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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ἐπὶ τῆ ἑορτῆ τῶν
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2007
Πρὸς τὸν εὐσεβῆ λαὸν καὶ τὸν Ἱερὸν Κλῆρον
Τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως
Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες
α. Τά δῶρα τῆς κτίσεως
Ἐσήμαναν καὶ πάλιν χαρμόσυνα οἱ
καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν μας καλώντας
τὸν χριστιανικὸ κόσμο νὰ πανηγυρίση τὴν
Μητρόπολιν τῶν ἑορτῶν του, τὴν κατὰ
Σάρκα Γέννηση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ

Θεοῦ. Ἡ πανηγυρικὴ κωδωνοκρουσία
μέσα στὸν βαθὺν Ὄρθρο μεταφράζει σὲ
γλυκεῖς ἤχους τὸν ὡραῖο καὶ ἐνθουσιώδη
Χρ ι σ τ ὸ ς γ ε ν ὕμνο τῆς Ἐκκλησίας μας «Χ
νᾶται, δοξάσατε. Χριστὸ ς ἐξ οὐρανῶν,
ἀπαντήσατε. Χριστὸς ἐπὶ γῆς ὑψώθητε.
Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ..»
Ναὶ ὅλη ἡ γῆ ὀφείλει ὕμνο καὶ δοξολογία πρὸς τὸν Γεννηθέντα Βασιλέα τοῦ κόσμου. Καὶ ὅπως ἀναφέρει ἐμπνευσμένα ὁ
ποιητὴς τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅλη ἡ Κτίση,
ἔμψυχα καὶ ἄψυχα, κάτι ἔχουν νὰ προσφέρουν ὡς Δῶρον εὐχαριστήριο στὸν
Θεό, γιὰ τὴν ἀνεκτίμητη προσφορὰ τοῦ
Υἱοῦ Του στὸν κόσμο.
«Οἱ ἄγγελοι τὸν ὕμνον. Οἱ οὐρανοὶ τὸν

ἀστέρα. Οἱ Μάγοι τὰ δῶρα. Οἱ Ποιμένες
τὸ θαῦμα. Ἡ γῆ τὸ σπήλαιον. Ἡ ἔρημος
τὴν φάτνην. Ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον».
Ἐμεῖς, λοιπόν, οἱ ἄνθρωποι γιὰ τὴν
πραγματοποίηση τοῦ ἀνέκφραστου Αὐτοῦ
καὶ μεγαλειώδους και ἀσύλληπτου Μυστηρίου τῆς Θείας Οἰκονομίας προσφέραμε τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Ὅ,τι

καλύτερο, ὅ,τι πολυτιμότερο εἶχε νὰ προσφέρη ὡς δῶρον στὸν Μεγάλο Δωρεοδότη
Θεὸ τὸ ἀνθρώπινο γένος.
β. Τό δικό μας δῶρο
Ἀλλὰ φεύγοντας ἀπὸ τὰ γενικὰ αὐτὰ
θὰ θέλαμε ὁ καθένας μας νὰ εὐχαριστήσουμε καὶ προσωπικὰ τὸν Ἐνανθρωπήσαντα Κύριό μας, δηλαδὴ νὰ σκεφθοῦμε
ὡς χριστιανοὶ εὐγνώμονες καὶ εὐσυνείδητοι, τί δῶρο νὰ Τοῦ προσφέρωμε. Αὐτὲς
τὶς ἡμέρες ἀνταλλάζουμε μεταξύ μας κάποια δῶρα, θέλοντας μὲ αὐτὰ νὰ στερεώσωμε τοὺς δεσμοὺς τῆς ἀγάπης, τῆς
στοργῆς ἢ τῆς ἐκτιμήσεως, πού μας συνδέουν. Κάτι παρόμοιο δὲν μποροῦμε νὰ
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πράξωμε καὶ ἐμεῖς ὡς χριστιανοί, ἐμεῖς ἀλλὰ συγχρόνως ἐθυσίαζαν καὶ στὸ βωμὸ
πού δεχθήκαμε ἄπειρες εὐεργεσίες ἐκ μέ- τῶν παθῶν καὶ τῆς ἁμαρτίας. Οἱ θυσίες
ρους τοῦ Θεοῦ μας, δηλαδὴ νὰ σκεφθοῦμε καὶ οἱ ἑορτὲς ἦσαν καλές, ἀλλὰ ἐκεῖνοι
ποιὸ εἶναι τὸ καλύτερο δῶρο, πού θὰ ἦσαν ἀκάθαρτοι στή ψυχή. Γι’ αὐτὸ καὶ
μπορούσαμε ὡς ἄνθρωποι νὰ Τοῦ δώ- τοὺς προτρέπει καὶ πάλι μὲ ἀγάπη ὁ
σωμε;
Προφήτης Ἡσαίας ὁ μεγαλοφωνότατος ἐξ
Ἀλλὰ τὸ ἐρώτημα εἶναι πολὺ σπου- ὀνόματος τοῦ Ἁγίου Θεοῦ. « Λούσασθε
δαῖο.Ὀφείλουμε πολὺ προσεκτικὰ νὰ δώ- καὶ καθαροὶ γίνεσθε, ἀφέλετε τάς πονησωμε
τὴν
δέουσα
ἀπάντηση.Ἂν ρίας ἀπὸ τῶν ψυχῶν ἡμῶν...
ἀναλογισθοῦμε, ὅτι ἀπέναντί μας ἔχομε
γ. Οἱ ἁμαρτίες μας
τὸν Θεόν, τὸν ἀνενδεή, Ἐκεῖνον ποὺ δὲν
ἔχει τὴν ἀνάγκη κανενός.
Καὶ γιὰ νὰ ξαναγυρίσουμε, Ἀγαπητοὶ
Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἂς λάβωμε ὑπόψη, τί Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες, στὴν ἑορτὴ τὴ δική
μας, τὰ Χριστούγεννα, καλὸν
προσέφεραν στὸ Θεὸ οἱ πρὸ
Χριστοῦ ἄνθρωποι τὰ χρόνια Τό καλύτερο δῶρο µας θὰ εἶναι νὰ θυμηθοῦμε
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Οἱ
ἐκείνη τὴν ἱστορία μὲ τὸν
στόν
Γ
εννηθέντα
Χριστό
Ἅγιον Ἱερώνυμο τοῦ Δ ́
εὐχαριστίες των πρὸς τὸν
αἰῶνος. Λέγεται ὅτι ὁ ἅγιος
Θεὸν ὑλοποιοῦντο συνήθως
μὲ τὶς αἱματηρὲς θυσίες. Ἔσφαζαν πάμ- ἐκεῖνος Πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας μας αὐτὲς
πολλα ζῶα καὶ τὰ ἔκαιγαν ἐπάνω στὰ θυ- τὶς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων ἀξιώθηκε
σιαστήρια.
νὰ βρεθῆ στὸ Θεοδέγμον Σπήλαιο τῆς ΒηΚαὶ ὅμως κάποτε αὐτὲς οἱ θυσίες καὶ θλεέμ. Συγκινημένος ποὺ ἐπάτησε σ᾽
οἱ σχετικὲς ἀκόμη ἑορτές, οἱ θορυβώδεις ἐκεῖνον τὸν ἱερώτατο τόπο, ὅπου ἐγενκαὶ πολυδάπανες, ὡς εὐχαριστία στὸν νήθη ὁ Βασιλεὺς τοῦ κόσμου καὶ ΛυτρωΘεό, δὲν ἦσαν δεκτὲς ἀπὸ τὸν Ὕψιστο. τής του, σὲ μία στιγμὴ ποὺ τὸν ἔπνιγε ἡ
Μάταια ἐτελοῦντο. Δὲν ἦσαν εὐπρόσδε- εὐγνωμοσύνη, εἶπε ταπεινὰ στὸ Θεῖο Βρέκτες. Στενοχωρούμεθα, ὅταν ἀκοῦμε τὸν φος. « Χριστέ μου, τί δῶρο θὰ ἤθελες νὰ
Λόγο τοῦ Θεοῦ μὲ τὸ στόμα τοῦ Προφή- σοῦ προσφέρω ἀνήμερα στὴ Γέννα Σου.»
του νά λέγη. «ττί μοὶ πλῆθος τῶν θυσιῶν Καὶ τότε μέσα στὸ ἅγιο Σπήλαιο ἀντήὑμῶν; λέγει Κύριος. Πλήρης εἰμὶ ὁλοκαυ- χησε ἐπιβλητικὴ μία φωνή. « Ἱερώνυμε, τὶς
τωμάτων κριῶν, καὶ στέαρ ἀρνῶν καὶ αἷμα ἁμαρτίες σου !»
Οἱ ἁμαρτίες μας, δῶρο στὸ Θεὸ! Ναί,
ταύρων καὶ τράγων οὐ βούλομαι..ἐὰν φέρητε σεμίδαλιν, μάταιον. Θυμίαμα, βδέ- ὅταν συναισθανθοῦμε τὴν ἁμαρτωλότητά
λυγμά μοι ἐστι. Τάς νουμηνίας ὑμῶν καὶ μας, ὅταν πάρουμε τὴ γενναία ἀπόφαση
τὰ σάββατα καὶ ἡμέραν μεγάλην οὐκ ἀνέ- νὰ ἀλλάξωμε τρόπο ζωῆς καὶ νὰ μείνουμε
χομαι. Νηστείαν καὶ ἀργίαν καὶ τάς νου- ἀφοσιωμένοι στὸ σωτήριο θέλημα τοῦ
μηνίας ὑμῶν καὶ τάς ἑορτάς ὑμῶν μισεῖ ἡ Θεοῦ πράττοντας τὸ καλὸ πάντοτε, ὦ
ψυχή μου... ( Ἡσαίου 1, 11-14).
τότε!, ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν τὴν καλλίστη
Πράγματι μᾶς προκαλοῦν θλίψη τὰ θυσία καὶ προσφορὰ στὸν δι’ ἡμᾶς Γεννηλόγια αὐτὰ τοῦ Προφήτου ἐξ ὀνόματος θέντα κατὰ σάρκα Χριστό.
τοῦ μεγάλου Θεοῦ. Γιατί τόση ἀπαξίωση
Εὔχομαι τὰ ἐφετεινὰ Χριστούγεννα νὰ
στὶς θυσίες καὶ τὶς ἑορτὲς ; Διότι, ὅπως τὰ ἑορτάσετε μὲ χαρὰ πνευματική, μὲ
θὰ μᾶς ἐξηγήση πιὸ κάτω, τὰ χέρια ποὺ οἰκογενειακὴ γαλήνη καὶ εὐτυχία καὶ προπροσέφεραν στὸ Θεῖον τὶς θυσίες αὐτὲς πάντων μὲ τέτοια, ὅπως προαναφέραμε
δὲν ἦσαν καθαρά. Θυσίαζαν στὸ Θεό, θυσία καὶ προσφορὰ στὸ Θεό μας . Ἀμὴν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ἀπό τό ἀείφωτο Φανάρι τῆς Ὀρθοδοξίας µας
α. Γιά τήν ἐτήσια Ἔκθεση Πεπραγμένων

β. Γιά τά Ὀνομαστήρια
τοῦ Μητροπολίτου μας

Ἀριθμ. Πρωτ. 1030

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ἐλευθερουπόλεως,
ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Παγγαίου, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς
ἡμῶν Μετριότητος κύριε Χρυσόστομε, χάρις
εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά
Θεοῦ.
Ἐλάβομεν καί ἐν συνεδρίᾳ τῆς περί ἡμᾶς
Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου μετ’ ἐνδιαφέροντος
ἠξιολογήσαμεν τήν διά τοῦ ἀπό τῆς κζ΄ Ἰουνίου ἐ.ἔ., ἀριθμ. Πρωτ. 437 γράμματος ὑποβληθεῖσαν ἔκθεσιν πεπραγμένων τῆς ὑμετέρας
ἀγαπητῆς Ἱερότητος ἐπί τῆς κινήσεως καί
ἐκκλησιαστικῆς δραστηριότητος αὐτῆς
κατά τό ἔτος 2006, καί προαγόμεθα ἵνα
διά τῶνδε τῶν Πατριαρχικῶν ἡμῶν
γραμμάτων συγχαρῶμεν αὐτῇ καί
τοῖς συνεργάταις αὐτῆς ἐπί τοῖς κατά
τό χρονικόν διάστημα τοῦτο γενομένοις ὑπέρ τοῦ ἐμπεπιστευμένου τῇ συνέσει τῆς ὑμετέρας ἀγάπης λαοῦ τοῦ Θεοῦ,
ἐκφράζοντες ἅμα αὐτῇ καί τάς ἐπί τῇ διακονίᾳ καί τοῖς ἐπιτεύγμασιν αὐτῆς θερμάς εὐχαριστίας καί τήν ἱκανοποίησιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, οὗτινος Ἱεράρχης τυγχάνει ἡ
ὑμετέρα ἀγάπη.
Προσεπιδηλοῦντες δι’ ὅτι ἡ ἔκθεσις παρεπέμφθη, πρός μελέτην καί περαιτέρω ἀξιολόγησιν, τῇ ἐπί τῶν ἐν τῷ ἐξωτερικῷ Ἐπαρχιῶν
τοῦ Θρόνου ἁρμοδίᾳ Συνοδικῇ Ἐπιτροπῇ δεόμεθα τοῦ Κυρίου ἡμῶν ὅπως ἐνισχύῃ τήν ὑμετέραν Ἱερότητα ἐν τῇ συνεχίσει τῆς ἱερᾶς
διακονίας πρός τήν λαχοῦσαν αὐτῇ Ἐπαρχίαν
καί τόν περιούσιον καί ἠγαπημένον τῇ Μητρί
Ἐκκλησίᾳ λαόν αὐτῆς καί ἐπικαλούμεθα ἐφ’
ὑμᾶς τήν Χάριν καί τό ἄπειρον Αὐτοῦ Ἔλεος.
͵βζ΄ Ὀκτωβρίου ε΄

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ἐλευθερουπόλεως, ὑπέρτιμε καί
ἔξαρχε Παγγαίου, ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί
συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Χρυσόστομε, χάρις
εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί
εἰρήνη παρά Θεοῦ.
Ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ὀνόματος
τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος
ἀσμένως
προαγόμεθα
διά τῶνδε τῶν Πατριαρχικῶν ἡμῶν Γραμμάτων
συγχαρῆναι
αὐτῇ ἀδελφικῶς καί
ἐπεύξασθαι ἀπό τῆς Μητρός
Ἐκκλησίας καί προσωπικῶς
ὅπως καταξιοῖ ὑμᾶς ὁ Κύριος
ἑορτάζειν τήν εὐφρόσυνον ταύτην ἡμέραν ἐπί ἔτη ὡς πλεῖστα
ἐν ὑγιείᾳ καί πνευματικῇ
εὐφροσύνῃ.
Ἡ Χάρις Αὐτοῦ καί τό ἄπειρον Ἔλεος εἴησαν μετά τῆς
ἡμετέρας Ἱερότητος πάσας τάς
ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῆς, ἥν
εὐχόμεθα μακράν, ἄλυπον καί
εὐλογημένη ἐν παντί.
͵βζ΄ Νοεμβρίου ιγ΄
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Προσφώνησις κατά τά Ὀνομαστήρια
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας

κ. Χρυσοστόµου

Ὑπό τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
Πρωτ. Ἀθανασίου Παπαδάκη

«Τῷ τῶν ὅλων ποιητῇ κλίνω τό γόνυ,
τῷ προαιωνίῳ Λόγω χεῖρας ἐκτείνω,
λόγου ζητῶν χάρισµα, ἵνα ὑµνήσω
τόν Ὅσιον, ὅν Αὐτός ἐµεγάλυνεν».
Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Μέ δέος καί
βαθύ σεβασμό ὑποκλίνομαι πρό τοῦ δεχν βρίσκεται σέ δέος καί δί- θέντος ἐξ οὐρανοῦ τήν θείαν χάριν καί
λημμα ὁ ἀνωτέρω ὑμνογρά- μετά τοῦ Μεγάλου Παύλου συνομιφος τῆς Ἐκκλησίας μας, δό- λοῦντος. Μέ δέος ὑποκλίνομαι πρό τοῦ
κιμος πάντως, γιά νά πλέξη λόγον Ἁγίου Ἀνδρός, τοῦ ὁποίου ὁ ὀξυγράφος
ἐγκωμιαστικόν γιά τή μεγάλη αὐτή κάλαμος μᾶς χάρισε ἀνεκτίμητα ἔργα
Μορφή, πού σήμερα ἑορτάζει καί ἐπα- ποικίλου περιεχομένου, ἀναγκαιότατα
ξίως φέρετε Ὑμεῖς τό ὄνομά της, μέ ποι- διά την ὀρθήν πλεῦσιν τῆς πνευματικῆς
ές πνευματικές δυνάμεις καί
ὁλκάδος τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας
Προσφορά ἁγνῶν
ἱκανότητες ἡ ταπεινότης μου
μας.
αἰσθηµάτων
στόν
Ἅγιο
δύναται λόγον νά πλέξη
Δικαίως ὁ Ἱερός Φώτιος
«συντόνως τεθηγμένον»; καί τόν Ἐπίσκοπόν του. ἀναφωνεῖ: «ὅσα ἡ τῶν ἀκροἈλλά ταπεινός διάκονος καί
ατῶν ἐχώρει δύναμις καί εἰς
ἐγώ τῶν δύο Χρυσοστόμων θά προσπα- τήν ἐκείνων συνέτεινε σωτηρίαν καί
θήσω, καθ’ ὅσον δύναμαι, νά εἰσέλθω ὠφέλειαν, οὐδέν οὐδαμοῦ παρῆκε».
στό χρυσωρυχεῖον τῶν πνευματικῶν θη- Ἀλλά καί ὁ Νικηφόρος Κάλλιστος συμσαυρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πατρός.
πληρώνει: «Ἔχω διαβάσει, περισσότερες
Νά αἰσθανθῶ αὐτό, τό ὁποῖον ἐξέ- ἀπό χίλιες ὁμιλίες του, οἱ ὁποῖες σκορφραζε ἕνας Λιβάνιος, ὅταν ἀναφωνοῦσε πίζουν ἀνέκφραστη γλυκύτητα, τόν
καί ἔλεγε, τόν Ἰωάννην θά προτιμοῦσα ἔχω ἀγαπήσει ἀπό πολύ νέος καί πρόσεξα
νά ἀφήσω ὡς διάδοχόν μου, ἐάν δέν τόν τά λόγια του σάν νά ἦσαν λόγια τοῦ
εἶχαν συλήσει οἱ Χριστιανοί.
Θεοῦ. Ὅ,τι γνωρίζω καί ὅτι εἶμαι τό
Μέ δέος, λοιπόν, ὑποκλίνομαι πρό τοῦ ὀφείλω σ’ αὐτόν».
Ἱεροῦ Πατρός, πρό τῆς χρυσηλάτου
«Χρυσέοις ἔπεσι καί θεοφθόγγοις δισάλπιγγος, τῆς ὁποίας τό σάλπισμα συ- δάγμασι τήν ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ κανετάραξε τούς αἰθέρες τῆς Ἀντιοχείας καί τακόσμησεν».
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Ὅσο δέ γιά τό μαρτυρικό τέλος του
στά Κόμανα τοῦ Πόντου, ἀνήμερα τοῦ
Σταυροῦ μέ τελευταῖες φράσεις, μετά τή
θεία Κοινωνία, «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων
ἕνεκεν», τοῦτο ἐπισφράγισε τό μεγαλεῖο
μιᾶς ἀνεξίκακης ψυχῆς, δοσμένης ὁλότελα στόν ἄκακον καί ἀμίαντον Ἀμνόν
τοῦ Θεοῦ. Διακατέχομαι ἀπό ἀπορίαν λόγου καί ἀδυναμίαν ἐκφράσεως γιά τό μέγεθος τῶν ἀρετῶν του καί
τῆς ἁγιοσύνης
του. Δικαίως ἡ
Ὀρθοδοξία μας
οἰκουμενικῶς
πανηγυρίζουσα
ἀφιέρωσε τό
φετεινόν ἔτος
2007 εἰς τόν Ἱ.
Χρυσόστομον
ἐπί τῇ χιλιοστῇ
ἑξακοσιοστῆ
ἐπετείω ἀπό
τῆς ἐκδημίας
του.
Ἡ τοπική μας ἐκκλησία Σεβασμιώτατε, διπλήν τήν χαράν ἔχει καί γεύεται
τούς πνευματικούς καρπούς τῶν δύο
Χρυσοστόμων της, τοῦ Ὁσίου ἀνδρός
ἀφενός, καί τῆς Ὑμετέρας πεπνυμένης
Σεβασμιότητος ἀφ’ ἑτέρου. Ἄν καί προσκρούω στήν ταπεινοφροσύνη σας, ὡς
στενός συνεργάτης Σας, ὀφείλω νά
προβῶ σέ κάποια ἔστω καί πενιχρή ὁμολογία, εἰδάλλως καί οἱ λίθοι τοῦ Παγγαίου κεκράξονται. Τιμήσατε ὑπερδεόντως τόν Ἅγιο Πατέρα γι’ αὐτό καί λόγιος
Ἁγιορείτης Σᾶς ἐχαρακτήρισε ὡς «Χρυσοστομολόγο».
Ἐπετειακά ἀφιερώματα εἴχαμε καθ’
ὅλον τό ἔτος εἰς τό περιοδικό μας
«Ἄμβων Παγγαίου», στό ἡμερολόγιον
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, σέ τηλεοπτικές

ἐκπομπές, ὑπέρ δέ τίς ἑκατόν πρωτότυπες μελέτες ἐξεπονήσατε, πού ἀφοροῦν τό πρόσωπο καί τό ἔργο τοῦ
Ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Μαζί μέ Κηρύγματα, Συνάξεις Ἱερατικές, ἀποτελοῦν
τήν προσφορά σας, τήν ἔκφραση τῆς
ἀγάπης σας καί τοῦ βαθέος σεβασμοῦ
σας στό πρόσωπο τοῦ Χρυσορρήμονος
Πατρός.
Ὄντως ὁ βίος τοῦ Ἁγίου
ἀνδρός δέν
ὑ π ῆ ρ ξ ε
ἁπλῶς ἀφιέρωσις εἰς τήν
διακονίαν
τοῦ Χριστοῦ
ἀλλά καί δωρεά τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ διά τήν
διακονίαν
τῆς Ἐκκλησίας.
Τίμιε Πάτερ, Ἅγιε Ἰωάννη Χρυσόστομε, ἡ δική μου προσευχή δέν εἶναι
ὅμοια σέ περιεχόμενο μέ ἐκείνην πού ὁ
Βυζαντινός αὐτοκράτορας Σοῦ ἀνέπεμψε ὅταν σέ καλοῦσε νά ἐπιστρέψεις ἀπό
τήν ἐξορία σου στήν Κωνσταντινούπολη. Εἶναι ἁπλῶς ὁ μύχιος πόθος μου καί
ἡ διακαής ἐπιθυμία μου νά πρεσβεύης
στόν Κύριο ὑπέρ τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας, πού τόσο σέ ἠγάπησε,
ὑπέρ τοῦ εὐλαβοῦς ἡμῶν Κλήρου, ὑπέρ
τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους, ὑπέρ σύμπαντος τοῦ Ὀρθοδόξου πληρώματος. Τά
λόγια σου ὑποθήκη στίς ψυχές μας: ἡ
Ἐκκλησία εἶναι ἡ ναῦς ἡ ἀείποτε κλειδωνιζομένη ἀλλ’ οὐδέποτε καταποντιζομένη. Καί ἡ μνήμη σου, Τίμιε Πάτερ,
ἐν ὠδαῖς πνευματικαῖς ἐπαιρομένη καί
ὑμνολογουμένη ἔσται
εἰς αἰῶνας
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Ὑπὸ τοῦ π. Ἠλιοῦ Παπαδοπούλου
Ἱερέως-Καθηγητοῦ*

1. Οἱ Νόμοι τῆς Πολιτείας

θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα.3
Ὁ χαρακτήρας τοῦ ἐν λόγῳ μαθήματος γίνεία ἀπὸ τὶς σύγχρονες μορφὲς τῆς χριστιανικῆς ἀγωγῆς εἶναι καὶ τὸ σχο- ται ἐμφανὴς ἀπὸ τὴ σχετικὴ νομοθεσία τῆς ἑλληλικὸ θρησκευτικὸ μάθημα1, τοῦ νικῆς Πολιτείας σχετικῶς μὲ τὴν ἐκπαίδευση. Ὁ
ὁποίου ἡ ἀξία, ἡ θέσις, ἀλλὰ καὶ ὁ χαρακτήρας βασικὸς νόμος περὶ τῆς παιδείας4 ἀναφέρει μετου στὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο ἀποτελοῦν ἀντικείμενο ταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς: Ἡ ἐκπαίδευση ὑποβοηθεῖ τοὺς μαθητὲς...νὰ διακατέχονται ἀπὸ πίστη
πολλῶν συζητήσεων τώρα τελευταίως.2
πρὸς τὴν πατρίδα καὶ τὰ
Παρὰ τὶς ὅποιες τυχὸν
Τί
λένε
οἱ
Νόμοι
τοῦ
Κράτους
γνήσια στοιχεῖα τῆς ὀρθόἀπόψεις καὶ τὰ ὅποια γενικὰ
συμπεράσματα αὐτῶν τῶν καί τό Παιδαγωγικό Ἰνστιτοῦτο δοξης χριστιανικῆς παράγιά τό μάθημα τῶν Θρησκευδοσης. Ἐπίσης τὸ Ἄρθρο 16
συζητήσεων, ἡ σπουδαι§ 2 τοῦ Συντάγματός μας
ότητα καὶ ἀναγκαιότητα τῆς
τικῶν.
ἀναφέρει ἐπὶ λέξει: Ἡ παιχριστιανικῆς ἀγωγῆς μὲ τὴ
μορφὴ τοῦ σχολικοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος δεία ἀποτελεῖ βασικὴ ἀποστολὴ τοῦ Κράτους καὶ
ἦταν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνουν πάντοτε ἔκδηλες. ἔχει σκοπὸ...τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρηὉ ἑλληνικός λαὸς εἶναι ζυμωμένος καὶ ποτισμέ- σκευτικῆς συνείδησης...τῶν Ἑλλήνων... 5
Μὲ βάση τὰ προηγούμενα τὸ Παιδαγωγικὸ
νος μὲ τὶς ἀλήθειες τῆς χριστιανικῆς πίστεως,
καθὼς καὶ μὲ τὶς ἀρχὲς καὶ πρακτικὲς τῆς Ὀρθο- Ἰνστιτοῦτο ἔχει καταρτίσει καὶ τὶς σχετικὲς ὁδηδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας μας. Μάλιστα σὲ γίες γιὰ τὴ διδακτέα ὕλη τοῦ Γυμνασίου καὶ τοῦ
ὅλες τὶς δημοσκοπήσεις ποὺ ἔχουν διενεργηθεῖ, Λυκείου, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ βεβαίως νὰ ὑλοποιἡ πλειοψηφία τῶν ἐρωτηθέντων ἐπιθυμεῖ τὴν ήσει τὸ στόχο τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας. Εἰδικόὑποχρεωτικὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν τερα6 ἀναφέρονται στὶς ὁδηγίες του καὶ τὰ ἑξῆς:

?
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* Ὁ π. Ἠλίας Παπαδόπουλος εἶναι καθηγητής-θεολόγος στὴ Μέση Ἐκπαίδευση.
1
Μία ἄλλη μορφὴ χριστιανικῆς ἀγωγῆς εἶναι ἡ ἐνοριακὴ κατήχησις. Ἀναμφιβόλως καὶ οἱ δύο αὐτὲς μορφὲς ἀγωγῆς
διέρχονται ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας μία βαθύτατη κρίση, γεγονὸς ποὺ ἔχει διαπιστωθεῖ πολλάκις καὶ ἀπὸ πλείστους. Πρβλ.
Χρήστου Κ. Βασιλοπούλου, Οἱ Κατηχήσεις τοῦ Κυρίλλου Ἱεροσολύμων. Ψυχοπαιδαγωγικὴ προσέγγιση, 2η ἔκδοση, Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 13.
2
Πρβλ. καὶ Ἰωάννου Ἀγγελοπούλου, Ἡ θρησκευτικὴ παιδεία στὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο, στό: ΑΓΩΓΗ 525 (2005), σελ. 272.
3
Βλ. Ἰωάννου Ἀγγελοπούλου, ὅ.π., σελ. 272.
4
Ν. 1566/1985, Ἄρθρο 1.
5
Βλ. τὸ ἀναθεωρημένο κείμενο τοῦ Συντάγματος τοῦ 2001, ποὺ δημοσιεύτηκε στὸ Φ.Ε.Κ. 84Α΄/17.04.2001 καὶ ἀποτελεῖ νόμο δεσμευτικὸ τοῦ κράτους ποὺ ἀπαιτεῖ ἐφαρμογή.
6
Βλ. σχετικῶς ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ-Τμῆμα Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, Ὁδηγίες γιὰ τὴ διδακτέα ὕλη καὶ
τὴ διδασκαλία τῶν μαθημάτων στὸ Γυμνάσιο καὶ τὸ Ἑνιαῖο Λύκειο κατὰ τὸ σχολικὸ ἕτος 2006-2007. Τεῦχος Γ΄, Ἀθήνα
2006, σελ. 18.
7
Τὸ σχολικὸ θρησκευτικὸ μάθημα, ὡς διαπιστώνουμε, ἔχει συγκεκριμένο ἀντικείμενο καὶ περιεχόμενο, ἀφοῦ ταυτίζεται μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἀγωγή. Καὶ ἡ χριστιανικὴ ἀγωγὴ ταυτίζεται, ὡς γνωστόν, μὲ τὸν ἀρχαῖο ἐκκλησιαστικὸ ὅρο κατήχησις (Πρβλ. καὶ Χρήστου Κ. Βασιλοπούλου, ὅ.π., σελ. 21). Κατὰ συνέπεια δὲ μποροῦμε νὰ ἀγνοήσουμε
καὶ τὴν κατηχητικὴ διάσταση τοῦ μαθήματος. Ἡ τελευταία μάλιστα
τονίζεται καὶ στὶς πλεῖστες εὐρωπαϊκὲς χῶρες,
ὅπως γιὰ παράδειγμα σὲ κάποια κρατίδια στὴ Γερμανία, ὅπου τὸ σχολικὸ θρησκευτικὸ μάθημα χαρακτηρίζεται ὡς ἑξῆς:
Religionsunterricht (Katechese), δηλ. μάθημα θρησκευτικῶν (κατήχησις). Πρβλ. καὶ Hartwig Weber, Lexikon Religion,
Hamburg 2001, σελ. 277.

Σκοπὸς τοῦ μαθήματος τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς7 στὴ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση εἶναι:
Νὰ ἐνημερωθοῦν οἱ μαθητὲς γιὰ τὴν ὑφὴ τοῦ
θρησκευτικοῦ φαινομένου.
Νὰ γνωρίσουν ἰδιαίτερα τὸ Χριστιανισμό, κατεξοχὴν τὴν Ὀρθοδοξία καὶ νὰ τοποθετηθοῦν
ὑπεύθυνα.
Νὰ ἀξιοποιήσουν τὴν προσφορὰ τοῦ μαθήματος, ὥστε νὰ συνειδητοποιήσουν τὴ δύναμη
τοῦ λυτρωτικοῦ μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου καὶ
νὰ καλλιεργήσουν τὸ ἦθος καὶ τὴν προσωπικότητά τους, νὰ εὐαισθητοποιηθοῦν ἀπέναντι στὸ
σύγχρονο κοινωνικὸ προβληματισμὸ καὶ νὰ βοηθηθοῦν νὰ πάρουν ἔμπρακτα θέση.
2. Τό παιδαγωγικό Ἰνστιτοῦτο
Ἀκόμη στὶς ὁδηγίες τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου ἐπισημαίνονται μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς,
κατὰ τὴ γνώμη μας, σημαντικά:
Σκοπὸς τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος στὴν
Α΄τάξη τοῦ Γυμνασίου εἶναι:
νὰ συναισθανθοῦν οἱ μαθητὲς τὴ θεϊκὴ ἀγάπη,
ποὺ δὲν ἐμποδίζεται ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη ἀδυναμία...,
νὰ ἐκτιμήσουν ὅτι, ἡ Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι
πανανθρώπινο βιβλίο, πού, πέρα ἀπὸ τὴ θρησκευτική του δύναμη, ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο
τμῆμα τῆς πνευματικῆς μας κληρονομιᾶς...,
νὰ συγκρατήσουν ὅτι, ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἔχει
παιδαγωγικὸ χαρακτῆρα καὶ σημαντικὴ θέση στὴ
ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας...8
Σκοπὸς τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν
θρησκευτικῶν στὴ Β΄ τάξη τοῦ Γυμνασίου εἶναι:9
νὰ γνωρίσουν οἱ μαθητὲς ἀπευθείας ἀπὸ τὰ
εὐαγγελικὰ κείμενα τὸ Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστὸ
καὶ τὸν καινούριο κόσμο τοῦ Θεοῦ, ὅπως τὸν φανέρωσε γιὰ χάρη ὅλων τῶν ἀνθρώπων μὲ τὴ ζωή,
τὸ πρόσωπο, τὴ διδασκαλία, τὰ θαύματα καὶ τὸ
ὅλο κοσμοσωτήριο ἔργο του,

νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς
καὶ ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀποτελοῦν τὰ παντοτινὰ
θεμέλια καὶ ἀρχέτυπα ζωῆς...,
νὰ κατανοήσουν τὴ σπουδαιότητα καὶ συναρπαστικότητα τῆς προσωπικῆς σχέσης τοῦ
καθενὸς ἀνθρώπου μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό.10
Σκοπὸς τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν
θρησκευτικῶν στὴ Γ΄ τάξη τοῦ Γυμνασίου, σύμφωνα μὲ τὸ Ἀναλυτικὸ Πρόγραμμα εἶναι:
νὰ γνωρίσουν οἱ μαθητὲς χαρακτηριστικὰ γεγονότα ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ διαδρομὴ τῆς Ἐκκλησίας,
ἀντλῶντας διδάγματα καὶ μηνύματα ἀπὸ τὴν
ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, νὰ συνειδητοποιήσουν
καὶ νὰ βιώσουν προσωπικὰ τὴν τιμὴ καὶ τὴν
εὐθύνη νὰ εἶναι μέλη της καὶ δημιουργικοὶ συνεχιστὲς τῆς κληρονομιᾶς της...11
Τέλος, ἀξίζει νὰ σημειώσουμε καὶ κάτι ποὺ τονίζεται στὸ Βιβλίο τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ τῆς Γ΄ τάξεως τοῦ Γυμνασίου:
Εἶναι σημαντικὸ νὰ συνειδητοποιήσουν οἱ μαθητὲς τῆς τάξεως ὅτι, ὁ Χριστιανισμὸς δίνει προτάσεις στὸ σύγχρονο κόσμο γιὰ τὴ συνοχή του,
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ποιότητα τῆς ζωῆς. Νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι, τὸ αὐθεντικὸ χριστιανικὸ μήνυμα εἶναι
ὑπερφυλετικό, ὑπερεθνικὸ καὶ οἰκουμενικό.12
Ἀναμφιβόλως ἀπὸ τὰ προηγούμενα γίνεται
ἐμφανές καὶ ποιὸ εἶναι τὸ ἔργο τοῦ θεολόγου καθηγητοῦ στὴ Μέση Ἐκπαίδευση. Ἀπὸ τὴν μικρὴ
διδακτικὴ ἐμπειρία μας μποροῦμε νὰ ὑποστηρίξουμε πώς, οἱ περισσότεροι συνάδελφοι καταθέτουν μέσα σὲ ἀρκετὰ δύσκολες συνθῆκες ἀκόμη
καὶ τὴν ψυχή τους ὥστε, προσφέροντας τὶς
αἰώνιες καὶ ἀναλλοίωτες χριστιανικὲς ἀλήθειες, νὰ
μπορέσουν νὰ διαμορφώσουν συνειδήσεις καὶ
ἀκέραιες προσωπικότητες στὴ σύγχρονη ἑλλαδικὴ νεολαία.

8

Βλ. σχετικῶς ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ-Τμῆμα Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, ὅ.π., σσ. 20-21.
Κατὰ τὸ Ἀναλυτικὸ Πρόγραμμα Φ.Ε.Κ. 408/τ.Β΄/5-5-98. Βλ. γενικότερα καὶ τὰ νέα Ἀναλυτικὰ Προγράμματα
Σπουδῶν, ποὺ ἔχουν δημοσιευθεῖ στὸ Φ.Ε.Κ. 303/τ.Β΄/2003.
10
Βλ. σχετικῶς ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ-Τμῆμα Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, ὅ.π., σελ. 24.
11
Βλ. σχετικῶς ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ-Τμῆμα Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, ὅ.π., σελ. 51.
12
Στ. Καραχάλιας-Πην. Μπράττη-Δημ. Πασσάκος-Γ. Φίλιας, Θρησκευτικὰ Γ΄ Γυμνασίου. Θέματα ἀπὸ τὴν Ἱστορία
τῆς Ἐκκλησίας. Βιβλίο Ἐκπαιδευτικοῦ, Ἀθήνα 2006, σελ. 7.
9
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ΝΕΟΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
Ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμ. Μηνᾶ Γιαννούτσου

1. Ἡ ἐποχή μας καὶ οἱ νέοι
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Ἄς εἴμαστε ρεαλιστές! Μὲ τὸ
ἄρθρο αὐτό, δὲν ἔχουμε τὴν ψευδαίσθηση, πὼς μποροῦμε νὰ λύσουμε ὅλα τὰ προβλήματα τῶν
σημερινῶν νέων. Ἁπλῶς θὰ προσπαθήσουμε νὰ τὰ προσεγγίσουμε
μὲ ἀγάπη καὶ κατανόηση. Ἐξάλλου
δὲ θὰ μποροῦσε νὰ γίνει καὶ διαφορετικά.
Ἡ ἐποχή μας; Ναὶ εἶναι δύσκολη!
Τί κι ἂν τὴ διακρίνει ἡ ἀφθονία, ἡ
τεχνολογικὴ ἐξέλιξη, οἱ ἀνέσεις;
Ταυτόχρονα μήπως δὲν τὴ χαρακτηρίζει καὶ ὁ εὐδαιμονισμός, ὁ
πνευματικὸς ἀποπροσανατολισμός,
ὁ ἀπόλυτα ὑλιστικὸς τρόπος ζωῆς,
ἡ μονομέρεια ; Κι ὕστερα οἱ προκλήσεις, οἱ παγίδες, οἱ ἀντιθέσεις,
τὸ ἰδεολογικὸ χάος, ἡ πληθώρα τῶν
θεωριῶν, ἀπόψεων καὶ ἀντιλήψεων,
ἡ σύγχυση γενικὰ πού ἐπικρατεῖ σὲ
ὅλα τὰ μεγάλα θέματα τῆς ζωῆς;
Κι ἂν αὐτὰ καθιστοῦν δύσκολη
τὴ ζωὴ ἑνὸς μεγαλύτερου, πόσο
ἄραγε δυσκολότερη δὲν γίνεται γιὰ
ἕνα νέο(α), ἕνα ἔφηβο(η), ποὺ ἐπιπλέον ἔχει νὰ ἀντιμετωπίσει καὶ
τοῦ ἑαυτοῦ του τὰ πρωτόγνωρα ξεσπάσματα; Καὶ μάλιστα τότε ποὺ
ψάχνει γιὰ τὴν ταυτότητά του, γιὰ
τὸ ποιὸς εἶναι, καὶ ἀναζητᾶ προσανατολισμοὺς καὶ κατευθύνσεις γιὰ
νὰ πορευθεῖ; Ὅταν δέχεται συ-

νεχῶς μηνύματα, πού ἀποσκοποῦν
σὲ λάθος κατεύθυνση;
2.Ἡ μουσικὴ ψυχαγωγία των
Καὶ ἂς πάρουμε πρῶτα ἀπὸ ὅλα
τὴ διασκέδαση τῶν νέων μας καὶ
τοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους τὴν
βιώνουν. Κατ’ἀρχάς τὴ μουσικὴ
ποὺ ἀκοῦν. Ξέρετε, κάθε νέος προσπαθεῖ νὰ ἀνήκει σὲ κάποιο εἶδος.
Παλαιότερα ἦταν «τὰ παιδιὰ τῶν
λουλουδιῶν». Ἀκολούθησαν τὰ κινήματα τῶν «πάνκ». Στὶς ἡμέρες
μας κυριαρχοῦν διάφορα εἴδη μουσικῆς ὅπως τὸ «χὶπ χόπ»,τὸ «ράπ»,
ἢ ἂν θέλετε κάτι πιὸ σκληρὸ, τὸ
«ρόκ». Τί σκοπὸ ἔχουν; Μὰ τί
ἄλλο; Τὴν ἀναρχοποίηση τῶν νέων
μας, καὶ παράλληλα τὴν ἀποστασιοποίησή τους ἀπὸ κάθε ὑγιὲς σύστημα, καὶ ὄχι μόνο μουσικῆς.
Τὰ κινήματα αὐτὰ θέλουν νέους
κατευθυνόμενους, ἄβουλα ὄντα,
χωρὶς σκέψη. Ἀλήθεια ὅλοι αὐτοὶ οἱ
στίχοι, ποὺ μιλοῦν γιὰ πανσεξουαλικότητα, δὲ βομβαρδίζουν συνεχῶς
τὴ νεολαία μας καὶ δὴ τοὺς ἐφήβους καὶ δέν ταράζουν συθέμελα τὴ
γαλήνη τῆς οἰκογενειακῆς ἑστίας;
Παράλληλα δὲν δημιουργοῦν ἐφήμερα πρότυπα καὶ εἴδωλα, πού
ἀντικαθιστοῦν τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ μας;

4. Τί λείπει ;
Δυστυχῶς αὐτὴ εἶναι ἡ οἰκτρὴ
πραγματικότητα. Ἡ ἀποδοχὴ αὐτῶν
τῶν εἰδῶν μουσικῆς πολτοποιεῖ τὸ
Ἡ Πολιτεία ἀνεγείρει σχολικὰ
χαρακτήρα τῶν νέων. Μὲ ἀποτέλε- κτίρια καὶ Πανεπιστημιουπόλεις.
σμα οἱ νέοι μας νὰ καταφεύγουν σὲ Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τους οἱ ἐκπαιδευχώρους, ὅπου ἀνταποκρίνονται σὲ τικοί, οἱ εὐσυνείδητοι τουλάχιστον,
αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς μουσικὲς καὶ καταβάλλουν μεγάλο κόπο καὶ
στίχους. Ἐκεῖ χάνουν πλήρως τὴ μόχθο γιὰ τὴν ἐκπαίδευση καὶ τὴν
συνείδηση καὶ τὴν προσωπικότητά ἀνύψωση τῶν νέων. Οἱ γονεῖς τὸ
τους, πίνοντας, καπνίζοντας καὶ ἴδιο. Φροντίζουν τίποτα νὰ μὴ τοὺς
πολλὲς φορὲς ὑπὸ τὴν ἐπήρεια ναρ- λείψει. Τροφή, ἐνδυμασία, ἀνέσεις,
κωτικῶν οὐσιῶν
ψυχαγωγία, μόρδιαπράττουν τὸ Ἕνα σύντοµο, στοργικὸ βλέµµα φωση. Ἀλλὰ καὶ
μεγαλύτερο ἔγκληοἱ νέοι, προσπαστὴ νεολαία τοῦ σήµερα.
μα, ποὺ δὲν εἶναι
θοῦν γιὰ τὸ καλύἄλλο ἀπὸ τὴ σταδιακὴ ἐξασθένηση τερο. Τρέχουν σὲ φροντιστήρια καὶ
ὅλων τῶν χαρακτηριστικῶν, ποὺ ἰδιαίτερα μαθήματα. Ὅλα καλὰ καὶ
τοὺς κατατάσσουν σὲ ἔλλογα ὄντα. ἀξιέπαινα. Πρέπει αὐτά νὰ γίνονται. Καὶ μάλιστα στὸ μεγαλύτερο
3. Στὸ Διαδίκτυο
δυνατὸ βαθμὸ καὶ μὲ τὸν καλύτερο
δυνατὸ τρόπο. Ὅμως…
Ἀκόμη μιὰ νέα μορφὴ «διασκέδασης»,εἶναι τὰ λεγόμενα Internet
Ὅλα αὐτά, ὅλες τοῦτες οἱ προCafe, στὰ ὁποῖα σπαταλοῦν οἱ νέοι σπάθειες, δὲν συνδέονται, δυστυχῶς
μας τὸν πολύτιμο χρόνο τους καὶ γε- πάντοτε, μὲ τὸ «ὕδωρ τὸ ζῶν», τὴν
μίζουν τὸ μυαλὸ μὲ ἀνούσιες εἰκόνες Πηγὴ τοῦ Καλοῦ, τὸ Χρισ τό μας.
καὶ ἰδέες. Τὸ λεγόμενο «σερφάρι- Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τὸ ζοῦμε καθησμα» στὸ Internet μόνο ἀκίνδυνο δὲν μερινά. Φτωχότερη παιδεία ἀπὸ
εἶναι. Διότι πέφτουν εὔκολα στὴν πα- χρόνο σὲ χρόνο, περισσότερη διαγίδα τῆς περιέργειας, λόγω τῆς ἡλι- φθορὰ καὶ ξεπεσμὸς στὴ νεολαία,
κίας τους καὶ γίνονται δέκτες ἄσε- πιὸ πολλοὶ στὰ δίχτυα τῶν ναρκωμνων εἰκόνων δηλητηριάζοντας βά- τικῶν καὶ τοῦ θανάτου, στὸ περιθώναυσα τὴν ἁγνότητά τους. Ἀκόμη γί- ριο, στὸ χάος, τὴ βία. Μιὰ συνεχὴς
νονται δέσμιοι τῆς βιομηχανίας παι- ὑποβάθμιση ἀπὸ μέρα σὲ μέρα!
χνιδιῶν, ἀκατάλληλων γιὰ τὴν ψυχο- Λοιπὸν ἂς τὸ νιώσουμε, ἀδελφοὶ! Οἱ
νέοι μας δὲ θὰ ἀντιμετωπίσουν μὲ
σύνθεσή τους.
ἐπιτυχία τὸ σήμερα, χωρὶς ἀνώτεὍλοι ἀντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ρους προσανατολισμοὺς καὶ κατευπὼς ἡ νεολαία μας νοσεῖ. Πολλοὶ δὲ θύνσεις, δίχως ἀνώτερα ἰδανικὰ καὶ
εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ ὑποστηρίζουν, στόχους, στερημένοι ἀπὸ τὶς πνευπὼς ἀγωνίζονται γιὰ τὴν προκοπὴ ματικὲς ἀξίες, μακριὰ ἀπὸ τὸ Λυτῆς νέας γενιᾶς. Πώς κάνουν χίλια τρωτή! Διότι
δυὸ γιὰ τὸ καλό της. Καὶ πὼς μοχθοῦν καὶ δαπανοῦν τόσα, γιὰ νὰ πο- ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ ΟΛΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ!
ρευθεῖ σωστὰ στὸ σήμερα.
(καὶ δυστυχῶς τὰ χειρότερα…)
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Ἐπισφράγισμα ἐπετειακοῦ ἀφιερώματος

Χ ΡΥΣ Ο ΣΤΟ Μ ΙΚΑ
Μ ΕΛ ΕΤΗ ΜΑΤΑ
Ὑπό τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἐλευεθρουπόλεως
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περὶ ἱερωσύνης λόγων αὐτοῦ), ( Σ.Ο. τ. 67, σελ.
85-88), Μάρτ. 1974 –τ.68, σ.109-111, Ἀπρ.1974.
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τ.76, σ.363-4, Δεκ. 1974-τ. 77, σ.12-13, Ἰαν.1975- τ.78, σ.
44-47, Φεβρ. 1975-τ. 79, σ. 78-79, Μάρτ. 1975.
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10. Ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου: « Ὁ ἱ.
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11. Μία Χριστουγεννιάτικη ὁμιλία τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου, (Σ.Ο. τ. 100, σελ. 363-365), Δεκέμβριος
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τ. 132, σ.232-236, Αὔγ.1979 – τ. 137, σ. 15-17, Ἰαν. 1980
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134), Ἰούλιος – Αὔγουστος 1980
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Ἰανουάριος 1981
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18. Χρυσοστομικὸν Ἁγιολόγιον : Ὁ Προφήτης
Ἠλίας Σ.Ο. (τ. 155, σελ. 210 – 213), Μάρτιος 1981
19. Χρυσοστομικὸν Ἁγιολόγιον: Οἱ Μακκαβαῖοι
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Δεκέμ. 1995,- τ. 1, σ. 14, Ἰαν. 1996- τ. 2, σ. 43
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σ.Ο. = Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας
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Τό Χορτοκόπι ἀνά τούς αἰώνας
Σύντομη ἀναδρομή στήν ἱστορική πορεία τοῦ Χορτοκοπίου στό Πόντο.

Τοῦ κ. Σάββα Μαυρίδη

Τ

AMBΩN
144

ό τοπωνύμιο Χορτοκόπι πού φέρει ἴδια στενά πάνω ἀπό τό Χορτοκόπι, γιά νά
χωριό τοῦ νομοῦ Καβάλας καί τοῦ παρακολουθήσουν τήν κατάσταση τοῦ ἐχθρικοῦ
ὁποίου σημερινοί κάτοικοι εἶστε ἐσεῖς, στρατεύματος ἀπό κοντά2. Μεταφράζοντας
τό συναντᾶμε σέ γραπτό ἱστορικό κείμενο, καί σχολιάζοντας ὁ ὁμιλών αὐτά τά αὐθεντικά
γιά πρώτη φορά, στή διάρκεια τῆς ἐκστρα- κείμενα γιά τήν ἱστορία τῆς Αὐτοκρατορίας
τείας τοῦ Μελίκ, σουλτάνου τοῦ Ἰκονίου, ἐναν- τῆς Τραπεζούντας γιά τόν ἐκδοτικό Οἶκο τῶν
τίον τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Τραπεζούντας στά Ἀδελφῶν Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2002 καί
1223. Τό κείμενο, μέσα ἀπό
συναντώντας στό κείμενο τό
τό ὁποῖο ἀντλοῦμε τήν πλη- Σύντομη καί ἐνδιαφέρουσα τοπωνύμιο αὐτό, τό ἔδειξα ἀμέροφορία γιά τήν ὕπαρξη τοῦ
σως στόν Παναγιώτη Σελβιαἱστορική ἀνασκόπηση
χωριοῦ, εἶναι μιά πραγματεία
ρίδη, ὁ ὁποῖος περιχαρής μοῦ
τοῦ Χορτοκοπίου
τοῦ Μητροπολίτη Τραπεεἶπε ἀμέσως, αὐτό πρέπει νά
ζοῦντος Ἰωσήφ Λαζαρόπουλου, ἡ ὁποία ἀνα- τό παρουσιάσουμε στό χωριό. Ἡ ὥρα λοιπόν
φέρεται στά θαύματα τοῦ Προστάτη τῆς πό- ἦλθε.
λης Ἁγίου Εὐγενίου, στή διάρκεια τῆς βασιλείας
Προφανῶς τό ὄνομα Χορτοκόπι δέν δόθηκε
τοῦ Ἀνδρόνικου Γίδου τοῦ Μεγάλου Κομνηνοῦ. στόν τόπο αὐτό στά 1223, ἀλλά προϋπῆρχε
Τό αὐθεντικό κείμενο ἀνακάλυψε καί δημοσί- σαφώς μερικά χρόνια νωρίτερα. Πόσα χρόνια;
ευσε πρῶτος, στήν νεώτερη ἐποχή, ὁ Jacob Ph- 10, 20, 50, 100, 200 κανείς δέν ξέρει. Τό τοilipp Fallmerayer στά 1840, στό ἔργο του πωνύμιο αὐτό λοιπόν ἔχει ἡλικία τουλάχιστον
Αὐθεντικά κείμενα γιά τήν ἱστορία τῆς Αὐτο- 800 χρόνων, ἀλλά μπορεῖ καί 1000. Σέ κάθε
κρατορίας τῆς Τραπεζούντας. Τό χειρόγραφο περίπτωση οἱ Χορτοκοπίτες ἔχουν κάθε διδέ, ἐντόπισε ὁ συγγραφέας στή Μονή Δοινυ- καίωμα νά εἶναι περήφανοι γιά τό ἱστορικό
σίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἡ φράση τοῦ κειμένου βάθος τοῦ ὀνόματος τοῦ χωριοῦ τους.
ὅπου πρωτοπαρουσιάζεται τό τοπωνύμιο
Ὁ Περικλής Τριανταφυλλίδης, στά 1866,
Χορτοκόπι εἶναι ἡ ἑξῆς: Ὁ δέ Κομνηνός βα- στό ἔργο του «Ἡ ἐν Πόντω ἑλληνική φυλή ἤτοι
σιλεύς τόν καλούμενον πολεμάρχην Θεόδω- τά Ποντικά», γράφει τά ἑξῆς: Ὁ ἕτερος, ὁ πρός
ρον ἐν αὐτῷ τῷ στενῷ ἀνωτέρῳ τοῦ Χορ- δυσμάς βραχίων, ὁ σχηματίζων τήν ἐξαρχίαν
τοκοπίου μετά τινων ἐρρωμένων ἀνδρῶν Βαζελῶνος, περιέχει πρῶτον τό Χορτοκόπι,
περισκοπῆσαι ἀπέστειλεν1. Μετάφραση: Ὁ ὅπου ἐπί ὑψηλῆς ὀφρύος φαίνονται τά ἐρείπια
Κομνηνός βασιλιάς ἔστειλε τόν ἀνώτατο ἀρχηγό τῆς θερινῆς διαμονῆς τῶν αὐτοκρατόρων Τρατοῦ στρατοῦ Θεόδωρο μέ εκλεκτή ὁμάδα στά πεζοῦντος3…

Jacob Philipp Fallmerayer, Αὐθεντικὰ κείμενα γιά τήν ἱστορία τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Τραπεζούντας
Εἰσαγωγή, μετάφραση καί σχόλια Σάββας Μαυρίδης. Ἐκδοτικός Οἶκος Ἀδελφῶν Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη
2002, σελ. 208.
2 Jacob Philipp Fallmerayer, Αὐθεντικὰ κείμενα γιά τήν ἱστορία τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Τραπεζούντας
Εἰσαγωγή, μετάφραση καί σχόλια Σάββας Μαυρίδης Ἐκδοτικός Οἶκος Ἀδελφῶν Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 33.
3 Περικλής Τριανταφυλλίδης, στά 1866, στο ἔργο του «Ἡ ἐν Πόντῳ ἑλληνική φυλή ἤτοι τά Ποντικά»,
Ἐν Ἀθήναις 1866, σελ. 60.
1

Ὁ Σάββας Ἰωαννίδης στά 1870, στό ἔργο του
Ἱστορία καί Στατιστική Τραπεζοῦντος καί τῆς περί
ταύτην χώρας, γράφει ὅτι ὁ δρόμος πού ὁδηγεῖ
πρός τό Καρακαπᾶν περνᾶ ἀπὸ τὸ Χορτοκόπι4.
Ὁ ὡς ἄνω ἔγκυρος ἱστορικὸς γνωρίζει τὸ σιγίλιο
τοῦ Λαζάρου καὶ παραθέτει ἐκτεταμένα ἀποσπάσματα ἀπὸ αὐτό5.
Γεωγραφικὰ τὸ Χορτοκόπι βρίσκεται 25 χλμ.
νότια τῆς Τραπεζούντας. Πολλὲς σημαντικὲς
πληροφορίες γιὰ τὴν κοινωνικὴ ζωὴ καὶ δράση
ἀλλὰ καὶ τὰ δεινὰ τῶν Χορτοκοπιτῶν ἀπὸ τὸν

ὅτι ὁ παραπάνω πατριώτης προστάτευε μ’ αὐτὴ
τὴν δράση τοὺς Ἕλληνες ἀδελφούς7 καὶ δὲν τοὺς
δυνάστευε ὅπως ἴσχυε συχνὰ σὲ παρόμοιες περιπτώσεις μὲ τοὺς Κοτζαμπάσηδες στὸν εὐρωπαϊκὸ
ἑλλαδικὸ χῶρο.
Ο Ν. Λαπαρίδης στὸ βιβλίο του «Ἡ Ματσούκα τοῦ Πόντου» ἀναφέρει ὅτι στὰ 1858
Πρόεδρος τῆς δημογεροντίας τοῦ Χορτοκοπίου
ἦταν ὁ Καρτεράς8, ἀπόγονοι τοῦ ὁποίου ζοῦν
σήμερα στὸ Χορτοκόπι τῆς Καβάλας. Ὁ ἴδιος
συγγραφέας, ὁ ὁποῖος ἐπίσης ὑπῆρξε δημοδιδά-

18ο ἕως τὸν 20ο αἰώνα δημοσίευσε, ἀπὸ τὸ χειρόγραφο τοῦ Ἰωάννου Μαρνόπουλου, κατοίκου
Χορτοκοπίου καὶ καθηγητὴ τοῦ Φροντιστηρίου
Τραπεζούντας, ὁ Λεωνίδας Ἀποστολίδης στὸ βιβλίο
του «Ἄγνωστες σελίδες τοῦ Πόντου»6. Στὸ βιβλίο
του ὁ Λεωνίδας Ἀποστολίδης σκιαγραφεῖ σημαντικὰ γεγονότα καὶ πρόσωπα τοῦ Χορτοκοπίου,
ὅπως ὁ Χορτοκοπίτης Μαρνολευτέρτς ὁ ὁποῖος
μεταφέροντας τοὺς φόρους τῆς περιοχῆς στὴν
Τραπεζούντα, δολοφονήθηκε καὶ ληστεύθηκε στὰ
1827 ἀπὸ κάποιον ἐξωμότη. Ἄξιο ἀναφορᾶς εἶναι

σκαλος καὶ κατάγονταν ἀπὸ τὴν Ζάβερα τῆς Ματσούκας, ἀνῆκε στοὺς πρόσφυγες τῆς πρώτης γενιᾶς καὶ προφανῶς κατεῖχε πολλὲς προφορικὲς
μαρτυρίες τῆς περιοχῆς, μᾶς πληροφορεῖ ἀκόμη ὅτι
τὸ Χορτοκόπι ἱδρύθηκε τὴν ἐποχὴ τῆς ρωμαϊκῆς κυριαρχίας χωρὶς ὅμως νὰ μᾶς δίνει πηγές9.
Ὁ Κωνσταντῖνος Παπαμιχαλόπουλος γράφει
στὸ ἔργο του «Περιήγησις εἰς τὸν Πόντον», στὰ
1903, ὅτι συναντᾶ, στὴ διαδρομὴ ἀπὸ Βοσπόρον
εἰς Τραπεζούντα, τὸν προπάππο τοῦ σημερινοῦ

4 Σάββας Ἰωαννίδης, Ἱστορία καὶ Στατιστικὴ Τραπεζούντας καὶ τῆς περὶ ταύτην χώρας. Ἐν Κωνσταντινοπόλει 1870. Ἐκδοτικὸς Οἴκος Ἀδελφῶν Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 198δ, σέλ. 191
5 Ό. α., σέλ. 51 κ.ἐ
6 Ἀποστολίδης Λεωνίδας, Ἄγνωστες σελίδες τοῦ Πόντου. Τὸ χειρόγραφο τοῦ Ἰωάννου Μαρνόπουλου. Ἐκδοτικὸς Οἴκος Ἀδελφῶν Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2001
7 ὅ, α., σελ. 42-43.
8 Ν. Λαπαρίδης, Ἡ Ματσούκα τοῦ Πόντου. Ἱστορικὴ διαδρομή. Ἐκδοτικὸς Οἶκος Ἀδελφῶν Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 156.
9 Ν. Λαπαρίδης, Ἡ Ματσούκα τοῦ Πόντου, σελ. 156
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Χορτοκοπίτη Παναγιώτη Σελβιαρίδη, Ἀδὰμ
Σελβιαρίδη, πάνω στὸ πλεούμενο καὶ συνδιασκεδάζουν. Γράφει ὁ Παπαμιχαλόπουλος. Ἐπὶ
τῇ ἐκδηλώσει τῆς ἐπιθυμίας ἡμῶν, παίζει τις
αὐτῶν ἰδιόρρυθμον ὅλως λύραν (κεμετζέ), ἕτερος δὲ ἄδει ἰδιορρυθμότερον, κυρίως δὲ μονοτονώτατα. Προϊούσης τῆς ἐκδηλώσεως τῆς περιεργίας ἡμῶν, εἷς ἐκ τῶν νεοτέρων χορεύει
μόνος περίεργον, ἰδία δὲ κοπιώδην χορόν, τὸν
περίφημον παρ’ αὐτοῖς λαγκευτόν. Εἴτα προστίθεται καὶ δεύτερος. Οἱ πρεσβύτεροι μένουσι
σοβαροὶ καὶ μόνον διασαφήσεις καὶ πληροφορίας παρέχουσιν ἡμῖν. Ἦσαν δὲ οὗτοι οἱ κ. κ.
Ἰωάν. Μπαρχαρίδης, Ἀδ. Σελβιαρίδης καὶ Κ. Ζ
Εὐγενείδης. Ἀλλὰ ἐπιτέλους καὶ αὐτοὶ πρὸς
χάριν ἡμῶν ἐγείρονται καὶ χορεύουσι μετὰ ζέσεως. Ἅπαντα περίεργα καὶ λύρα καὶ ἆσμα καὶ
χορός10.
Στὰ 1950, ὁ λογιότατος δημοδιδάσκαλος
τοῦ παλαιοῦ καὶ νέου Χορτοκοπίου Ἀντώνιος
Παπαδόπουλος δημοσιεύει ἕνα μεστότατο
ἱστορικὸ ἄρθρο στὸ πρῶτο χρόνο κυκλοφορίας τῆς Ποντιακῆς Ἑστίας, ἀπὸ τὸν ὁποῖο
ἀντλοῦμε πρωτογενεῖς πηγὲς γιὰ τὴ ἱστορία
τοῦ Χορτοκοπίου στὸν Πόντο11. Στὸν πρόλογο τοῦ ἄρθρου παρατίθεται μικρὴ εἰσαγωγὴ τοῦ Κρωμναίου ἰατροῦ ἀνιστορητή τῆς
Παναγίας Σουμελὰ στὴν Ἑλλάδα Φίλωνα Κτενίδη, ὁ ὁποῖος ἐκφράζεται μὲ κολακευτικότατα
λόγια γιὰ τὸ ἐμπεριστατωμένο ἄρθρο τοῦ
διακεκριμένου Χορτοκοπίτη δημοδιδασκάλου.
Προσφυγιὰ καὶ ἐγκατάσταση στὸ ὄρος
Παγγαῖο τὸ 1923 καὶ τέλος στὸν κάμπο
(1952-1960)
Τὸ σημερινὸ Χορτοκόπι, ποὺ ἀπέχει δεκαεπτὰ (17) χλμ. ἀπὸ τὴν Καβάλα, ἱδρύθηκε
τὸ 1923 ἀπὸ πρόσφυγες, πρώην κατοίκους
τοῦ ἱστορικοῦ Χορτοκοπίου, ἀλλὰ καὶ τῶν
χωριῶν Λιβερᾶ, Καπίκιοι, Δανείαχα, Σκαλίτα, Χαμουρή, Πλάτανα12, τῆς περιοχῆς

Ματσούκας. Πνευματικὴ ἡγεσία τοῦ χωριοῦ,
στὴν πρώτη αὐτὴ περίοδο, ὑπῆρξαν οἱ δύο
λόγιοι δάσκαλοι τοῦ χωριοῦ, ποὺ ἦρθαν ἀπὸ
τὴν «πατρίδα», Ἀντώνιος Παπαδόπουλος
καὶ Ἀναστάσιος Χωλίδης, πρωτεργάτες τῆς
μόρφωσης τῶν Χορτοκοπιτῶν καὶ φορεῖς
τῆς συλλογικῆς ἱστορικῆς μνήμης τῆς ἀλησμόνητης πατρίδας. Μὲ τὰ γραπτά τους ἀλλὰ
καὶ μὲ τὴν προφορική τους διδασκαλία, φρόντισαν ὥστε ἡ νέα μικρὴ κοινωνία νὰ κρατήσει ζωντανὴ αὐτὴν τὴ μνήμη γιὰ τὴν ἱστορικὴ
πατρίδα καὶ νὰ τὴν παραδώσει, ἐπίσης ζωντανή, στὶς ἑπόμενες γενιές.
Χαρακτηριστικό τοῦ χωριοῦ εἶναι ἡ διαχρονικὴ διατήρηση μίας συγκροτημένης κοινωνίας τῆς συνοχῆς. Συνέχισε, δηλαδή, τὶς ἴδιες
μορφὲς ὀργάνωσης καὶ συμπεριφορᾶς, λόγω
τῆς φυσικῆς παρουσίας τῶν ἴδιων προσώπων
καὶ τῆς καλλιέργειας τῶν ἴδιων συναισθημάτων, δοξασιῶν καὶ κοινωνικῶν ἀξιῶν, μὲ κορυφαία ἔκφραση τὴν ἀνιστόρηση τοῦ ἱεροῦ
ναοῦ τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου, ποὺ σώζεται μέχρι
καὶ σήμερα, στὸ παλιὸ Χορτοκόπι, στὸ Παγγαῖο, μνημεῖο ἐνθύμησης τῶν γεγονότων τοῦ
1223, στὰ ὁποῖα ἀνατρέχουν οἱ Χορτοκοπίτες ἀνάγοντας σ’ αὐτὰ τὴν ἱστορική τους συνείδηση καὶ ταυτότητα.
Ἡ λειτουργία τοῦ νέου χωριοῦ στηρίχθηκε στὸν θεσμὸ τῆς δημογεροντίας, θεσμὸς
ποὺ γνώριζε ἄνθιση ἤδη στὸν Πόντο καὶ
ἐπαναδραστηριοποιήθηκε τώρα πάλι στὸ
Παγγαῖο. Ἡ νέα μικρὴ κοινωνία ἔχασε μὲν τὸν
ἱστορικὸ γεωγραφικό της χῶρο, ἀλλὰ κράτησε
ἀλώβητο τὸν πολιτισμό της καὶ τὸ μεταφύτεψε στὴ νέα πατρίδα, στὴ Μακεδονία.
Αἰχμὴ αὐτοῦ τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ
εἶναι τὸ δρώμενο τῶν Μωμόγερων (τὰ
«μωμοέρια»), μὲ ἀρχαιοελληνικὲς διθυραμβικὲς
καταβολές, στὴ διάρκεια τῶν ἑορτῶν τοῦ
Δωδεκαημέρου, ὅπου μὲ τὸ «τσιαντάι» «ἐλάσκουνταν τὰ μαχαλάδες» παραμονὴ Χριστουγέννων καὶ «ἐκαλάντιζαν».

Κωνσταντῖνος Παπαμιχαλόπουλος, «Περιήγησις εἰς τὸν Πόντον» Ἀθήνησιν . Ἐκ τῶν Τυπογραφείων τοῦ κράτους. 1903, σελ. 30-31
11 Ἀντωνίου Παπαδοπούλου, Τὸ Χορτοκόπιον Ματσούκας, Ποντιακὴ Ἑστία. Τεῦχος 11/1950. Σελ.
635-637
12 Προφορικὴ μαρτυρία τοῦ Χορτοκοπίτη ἰατροῦ Παναγιώτη Σελβιαρίδη, τὸ γένος Καρτερᾶ.
10

Πολὺ σημαντικὰ ἐπίσης εἶναι τὰ ταφικὰ ἔθιμα
τῆς δεύτερης ἡμέρας τοῦ Πάσχα, δηλαδὴ τῆς
ἐπίσκεψης, μὲ φαγοπότι καὶ τραγούδια, στοὺς τάφους τῶν νεκρῶν συγγενῶν, μὲ πανάρχαιες ρίζες
κι αὐτά, ποὺ συνεχίζονται μέχρι καὶ σήμερα.
Ἀποτελοῦν συνέχεια τῆς τρίτης ἡμέρας τῶν Ἀνθεστηρίων τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας, ποὺ ἦταν ἀφιερωμένη στοὺς νεκρούς.
Ἡ πρώτη ἐγκατάσταση στὴν περιοχὴ τῆς
Ἐλευθερούπολης (Πράβι) - πού, ὅπως ἀναφέρει ὁ
ἱστορικὸς Vasmer, ἦταν οἰκισμὸς μὲ Ἕλληνες καὶ
Τούρκους κατοίκους - γίνεται στὸ παλιὸ Χορτοκόπι ποὺ βρίσκεται στὸ ὄρος Παγγαῖο καὶ σὲ
ἀπόσταση 5 χλμ. βόρεια τοῦ σημερινοῦ χωριοῦ.
Πρόκειται γιὰ τὸ χωριὸ ποὺ ἕως τὸ 1922 κατοικοῦνταν ἀπὸ Τούρκους καὶ ὀνομαζόταν Δράνοβα. Ἐδῶ ξεκίνησαν μία καινούργια ζωὴ μὲ
πολὺ κόπο καὶ μόχθο ἀλλὰ καὶ μὲ ἀδάμαστη θέληση. Ἡ ἐπιλογὴ τῆς τοποθεσίας στηρίχθηκε κυρίως στὰ ἄφθονα νερά, στὰ πυκνά της δάση καὶ
στὴν πλούσια χλωρίδα, ποὺ θύμιζαν στοὺς Χορτοκοπίτες τὴ μαγευτική τους πατρίδα στὸν ἀλησμόνητο Πόντο. Τὸ ὄνομα Χορτοκόπι ἦταν ἐπιλογὴ τοῦ πνευματικοῦ ἡγέτη Ἀντώνη
Παπαδόπουλου.
Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Β’ παγκοσμίου πολέμου
(1940-1945) οἱ Χορτοκοπίτες, φιλόπατροι καὶ
λάτρεις τῆς ἐλευθερίας, συμμετέχουν ἐνεργὰ στοὺς
ἀγῶνες τοῦ ἔθνους γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία του καὶ
τὴν ἱστορική του συνέχεια. Οἱ ἀγῶνες καὶ οἱ θυσίες τῶν Χορτοκοπιτῶν κορυφώνονται ὅταν οἱ
Βούλγαροι κατέλαβαν τὸ χωριὸ στὴν διάρκεια τῆς
τριπλῆς γερμανὸ-ἰταλὸ-βουλγαρικῆς κατοχῆς. Τέσσερις νέοι τοῦ χωριοῦ πλήρωσαν μὲ τὴν ζωὴ
τους τὴν βουλγαρικὴ τρομοκρατία. Ἀλλὰ καὶ
στὸν ἐπάρατο ἐμφύλιο θρήνησε τὸ Χορτοκόπι
δεκαέξι ἀκόμα θύματα. Ἡ εἰρηνικὴ περίοδος ποὺ
ἀκολούθησε μετὰ τὸν ἐμφύλιο θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς ἡ προσπάθεια ἐπιβίωσης στὴ νέα
πατρίδα, πράγμα ποὺ ἰσχύει βέβαια γιὰ ὅλο τὸν
προσφυγικὸ Ἑλληνισμό.
Τὸ «κατέβασμα» τοῦ χωριοῦ ἀπὸ τὸ βουνὸ
στὸν κάμπο ἔγινε σιγὰ-σιγὰ ἀπὸ τὸ 1952 ἕως
τὸ 1960. Ἡ μετεγκατάσταση αὐτὴ κρίθηκε ἀπαραίτητη ἀπὸ τοὺς Χορτοκοπίτες διότι οἱ καλλιέργειές τους, ποὺ βρίσκονταν στὸν κάμπο, ἀπαιτοῦσαν ἕνα καθημερινὸ χρονοβόρο καὶ κοπιαστικὸ
ἀνεβοκατέβασμα. Σὲ καμμία ὅμως περίπτωση δὲ
σήμανε τὴν ἀπώλεια τῆς μνήμης. Ἀντίθετα, ἡ συνείδηση τῆς ἰδιαιτερότητας ἀλλὰ καὶ τῆς γενικό-

τερης ἐθνικῆς ταυτότητας, ἰσχυροποιήθηκε ἀκόμα
περισσότερο. Τὸ πρῶτο μέλημά τους ἦταν ἡ ἀνέγερση τοῦ σχολείου, ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸ
1955. Τὸ 1960 κτίζεται ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου
Εὐγενίου, πολιούχου τῆς Τραπεζούντας καὶ προστάτη τοῦ Πόντου ὁλόκληρου, ἀπὸ τὴν ἵδρυση
τῆς αὐτοκρατορίας τῶν Κομνηνῶν τὸ 1204. Ἡ
νέα μεγαλοπρεπὴς ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου
ἀποτελεῖ σήμερα πραγματικὸ στολίδι τοῦ χωριοῦ.
Στολίδι ἐπίσης τοῦ χωρίου εἶναι καὶ τὸ πνευματικὸ κέντρο, προϊὸν κι αὐτὸ τῆς γενναιοδωρίας
τῶν Χορτοκοπιτῶν τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἡ σκληρὴ ἑλληνικὴ πραγματικότητα τῆς ὑπαίθρου, στὴ διάρκεια τῆς δεκαετίας τοῦ “50, συνέπεια μίας προηγούμενης δεκαετίας πολεμικῶν
συγκρούσεων (Β’ παγκόσμιος πόλεμος-κατοχὴἐμφύλιος πόλεμος), δὲν χαρίστηκε, φυσικά, οὔτε
στοὺς Χορτοκοπίτες. Οἱ δυσκολίες τῆς κατεστραμμένης χώρας καὶ ἡ ἔλλειψη ὑποδομῶν ἔκαναν τὴν ζωὴ τῶν ἀγροτῶν ἀφόρητη.
Ὅμως οὔτε κι αὐτὸ μπόρεσε νὰ ἐμποδίσει τὴν
ἀνάπτυξη. Οἱ ὑψηλὲς ἐπιδόσεις τῶν νέων στὰ
γράμματα καὶ στὶς ἐπιστῆμες ἔχουν ὡς συνέπεια
τὴν αἰσθητὴ παρουσία τῶν Χορτοκοπιτῶν στὴν
κοινωνική, πολιτιστική, οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ
ζωὴ τῆς περιοχῆς καὶ ὁλόκληρης τῆς Ἑλλάδας.
Ἀπὸ τὸ Χορτοκόπι κατάγονται γιατροί, καθηγητὲς πανεπιστημίου, ὑπουργοί, βουλευτὲς καὶ
πλῆθος ἄλλων ἐπιστημόνων, σὲ πολὺ ὑψηλὸ ποσοστὸ γιὰ τὰ πληθυσμιακὰ δεδομένα τοῦ χωριοῦ.
Ὁ σημερινὸς ἐπισκέπτης τοῦ χωριοῦ ἔχει τὴν
αἴσθηση ὅτι ἔρχεται ὄχι σ’ ἕνα χωριουδάκι τῆς
ἐπαρχίας, ἀλλὰ σὲ μίαν ἀστικὴ πλέον περιοχή,
ὅπου τὰ ἐπιτεύγματα τοῦ τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ ἀξιοποιοῦνται στὸ ἔπακρο στὴν οἰκοδόμηση,
στὴ ρυμοτομία, ἀλλὰ καὶ στὴν αἰσθητική τοῦ περιβάλλοντος.
Πάνω ἀπ’ ὅλα ὅμως ἀνθεῖ στὸ Χορτοκόπι ἡ
ποντιακὴ μουσικὴ πράγμα ποὺ ἀναδείχθηκε μὲ
τὴν πρόσφατη ἠχογράφηση μὲ συντελεστὲς ἀπὸ
τὸ χωριό τῆς δεύτερης καὶ τῆς τρίτης γενιᾶς, οἱ
ὁποῖοι μάλιστα συνεχίζουν πάνω στὴν παραδοσιακὴ τεχνοτροπία καὶ δὲν παρασύρονται ἀπὸ τὴ
μόδα καὶ τὸν ἐπαγγελματισμό. Αὐτὸ τὸ τελευταῖο
σημεῖο τὸ γνωρίζω ἰδιαίτερα καλὰ, ἀφοῦ ἔγραψα
τὰ μουσικὰ σχόλια. Τὸ Χορτοκόπι συνεχίζει τὴν
ἱστορική του πορεία ὄχι μόνο μέσα ἀπὸ τὸ ὄνομα
του- ἀλλὰ καὶ μέσα ἀπὸ τὸν πολιτισμό του.
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ύρισε σκεφτική, μπακάλη, πού ξεναγέμιζε ταχύτατα, πρίν
’κεῖνο τό φθινο- καλά-καλά ξεχρεώσουν τά προηγούμενα.
πωρινό ἀπόγευμα,
Ὄχι πώς πεινοῦσαν. Δόξα τῷ Θεῷ. Μά γιά
ἡ Ἀγγελικούλα ἀπ’ τό σχολεῖο. παραπανίσια δέν περίσσευε δραχμή. Ὁ χειΝοέμβρης μήνας κι ὁ οὐρανός μώνας ἔφτανε, τά φορτιά μέ τά ξύλα κόπηγκρίζος καί βαρύς, λές καί προμή- καν κι ἀραδιάστηκαν σέ στοῖβες στήν
νυε τόν ἐρχομό τοῦ Χειμῶνα.Ὅμως δέν ἀποθήκη. Ἐξασφαλίστηκε κι ἕνα δοχεῖο λάδι,
ἦταν αὐτή ἡ αἰτία, γιά τό σκεφτικό ὕφος σπασμένο καλαμπόκι γιά τίς κότες καί
τῆς μικρῆς μαθήτριας. Κάτι ἄλλο
ἄφθορα κότσαλα γιά προσάναμμα,
τή βασάνιζε κι εἶχε σφηνωθεῖ στό
προσφορά τῆς κυρα-Μαρίας, τῆς
Τρυφερό,
παιδικό της μυαλό. Κάτι, πού τάγειτόνισσας, πού τή βοήθησαν νά
διδακτικό
ραζε τή γαλήνη τῆς ἀθώας ψυχῆς
ξεφυλλίσει τίς κουκουνάρες ἀπ’ τά
Χριστουγεννιάτικο
της. Προσπέρασε τά μαγαζιά τῆς
καλαμπόκια.
διήγημα.
γειτονιᾶς κι οὔτε πού θυμήθηκε, νά
Ψηλότερα, στό ὁριζόντιο σανίδι,
χαιρετίσει τόν καλό της φίλο, τόν
ἀπ’ τά καρφιά κρεμόταν τά σακκύρ-Γρηγόρη τόν φούρναρη, πού πότε-πότε κούλια μέ τόν τραχανά καί τίς χυλοπίτες,
τή φίλευε μ’ ἕνα σουσαμένιο κουλούρι, ἀντα- κλεισμένα καλά, μήν τά λιγουρευτοῦν οἱ πονμοιβή στόν χαμογελαστό χαιρετισμό της.
τικοί καί τ’ ἀφανίσουν. Κι ἀπ’ τά πλαϊνά
Ἔστριψε τή γωνία τοῦ σπιτιοῦ της κι καρφιά, στή σειρά, τά δεματάκια μέ τή ρήἀνέβηκε τά ξύλινα σκαλοπάτια, δίχως βια- γανη, τή μέντα καί τό σπαθόχορτο. Πανέσύνη. Κάπου ἀλλοῦ ταξίδευε μέ τή φαντασία τοιμη ἡ οἰκογένεια γιά τό Χειμῶνα! Μά γιά
της, κάτι τήν ἀπασχολοῦσε πολύ σοβαρά κι φανταχτερά στολίδια καί χρυσαστέρια, οὔτε
οὔτε τήν πεῖνα αἰσθανόταν, ὅπως τίς ἄλλες λόγος νά γίνεται.
φορές.
Τό καταλάβαινε ἡ Ἀγγελικούλα, μέ τήν
Ἔλυσε τά κορδόνια κι ἀποθεσε τά πα- πρώιμη σοβαρότητα, πού τή διέκρινε.
πούτσια στήν ἐξώθυρα ἀπ’ ἔξω, ὅπως εἶχε
Ὅμως ἡ παιδική της φαντασία κάλπαζε
συνηθίσει καί φόρεσε τά χρωματιστά της τιρ- καί κατάστρωνε σχέδια ἀτέλειωτα. Ναί, σύμλίκια, γιά νά πατήσει στίς στρωμένες κουρε- φωνοι, σεβασμός στίς οἰκογενειακές ἀρχές, μ’
λοῦδες.
ἄν μποροῦσε μ’ ἄλλον τρόπο, ν’ ἀναστήσει τ’
– Πῶς πῆγες Ἀγγελικούλα;
ὄνειρό της; Καί νά ἡ μεγάλη ἀπόφαση:
– Πολύ καλά μαμά.
«Θά κάνω μόνη μου χριστουγενννιάτικο
Κούρνιασε πλάι στήν ἀναμμένη σόμπα κι δέντρο καί θἆναι τό πιό ὄμορφο ἀπ’ ὅλα τ’
ἄρχισε ν’ ἀναμοχλεύει στή σκέψη της, ὅσα ἄλλα». Ρόδισαν τά παιδικά μάγουλα, γοργοεἶχε ἀκούσει στό τελευταῖο διάλειμμα τοῦ χτύπησε ἡ καρδούλα, βγῆκε μιά ἀνάσα ἀνασχολείου:
κούφισης ἀπ’ τά χείλη της καί ξαστέρωσε τό
«Φέτος θά κάνουμε τό ὡραιότερο δέντρο», βλέμμα, λές καί κάποιος μυστικός ἥλιος
ἔλεγε ἡ μιά φίλη της.
σκόρπισε τή συννεφιά.
«Στό βιβλιοπωλεῖο ἔφερε ὁ κυρ-Γιάννης
Ἀπ’ τήν ἄλλη μέρα μπῆκε σ’ ἐφαρμογή τό
πολύχρωμα κρεμαστά μπαλάκια καί ὁλό- σχέδιο, μέ ἄκρα μυστικότητα.
χρυσα ἀστέρια», συνηγοροῦσε καί συμπλήΠρῶτος στόχος, νά βρεθεῖ ἀσημόχαρτο. Τά
ρωνε ἡ ἄλλη.
χρόνια ἐκεῖνα οἱ θεριακλῆδες τοῦ καπνίσμαὍλ’ ἡ παρέα της κατέστρωνε τά σχέδια, τος ἀγόραζαν κάτι τετράγωνα πακέτα, πού
γιά φανταχτερά στολίδια πάνω σέ φρεσκο- μέσα εἶχαν τά τσιγάρα ἀραδιασμένα σέ ἀσημί
κομμένα ἔλατα. Τσιμουδιά ἡ Ἀγγελική. Τί νά χαρτί. Σοκολάτες μέ χρυσόχαρτα ποῦ νά βρεπεῖ;
θοῦν; Σπάνιος θησαυρός, μόνο γιά λίγους.
Μετρημένα ὅλα στό σπίτι. Σφιγμένο τό
Κάθε φορά, πού ἀνακάλυπτε ἕνα ἄδειο
ζωνάρι, γιά νά βγεῖ ὁ κάθε μήνας.
πεταμένο πακέτο, τό μάζευε γεμάτη χαρά ἡ
Τά χρήματα ἴσα-ἴσα γιά τό τεφτέρι τοῦ Ἀγγελικούλα. Ἔπιανε προσεχτικά τό ἀσημέ-

νιο περιτύλιγμα, τό τράβαγε ἁπαλά, μή σκιστεῖ καί τό τοποθετοῦσε μέσα σ’ ἕνα βιβλίο,
νά ἰσιώσει.
Πέρασε ὁ Νοέμβρης, μύρισαν Χριστούγεννα. Ἡ λαχτάρα μεγάλωνε, τό μυστικό
καλά κρυμμένο, δέν τό ἐμπιστευόταν σέ κανέναν.
Τώρα σειρά εἶχαν τά καρύδια. Πολύτιμα
κι αὐτά. Συνήθιζαν στό σπίτι, τά χειμωνιάτικα βράδυα, νά παίζουν ἡ μητέρα μέ τά παιδιά ἕνα δικό τους παιχνίδι. Ἔστηναν στόν
τοῖχο λοξά ἕνα χοντρό βιβλίο, μοιράζονταν
ἀπό δέκα καρύδια κι ἄρχιζαν μέ τή σειρά ν’
ἀφήνουν ἀπό ἕνα στήν κορυφή τοῦ βιβλίου,
νά κυλίσει κι ὅποιος πετύχαινε κάποιο, τά
μάζευε ὅλα. Πρώτη ἀπ’ ὅλους στό σημάδι ἡ
Ἀγγελική. Εἴπαμε, ἱερός ὁ στόχος, ἔπρεπε νά
πετύχει τό σχέδιο. Ἐξασφαλίστηκαν καί τά
καρύδια.
Τώρα ἦρθε ἡ πιό δύσκολη φάση: Νά βρεῖ
δεντράκι. Ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων
κοντά, στένεψαν τά περιθώρια.
Τό κρύο τσουχτερό, ἄρχισαν νά στήνουν
χορό οἱ πρῶτες νιφάδες τοῦ χιονιοῦ.
Τό σκέφτηκε, τό ξανασκέφτηκε, πῆρε τήν
ἀπόφαση. Τό θάρρος περίσσευε, τό ὄνειρο
πιό ζωντανό, ξεπερνοῦσε τά ἐμπόδια.
Φόρεσε ὅ,τι πιό ζεστό εἶχε, σκαρφάλωσε
μέ ἄνεση τήν κοντινή πλαγιά, ὅπου μέ τά
παιδιά τῆς γειτονιᾶς ἔκαναν ἀτέλειωτα παιχνίδια καί προσπέρασε τά φουντωτά πουρνάρια. Πιό πίσω ἁπλωνόταν ἕνα μικρό
δασάκι μέ ἀγκαθωτούς κέδρους, πού σχημάτιζαν ἕνα ὑπέροχο τοπίο. Ἐκεῖ, πρίν λίγες
μέρες, εἶχε ἐντοπίσει ἕνα κέδρινο κλαρί, κομμένο ἴσως ἀπό κάποιον βοσκό, πού ἔφερνε
τά γίδια γιά βοσκή.
Ποῦ βρῆκαν τή δύναμη τά λεπτά χεράκια,
νά τό σύρουν ὡς τήν αὐλή τοῦ σπιτιοῦ; Τά
ὑπόλοιπα ἦταν πιά εὔκολα. Ἕνας ἄδειος τενεκές, λίγες πέτρες ὡς τή μέση, ὁ κέδρος στερεώθηκε καί γέμισε τό ὑπόλοιπο μέ βαμβάκι.
Τυλίχτηκαν τά καρύδια στ’ ἀσημόχαρτα καί
δέθηκαν μέ χρωματιστές κλωστές τοῦ κεντήματος, γιά νά κρεμαστοῦν στ’ ἀγκαθωτά κλαδιά. Τοῦφες βαμβάκι γιά χιόνι, ἀσημένιο
ἀστέρι, βαμμένο μέ τή βαφή τῆς σόμπας καί
μιά ὄμορφη κάρτα, πού τῆς ἔφεραν οἱ συμμαθήτριές της, στή γιορτή της, γιά «Χρόνια
πολλά».

Ποιός μπορεῖ νά περιγράψει τή χαρά, πού
πλημμύρισε τήν ἀθώα ψυχούλα της; Γέλαγαν
τά μάτια της, γέλασαν κι οἱ γονεῖς καί τήν
φίλησαν: «Μπράβο, Ἀγγελικούλα», τήν πείραξαν τά δυό ἀδέλφια της: «Ἀπό ποῦ τ’ ἀγόρασες;». Βοήθησαν ὅλοι νά τοποθετηθεῖ στό
πιό καλό μέρος καί, ναί, ἦρθαν τά Χριστούγεννα στό εὐλογημένο σπιτικό τους!
Σάν νύχτωσε, πετάρισαν τά παιδικά της
βλέφαρα, βάρυναν καί χαμήλωσαν καί σφράγισαν τά νυσταγμένα μάτια της.
Ὅμως, δέν ξέρει νά πεῖ, ἄν τό εἶδε στόν
ὕπνο της ἤ ἔγινε πραγματικά.
Ἕνα φῶς ἔλαμψε στό σκοτάδι κι εἶδε
Ἀγγέλους ν’ ἀλαφροπετοῦν, χρυσοστόλιστοι
καί λαμπεροί καί νά γεμίζουν τό στερέωμα.
Ἕνας, φωτεινότερος ἀπ’ τούς ἄλλους, ξέκοψε καί πλησίασε στό φτωχικό τους σπίτι.
Ἄφησε μιά θεϊκή ἡλιαχτίδα, νά περάσει ἀπ’
τό τζάμι καί νά σταθεῖ στήν κορυφή τοῦ Χριστιουγεννιάτικου δέντρου της, καί να, τό πιό
λαμπερό χρυσαστέρι πάνω στή γῆ!
«Αὐτό εἶναι τό βραβεῖο τοῦ
Χριστοῦ, Ἀγγελικούλα, γιά τ’
ὡραιότερο Χριστουγεννιάτικο
δέντρο, πού στόλισε ἡ ἁπλή
κι ἀθώα ψυχούλα σου».
Στάθηκε λίγο ἀκόμα,
γιά νά τήν καμαρώσει κι
ἔπειτα πέταξε ψηλά,
κοντά στούς ἄλλους
Ἀγγέλους, γιά νά
ὑμνήσουν τόν Νεογέννητο Χριστό.
Ὦ τρισευτυχισμένη Ἀγγελικούλα, πού
μπόρεσες
στά
πιό
τρυφερά
σου χρόνια,
νά καταλάβεις, ὅτι ἡ
Χάρη κι ἡ Εὐλογία τοῦ Θεοῦ σκηνώνουν στίς ταπεινές
καί ἁγνές ψυχές, πού
γίνονται οἱ ὡραιότερες φάτνες γιά τό
Θεῖο Βρέφος!
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Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 2αν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ. Ν. Ἁγ.
Νικολάου, ὅπου ἐτέλεσεν τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ Ἀρχιδιακόνου Χρυσοστόμου Μπένου καί εἰς τό τέλος τῆς θείας
Λειτουργίας τήν χειροθεσίαν του εἰς Ἀρχιμανδρίτην, τήν 8ην εἰς τόν Ἱ. Ν. Κάριανης,
ὅπου ἐτέλεσεν τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ Διακόνου Ἰωάννου Παπανικολάου
καί τήν χειροθεσίαν εἰς Ἀναγνώστην τοῦ Μιχαήλ Σγουρομαλλίδη, τήν 9ην εἰς τόν Ἱ. Ν. Σιδηροχωρίου, ὅπου ἐτέλεσεν τό μνημόσυνον
τῶν Μαυρομάτη Δημητρίου καί τῆς Σαμίου
Σοφίας, τήν 14ην ἑορτήν τῆς Ὑψώσεως τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν.
Γεωργιανῆς, τήν 17ην εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίας Σοφίας Ἐλαιοχωρίου, τήν 23ην εἰς τόν Ἱ. Ν.
Μουσθένης, τήν 26ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἁγ. Χριστοφόρου, ὅπου μετά τό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν τῆς
ἐφημεριακῆς οἰκίας, τήν 30ην εἰς τόν Ἱ. Ν. Νικησιάνης.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 8ην εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἄννης Νικησιάνης, τήν 13ην εἰς τόν Ἱ. Ν. Ὑψώσεως Τιμίου
Σταυροῦ Γεωργιανῆς, ὅπου καί προέστη τῆς
Λιτανείας τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τήν 16ην εἰς
τήν Ἱ. Μονήν Παναγίας Παγγαιώτισσας, τήν
25ην εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἁγ. Χριστοφόρου, ὅπου καί προέστη τῆς
Λιτανείας.
Πραγματοποίησε:
Τήν 29ην τήν πρώτην μηνιαίαν Ἱερατικήν
σύναξιν τῆς Κατηχητικῆς περιόδου 2007–
2008 ἀφοῦ προηγουμένως ἐτέλεσε τόν ἁγιασμόν, μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Ἡ χριστιανική
οἰκογένεια».
Τήν εἰσήγησιν παρουσίασε ὁ ἴδιος ὁ Σεβασμιώτατος τονίζοντας τήν κρίσιν τήν ὁποία
διέρχεται ἡ οἰκογένεια, τήν αὔξηση τῶν διαζυγίων καί τήν ἀνάγκη διαφωτίσεως τῶν Πατέρων ἐπάνω εἰς τό θέμα αὐτό. Ἀποφάσισε
ὅπως ὅλες οἱ μηνιαῖες συνάξεις αὐτῆς τῆς περιόδου ἀφιερωθοῦν εἰς τήν χριστιανικήν
οἰκογένειαν, καθώς ἐπίσης τό Γραπτόν κήρυγμα τῶν Κυριακῶν, τό ὁποῖον γράφει ὁ Σεβασμιώτατος δι’ ὅλους τούς Ἱ. Ναούς, ἔχη ὡς
θέμα τήν οἰκογένειαν. Ἀφιερωμένο ἐπίσης εἰς
τήν χριστιανικήν οἰκογένειαν εἶναι καί τό
ἡμερολόγιον 2008 τῆς Ι. Μητροπόλεως.
Ἐτέλεσε:
Τήν 11ην τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν
μαθημάτων εἰς τό Λύκειον, Γυμνάσιον καί 1ο
Δημοτικόν Σχολεῖον Ἐλευθερουπόλεως.
Ὡμίλησε ἐπικαίρως εἰς τούς μαθητάς εὐχόμενος δημιουργική καί εὐλογημένη Σχολική
Χρονιά.
Παρέστη:
Τήν 10ην εἰς τήν ἀλλαγήν Διοικήσεως εἰς
τό Στρατόπεδον «Ἀμβράζη».

Στόν Ἱ. Ν. Τιμίου Σταυροῦ Γεωργιανῆς.

Προήδρευσε:
Τήν 24ην συνεδριάσεως τῆς Παπαχρηστιδείου Βιβλιοθήκης, τήν 27ην συνεδριάσεως
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου.

Ἐβάπτισε:
Τήν 16ην εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου καί
Ἑλένης Ν. Περάμου τόν Νεφραίμ Εὐθύμιο
τοῦ Χρήστου, τήν 29ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ. Ν. τόν Ἀναχωρλή Γεώργιον τοῦ Θεοδώρου, μαθητήν τοῦ Λυκείου Ἐλευθερουπόλεως, κάτοικον Ἐξοχῆς.
Εὐλόγησε:
Τήν 8ην εὐγενῶς προσκληθείς τόν Γάμον
τῶν Καπούλα Ἀθανασίου καί τῆς Γούλας
Δημητρούλας εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ.
Ναόν, τήν 9ην τόν Γάμον τῶν Παπαδάκη
Κων/νου καί Σαπλαμίδου Θεοπούλας εἰς τόν
Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἐλαιοχωρίου, τήν 29ην
τόν Γάμον τῶν Μωΰσογλου Σάββα καί τῆς
Μέγκα Γεσθημανῆς εἰς τόν Μητροπολιτικόν
Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου Ξάνθης μετά τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, τήν 30ην τόν Γάμον τῶν Μισσιριάν Γρηγορίου καί τῆς Τσαπτζῆ Χρυσαφίας εἰς τόν
Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Ἐλευθερῶν.

Προέστη:
Τήν 22αν τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ
Νιζάμη Μιχαήλ εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου
Ἐλευθ/πόλεως.
Κατά τόν μήνα Ὀκτώβριο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:

Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Δημητρίου Νικήσιανης, εἰς τόν πανηγυρίζοντα
αὐτῆς Ἱ.Ν. Παναγίας τῆς Γοργοεπηκόου, τήν
7ην εἰς τόν Ἱ.Ν. Ὀρφανίου, τήν 14ην εἰς τόν
Ἱ.Ν. Ἀκροποτάμου, τήν 20ην εἰς τόν Ἱ.Ν.
Ἁγίου Γερασίμου Πυργοχωρίου, τήν 21ην εἰς
τόν Καθεδρικόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου,
ὅπου ἐτέλεσε τό μνημόσυνον τῶν Ἀραμπατζῆ
Ζαχαρίνας καί Ἀγγελοπούλου Θεοφανίας,
τήν 26ην εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱεράν
Μονήν Ἁγίου Δημητρίου Νικήσιανης καί τήν
27ην εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγίου Νέστορος Κοκκινοχωρίου.

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ πανηγυρίζοντος

Ἁγίου Δημητρίου στή Θεσσαλονίκη

Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, τήν δέ πρωΐαν συμμετεῖχε
εἰς τήν μεγαλοπρεπῆ Λιτανείαν
τῶν Ἁγίων Λειψάνων καί τῆς
Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου.

Συμμετέσχε:
Τήν 9ην τῶν ἐργασιῶν τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος.

Πραγματοποίησε:
Τήν 20ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν
εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ θέμα εἰσηγήσεως «Ἡ χριστιανική οἰκογένεια κατά τήν Ἁγίαν Γραφήν».
Τήν εἰσήγησιν παρουσίασεν ὁ Ἱεροκῆρυξ τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Ἰουστῖνος Κεφαλοῦρος.

Ἐτέλεσε:
Τήν 22αν Ἁγιασμόν εἰς τόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν Κύκλων μελέτης
Ἁγίας Γραφῆς.
Προέστη:
Τήν 23ην τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ
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Ι Μ
Ἀλεξάνδρου
Ἰχτιάρογλου εἰς
τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν, τήν 28ην
τῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ
ἐθνικῇ ἐπετείω τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 εἰς
τόν Καθεδρικόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου καί
τήν ἰδίαν ἡμέραν τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας
τοῦ Τηλεμάχου Νικίου εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν
Ναόν.

Ε Λ

Προήδρευσε:
Τήν 16ην τοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος
Ὑποτροφιῶν «Ὁ Ἅγιος Μηνᾶς» τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, ὅπου ἀπεφάσισε τήν χορόγησιν 10 ὑποτροφιῶν εἰς φοιτητάς καί σπουδαστάς τῆς πόλεως Ἐλευθερουπόλεως.
Χειροτονία καί χειροθεσία
τοῦ Ἀρχιδιακόνου εἰς Ἀρχιμανδρίτην
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Τήν 2αν Σεπτεμβρίου εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως ὁ Σεβασμιωτάτος Ποιμενάρχης μας ἐχειροτόνησεν εἰς Πρεσβύτερον τόν Ἀρχιδιάκονον
τῆς Μητροπόλεως π. Χρυσόστομον Μπένον,
τόν ὁποίον καί ἐχειροθέτησεν εἰς Ἀρχιμανδρίτην. Ὁ π. Χρυσόστομος εἰς τήν
Χειροτονητήριόν του ὁμιλίαν μεταξύ
ἄλλων εἶπε:
Σεβασμιώτατε Πάτερ,
Θεοφιλέστατε Ἅγιε Νειλουπόλεως,
Σεβαστοὶ Πατέρες
καὶ Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ,

Βαθειὰ συγκινημένος ἀπὸ τὰ τελούμενα
σήμερα στὸν κατανυκτικὸν ἐδῶ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου δέχομαι μὲ
εὐγνωμοσύνη καὶ εὐθύνη πολλὴ τὸν δεύτερο
βαθμὸ τῆς Ἱερωσύνης.
Αἰσθάνομαι κατ’ ἀρχὰς εὐγνωμοσύνη
ἀνέκφραστη πρὸς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστό, διότι σήμερα διὰ τῶν χειρῶν τοῦ σεβαστοῦ Γέροντός μου, Σεβασμιωτάτου Μη-

τροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου, δέχομαι τὸν δεύτερο βαθμὸ τῆς Ἱερωσύνης καὶ θὰ ἀρχίσω ἔκτοτε νὰ τελῶ ὡς
Πρεσβύτερος τὰ σωτήρια Μυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας μας.
Μαζὶ ὅμως μὲ τὴν μυστικὴ εὐτυχία γιὰ τὴν
ὕψιστη τιμή, πού μοῦ ἐπιδαψιλεύει ἡ Ἐκκλησία, ἀντιλαμβάνομαι στὰ μύχια τῆς ψυχῆς
μου καὶ τὴν εὐθύνη, ποὺ ἀναλαμβάνω στοὺς
ἀσθενεῖς ὤμους μου. Εὐθύνη ἐνώπιον τοῦ
«μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ», πῶς νὰ φανῶ ἄξιος οἰκονόμος τῆς
Χάριτός Του.
Εὐθύνη ἐνώπιον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, μὲ τὸν ὁποῖον μὲ συνδέουν
ἄρρηκτοι πνευματικοὶ δεσμοὶ ἀπὸ τὶς ἡμέρες
τῆς φοιτήσεώς μου στὴν περίπυστη Ριζάρειο
Σχολή. Πῶς νὰ ἀναδειχθῶ ἄξιος τῆς στοργῆς
καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης, μὲ τὴν ὁποίαν πατρικῶς μὲ περιβάλλει.
Εὐθύνη τέλος ἐνώπιον τοῦ πιστοῦ λαοῦ
τοῦ Θεοῦ, τὸν ὁποῖον πρόκειται μὲ τὴν Δύ-

ναμή Του νὰ ὑπηρετήσω. Πῶς νὰ συμβάλω
στὴν πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ του πρόοδο, ὥστε
νὰ ἔχω τὴν καλὴν ἀπολογίαν ἐνώπιον τοῦ
Μεγάλου Οἰκοδεσπότου τῆς Ἐκκλησίας μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅταν μέλλη «συναίρειν
λόγον» μὲ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἰδίως ὅμως
μὲ τοὺς λειτουργούς τῆς Χάριτός Του.
Γι’ αὐτὸ παρακαλῶ ὅλους σας τὴν ὥρα
αὐτὴ νὰ ἀναπέμψετε θερμὴν προσευχὴ στὸν
Μέγαν Ἀρχιερέα Χριστόν, ὥστε ἡ νέα διακονία μου, ἡ πλέον εὐθυνοφόρα, νὰ εἶναι ἀνεπαίσχυντος καὶ καρποφόρος πρὸς δόξαν
Του.
Τελειώνοντας ἐπιθυμῶ νὰ ἐκφράσω εἰλικρινεῖς εὐχαριστίες τόσο στὸν Σεβασμιώτατο
Ποιμενάρχη μας, ὅσο καὶ στοὺς κληρικοὺς
καὶ λαϊκούς, ποὺ ἀνήκουν στὴν Ἀρχιερατικὴ
αὐλὴ καὶ καθημερινῶς κοπιάζουν διὰ τὴν ἐπιτυχῆ διεκπεραίωσιν τῶν ποικίλων ὑποθέσεων
τῆς Μητροπόλεως. Ἰδιαιτέρως εὐχαριστῶ τὸν
σεβαστόν μου Γενικὸν Ἀρχιερατικὸν Ἐπίτροπον τῆς Μητροπόλεως, Αἰδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρεσβύτερον π. Ἀθανάσιον
Παπαδάκην γιὰ τὴν ἄριστη καὶ πατρικὴ κατὰ
πάντα συνεργασία μας στὴν ἀντιμετώπιση
τῶν ποικίλων προβλημάτων τῆς Μητροπόλεώς μας.
Ὑπόσχομαι μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ νὰ
προσφέρω ὅλες τὶς δυνάμεις μου γιὰ τὴν
πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ πρόοδο τῆς πρώτης
Ἐνορίας τῆς Μητροπόλεώς μας. Συνεπικουρούμενος ἀπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ Ἐπισκόπου μου καὶ ἄλλων ἔμπειρων Λειτουργῶν τοῦ
ἱεροῦ θυσιαστηρίου ἔχω σκοπὸν ἱερὸν νὰ
σταθῶ παρὰ τὸ πλευρὸν ὅλων τῶν ἐνοριτῶν
καὶ ἰδίως τῶν νέων ἀνθρώπων.
Πρὶν τελειώσω τὴν ταπεινὴν αὐτὴν προσλαλιάν μου θεωρῶ χρέος μου καὶ πάλιν νὰ
ἐκφράσω τὴν ἀπέραντον τῆς ψυχῆς μου
εὐγνωμοσύνη πρὸς τοὺς σεβαστούς μου γονεῖς καὶ τὰ ἀγαπητά μου ἀδέλφια, ὡς καὶ τὸν
πρῶτον πνευματικόν μου πατέρα, τὸν Αἰδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρεσβύτερον π. Κωνσταντῖνον Μελισσουργόν, οἱ ὁποῖοι κατέφθασαν ἀπὸ τὴν Μεσσήνην διὰ νὰ συμμετάσχουν

στὴν χαράν μου αὐτήν.
Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους, ὅσους σήμερα παρίστασθε στὴν εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονίαν
μου καὶ εὔχομαι ἐκ βάθους ψυχῆς καὶ καρδίας ὁ Κύριος νὰ δεχθῆ καὶ νὰ εὐλογήση τὴν
ταπεινήν μου προσφορὰν καὶ θυσίαν. Ἀμὴν!
Τό περιοδικό μας τοῦ εὔχεται:

« Ὡς ἄγγελος νά παραστέκει
στό ἱερό θυσιαστήριο,
νά λειτουργεῖ σάν τόν παπα-Πλανᾶ,
νά ὁμιλεῖ σάν τόν ὁμώνυμό του Ἅγιο,
να ἀναπαύει ψυχές καί νά ἀποτελεῖ
γιά τον Γέροντά του, τόν Ἐπίσκοπο,
παρηγορία καί στηριγμό. Ἄξιος!»
Χειροτονία Πρεσβυτέρου

Την 8ην Σεπτεμβρίου εἰς τόν
Ἱ.Ν. Κάριανης ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας ἐχειροτόνησεν πρεσβύτερον τόν Διάκονον
Ἱωάννην Παπανικολάου, τόν
ὁποῖον καί ἐτοποθέτησεν εἰς τόν
Μητροπολιτικόν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως εἰς τήν
δευτέραν θέσιν. Ὁ «Ἄμβων Παγγαίου» τοῦ
εὔχεται Καλήν Ἱερωσύνην μέ πίστιν, συνέπειαν καί θυσιαστικήν προσφοράν.

Ἐπιμνημόσυνη δέηση 28 Ὀκτωβρίου 2007.
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