικῆς ὕλης
✓ παρακολούθηση καταναλώσεων καυσίμων
✓ σχέση χιλιομέτρων / βλαβῶν (γιά ὀχήματα)
καί φυσικά σέ πολλά ἀκόμα ἀνάλογα μέ τίς
ἀνάγκες τοῦ κάθε ὀργανισμοῦ.
Ἐδῶ ὁλοκληρώνουμε αὐτή τήν σειρά ἄρθρων
γιά θέματα Διοικήσεως καί Ὀργανώσεως ἐλπίζοντας
νά δώσαμε μία μικρή εἰκόνα ὅσων καθημερινά
λειτουργοῦν σ’ ἕναν ὀργανισμό καί πιθανῶς νά μήν
τά εἴχαμε «σχηματοποιήσει». Περαιτέρω ἐξειδίκευση
ἐπ’ αὐτῶν ξεφεύγει ἀπό τά πλαίσια τῶν παρόντων
ἄρθρων καί προσεγγίζουν σέ πιό τεχνοκρατικά θέ‐
ματα.
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Ἕνα ταξίδι ζωῆς στούς Ἁγίους Τόπους,
ἀποτελεῖ τόν διακαῆ πόθο εὐσεβῶν Χριστιανῶν, πού ἀποζητοῦν μία εὐκαιρία γιά
νά ἐπισκεφθοῦν ἔστω γιά μία φορά στήν
ζωή τους τούς Ἁγίους Τόπους, ἐπάνω εἰς
τούς ὁποίους βάδισε ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὅταν
περπάτησε ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους.
Κάποτε, χρειάζονταν πολλές ἡμέρες ὥστε
νά καταφέρουν οἱ Χατζῆδες, ὅπως τιμητικά
ὀνομάζονταν οἱ προσκυνητές μετά τήν
ἱεραποδημία τους στά Ἱεροσόλυμα καί τό
συμβολικό βάπτισμά τους στά νερά τοῦ
Ἰορδάνου, νά φθάσουν στήν Ἁγία Γῆ.
Ἡ πορεία πρός τήν Ἁγία Γῆ, διαρκοῦσε
ἡμέρες ἤ καί μῆνες σέ ἀντίθεση μέ τήν
ἐποχή μας, πού ἡ εὐρηματικότητα τοῦ
ἀνθρώπου μείωσε τίς τεράστιες ἀποστάσεις
καθιστώντας τον κυρίαρχο τῶν αἰθέρων.
Διασχίζοντας τό Αἰγαῖο, τό ὁποῖον καί διαδέχεται ἡ Μεσόγειος θάλασσα, βλέπεις τό
ἀπέραντο γαλάζιο νά ἁπλώνεται σάν βαρύτιμο χειροποίητο χαλί κάτω ἀπό τά πόδια
σου μέ τόν ἀπογεματινό ἥλιο νά γυαλίζει
μέσα ἀπό τίς μπλέ ἀποχρώσεις του.
Πόσες χιλιάδες ἀνθρώπινες ψυχές ἔκαμαν
αὐτό τό ταξίδι ζωῆς στό παρελθόν, εἴτε
διαπλέοντας τήν θάλασσα, εἴτε διασχίζοντας
τούς αἰθέρες ὥστε τό ὄνειρο αὐτό νά πραγματοποιηθεῖ; Αὐτοί οἱ εὐλογημένοι
Χατζῆδες πού λάμβαναν τόν τιμητικό αὐτό
τίτλο, τόν ὁποῖον διατηροῦσαν ἕως καί
τόν θάνατο τους, ἀφοῦ πολλές φορές τόν
προσέθεταν δίπλα στό ὄνομα ἤ στό ἐπίθετό

τους! Ἀλλά ἀκόμα καί σέ αὐτόν τόν θάνατο,
τούς συνόδευε τό σάβανο, πού προμηθεύονταν ἀπό τά Ἱεροσόλυμα γιά νά τούς
σκεπάσει στήν μεγάλη ὥρα, τήν ὥρα τῆς
ἐξόδου ἀπό τά πρόσκαιρα στά αἰώνια, ἀπό
τά φθαρτά στά ἄφθαρτα, ἀπό τά ἐπίγεια
στά οὐράνια...
Βλέποντας τά σύννεφα ἀπό κάτω νά
μοιάζουν θαρρεῖς παγόβουνα ἀναδυόμενα
μέσα ἀπό τήν θάλασσα, οἱ κορυφές τῶν
ὁποίων προεξέχουν πάνω ἀπό αὐτήν. Καί
ὅσο τό ταξίδι συνεχίζεται, τόσο ὁ νοῦς,
μαζί του ταξιδεύει...
Ἡ ἱεραποδημία , εἶχε προγραμματιστεῖ
γιά νά συμπέσει μέ τήν μεγάλη ἑορτή τῆς
Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Τί πιό
ὡραῖο νά ἑορτάζεις τήν μεγάλη αὐτή ἑορτή,
στόν φρικτό Γολγοθά, ἐπί τοῦ ὁποίου ὑψώθηκε ὁ Τίμιος Σταυρός τοῦ Λυτρωτοῦ μας,
θρόνος καί ὑποπόδιον στήν γῆ, τοῦ δι’
ἡμᾶς Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Χριστοῦ; Τέτοιες σκέψεις περνοῦν ἀπό τό νοῦ,
καθώς ἡ ἀπόσταση μειώνεται ὅλο καί περισσότερο ὥστε νά φθάσεις ἐκεῖ πού πρίν
εἴκοσι αἰῶνες, περπάτησε ὁ ἴδιος ὁ Θεός!
Φθάνοντας στήν μεγαλούπολη τοῦ Τέλ
Ἀβίβ, πού στά ἑβραϊκά σημαίνει ἀνοιξιάτικος λόφος, πηγαίνοντας πρός Ἱεροσόλυμα,
συναντᾶς δύο ἀρχαῖες πολιτεῖες τήν Λύδα
καί τήν Ρέμλη. Ἡ μέν Ρέμλη, εἶναι ἡ
ἀρχαία Ἀριμαθαία, ἀπό τήν ὁποίαν καταγόταν ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ ὁ ὁποῖος μαζί
μέ τόν Νικόδημο, «τολμήσας εἰσῆλθε πρός

1 Προσκυνηματική ἱεραποδημία στούς Ἁγίους Τόπους ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ι.Μ. Ἐλευθερουπόλεως 25 μέ 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Πιλάτον καί ἠτήσατο τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ».
Ἡ Λύδα, εἶναι ὡς ἡ παράδοσις διασώζει,
ἡ γενέτειρα τῆς μητέρας τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου,
γιαυτό καί ἡ πόλις περικοσμεῖται ἀπό τό
ὁμώνυμο μεγάλο προσκύνημα καί γιά τούς
Χριστιανούς ἀλλά καί γιά τούς μουσουλμάνους, τήν Μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου,
ὅπου στό ὑπόγειο τοῦ μεγαλοπρεποῦς ναοῦ,
ὑπάρχει ὁ τάφος τοῦ Μεγαλομάρτυρος
Στρατηλάτου. Χιλιάδες προσκυνητῶν μεταξύ τῶν ὁποίων πολλοί μουσουλμάνοι,
προσέρχονται εὐλαβικά νά προσκυνήσουν
τό παλλικάρι τοῦ Θεοῦ, τόν στρατηλάτη
Ἅγιο πού κατάφερε μετά ἀπό τόσους αἰῶνες
ἀπό τό φρικτό του μαρτύριο, νά ζεῖ στήν
συνείδηση τῶν Χριστιανῶν ὅλων τῶν
ἐποχῶν.
Ἡ πορεία πρός τήν Ἁγία Πόλη, περνᾶ
μέσα ἀπό τίς συνεχῶς αὐξανόμενες περιοχές
τῶν Ἰσραηλινῶν ἐποίκων πού ἀπό τίς τέσσερις γωνιές τῆς γῆς, ἦρθαν νά πραγματοποιήσουν τό ὄνειρο ζωῆς τοῦ κάθε Ἑβραίου
πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν ἐπιστροφή καί

τήν μόνιμη ἐγκατάστασή του, στήν γῆ τῶν
προγόνων του.
Ἡ διαμονή μας στήν κωμόπολη Μπετσαχούρ στό γνωστό χωριό τῶν ποιμένων,
μᾶς φέρνει κοντά στήν δεύτερη γνωστή σέ
ὅλο τόν κόσμο πόλη μετά τά Ἱεροσόλυμα,
τήν Βηθλεέμ, ὅπου καί τό σπήλαιο τῆς
Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου. Ἡ νύχτα
ἁπλώνει τό πέπλο της πάνω ἀπό τούς
Ἁγίους Τόπους. Συλλογίζομαι πώς μία
τέτοια νύχτα θάταν ὅταν οἱ ποιμένες ἔγιναν
μάρτυρες τῆς καλῆς ἀγγελίας ἑνός μοναδικοῦ γεγονότος πού χώρισε τήν ἀνθρώπινη
ἱστορία στήν πρό καί τήν μετά Χριστόν
ἐποχή…
Κοιτώντας δεξιά καί ἀριστερά, ἐπιστρατεύω τήν φαντασία ὥστε νά “ἐξαφανίσω’’
τίς ἄχαρες πολυκατοικίες πού σήμερα δεσπόζουν στήν περιοχή. Νά φαντασθῶ πώς
θά ἦταν ἐκεῖνα τά χρόνια τό χωριό τῶν
ποιμένων τό παρακείμενο στήν πόλη, ἔνθα
ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός...
Μέ ἐπαναφέρει ἄξαφνα στήν πραγματικότητα ἡ μελωδική τοῦ χότζα φωνή, ἀπό
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τό φωτισμένο μέ πράσινο φῶς- τό ἀγαπημένο χρῶμα τοῦ Ἰσλάμ- ἀπό τό τζαμί πού
βρίσκεται ἀπέναντί μου, ὅταν ἐκεῖνος προσκαλεῖ σέ προσευχή τούς πιστούς τῆς δικῆς
του θρησκείας, ὑπενθυμίζοντάς μου ἔτσι,
πώς ἄν οἱ ἄνθρωποι θέλουν μποροῦν νά
συνυπάρξουν, ἀρκεῖ οἱ θρησκεῖες νά ἑνώνουν καί ὄχι νά τούς χωρίζουν... Ἡ νύχτα
προχωρᾶ,ἀφήνοντας τόν προσκυνητή μέ
τήν αἴσθηση μίας ἀνείπωτης χαρᾶς, γιά τό
ὅτι βρίσκεται σέ ἕναν ξέχωρο καί μοναδικό
τόπο ἐπάνω στήν γῆ: στά μέρη ὅπου περπάτησε ὁ Χριστός...
Ἡ μέρα πού ἀνατέλλει, σηματοδοτεῖ
τήν ἔναρξη τῆς προσκυνηματικῆς ἐπισκέψεως στήν Ἁγία Πόλη μέ πρῶτο σταθμό
τό κέντρο τῆς Χριστιανοσύνης, τόν Πανίερο
Ναό τῆς Ἀναστάσεως στά σπλάχνα τοῦ
ὁποίου κρύβεται ὁ Πανάγιος Τάφος Τοῦ
Χριστοῦ μας, τό αἰώνιο καί ἀκατάλυτο
σύμβολο τῆς ἐλπίδας γιά τήν αἰωνιότητα.
Στήν πόλη ὅπου συναντῶνται οἱ τρεῖς μεγαλύτερες μονοθεϊστικές θρησκεῖες,ὁ Ἰουδαϊσμός, ὁ Χριστιανισμός καί τό Ἰσλάμ
πού χρησιμοποιεῖ στοιχεῖα καί τῶν δύο.
Τά θρησκευτικά κέντρα, οἱ τόποι λατρείας τῶν τριῶν αὐτῶν θρησκειῶν, εἶναι
γιά τούς Ἑβραίους τό ἐναπομεῖναν τεῖχος
τῶν δακρύων ἀπό τόν αὔλειο χῶρο τοῦ
ἀρχαίου Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος, γιά τούς
Χριστιανούς ὁ Ναός τῆς Ἀναστάσεως μέ
τόν Πανάγιο Τάφο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ
καί γιά τούς Μουσουλμάνους τό τέμενος
τοῦ Ὀμάρ, ἤ τέμενος Ἄλ-Ἄκτσα, τό ὁποῖον
ἔχει κτισθεῖ ἐκεῖ πού κάποτε δέσποζε ὁ
Δεύτερος Ναός μετά ἀπό αὐτόν τοῦ Βασιλέως Σολομώντα, τοῦ Ζοροβάβελ πού σέ
καμία περίπτωση δέν μποροῦσε νά συγκριθεῖ σέ κάλλος μέ τόν πρῶτο καί μέσα
στόν ὁποῖον κάποτε βρισκόταν ἡ κιβωτός
τῆς Διαθήκης.
Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος τῆς διεκδικήσεως
τοῦ τόπου ὅπου σήμερα βρίσκεται τό τέ-

μενος τοῦ Ὀμάρ, ἀπό τούς Ἑβραίους πού
ἐπιθυμοῦν κάποτε νά ξαναδοῦν νά ὑψώνεται
στό σημεῖο αὐτό ὁ περικαλλής πρῶτος
Ναός τοῦ σοφότερου μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, Σολομώντα. Ἀσφαλῶς γιά τούς μουσουλμάνους τό τέμενος τοῦ Ὀμάρ μέ τόν
χρυσό τροῦλλο πού τό ξεχωρίζει μέσα
στήν Ἁγία Πόλη, ἀποτελεῖ κέντρον θρησκευτικῆς εὐλάβειας γιά αὐτούς ἀφοῦ καί
στήν παράδοσή τους, ὁ “προφήτης’’ Μωάμεθ ἀνελήφθη ἀπό τό σημεῖο αὐτό γιά τόν
οὐρανό, ἔπειτα ἀπό τήν ὁλονύχτια πορεία
του ἀπό τήν Μέκκα.
Ἑκατοντάδες ἄνθρωποι κάθε φυλῆς καί
γλώσσας ἔχουν κατακλύσει τόν Πανίερο
τῆς Ἀναστάσεως Ναό, παραμονή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μέ τό παλαιό
ἡμερολόγιο (26/13-9). Οἱ Ρωμαιοκαθολικοί,
ἤ Λατίνοι ἔχουν καί αὐτοί λιτανεία πέριξ
τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου καί τῶν λοιπῶν ἐσωτερικῶν τοῦ Ναοῦ
προσκυνημάτων , δηλαδή τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαθηλώσεως, τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, τῆς
εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, πού περιλαμβάνονται μέσα στόν Μεγάλο Ναό. Τί
συναισθήματα προκαλεῖ τό γεγονός πώς
βρισκόμαστε δίπλα στόν Τάφο Τοῦ Χριστοῦ
μας βλέποντας ἑκατοντάδες ἀνθρώπους
διαφορετικῶν δογμάτων καί ὁμολογιῶν νά
προσεύχονται μέ διαφορετικές γλῶσσες
στόν ἴδιο Θεό!
Περιδιαβαίνοντας μέσα στόν Πανίερο
Ναό τῆς Ἀναστάσεως, αἰσθάνεσαι τά γεγονότα νά ζωντανεύουν μέσα σέ αὐτήν
τήν Ἐκκλησία πού στά σπλάχνα της κρύβει
τούς πολυτιμότερους θησαυρούς ἐπί τῆς
γῆς. Νά συνταιριάζει ἁρμονικά τόν θάνατο
καί τήν ζωή, τήν Σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου.
Εἰσερχόμενος ἀπό τήν Ἁγία Αὐλή πρός
τόν Ναό, ὁ προσκυνητής ἀντικρίζει τήν
σκισμένη κολόνα ἐκ τῆς ὁποίας θαυματουργικά τό Ι549 μ.Χ. μέ τήν προσευχή

τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων
ἐξῆλθε τό Ἅγιο Φῶς, ὅταν οἱ Ἀρμένιοι
τόν ἐμπόδισαν νά εἰσέλθει ἐντός τοῦ Παναγίου Τάφου γιά νά κάνει ὅ,τι ἐπί αἰῶνες
τώρα συμβαίνει τήν ἡμέρα τοῦ Μεγάλου
Σαββάτου, νά βγάλει μέ τά χέρια του μέσα
ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως! Αὐτό καί μόνον τό γεγονός, μαρτυρεῖ πώς μόνον μέσα στήν Ὀρθόδοξη Πίστη, ὑπάρχει ἡ ἀλήθεια καί τό φῶς!
Τό πρῶτο πού βλέπεις εἰσερχόμενος
μέσα στόν Ναό, εἶναι μία πέτρινη πλάκα
ἐπάνω στήν ὁποίαν τέθηκε τό Σῶμα Τοῦ
Χριστοῦ μας μετά τήν ἀποκαθήλωσή Του
ἀπό τόν Γολγοθά, πού σέ θωρεῖ σιωπηλός
νά περνᾶς μπροστά Του, ἀνυποψίαστος
γιά ὅσα συνέβησαν ἐκεῖ πρίν ἀπό εἴκοσι
αἰῶνες... Ἐάν θέλεις νά ἀκολουθήσεις τήν
ἱστορική σειρά τῶν Ἱερῶν γεγονότων πρέπει
πρῶτα νά ἀνέβεις τά σκαλοπάτια τοῦ Γολγοθά, γιά νά δεῖς τό σημεῖο τοῦ βράχου
πού στήθηκε ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ μας,
ἐκεῖ πού πέθανε ὁ Θεός μία φορά, γιά νά
ζήσει ὁ ἄνθρωπος γιά πάντα! Νά δεῖς τά
βράχια πού δέχτηκαν τό ἀκατάλυτο σύμβολο τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης τόν
Τίμιο Σταυρό, πού ἀπό τήν στιγμή ἐκείνη
καθαγιάζεται καί καθαγιάζει ταυτόχρονα
μέ τό ἐπισφράγισμά του κάθε Χριστιανό
συνοδεύοντάς τον ἀπό τήν στιγμή τῆς γέννησής του, ἕως καί τόν θάνατό του...
Στό κέντρο τοῦ Ναοῦ, κάτω ἀπό τόν
τεράστιο τροῦλο του σάν τήν διαμαντόπετρα
στήν κορυφή τοῦ πολύτιμου χρυσοῦ δακτυλιδιοῦ δεσπόζει μεγαλοπρεπέστατο τό
Ἱερόν Κουβούκλιον τοῦ Παναγίου καί
Ζωοδόχου Τάφου μέσα ἀπό τόν ὁποῖον
ἐκπηγάζει τό Ἅγιο Φῶς, φωτίζοντας ἔστω
γιά λίγο τόν σκοτισμένο μας κόσμο. Οἱ
ἀπόγονοι τοῦ Ἱεροῦ Τάγματος τῶν Σπουδαίων, οἱ σημερινοί Ἁγιοταφίτες Πατέρες
πού καθημερινά ἀγωνίζονται ὥστε ποτέ
τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων νά μήν πάψει

νά εἶναι Ἑλληνικό καί Ὀρθόδοξο, δίνοντας
καθημερινά τήν δική τους μαρτυρία, μέσα
ἀπό ἀντίξοες συνθῆκες γιά τήν διαφύλαξη
τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων.
Ἐντυπωσιάζει τό γεγονός πώς μέσα
στόν Ναό τῆς Ἀναστάσεως συνυπάρχουνὄχι πάντα ἁρμονικά- ἐκκλησίες ἄλλων δογμάτων, ὅπως τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν, τῶν
Ἀρμενίων καί τῶν Κοπτῶν. Ὁ μεγαλύτερος
καί κεντρικότερος Ναός ἀνήκει στούς
Ὀρθοδόξους καί περιμετρικά του Ἱεροῦ
Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου βρίσκονται οἱ Ἐκκλησίες τῶν ὑπολοίπων δογμάτων. Πίσω ἀκριβῶς ἀπό τό Ἱερό βῆμα
τοῦ Ὀρθοδόξου Ναοῦ, βρίσκονται δύο παρεκκλήσια, τοῦ Ἁγίου Λογγίνου τοῦ Ἑκατοντάρχου πού βλέποντας τά γενόμενα τήν
ὥρα τῆς Σταυρώσεως ὁμολογεῖ τήν Θεότητα
τοῦ Χριστοῦ μας, καθώς καί αὐτό τῆς στήλης ἐπί τῆς ὁποίας ἔδεσαν τόν Χριστό
κατά τήν διάρκεια τῶν ἐμπτυσμῶν, τῶν
μαστίγων καί τῶν κολαφισμῶν , τῆς ἄκρας
ταπείνωσης πού προηγεῖται τῆς Σταύρωσης.
Στό ἴδιο σημεῖο, ὄπισθέν του Ἱεροῦ βήματος καί σέ βάθος κάποιων μέτρων, βρίσκεται ὁ τόπος τῆς εὑρέσεως τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ ἀπό τήν Ἁγία Ἑλένη. Ἐκεῖ κάθε
χρόνο, αὐτήν τήν εὔσημο ἡμέρα κατέρχεται
λιτανευόμενος ὁ Σταυρός τοῦ Ἡρακλείου,
αἰρόμενος ἐπί τῆς κεφαλῆς τοῦ Πατριάρχου
καθότι ἐμπεριέχει τό μεγαλύτερο ἴσως
τμῆμα στόν κόσμο ἀπό τό Τίμιο Ξύλο τοῦ
Σταυροῦ.
Εἶναι μοναδική ἡ ἐμπειρία τό νά βλέπεις
τούς κληρικούς μέ προεξάρχοντα τόν Πατριάρχη νά περιφέρουν τόν Σταυρό τοῦ
Χριστοῦ, τόν εὐλογοῦντα σύμπασα τήν
Τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ψάλλοντας τό
“Σῶσον Κύριε τόν λαόν Σου’’ ἀκριβῶς
ὅπως συνέβη πρίν τόσους αἰῶνες ὅταν ὁ
Τίμιος Σταυρός ἀπελευθερώθηκε ἀπό τήν
αἰχμαλωσία τῶν ἀλλοθρήσκων...
Συνεχίζεται
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Κατὰ τὸν μήνα
Σεπτέμβριο 2016
ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ.
Χρυσόστομος:
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Ἐλειτούργησε καὶ ὡμίλησε:
Τὴν 4ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Φτέρης Ἀκροποτάμου, ἐπί τῆ συμπληρώσει ἑκατό χρόνων ἀπό τήν ὁλοκληρωτική
καταστροφή καί σφαγή τῶν κατοίκων τῆς Φτέρης
ἀπό τούς Βουλγάρους κατακτητάς, ὅπου καί
στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐχειροθέτησεν
εἰς Οἰκονόμον Σταυροφόρον τόν Ἐφημέριον
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀκροποτάμου
π. Γεώργιον Μπάτζιον, τήν 11ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν
14ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ εἰς τόν Πανηγυρίζοντα ὁμώνυμον Ἱερόν
Ναόν τῆς Γεωργιανῆς, τήν 17ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίας Σοφίας Ἐλαιοχωρίου, τήν 18ην εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Φωλιᾶς, τήν
27ην εἰς Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως μετά τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἐπί τῆ
ἑορτῆ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τήν
29ην εἰς Ἀγρυπνίαν εἰς τόν φρικτόν Γολγοθᾶν,
μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γεράσων κ.κ. Θεοφάνους τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.
Συμμετέσχε:
Τήν 5ην, 6ην καί 7ην τῶν ἐργασιῶν τῆς
Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ὡς Συνοδικός Σύνεδρος τῆς 160ης
Συνοδικῆς περιόδου 2016 - 2017.
Προσκεκλημένος:
Τήν 27ην τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ.
Θεοφίλου παρεκάθησεν εἰς Δεῖπνον μετ’ αὐτοῦ
εἰς Βηθλεέμ.
Ἐτέλεσε:
Τήν 12ην τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῆ ἐνάρξει τῶν

Ἁγιασμός ἐπί τῇ ἐνάρξει
Σχολικοῦ ἔτους ΕΠΑΛ
μαθημάτων εἰς τό Γυμνάσιον καί Λύκειον τῆς
Νέας Περάμου, εἰς τό Ε.Π.Α.Λ. Ἐλευθερουπόλεως καί εἰς τό 1ον, 2ον καί 3ον Δημοτικόν
Σχολεῖον Ἐλευθερουπόλεως. Ὡμίλησε ἐπικαίρως
εἰς τούς μαθητές καί τούς εὐχήθηκε εὐλογημένη
καί δημιουργική Σχολική Χρονιά. Εἰς ὅλα τά
σχολεῖα τῆς Περιφερείας μας ἀνεγνώσθη ὑπό
τῶν Ἐφημερίων Ἐγκύκλιος τοῦ Ποιμενάρχου
μας.
Πραγματοποίησε:
Τὴν 24ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν
τῆς Κατηχητικῆς περιόδου 2016-2017 εἰς τό
Συνεδριακόν Κέντρον «Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος»
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀφοῦ προηγουμένως
τέλεσε τόν Ἁγιασμόν, μέ θέμα εἰσηγήσεως:
«Νουθεσίες ἐπί τῆ ἐνάρξει τῆς νέας Κατηχητικῆς
περιόδου». Τήν εἰσήγηση ἔκαμε ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος. Τήν 25ην
ἕως τῆς 30ης ἐξαήμερον προσκυνηματικήν
ἐκδρομήν εἰς Ἁγίους Τόπους συνοδευόμενος
ἀπό Κληρικούς καί λαϊκούς τῆς Μητροπολιτικῆς
του Περιφερείας.
Προήδρευσε:
Τήν 23ην τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῆς συνεδριάσεως τῆς
Παπαχρηστιδείου Βιβλιοθήκης.
Εὐλόγησε:
Τὴν 3ην εὐγενῶς προσκληθείς τόν Γάμον
τῶν Καρκαλά Σπυρίδωνος καί τῆς Μούκου Καλλιόπης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Κων/τίνου καί
Ἑλένης Νέας Περάμου.

Θε

Ὀνομαστήρια Σεβασμιωτάτου. Ἑσπερινός.

Θεία Λειτουργία μέ Σεβ. Μητροπολίτη Προύσης

Ὀνομαστήρια Σεβασμιωτάτου

Ἁγιασμός Πνευματικοῦ κέντρου Δωματίων

«Η Τέχνη του Άμβωνος κατά τον Ιερόν Χρυσόστομο»
Κυκλοφόρησε νέο βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως
κ. Χρυσοστόμου μέ τίτλο «Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΑΜΒΩΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ». Ἔχει ὡς θέμα τη σκιαγράφηση τῶν ἀρχῶν καί ἀντιλήψεων τοῦ ἱεροῦ
Πατρός ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀξία τοῦ κηρύγματος, τήν ἀναγκαιότητά του καί τήν πρακτική
του.
Μέ τό γνωστό του ὕφος ὁ συγγραφεύς, τό σαφές καί γλαφυρό, καθώς καί τήν πασιφανή
του ἀγάπη γιά τόν Χρυσολόγο Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας, ἰχνογραφεῖ, μέ τή βοήθεια ἄφθονων
παραπομπῶν στά ἀθάνατα ἔργα του, ὅσον εἶναι δυνατόν, τό ἀπαράμιλλο ρητορικό τά‐
λαντο τοῦ ἁγίου καί Μάρτυρος Ἀρχιεπισκόπου τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Τό νέο βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, καρπός πολυχρόνιας μελέτης, φιλοδοξεῖ ν’ ἀποτελέσει
ἐλάχιστη συμβολή στήν Ἐπιστήμη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ὁμιλητικῆς καί νά ἀποβεῖ χρήσιμο βοήθημα γιά τούς
διακόνους τοῦ ἄμβωνος καί πνευματικό ἐντρύφημα γιά κάθε λάτρη τοῦ ἀθάνατου Χρυσοστομικοῦ
λόγου. Ἀφιερώνεται δέ μέ σεβασμό στόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη πρ. Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνο,
ἕναν ἀπό τούς ἐπιφανέστερους καί πλέον ἀκαταπόνητους Ἱεροκήρυκες τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, ὁ
ὁποῖος εἶναι δημιουργός λαμπρᾶς σχολῆς Ἱεροκηρύκων, μέ φροντισμένο καί ζωντανό λόγο.
π. Χρυσόστομος Μπένος, Πρωτοσύγκελλος Ι.Μ. Ελευθερουπόλεως

Kατά τόν μήνα
Ὀκτώβριον 2016 ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 16ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Δρυάδος, τήν 20ην ἐπί τῆ ἑορτῆ
τοῦ Ἁγίου Γερασίμου εἰς Πυργοχώριον, τήν
23ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Νικολάου, ὅπου καί προέστη τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ ἀπελευθερώσει τῆς Πόλεως, τήν
26ην εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱεράν Μονήν
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νικησιάνης, τήν 27ην
εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Νέστορος Κοκκινοχωρίου, τήν 30ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μυρτοφύτου.
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Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 25ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Γαληψοῦς.
Συμμετέσχε:
Τήν 4ην, 5ην, 6ην καί 7ην τῶν ἐργασιῶν
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς
καί εἰς τήν ἐκλογήν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἄρτης κ.κ. Καλλινίκου, τήν 10ην,
11ην καί 12ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Διαρκοῦς
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
ὡς Συνοδικός Σύνεδρος, τήν 11ην εἰς τό Δευτεροβάθμιον Συνοδικόν Δικαστήριον, τήν 20ην
εἰς τήν κηδείαν τοῦ Περιφερειάρχου Ἀνατολικῆς
Μακεδονίας καί Θράκης κ. Γεωργίου Παυλίδη
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Σοφίας Ξάνθης,
μετά τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Φιλίππων κ.κ. Προκοπίου, Ξάνθης κ.κ. Παντελεήμονος, Διδυμοτείχου κ.κ. Δαμασκηνοῦ καί
Μαρωνείας κ.κ. Παντελεήμονος, τήν 22αν τῶν
ἐργασιῶν τοῦ 1ου Ἱστορικοῦ Συνεδρίου Παγ-

γαίου εἰς Ἐλευθερούπολιν, ὅπου ὡμίλησεν ἐπικαίρως κατά τόν Ἁγιασμόν τόν ὁποῖον ἐτέλεσεν,
τήν 25ην τῆς Μεγαλοπρεποῦς Λιτανείας τῆς
Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας τῆς
ἐπωνομαζομένης τῆς «Ἐπισκέψεως» καί τῶν
Ἁγίων Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος
Δημητρίου εἰς Θεσσαλονίκην μετά τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης καί
πολλῶν ἄλλων Ἱεραρχῶν.
Προέστη:
Τήν 21ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ
Γρηγορίου Παπαδάκη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου Ἐλαιοχωρίου, πατρός τοῦ Γεν.
Ἀρχ. Ἐπιτρ. π. Ἀθανασίου, τήν 26ην τῆς Ἀκολουθίας τῶν θυρανοιξίων τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Νέστορος εἰς τήν Ἐνορίαν
τοῦ Παλαιοχωρίου, τήν 27ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς Μαρουφίδου Παρθένας εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 28ην
τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ Ἐθνικῆ Ἐπετείω τοῦ
1940 εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Ἐλευθερίου καί τῆς ἐπιμνημοσύνου Δεήσεως εἰς τό Ἡρῶον τῆς Πόλεως.
Ἐτέλεσε:
Τήν 16ην τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῆ ἐνάρξει τῶν
μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων εἰς τό
Πνευματικόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Νικολάου τῆς Πόλεως, τήν 30ην τόν Ἁγιασμόν
τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Νεότητος Δωματίων ὁμιλήσας ἐπικαίρως.
Πραγματοποίησε:
Τήν 30ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν
εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Ὁ ἱερός Χρυσόστομος» μέ θέμα:
«Ἐπίκαιρα Ἐκκλησιαστικά θέματα». Τήν εἰσήγησιν παρουσίασεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας. Ἀκολούθησε γόνιμος καί ἐποικοδομητικός διάλογος.

Kατά τόν μήνα Νοέμβριο 2016 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 6ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Σοφίας
Θεσσαλονίκης, ὅπου καί προέστη τῆς δοξολογίας διά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Νήσου Λέσβου,
προσκεκλημένος τοῦ Προέδρου τοῦ Συλλόγου
Λεσβίων Θεσσαλονίκης, τήν 8ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Χρυσοκάστρου, τήν 9ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου, τήν 11ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου
Μηνᾶ, τήν 13ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ
Ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί τῆς ὀνομαστικῆς του
ἑορτῆς, τήν 20ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου Μουσθένης, τήν 21ην εἰς τόν
πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς
Θεοτόκου Νικησιάνης, τήν 25ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Κατερίνης ἐπί
τῆ ἑορτῆ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης μετά τοῦ
οἰκείου Ἱεράρχου κ.κ. Γεωργίου καί ἄλλων
Ἱεραρχῶν, τήν 27ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου μετά τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Προύσης κ.κ. Ἐλπιδοφόρου καί Μποτσουάνας κ.κ. Γενναδίου,
τήν 30ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου Ἁγίου Ἀνδρέου.
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 7ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τῶν Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
τῶν Ἐλευθερῶν, τήν 8ην εἰς τόν Ἑσπερινόν
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν
Ναόν Ἐλευθερουπόλεως, τήν 10ην εἰς τόν
Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, ὅπου μεγαλοπρεπῶς τιμᾶται εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί προέστη τῆς
Μεγαλοπρεποῦς Λιτανείας τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος

καί τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου πού τιμᾶται
ὡς ὁ Προστάτης τῆς Πόλεως, τήν 12ην εἰς τόν
πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κ.κ. Μακαρίου, ὅστις ἐχοροστάτησεν
εἰς τόν Ἑσπερινόν καί ὡμίλησεν εἰς τό Ἐκκλησίασμα παρουσία τῶν Ἀρχῶν καί ἁπάντων
τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς
τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 20ήν εἰς τόν Ἑσπερινόν τῶν Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν Νικησιάνης, τήν 24ην εἰς τόν Πολυαρχιερατικόν Ἑσπερινόν τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης
εἰς Κατερίνην.
Συμμετέσχε:
Τήν 1ην , 2 αν καί 3ην τῶν ἐργασιῶν
τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς Συνοδικός Σύνεδρος, τήν 5ην τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου Βιβλικῆς Θεολογίας εἰς Σέρρας ὡς ἐκπρόσωπος
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, τήν 23ην καί 24ην
τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Προέστη:
Τήν 20ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ
Εὐθυμιάδη Κωνσταντίνου, Ἐκπαιδευτικοῦ εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Εὐγενίου Χορτοκοπίου,
τήν 26ην εἰς τό τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον
τοῦ Γρηγορίου Παπαδάκη μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μποτσουάνας κ.κ. Γενναδίου εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἐλαιοχωρίου.
Ἐβάπτισε:
Τήν 6ην, εὐγενῶς προσκληθείς, εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τό 5ον τέκνον τῶν
Ἰωαννίδη Χρυσοβαλάντη Ἱεροψάλτου τοῦ εἰρημένου Ἱεροῦ Ναοῦ καί τῆς Σύρμαλη Μαρίας
ὀνομάσας αὐτό Θεόδωρον.
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