ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου
Ὑπάρχει ἐλπίς;
Τοῦ Σεβ. Μητροπ. Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου
Ἐγκύκλιος ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει
Πρωτ. Ἀθανασίου Παπαδάκη Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου
Ἑλλάς καί Ὀρθοδοξία
Τριμηνιαῖο περιοδικό
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἐλευθερουπόλεως

Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Θωμᾶ Ἀνδρέου Ἱεροκ.
“Τί θά φέρει ὁ νέος χρόνος;

ΕΤΟΣ 7ο ΤΕΥΧΟΣ 33ο

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
Ἱερά Μητρόπολις
Ἐλευθερουπόλεως
Τ.Κ. 641 00
Τηλ.: 25920-23450

Ἱδρυτής-Ἐκδότης
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ἐλευθερουπόλεως
κ. Χρυσόστομος

Ἐπιμέλεια ὕλης
Πρωτ. Ἀθαν. Παπαδάκης
Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος

Θεοδώρου Δημοσθ. Λυμπεράκη Δικηγόρου Καβάλας
Περίσταση Ἀνατολικῆς Θράκης
Νικολάου Χατζητριανταφύλλου Οἰκονομολόγου
«Νά σοῦ πῶ μιά ἱστορία...»
Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Θεοχάρη Καλπάκογλου
Ἅγιος Συμεών ὁ Θεοδόχος

Χρονικά Ἱ. Μητροπ. Ἐλευθερουπόλεως

3
5
7
9
11
14
16
19

Ἱστοσελίδα
www.imelef.gr
Διανέμεται δωρεάν
Συνδρομές προαιρετικές
Ἀριθμ. Λογ.: Ε.Τ.Ε.
342/296376-07

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Γραφικές Τέχνες «ΜΕΛΙΣΣΑ»
570 21 Ἀσπροβάλτα
Τηλ.: 23970 23313

Ἐξώφυλλο: Φορητή εἰκόνα τῆς Ὑπαπαντῆς τῆς Ἱ. Μονῆς Διονυσίου
Ἁγίου Ὄρους.
Ὀπισθόφυλλο: Ὁ Μοναχός Ἰωσήφ τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἁγ. Μηνᾶ Βίγλας Ἁγ.
Ὄρους μέ ὑψωμένην τήν Ἑλληνικήν σημαίαν.
Καλλιτεχνική ἐπιμέλεια ἐξωφύλλου: π. Ἰωάννης Λιγνός
Φωτογραφίες: Χρῆστος Κοκκινάκης.

Κρίσεις καὶ σχόλια

1. Τό ἐρώτημα.

στὰ χέρια μας, καὶ στὰ ἀγαθά, τὰ ὁποῖα ἐλπίζομε νὰ ἔχωμε στὸ μέλλον.

σφαλῶς γιὰ τὸν πιστὸ χριστιανὸ
δὲν ὑφίσταται, δὲν πρέπει νὰ
2. Ἀπιστία.
ὑφίσταται, αὐτὸ τὸ ἐρώτημα:
Τότε, λοιπόν, ἀφοῦ ἔτσι ἔχουν τὰ πράγὙπάρχει ἤ δὲν ὑπάρχει ἐλπίς. Πίστη καὶ ματα, ποιὸ νόημα ἔχει καὶ τί σκοπὸ ἐξυπηἐλπίδα συνδέονται στενά.
ρετεῖ ὁ τίτλος τοῦ παΣχεδὸν οἱ δυὸ αὐτὲς
ρόντος κύριου ἄρθρου
Μπροστὰ
στὴν
συγκλονιστικὴ
ἠθικὲς ἔννοιες ταυτίζοντοῦ περιοδικοῦ μας; Ὁ
οἰκον.
κρίση
τῶν
ἡμερῶν
μας.
ται. Πιὸ σαφέστερα: Ἡ
λόγος ὑπονοήθηκε προἐλπίδα ἀποτελεῖ συηγουμένως. Γιὰ ὅσους
στατικό τῆς πίστεως, σύμφωνα μὲ τὸν θε- βλέπουν καὶ κρίνουν τὰ πάντα γύρω τους μὲ
όπνευστο ὁρισμὸ τῆς πίστεως τοῦ Ἀποστό- τὸ φακὸ τῆς πίστεως, δὲν ὑπάρχει τὸ ἐρώλου Παύλου: «Ἔστι δέ πίστις ἐλπιζομένων τημα τοῦ τίτλου τοῦ ἄρθρου. Σύμφωνα
ὑπόστασις..» (Ἑβρ.11,1)
ὅμως μὲ μία ὄχι εὐχάριστη διαπίστωση τοῦ
Ὅποιος, ἑπομένως, πιστεύει εἰλικρινὰ λόγου τοῦ Θεοῦ, «οὐ πάντων ἡ πίστις»!
στὸν Θεὸ ἐξάπαντος καὶ ἐλπίζει. Ἐλπίζει σὲ (Β΄Θεσσαλ.3,2) Λυπηρό, ὅταν τὸ σκεπτώἡμέρες καλύτερες, μᾶλλον σὲ ὅ,τι καλύτερο, μαστε, λυπηρό, ὅταν τὸ ὁμολογοῦμε καὶ τὸ
σὲ ἀγαθὰ ὕψιστα, αἰώνια, ἀπείρου κάλλους γράφομε. Ἐδῶ ἀσφαλῶς δὲν ἔχει θέση ἡ φακαὶ πρόξενα μεγίστης εὐτυχίας. Γι’ αὐτὸ καὶ ρισαϊκὴ αὐταρέσκεια, ἀλλὰ ἡ πικρὴ ὁμολοοἱ Πατέρες καὶ Διδάσκαλοί μας διακρίνουν γία καὶ ὀδυνηρὴ ἐμπειρικὴ κατάφαση.
αὐτά, ποὺ οἱ ἄνθρωποι ὀνομάζομε ἀγαθά,
Μέσα στὴν κοινωνία, ὅπου ζοῦμε καὶ κιστὰ «ἐν χερσὶ ἀγαθά» καὶ στὰ «ἐν ἐλπίσι». νούμεθα καὶ ὑπάρχομε, ἡ πίστη ἡ θερμὴ καὶ
Δηλαδὴ στὰ ἀγαθά, ποὺ ἔχομε μπροστά μας, ἐνεργής καὶ ἔμπρακτη δὲν εἶναι φαινόμενο

Ἀ
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συνηθισμένο, μολονότι ἀρκετὲς φορὲς μπορεῖ νὰ παραμένει στὴ ψυχὴ τοῦ καθενὸς
ἀνεκδήλωτη. Ἀρκετοὶ συνάνθρωποί μας ἐπιμένουν γιὰ λόγους, ποὺ ἐκεῖνοι γνωρίζουν, νὰ
παραμένουν μακρυὰ ἀπὸ τὴν δροσερὴ Πηγὴ
τῆς πίστεως, κρυμμένοι ἐπίμονα, ἀνεξήγητα,
ἀπὸ τὸ ζωογόνο Φῶς της... Δὲν ξέρουν γιὰ τὴν
μοναδικὴ Πηγή, μὲ τὸ «ὕδωρ τὸ ἁλλόμενον
εἰς ζωὴν αἰώνιον» (Ἰωάν.4,14), δὲν ξέρουν
γιὰ τὸ ἀνέσπερο καὶ γλυκὺ Φῶς; Ἀπὸ
ἄγνοια δὲν πιστεύουν ἤ ἐσκεμμένα
ἀπορρίπτουν τὴν Πηγή, τὸ Φῶς, τὸ ἀγαθό
της πίστεως; Μπορεῖ καὶ τὰ δυὸ νὰ συμβαίνουν, καὶ ἡ ἄγνοια καὶ ἡ ἀνεξήγητη
ἀπόρριψη.Τί κρῖμα!
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3. Ποῦ ἀπευθύνεται.
Αὐτὸν τὸν κόσμο ἔχει κατὰ νοῦν ὁ συντάκτης τοῦ παρόντος. Τὸν κόσμο, ποὺ δὲν
ἀνήκει στοὺς λίγους, τὸ 2 ἢ τὸ 3% ποὺ κάθε
Κυριακὴ σπεύδουν περιχαρεῖς στὸν Οἶκο τοῦ
Κυρίου. Τὸν κόσμο, ποὺ ἔχει μία ἀμυδρή,
ἀσθενικὴ ἰδέα γιὰ τὸ περιεχόμενο τῆς πίστεώς
του. Τὸν κόσμο, ποὺ τὸ «θρησκευτικό» του
πιστεύω ἀπαρτίζουν ἀποσπασματικές, πενιχρὲς θρησκευτικὲς γνώσεις, προκαταλήψεις, ἐπιπόλαιες κρίσεις, ἠθικὴ ἀδιαφορία
καὶ ἀσύδοτος, ἀνεξέλεγκτος ὑλισμός...
Γι’ αὐτὸν τὸν κόσμο θέτομε τὸ ἐρώτημα
«ὑπάρχει ἐλπὶς;», σὲ αὐτὴν τὴν κρίσιμη
φάση τῆς ἱστορίας μας μὲ κοσμογονικὲς
ἀλλαγὲς στὴ ζωὴ τοῦ πολίτη, προπάντων
ἀλλαγὲς ὀδυνηρές, λόγω τῆς περιστολῆς τῶν
οἰκονομικῶν ἀπολαβῶν του. Τί εἴδους βέβαια
ἐλπὶς; Νὰ ἐπιστρέψη στὸν προηγούμενο τρόπο ζωῆς, χωρὶς τὰ πιεστικὰ οἰκονομικὰ προβλήματα, τρόπο ζωῆς χαλαρό, ἀνέμελο, πολυέξοδο, χωρὶς πολλὲς σκέψεις καί φραγμοὺς
ἠθικοὺς;
Αὐτὸ δὲν τὸ γνωρίζομε. Μᾶλλον ὅμως οἱ
οἰωνοὶ δὲν εἶναι οἱ ἐπιθυμητοί. Οἱ οἰκονομικὲς
δυσκολίες δὲν πρόκειται νὰ ἐξαφανισθοῦν

τόσο γρήγορα, σὰν κακοὶ ἐφιάλτες, ὅπως ἐπιθυμοῦμε.
Τότε, λοιπόν, γιὰ ποιὰ ἐλπίδα μιλοῦμε γι’
αὐτὸν τὸν κόσμο μας, πού δὲν διακρίνεται γιὰ
τὴν ζωντανὴ πίστη του; Μιλοῦμε γιὰ τὴν
ἐλπίδα γιά κάποια βελτίωση, στὸ ἦθος,
στὸν τρόπο ζωῆς, στὴν κοσμοθεωρία τοῦ
καθενὸς ὅτι θὰ προέλθη ἀπὸ αὐτὴν τὴν κατακλυσμιαία καὶ αἰφνίδια οἰκονομικὴ λαίλαπα, ποὺ σαρώνει ἐπὶ δυὸ χρόνια ἀνελέητα τὴν πατρίδα μας. Δὲν θὰ καταλάβουν
ἄραγε οἱ πολλοί, πόσο ρευστὰ εἶναι τὰ πράγματα αὐτοῦ τοῦ κόσμου, πόσο εὐμετάβολα,
πόσο δίκιο ἔχουν ὅσοι ἐπαναλαμβάνουν τὴν
ἀπαισιοδοξία τοῦ σοφοῦ τοῦ Θεοῦ «ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης»;
Δὲν θὰ ἐννοήσουν ἄραγε οἱ πολλοί, τί μένει τελικὰ ἀπὸ μία σπάταλη, πολυδάπανη,
ἀπερίσκεπτη ζωή, χωρὶς τὶς βάσεις ἐκεῖνες,
ἐπάνω στὶς ὁποῖες στηρίχθηκε καὶ ἔζησε ἡ
ἑλληνικὴ κοινωνία μας; Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ὁ
οἰκονομικὸς αὐτὸς τεκτονικὸς σεισμὸς στὰ θεμέλια τῆς κοινωνίας μας πολλοὺς θὰ ἐπροβλημάτισε πρὸς τὸ καλύτερο καὶ μὲ ἄλλο πιὸ
καθαρὸ βλέμμα θὰ βλέπουν τώρα καὶ θὰ
σταθμίζουν τὴ ζωή. Αὐτὸ τὸ βλέπομε μὲ εὐχαρίστηση στὰ γραπτὰ κοινωνικῶν ἀναλυτῶν
τῶν ἡμερῶν μας μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν πρωτοφανῆ κρίση. Μὲ ἀνακούφιση σημειώνουν, ὅτι
τώρα μάθαμε ξεχασμένα πράγματα καὶ ἀλήθειες. Ἕνας μάλιστα ἔγραψε αἰσιόδοξος, ὅτι
τώρα θυμηθήκαμε ὅτι ὑπάρχει ἡ Σοφία
μὲ τὶς τρεῖς Θυγατέρες της, τὴν Πίστη,
τὴν Ἐλπίδα καὶ τὴν Ἀγάπη…
Αὐτὰ τὰ σπουδαῖα ἠθικὰ διδάγματα ἄφησε ἡ θύελλα ἡ οἰκονομικὴ, ποὺ ἔπνευσε ἀπειλητικὴ ἐπάνω ἀπὸ τὴν πατρίδα μας. Αὐτὰ
ἀναζωπυρώνουν τὴν ἐλπίδα μας τὴν ἀκριβῆ,
πλοῦτο πολύτιμο γιὰ τὸν κόσμο μας, ποὺ
ἀκόμη δὲν ἤπιε ἀπὸ τὰ δροσερὰ νάματα τῆς
πίστεώς μας καὶ δὲν χάρηκε τὸ γλυκὸ καὶ ἀνέσπερο Φῶς της.

† Ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος

Ἐγκύκλιος

ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ

ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ! ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ !
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν
Τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Μητροπόλεως

Ἀπό τήν Δοξολογία ἐπί τῷ Νέῷ Ἔτει.

Α

ὐτὸ τὸ σύνθημα, ἀγαπητοὶ γιὰ τὸν καθένα μας στὸ σάκκο του λιἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Πα- γότερες θλίψεις καὶ πίκρες. Προπάντέρες, ρίπτομε μὲ πολλὴ των ὁ νέος χρόνος, τὸ 2012, ἄς μᾶς
πατρικὴ ἀγάπη
δώση τὴ χαρὰ
πρὸς ὅλους σας
νὰ γίνωμε νέοι
Ὁ
Χρόνος
ἀπὸ
τὴν
σκοπιὰ
ἀντὶ ἄλλης πιὸ
ἄνθρωποι.
τῆς Χριστιανικῆς Φιλοσοφίας.
κατάλληλης
Ἡ εὐχὴ αὐεὐ χῆς. Νέος
τή, εἶναι ἀλήχρόνος ἀνέτειλε μὲ τὴ Χάρη τοῦ Φι- θεια, ἀκούγεται παράξενα, διότι κάθε
λανθρώπου Θεοῦ. Ἄς εἶναι εὐλογημέ- καινούργιος χρόνος μᾶς κάμει ὄχι νενος ἀπὸ Ἐκεῖνον, ποὺ ἐξουσιάζει χρό- ώτερους, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο. Ὁ χρόνος
νους καὶ καιρούς. Ἄς κυλήση μὲ ἐκ φύσεως δὲν εἶναι φιλικὸς ἀπένανὑγεία ψυχῆς καὶ σώματος καὶ ἂς ἔχει τί μας. Δὲν ἀφήνει ἀνέγγιχτη τὴ σω-
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ματική μας φύση. Νὰ μὴν τὸν χαρακτηρίσωμε σκληρὸ καὶ ἀδίστακτο γιὰ
τὰ ἐνοχλητικὰ σημάδια, ποὺ ἀφήνει
ἐπάνω μας, ὅταν φορτωθοῦμε μερικὲς
δεκαετίες στὴν πλάτη μας; Πῶς, λοιπόν, θὰ ἐξηγήσωμε τὴν εὐχή μας, ὁ
νέος χρόνος νὰ μᾶς κάμη νέους
ἀνθρώπους, ἀφοῦ αὐτὴ εἶναι ἡ συνήθης ροπὴ τοῦ χρόνου, πρὸς τὴν ἀλλοίωση καὶ τὴν φθορὰ;
Ἡ ἐξήγηση τῆς εὐχῆς μας, νέος χρόνος νέοι ἄνθρωποι, μπορεῖ νὰ γίνη
μόνο ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὅπου τὰ πάντα, καὶ τοῦ χρόνου συμπεριλαμβανομένου, γίνονται «καινά», καινούργια.
Ναὶ ὁ χρόνος εἶναι πανδαμάτωρ, τίποτε δὲν ἀφήνει ἀνέγγιχτο, ἀλλὰ ἂς
ἀκούσωμε πῶς τὸν ἀντιμετωπίζει ὁ μεγαλύτερος διδάσκαλος τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Διὸ οὐκ
ἐκκακοῦμεν, ἀλλ’ εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν
ἄνθρωπος διαφθείρεται, ἀλλ’ ὁ ἔσωθεν ἀνακαινοῦται ἡμέρα καὶ ἡμέρα».
(Β΄ Κορ. 4,16)
Τί μᾶς ἐξηγεῖ ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ
ἀπὸ μία σκοπιά, ἄγνωστη τελείως
στοὺς πολλοὺς: Δὲν χάνομε τὸ θάρρος
μας. Δὲν ὑποστέλλομε τὴ σημαία τοῦ
ἠθικοῦ μας, ὕστερα ἀπὸ τόσες θλίψεις
καὶ ἄπειρα ἐμπόδια. Δὲν πηγαίνομε
στὸ περιθώριο τῆς ζωῆς βλέποντας τὶς
ἀφάνταστες ταλαιπωρίες νὰ ἔχουν
ἐξαντλήσει τὶς σωματικές μας δυνάμεις, παρατηρώντας τὴν κατάπτωσή
μας τὴ σωματική. Ἄς φθείρεται χρόνο μὲ τὸ χρόνο ὁ ἐξωτερικὸς ἄνθρω-

πος, τὸ σῶμα, ὁ ἐσωτερικὸς ὅμως
ἄνθρωπος, ἡ ψυχή μας, τὸ πνεῦμα μας
μέρα μὲ τὴ μέρα γίνεται πιὸ καινούργιο, πιὸ ὡραῖο, πιὸ ἀνθηρό..
Ἀκριβῶς ἐπάνω σ’ αὐτὴν τὴ φιλοσοφία, τὴν γνήσια χριστιανικὴ φιλοσοφία στηρίζεται καὶ ἡ δική μας
εὐχή. Ἄς μή μᾶς φοβίζη ἡ φθορὰ τοῦ
χρόνου ἐπάνω στὸ σῶμα μας. Ἄς μᾶς
στηρίζη καὶ ἐνδυναμώνη ἡ ἰδέα, ὅτι
ἐὰν θέλωμε μπορεῖ ἡ ψυχή μας, ὁ ἐσωτερικός μας ἄνθρωπος, χρόνο μὲ τὸ
χρόνο νὰ γίνεται πιὸ ὡραῖος, πιὸ ἑλκυστικός.. Πῶς; Ἐὰν συνεχῶς ἐγκολπωνόμαστε τὶς αἰώνιες ἀρχὲς καὶ ἀξίες
τοῦ Εὐαγγελίου, ἐὰν πλησιάζωμε ὅλο
πιὸ κοντὰ στὸ Θεὸ μὲ τὴν πίστη μας,
μὲ τὴν προσευχή μας, μὲ τὴν ἀγάπη
τὴν ἁγνὴ καὶ εὐλογημένη.
Ἔτσι, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, θὰ νικήσωμε τὴν φθοροποιὸ ροπὴ τοῦ χρόνου.
Ἔτσι δὲν θὰ μᾶς φοβίζη ὁ χρόνος ποὺ
προστίθεται στὴν ἡλικία μας. Ἐὰν
προσέχωμε περισσότερο τὴν ἠθική
μας πρόοδο, τὴν ψυχική μας ὡραιότητα. Τότε θὰ ἔχη καὶ γιὰ μᾶς
ἐφαρμογὴ ὁ λόγος τοῦ Ψαλμωδοῦ:
«ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης
σου». (Ψαλμ. 102, 5). Νεότης αἰώνια,
νεότης ἀγέραστη.
Εἴθε μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν
δική μας ἀγαθὴ διάθεση καὶ πρόθεση
ὅλοι μας, ἀγωνιζόμενοι τὸν καλὸν
ἀγώνα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς, νὰ
κάνωμε ἔργο τὴν εὐχή μας: Νέος Χρόνος, Νέοι Ἄνθρωποι. Ἀμήν.

ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!
Παντοτεινὸς Εὐχέτης σας
† ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος

Ἐπίκαιρα

ΕΛΛΑΣ
ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
Ὑπό τοῦ Πρωτ/ρου Ἀθαν. Παπαδάκη
Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου

ὰ τεκταινόμενα σήμερα στὴν καὶ ἑτεροδόξων, ἐξωτερικῶν ἔριδων καὶ
παγκόσμια κονίστρα καὶ ἰδι- ἀπ’ ὅλα αὐτὰ ἐξῆλθεν νικηφόρα καὶ
τροπαιοῦχος ἐπιαίτερα
συνάγουσα καὶ πεστὴ χώρα μας δὲν
ριθάλπουσα ὡς
εἶναι δυνατὸν νὰ
«ὄρνις τὰ νοσσία
ἀφήσουν ἀπαθῆ
ἑαυτῆς» (Μτ. κγ΄
καὶ ἄνευ λόγου
37).
τὴν Ἐκκλησίαν
Οἱ ἐμπειρίες της
μας καὶ τοὺς ποιαὐτὲς ἐκπεφραμένες της. Ἡ ποσμένες διὰ συγλύπειρος καὶ πογραμμάτων ἀπὸ
λυπαθὴς Ἐκκλητοὺς λειτουργούς
σία μας δὲν εἶναι ἡ
της ἀπὸ τὸ βαθύ
πρώτη φορά ποὺ
της παρελθὸν μέἀντιμετωπίζει εἰς
χρι καὶ τώρα ἀποτὸ ὄνομα τοῦ
τελοῦν γιὰ μᾶς
ὀρθοδόξου πλητοὺς νεώτερους
ρώματός της λαίποιμένες τὶς βάλαπα σὰν αὐτήν.
σεις μας, τὰ ἐπιἘπέζησε, ἐφώτιχειρήματά μας
σε, ἐστήριξε,
Ἐρωτήματα
πρός
τούς
ἄδικους
καὶ τὴν ἄντληἀνέστησε τὸ
σιν ἐπιχειρημάποίμνιό της σὲ
ἐπικριτές τῆς Ἐκκλησίας μας.
των γιὰ τὴ διαπεριόδους
διωγμῶν, εἰκονομαχιῶν, ἐπιδρομῆς ποίμανση τοῦ ποιμνίου μας.
Ἀναθαρρῶ καὶ θέλω νὰ δώσω ἐλπίβαρβάρων καὶ ἀλλοφύλων, ὁμοδόξων
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δα καὶ κουράγιο στὸ χειμαζόμενο λαό
μας λέγοντάς του ἐπιγραμματικὰ, πὼς
μετὰ τὴν καταιγίδα ἔρχεται ἡ γαλήνη,
μετὰ τὴ φουρτούνα ἡ ἠρεμία, μετὰ τὴ
βροχὴ ἡ ξαστεριά. Στηριζόμενοι στὰ λόγια τῶν Πατέρων μας καὶ τὶς εὐαγγελικὲς νουθεσίες μεταδίδουμε στὸν πιστό μας λαὸ τὸ «οὐκ καταισχύνει Κύριος τούς ἀγαπώντας αὐτόν» καὶ ἀκόμη ὅλοι οἱ ἐχθροί τῆς πατρίδας μας καὶ
τῆς πίστεώς μας «συνεποδίσθησαν
καὶ ἔπεσαν ἐμεῖς δὲ ἀνέστημεν καὶ
ἀνωρθώθημεν».
Ὅμως κάτι μᾶς πικραίνει. Ἂς μὴ
χρησιμοποιήσω τὸν ὅρο ἀχαριστία ἀλλὰ
ὅμως κάποιο μέρος τοῦ λαοῦ εἶναι
ἐπιλῆσμον τῆς ἱστορίας του. Μὲ πολλὴ
ἄνεση καὶ εὐκολία πάνω στὴ δίνη ποὺ
διακατέχει τὰ πάντα φέρεται ἀπὸ
ἀδιάφορα καὶ ἐχθρικὰ μέχρι δηκτικὰ
καὶ ἀπαξιωτικὰ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν του
καὶ τὸ ρόλο της. Ἀκοῦμε: Νὰ δώσει ἡ
Ἐκκλησία τὴν περιουσία της. Μὰ δὲν
τὴν ἔδωσε μέχρι τώρα ἀμέτρητες φορές; Ποιὰ εἶναι ἐπιτέλους αὐτὴ πού τῆς
ἀπέμεινε; Καὶ ἀλήθεια σὲ μία δημοκρατικὴ χώρα γιατί δὲν γίνεται λόγος
γιὰ τὶς περιουσίες τῶν ΡΚαθολικῶν
ναῶν, τῶν συναγωγῶν, τῶν μουσουλμανικῶν τεμένων τῆς χώρας μας; Θὰ
ἤθελα νὰ δημοσιευθῆ ποιὰ ἦταν ἡ
προσφορὰ αὐτῶν τῶν δογμάτων καὶ τῶν
θρησκειῶν στὸν Ἑλληνισμό. Ξεχνᾶμε
πὼς ἡ Ὀρθοδοξία γιὰ τὴν διάσωση τοῦ
Γένους πούλησε ἀκόμη καὶ τὰ καντήλια της καὶ ὅλα τὰ τιμαλφῆ; Ξεχνᾶμε

πὼς οἱ ἀκριβότερες ἐκτάσεις τῶν
Ἀθηνῶν ποὺ μέσα σ’ αὐτὲς ὑπάρχουν
ὑπουργεῖα Ἄμυνας καὶ Δημοσίας τάξεως, ὀλυμπιακά στάδια καὶ Νοσοκομεῖα, ἐθνικὰ πάρκα καί Ἐθνικοὶ δρυμοὶ, ἀποτελοῦν προσφορὰ στὸ Ἔθνος;
Προσπαθοῦν νὰ βάλλουν πλαφὸν
στὶς χειροτονίες ἱερέων καὶ ἐντάσσουν
στὸ ἐθνικὸ μισθολόγιο, γιὰ τοὺς νομοὺς
οὐσιαστικὰ Ξάνθης καὶ Ροδόπης, τετρακόσιους ἱερωμένους μουσουλμάνους. Ὁμιλοῦν γιὰ περικοπὲς μισθῶν.
Αὐτὲς ὅμως γιατί νὰ μὴν ἀφοροῦν ἑτεροδόξους καὶ ἑτεροθρήσκους; Γιατί
τόση ἐμπάθεια, γιατί τέτοια πολεμική;
Καὶ ποῦ; στὴ Μητέρα καὶ τροφό.
Ἡ Ἐκκλησία μας θέλει νὰ δώσει τὸ
μήνυμα πὼς καὶ αὐτὴ ἡ κρίσις θὰ παρέλθει, καὶ μέρες εὐτυχέστερες καὶ
καλλίτερες θὰ ἔλθουν καὶ πάλι γιὰ τὸ
λαό της. Ἡ Ἐκκλησία μας συσταυροῦται μὲ τὸν λαὸ της ἀλλὰ ἀναμένει
μετὰ βεβαιότητος τὴν ἀνάσταση. Γνωρίζει καλῶς πόθεν ἐκπορεύονται καὶ ποὺ
ἀποβλέπουν τὰ αἰχμηρὰ αὐτὰ βέλη ποὺ
προσπαθοῦν νὰ τρώσουν τὸ ποίμνιό της.
Σὰ φιλόστοργη μητέρα ἀφουγκράζεται τοὺς παλμοὺς τοῦ ποιμνίου της,
συμπάσχει μαζί του, εἶναι ἕτοιμη καὶ νὰ
θυσιασθῆ, ἀλλὰ τὸ μόνο ποὺ ἐπιθυμεῖ
ἀπὸ τὰ παιδιὰ της καί ἂς μὴν ἔχει ἀναγνώριση ἀπὸ ὅλα, αὐτὴ κάνει τὸ χρέος της, εἶναι νά μὴ δέχεται πυρὰ καὶ πόλεμο γιὰ πράγματα γιὰ τὰ ὁποία οὔτε
ἔσφαλε, οὔτε σκανδάλισε, οὔτε συμμετοχὴ εἶχε.

Χρονογράφημα

“ Τί θά φέρει ὁ νέος χρόνος….;’’
Ἀρχιμ. Θωμᾶ Ἀνδρέου, Ἱεροκήρυκος

άθισα νά μεταφέρω στήν ἀτζέντα στήν ἄλλη καί τότε τή σκέψη, μοῦ ’ρθε νά
τοῦ 2012, κάποια γεγονότα πού θά τήν ἀραδιάσω στό χαρτί. Λέω ἀπό μέσα μου,
πρέπει νά θυμηθῶ στήν πορεία τῆς γιά δές: ἄδεια τά φύλλα στήν νέα σου
νέας χρονιᾶς. Κάθε χρόνο αὐτή τήν ἐποχή, ἀτζέντα, τί θά γράφουν στό τέλος τοῦ χρόνου; Στήν θύμησή μου
κάνω τό ἴδιο μέ ἀποἦρθε ὁ Σολομώντας
τέλεσμα κάποια γεγοΣκέψεις
πού σοφότερο ἄννότα νά μεταφέρονται
αὐτούσια ἀπό τήν μία στήν ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους θρωπο δέν γέννησε ἡ
πλάση… Ἐκεῖ λοιπόν
ἀτζέντα στήν ἄλλη….
στά ἀποφθέγματα τῆς
Γράφοντας, ἔριχνα καμιά ματιά ἀπέναντί μου στό χιονισμένο Σοφίας του, στό βιβλίο τῶν Παροιμιῶν μεΠαγγαῖο… Ὄμορφο, θεόρατο, χιονισμένο, μέ ταξύ πολλῶν ἄλλων ἔγραψε:’’ Μή καυχῶ
σιωπηλή χάρη θωρεῖ τούς ἀνθρώπους πού τό τά εἰς αὔριον, οὐ γάρ γινώσκεις τί τέξεκαμαρώνουν σέ ὅλες τίς ἐποχές! Φαντάστη- ται ἡ ἐπιοῦσα. (Παρ. 27-1)… Δέν τό λέει ὁ
κα πόσοι ἄνθρωποι τόσους αἰῶνες τό καμά- ὁποιοσδήποτε! Τό λέει ὁ Σολομώντας πού
ρωσαν χιονισμένο! Ἐκεῖνοι ἄλλαξαν, πέρα- γιά σαράντα ὁλόκληρα χρόνια βασίλεψε
σαν ἔφυγαν, τό βουνό παρέμεινε τό ἴδιο τό- στόν Θρόνο πού τοῦ ’δωκε ὁ Θεός καί ἡ σοσους αἰῶνες…. Λέω μέσα μου, γιά φαντάσου φία του ἔμεινε ὀνομαστή στήν ἀνθρώπινη
νά μποροῦσε νά μιλήσει καί νά μᾶς πεῖ τί ἔχει ἱστορία. Λέω καί γώ, τό Παγγαῖο ὑπῆρχε
δεῖ ἀπό γεννησιμιοῦ του, ἀφοῦ προϋπάρχει ἀπό τότε! … Ὁ Σολομώντας, ἐκπλήρωσε καί
μιάς καί ὁ Μεγάλος Δημιουργός τόφτιαξε αὐτός τό χρέος του ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι
πρίν ἀπό τόν ἄνθρωπο….. Ἐκεῖνο, ὁλόιδιο τό- καί ἔκλεισε τά μάτια… Ἄρα τό βουνό, τό
σους αἰῶνες, ἀμίλητο καί μεγαλοπρεπές, πε- ἄψυχο, κρατᾶ τήν σοφία τοῦ Σολομώντα πού
ριμένει ὑπομονετικά τίς τέσσερεις ἐποχές! πέταξε ὁ ἄνθρωπος ἀπό κοντά του… Δές –
Ὅλοι ἐμεῖς πού τό θωροῦμε ἀπό μακριά, λέω– πόσο καρτερικά περιμένει! Θά ρθεῖ τό
χιόνι νά τό στολίσει, θά πέσει τό νερό νά τό
ζοῦμε σήμερα τήν ἀγωνία τοῦ αὔριο…
Αὐτά ὅλα σκεπτόμουν κάνοντας τήν με- πλύνει, θά ρθεῖ ὁ ἥλιος νά τό ζεστάνει, θά
ταφορά τῶν γεγονότων ἀπό τήν μία ἀτζέντα πέσει ἡ πάχνη νά τό σκεπάσει! Καί αὐτό
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καρτερικά περιμένει καί δέχεται τίς εὐλογίες
τοῦ Δημιουργοῦ του!
Ἐμεῖς, ἡ κορωνίδα τῆς Δημιουργίας Του,
προγραμματίζουμε…. Θά κάνω αὐτό, θά
πάω ἐκεῖ, θά πάρω τοῦτο, θά δώσω τό
ἄλλο… Καί τελικά, ἔρχεται ὁ χρόνος νά μᾶς
αἰφνιδιάσει ! Αὐτό εἶναι πού δέν μποροῦμε
νά ἀντέξουμε τελικά. Τόν αἰφνιδιασμό τοῦ
χρόνου. Λέω ξανά μέσα μου, γιά θυμήσου, πόσοι ἄνθρωποι ‘’ἔφυγαν‘’ τήν περσινή χρονιά!
Σήμερα ἐδῶ καί αὔριο ἀλλοῦ! Διακόπτης πού
τόν κλείνει τά Ἅγιο Χέρι τοῦ Θεοῦ! Ἐμεῖς
σχεδιάζουμε, ἀλλά ὁ νέος χρόνος φέρνει τά
τοῦ σχεδιασμοῦ μας;
Θά μοῦ πεῖς –καί σ’ ἕνα βαθμό δίκιο θά
’χεις– μά καλά, νά μήν σχεδιάσω, νά μήν προγραμματίσω, νά μήν σκεφθῶ τί θά κάνω; Ναί!
Ἀλλά ἔλα πού θά βγεῖς ψεύτης στόν ἴδιο σου
τόν ἑαυτό ! Ἄντε πές μου ἐσύ, τί νομίζεις θά
σοῦ φέρει ὁ Νέος χρόνος! Ὑγεία; Στό εὔχομαι! Χαρά; Στό εὔχομαι! Χρήματα; Καί
αὐτό στό εὔχομαι ἄν καί δέν τό βλέπω…! Καί
μετά τί; Ἄστα, καλύτερα ἡ ἀτζέντα νά μήν
ξέρω τί θά γράφει στό τέλος τοῦ χρόνου! Δέν
θέλω νά ξέρω…! Προτιμῶ, στό κάθε ξημέρωμα πού μου δίνει ὁ Θεός, νά βλέπω τό ἀπάτητο βουνό καί νά Τόν δοξάζω! Νά ἀντικρίζω τήν γαληνεμένη θάλασσα καί νά τόν εὐχαριστῶ γιά τοῦτο τό ὀνειρεμένο πρᾶμα…
Κοιτῶ τό καρτερικό Παγγαῖο καί συμφωνῶ
μαζί του! Κάθε μέρα, εἶναι μία ξεχωριστή γιά
τόν καθένα μέρα. Τό ζητούμενο εἶναι
πόσο καλύτερα καί πιό ποιοτικά τήν
περνᾶ ὁ καθένας.
Θά μοῦ πεῖς: Πολλά προβλήματα, δύσκολες μέρες ζοῦμε…
Ἐ! Καί τοῦτο ὅμως δέν ἔχει τή γοητεία
του; Γιά φαντάσου τή ζωή γεμάτη εὐτυχία καί
χωρίς τίς δυσκολίες πῶς θά ἦταν …. Θά μοῦ
πεῖς δῶσε μου τούτη τή ζωή καί ξέρω ἐγώ τί
θά κάμω! Ὅμως, γιά στάσου: Ἐγώ καί σύ δέν
φέρνουμε τό φθινόπωρο καί τό χειμῶνα ,παγώνοντας τελείως τίς καρδιές μας, ἀπέναντι στό Θεό καί στόν ἄνθρωπο; Ἐγώ καί σύ
,δέν φέρνουμε τήν ἄνοιξη καί τό καλοκαῖρι
στήν ψυχή μας, δίνοντας τό χέρι στόν ἄλλο,
σκορπώντας τήν καλοσύνη, χαρίζοντας ἕνα

χαμόγελο…!
Ἄχ! Πανέμορφο βουνό, σιωπηλό καί χιονισμένο! Σέ σένα δέν λέει κανείς ‘’χρόνια
πολλά’’ γιατί ὅλοι ξέρουμε πώς θά ὑπάρχεις
καί μετά ἀπό ἐμᾶς! Τά λέμε ἀναμεταξύ μας!
Οἱ ‘’λιγόζωοι’’ ἄνθρωποι, πού λέγει καί ὁ Κόντογλου, εὔχονται ὁ ἕνας στόν ἄλλο ‘’χρόνια
πολλά’’! Εἶδες κανείς νά εὐχηθεῖ:’’ Χρόνια
ποιοτικά’’; Αὐτή εἶναι ἡ καλύτερη εὐχή! Γιατί στήν ζωή μας, ἡ ποιότητα ἔχει ἀξία καί ὁ
χρόνος, περνᾶ μέσα ἀπό αὐτήν. Ἄν σέ αὐτό
τό χρόνο, ἀποφασίσουμε νά ζήσουμε μέ ποιότητα τότε πραγματικά ὁ χρόνος θἆναι καλύτερος! Νά δοξάσουμε τόν Θεό γιά αὐτά
πού μᾶς ἔδωσε καί νά τά ἀπολαμβάνουμε καθημερινά καί ξέχωρα. Πόσο πραγματικά, θά
ἦταν ἀλλαγμένη ἡ ζωή ὅλων μας, ἄν ἐφαρμόζαμε στήν ζωή μας αὐτό πού ἐπίσης ἔγραφε ὁ Σολομώντας πρίν τόσες χιλιάδες χρόνια:
“ὁ ζητῶν τόν Κύριον εὑρήσει γνῶσιν μετά
δικαιοσύνης, οἱ δέ ὀρθῶς ζητοῦντες
αὐτόν εὑρήσουσιν εἰρήνην”. Δηλαδή, καλύτερο τό λίγο μέ δικαιοσύνη, παρά τά πολλά μέ ἀδικία! Ὅμως, ἄς εἶναι! Δέν κάνει νά
ἀπελπιζόμαστε! Καί ἀσφαλῶς, τοῦτο τό
γραπτό δέν ἔχει αὐτό τό σκοπό! Γιατί, πάνω
ἀπ’ ὅλα εἶναι ἡ ἐλπίδα! Καί αὐτή θέλω νά
εἶναι ἡ εὐχή πρός ὅλους πού μέ διαβάζετε!
Χρόνια ποιοτικά καί πολλή Ἐλπίδα !
Ὅμως θά κλείσω καί μέ μία προτροπή
πρῶτα σέ μένα πού τά γράφω ὅλα αὐτά. Μιάς
καί μιλᾶμε γιά νέο χρόνο, ἄς θυμηθοῦμε νά
κάνουμε μίαν ἀνασκόπηση στόν παλιό. Νά
προσπαθήσουμε νά κάνουμε ὅ,τι καλύτερο γιά τόν ἄλλον. Ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλον!
Νά μήν σταθοῦμε ἀδιάφοροι ἀπέναντι στό
πρόσωπο τοῦ ἄλλου, μιάς καί σέ αὐτόν, μπορεῖ νά ἀντικρύσουμε τό Θεό! Ἄς κάνουμε
ἀνασκόπηση τοῦ παλαιοῦ χρόνου, ὥστε νά
μπορέσουμε νά ἀπολαύσουμε τόν νέο. Καί
ἄς ρωτήσουμε ὁ καθένας τόν ἑαυτό του
μέ τό ἐρώτημα τῶν Πυθαγορείων: “Πῆ
παρέβην; Τί δ’ ἔρεξα; Τί δέ μοί δέον οὐκ
ἐτελέσθη;” Δηλαδή: ποῦ παρέβην; τί ἔκανα; τί ἀπό αὐτά ποῦ ἔπρεπε νά κάνω δέν ἔγινε; Λοιπόν, χρόνια ποιοτικά καί πολλή Ἐλπίδα!

Ἱστορικά

Η ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολιασμός δύο Ἐπιγραφῶν
Θεοδώρου Λυμπεράκη,
Δικηγόρου-Ἱστορικοῦ

1. Περίσταση

Ἴωνες τῶν παραλίων της Μικρᾶς Ἀσίας, τῶν
ὁποίων ὑπῆρξε ἀποικία, σύμφωνα μέ τόν
ό Σαββατοκύριακο ἀπό 17-19 Δεκεμ- Στράβωνα, (1ος αἰῶνας μ.Χ.), ἴσως ὅμως καί
βρίου τοῦ 2010 ὁ ἀκούραστος ἐρευ- παλιότερα, ἀφοῦ μία τοπική παράδοση ἀπονητής τῆς ἱστορίας τῆς Ἀνατολικῆς δίδει τό ἀρχαῖο ὄνομά της, «Τειρίστασις»
Θρᾴκης καί σημερινός Πρόεδρος τῆς Θρακικῆς ἤ «Τιρίστασις» στόν Τήρηνα, βασιλιά τῶν
Ἑστίας Καβάλας, Νίκος Τσουμπάκης, γύρισε Ὀδρυσσῶν Θρακῶν, πού βασίλεψε ἀπό τόν
ἀπό τίς ἀλησμόνητες πατρίδες μεταφέροντας Ἕβρο μέχρι τά παράλια της Προποντίδας
ἕνα πολύτιμο δῶρο στίς ἀποσκευές του. Τίς φω- ἀπό τό 515 ὡς τό 455 π.Χ. Ἤδη πρίν τό 500
τογραφίες δύο ἐπιγραφῶν, πού τίς κράτησε μέ π.Χ. τήν μνημόνευσε ὁ Σκύρακος ὁ Καρυανἀγάπη στά σπλάχνα
δεύς, ἐνῷ στή
της ἡ Θρακική γῆ
διάρκεια τῆς βαἘνδιαφέρουσα ἀναφορά
καί οἱ ὁποῖες ἀποσιλείας τοῦ βασισέ
ἀλησμόνητη
ἑλληνική
πατρίδα.
καλύφθηκαν πρόλιᾶ τῆς Μακεδοσφατα στήν Περίνίας Φιλίππου Β΄
σταση τῶν Γανοχώρων τῆς Ἀνατολικῆς Θρᾴκης, καταλήφθηκε ἀπ’ αὐτόν. Στά χέρια τῶν Ὀθω(σημερινό Sarkoy – Σάρκιοϊ τῆς Τουρκίας), μανῶν περιῆλθε τό 1356, ὅταν τήν κατέκτησε
κατά τήν κατασκευή δημοτικῶν ἔργων.
ὁ Γαζή Σουλεϊμάν καί τήν ὀνόμασε ἀρχικά SeΠρίν ὅμως ἀπό τήν περιγραφή τῶν δύο ἐπι- hirkoy καί ἀργότερα Sarkoy, ὅπως ὀνομάζεγραφῶν, θά ἦταν σκόπιμο νά λεχθοῦν λίγα ται μέχρι σήμερα.
λόγια γι’ αὐτή τήν ἀλησμόνητη, ἑλληνική παἩ σημερινή Περίσταση βρίσκεται σέ πατρίδα τῶν παραλίων τῆς Προποντίδας. Ἡ Πε- ραλιακή θέση, ἐνῷ ἡ ἀρχαία βρισκόταν 500 μέρίσταση ἦταν μία κωμόπολη ἀπό ἕνα σύμ- τρα βορειότερα, στόν σημερινό λόφο «Σαρή
πλεγμα ἑλληνικῶν κυρίως χωριῶν, πού Μπαίρ».
ὀνομάζονταν συνοπτικά «Γανόχωρα». ΒρίΜέχρι τήν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν στά
σκεται σέ ἀπόσταση 45 χιλιομέτρων βορειοα- 1922 ἡ Περίσταση ἦταν μία ἑλληνική, κατά τό
νατολικά ἀπό τήν Καλλίπολη καί 53 χιλιομέ- μέγιστο μέρος της, κωμόπολη, χωρισμένη σέ
τρων νοτιοδυτικά ἀπό τή Ραιδεστό, στήν 4 συνοικίες, τοῦ Ἅϊ Γιάννη, τῆς Παναγίας, τοῦ
εὐρωπαϊκή ἀκτή τῆς Προποντίδας κι εἶναι κτι- Ἅϊ Νικόλα καί τοῦ Τζαμιοῦ, ἀπό τίς ὁποῖες οἱ
σμένη σέ ὡραία, κατάφυτη τοποθεσία, στούς τρεῖς πρῶτες, πού ἦταν οἱ ἑλληνικές, ἦταν χτιπρόποδες τοῦ ὄρους Κουροῦ – ντάγ.
σμένες κοντά στή θάλασσα καί μόνο ἡ τέταρἩ Περίσταση ἔχει μία μακραίωνη ἱστο- τη, πού κατοικοῦνταν ἀπό μουσουλμάνους,
ρία, μέ τήν ἵδρυσή της ν’ ἀνάγεται στούς ἦταν κτισμένη μακριά της.

Τ

11

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

Οἱ ναοί τῆς Περίστασης ἦταν αὐτοί πού ἔδωσαν τά ὀνόματα στίς τρεῖς συνοικίες της κι εἶχαν
ἀνεγερθεῖ ὅλοι στή δεκαετία 1830-1840.
Ἡ κωμόπολη δοκιμάστηκε ἐπανειλημμένα
ἀπό πυρκαγιές, οἱ πιό πρόσφατες ἀπό τίς
ὁποῖες συνέβησαν τήν 1η Αὐγούστου τοῦ 1860,
τήν 15η Ἰουλίου τοῦ 1896, τήν 25η Ἰανουαρίου τοῦ 1876 καί κύρια τό 1917, (ἀφοῦ εἶχε προηγηθεῖ ὁ καταστροφικός σεισμός τοῦ Ἰουλίου
τοῦ 1912, πού εἶχε καταστρέψει τό μέγιστο μέρος ὅλων τῶν Γανοχώρων, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν ναῶν τους). Ἔτσι, ἡ κωμόπολη
δέν προλάβαινε
νά μετρᾶ τίς πληγές της, μέχρις
ὅτου τῆς ἔλαχε ἡ
μεγαλύτερη πληγή, αὐτή τῆς
ἀνταλλαγῆς τῶν
πληθυσμῶν τό
1922 καί τῆς ἀναγκαστικῆς μετοίκησης τῶν Ἑλλήνων κατοίκων της στήν Ἑλλάδα.
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2.Οἱ ἐπιγραφές
Μετά ἀπό τήν ἀπαραίτητη αὐτή εἰσαγωγή
ἐπανερχόμαστε στίς ἐπιγραφές μας, ἡ πρώτη
ἀπό τίς ὁποία εἶναι γραμμένη μέ κεφαλαῖα,
ἑλληνικά γράμματα, στήν στενή, ἐμπρόσθια
ἐπιφάνεια μιᾶς πολύ μεγάλης, μαρμάρινης πλάκας, ἡ ὁποία, πρίν τήν Καταστροφή, ἀποτελοῦσε, προφανῶς τόν ἀνώφλιο λίθο τῆς κεντρικῆς εἰσόδου ἑνός ἀπό τούς Ναούς τῆς Περιστάσεως, κατά τρόπον ὥστε ὁ εἰσερχόμενος
στό Ναό νά διαβάζει τήν ἐπιγραφή, πού ἔχει τό
ἑξῆς περιεχόμενο:
ΟΥΤΟΣ Ο ΝΑΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΗ ΠΑΡΑ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΝΟΥ
ΕΝ ΕΤΕΙ 1918 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20
Κύριο ζήτημα πρός διερεύνηση εἶναι, ποιός ἦταν ὁ ἀρχιερεύς Νεόφυτος ὁ Περιστασινός,
δηλαδή ὁ καταγόμενος ἀπό τήν Περίσταση, ὁ
ὁποῖος, στίς 20 Νοεμβρίου τοῦ 1918 ἔτους ἐγκαι-

νίασε τό Ναό στόν ὁποῖο βρισκόταν ἡ ἐπιγραφή.
Τό γεγονός ὅτι ὁ συγκεκριμένος ἀρχιερέας
εἶχε αὐτό τόν τίτλο κατά τό ἔτος 1918, ὁπότε
ἐγκαινίασε τόν ἄγνωστο Ναό τῆς Περιστάσεως,
καί, συνάμα, ἀποκαλεῖται «Περιστασινός»,
μᾶς ὁδηγεῖ, μετά ἀπό ἔρευνα, στό πρόσωπο τοῦ
Νεοφύτου Λαμπαδαρίου, ὁ ὁποῖος εἶχε γεννηθεῖ στή Στέρνα, χωριό τῶν Γανοχώρων γειτονικό πρός τήν Περίσταση καί μετά τό πέρας
τῶν ἐγκυκλίων σπουδῶν του στήν ἰδιαίτερη πατρίδα του φοίτησε στή μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή, στήν Κωνσταντινούπολη καί στή
συνέχεια στή Θεολογική Σχολή τοῦ
Ἐθνικοῦ μας Πανεπιστημίου. Τήν
1η Μαρτίου τοῦ
1912 ὁ Νεόφυτος
ἐκλέχτηκε βοηθός
τοῦ μητροπολίτη
Δέρκων κι ἔλαβε τότε τόν τίτλο τοῦ ἐπισκόπου Τρωάδος, τόν ὁποῖο διατήρησε μέχρι
τόν θάνατό του, στίς 9 Μαρτίου τοῦ 1924.
Τό δεύτερο ζήτημα πρός διερεύνηση, πού
προκύπτει ἀπό τή μελέτη τῆς ἐπιγραφῆς,
εἶναι, ποιός ἦταν ὁ Ναός στήν Περίσταση, τόν
ὁποῖο ἐγκαινίασε ὁ ἐπίσκοπος Τρωάδος Νεόφυτος. Ἐπρόκειτο, μήπως, γιά ἕναν ἀπό τούς
τρεῖς κύριους Ναούς της, ὁ ὁποῖος, ἐνδεχομένως, εἶχε ἀνεγερθεῖ μετά τήν κατάρρευση
προηγούμενου ναοῦ, στό μεγάλο σεισμό τῶν Γανοχώρων, πού εἶχε συμβεῖ στίς 27 Ἰουλίου τοῦ
1912 ἤ, ἀκόμη πιθανότερα, μετά τή μεγάλη πυρκαγιά τοῦ ἔτους 1917, πού κατέστρεψε τό μεγαλύτερο μέρος τῆς Περιστάσεως; Μήπως ἦταν
κάποιος ἀπό τούς δύο μικρότερους ναούς τῆς
Παναγίας τοῦ Κύκκου καί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη
τοῦ Μικροῦ; Ὁ ὑπογράφων δέν ἔχει ἕτοιμη κάποια ἀσφαλῆ ἀπάντηση, ὅπως δέν ἔχει τέτοια
ἀπάντηση καί στό ἐρώτημα, γιατί τό Ναό
αὐτόν ἐγκαινίασε ὁ ἀνωτέρω ἐπίσκοπος

καί ὄχι ὁ τότε Μητροπολίτης Μυριοφύτου
καί Περιστάσεως, Σωφρόνιος Σταμούλης
(1917-1923) ἤ ἔστω, γιατί στήν κτητορική ἐπιγραφή πού μελετοῦμε δέν ἀναγράφηκε τό ὄνομα τοῦ τελευταίου.
Πόσους ἱστορικούς προβληματισμούς δέν
γεννᾶ, ἀλήθεια, ἕνα ἁπλό θραῦσμα μίας ἐπιγραφῆς καί πόσα κίνητρα δέν παρέχει στήν
ἱστορική ἔρευνα!
Ἡ δεύτερη ἀπό τίς ἐπιγραφές εἶναι μία ὡραία ἐπιγραφή, γραμμένη μέ καλλιγραφικά γράμματα, στήν
ἀρχαία, ἀττική διάλεκτο καί
σέ ποιητικό ὕφος, πάνω στήν
ἐμπρόσθια, πλατιά ἐπιφάνεια
ἑνός πολύ ὡραίου κομματιοῦ
ἀπό μάρμαρο, πού κοσμεῖται
ἀπό μία ἀνάγλυφη, μητροπολιτική μίτρα κι ἔχει τό ἑξῆς
περιεχόμενο:
Τί ὠδ’ ἕστηκας τεθηκώς, ἐρεύνων, ἦδε μεταλλῶν,
Τύμβος ἐμμί, ὤ ξεῖνε Ἰωακείμ τοῦ Ἀρχιθύτου,
Πρώτω μέν θώκω Βοδινῶν Συνοδική
ἐγκρίσει
Δευτέρου δ’ εἴτα Ἰκονίου, γαίης λυκαονίης.
Πρόκειται, προφανῶς, γιά τόν ἐπιτύμβιο
λίθο τοῦ τάφου τοῦ προσώπου στό ὁποῖο ἀναφέρεται καί ἡ ἀπόδοσή της στή νεοελληνική
γλῶσσα εἶναι ἡ ἀκόλουθη, σ’ ἐλεύθερη μετάφραση, γιά τήν ὁποία εὐχαριστῶ τόν φίλο
ἀρχαιολόγο Νίκο Ζῆκο:
Τί λοιπόν στάθηκες ἐδῶ, σαστισμένος, ἐρευνώντας καί ψάχνοντας διεξοδικά;
Ὁ τάφος εἶμαι, ξένε, τοῦ Ἰωακείμ τοῦ
Ἀρχιθύτου (Ἀρχιερέως),
Πρῶτα τῶν Βοδενῶν (Ἐδέσσης) μέ ἔγκριση
τῆς Συνόδου
καί μετά τοῦ Ἰκονίου, πού βρίσκεται στή γῆ
τῆς Λυκαονίας.

Ἐδῶ ἔχουμε ἕνα ἀκόμη τέκνο τῆς Περίστασης, τόν Ἰωακείμ, ὁ ὁποῖος τόν Ἰανουάριο
τοῦ 1832 ἐκλέχτηκε μητροπολίτης Βοδενῶν
(Ἔδεσσας) καί τήν 8η Ἰανουαρίου τοῦ 1840
προήχθη στή μητρόπολη Ἰκονίου, τήν ὁποία
ἐποίμανε μέχρι τά μέσα τοῦ ἔτους 1846, ὁπότε παύθηκε κι ἐπέστρεψε στήν ἰδιαίτερη πατρίδα του, ὅπου ἔζησε μέχρι τόν θάνατό του,
(21 Νοεμβρίου 1854).
Ἰδιαίτερα εὔηχη, ἀλλά κι
εὔστοχα ἐπιλεγμένη εἶναι ἡ
λέξη «Ἀρχιθύτης» στήν δεύτερη αὐτή ἐπιγραφή. Θύτης
εἶναι μέν ὁ θυσιάζων, ὁ θυσιαστής καί ἡ λέξη μέ αὐτή
τήν ἔννοια εἶναι γνωστή ἀπό
τήν ἀρχαία, ἑλληνική καί
ρωμαϊκή γραμματεία, (ὅπως
ἀπό τόν Ἀππιάνο, Ἰβηρικά
85, τόν Ἡρῳδιανό κ.’α.), καθώς καί ἀπό ἀρχαῖες ἐπιγραφές. Ἡ λέξη Ἀρχιθύτης
χρησιμοποιεῖται, ὅμως, ἐδῶ,
μέ τήν ἐκκλησιαστική ἔννοια
τοῦ ὀρθόδοξου Ἀρχιερέως, ὁ ὁποῖος τελεῖ στό
ἱερό θυσιαστήριο τή θυσία τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου
τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, σ’ ἕνα τόπο ὅπου ἐπί πολλούς
αἰῶνες οἱ Ἀρχιθύται τῶν ἀρχαίων θεῶν θυσίαζαν στά εἴδωλα, ὁ Ἀρχιθύτης τῆς ὀρθόδοξης,
χριστιανικῆς θρησκείας θύει, πλέον, στό μόνο,
ἀληθινό Θεό. Πόσο ὡραῖα, ἀλήθεια, κοσμεῖ τή
ἐπιτύμβια στήλη τοῦ Ἰωακείμ ἡ συμβολικά χρησιμοποιούμενη ἀρχαία, αὐτή, ἑλληνική λέξη σ’
ἕνα ποιητικό τετράστιχο πού μᾶς χάρισε ἡ γῆ
τῆς ἀλησμόνητης πατρίδας!
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βαλσαμίδη Πασχάλη, Ἡ Μητρόπολη Μυριοφύτου
καί Περιστάσεως ἀπό τά τέλη τοῦ 19ου αἰώνα ἕως τό
1924, ἔκδοση 1996 – Θεσσαλονίκη.
Γεδεών Μανουήλ, Μνήμη Γανοχώρων, ἔκδοση 1913
- Κωνσταντινούπολη.
H. Liddel – R. Scott, Μέγα Λεξικόν τῆς ἑλληνικῆς
γλώσσης, λέξη «θύτης».
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Διδακτικά

« NA ΣOY ΠΩ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ …»
Ὑπό τοῦ Οἰκονομολόγου Νικολάου Χατζητριανταφύλλου
Ὑπευθύνου Οἰκονομικῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως
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ὐτή τή φορά ἀντί συνηθισμένου ἄρθρου (μέ οἰκονομικό
πάντα ἀντικείμενο), ἐπέλεξα
νά ἀναγράψω δύο μικρές ἱστορίες πού
περιέχονται στό ὁμότιτλο τοῦ ἄρθρου
μου βιβλίο τοῦ Χόρχε Μπουκάι (Jorge
Bucay), ἑνός συγγραφέα πού πάντα πίστευε ὅτι ὁ ἄνθρωπος μαθαίνει εἴτε
μέσα ἀπό ἱστορίες φίλων, εἴτε ἀπό μύθους ἀπό ὅλον τόν κόσμο. Καί φυσικά,
πρέπει νά προσθέσω στά προηγούμενα
τόν λόγο τοῦ Κυρίου μας καί τή διδασκαλία του, ὅταν πάρα πολλές φορές
μετέδιδε μέσῳ ἱστοριῶν (ἀλληγορίες καί
συμβολισμούς) στούς ἀνθρώπους προκειμένου ἐκεῖνοι, μόνοι τους νά καταλάβουν τά νοήματα πού ἤθελε νά τούς
ἐμφυσήσει.
Ἱστορία 1η
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Στό διάλειμμα μίας παράστασης κάποιου τσίρκου, ἕνας μικρός πού ἀγαπάει
πολύ τά ζῷα παρατηρεῖ τόν ἐλέφαντα
πού κάνει ἐπίδειξη τοῦ τεράστιου βάρους του, τοῦ ὄγκου καί τῆς δύναμής
του. Ὁ ἐλέφαντας στεκόταν δεμένος
ἀπό τό πόδι σ΄ ἕναν κοντό πάσαλο μπηγμένο στό ἔδαφος. Μία ἀλυσίδα κρατοῦσε τό ἕνα του πόδι φυλακισμένο.
Μολονότι ἡ ἁλυσίδα ἦταν χοντρή καί
ἰσχυρή, ἦταν ὡστόσο ὁλοφάνερο πώς τό
ζῷο μποροῦσε νά ξεριζώσει μ’ εὐκολία
τό ξύλο, νά λυθεῖ καί νά φύγει. Γιατί δέ
φεύγει ἀναρωτήθηκε ὁ μικρός καί ρώ-

τησε τόν πατέρα του πού δέ γνώριζε ν’ ἀπαντήσει. Τό ἴδιο ρώτησε τήν
ἄλλη μέρα τόν δάσκαλό του κι
ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε: «Κλεῖσε τά
μάτια καί φαντάσου τόν ἐλέφαντα
νεογέννητο, ἀνυπεράσπιστο, δεμένο
στό ἴδιο παλούκι. Τί λές; Πόσες φορές θά εἶχε σπρώξει, τραβήξει, ἱδρώσει πασχίζοντας νά καταφέρει νά
λευτερωθεῖ ἀλλά δέν τά εἶχε καταφέρει ἐπειδή τό ξύλο τότε, ἦταν

πολύ γερό γιά τίς δυνάμεις του; Πόσες
φορές κοιμήθηκε ἐξαντλημένο τό ἐλεφαντάκι προσπαθώντας ξανά καί ξανά
κάθε μέρα… Αὐτός λοιπόν ὁ πανίσχυρος ἐλέφαντας τοῦ τσίρκου μικρέ, δέν
ἐλευθερώνεται γιατί νομίζει ὅτι δέ
μπορεῖ, ὁ δυστυχής !»
Ἱστορία 2η
Κάποιος μία φορά τηλεφωνεῖ στόν
οἰκογενειακό γιατρό καί τοῦ παραπονιέται πώς ἡ σύζυγός του ἔχει ἀρχίσει
νά κουφαίνεται καί πώς πρέπει νά τούς
ἐπισκεφτεῖ. Ὁ γιατρός τοῦ ἐξηγεῖ πώς
ἡ κώφωση δέν εἶναι κάτι πού συμβαίνει
ξαφνικά καί δέν ὑπάρχει καί σέ ὀξεῖα
μορφή, καί ρωτᾶ νά μάθει πῶς ὁ ἄντρας
κατέληξε σ’ αὐτό τό συμπέρασμα.
«Τῆς φωνάζω καί δέν ἀπαντᾶ», δηλώνει ὁ σύζυγος.
Τότε ὁ γιατρός τοῦ λέει ἕναν τρόπο
γιά νά διαπιστώσουν ἀμέσως τόν βαθμό τοῦ προβλήματος τῆς συζύγου του:
«Ποῦ βρίσκεται τώρα ἡ Μαρία ; (τυχαῖο τ’ ὄνομα)»
«Στήν κουζίνα.»
«Κι ἐσύ ποῦ εἶσαι ;»
«Στήν κρεβατοκάμαρα.»
«Ἐντάξει, φώναξε τήν ἀπό ἐκεῖ...»
«Μαρίαααα..! Δέ μ’ ἀκούει.»
«Πήγαινε στήν πόρτα τοῦ δωματίου
καί φώναξε ἀπό τόν διάδρομο», τοῦ
λέει ὁ γιατρός.
«Μαρίαααα..! Δέ μ’ ἀκούει.»
«Περίμενε, μήν ἀπελπίζεσαι. Πάρε τό
ἀσύρματο τηλέφωνο καί προχώρα στό
διάδρομο φωνάζοντας συνέχεια μέχρι
νά σ’ ἀκούσει.»
«Μαρίαααα..! Μαρίαααα..! Μαρίαααα..! Τίποτα !»

Ὁ ἄντρας μπαίνει στήν κουζίνα πλησιάζει τή Μαρία βάζει τό χέρι της στόν
ὦμο της καί τῆς φωνάζει στό ἀφτί: «Μαρίαααααααααααα..!» Ὁπότε ἐκείνη γυρίζει ἀπότομα θυμωμένη καί τοῦ λέει :
«Μά τί θέλεις, τί θέλεις, τί θέλειιιιιιιις…; Μέ φωνάζεις τόση ὥρα καί
δέκα φορές σου ἀπάντησα τί θέλεις;
Ἀφοῦ δέν ἀκοῦς γιατί δέ πᾶς στό γιατρό;»!
Τί ἔχουν νά μᾶς διδάξουν οἱ δύο
αὐτές ἱστορίες; Στήν πρώτη ἱστορία θέσατε στή θέση τοῦ ἐλέφαντα τό ἔθνος
μας καί στή θέση τῶν δεσμῶν του ὅλα
τά μέτρα λιτότητας πού μᾶς ἐπιβάλουν.
Μήπως τελικά τό ζητούμενο δέν εἶναι
ἡ οἰκονομική «ἀνάκαμψη» αὐτοῦ τοῦ
τόπου, ἀλλά ἡ παντοτινή ὑποταγή του
ὥστε –κι ἄν ἀκόμα ἔχει τίς δυνάμεις ἡ
πατρίδα μας– νά μή μπορέσει ποτέ νά
σηκώσει ξανά κεφάλι;
Στή δεύτερη πάλι ἱστορία θέσατε στή
θέση τοῦ συζύγου τήν Κυβέρνησή μας
καί στή θέση τῆς συζύγου τόν ἑλληνικό λαό. Ἐνῷ ἡ Κυβέρνηση εἶναι αὐτή
πού πραγματικά «κωφεύει» στά πραγματικά προβλήματα τοῦ λαοῦ, ἐν τούτοις παρουσιάζει τό πρόβλημα νά εἶναι
ὅλων τῶν ἄλλων.
Ἄν οἱ δύο αὐτές μικρές ἱστορίες σᾶς
προβλημάτισαν ἔστω καί λίγο τότε
αὐτό τό ἄρθρο πέτυχε τό στόχο
του…Ἐν κατακλεῖδι ὅλων τῶν παραπάνω σᾶς παραθέτω δύο λόγια του βραβευμένου μέ Νόμπελ εἰρήνης γιά τίς
μάχες του περί ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἀμερικανοῦ Μάρτιν Λοῦθερ
Κίνγκ:«Στό τέλος δέν θά θυμόμαστε τά
λόγια τῶν ἐχθρῶν μας, ἀλλά τήν σιωπή τῶν φίλων μας»
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ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

Ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Θεοδόχος
(3 Φεβρουαρίου)
ΤοῦΠρωτοπρεσβυτέρου
Θεοχάρη Καλπάκογλου
ἘφημέριουΠαλαιοχωρίου

Προφήτης Συμεών ἦταν
ἄνδρας σοφός, εὐλαβής καί δίκαιος, χωρίς ὅμως νά γνωρίζουμε τήν ἀκριβῆ καταγωγή του. Ἦταν ἕνας
ἀπό τούς ἑβδομήκοντα (Ὁ΄) μεταφραστές,
ὅπου στήν Ἀλεξάνδρεια μεταφράζοντας
τήν Ἁγία Γραφή ἀπό τήν Ἑβραϊκή στήν
ἑλληνική γλῶσσα, ἐπικεντρώθηκε ἔντονα
στό χωρίο τοῦ Προφήτη Ἠσαΐα «Ἰδού ἡ
Παρθένος ἕξει ἐν γαστρί καί τέξεται υἱόν
καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ»
(Ἡσ. Ζ΄, 14). Ἕνα χωρίο, στό ὁποίο ἔδειξε
δυσπιστία. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση,
ἔχοντας στό νοῦ τίς σχετικές ἀμφιβολίες
του καί περνώντας κάποιο ποταμό, ἔριξε
τό δακτυλίδι του, λέγοντας ὅτι ἄν θά τό ξαναέβρισκε, θά πίστευε ὅσα ἔγραφε ἡ προφητεία. Φεύγοντας ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια,
διανυκτέρευσε σέ κάποια πόλη μαζί μέ τούς
συνοδοιπόρους του καί ἀγοράζοντας κάποια ψάρια γιά τό γεῦμα τους, βρῆκε μέσα
στήν κοιλιά τοῦ δικοῦ του ψαριοῦ τό δακτυλίδι του.
Μέ ἔκπληξη εἶδε ὁ Συμεών τό παράδοξο σημεῖο αὐτό καί ὡς ἀπάντηση τοῦ
Θεοῦ στήν κάθε ἀμφιβολία του. Ἔλαβε δέ
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τήν Θεϊκή ὑπόσχεση «μή ἰδεῖν θάνατον,
πρίν ἤ ἴδη τόν Χριστόν Κυρίου» (Λκ, β΄,
26). Τότε ἀποφάσισε νά κατευθυνθεῖ καί
νά κατοικήσει στά Ἱεροσόλυμα γιά νά
ἐκπληρωθεῖ ἡ πληροφορία τοῦ Θεοῦ, ὅτι
θά ἀξιωθεῖ πρίν τόν θάνατό του νά δεῖ καί
νά δεχθεῖ στήν ἀγκαλιά του Ἐκεῖνον πού
τότε δέν πίστευε. Ἐκεῖ στήν Ἁγία Γῆ,
κάθε πρωί ἔμπαινε στό Ναό καί προσευχόμενος ἀνέμενε τήν ἐκπλήρωση τῆς
Θεϊκῆς ὑπόσχεσης, καρτερώντας νά δεῖ τό
Θεῖο Βρέφος.
Ὁ εὐλαβής Συμεών «ὅτε ἐπλήσθησαν αἵ
ἡμέραι» (Λκ, β΄, 22), σαράντα ἡμέρες μετά
τήν Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ,
πληροφορημένος ἀπό τό Πανάγιο Πνεῦμα
πῆγε στό Ναό τοῦ Σολομώντα καί μόλις
εἶδε τούς γονεῖς νά εἰσαγάγουν τό Βρέφος
Ἰησοῦ στό Ναό, τό ὑποδέχτηκε στήν ἀγκαλιά του –γι’ αὐτό ὀνομάζεται Θεοδόχος–
καί ὑμνώντας καί εὐλογώντας τόν Θεό
ἀναφώνησε «Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλον σου,
Δέσποτα, κατά τό ρῆμα σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι
εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τό σωτήριόν σου, ὅ
ἡτοίμασας κατά πρόσωπον πάντων τῶν
λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καί δό-

ξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ» (Λκ, β΄, 29-32).
Τώρα, δηλαδή, «πάρε τήν ψυχή μου Δέσποτα, σύμφωνα μέ τό λόγο σου, εἰρηνικά,
διότι τά μάτια μου εἶδαν αὐτόν πού θά φέρει τή σωτηρία πού
ἑτοίμασες γιά ὅλους
τούς λαούς καί θά
εἶναι γι' αὐτούς φῶς,
πού θά ἀποκαλύψει
τόν ἀληθινό Θεό καί
θά δοξάσει τό λαό σου
Ἰσραήλ».
Στόν Ἰωσήφ καί
στήν Θεοτόκο Μαρία, πού μέ θαυμασμό ἄκουγαν τά προφητικά λόγια αὐτά,
εἶπε εὐλογώντας
τους: «Ἰδού οὕτος
κεῖται εἰς πτῶσιν καί
ἀνάστασιν πολλῶν ἐν
τῷ Ἰσραήλ, καί εἰς
σημεῖον ἀντιλεγόμενον καί σοῦ δέ αὐτῆς τήν ψυχήν διελεύσεται ρομφαία, ὅπως ἄν ἀποκαλυφθῶσιν
ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί» (Λκ, β΄,
34-35).
Ὁ Θεοδόχος Συμεών μαρτύρησε περί
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅτι εἶναι ὁ Μεσσίας, ὁ
Θεάνθρωπος, ὁ σαρκωθείς Θεός Λόγος.
Προφήτευσε, ἀκόμη, ὅτι ὁ Ἰησοῦς θά
εἶναι «σημεῖον ἀντιλεγόμενον», δηλαδή
εἶναι προορισμένος γιά τήν πτώση καί τήν
ἀνύψωση πολλῶν καί ὅτι τήν καρδιά τῆς
Παναγίας θά τήν διαπεράσει ἡ ρομφαία
τοῦ πόνου, ἐννοώντας τήν Σταύρωση

τοῦΧριστοῦ, γιά νά φανερωθοῦν οἱ λογισμοί πολλῶν καρδιῶν.
Πράγματι, ὁ Χριστός εἶναι τό Πρόσωπο ἐκεῖνο, τό ὁποῖο χώρισε στά δύο τήν
ἀνθρώπινη ἱστορία.
Εἶναι σημεῖο ἀντιλεγόμενο ὁ Ἴδιος, οἱ
ἐντολές Του καί οἱ
λόγοι Του. Κάποιοι
Τόν δέχονται καί
κάποιοι ἄλλοι Τόν
ἀπορρίπτουν. Αὐτοί
πού Τόν ἀγαποῦν
καί ἀποδέχονται τόν
χρηστό ζυγό καί τό
ἐλαφρύ φορτίο Του
εἶναι συνήθως οἱ λίγοι. Οἱ πολλοί δέν
ἀντέχουν τό κήρυγμα τῆς ἀγάπης καί
εἶναι ἀπρόθυμοι γιά
αὐταπάρνηση. Κανείς ὅμως δέν μένει
ἀδιάφορος μπροστά στό μυστήριο τῆς
ἐσταυρωμένης Ἀγάπης.
Ἀφοῦ, λοιπόν, ἐκπληρώθηκε ἡ ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ, «μή ἰδεῖν θάνατον, πρίν ἤ ἴδη
τόν Χριστόν Κυρίου» (Λκ. β΄, 26), ὁ Ἅγιος
καί δίκαιος Συμεών, ἀμέσως ἀναπαύθηκε
«ἐν Κυρίῳ», σέ βαθειά προχωρημένη ἡλικία. Καί ὅταν, ἀκόμη, εἶχε καταλάβει τήν
ὥρα τῆς κοιμήσεώς του, ἐντούτοις διατηροῦσε τήν ἐσωτερική εἰρήνη τῆς ψυχῆς του,
γιατί ἤξερε ὅτι θά συνεχίσει νά ζεῖ καί νά
ἔχει κοινωνία μέ τόν Θεό σέ μία ἄλλη διάσταση ζωῆς. Εἶχε ὑπερβεῖ τόν θάνατο στά
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ὅρια τῆς προσωπικῆς του ζωῆς, παρά τό ὅτι
δέν εἶχε ἀκόμη καταργηθεῖ ὀντολογικά ὁ
θάνατος μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
Αὐτό εἶναι χαρακτηριστικό γνώρισμα τῶν
Ἁγίων. Δέν φοβοῦνται τόν θάνατο, ἀντίθετα
μάλιστα τόν ἐπιθυμοῦν, ἐπειδή γνωρίζουν ἐμπειρικά ὅτι ἡ ἐκδημία τῆς ψυχῆς
ἀπό τό σῶμα καί ἡ πρός τόν Θεόν ἐνδημία δέν εἶναι θάνατος, ἀλλά μετάβαση «ἐκ
τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν». Φεύγουν ἀπό
τήν πρόσκαιρη αὐτή ζωή μέ τήν βεβαιότητα τῆς αἰωνίου ζωῆς «ἐν τῷ Φωτί» καί
γι’ αὐτό ἔχουν στήν ψυχή βαθειά εἰρήνη.
Κοιμήθηκε καί τάφηκε στά Ἱεροσόλυμα, σέ χῶρο πού ἦταν ἰδιοκτησία τοῦ
Θεοδόχου Ἁγίου μας. Τάφηκε στό χῶρο
πού ἦταν τό σπίτι του. Ἐκεῖ πού βρίσκονταν στό κῆπο τῆς οἰκίας του οἱ τάφοι τῆς
οἰκογένειάς του, ὅπως ἦταν συνήθεια
στούς Ἰουδαίους καί σέ ἄλλους ἀρχαίους
λαούς, ὅπως π.χ. τῆς Αἰγύπτου, τῆς Παλαιστίνης καί τῆς Συρίας. Ἐκεῖ ὅπου μέχρι σήμερα σῴζεται ὁ τάφος του καί ἡ ὁμώνυμη Ἱερά Μονή του, γνωστή ὡς Καταμόνας. Ἐξάλλου αὐτή εἶναι ἡ ἀρχαία παράδοση: νά ἀνοικοδομοῦνται ναοί πάνω
στούς τάφους τῶν Ἁγίων.
Τό ἱερό λείψανό του, κατά τήν ἀνακομιδή του, μεταφέρθηκε στόν ἱερό ναό πού
εἶχε ἀνεγείρει στήν Κωνσταντινούπολη ὁ
Αὐτοκράτορας Ἰουστινιανός στό ὄνομα
τοῦ Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.
Σήμερα, ὅμως, βρίσκεται ὁλόσωμο στόν
Καθεδρικό Ναό τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν, τῆς
πόλεως Zadar τῆς Κροατίας. Ἀπό ἐκεῖ, μέ
ἐνέργειες τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου

Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, μεταφέρθηκε καί παραχωρήθηκε στίς 17 Ὀκτωβρίου 2010 πρός μόνιμη εὐλογία τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Καταμόνας καί τῶν εὐσεβῶν προσκυνητῶν της, τμῆμα ἱεροῦ λειψάνου τοῦ
Ἁγίου Συμεών.
Ἡ δέ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 3 Φεβρουαρίου, καί ὅπως εἶπε ὁ Μάκ. Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος κατά
τήν ἡμέρα τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Δικαίου Συμεών στήν ὁμώνυμη μονή του, «τό ἱερόν αὐτοῦ λείψανον,
βλύζει τοῖς πιστοῖς ἰάματα, καί ἡ μνήμη
αὐτοῦ λάμπει πλέον τοῦ ἡλίου, διότι ὡς λέγει ἡ Ἁγία Γραφή «δικαίων ψυχαί ἐν χειρί Θεοῦ»: «ἡ ζωή τῶν δικαίων εὑρίσκεται
ὑπό τήν προστατευτικήν χεῖρα τοῦ Θεοῦ»
(Σοφ. Σολ. 3,1). Καί ἀλλαχοῦ «Μνήμη δικαίων μετ’ ἐγκωμίων»: «ἡ ἀνάμνησις τῶν
δικαίων θά εἶναι παντοτινή καί εὔφημος».
(Πάρ. 10,7). Ἐπιπλέον δέ ἡ μνήμη τῶν δικαίων σελαγίζει, δηλονότι φωτίζει τάς
ψυχὰς ὅλων τῶν ἀνθρώπων μέ τό φῶς, τό
ὁποῖον ἀνάγει, ὁδηγεῖ εἰς τήν Θεογνωσίαν».
Ἄξιο ἐπισημάνσεως, τέλος, εἶναι ὅτι ὁ
Ἅγιος Συμεών εἶναι ὁ κατεξοχήν προστάτης τῶν ἐγκύων γυναικῶν καί ὁ «φύλακας
ἄγγελος» τῆς κυοφορούμενης νέας ζωῆς,
δηλ. τοῦ ἐμβρύου. Οἱ ἔγκυες γυναῖκες τιμοῦν μέ μεγάλη εὐλάβεια τή μνήμη του,
ἐκκλησιαζόμενες καί ἔχοντας τήν εὐχή τοῦ
Πνευματικοῦ-Ἐξομολόγου τους, συμμετέχουν στήν Θεία Εὐχαριστία, γιά νά μή γεννηθεῖ τό παιδί, κατά τήν λαϊκή παράδοση,
σημαδεμένο, ἐάν ἡ ἔγκυος ἐργαζόμενη δέν
τιμᾶ τήν ἑορτή του.

Kατά τόν μήνα
Δεκέμβριο 2011 ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 4ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
Ἁγίας Βαρβάρας Μεσιᾶς, τήν 6ην εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου, τήν
15ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Ἐλευθερίου, τήν 18ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Μελίσσης, τήν 25ην τά Ἅγια Χριστούγεννα εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν 27ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Γαληψοῦς.
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 5ην εἰς τόν Ἑσπερινόν ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ
Ἁγίου Νικολάου εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν, τήν 14ην εἰς τόν Ἑσπερινόν ἐπί τῆ ἑορτῆ
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου εἰς τόν Καθεδρικόν
Ἱερόν Ναόν, τήν 23ην εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῶν
Μεγάλων Ὡρῶν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν, τήν 31ην εἰς τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν
ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου Ἐλευθερουπόλεως.

Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας εἰς τό Στρατόπεδον Ἀμβράζη.
Ἐτέλεσε:
Τήν 21ην τό Ἅγιον Εὐχέλαιον εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου.
Πραγματοποίησε:
Την 3ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Σιδηροχωρίου, μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Ὁ Ἱερεύς καί ἡ σοβοῦσα οἰκονομική κρίσις στήν Πατρίδα μας».
Τήν εἰσήγηση παρουσίασε ὁ Ἱεροκήρυξ τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Θωμᾶς Ἀνδρέου.
Συμμετέσχε:
Τήν 7ην, 8ην και 9ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς Συνοδικός Σύνεδρος.
Προσέφερε:
Τήν 29ην δεκαεπτά (17) ὑποτροφίες εἰς Φοιτητάς τῆς Μητροπόλεως ποσοῦ ὀκτώ χιλιάδων

Προέστη:
Τήν 4ην τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς

Μέ τούς ὑποτρόφους
τῆς Μητροπόλεώς μας.

Στρατόπεδο Ἀμβράζη.

πεντακοσίων (8.500,00) εὐρώ, τήν 30ην δῶρα ἐπί
τῆ εὐκαιρία τῆς κοσμοσωτηρίου ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων εἰς τά τέκνα τῶν Ἱερέων, τά ὁποῖα
συνήχθησαν τήν ἡμέραν αὐτήν μετά τῶν γονέων των εἰς τόν Μητροπολιτικόν Οἶκον καί
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ἔψαλαν τά κάλαντα
στό Σεβασμιώτατο
μέσα σέ κλῖμα ἀμοιβαίας χαρᾶς καί ἀγάπης.

τῶ Νέω Ἔτει, τήν 5ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νικησιάνης, ὅπου ἐτέλεσε
καί τόν Μεγάλον Ἁγιασμόν τῆς Παραμονῆς τῶν
Θεοφανείων, τήν 6ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Ν. Ἡρακλείτσης καί προ-

Μέ τά παιδιά τῶν Ἱερέων μας.

Θεοφάνεια στή Ν. Ἡρακλείτσα.

Ἔδωσε:
Τήν 30ην συνέντευξη ἐν ὄψει τῶν Ἁγίων
ἡμερῶν σέ Τηλεοπτικό Σταθμό τῆς Καβάλας.

έστη τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καί τοῦ Ἁγιασμοῦ
τῶν ὑδάτων διά τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ εἰς τόν λιμένα τῆς Ν. Ἡρακλείτσης, τήν
7ην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Προδρόμου Νικησιάνης, τήν 8ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἀποστόλου Θωμᾶ Παλαιοχωρίου, ὅπου
καί προέστη τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τῆς Δήμητρας Μεντίζη, τήν 15ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μυρτοφύτου, τήν 17ην
εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Ἀντωνίου Πυργοχωρίου, τήν 18ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου
Αὐλῆς, τήν 21ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Εὐγενίου Χορτοκοπίου, τήν 22αν εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Παλαιοχωρίου, τήν 27ην εἰς τό Παρεκκλήσιον τοῦ Μητροπολιτικοῦ Οἴκου ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, τήν 29ην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Δημητρίου Ἀκροποτάμου, τήν 30ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου ἐπί τῆ ἑορτῆ τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν.

AMBΩN

Ἔψαλαν:
Τά κάλαντα εἰς τόν Σεβασμιώτατον ἡ μουσική τοῦ Δήμου, στρατιῶτες, σύλλογοι, σωματεῖα, τά παιδιά τῆς Πόλεως καί τῶν Ἱερέων.
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Βοήθησε:
Μέσω τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀναξιοπαθοῦντες καί δοκιμαζομένους ἀδελφούς καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ ἔτους.
Κατά τάς ὑπολοίπους ἐργασίμους ἡμέρας καί
ὥρας ἐδέχθη εἰς τό Γραφεῖον του Συμβούλια καί
πλείστους χριστιανούς βοηθών αὐτούς εἰς τά
πολλαπλά προβλήματά τους.
Kατά τόν μήνα Ἰανουάριο 2012 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 1ην εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου καί προέστη τῆς Δοξολογίας ἐπί

Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 17ην εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Ἀθανασίου Κάριανης.
Συμμετέσχε:
Τήν 10ην, 11ην καί 12ην τῶν ἐργασιῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς Συνοδικός Σύνεδρος.
Παρέθεσε:
Τήν 1ην δεξίωσιν εἰς τάς Ἀρχάς τῆς Πόλεως
εἰς τό Ἐπισκοπεῖον πρός τιμήν των καί εὐλόγησε
τήν Βασιλόπιττα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Οἴκου,

Κοπή Βασιλόπιτας στή Μητρόπολη.
τήν 30ην δεξίωσιν εἰς τό Πνευματικό Κέντρο τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου πρός τιμήν τῶν
Ἐκπαιδευτικῶν, ὁμιλήσας ἐπικαίρως καί προσέφερε εἰς ὅλους ὡς εὐλογίαν τό ἡμερολόγιον
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τό Περιοδικόν καί τό
βιβλίον του «Εἰς τόπον χλόης…».
Προέστη:
Τήν 1ην τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς Μαρίας
Δημάδη εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 2αν τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιττας τῶν ἐργαζομένων εἰς τά Γραφεῖα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τήν 24ην τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιττας τοῦ Δήμου Παγγαίου.
Ἐπισκέφθηκε:
Τήν 1ην τόν Δήμαρχον Παγγαίου κ. Βασίλειον Ξουλόγην καί τοῦ εὐχήθηκε διά τήν ὀνομαστικήν του ἑορτή.

Πραγματοποίησε:
Τήν 28ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
Παραλίας Ὀφρυνίου, μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Ὁ
Ἱερεύς ἀντιμέτωπος μέ τά προβλήματα τῆς
σύγχρονης οἰκογενείας». Τήν εἰσήγησιν παρουσίασε ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Παγγαίου Πρωτ/ρος Ζαχαρίας Μέγκας.
Kατά τόν μήνα Φεβρουάριο 2012 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος:
Ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε:
Τήν 2αν εἰς τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
τῆς Ὑπαπαντῆς Καλαμάτας μετά τοῦ οἰκείου
Ἱεράρχου καί ἄλλων Ἀρχιερέων, τήν 10ην εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Ν.
Ἡρακλείτσης ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, ὅπου τεμάχιον
Λειψάνου τῆς Τιμίας Κάρας του
φυλάσσεται εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν, τήν 12ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἐλαιοχωρίου, τήν 26ην εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀντιφιλίππων, τήν 29ην τό ἑσπέρας εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου Ἁγίου Χριστοφόρου
εἰς Προηγιασμένην Θείαν Λειτουργίαν.
Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε:
Τήν 26ην εἰς τόν Α΄ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Νικολάου.
Συμμετέσχε:
Τήν 1ην εἰς τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ὑπαπαντῆς Καλαμάτας,
τήν 6ην εἰς τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῆ
ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Φωτίου προστάτου τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου Πεντέλης, τήν 7ην, 8ην καί 17ην τῶν
ἐργασιῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς
Συνοδικός Σύνεδρος.
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Πραγματοποίησε:
Τήν 25ην τήν μηνιαίαν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Χρυσοκάστρου μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Οἱ αἱρετικοί καί οἱ λοιποί σύγχρονοι
ἐχθροί τῆς ἐκκλησίας μας». Τήν εἰσήγησιν παρουσίασεν ὁ Ἀρχιμ. Ἐλευθέριος Εὐδοκίδης.
Εὐλόγησε:
Τήν 15ην τήν βασιλόπιττα τοῦ Θεραπευτηρίου
Ἱδρύματος Ἐλευθερουπόλεως.

Κατηχητικό Σχολεῖο
Ἐλευθερουπόλεως.

Ἐτέλεσε:
Τήν 23ην Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ π. Πέτρου Γιαρισκάνη εἰς τό Ἀκροβούνιον.

ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
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Τήν Τρίτη 3 Ἰανουαρίου, πραγματοποιήθηκε
στό πνευματικό κέντρο τῆς Ἐνορίας Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου-Ἀκροβουνίου, ἡ κοπή
τῆς Πρωτοχρονιάτικης πίτας τῆς Ἐνορίας,
σέ συνδυασμό μέ τό ἑόρτιο γεῦμα ἀγάπης
πού γιά δεύτερη συνεχῆ χρονιά διοργανώνεται ἀπό τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας, Αἰδεσιμιώτατο Οἰκονόμο π. Δημήτριο Τσομπανίδη
καί τίς συνεργάτιδες Κυρίες τῆς Ἐνορίας
Ἀκροβουνίου.

Στό ἑόρτιο πρωτοχρονιάτικο γεῦμα, παραβρέθηκαν ἑξήντα ἡλικιωμένες γυναῖκες, στά
πρόσωπα τῶν ὁποίων ἡ χαρά ἦταν ἔκδηλη γιά
τήν πρωτοβουλία αὐτή τῆς Ἐορίας τους. Ὁ
Ἱεροψάλτης τοῦ Ναοῦ κ. Κωνσταντῖνος Ταμπακούδης ἀπέδωσε ἐξαιρετικά ἑόρτιους
ὕμνους, ἀλλά καί παραδοσιακά τραγούδια.
Ὅλοι, εὐχήθηκαν ἀπό καρδίας καί τοῦ χρόνου μέ ὑγεία!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2011 ΣΤΟΥΣ 961 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΑΝ 961 ΚΙΛΑ ΓΡΑΒΙΕΡΑ,
2883 ΚΙΛΑ ΦΕΤΑ, 11532 ΚΙΛΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ, 3844 ΚΙΛΑ
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ, 3844 ΚΙΛΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΚΟΦΤΟ ΚΑΙ 14414
ΚΙΛΑ ΡΥΖΙ.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ ΟΣΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΥΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ, ΕΦΗΜΕΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 193
ΜΠΕΜ ΜΛΡΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ.
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