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Ἡ

ἐτήσια ἑορτή τῆς Ὁσίας Σοφίας
τῆς Κλεισούρας (6 Μαΐου) δίνει
πάντοτε τήν ἀφορμή στόν ὑπογράφοντα νά φέρει στή σκέψη του εὐλαβικά
καί μέ συγκίνηση τά γεγονότα ἐκεῖνα τῆς
μακαρίας, ὁσιακῆς της κοίμησης καθώς
καί τῆς σεμνῆς, ἀλλά πάνδημης ἐξόδιας
Ἀκολουθίας της. “Μέρα μαγιοῦ” ἦταν, πού
λέγει καί ὁ ποιητής, μέρα ὡραία, ἀνοιξιάτικη,
7 Μαΐου 1974, ὅταν ἀπό ἀγαπητό τότε
φίλο μάθαμε ὅτι ἡ Σοφία, ἡ γνωστή μας
ἀπό καιρό ἀσκήτρια τῆς Κλεισούρας, ἀναπαύθηκε ἐν Κυρίω.
Τό λιπόσαρκο, τό διάφανο ἐκεῖνο καί
σεπτό γεροντικό σκέλεθρο δέν ἄντεχε πιά
τήν προστριβή μέ τόν πανδαμάτορα χρόνο.
Εἶχε ἔλθει ἡ ὥρα ἀπό τόν πάνσοφο Δημιουργό νά ἀπελευθερώσει μία πεντακάθαρη
καί ρωμαλέα ψυχή γιά νά βρεῖ καί νά χαρεῖ
τόν αἰώνιο προορισμό της. Τήν “κατάπαυσή” της ἀπό τίς καταπράσινες, βαθύσκιες πλαγιές τῆς Κλεισούρας στά πάμφωτα
καί λαμπρότατα ἄνω Βασίλεια. “Ἐπίστρεψον, ψυχή μου, εἰς τήν ἀνάπαυσίν σου”
(Ψαλμ. 114,7).
Ἀρκετές φορές εἴχαμε δεῖ ἀπό κοντά
τήν ἀξιοσέβαστη ἐκείνη γεροντική ὕπαρξη,
πού ζωντάνευε μέ τήν “ξένη” τοῦ κόσμου
τούτου συμπεριφορά της στίς μέρες μας
λησμονημένες ἱστορίες θαυμαστῶν, ἁγίων
καί περίσεμνων ἀσκητῶν τῆς Ἐκκλησίας
μας. Βρισκόμασταν χρονικά στίς τελευταῖες
δεκαετίες τοῦ 20ου αἰώνα ἐνῶ τά ἐκτυφλωτικά καί γοητευτικά “θαύματα” τοῦ

τεχνικοῦ πολιτισμοῦ διαδέχονταν τό ἕνα
τό ἄλλο. Ἡ περιβόητη μεταπολίτευση μέ
ὅλα τά συμπαρομαρτοῦντα ἤδη εἶχε ἀρχίσει.
Ὅλοι ζούσαμε τίς ἀπαρχές τῆς πλασματικῆς
ὑλικῆς εὐφορίας τῆς πατρίδος μας. Ὁ
ὑλικός πολιτισμός χαμογελοῦσε μέ σαρδόνιο
σατανικό χαμόγελο προκλητικά δυστυχῶς
σέ ὅλους. Γι’ αὐτό καί τέτοιες παρουσίες,
ὅπως τῆς σεπτῆς ἀσκήτριας στίς καταπράσινους λόφους τῆς Κλεισούρας, μέ τήν
ἀτημέλητη ἐμφάνιση καί τήν ἔσχατη περιφρόνηση στά ὑλικά ἀγαθά, αἰφνιδίαζαν
πολύ παράξενα. Γι’ αὐτό δέν ἦσαν λίγοι
ἐκεῖνοι πού τακτικά ἀνηφόριζαν, ἰδίως ἀπό
τήν ταχύτατα τότε ἀναπτυσσόμενη Πτολεμαΐδα, στό παλιό, ἐρειπωμένο Μοναστήρι
τῆς Παναγίας στή Κλεισούρα, γιά νά δοῦν
ἀπό κοντά μία παράξενη, ἰδιόρρυθμη γυναίκα καί νά ἀκούσουν τίς ταπεινές καί
σοφές συμβουλές της. Ἄθελά τους, μερικοί
ὑποψιασμένοι εὐσεβεῖς προσκυνητές, ζώντας
ἀπό κοντά τήν φιλοσοφία τήν ἀπόκοσμη
τῆς πτωχῆς ἀσκήτριας θά ἀντιστέκονταν
ἀργότερα στήν ἐπερχόμενη δίνη τοῦ ὑλικοῦ
πολιτισμοῦ, τῆς ἀφθονίας τῶν ἀγαθῶν,
τῆς σπατάλης, τοῦ νεοπλουτισμοῦ, πού
θά συντάραζε συθέμελα τήν ἑλληνική κοινωνία καί πού θά κατέληγε σέ κρίση δραματική στίς μέρες μας.
Ἔτσι δέν ἀποτελοῦσε ἔκπληξη, ὅτι ἡ
κοίμηση τῆς Ὁσίας προκάλεσε συναγερμό
στίς τάξεις ἰδίως τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν
τῆς περιοχῆς, καί μάλιστα τῆς πλησιέστερης
βιομηχανικῆς πόλεως, ὥστε ἑκατοντάδες
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νά βρεθοῦν ἐκείνη τήν ἡμέρα προσκυνητές
τῆς ἀρχαίας Μονῆς σκορπισμένοι στίς μυροβόλες καί ὁλόδροσες πλαγιές της. Τό
μικρό καθολικό της ἤδη εἶχε γεμίσει ἀπό
τούς θαυμαστές καί τακτικούς ἐπισκέπτες
τῆς Μονῆς, πού συνωστίζονταν μέ εὐλάβεια
γύρω ἀπό τό ταπεινό ἀπό πεῦκο φέρετρο
τῆς Ἁγίας.
Τότε εὐάριθμοι κληρικοί ψάλαμε τήν
ἐξόδια Ἀκολουθία. Ἀνάμεσά τους ὁ τότε
ἀρχιερατικός ἐπίτροπος τῆς περιοχῆς, ὁ
ἐφημέριος του Μοναστηριοῦ καί μερικοί
ἱερεῖς ἀπό τήν γειτονική
Πτολεμαΐδα. Τόν ἐπικήδειο, στό τέλος τῆς
σεμνῆς Ἀκολουθίας,
προσεκλήθη νά ἐκφωνήσει ὁ ὑπογράφων, διάκονος ἀκόμη, ὁ ὁποῖος
τόν καιρό ἐκεῖνο ὑπηρετοῦσε στήν περιοχή
τοῦ Ἀμυνταίου ὡς
ἱεροκῆρυξ τῆς Μητροπόλεως Φλωρίνης, ὑπό
τήν πνευματική ἡγεσία
τοῦ ἀειμνήστου π.
Αὐγουστίνου. Καί μέσα στήν συγκινητική
ἐκείνη, μᾶλλον ἐξόχως κατανυκτική ἀτμόσφαιρα, στό σεβάσμιο καθολικό της παλαιᾶς
Μονῆς, ὁ ἱεροκῆρυξ, χωρίς μεγάλη προετοιμασία, ἀφοῦ πρίν λίγες μόλις ὧρες τοῦ
ζήτησαν οἱ ἱερεῖς νά πεῖ “δύο λόγια” πρός
οἰκοδομήν τῆς πενθηφόρου ὁμήγυρης,
ἐκήρυξε λόγον ἐπικήδειον. Ἐπειδή δέν προηγήθηκε ἡ δέουσα προετοιμασία, ἀφοῦ
βρισκόμασταν στό ἔδαφος ξένης Μητροπόλεως, τό κείμενο ἐκείνης τῆς ὁμιλίας
δέν βρίσκεται στό ἀρχεῖο. Ὅ,τι ὅμως παρέμεινε στή μνήμη μου εἶναι ὁ ἐναρκτήριος
στίχος, τό ρητό στήν ἀρχή τῆς ὁμιλίας.
“Ἐν σοί, Μῆτερ, ἀκριβῶς διεσώθη τό κατ’
εἰκόνα· λαβοῦσα γάρ τόν σταυρόν ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ καί πράττουσα ἐδίδασκες· ὑπερορᾶν μέν σαρκός, παρέρχεται
γάρ, ἐπιμελεῖσθαι δέ ψυχῆς πράγματος
ἀθανάτου..” Ἐννοεῖται τό κύριο μέρος τοῦ
ἐπικηδείου περιλάμβανε μαρτυρίες προ-

σωπικές καί ἄλλων τακτικῶν ἐπισκεπτῶν
της, σκέψεις εὐλαβικές, πρός διδαχήν τοῦ
ἐξαιρετικοῦ ρόλου πού διεδραμάτισε ἡ ἁγία
ἐκείνη τήν μεταβατική περίοδο γιά τή ζωή
τοῦ ἔθνους μας.
Τά ἐμπνευσμένα ὅμως αὐτά ἐναρκτήρια
λόγια, πού ἀποτελοῦν ἕνα δυνατό, πεντακάθαρο πνευματικό μανιφέστο, ἀνήκουν
στό Ἀπολυτίκιο ἐκεῖνο, τό ὁποῖο συνήθως
ψάλλουμε στίς ἑορτές ὁσίων γυναικῶν. Καί
μολονότι διάκονοι καί ἱερεῖς ἐκεῖνες τίς
ἱερές στιγμές στό ὑπόσκαπτο, ἡμισκότεινο
καθολικό τῆς διαλυμένης
Μονῆς ἀναπέμπαμε δεήσεις ὑπέρ ἀναπαύσεως
τῆς ψυχῆς τῆς δούλης
τοῦ Θεοῦ Σοφίας, συγχρόνως τήν ἀνακηρύσσαμε Ὁσία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἄξια νά σταθεῖ
δίπλα στίς ἅγιες μορφές
τῶν γυναικῶν, πού λαμπρύνουν τό πνευματικό
μας πάνθεο. Καί καθόλου φυσικά δέν πρωτοτυπούσαμε. Διότι πρίν
ὁ ἱεροκῆρυξ ἀπαγγείλει ἐπάνω ἀπό τό σκήνωμά της τό βαθύτατης ἔννοιας ἐγκώμιο
τῶν ὁσίων γυναικῶν,οἱ ὁποῖες κουβαλώντας
μέ σθένος καί καρτερία στούς ὤμους των
τό σταυρό τῆς θυσίας κήρυτταν στόν
κόσμο νά μή δίνει τόση προσοχή στό
φθαρτό σῶμα, ἀλλά στή ψυχή τήν αἰώνια,
ὁ εὐσεβής λαός ἀρκετά χρόνια πρίν τήν
εἶχε ἀνακηρύξει ὁσία καί ἁγία. Καί δέν πέσαμε ἔξω, οὔτε δεχθήκαμε κάποια μομφή
διότι προσφωνήσαμε νεκρή τήν ἀσκήτρια
Σοφία ὡς Ὁσία τῆς Ἐκκλησίας μας. Μετά
ἀπό μερικές δεκαετίες χάρις στίς ἐνέργειες
τοῦ νῦν ἄξιου Μητροπολίτου Καστορίας
κ. Σεραφείμ, τό 2011, ἐπίσημα κατατάχθηκε
στούς ἁγιολογικούς καταλόγους τῆς
Ἐκκλησίας μας ὡς Ὁσία, ἐπιβραβεύοντας
καί δικαιώνοντας πανηγυρικά τήν κοινή,
σωστή ἀντίληψη τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ.

Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή της.

Πρὸς
Τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν
Τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως
«Λαός μου, τί ἐποίησά σοι, ἤ τί ἐλύπησά σε; ἀποκρίθητί μοι. Διότι ἀνήγαγόν σε ἐκ γῆς
Αἰγύπτου, καί ἐξ οἴκου δουλείας ἐλυτρωσάμην σέ, καί ἐξαπέστειλα πρό προσώπου σου
τόν Μωϋσήν καί τόν Ἀαρών;». (Μιχαίου 6, 3-4).
Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί πατέρες
Ἕνα ἀπό τά πλέον συγκινητικά τροπάρια, πού ἀξιωθήκαμε νά ψάλλουμε καί
ἐφέτος καί τά ὁποῖα συνθέτουν τήν κατανυκτικότατη καί μοναδική σέ θρησκευτικό
λυρισμό Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν
τοῦ Κυρίου μας, εἶναι καί ἐκεῖνο τό τροπάριο, πού περιλαμβάνει τά ἑξῆς: «Τάδε
λέγει Κύριος τοῖς Ἰουδαίοις· Λαός μου τί
ἐποίησά σοι, ἤ τί σοί παρηνώχλησα; τούς
τυφλούς σου ἐφώτισα, τούς λεπρούς σου
ἐκαθάρισα, ἄνδρα ὄντα ἐπί κλίνης ἠνωρθωσάμην. Λαός μου, τί ἐποίησά σοι, καί τί
μοί ἀνταπέδωκας; ἀντί τοῦ μάννα χολήν,
ἀντί τοῦ ὕδατος ὄξος, ἀντί τοῦ ἀγαπᾶν με,
σταυρῶ με προσηλώσατε...».
Τό περιπαθέστατο αὐτό τροπάριο τῶν
ἁγίων καί πανσέπτων αὐτῶν ἡμερῶν, πού

διανύουμε, εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό παρόμοια, ὅπως ἀκούσατε, λόγια τοῦ Προφήτου Μιχαίου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ
ὁποῖος ἔζησε μεταξύ ὀγδόου καί ἑβδόμου
αἰῶνος πρό Χριστοῦ. Ἐδῶ, στήν μακρυνή
ἐποχή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁμιλεῖ πρός
τόν περιούσιο καί ἐκλεκτό λαό του ὁ Θεός
μέ τό στόμα τοῦ προφήτου Του καί τοῦ
ἐκφράζει τό παράπονό Του. «λαέ μου,
λέγει πρός τούς Ἰουδαίους ὁ φιλάνθρωπος
Θεός. Πές μου, τί κακό σοῦ ἔκαμα, πού σέ
στενοχώρησα; Μήπως πού σέ ἀπελευθέρωσα ἀπό τή μαύρη σκλαβιά τῶν Αἰγυπτίων; μήπως γιατί σοῦ ἔστειλα δύο
ἔξοχους καί ἀνεκτίμητους ἀνθρώπους νά σέ
καθοδηγήσουν, τόν Μωυσῆ καί τόν Ἀαρών;…».
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Καί ἀσφαλῶς, ἀγαπητοί μου, ὁ λαός ὁ
σκληροτράχηλος καί ἀνυπάκουος τίποτε
δέν θά μποροῦσε νά ἀντιμιλήσει σ’ αὐτά
τά γεμᾶτα παράπονο καί πίκρα θεϊκά
λόγια. Ἀκριβῶς τό ἴδιο δίκαιο παράπονο
τοῦ Ὑψίστου ἔβαλε ποιητικῇ ἀδεία καί ὁ
ὑμνωδός τῆς Ἐκκλησίας μας τίς ἅγιες
αὐτές ἡμέρες στά ἄχραντα χείλη τοῦ Θεανθρώπου. «Λαός μου τί ἐποίησά σοι καί
τί μοι ἀνταπέδωκας… Ἐβραϊκέ λαέ, τί σοῦ
ἔκαμα καί σύ τί μοῦ ἀνταπέδωσες… Θυμήσου. Σέ πόσους τυφλούς σου δέν ἔδωσα τό
φῶς; πόσους λεπρούς σου δέν καθάρισα;
πόσους παράλυτους δέν σήκωσα ἀπό τό
κρεβάτι τοῦ πόνου...».
Αὐτό ἦταν τό παράπονο τοῦ Θεοῦ στήν
ἐποχή τῶν προφητῶν! Τό ἴδιο ἀκριβῶς
παράπονο καί τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ
Χριστοῦ! Τό πρῶτο ἀντήχησε στά βάθη
τῆς ψυχῆς τοῦ ἀχάριστου λαοῦ στά χρόνια
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί ἀπευθύνθηκε
ἔντονα στόν σκληροτράχηλο καί μύριες
φορές εὐεργετημένο ἀπό τόν Θεό λαό τῶν
Ἑβραίων. Τό δεύτερο, πού ψάλαμε χθές,
Μεγάλη Πέμπτη, ἀκούσθηκε πάλι τόν
καιρό τῆς ἐπί γῆς παρουσίας τοῦ Υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ τοῦ Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ καί
ἀπευθύνθηκε στήν γενεά Του τήν «μοιχαλίδα καί ἁμαρτωλό καί ἄπιστη». Ἀλλά, τό
ἴδιο τοῦ Θεοῦ παράπονο, φαίνεται νά
ἀκούγεται πάλι, ἀκόμη μία φορά, καί στήν
δική μας ἐποχή καί νά ἀπευθύνεται στούς
ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας Του. Ἐφόσον
εἴμαστε εἰλικρινεῖς μέ τόν ἑαυτό μας, θά
παραδεχθοῦμε μέ θλίψη, ὅτι κινδυνεύουμε
καί ἐμεῖς, ἡ δική μας γενιά τῶν χριστιανῶν, πού ζοῦν μάλιστα σ’ αὐτόν τόν
τόπο, νά ἀκούσουμε τό ἴδιο θεϊκό παράπονο καί μάλιστα ἀπό τό ὕψος τοῦ Σταυροῦ, ὅπου ὁ καθημαγμένος Κύριός μας
ὑπέμεινε τό φοβερό μαρτύριο πρός χάριν
μας.

Εἶναι μήπως λανθασμένη καί ὑπερβολική ἡ σκέψη μας; Ὅταν τό ἱστορικό
ἔθνος μας, πού ξαναέζησε ἐλεύθερο
ὕστερα ἀπό τόσες δοκιμασίες, τόση πολύχρονη καί δυσβάστακτη σκλαβιά, βουλεύεται καί πολιτεύεται καί πορεύεται ἐν
ἀγνοία τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου
Του; Ὅταν περιφρονεῖ ὁλοφάνερα τήν
ἁγία καί σωτήρια διδασκαλία Του καί
τολμᾶ τούς νέους βλαστούς της νά τούς
ποτίσει μέ τό νερό τῆς ἀπιστίας καί τῶν
ἀμφίβολων, κοσμικῶν ἰδεολογιῶν; Ὅταν
θεσμοί ἱεροί, ὅπως ἡ οἰκογένεια, ἡ παιδεία
ἡ ἐθνική, ἡ πατρίδα ἀποχρωματίζονται
ἀπό τά ἱερά χρώματα τῆς πίστεως καί τῆς
ἁγνῆς φιλοπατρίας;
Πῶς βλέποντας ὅλη αὐτή τή δυσάρεστη
κατάσταση ὁ Θεάνθρωπος ἀπό τό ὕψος
τοῦ αἱματόβρεκτου Σταυροῦ Του νά μήν
ἐπαναλάβει καί σέ μᾶς, τούς σύγχρονους
χριστιανούς τῆς Ἑλλάδος τό πικρό Του
παράπονο; «λαός μου τί ἐποίησά σοι καί τί
μοι ἀνταπέδωκας...».
Ἀλλά, ἀγαπητοί μου, ὅσοι πιστοί καί
φιλόχριστοι, ἄς ἀντιδράσουμε μέ ἀποφασιστικότητα, μέ γνήσιο εὐαγγελικό φρόνημα, στήν ἄσχημη αὐτή κατάσταση, τήν
ἠθική ἐννοοῦμε καί πνευματική τῆς πατρίδος μας καί μέ συναίσθηση ἄς σταθοῦμε
μπροστά στόν αἱμόφυρτο Κύριό μας καί
ἄς ζητήσουμε πάλι τή συγγνώμη Του λέγοντας: «Κύριε, ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν,
οὐδέ συνετηρήσαμεν..Μή δή παραδώης
ἡμᾶς εἰς τέλος». Μή μᾶς συνερισθεῖς.
Ἐλέησόν μας, πολυεύσπλαγχνε καί μακρόθυμε, Κύριε. Ἀμήν
Διάπυρος πρός τόν Ἐσταυρωμένον εὐχέτης σας
† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρὸς
Τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν
Τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί πατέρες
Μέ ἀγάπη πατρική σᾶς ἀπευθύνουμε ἐγκαρδίως
τόν πασχάλιο χαιρετισμό τῆς Ἐκκλησίας μας ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! εὐχόμενοι ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ καί
ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ! Προηγουμένως ὅμως θά πρέπει
ὅλοι μας νά εὐχαριστήσουμε ἀπό τά βάθη τῆς
ψυχῆς μας τόν φιλάνθρωπο Θεό, διότι μᾶς ἀξίωσε
καί ἐφέτος μέ ὑγεία, μέ εἰρήνη καί κοινωνική γαλήνη στήν πατρίδα μας νά γιορτάσουμε τήν βασίλισσα, τήν “ἑορτήν τῶν ἑορτῶν” τήν ζωηφόρο καί
λαμπροφόρο καί ἔνδοξη ἐκ νεκρῶν Ἀνάσταση τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί τοῦτο, ἐκτός
τῶν ἄλλων, διότι τόσο πολύ νιώθουμε τήν ἀνάγκη
τῆς κορυφαίας αὐτῆς καί λαμπροτάτης γιορτῆς τῆς
πίστεώς μας. Καί τήν νιώθουμε, ὅπως, θά λέγαμε,
ἐκεῖνος πού βρίσκεται μέσα σέ ἀσφυκτική, πνιγηρή ἀτμόσφαιρα καί ἐπιθυμεῖ νά βγεῖ ἔξω, στό
ὕπαιθρο νά ἀναπνεύσει καθαρό ἀέρα. Ἤ σάν
ἐκεῖνον τόν δυστυχῆ, πού κείτεται πολύ χρόνο στό
κρεβάτι καί λαχταρᾶ, πότε νά σηκωθεῖ νά περπατήσει, νά νιώσει καί πάλι τήν ἀνακούφιση, πού
δίνει ἡ ὑγεία καί ἡ εὐεξία τοῦ σώματος.
Ἔτσι καί μεῖς νιώθουμε καί ζοῦμε καί βιώνουμε
τό Πάσχα τό χριστιανικό, τό Πάσχα τό Ὀρθόδοξο.
«Πάσχα τό τερπνόν. Πάσχα λύτρον λύπης». Προπάντων ζοῦμε τήν ἀγαλλίαση, τήν ἄφατη γλυκύ-

τητα καί τό θεϊκό μεγαλεῖο τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Κυρίου μας σάν τή μυστική, τήν ἀόρατη γεύση τῆς
ἐλπίδας. Δυστυχῶς πολλά πράγματα γύρω μας μεταγγίζουν μέσα στή ψυχή μας ἀοράτως τούς
ὀρρούς τῆς θλίψεως, τῆς μελαγχολίας καί τῆς
ἀπελπισίας. Τά χρόνια πού περνοῦν, οἱ ἀρρώστιες,
οἱ ἀμέτρητες δυσκολίες, ἡ κακία τοῦ κόσμου, τό
ὕπουλο ἠθικό κακό πού κυριεύει τή θέλησή μας
καί ἄλλα παρόμοια ἀφήνουν ἕνα ὑπόλειμμα πικρίας καί ἀπαγοήτευσης στό βάθος τῆς ψυχῆς μας.
Κάτι σάν τά μαῦρα σύννεφα πού ἔρχονται τόν χειμώνα καί σκοτεινιάζουν τόν οὐρανό κρύβοντας τόν
ἥλιο. Ἀκριβῶς τήν ὥρα πού συμβαίνουν ὅλα αὐτά
στόν μυστικό καί ἀόρατο χῶρο τῆς ψυχῆς ἔρχεται
τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας, ὁρμᾶ
αὐτή ἡ λάμψη τῆς χαρᾶς τοῦ Πάσχα καί μᾶς φωτίζει καί διώχνει τά σύννεφα τῆς ἀπελπισίας ἀπό τή
ψυχή μας καί ἐνθρονίζει εἰρήνη καί γαλήνη στό
πνεῦμα καί τήν καρδιά μας. «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια». Ὁ
Ἀναστημένος Χριστός δέν γέμισε μόνο μέ ἀνείπωτη χαρά τίς πικραμένες καρδιές τῶν μαθητῶν
καί Ἀποστόλων Του, ἀλλά τό ἴδιο γεμίζει μέ ἐλπίδα
καί χαρά κάθε ταπεινό καί πιστό μαθητή Του.
Ἀφοῦ νίκησε τήν κακία τοῦ κόσμου, ἀφοῦ περιέπαιξε καί νίκησε τόν θάνατο, ἀφοῦ σκόρπισε ἁπλόχερα τήν ἀλήθειά Του στόν κόσμο, ἀφοῦ στερέωσε
τήν πολυπόθητη ἐλπίδα πέραν τοῦ σκοτεινοῦ καί
ψυχροῦ τάφου.
Ἐμπρός, λοιπόν, ἀδελφοί «Ἀναστάσεως ἡμέρα
καί λαμπρυνθῶμεν τῆ πανηγύρει». Ἡ γλυκειά
ἐλπίδα ἀνέτειλε σάν ἥλιος μπροστά μας. Ἄς ἀνοίξουμε διάπλατα τίς πόρτες τῆς ψυχῆς μας καί ἄς
τήν κλειδώσουμε μέσα μας. Καί τότε «χαίρετε,
ἀδελφοί. Καί πάλιν ἐρῶ, Χαίρετε».

Εἴθε ὁ Ἀναστάς Κύριος νἆναι παντοτεινά μαζί σας.
Διάπυρος εὐχέτης σας
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† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

Ὑπὸ τοῦ Πρωτ/ρου Ἀθανασίου Παπαδάκη
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
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λεγόμενα τῶν σοφῶν τῆς γῆς. Καὶ ἐκεῖ μάΠάντοτε ἕνα τροπάριο τῶν ἀναβαθμῶν λιστα ποὺ προβάλλει τὸ ὑπέροχο ἐπιστέγαἀποτελοῦσε μία ἐλπίδα παρηγοριᾶς, ἀλλὰ σμα τοῦ Προοιμιακοῦ ψαλμοῦ «Ὡς
καὶ μία ἀναζωπύρωση τοῦ ψυχικοῦ μου κό- ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου Κύριε πάντα ἐν
σμου ζώντας μὲ δέος τὰ διάφορα ὑδατώδη σοφία ἐποίησας», ἔρχεται συνεπίκουρο τὸ
κάθισμα τῶν ἀναβαθμῶν «Ἁγίῳ Πνεύματι
μετέωρα.
Ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸ κοσμικὸ πνεῦμα πάσα ἡ κτίσις καινουργεῖται παλλινδρομοῦσα
τῆς ἐποχῆς ποὺ κανένας εὔκολα δὲν μπορεῖ εἰς τὸ πρῶτον, ἰσοσθενὲς γὰρ ἐστι Πατρὶ καὶ
νὰ ἀποφύγει, ἔφτανα πολλὲς φορὲς νὰ συμ- Λόγῳ».
Ἀκοῦστε το λοιπὸν σοφοὶ καὶ τρανοί του
μερίζομαι προγνώσεις, οἱ ὁποῖες εὐτυχῶς
κόσμου τοῦτου, ἐπιστήμονες καὶ λαὸς
πλειστάκις νὰ μὴν πραγματοποιοῦντο.
Συνεπικουρούμενος σ’ αὐτὲς τὶς προγνώ- ἁπλός, ἐγγράμματοι καὶ ἀγράμματοι, πιστοὶ
καὶ ἄπιστοι: τὰ πάντα διέσεις, ἐπηρεασμένος μάλιΠῶς
διαψεύδονται
πονται στὸ σύμπαν ὁλόστα ἀπὸ τὴ λέξη ποὺ τόσο
κληρο καὶ σ’ αὐτὸν τὸν
μαγνητίζει καὶ ποὺ ἀποτεοἱ ἀνθρώπινες
πλανήτη ἀπὸ τὴν παρουλεῖ τὴν τήβεννον τῶν μετεπροβλέψεις
σία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
ωρολόγων ὡς εἰδικῶν
ἐπιστημόνων, ζοῦσα τὶς ἴδιες ἀγωνίες τοῦ Πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπὶ τῶν ὑδάτων,
κόσμου μὲ αὐτὰ τὰ ὑδατώδη μετέωρα, ποὺ Πνεῦμα Θεοῦ διεχώρισεν τὴν γῆν ἀπὸ τὰς
ἔχουν σχέση μὲ τὴ ζώνη τοῦ ὄζοντος, μὲ τὸ θαλάσσας, Πνεῦμα Θεοῦ διεχώρισεν τὰ
φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου, μὲ τὶς μεγάλες ὕδατα εἰς τὸν οὐρανὸν ὡς νέφη, εἰς τὴν ἐπιλειψυδρίες, μὲ τὴν ἐρημοποίηση τῆς γῆς, μὲ φάνειαν τῆς γῆς καὶ εἰς τὰ ἔγκατα αὐτῆς.
τὸ λιώσιμο τῶν πάγων, μὲ τὶς ὑψηλὲς θερ- «Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔστι καὶ ἔσται εἰς
μοκρασίες καὶ ἦρθε ὁ φετινὸς χειμώνας, τὸν αἰώνας αἰώνων, οὔτε ἀρξάμενον οὔτε παυὁποῖον ἀκόμη διερχόμεθα καὶ μᾶς ἀφύπνισε, σόμενον». Πόσο ὄμορφα παραστατικὰ καὶ
ἀφοῦ ξύπνησε πηγὲς ξεχασμένες, ἀφοῦ γέ- συγκινησιακὰ παριστάνονται αὐτὰ τὴν
μισε ποτάμια καὶ χειμάρρους μὲ νερό, ἀφοῦ ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς; Αὐτὸ λοιπὸν οἰκοἔβαψε κάμπους καὶ κορφὲς μὲ τὸ ἄσπρο νομεῖ, αὐτὸ διέπει τοὺς ἀκατάλυτους ἐκείχιόνι, φθάνοντας μάλιστα μέχρι τὴν Ἀραβία νους κανόνες ποὺ ἀποτελοῦν τὴν οἰκονομία
καὶ ἀφοῦ σὲ πολλὲς ἠπείρους κατέβασε τὴ τοῦ Θεοῦ ὥστε παρὰ τὰ λάθη μας, τὶς
θερμοκρασία καὶ 50ο ὑπὸ τὸ μηδέν, παρα- ἐγκληματικὲς πολλὲς φορὲς παρεμβάσεις
λύοντας συγκοινωνίες, ἀεροδρόμια καὶ λι- στὴ φύση, τὶς ἀρνητικές μας διαθέσεις καὶ
μάνια δημιουργώντας ἀμφισβητήσεις στὰ ἐπιπτώσεις σ’ αὐτὴν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα πα-

λινδρομώντας πρὸς τὴν ἀρχικὴν ἐποχὴν τῆς
δημιουργίας δημιουργεῖ συνθῆκες ἀνακαινισμοῦ τῆς φύσεως, ὥστε εἰς τὸ διηνεκὲς νὰ
εἶναι νεαρὰ καὶ σθεναρά. Καὶ τελειώνει τὸ
κάθισμα ἀναφέροντας τὸ ἰσοδύναμον τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸν
Υἱό. Οὔτε ἀνώτερον τοῦ Πατρὸς οὔτε κατώτερον τοῦ Υἱοῦ. Ἰσότιμον, Ἰσοσθενές.
Ἔτσι λοιπὸν ὅσα κι ἂν λένε οἱ Κασσάνδρες, ὅσα καὶ ἂν διακηρύττουν κάποιοι μελλοντολόγοι ἐπιθυμώντας νὰ βυθίσουν τὸν
κόσμο στὸ ἔρεβος τῆς ἀπελπισίας τοῦ φόβου
καὶ τῆς ἀπογοήτευσης ἂς γνωρίζουμε ὅλοι,
πὼς ἄλλος ὁρίζει τὴ ζωὴ καὶ τὶς συνθῆκες της
σ’ αὐτὸν τὸν πλανήτη.
Σὲ μᾶς ἐναπομένει νὰ σηκώνουμε ψηλὰ
τὸ κεφάλι μας νὰ ἁπλώνουμε ἱκετευτικὰ τὰ
χέρια μας καὶ νὰ παρακαλοῦμε τὸν Κύριο,
ὅπως ὅλοι οἱ Προφῆτες, ὅπως ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι, ὅπως ὅλοι οἱ Ἅγιοι καὶ νὰ τοῦ λέμε
ἐξ οὐρανοῦ ἐπίβλεψον Κύριε, Κύριε ἐφ’
ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὴν διψῶσαν γῆν καὶ δὸς ἡμῖν,
ὄμβρους εἰρηνικούς, εὐκρασίαν ἀέρων, καὶ
εὐφορίαν τῶν καρπῶν αὐτῆς.
Συνεπίκουρος ὅλων τῶν ἀνωτέρω δὲν
εἶναι μήπως ὅλος ὁ βίος τῆς Ἐκκλησίας μας;
Πόσες μεταβολὲς δὲν κατόρθωσε στὴ φύση
ὁ Μωυσῆς μὲ τὴ ράβδο του, πού ἦταν τύπος
τοῦ Σταυροῦ; Καταρράκτες ἐξεχύθησαν ἐπὶ
τῆς γῆς μὲ τὶς προσευχὲς τοῦ Ἡλιοῦ καὶ τοῦ
Ἐλισσαίου, ὁ δὲ Γεδεών ἐπιμηκύνοντας τὴν
ἴδια τὴν ἡμέρα μᾶς ἄφησε ἐκεῖνο τὸ περίφημο «στήτω ἥλιος κατὰ Γαβαών καὶ ἡ σελήνη κατὰ φάραγγα Αἰλών».
Πόσα ἄλλα θὰ μπορούσαμε νὰ ἀπαριθμήσουμε ἀπὸ τὶς παρεμβάσεις τοῦ Χριστοῦ μας
στὴ φύση; Ἀπὸ τὸ κέλευσμα στὴ θάλασσα νὰ
κοπάσει μέχρι καὶ τὶς στιγμὲς τοῦ Θείου Πάθους του πού ἡ γῆ ἐσκοτίσθη. Μὰ καὶ οἱ
Ἀπόστολοι καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
μας μαρτυρικὲς καὶ ὅσιες μορφὲς πλεῖστοι
ὅσοι ὑπέτασαν τὰ φαινόμενα τῆς γῆς κατὰ τὸ
δοκοῦν μὲ τὶς ἰσχυρὲς προσευχητικὲς τους
παρεμβάσεις.
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Στὰ ἔτη 1898-1900 ἡ Σκήτη τοῦ Ἁγίου
Ἀνδρέα τοῦ Ἁγίου Ὄρους διεξήγαγε σοβαροὺς δικαστικοὺς ἀγῶνες μὲ τὴν Ὀθωμανικὴ Κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἤθελε νὰ καταλάβει τὸ Μετόχι μὲ τὰ κτήματά του,
χαρακτηρίζοντάς το σὰν «μαχλούλι», δηλαδὴ ἀδέσποτο κτῆμα. Τὰ Δικαστήρια δικαίωσαν τὴν Σκήτη, ἀλλὰ τὸ ἔτος 1901
οἱ περίοικοι τοῦ Μετοχίου Ὀθωμανοὶ Κονιάρηδες κατέλαβαν αὐθαίρετα ἕνα σημαντικὸ τμῆμα τῶν κτημάτων τοῦ Μετοχίου.
Γύρω στὰ 1900 τὸ Μετόχι εἶχε περὶ
τοὺς 100 μοναχούς, ἐκεῖνο ὅμως ποὺ πρέπει νὰ ὁμολογήσουμε εἶναι, ἀφενὸς μὲν
ὅτι οἱ σχέσεις του μὲ τοὺς γύρω ἀπ’ αὐτὸ
κατοικοῦντες ὑπόδουλους Ἕλληνες ἦταν
καλές, ἀφετέρου δὲ ὅτι ἦταν παροιμιώδης,
ὅπως ἀφηγοῦνταν οἱ γέροντες τῆς Ἐλευθερούπολης καὶ τῶν Ἐλευθερῶν, ἡ φιλοξενία τῶν Ρώσων μοναχῶν, ἀκόμη καὶ
στὴ διάρκεια τῆς πρώτης καὶ τῆς δεύτερης
βουλγαρικῆς κατοχῆς τῆς περιοχῆς, (1913
καὶ 1916, ἀντίστοιχα).
Περὶ τὸ ἔτος 1905 περιόδευσε στὴν περιοχὴ ὁ Γεώργιος Χατζηκυριάκου, ὁ
ὁποῖος, στὸ ἔργο του «Σκέψεις καὶ ἐντυπώσεις ἐκ περιοδείας ἀνὰ τὴν Μακεδονίαν

(1905-1906)», περιέγραψε ὡς ἑξῆς τὴν πορεία του πρὸς τὶς Ἐλευθερές: «Πρὶν ἢ καταλήξωμεν εἰς ταύτην (ἐνν. τὶς Ἐλευθερὲς) διερχόμεθα ἐκ τερπνῆς παραλιακῆς
κοιλάδος, ἐν ᾗ ἴδρυται μετόχιον τῆς ἐν
Ἄθω Ρωσσικῆς μονῆς, περιλαμβάνον οὐχὶ
σμικρᾶς ἐκτάσεως γαίας καὶ δάση. Ἡμίωρος ἁμαξητὸς δρόμος ἄγει ἐξ αὐτοῦ εἰς
μικρὸν καὶ ἀσφαλῆ λιμένα, (ἐνν. αὐτὸν
τῆς Νέας Ἡρακλείτσας), ὅν ὡς ἐπίνειον
αὐτοῦ ἀνέδειξαν οἱ Ρῶσσοι μοναχοὶ Ἐν
γένει τὸ μετόχιον τοῦτο, ἡ διακρίνουσα
τοὺς Ρώσσους μοναχοὺς ἤρεμος πρόνοια
κατέστησε τερπνὸν ἐνδιαίτημα καὶ
ἀσφαλὲς ὁρμητήριον. Μετὰ ὥρας ἐκ τοῦ
μετοχίου τούτου πορείαν φθάνομεν εἰς
Ἐλευθεράς..»
Τὸ 1913 ὁ Τρύφων Εὐαγγελίδης, καθηγητὴς τοῦ Γυμνασίου Βόλου, στὸ ἔργο
ποὺ ἐξέδωσε στὴν Ἀθήνα κατὰ τὸ ἔτος
ἐκεῖνο, μὲ τίτλο «ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ, ἥτοι ἱστορική, γεωγραφική, τοπογραφικὴ καὶ
ἀρχαιολογικὴ περιγραφὴ τῶν νέων Ἑλληνικῶν χωρῶν: Ἠπείρου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας, νήσων καὶ ὁδηγὸς σαφὴς καὶ
ἀκριβὴς τῶν ταξιδιωτῶν καὶ περιηγητῶν»,
ἀναφέρει τὰ ἑξῆς: «Ἐκ Πραβίου ὁ περιηγητὴς ἔρχεται ἢ εἰς Καβάλλαν διὰ τῆς

παρὰ τὸ τέναγος τῶν Φιλίππων ἁμαξιτῆς κάς».
ὁδοῦ ἐντὸς 2 ½ ὡρῶν ἢ λαμβάνει τὴν διὰ
Στὴ διάρκεια τῶν βαλκανικῶν πολέμων
τῆς κοιλάδος Συμβόλου καὶ Παγγαίου, ἡ περιοχὴ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα καὶ τῶν
ἥν βρέχει ὁ χείμαρρος Λιβάδι εἰς τὸν κόλ- Ἐλευθερῶν ἔγινε θέατρο σκληρῶν ἐπιχειπον τοῦ Στρυμόνος ἄγουσαν ἢ τὴν πα- ρήσεων μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν
ραλιακὴν διὰ Νουζλὰ – Ἐλευθερουπόλεως, Βουλγάρων, γιὰ τὶς ὁποῖες δὲν εἶναι ἐδῶ
(ἐδῶ ὡς Ἐλευθερούπολη ὁ συγγραφέας ὁ κατάλληλος χῶρος παράθεσης, ἀλλὰ
ἐννοεῖ τὶς Ἐλευθετῶν ὁποίων μία
ρές, ὅπου βρισκόταν
ἰδέα παρέχει τὸ
ἡ βυζαντινὴ Ἐλευμνημεῖο τῶν πεθερούπολις)… Προσόντων, ποὺ ἔχει
χωρῶν τις ΝΔ διὰ
ἀνεγερθεῖ πάνω
τῆς παρὰ τὴν θάστὴν ὁδὸ Ἐλευθελασσαν ὁδοῦ διὰ
ρούπολης
–
Νουζλὰ φθάνει εἰς
Ἐλευθερῶν, λίγο
Ἐλευθερούπολιν
πρὶν τὶς Ἐλευθε(Ἐλευθεραί), ἀλλὰ
ρές, πρὸς τιμὴ
πρὶν ἢ φθάσωμεν
τῶν πεσόντων
Ὁ ἀνακαινισμένος Ναός
εἰς αὐτὴν διερχόστὴ μάχη τῆς
μεθα διὰ τοῦ πλουΒαζόπετρας, ἡ
σίου Μετοχίου τῆς ἐν Ἁγίω Ὄρει ρωσσικῆς ὁποία ἔλαβε χώρα στὶς 26 Ἀπριλίου τοῦ
Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος (δύνα- 1913.
ται τις νὰ διανυκτερεύση). Τὸ Μετόχιον
Ὅταν στὰ 1916 διατάχθηκε τὸ 63ο Σύντοῦτο περιλαμβάνει πολλὰ συνεχόμενα ταγμα Πρεβέζης τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ
οἰκοδομήματα, εὐπρεπῶς ὠκοδομημένα, ν’ ἀποχωρήσει ἀμέσως ἀπὸ τὴν ἕδρα του,
μετὰ γαιῶν καὶ δασῶν ἀπεράντων. Ἐκ στὴν περιοχὴ τῆς Μεσωρόπης τοῦ Παγτούτου ὁδὸς δενδρόφυτος κατάγει εἰς τὸν γαίου καὶ νὰ ἐπιβιβαστεῖ στὰ πλοῖα, στὸν
λιμένα παρὰ τὸ χωρίον Νουζλά, (ἐννοεῖ λιμένα τῶν Ἐλευθερῶν, γιὰ νὰ μὴ συλλητὸ λιμάνι τῆς Νέας Ἡρακλείτσας), τὰς φθεῖ αἰχμάλωτο, ὁ Ἡγούμενος τοῦ Μετονησίδας ὧν ἡ μὲν καλεῖται Κιζὴλ ἀδὰ χίου, ποὺ λεγόταν κι αὐτὸς Βαρνάβας,
(ἐρυθρὰ νῆσος), κατασκευασθέντα ὑπὸ παρέθεσε στοὺς ἀξιωματικοὺς γεῦμα, μὲ
τῶν Μοναχῶν τοῦ Μετοχίου, πρὸς ἐξυ- συναγρίδες ποὺ εἶχαν ψαρέψει οἱ ἴδιοι οἱ
πηρέτησιν τῶν συμφερόντων αὐτῶν».
μοναχοί, στὴ διάρκεια τοῦ ὁποίου ἔκανε
Τὸ 1913, ἐπίσης, ὁ Μελέτιος Μεταξά- ἰδιαίτερη ἐντύπωση στοὺς Ἕλληνες ἀξιωκης, στὴ σελίδα 132 τοῦ ἔργου του γιὰ τὸ ματικοὺς ἡ γνώση τοῦ Ἡγουμένου σὲ
Ἅγιον Ὄρος ἔγραφε ὅτι «τὸ εἰς τὸν μυχὸν στρατιωτικὰ θέματα.
τοῦ κόλπου τῶν Ἐλευθερῶν παρὰ τὴν
Στὸ Μετόχι αὐτό, ὅταν μετὰ τὴν ΜιΚαβάλλαν Μετόχιον τῆς Σκήτης τοῦ κρασιατικὴ καταστροφὴ ἀναδιοργανώἉγίου Ἀνδρέου εἶναι ἓν τῶν μεγαλυτέρων θηκε ὁ ἑλληνικὸς στρατός, ἀπὸ τὸν Πάγτσιφλικίων τῆς περιφερείας τοῦ Παγ- καλο, εἶχε τὴν ἕδρα τοῦ ἐπιτελείου του ὁ
γαίου, μὲ πλουσίας παντοειδεῖς ἐγκατα- Στρατηγὸς Κονδύλης, περιμένοντας νὰ
στάσεις, ἐπὶ τοῦ παρόντος μόνο γεωργι- ἐπιβιβασθεῖ στὰ πλοῖα καὶ νὰ ἐπιτεθεῖ.
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Στὰ κτήματα τοῦ Μετοχίου, ἐπειδὴ ὁ
Βενιζέλος, θέλοντας νὰ συνυπογράψει
μὲ τὴν Τουρκία τὴ συνθήκη τῆς Λωζάνης,
διέταξε νὰ πάψει κάθε πολεμικὴ προετοιμασία ἐναντίον τῆς Τουρκίας, ὁ ἴδιος ὁ
προαναφερθείς στρατηγὸς Κονδύλης σύναξε τοὺς στρατιῶτες του καὶ τοὺς μίλησε, ἀποκαλώντας τὸν Βενιζέλο «Ἰούδα»,
γιὰ νὰ εἰσπράξει τὶς ἔντονες διαμαρτυρίες
τῶν Κρητῶν στρατιωτῶν του, ἐνῶ ἀπὸ
τὴν σκάλα ἐλλιμενισμοῦ τοῦ Μετοχίου,
στὴν παραλία τῆς Νέας Περάμου, ὁ ἴδιος
ἐπιβιβάστηκε σὲ πλοῖο κι ἀναχώρησε γιὰ
τὸν Πειραιά, προκειμένου νὰ σπεύσει νὰ
ὑποβάλει τὴν παραίτησή του, ὅπως ὅλα
αὐτὰ τ’ ἀφηγήθηκε ὁ ἄλλοτε Δήμαρχος
Ἐλευθερούπολης, Δῆμος Δημάδης, ποὺ
ἦταν αὐτήκοος μάρτυράς τους, στὸν δικηγόρο καὶ ἱστορικό τῆς Ἐλευθερούπολης,
Ἀνδρέα Κ. Παπανδρέου.
Ἡ παρακμὴ τῶν ρωσικῶν ἱδρυμάτων
τοῦ Ἁγίου Ὅρους καί, συνακόλουθα καὶ
τοῦ Μετοχίου τους στὴν περιοχὴ μας φάνηκε ἀμέσως μετὰ τὴν πτώση τῆς Τσαρικῆς Ρωσίας. Τὰ ρωσικὰ ἀτμόπλοια δὲν
ξαναφάνηκαν στὸν κόλπο τῆς Νέας Ἡρακλείτσας, οἱ μοναχοὶ περιορίστηκαν σὲ
ὅσα παρῆγαν τὰ κτήματά τους καὶ ἡ θάλασσα κι ἔτσι τὸ Μετόχι παρήκμασε καὶ
τὸ 1919 ἐγκαταλείφθηκε, ὅταν οἱ μοναχοί του ἐκδιώχτηκαν, κακὴν κακῶς, ἀπὸ
τοὺς «κρατοῦντες» τῆς ἐποχῆς ἐκείνης,
ἐξορισθέντες στὴν Βουλγαρία, (σύμφωνα
μὲ τὴν ἄποψη τοῦ Αἰμιλίου Μαυρουδῆ,
στὸ πρόσφατα ἐκδοθὲν ἔργο του «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ»), ἀφοῦ προηγούμενα τοὺς μετέφεραν σιδηροδέσμιους, ὡς κακούργους,
στὴν Καβάλα. Ἐδῶ, πράγματι, ἀξίζει νὰ
παραθέσουμε ὅσα ἀναφέρει ὁ Γεώργιος
Κουκλιάτης, στὴν Ἀνακοίνωση ποὺ πε-

ριέλαβε στὸν 6ο, τιμητικὸ τόμο Ἀποστόλου Ε. Βακαλόπουλου τῆς περιοδικῆς
ἔκδοσης τῆς Θασιακῆς Ἕνωσης Καβάλας
«ΘΑΣΙΑΚΑ» (σελ. 95): «Σὲ γράμμα τοῦ
μακαριστοῦ γέροντος Γαβριὴλ Διονυσιάτου, ὁ ὁποῖος, πρὶν γίνει ἡγούμενος τῆς
Μονῆς Διονυσίου (τοῦ Ἁγίου Ὄρους) παρέμεινε στὸ μετόχι αὐτῆς «Ἅγιο Ἰωάννη»
στὸ Ὀρφάνι Καβάλας γιὰ 13 χρόνια, γράφει σχετικά: «Καβάλα, 16-6-1919. Πρὸς
τὸν ἡγούμενο τῆς Μονῆς Διονυσίου…. Οἱ
σήμερον ὅμως ἰθύνοντες τὰ πράγματα,
ἐμφορούμενοι ὑπὸ ἀντιθρησκευτικῶν
ἰδεῶν προσπαθοῦσι παντὶ σθέσει εἰς τὴν
διάλυσιν κάθε εὐαγοῦς ἱδρύματος, ὡς
ἔπραξαν καὶ χθές, ἐκδιώξαντες βία τοὺς
ἐν τῷ ἐν Ἐλευθεραῖς Ρωσικῶ Μετοχίω μοναχοὺς καὶ τοὺς ὁποίους ἔφερον ἐνταύθα
ὡς τινὰς κακούργους ὑπὸ συνοδείαν..».
Τὸ 1923, μετὰ τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάνης τοῦ 1922, Ἕλληνες πρόσφυγες, κυρίως ποντιακῆς καταγωγῆς, ἦλθαν κι
ἐγκαταστάθηκαν στὴν περιοχὴ ὅπου βρισκόταν τὸ ἄλλοτε ἀκμαῖο ρωσικὸ Μετόχι,
ἐνῶ στὴ γειτονικὴ Νέα Ἡρακλείτσα ἐγκαταστάθηκαν πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Ἀνατολικὴ Θράκη. Τὸ Κράτος ἔπρεπε νὰ βρεῖ
τρόπους ἀποκατάστασης ὅλων αὐτῶν τῶν
πονεμένων Ἑλλήνων κι ἔτσι τὸ 1924
ἀπαλλοτρίωσε τὰ κτήματα τοῦ Μετοχίου,
γιὰ νὰ τὰ διανείμει στὴ συνέχεια στοὺς
πρόσφυγες τῶν δύο νεοϊδρυθέντων γειτονικῶν χωριῶν, ἀπέμεινε δὲ μόνο τὸ Καθολικὸ (ὁ Ναὸς) τοῦ Μετοχίου, τιμώμενο
στὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, ἀπὸ τὸ
ὁποῖο πῆρε τὸ ὄνομα τὸ νέο προσφυγικὸ
χωριό, τὸ ὁποῖο ἀποτελοῦσε τὴν μοναδικὴ
ἐκκλησία τοῦ σημερινοῦ χωριοῦ τοῦ
Ἁγίου Ἀνδρέα μέχρι τὸ 1960 κι ἀπὸ τὸ
ὁποῖο σήμερα δὲν σώζονται παρὰ λίγα
ἐρείπια, παρόλο ποὺ θὰ ἦταν φόρος τιμῆς

στὴν μακραίωνη ἱστορία τοῦ τόπου αὐτοῦ
ἡ ἀναστήλωσή του. Ἀναστηλώθηκε πρόσφατα καί ἐγκαινιάσθηκε μεγαλοπρεπῶς
(24/3/918). Τέλος, τὴν ἐξαφάνιση τῶν
ἰχνῶν τοῦ Μετοχίου συντόμευσε ἡ
ἀνάγκη τῶν προσφύγων γιὰ οἰκοδομικὸ
ὑλικό, τὸ ὁποῖο αὐτοὶ ἔλαβαν, σύμφωνα
μὲ τὶς ἀφηγήσεις τῶν γερόντων, ἀπὸ τὰ
μεγάλα κτίρια αὐτοῦ.
Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς κατοίκους τῆς περιοχῆς τοῦ σημερινοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα,
ἀφοῦ ὑπενθυμίσουμε καὶ πάλι ὅσα ἀναφέραμε σχετικὰ μὲ τοὺς χριστιανοὺς κολήγους ποὺ ἐργάζονταν παλιότερα στὰ
κτήματα τῶν Ὀθωμανῶν τσιφλικάδων
καὶ στὴ συνέχεια στὴν ὑπηρεσία τοῦ ρωσικοῦ Μετοχίου καὶ τοὺς ὀθωμανοὺς Κονιάρους (ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ Ἰκονίου
τῆς Ἀνατολικῆς Μικρᾶς Ἀσίας καταγομένους), σημειώνουμε ὅτι τὸ 1920 ἤδη κατοικοῦσαν ἐδῶ 120 κάτοικοι, (προφανῶς
Ὀθωμανοί), μετὰ ὅμως τὴν ἔλευση τῶν
προσφύγων ὁ πληθυσμὸς αὐξήθηκε κι
ἔτσι τὸ 1940 κατοικοῦσαν ἐδῶ 335 κάτοικοι, τὸ 1951 389, τὸ 1961, 353 καὶ
στὴν ἀπογραφὴ τῆς 17ης-3-1991, 282 κάτοικοι.
Τὸ 1913, ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας, ὁ οἰκισμὸς τοῦ
Νουζλᾶ, (οὐσιαστικὰ οἱ μοναχοί του Μετοχίου, οἱ ἐργαζόμενοι σ’ αὐτὸ καὶ οἱ ἀπομείναντες Ὀθωμανοί), μαζὶ μὲ τοὺς οἰκισμοὺς Ἐλευθερῶν, Δρέζνας, Τσιούστης,
Κοτσκάρι, Καλιὰ – τσιφλὶκ Ἐλευθερῶν
ὑπήχθη στὴν κοινότητα Ἐλευθερῶν, τὸ
1928 μετονομάσθηκε ἐπίσημα, ἀπὸ
Νουζλὰ σὲ Ἅγιο Ἀνδρέα καὶ τὸ 1934, μὲ
Διάταγμα ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ ΦΕΚ Α΄–
τεῦχος 3 τοῦ 1935, ἀναγνωρίσθηκε ὡς
ξεχωριστὴ κοινότητα.
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Α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Γιαννικόπουλου Ι. Δ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ἔκδοση τῆς Δημοτικῆς
Ἐπιχείρησης Τουρισμοῦ.
Εὐαγγελίδου Τρύφωνος, «ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ, ἤτοι ἱστορική, γεωγραφική, τοπογραφικὴ καὶ ἀρχαιολογικὴ
περιγραφὴ τῶν νέων Ἑλληνικῶν χωρῶν: Ἠπείρου,
Θεσσαλίας, Μακεδονίας, νήσων καὶ ὁδηγὸς σαφὴς
καὶ ἀκριβὴς τῶν ταξιδιωτῶν καὶ περιηγητῶν»,
Ἀθήνα, 1913.
Κουκλιάτη Γεωργίου, Τὰ μετόχια τοῦ Ἁγίου Ὅρους
στὴν Καβάλα καὶ τὴν Θάσο, Ἀνακοίνωση στὸν ἕκτο,
τιμητικὸ τόμο Ἀποστόλου Α΄ Βακαλόπουλου, τῆς
περιοδικῆς ἔκδοσης τῆς Θασιακῆς Ἕνωσης Καβάλας «ΘΑΣΙΑΚΑ»
Μαυρουδὴ Αἰμιλίου, «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ»,
Παπανδρέου Κ. Ἀνδρέα, Τὸ ρωσικὸ μετόχι στὸ
Νουζλὰ Παγγαίου, ἄρθρο στὸ Μακεδονικὸ Ἡμερολόγιο τοῦ 1972.
Πετροχείλου Ἰωακείμ, Ρωσικὴ πολιτικὴ στὸ Ἅγιον
ὅρος τὸν 19ον αἰώνα, ἀνακοίνωση στὸ Α΄ τοπικὸ
συμπόσιο μὲ θέμα Η ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ, σελίδες 405 ἐπόμ.
Σμυρνάκη Γεράσιμου, Τὸ Ἅγιον Ὅρος, Φωτοτυπικὴ
ἀνατύπωση ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ ἔτους 1903, ἐκδόσεις ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ, Καρυὲς Ἁγίου Ὅρους, 1988.
Σχινὰ Θ. Νικολάου, «Ὀδοιπορικαὶ σημειώσεις Μακεδονίας, Ἠπείρου, νέας ὁροθετικῆς γραμμῆς καὶ
Θεσσαλίας», Ἀθήνα, 1886.
Τουφεξὴ Χαραλάμπους, Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας Παγγαίου, ἄρθρο στὴν ἐφημερίδα τῆς Καβάλας ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ τῆς 12ης-12-1983.
Φιλιππίδη Νικολάου, ἄρθρο στὰ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ, α΄
τόμος, ἔτους 1877.
Χατζηκυριάκου Γεωργίου, «Σκέψεις καὶ ἐντυπώσεις
ἐκ περιοδείας ἀνὰ τὴν Μακεδονίαν (1905-1906)»,
Χουλιαράκη Μιχαήλ, Γεωργική, Διοικητικὴ καὶ Πληθυσμιακὴ ἐξέλιξις τῆς Ἑλλάδος, 1821-1971, τόμος Β΄,
ἔκδοση Ἐθνικοῦ Κέντρου Κοινωνικῶν Ἐρευνῶν,
Ἀθήνα, 1975.
Στοιχεῖα συστάσεως καὶ ἐξελίξεως τῶν Δήμων καὶ
Κοινοτήτων – τόμος 20 Νομὸς Καβάλας, Ἀθῆναι,
1962.
Β) ΞΕΝΗ
Actes de Kutlumus, Paris 1946, ἄρ. 46, 14, 15
Collart Paul, “Philippes, ville de la Macedoine, des ses
origins jusqu’ a la fin de l’ epoque romain”.
Paysages de Macedoine, leurs caracteres a travers les
documents et les recits des voyageurs, σύγγραμμα τοῦ
Κέντρου Ἔρευνας τῆς Ἱστορίας καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ
τοῦ Βυζαντίου, (Centre de recherches, d’ histoire et
civilization de Byzance), ποὺ ἀνήκει στὸ College de
France, (ἔκδοση De Boccard, Paris, 1986).
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Ὁ Θεός ἔχει δώσει σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους χαρίσματα, τάλαντα. Σέ ἄλλους περισσότερα, σέ ἄλλους λιγότερα. Ὅλα τά τάλαντα
ἔχουν τήν ἀξία τους, τήν σημασία τῆς ὕπαρξής
τους καί τήν σπουδαιότητά τους. Δέν ἀρκεῖ
ὅμως ἡ διαπίστωση τῆς ὕπαρξής τους καί ἡ
καταγραφή τους, χρειάζεται καλλιέργεια καί
ἀνάπτυξη τοῦ χαρίσματος ὡς λόγο αἰτιολόγησης τοῦ τί κάναμε τό τάλαντο ἀλλά καί ὡς
εὐχαριστία πρός τόν δωρεοδότη Θεό. Ἕνα
ἀπό αὐτά τά τάλαντα εἶναι καί ἡ καλλιγραφία.
Ἕνα τάλαντο ἐγκαταλελειμμένο καί ξεχασμένο.
Γιά τήν ἱστορία, ἀναφέρουμε ἐν συντομία
τά ἑξῆς: Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί οἱ Ρωμαῖοι
εἶχαν τελειοποιήσει τήν καλλιγραφία, ἡ ὁποία
ἦταν συνδεδεμένη μέ τήν ρητορική τέχνη.
Ὑπῆρχαν τότε οἱ πρακτικογράφοι, αὐτοί πού
ἔγραφαν μέ γρήγορο ρυθμό ἀλλά ἄσχημα
γράμματα, τά ὅσα ἐλέγοντο σέ συμβούλια,
σέ ἐπίσημες συζητήσεις, σέ δίκες κ.α. Ἔπειτα
τά ἔπαιρναν οἱ καλλιγράφοι καί τά καθαροέγραφαν μέ ὡραία γράμματα.
Στά χρόνια τοῦ Βυζαντίου ἡ καλλιγραφία
καλλιεργήθηκε καί ἀναπτύχθηκε ἀκόμη περισσότερο ἀπό μοναχούς ἀντιγραφεῖς καί
καλλιγράφους, ἀντιγράφοντας κείμενα ἀπό
τήν Ἁγία Γραφή ἤ κείμενα Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας. Στά μοναστήρια τότε γεννήθηκε
ἕνας μεγάλος ἀριθμός σπουδαίων καλλιγράφων, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἄφησαν ἀληθινά ἀριστουργήματα χειρογράφων, καθιερώνοντας
μάλιστα καί εἰδικό γραφικό καλλιτεχνικό
σύστημα.
Ἀπό τήν ἐποχή ὅμως πού ἐμφανίστηκε ἡ
τυπογραφία, ἔχασε ἡ καλλιγραφία τήν σπουδαιότητά της καί τήν αἴγλη της. Σήμερα μέ

τήν χρήση τοῦ ὑπολογιστῆ, ἀκόμη περισσότερο,
οἱ ἄνθρωποι ξέχασαν νά γράφουν καί ὄμορφα
καί ὀρθογραφημένα. Ξέχασαν ἀκόμη τήν
ἀξία καί τίς ἐπιδράσεις τῆς καλλιγραφίας
καί γι’ αὐτό ἔπαψε καί ἡ διδασκαλία της. Ἡ
καλλιγραφία πλέον στίς μέρες μας εἶναι μία
τέχνη ὅπως ἡ ζωγραφική καί περιορίζεται
μόνο σέ ἐκθέσεις τέχνης.
Ἡ καλλιγραφία ἔχει εὐεργετικές ἐπιδράσεις στόν ἄνθρωπο καί εἰδικότερα στούς
μαθητές:
1) Ἐξυπηρετεῖ τόν ἄνθρωπο στήν ἐπικοινωνία μέ ἄλλους, γράφοντας εὐχές ἤ καί
ἄλλες πληροφορίες μέ τό χέρι κάνοντας μάλιστα καί ὄμορφα καί καθαρά γράμματα.
Κάποτε ἡ καλλιγραφία σέ συνδυασμό μέ τήν
ὀρθογραφία ἦταν ἀπόδειξη μόρφωσης, καλλιέργειας πνευματικῆς ἀλλά καί εὐπρέπειας
καί καλῶν τρόπων καί ἔνδειξη σεβασμοῦ
πρός τόν ἀποδέκτη ἑνός κειμένου.
2) Ἐξυπηρετεῖ τόν μαθητή, τόν φοιτητή
στή σχολική ζωή, μέσα ἀπό τίς γραπτές
ἐργασίες. Μία ἐργασία ὀρθογραφημένη, καθαρογραμμένη καί μέ ὄμορφα καί ὡραῖα
γράμματα πάντα ἀντιμετωπίζεται μέ ἐπιεικέστερο τρόπο.
3) Ἡ καλλιγραφία ἔχει μεγάλη μορφωτική
ἐπίδραση πάνω στόν μαθητή, ἀφοῦ ἀσκεῖ τό
μάτι στήν παρατήρηση, καλλιεργεῖ τήν δεξιότητα τοῦ χεριοῦ ἀναπτύσσει τό καλαισθητικό αἴσθημα καί δημιουργεῖ ἀρετές
πρακτικές στή ζωή τοῦ παιδιοῦ ὅπως τήν
ὑπομονή, τήν ἐπιμονή, τήν πειθαρχία, τήν
τάξη, τήν καθαριότητα, τήν ὑπευθυνότητα,
τήν ὑπακοή καί γενικά τήν ἀνάπτυξη καλαισθητικῶν δεξιοτήτων.

4) Σήμερα, μέ τήν ἀνάπτυξη νέων ἐπιστημῶν, διατυπώνεται ἡ ἄποψη «δεῖξε μου
τόν γραφικό σου χαρακτήρα νά σοῦ πῶ
ποιός εἶσαι». Δηλαδή ἀπό τόν τρόπο καί τό
εἶδος τῆς γραφῆς φανερώνονται πολλά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τοῦ ἀτόμου,
καθώς καί ἡ ψυχολογική καί συναισθηματική
κατάσταση. Ἀπό τό πῶς γράφει ἕνα παιδί
φαίνεται σέ μεγάλο βαθμό ἡ μελλοντική γνωστική ἱκανότητα καί εἰκόνα τοῦ παιδιοῦ.
Θά ἔχει τύχει σέ πολλούς νά ἀνοίξουν τό
τετράδιο τοῦ παιδιοῦ τους καί νά ἔχουν
ἀπογοητευθεῖ ἀπό τό θέαμα τῶν ἄνισων, κακοσχηματισμένων καί δυσανάγνωστων γραμμάτων τους. Δέν μποροῦμε νά τά ἐξαναγκάσουμε σέ ἀσκήσεις καλλιγραφίας. Δέν ἀλλάζει
ὁ γραφικός χαρακτήρας μέ προφορικές συμβουλές καί παρατηρήσεις. Μποροῦμε ὅμως,
κάνοντας κάποια ἀπό τά παρακάτω, νά τά
βοηθήσουμε νά βελτιώσουν τό γραφικό τους
χαρακτήρα, ὅσο εἶναι ἀκόμα νωρίς καί ἐφικτό.
1) Πρίν ἀπό ὅλα πρέπει νά βεβαιωθοῦμε
πώς κρατᾶ σωστά τό μολύβι. Δηλαδή μέ
τόν ἀντίχειρα, τόν δείκτη καί τό μέσο. Τά
ἄλλα δύο πατοῦν στό χαρτί καί στηρίζουν
καί ὁδηγοῦν τό χέρι. Τό λαθεμένο κράτημα
τοῦ μολυβιοῦ, σέ συνδυασμό μέ τό λαθεμένο
εἶδος καί μέγεθος τοῦ μολυβιοῦ, μπορεῖ νά
εἶναι ἡ αἰτία πού τό παιδί γράφει ἄσχημα
γράμματα. Δέν ἔχει σημασία ἄν γράφει μέ
τό δεξί ἤ τό ἀριστερό χέρι.
2) Βοηθάει πολύ ἡ χρήση τοῦ δίγραμμου
τετραδίου. Τόσο γιά τήν σωστή ἀναλογία
μικρῶν καί κεφαλαίων γραμμάτων,ὅσο καί
γιά νά μάθει νά γράφει σέ εὐθεῖα γραμμή.
Ἐξηγοῦμε ὅτι τά μικρά γράμματα γράφονται
στήν στενή λωρίδα μέ τίς οὐρίτσες πρός τά
κάτω ἤ τίς κεραῖες πρός τά πάνω, ἐνῶ τά
κεφαλαία σέ ὅλο τό πλάτος τῆς πλατιᾶς λωρίδας, δίνοντας πάντοτε δικό μας πρότυπο.
Ἐδῶ χρήσιμο εἶναι νά μάθει τό παιδί καί τήν
σωστή κίνηση τοῦ μολυβιοῦ κατά τό γράψιμο
(ἀπό πάνω πρός τά κάτω).
3) Μία ἀπό τίς συνηθισμένες αἰτίες κακοῦ
γραφικοῦ χαρακτήρα εἶναι τό γρήγορο γράψιμο. Δίνουμε στό παιδί τόν ἀπαιτούμενο
χρόνο καί ἐξηγοῦμε τή σωστή χρήση τοῦ

χρόνου πού ἔχει, σέ σχέση μέ αὐτό πού ἔχει
νά γράψει. Ἡ ταχύτητα αὐξάνει μέ τήν
πάροδο τοῦ χρόνου.
4) Κάποια παιδιά ἔχουν τήν συνήθεια νά
πιέζουν πολύ δυνατά τό μολύβι πάνω στό
χαρτί ἤ νά σφίγγουν τό μολύβι στό χέρι. Καί
τά δύο δυσκολεύουν τό γράψιμο καί εἶναι
αἰτία γιά ἄσχημα γράμματα. Προσπαθοῦμε
νά πείσουμε τό παιδί, δείχνοντας τό, νά
κρατᾶ τό μολύβι ἁπαλά καί νά μήν τό
πιέζει στό τετράδιο.
5) Βάζουμε τό παιδί νά γράψει σέ γραφεῖο
ἤ σέ τραπέζι ἀνάλογο μέ τό ὕψος του καί
ποτέ ξαπλωμένο. Τό κάθισμα εἶναι καί αὐτό
ἀνάλογο μέ τό ὕψος τοῦ γραφείου καί τό
ὕψος τοῦ παιδιοῦ. Ἡ στάση τοῦ σώματος
εἶναι κάθετη, τά πόδια του πατοῦν στό
δάπεδο καί τό τετράδιο στή σωστή ἀπόσταση
ἀπό τά μάτια.
6) Δέν σβήνουμε καί ξανασβήνουμε τά
ἄσχημα, κατά τή γνώμη μας, γράμματα.
Αὐτό φέρνει ἐκνευρισμό, ἀντίδραση καί ἐγκατάλειψη τῆς προσπάθειας. Κρατοῦμε τά προηγούμενα γιά σύγκριση καί ἐπιβραβεύουμε
τήν ὅποια βελτίωση. Δείχνουμε ὑπομονή καί
ἐπιμονή γιατί ἡ βελτίωση ἤ ἡ ἀλλαγή ἔρχεται
μέ ἀργό ρυθμό καί μετά ἀπό ἀρκετό χρόνο.
Τέλος ἔχουμε πάντα στό νοῦ μας πώς τό
πιό δύσκολο πρᾶγμα γιά τούς μαθητές τοῦ
Δημοτικοῦ δέν εἶναι νά μάθουν νά διαβάζουν
καί νά μετροῦν. Εἶναι πολύ πιό δύσκολο νά
μάθουν νά γράφουν, νά διατυπώνουν τίς
σκέψεις τους στό τετράδιο καί νά διατηροῦν
τό τετράδιό τους καθαρό. Ἄν, λοιπόν, τό τετράδιο τοῦ παιδιοῦ σας εἶναι γεμάτο μουτζοῦρες καί τά γράμματά τους εἶναι ἄσχημα
καί δυσανάγνωστα, μή βιαστεῖτε νά τά κατηγορήσετε γιά ἔλλειψη προσπάθειας καί
κυρίως μήν ἀπογοητευθεῖτε ἐσεῖς καί ἐγκαταλείψετε τήν προσπάθειά σας. Στήν καλλιέργεια καί τήν ἀνάπτυξη τῶν χαρισμάτων
εἴμαστε συνυπεύθυνοι καί εἶναι χρέος μας
ἔναντι τοῦ Θεοῦ ἄν θέλουμε νά ἀκούσουμε,ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα, τό «εὖ δοῦλε ἀγαθέ καί
πιστέ! ἐπί ὀλίγα ἧς πιστός, ἐπί πολλῶν σέ
καταστήσω,εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου
σου». (Ματθ. 25,21).
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Βαθιὰ συντετριμμένος καὶ μὲ πόνο βαθὺ
καὶ ἄμετρο, μὲ ἐπίγνωση τοῦ τραγικοῦ γεγονότος σὰν πατέρας καὶ γώ μὲ παιδιὰ καὶ μὲ
τὴν ἰδιότητα τοῦ πνευματικοῦ πατρὸς καὶ διδασκάλου, ὁ ὁποῖος ἠνάλωσε ὅλη τὴ ζωή του
στὸ ἀγαπημένο μου Ἐλαιοχώρι τελῶ σήμερα
μὲ ἄφατο πόνο τὸ τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ ἀγαπημένου μας Παναγιώτη.
Μπρὸς στὸ φάσμα τοῦ θανάτου κάθε
ἄνθρωπος μένει ἐνεὸς καὶ ἄφωνος. Κλίνει τὸ
στόμα του καὶ μόνο σκέπτεται, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ
Ἐκκλησία μας ὀνόμασε φοβερότατο μυστήριο τὸν θάνατο.
Καὶ ὁ μὲν Παναγιώτης ἔφυγε στὸν οὐρανό,
κάτω ὅμως βρίσκονται οἱ περιλειπόμενοι μὲ
πρώτους τούς γονεῖς καὶ τὸν ἀδελφὸ καὶ τώρα
ἐγὼ μὲ τὸν διπλὸ ρόλο ποὺ ἔχω γιὰ σᾶς, ἀφ’
ἑνὸς μὲν ἀενάως προσευχόμενος γιὰ τὴν ψυχούλα τοῦ ἀγαπημένου μας παιδιοῦ, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τὴν στιγμὴ αὐτὴ συντετριμμένος,
ἀντικρίζοντας μία χαροκαμένη οἰκογένεια καὶ
ἕνα ποίμνιο βυθισμένο στὸν ἄφατο πόνο τοῦ
πένθους. Πῶς νὰ σᾶς παρηγορήσω; Ποιὰ
λόγια νὰ πλέξω γιὰ νὰ ἁπαλύνω τὸν πόνο σας;
Τί ἐπιχειρήματα νὰ παραθέσω μπροστὰ σας
γιὰ νὰ σᾶς δώσω ἐλπίδα; Πῶς νὰ ἑνώσω τὰ
παρόντα μὲ τὰ ἐπέκεινα τοῦ τάφου; Πῶς νὰ

κατεβάσω τὸν οὐρανὸ γιὰ νὰ δοῦμε τὴν ὑπέροχη ὀμορφιὰ τῆς αἰωνιότητας;
Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, καὶ μὲ ἀπόγνωση ψυχῆς καὶ ἀνείπωτου
πόνου, νὰ μία παρήγορη ἀναλαμπὴ ἀπὸ τὸ συναξάριο τῆς 9ης Ὀκτωβρίου.
Τῆ αὐτῆ ἡμέρα μνήμη τῶν ἁγίων Ἀνδρονίκου καὶ τῆς συμβίου αὐτοῦ Ἀθανασίας, διαβάζω βιαστικὰ τὸ βίο τους καὶ ἐκεῖ βρίσκω
στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα δὲν ἁπαλύνουν μονάχα τὸν
πόνο τῆς ψυχῆς μου, ἀλλά μοῦ ἔδωσαν καὶ
τὴν δύναμη νὰ τὰ ἀποθέσω στὴν ἀγκαλιὰ τῆς
μάνας Μαρίας καὶ τοῦ πονεμένου πατέρα Σωτηρίου.
Μὲ πόνο καὶ θυσίες ἀπέκτησαν ὁ Ἀνδρόνικος καὶ ἡ Ἀθανασία δύο παιδιὰ καὶ κεῖ ποὺ
ἦταν καμάρι τῶν γονιῶν τους στὴν τρυφερὴ
ἐφηβικὴ ἡλικία τὰ θέρισε καὶ τὰ δυὸ ὁ θάνατος ἀπότομα.
Ἀνέκφραστος ὁ πόνος καὶ ὁ σπαραγμὸς
τῶν γονέων καὶ ὁ μὲν πατέρας βρῆκε καταφυγὴ κοντὰ στὸν ἐπίσκοπο τῆς πόλεως καὶ ἡ
μητέρα παράτησε τὸ σπίτι καὶ ἔμενε μέρα
νύχτα στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰουλιανοῦ καὶ πάνω
στὸ μνῆμα τῶν παιδιῶν της ἀπέσπα τὰ μαλλιά
της καὶ μὲ τὰ δάκρυά της ἐπότιζε τὸ χῶμα ἀπὸ
τοὺς τάφους τῶν παιδιῶν της καὶ μὲ τὰ δά-

κτυλά της προσπαθοῦσε νὰ τὸ σκορπίσει γιὰ
νὰ μπεῖ καὶ ἡ ἴδια μέσα.
Μιά κάποια στιγμὴ μέρα ἦταν, νύχτα ἦταν
δὲν τὸ ξέρουμε ἡ ἴδια τὸ ξέρει, παρουσιάζεται
ὁ Ἅγιος Ἰουλιανὸς καὶ τῆς λέγει:
Ἀθανασία γιατί κλαῖς καὶ σπαράζεις καὶ
στενοχωρεῖς τὰ παιδιά σου; δὲν ξέρεις πὼς
ὅλα τὰ νεαρὰ ἄτομα ὅταν φύγουν ἀπ’ αὐτὴ τὴ
ζωὴ καὶ πᾶν στὴν ἄλλη ἀπαιτοῦν ἀπὸ τὸν Θεό,
καὶ πάλι σοῦ τὸ τονίζω, ἀπαιτοῦν ἀπὸ τὸ Θεὸ
μία μεταχείριση ἀπεράντου μακαριότητος λέγοντάς του: Ἐμᾶς μᾶς πῆρες ἀπὸ τὴ ζωὴ σὲ
νεαρὰ ἡλικία μὴ μᾶς στερεῖς λοιπὸν ἐδῶ πάνω
ὅ,τι στερηθήκαμε ἐκεῖ πέρα κάτω καὶ τῆς παρουσιάζει τὰ δυό της παιδιὰ καὶ κεῖνα στεναχωρημένα σὲ μία ἄκρη τῆς λένε:
Μανούλα μας γιατί κλαῖς τόσο πολύ, γιά
μᾶς καὶ τὰ δάκρυά σου εἶναι πικρία. Γιὰ κοίταξε τὸν τόπο στὸν ὁποῖο ζοῦμε ἐδῶ περιμένοντας νὰ ρθεῖς καὶ σύ.
Σηκώνοντας ἡ πονεμένη μάνα τὰ μάτια της
καὶ βλέποντας τὸ κάλλος τοῦ παραδείσιου περιβάλλοντος στὸ ὁποῖο ζοῦσαν τὰ παιδάκια
τῆς εἶπε:
Παιδάκια μου καὶ Ἅγιε Ἰουλιανέ σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴ δική σας ἀποκάλυψη καὶ τῆς παραδείσιας βιοτῆς σας, ἀπὸ σήμερα θέτω
σκοπὸ τῆς ζωῆς μου νὰ ἔρθω καὶ γώ κοντά σας
καὶ δὲ θὰ ξανακλάψω.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
δὲν χρειάζεται νὰ σᾶς πῶ περισσότερα,
διότι ἡ ἐκκλησία τῆς χαρᾶς, τῆς ἐλπίδας, τῆς
ζωῆς, τῆς Ἀναστάσεως, μᾶς δίνει ἀπάντηση
ὄχι μόνον εἰς τὰ πρόσθεν τοῦ θανάτου, ἀλλὰ
καὶ στὰ ἐπέκεινα αὐτοῦ.
Παναγιώτη μου, ἀγαπητό μου παιδὶ ἔντεινε
καὶ κατευοδοῦ καὶ εἰρήνευε στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ
Θεοῦ καὶ Πατρὸς μετὰ Ἀνδρονίκου καὶ Ἀθανασίας τῶν ὁσίων καὶ τῶν τέκνων αὐτῶν, καὶ
Ἰουλιανοῦ τοῦ μάρτυρος, Ἀμήν.
Κυριακὴ Β΄ Νηστειῶν
(24 Μαρτίου 2019)

Νέο βιβλίο τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας

«Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα,
Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας
ἀπό τοῦ ἄμβωνος»
Πρόσφατα ἕνα νέο βιβλίο
προστέθηκε χάριτι Θεοῦ
στίς ἐκδόσεις τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἀνήκει στήν
ἑνότητα «βοηθήματα τοῦ
ἄμβωνος» καί ἔχει τόν τίτλο: «Ἁγίου Νικολάου Κα
βάσιλα, Ἑρμηνεία τῆς Θεί
ας Λειτουργίας ἀπό τοῦ
ἄμβωνος – Ἐπιμέλεια: Ὁ
Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος».
Στή νέα αὐτή θεολογική διατριβή του, τήν
στολισμένη μέ ὡραῖες εἰκόνες, ὁ συγγραφεύς ἔβαλε προσεκτικά καί μέ κάθε ἐπιμέλεια, στό πλαίσιο καί τή δομή ἑνός σύντομου περιεκτικοῦ γραπτοῦ κηρύγματος,
μέ τό γνωστό γλαφυρό, εὐχάριστο καί
ἄνετο ὕφος του, ὅλον τόν πνευματικό καί
ἄφθιτο πλοῦτο τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἁγίου
Νικολάου Καβάσιλα (1322-1391) μέ θέμα
τήν ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας. Ἐπέλεξε τή μέθοδο αὐτή, διότι πιστεύει καί
ἐλπίζει, ὅτι ἔτσι ἡ ἀξιοθαύμαστη καί κάποτε
πρωτότυπη, συναρπαστική καί «καταπληκτική» Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας»
τοῦ σπουδαίου θεολόγου τοῦ 14ου αἰῶνος,
θά γίνει πιό προσιτή καί θά ἀποτελέσει
ἕνα διαφωτιστικό καί ἐποικοδομητικό ἀνάγνωσμα καί γιά τούς κήρυκες τοῦ Θείου
Λόγου καί γιά τούς πιστούς καί φιλομαθεῖς
χριστιανούς.
Μακάρι τό παρόν βιβλίο νά συντελέσει
μέ τή βοήθεια τοῦ Παναγάθου Θεοῦ σέ
μία πιό πνευματική καί πιό οὐσιαστική
βίωση τοῦ μέγιστου τῶν ἱερῶν τῆς Ἐκκλησίας μας Μυστηρίων, τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Καί ἐκ μέρους τῶν Λειτουργῶν καί
ἐκ μέρους τοῦ ἐκκλησιάσματος.
ΠληροφορίεςΠαραγγελίες:
Βιβλιοπωλεῖο Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἐλευθερουπόλεως
π. Κύριλλος Ποτηρένιας,
Τηλέφωνο: 25920-23011
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Παραγωγικοί συντελεστές εἶναι ὅλοι οἱ φυσικοί καί ἀνθρώπινοι πόροι πού χρησιμοποιοῦνται γιά τήν παραγωγή προϊόντων καί
ὑπηρεσιῶν. Τό χαρακτηριστικό στοιχεῖο τῶν
παραγωγικῶν συντελεστῶν εἶναι ὅτι γιά συγκεκριμένη χρονική περίοδο καί γιά κάθε οἰκονομία θεωροῦνται δεδομένοι, συνεπῶς καί τά
προϊόντα πού μποροῦν νά παραχθοῦν μέ τούς
συντελεστές αὐτούς εἶναι περιορισμένα. Οἱ
παραγωγικοί συντελεστές εἶναι:
1. Ἡ ἐργασία
2. Ἡ γῆ (ἤ ἔδαφος)
3. Τό κεφάλαιο
4. Ἡ ἐπιχειρηματικότητα καί γιά ὁρισμένους
5. Ἡ τεχνολογία
1) Ἐργασία εἶναι ὅλες οἱ ἀνθρώπινες προσπάθειες, πνευματικές καί σωματικές, πού καταβάλλονται γιά τήν παραγωγή, τή μεταφορά
καί τό ἐμπόριο ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν. Ἡ
ἐργασία εἶναι ὁ πλέον εὐέλικτος παραγωγικός
συντελεστής καθώς ὁ ἐργαζόμενος μπορεῖ νά
ἀπασχοληθεῖ σέ διαφορετικά στάδια παραγωγῆς, νά ἐξειδικευθεῖ, ν’ αὐξηθεῖ σέ ἀριθμό
καί νά ἐκπαιδευθεῖ ὥστε νά ἀποκτήσει νέες
δεξιότητες. Γιά νά θεωρηθεῖ ἡ καταβολή προσπάθειας ὡς ἐργασία, πρέπει νά ἀποβλέπει
κυρίως στήν παραγωγή οἰκονομικῶν ἀγαθῶν
ἤ ὑπηρεσιῶν καί ὄχι μόνο στήν ψυχική ἱκανοποίηση ἐκείνου πού τήν καταβάλλει (παράδειγμα: ὁ ἐπαγγελματίας ποδοσφαιριστής
ἐργάζεται ὅταν παίζει ποδόσφαιρο στό γήπεδο

ἐνῶ τό παιδί πού παίζει ποδόσφαιρο μέ τούς
φίλους του δέν ἐργάζεται, ἁπλῶς ψυχαγωγεῖται). Ἡ ἐργασία εἶναι πρωτογενής συντελεστής παραγωγῆς. Χωρίς ἐργασία τίποτα δέν
μπορεῖ νά παραχθεῖ ἀπό οἰκονομικῆς ἄποψης,
γιατί ἀκόμη καί τά αὐτοφυῆ προϊόντα τῆς γῆς
χρειάζεται νά συλλεχθοῦν προκειμένου νά μεταβληθοῦν σέ οἰκονομικά ἀγαθά.
2) Γῆ (ἔδαφος), περιλαμβάνει ὅλα τά στοιχεῖα πού παρέχει ἡ φύση τά ὁποῖα μποροῦν
νά χρησιμοποιηθοῦν στήν παραγωγή ἀγαθῶν
καί ὑπηρεσιῶν, στίς μεταφορές, στίς ἐπικοινωνίες καί γενικά σέ ὅλες τίς οἰκονομικές δραστηριότητες. Σ’ αὐτόν ἐντάσσονται τά δάση,
τά ποτάμια, τό ἔδαφος, οἱ λίμνες, οἱ θάλασσες,
ἡ ἀτμόσφαιρα, τό ὑπέδαφος, τά ὀρυκτά κτλ.
Ἡ γῆ θεωρεῖται καί αὐτή πρωτογενής παραγωγικός συντελεστής. Οἱ φυσικοί πόροι χωρίζονται σέ ἀνανεώσιμους καί μή ἀνανεώσιμους.
3) Κεφάλαιο θεωροῦνται ὅλα τά παραγόμενα ἀγαθά πού δέν καταναλώνονται, δέν ἱκανοποιοῦν δηλαδή οἰκονομικές ἀνάγκες ἄμεσα,
ἀλλά χρησιμοποιοῦνται στήν παραγωγική διαδικασία ὥστε νά κατασκευαστοῦν προϊόντα
πού θά συμβάλουν στήν αὔξηση τῆς παραγωγῆς μελλοντικά. Οἱ σύγχρονες οἰκονομίες
στηρίζονται στή χρησιμοποίηση τεράστιων
ποσοτήτων κεφαλαίου (περιουσιακῶν στοιχείων), ἐνῶ ὅσο αὐτά αὐξάνονται, παρατηρείται αὔξηση τῆς παραγωγικῆς ἱκανότητας
μίας οἰκονομίας. Κεφάλαιο θεωροῦνται τά

κτίρια, τά μηχανήματα, ὁ ἐξοπλισμός, τά μεταφορικά μέσα, οἱ πρῶτες ὕλες, τά ἀποθέματα, τά ἡμικατεργασμένα προϊόντα κτλ. Τό
κεφάλαιο δέν εἶναι πρωτογενής ἀλλά παράγωγος συντελεστής, δηλαδή συντελεστής
πού ἔχει ὁ ἴδιος παραχθεῖ.
4) Ἐπιχειρηματικότητα ὀνομάζεται ἡ
ἀνθρώπινη ἱκανότητα συνδυασμοῦ τῶν
τριῶν ἄλλων παραγωγικῶν συντελεστῶν
(ἐργασία, γῆ καί κεφάλαιο) γιά τήν παραγωγή ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν μέ σκοπό τό
κέρδος. Ὁ ἐπιχειρηματίας παίρνει τίς βασικές ἀποφάσεις γιά τήν πορεία τῆς ἐπιχείρησης, ὅπως ἡ συλλογή καί ἡ κατανομή τῶν
συντελεστῶν παραγωγῆς, καί ἀναλαμβάνει
τούς οἰκονομικούς κινδύνους (ἐπιχειρηματικό ρίσκο) πού συνεπάγεται ἡ λειτουργία
της. Ὁρισμένοι οἰκονομολόγοι θεωροῦν ὅτι
οἱ παραγωγικοί συντελεστές εἶναι τρεῖς καί
ὅτι η ἐπιχειρηματικότητα ἀποτελεῖ οὐσιαστικά κομμάτι τοῦ παραγωγικοῦ συντελεστῆ
«ἐργασία».
ε) Τεχνολογία εἶναι τό σύνολο τῶν ἐπιστημονικῶν γνώσεων, τῶν ἀποτελεσμάτων
τῆς ἐφαρμοσμένης ἔρευνας καί τῶν συστηματοποιημένων ἐμπειριῶν πού ἐφαρμόζονται στήν παραγωγή. Ἡ γνώση καί ἡ ἱκανότητα χρήσης τῆς τεχνολογίας ὀνομάζονται
τεχνογνωσία καί ἔχουν ἰδιαίτερη σημασία
ὅταν ἀναφερόμαστε στή χρήση τῆς σύγχρονης προηγμένης τεχνολογίας. Ἐπειδή ἡ τεχνογνωσία (know-how) παράγεται κυρίως
ἀπό τίς οἰκονομικά προηγμένες χῶρες, θεωρεῖται ὅτι ἡ κατοχή της δημιουργεῖ συγκριτικό πλεονέκτημα ἄρα καί προβάδισμα στίς
χῶρες αὐτές πού τήν παράγουν, τή χρησιμοποιοῦν καί τή διαθέτουν στίς ἄλλες χῶρες.
Σύμφωνα μέ ἄλλη ἄποψη ἡ τεχνολογία
ἐνσωματώνεται στό τεχνικό κεφάλαιο (στά
μέσα παραγωγῆς) καί ἡ τεχνογνωσία στήν
κατάρτιση καί εἰδίκευση τῶν ἐργαζομένων
καί γι' αὐτό δέν ἀποτελοῦν ξεχωριστό παραγωγικό συντελεστή.

ΙΕΡΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

τράπεζα ἀγάπης
Ὑπεύθυνοι:
π. Παναγιώτης Χαλάτας, τηλ. 6974 165049

Εἰς τήν πόλιν τῆς Ἐλευθερουπόλεως λειτουργεῖ
καθημερινῶς πλήν τῆς Κυριακῆς (Ἁγ. Νικολάου 4).

Καθημερινῶς σιτίζονται 100 ἄτομα

Βοήθησε κι ἐσύ

στό καθημερινό συσσίτιο
πού προσφέρει ἡ Μητρόπολή μας
1. Μπορεῖς νά ἀναλάβεις ἕνα γεῦμα «ὑπέρ ὑγείας ἤ ὑπέρ ἀναπαύσεως» προσφιλῶν σου προσώπων, φέρνοντας τά ὑλικά
πού χρειάζονται γιά τό συσσίτιο μιᾶς μέρας.
2. Μπορεῖς νά προσφέρεις τά χρήματα πού κοστίζει ἕνα γεῦμα,
παίρνοντας ἀπόδειξη καί ἐμεῖς θά ἀναλάβουμε νά ἀγοράσουμε
ἀπό ἀποθῆκες τροφίμων, ὅ,τι χρειάζεται γιά τό γεῦμα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

κελλρι ἀγάπης
Κέντρο βοηθείας

ἐμπερίστατων Μητροπολιτικῶν Περιφερειῶν
Ἐλευθερουπόλεως, Παγγαίου,
Ἐλευθερῶν, Ὀρφανοῦ

Βοηθεῖστε

τούς ἀδελφούς μας
πού ἔχουν ἀνάγκη

Μηνιαίως
στηρίζονται

150 οἰκογένειες
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Ὑπεύθυνος:
Οἰκονόμος Ἰωάννης Παπανικολάου
τηλ. 6988 607216
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λουθίας τοῦ Καλπάκογλου Θωμᾶ, πατρός τοῦ
Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας Παλαιοχωρίου π.
Θεοχάρη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἀποστόλου
Θωμᾶ, τήν 21ην τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας
τοῦ Κύκλου Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς Γυναικῶν
τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 31ην
τοῦ Ἁγιασμοῦ καί τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος ἘλευθερουπόἉγίου Ἐλευθερίου καί προέστη τῆς Δοξολογίας λεως.
ἐπί τῶ Νέω Ἔτει, τήν 6ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως καί Παρέθεσε:
προέστη τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, τήν 13ην Τήν 1ην δεξίωσιν εἰς τάς Ἀρχάς τῆς Πόλεως
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς τό Ἐπισκοπεῖον πρός τιμήν των καί εὐλόἘλαιοχωρίου, ὅπου καί προέστη τοῦ τεσσα- γησε τήν βασιλόπιτα τοῦ Μητροπολιτικοῦ
ρακονθημέρου μνημοσύνου τῆς Ἀλεξάνδρας Οἴκου.
Κωνσταντινίδου, τήν 17ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Πυρ- Προσέφερε:
γοχωρίου, τήν 18ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Τήν 3ην δεκαπέντε (15) ὑποτροφίες εἰς φοιτητάς
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Κάριανης, τῆς Μητροπόλεως ποσοῦ ἑπτά χιλιάδων πεντήν 20ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανε- τακοσίων (7.500,00) εὐρώ, τήν ἰδίαν ἡμέραν
ρωμένης Νέας Ἡρακλείτσης, τήν 21ην εἰς τόν δῶρα ἐπί τῆ εὐκαιρία τῶν ἑορτῶν τοῦ Δωδεπανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου καημέρου εἰς τά παιδιά τῶν Ἱερέων, τά ὁποῖα
Χορτοκοπίου, τήν 27ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν συνήχθησαν μετά τῶν γονέων εἰς τόν Μητοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μεσορόπης. Τό ἑσπέρας τροπολιτικόν Οἶκον καί ἔψαλαν τά καλαντα
τῆς ἰδίας ἡμέρας συμμετέσχε εἰς τήν Ἀγρυπνίαν εἰς τὸν Σεβασμιώτατον σέ κλῖμα ἀμοιβαίας
ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Παλλαδίου εἰς τόν χαρᾶς και ἀγάπης.
Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, τήν 30ην ἐπί τῆ ἑορτῆ τῶν Τριῶν Πραγματοποίησε:
Ἱεραρχῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Τήν 26ην την μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς
τό Συνεδριακόν Κέντρον «Ὁ ἱερός ΧρυσόἘλευθερίου Ἐλευθερουπόλεως.
στομος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ θέμα: «Ὁ
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
ἱερεύς ὡς ἰατρός τῶν ψυχῶν». Τήν εἰσήγησιν
ην
Τήν 4 εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Μεγάλων παρουσίασεν ὁ Πρωτ/ρος π. Παντελεήμων
Ὡρῶν τῶν Θεοφανείων εἰς τόν Μητροπολιτικόν Μποσνακίδης, Ἐφημέριος Πλατανοτόπου.
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 17ην Ἀκολούθησε γόνιμος καί ἐποικοδομητικός
εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ διάλογος.
ὁμωνύμου Ἱεροῦ Ναοῦ Αὐλῆς.
Kατά τόν μήνα Φεβρουάριο 2019 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:
Προέστη:
Τήν 14ην τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας τοῦ
Δήμου Παγγαίου, τήν 16ην τῆς κοπῆς τῆς βα- Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
σιλόπιτας τῆς Παπαχρηστιδείου Βιβλιοθήκης Τήν 1ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου
Ἐλευθερουπόλεως, τήν 17ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκο- Ἐλευθερῶν ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος,
Kατά τόν μήνα
Ἰανουάριο 2019
ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας
κ. Χρυσόστομος:
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ὅπου μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας
εἰς τήν φιάλην τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐτέλεσε τόν
Ἁγιασμόν καί εὐλόγησε τά κτήματα τῶν
ἀγροτῶν μας, τήν 3ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μουσθένης, τήν
5ην εἰς τό Παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Ἀγάθης
Πλατανοτόπου, τήν 10ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Παναγίας Φανερωμένης Νέας Ἡρακλείτσης
ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, ὅπου
ἀπότμημα Λειψάνου τῆς Τιμίας Κάρας του
φυλάσσεται εἰς τόν Ἱερόν Ναόν, τήν 14ην εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἱεροῦ Καθίσματος Ἁγίου
Εὐσταθίου Μυλοποτάμου Ἁγίου Ὄρους ἐπί
τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος, ὅπου μετά το
πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τούς ἀμπελώνας τοῦ Ἱεροῦ Καθίσματος ἐτέλεσε τόν
Ἁγιασμόν καί εὐλόγησεν αὐτούς, τήν 17ην εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Νέας
Περάμου καί τήν 24ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ποδοχωρίου.
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 9ην εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν τῶν
Ἀντιφιλίππων, τήν 13ην εἰς τόν Ἑσπερινόν
τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος εἰς τό Κάθισμα τοῦ
Ἁγίου Εὐσταθίου Μυλοποτάμου Ἁγίου Ὄρους.
Ἐπισκέφθηκε:
Τήν 12ην τήν Ἱεράν Μονήν τῶν Ἰβήρων καί
συμμετέσχε εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ
καί τῆς Παρακλήσεως τῆς Παναγίας εἰς τό
Παρεκκλήσιον καί τήν Εἰκόνα τῆς Παναγίας
τῆς Πορταϊτίσσης, τήν 13ην τήν Ἱεράν Ἐπιστασίαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τόν Πρωτεπιστάτην αὐτῆς π. Στέφανο Χιλιανδαρινό, τήν
Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου καί τόν Ἡγούμενον
αὐτῆς π. Ἐφραίμ, τήν Ἱεράν Μονήν Σταυρονικήτα καί τόν Ἡγούμενον αὐτῆς καί ἀρχαῖον
συμφοιτητήν του π. Τύχωνα.

ματος Ἀνιάτων καί τοῦ Κ.Α.Π.Η. Ἐλευθερουπόλεως, τήν 10ην τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας
τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Ἐλευθερουπόλεως, τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ Ἐλευθερίου Χατζητριανταφύλλου, πατρός τοῦ Λογιστοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Νικολάου
εἰς τόν Κοιμητηριακόν Ἱερόν Ναόν Καβάλας.
Συμμετέσχε:
Τήν 16ην μετά τοῦ Πρωτοσυγκέλλου καί τῶν
Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς ἡμερίδα
μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εἰς
τό Συνεδριακόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος» προσφωνήσας ἐπικαίρως
τούς συνέδρους.
Δέχθηκε:
Τήν 21ην ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν τοῦ νέου Διευθυντοῦ Ἀστυνομίας τῆς Διευθύνσεως Καβάλας κ. Ἰωάννου Καραμανλῆ.
Kατά τόν μήνα Μάρτιο 2018 ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Χρυσόστομος:

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 3ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἀγίου Ἐλευθερίου, τήν 10ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Φωλιᾶς, τήν 13ην
εἰς Προηγιασμένην Ἑσπερινήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νέστορος Κοκκινοχωρίου, τήν 16ην εἰς τόν Κοιμητηριακόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Θεοδώρων
Ἐλευθερουπόλεως, τήν 17ην Κυριακή τῆς
Ὀρθοδοξίας εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου καί προέστη
τῆς Λιτανείας τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, τήν 24ην
Προέστη:
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μεην
Τήν 6 τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιτας τοῦ Ἱδρύ- λισσοκομείου, ὅπου καί προέστη τοῦ μνημο-
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σύνου τοῦ Μιχαήλ Καραγκιοζοπούλου, τήν 25ην
εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς
τό Νέο Συράκο (Βλάχικα), τήν 27ην εἰς Ἑσπερινήν Προηγιασμένην Θείαν Λειτουργίαν εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Μεσοτόπου, τήν 31ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ὑψώσεως
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Γεωργιανῆς, ὅπου καί
ἐχειροτόνησεν τόν Διάκονον Σταῦρον Ρήγαν
εἰς Πρεσβύτερον μετονομάσας αὐτόν Σωφρόνιον.
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θαίου Μάγγαλου πατρός τοῦ Ἐφημερίου Νέας
Περάμου Ἀρχιμ. Ἱερωνύμου εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κηπίων, τήν 25ην
τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ Ἐθνικῆ Ἐπετείω εἰς
τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί τῆς Ἐπιμνημοσύνου δεήσεως εἰς
τό ἡρῶον τοῦ Δημοτικοῦ Πάρκου Ἐλευθερουπόλεως, τήν 27ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας
τοῦ Εὐαγγέλου Τσουκαλᾶ εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου
Ἐλευθερουπόλεως.

Παρέστη:
Τήν 2αν εἰς τήν τελετήν τῶν Ἀποκαλυπτηρίων
τῆς προτομῆς τοῦ Μακεδονομάχου Παύλου
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Μελᾶ εἰς τήν πλατείαν τοῦ Δημαρχείου ΚαΤήν 10ην, 17ην καί 31ην εἰς τούς Κατανυκτικούς βάλας.
Ἑσπερινούς εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως, Ἐτέλεσε:
τήν 11ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Τήν 11ην Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ προἈποδείπνου εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν Ναόν, τήν κατόχου του Κυροῦ Σωφρονίου εἰς τόν αὔλειον
15ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν χῶρον τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἀγίου
εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Ἐλευθερίου Ἐλευθερουπόλεως.
Χρυσοκάστρου καί εἰς τόν Μητροπολιτικόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 22αν Συμμετέσχε:
εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν Β΄ Χαιρετισμῶν εἰς Τήν 19ην, 20ην καί 21ην τῶν ἐργασιῶν τῆς
τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Παναγίας Παγγαιώτισσας Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς
καί εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καί εἰς τάς ἐκλογάς τῶν Σεβασμιωτάτων Μητῆς ὁμωνύμου Ἐνορίας, τήν 24ην εἰς τόν Ἑσπε- τροπολιτῶν Σισανίου καί Σιατίστης κ.κ. Ἀθαρινόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς νασίου, Περιστερίου κ.κ. Κλήμεντος, Γλυφάδος
τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου κ.κ. Ἀντωνίου καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπικαί Ἑλένης Δωματίων, τήν 29ην εἰς τήν Ἀκο- σκόπων Κεγχρεῶν κ.κ. Ἀγαπίου, Εὐρίπου
λουθίαν τῶν Γ΄ Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱερόν κ.κ. Χρυσοστόμου καί Τεγεῶν κ.κ. ΘεοκλήΝαόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Γαληψοῦς.
του.
Προέστη:
Τήν 1ην τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ Νικολάου
Ἀποστολίδη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Δημητρίου Ἐλευθερῶν, τήν 2αν τῆς Ἐπιμνημοσύνου δεήσεως εἰς τό Στρατιωτικόν Κοιμητήριον Ἐλευθερουπόλεως, τήν 23ην τοῦ
τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τοῦ Ματ-

Πραγματοποίησε:
Τήν 30ην την μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς
τό Συνεδριακόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «ὁ ἱερός Χρυσόστομος» μέ θέμα: «Ὁ
Ἱερεύς καί ἡ μαθητιώσα νεολαία». Τήν εἰσήγησιν παρουσίασε ὁ Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Ξανθόπουλος Ἐφημέριος Μελισσοκομείου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

Χειροτονία π. Σωφρονίου

Μέ μεταπτυχιακούς φοιτητές Α.Π.Θ.

Μνήμη ὁσίου Παλλαδίου

Καρυές Ἁγίου Ὄρους
Μέ τόν πρωτεπιστάτη

Μυλοπόταμος

Εἰς στρατιωτικόν κοιμητήριον
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