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ὁποῖες καί φέρει ὁ ἴδιος τήν εὐθύνη.
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Ἀδελφοὶ συλλειτουργοὶ καὶ τέκνα
εὐσεβῆ καὶ φιλόθεα τῆς Ἐκ κλησίας,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἡ ἀναγγελία τῆς Ἀναστάσεως
ὑπὸ τῶν Μυροφόρων πρὸς τοὺς Μα-
θητὰς τοῦ Χριστοῦ ἐθεωρήθη ὑπὸ
αὐτῶν παραλήρημα. Καὶ ὅμως ἡ
εἴδησις, ἡ ἐκληφθεῖσα ὡς παραλή-
ρημα, ἐβεβαιώθη ὡς Ἀ λ ή θ ε ι α . Ὁ
ἀναστημένος Ἰησοῦς ἐνεφανίσθη εἰς
τοὺς Μαθητὰς Του ἐπανειλημμένως.

Εἰς τὴν ἐποχήν μας τὸ κήρυγμα
τῆς Ἀναστάσεως ἀκούεται καὶ πάλιν
ὡς παραλήρημα διὰ τοὺς ὀρθολογι-
στάς. Ἐν τούτοις, οἱ πιστοὶ ὄχι μό-
νον πιστεύομεν, ἀλλὰ καὶ βιοῦμεν
τὴν Ἀνάστασιν ὡς γ ε γ ο ν ὸ ς ἀλη-
θέστατον.

Τὴν μαρτυρίαν μας ἐπισφραγίζο-
μεν, ἐὰν χρειασθῇ, διὰ τῆς θυσίας
τῆς ζωῆς μας, διότι ἐν Χριστῷ Ἀνα-
στάντι ὑπερβαίνομεν τὸν θάνατον
καὶ ἀπαλλασσόμεθα ἀπὸ τὸν φόβον
αὐτοῦ. Τὸ στόμα μας εἶναι πλῆρες
χαρᾶς ἐν τῷ λέγειν Ἀν έ σ τ η  ὁ  Κύ -

ρ ι ο ς . Οἱ Ἅγιοί μας, κατὰ κόσμον νεκροί, ζοῦν μεταξύ μας,
ἀπαντοῦν εἰς τὰ αἰτήματά μας.

Ὁ μεταθανάτιος κόσμος εἶναι ἀληθέστερος τοῦ προθανα-
τίου. Ὁ Χριστὸς ἀνέστη καὶ ζῇ μεταξὺ ἡμῶν. Ὑπεσχέθη ὅτι θὰ
εἶναι μαζί μας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Καὶ πράγματι
εἶναι, φίλος καὶ ἀδελφὸς καὶ θεραπευτὴς καὶ χορηγὸς παντὸς
ἀγαθοῦ.

Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ Ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν καὶ χαριζό-
μενος εἰς πάντας ζωὴν τὴν αἰώνιον. Ποῦ σου θάνατε τὸ νῖκος;
Ἀνέστη ὁ Χριστός, "καὶ τὸν πάλαι ἄμετρα καυχώμενον, ὡς γε-
λοῖον παιζόμενον ἔδειξε" (πρβλ. Κανὼν Σταυροανα-στάσιμος
Δ΄ ἤχου, Θ΄ Ὠδή, ποίημα Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ). Τὰ πάντα πε-
πλήρωται Φωτὸς καὶ αἱ καρδίαι μας χαρᾶς ἀνυπερβλήτου.

Καὶ ὄχι μόνον χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ δ υ ν ά μ ε ω ς . Ὁ πιστεύων εἰς
τὴν Ἀνάστασιν δὲν φοβεῖται τὸν θάνατον· καὶ ὁ μὴ φοβούμε-
νος τὸν θάνατον εἶναι ψυχικῶς ἄκαμπτος καὶ ἀλύγιστος, διότι
ὅ,τι διὰ τοὺς πολλοὺς καὶ ἀπίστους εἶναι ἡ φοβερωτέρα
ἀπειλή, διὰ τὸν πιστὸν χριστιανὸν εἶναι μικρᾶς σημασίας γε-
γονός, διότι εἶναι ἡ  ε ἴ σ ο δ ο ς εἰς τὴν ζωήν.

Ὁ πιστὸς χριστιανὸς ζῇ τὴν ἀνάστασιν καὶ πρὸ τοῦ φυσικοῦ
θανάτου του.

Ἡ συνέπεια τοῦ βιώματος τῆς Ἀναστάσεως εἶναι ἡ μ ε τ α -
β ο λ ὴ τοῦ κόσμου. Ἐνθουσιάζει τὴν ψυχήν. Καὶ ἡ ἐνθουσιώ-
δης ψυχὴ ἑλκύει εἰς τὸν δρόμον της τὰς ἄλλας ψυχάς, αἱ ὁποῖαι
συγκινοῦνται ἀπὸ τὰ ἀληθινὰ βιώματα τῆς χαρᾶς τῆς ἀθανα-
σίας. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἰδικὴ μας ἀνάστασις δὲν
εἶναι μία θεωρητικὴ ἀλήθεια.

Εἶναι δ ό γ μ α τῆς πίστεώς μας. Εἶναι μία χειροπιαστὴ πραγ-
ματικότης. Εἶναι ἡ δύναμις ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, παρὰ
τοὺς ἐναντίον της σκληροτάτους διωγμούς. "Αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη
ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν" (Α΄ Ἰωάν. ε΄, 4) εἰς τὴν
Ἀνάστασιν. Διὰ τῆς Ἀναστάσεως ὁ ἄνθρωπος γίνεται κατὰ χά-
ριν Θεός. Διὰ τῆς νίκης τοῦ ἀναστασίμου φωτὸς ἐπὶ τῶν ἀκα-
θάρτων παθῶν, ἐνιδρύεται εἰς τὴν ψυχήν μας ἔρως θεῖος καὶ
ἀγάπη τις ξένη, τὸν ἀνθρώπινον ὅρον ὑπερβαίνουσα.

Χριστὸς Ἀνέστη, λοιπόν! Αἱ καρδίαι μας εἶναι πλημμυρι-
σμέναι ἀπὸ τὸ Ἀναστάσιμον φῶς καὶ τὴν ἀναστάσιμον χαράν.
Προσερχόμεθα μὲ γνησιότητα καὶ ἁπλότητα εἰς τὸν Ἀνα-
στάντα Χριστόν. Διότι, ὡς λέγει ὁ Προφητάναξ Δαυΐδ, ὁ ἐπό-
πτης τῶν καρδιῶν μας ἄνωθεν Θεός "καρδίαν συντετριμμένην
καὶ τεταπεινωμένην οὐκ ἐξουδενώσει" (Ψαλμ. Ν΄,19).

Ἡ Ἀνάστασις εἶναι ἡ δύναμίς μας, ἡ ἐλπίς μας, ἡ χαρά μας,
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τὸ ἀγαλλίαμά μας. Διὰ τῆς Ἀναστάσεως ὑπερ-
βαίνομεν τὸν πόνον καὶ τὴν θλῖψιν δι' ὅλα τὰ
κακὰ τῆς φυσικῆς ἐπιγείου ζωῆς. Ἡ Ἀνάστασις
εἶναι ἡ ἀπάντησις τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ἀπορίαν τοῦ
πληγωμένου ἀπὸ τὰ δεινὰ τοῦ κόσμου ἀνθρώ-
που.

Εἰς τὰς δυσκολίας καὶ τὰ παθήματα, τὰ ὁποῖα
διέρχεται σήμερον ὁ κόσμος, ἡμεῖς δὲν ἀποκά-
μνομεν. Ἡ ἐπὶ τὸ αὐτὸ σύναξις τῶν φοβισμένων
Μαθητῶν τοῦ Κυρίου εἰς τὸ Ὑπε ρῷον τῆς
Σιὼν μᾶς ἐνδυναμώνει. Δὲν φοβού-
μεθα, διότι ἀγαπῶμεν τοὺς πάν-
τας, ὅπως ἠγάπησεν ἡμᾶς
Ἐκεῖνος καὶ τὴν ψυχὴν
Αὐτοῦ ἔθηκεν ὑπὲρ
ἡμῶν. Θεανδρικῶς ὁ
Ἀναστὰς Κύριος ἀορά-
τως μᾶς  συνοδεύει.
Ἀρκεῖ νὰ ἔχωμεν, -καὶ
ἔχομεν- ἀ γ ά π η ν .
Καὶ μὲ τὴν ἀγάπην
ἐπιγινώσκομεν τοῦ
Μυστηρίου τὴν δύνα-
μιν. Τοῦ  Μυστηρίου!

Καὶ ἂν ἄλλοι διστά-
ζουν ἀνθρωπίνως καί
"δράγματα στοιβάζουν πρά-
ξεων τὰς θημωνίας" (πρβλ. Στι-
χηρὰ Ἑσπερινοῦ Κυριακῆς Ἀσώ-
του), ἡμεῖς καυχώμεθα. Καὶ ἐὰν ἡμεῖς
δὲν "ἀπολικμίζωμεν φιλευσπλαγχνίᾳ τὸ ἄχυρον
τῶν ἔργων τῆς ἀδικίας καὶ τὰ πάθη μας καὶ δὲν
καταστρώνωμεν ἅλωνα μετανοίας", ὁ Ἀναστὰς
Χριστὸς εἶναι Ἀγάπη καὶ διαλύει τὸ κάθε εἴδους
σκότος καὶ τὸν φ ό β ο ν γύρω μας  καὶ εἰσέρχε-
ται ἐντὸς ἡμῶν καὶ εἰς τὸν κ ό σ μ ο ν , τῶν θυρῶν
τῶν καρδιῶν μας πολλάκις κεκλεισμένων.

Καί "μένει μεθ΄ ἡμῶν" μονίμως διὰ τοῦ σ τ α υ -
ρ ο ῦ  τ ῆ ς  ἀ γ ά π η ς .  Τὸ  κάλεσμά Του εἶναι ἡ
ε ἰ ρ ή ν η . Τὴν Ἑαυτοῦ εἰρήνην χαρίζει εἰς ἡμᾶς.

Οἱ ἰσχυροὶ τοῦ κόσμου τούτου ἐπαγγέλλονται
καὶ ὑπόσχονται εἰρήνην, μηδέποτε ἐμπειρικῶς
πραγματοποιουμένην. Ἡ δύναμις τῆς Θείας Ἀγά-
πης καὶ Εἰρήνης καὶ Σοφίας μένει ἔξω ἀπὸ κάθε
ἀνθρώπινον πανικόν.

Δὲν εὑρίσκεται εἰς τὸ περιθώριον τῆς πραγμα-
τικότητος οὔτε εἰς τὴν περιφέρειαν κάποιων ἀτο-
μικῶν δοξασιῶν. Εἶναι ἡ καρδία καὶ τὸ κέντρον
τῶν γεγονότων. Εἶναι ἡ κ α ρ δ ί α τῆς ἀνθρωπό-
τητος. Εἶναι τὸ κ έ ν τ ρ ο ν τῆς ζωῆς. Εἶναι ἡ κυ-
ριεύουσα ζώντων καὶ νεκρῶν. Εἶναι ἡ Ἀ λ ή -
θ ε ι α .

Ἡ ἀδιαφιλονίκητος ὑπεροχὴ τῆς Δ υ ν ά μ ε ω ς
κρατεῖ ἀοράτως τὰ ἡ ν ί α καὶ κατευθύνει τὰ

π ά ν τ α , καθ' ἣν ὥραν πολλοὶ ἐπώ  νυ μοι
κατ΄ ἄνθρωπον "σκότος εἰς τὰς φρέ-

νας ἔχουν".
Τὴν περίοδον τῆς σημε-
ρινῆς γενικῆς ἀ π ο σ υ ν -

θ έ σ ε ω ς παγκοσμίως, ἡ
ἐλπὶς πάντων τῶν πε-
ράτων τῆς γῆς, ἡ Σο-
φία τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ
π α ρ ο υ σ ί α τῆς
οὐρανίας σ υ ν θ έ -
σ ε ω ς καὶ ἁρμονίας.
Τὸν καιρὸν τῆς κ α -
τ α ρ ρ ε ύ σ ε ω ς καὶ

τοῦ προσδοκωμένου
θανάτου ὑπάρχει τὸ γε-

γονὸς τῆς Ἀναστάσεως
καὶ ἡ ἐνίσχυσις τῆς πεποι-

θήσεως ἐπὶ τὸν Κύριον.
Ἡ εἰρήνη τοῦ θανάτῳ τὸν θά-

νατον διὰ τῆς κενώσεως Αὐτοῦ πατή-
σαντος καὶ ἡ χαρὰ τῆς ἀ γ ά π η ς διαχέονται καὶ
θεραπεύουν τὸν στενάζοντα καὶ ὀδυνώμενον
πάντοτε σύγχρονον "ἄ ν θ ρ ω π ο ν " καὶ τὴν συ-
νωδίνουσαν καὶ συστενάζουσαν μετ' αὐτοῦ κτί-
σιν, τήν "ἀπολύτρωσιν καὶ τὴν υἱοθεσίαν ἀπεκ-
δεχομένους" (πρβλ. Ρωμ. η΄, 20-23) τῆς "ἐλευθερίας
τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ".

Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος, 
πατέρες καὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα!

Ἅγιον Πάσχα 2013
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα                                                                                                 
εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Γεμάτη φῶς καί χάρη Θεοῦ προβάλ-

λει καί πάλιν ἐφέτος ἡ ἁγία καί κοσμοσω-
τήριος ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου
μας. Τήν χθεσινή μας θλίψη καί τά δάκρυα
τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς σήμερα διαδέχε-
ται ἡ χα ρά τῆς Ἀναστάσεως. Τό ἅγιο Πάσχα
ἑορτάζουμε τόν θάνατο τοῦ θανάτου, τόν
ἐγκαινισμό τῆς νέας αἰωνίου βιοτῆς καί τό
σωτήριο πέρασμα «ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν
ζωήν». Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας συν-
δέεται ἄρρηκτα καί ἐγγυᾶται τήν ἀνάστα-
ση καί τήν θέωση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως
συ νολικῶς καί τῆς προσωπικῆς μας ὑπο-
στάσεως εἰδικῶς. «Ἔσχατος ἐχθρός καταρ-
γεῖται ὁ θάνατος» ἀναφωνεῖ ὁ οὐρανοβάμων
Ἀπόστολος Παῦλος καί ὁ θεῖος ἱερομύστης
Βασίλειος, τῆς Ἐκκλησίας ὁ μέγας διδά-
σκαλος, μέ δέος καί τρόμο δοξολογεῖ τό μυ-
στήριο τῆς θείας οἰκονομίας, πού φιλαν θρώ-
πως κορυφοῦται στό Σταυρό, τό θάνατο καί
τήν Ἀνάσταση, σωτήρια γεγονότα πού
ἱερουργεῖ ὁ θεάνθρωπος Κύριος Ἰησοῦς, ὁ
ὁποῖος «ἔδωκεν ἑαυτόν ἀντάλλαγμα τῷ

θανάτῳ, ἐν ᾧ κατειχόμεθα πεπραμένοι ὑπό
τήν ἁμαρτίαν καί κατελθών διά τοῦ Σταυ-
ροῦ εἰς τόν Ἅδην, ἵνα πληρώσῃ ἑαυ τοῦ τά
πάντα, ἔλυσε τάς ὁδύνας τοῦ θανάτου, καί
ἀναστάς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καί ὁδοποιήσας
πάσῃ σαρκί τήν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν… ἐγέ-
νετο ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων, πρωτότο-
κος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα ᾖ αὐτός τά πάντα ἐν
πᾶσι πρωτεύων» (Θεία Λειτουργία Μ. Βα-
σιλείου). Μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ λυτρωτής
μας καταργεῖ τόν κάθε ἀνθρώπινο φόβο, πού
ὡς ἕνα βαθειά τραυματικό ὑπαρξιακό γε-
γονός, ἔχει τίς ρίζες του στήν ἁμαρτία, τήν
ἐνο χή καί τόν συνακόλουθο θάνατο. Ὁ
Ἀναστάς Κύριος μᾶς ἐλευθερώνει ὄχι μόνον
ἀπό τόν φόβο τοῦ θανάτου, ἀλλά καί μᾶς
ἐνθαρρύνει στόν ἀγώνα μας κατά τῆς ἁμαρ-
τίας, καθώς «συγγνώμη ἐκ τοῦ Τάφου ἀνέ-
τειλε». Κα νείς λοιπόν ἐφεξῆς, λέγει ὁ ἱερός
Χρυσόστομος, νά μήν φοβᾶται ὅσο εἶναι μαζί
μέ τόν Χριστό. Αὐτή εἶναι ἡ πραγματική
αἰτία τῆς ἀτελεύτητης χαρᾶς μας. Ἡ Ἀνά-
σταση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ εἶναι ὁ
ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς πίστεώς μας, πάνω

«Σήμερον χαρά πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης. Σήμερον

καί τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος καί πασῶν τῶν ἄνω δυνά-

μεων ὁ χορός διά τήν τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν

ἀγάλλονται. Ἀνέστη ὁ Κύριος καί τήν οἰκουμένην

ἑαυτῷ συνανέστησε. Καί αὐτός μέν ἀνέστη, τά

δεσμά τοῦ θανάτου διαρρήξας, ἡμᾶς δέ ἀνέστησε,

τάς σειράς τῶν ἡμετέρων ἁμαρτιῶν διαλύσας. Ἑορ-

τάσωμεν τήν ἑορτήν ταύτην τήν μεγίστην καί λαμ-

πράν φαιδρῶς ὁμοῦ καί θεοσεβῶς». 

(Ἱερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ 36. 76, 82, 158). 



6 Ὁ Ἅγιος Νικήτας, τεῦχος 247, Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2013

στόν ὁποῖο θεμελιώνεται ἡ Ἐκκλησία μας,
ἡ ὁποία εἶναι, κυρίως καί πρωτίστως, ἡ
Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως. Χωρίς τήν Ἀ νά-
σταση τοῦ Χριστοῦ «κενή ἡ πίστις ὑμῶν» (Α΄
Κορ. 15, 14). Ἡ πίστη μας στήν Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ νοηματοδοτεῖ, ὀμορφαίνει καί
δίνει προοπτι κή στήν ζωή καί τόν ἀγώνα
μας. Γι’ αὐτό καί ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας, δύο
χιλιάδες χρόνια τώρα, καλεῖ ὅλους μας νά γί-
νουμε κοινωνοί τῆς Ἀναστά σεως καί νά γνω-
ρίσουμε βιωματικῶς τόν Κύριο «καί τήν δύ-
ναμιν τῆς ἀνα στάσεως αὐτοῦ» (Φιλ. 3, 10),
πού ἐνεργεῖται, ὡς δυνατότητα ἐπιλογῆς, σέ
ὅλους μας. 

Ἡ ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ ὑψηλοῦ καί
ἁγίου στόχου, πού εἶναι καί ὁ πραγματικός
λό γος τῆς ὑπάρξεώς μας, προϋποθέτει ὅμως
θέληση γιά ἀγώνα πρός θεραπεία καί κά-
θαρση τῶν σωματικῶν καί ψυχικῶν μας αἰ -
σθήσεων, «ἵνα καί ἡμεῖς ἐν και νότητι ζωῆς
περιπατήσωμεν» (Ρωμ. 6, 4). Αὐτήν τήν θε-
μελιώδη ἀλήθεια τονίζει ὁ ἱερός Γρηγόριος
ὁ Θεο λόγος ση μειώνοντας, «Διά τοῦτο κα-
θαρ τέον πρῶτον ἑαυτόν, εἶτα τῷ κα θαρῷ
προ σομιλητέον». Στήν ἴδια ποιμαντική γραμ-
μή κινεῖται καί ὁ μέγας δογματο λόγος τῆς
Ἐκκλησίας μας, ὁ ὅσιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκη -
νός, προτρέπων, «καθαρθῶμεν τάς αἰσθήσεις
καί ὀψόμεθα τῷ ἀπροσίτῳ φωτί τῆς Ἀναστά -
σεως, Χριστόν ἐξα στράπτοντα καί χαίρετε
φάσκοντα τρανῶς ἀκουσόμε θα, ἐπινίκιον
ἄδο ντες». 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 
Τά τελευταῖα χρόνια ἡ μεγάλη ἑορ-

τή τῆς Ἀναστά σεως τοῦ Κυρίου μας ἑορτά-
ζεται μέσα σέ ἕνα κλίμα ἔντονης ἀνησυχίας
καί προβληματι σμοῦ. Αὐτή ἡ πραγματικό-
τητα παρουσιάζεται ὡς ἡ ἀνα πόφευκτη συ-
νέ πεια μιᾶς βαθειᾶς πνευματικῆς καί ἠθικῆς
κρίσε ως, πού δοκιμάζει σκλη ρά τό ἀνθρώ-
πινο πρόσωπο καί τίς ἀντοχές τῆς κοινωνίας
μας. Τά σημερι νά πιεστικά προβλήματα
πού ἔχουν ὡς φανερή τους ἔκ φραση τήν βα-
θειά οἰκονομική κρίση πού πλήττει ἀδυσώ-
πητα καί τήν πατρίδα μας, φανερώ νουν μέ
τόν πιό ἐπώδυνο τρόπο τήν ἀπροθυμία μας
νά δημι ουργήσουμε ἕναν κόσμο καλύτερο,
πού θά βασίζεται σέ πραγματικές καί δια-
χρονικές ἀξίες, πού νοηματοδοτοῦνται
αὐθεντικῶς ἀπό τόν Σταυρό, τήν λυτρωτική
θυσία καί τήν ζωηφόρο Ἀνάσταση τοῦ Θε-
ανθρώπου Κυρί ου μας. 

Εὔχομαι, μέσα ἀπό τήν ψυχή μου, τό
ἐφετεινό Πάσχα νά εἶναι ὄντως Πάσχα
ζωῆς, δηλαδή πραγματικό πέρασμα ἀπό
τόν κάθε λογῆς θάνατο στήν ζωή, δηλαδή
στόν Ἀναστάντα Χριστό. Ἄς ἀγωνισθοῦμε
μέ δυνατή πίστη καί φιλότιμο, ὥστε τοῦτο
τό Πάσχα νά γίνει ἡ ἀπαρχή μιᾶς νέας
ἀναστάσιμης πορείας γιά τόν καθένα μας
προσωπικῶς, γιά τήν πατρίδα μας καί γιά
τόν κόσμο ὁλόκληρο.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ

Διάπυρος εὐχέτης σας 
πρός τόν ἐνδόξως Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν Κύριον 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
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Ἀγαπητά μου παιδιά, Χριστός Ἀνέστη!
Γιά ἀκόμη μία φορά μέ τήν χάρη καί τό πλούσιο ἔλεος τοῦ Θεοῦ

ἡ σχολική χρονιά φθάνει στό τέλος της καί μαζί μέ αὐτήν πλησιάζουν οἱ
ἡμέρες τῶν πα νελληνίων ἐξετάσεων, στίς ὁποῖες θά κληθεῖτε νά δώσετε
τόν καλύτερό σας ἑαυτό, ὥστε νά μπορέσετε νά πετύχετε αὐτό πού γιά
πολλούς μοιάζει ἕνα ὄνειρο καί στόχος ζωῆς, τήν εἰσαγωγή σας δηλαδή
στά Ἀνώτερα καί Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά καί Τεχνολογικά Ἱδρύματα
τῆς τριτοβάθμιας ἐκπαίδευσης τῆς πατρίδας μας. 

Κοντά σας σέ αὐτές τίς ἀγωνιώδεις, δύσκολες καί ἰδιαιτέρως
ἀπαι τητικές ἡμέρες εἶναι ὄχι μόνο οἱ γονεῖς καί οἱ δάσκαλοί σας ἀλλά
καί ἡ Ἐκκλησία, ἡ φιλόστοργη πνευματική μητέρα ὅλων μας. Ὅλοι μας
προσευχόμαστε γιά σᾶς, ὥστε ὁ Κύριός μας νά βοηθήσει ὅλους καί ὅλες
σας νά ἀνταποκριθεῖτε μέ ἐπιτυχία στίς αὐξημένες ἀπαιτήσεις αὐτῆς τῆς
προ σπάθειας, καί οἱ κόποι σας νά βροῦν δικαίωση στά τετράδια τῶν
ἐξετάσεων. Χωρίς ἄγχος, μέ ἐμπιστοσύνη στίς δυνατότητές σας καί μέ
ὅπλο τήν πίστη καί το Φῶς πού ἀνέτειλε ἀπό τόν Τάφο τοῦ Ἀναστημέ-
νου Κυρίου μας, εἶναι βέβαιο ὅτι θά ἔχετε τήν καλύτερη δυνατή ἐπίδοση.
Προσεύ χομαι θερμῶς γι’ αὐτό.

Σᾶς εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου πλησμονή δυνάμεως
καί φωτισμοῦ στήν ὄμορφη αὐτή
προσπάθεια σας. Ὁ Θεός νά εἶναι
μαζί σας. Σᾶς συνοδεύω, αὐτές τίς
ἰδιαίτερες ὧρες, μέ τήν ἀγάπη καί
τήν προ σευχή μου. Καλή ἐπιτυχία. 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου

πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες 
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πού διαγωνίζονται
στίς Πανελλήνιες Σχολικές Ἐξετάσεις. 



Τοῦ Φιλοκτήμονα Χ. Φάκα
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T
ώρα πού κυκλοφορεῖ τό τεῦχος αὐτοῦ
τοῦ «Ἁγίου Νικήτα», ἔχουμε διανύσει τήν
ἐκκλησιαστική περίοδο τῆς Μεγάλης

Τεσσαρακοστῆς, κατά τήν ὁποία περιερχό-
μαστε οἱ πιστοί σέ κατάσταση αὐτοσυγκέν-
τρωσης, περισυλλογῆς, μεταμέλειας γιά τά
ἁμαρτήματά μας, τά «ἑκούσια καί ἀκούσια,
τά ἐν λόγῳ καί ἔργῳ, τά ἔν γνώσει καί
ἀγνοίᾳ, τά κατά νοῦν καί διάνοιαν», βιώ-
νουμε τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα καί
τόν κατ’ ἀλήθειαν χριστιανικό βίο, πού συ-
νίσταται ὄχι στή θρησκευτική θωράκιση τῆς
ἐγωτικῆς μας ἀτομικότητας, ἀλλά στή σύνα-
ψη καί καλλιέργεια σχέσεων ἀγαπητικῆς
κοινωνίας καί ἐπικοινωνίας μέ τό Θεό καί τούς
συνανθρώπους μας.

Ἔτσι προπαρασκευασμένοι εἰσερχόμαστε
στήν Μεγάλη Ἑβδομάδα, κατά τή διάρκεια
τῆς ὁποίας, μέ τή συμμετοχή μας στή λα-
τρευτική καί μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας,
νιώθουμε τήν ὕπαρξή μας νά πλημμυρίζει ἀπό
τήν ψυχική ἐκείνη ἀνάταση, πού ξεπερνᾶ τά
ἀνθρώπινα μέτρα καί σταθμά καί ὠθεῖ τό νοῦ
μας νά «ἐπαίρεται πρός τά οὐράνια».

Ὅλα βέβαια αὐτά εἶναι ἀδιανόητα γιά τόν
ἐκκοσμικευμένο ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας, τόν
ἐπηρεασμένο βαθύτατα ἀπό τόν ὀρθολογισμό
καί ἀντικρύζοντα μέ παγερότητα καί ἀδια-
φορία τίς λατρευτικές τελετές καί ἐκδηλώσεις
τῆς Ἐκκλησίας καί ὅσα περιλαμβάνει ἡ ἑλλη-
νορθόδοξη παράδοσή μας.

Μέ τήν εὐκαιρία λοιπόν τῆς εἰσόδου μας
στήν Μεγάλη Ἑβδομάδα ἄς ἐπισημάνουμε ὁρι-
σμένα γεγονότα πού ἔλαβαν χώρα λίγο πρίν
ἤ κατά τήν διάρκεια τῆς ἑβδομάδας τῶν

παθῶν τοῦ Κυρίου, ὅπως μᾶς τά περιγράφουν
οἱ εὐαγγελιστές καί οἱ ὑμνογράφοι τῆς Ἐκκλη-
σίας μας καί ἄς προσπαθήσουμε νά ἐμβαθύ-
νουμε στό βαθύτερο περιεχόμενό τους.

Ὁ Ἰησοῦς πορεύεται γιά τελευταία φορά
πρός τά Ἱεροσόλυμα, ὅπου θά ὑποστεῖ τά θλι-
βερά ἀλλά σωτήρια πάθη του, συνοδευόμενος
ἀπό τόν ὅμιλο τῶν μαθητῶν του. Κάποια στιγ-
μή, ἀπευθυνόμενος πρός αὐτούς, τούς λέγει:
«ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καί ὁ Υἱός
τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιε-
ρεῦσι καί γραμματεῦσι καί κατακρινοῦσιν
αὐτόν θανάτῳ καί παραδώσουσιν αὐτόν
τοῖς ἔθνεσι καί ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καί μα-
στιγώσουσιν αὐτόν καί ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καί
ἀποκτενοῦσιν αὐτόν καί τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
ἀναστήσεται» (Μάρκ. 10, 33-34). Οἱ μαθητές
του ὡστόσο, παρά τό γεγονός ὅτι ἐπανει-
λημμένως ὑπῆρξαν αὐτόπτες καί αὐτήκοοι
μάρτυρες θαυμαστῶν γεγονότων, πού μαρ-
τυροῦσαν τήν θεϊκή προέλευση καί ἰδιότητα
τοῦ Χριστοῦ, ἐν τούτοις ἀδυνατοῦν νά συλ-
λάβουν τό βαθύτερο περιεχόμενο τῶν λόγων
του.

Δύο μάλιστα ἀπ’ αὐτούς, οἱ ἀδελφοί
Ἰάκωβος καί Ἰωάννης, ὁ ἀγαπημένος μαθητής
τοῦ Ἰησοῦ, ἐκεῖ πού ὕστερα ἀπό λίγο καιρό
θά δεσπόζουν σταυροί θανατικοῦ μαρτυρίου,
αὐτοί ὁραματίζονται τιμητικές διακρίσεις
καί κοσμικά ἀξιώματα, ἐπηρεαζόμενοι προ-
φανῶς καί ἀπό τήν μητρική φιλοδοξία τῆς μη-
τέρας τους Σαλώμης. «Δός ἡμῖν - τοῦ λένε - ἵνα
εἷς ἐκ δεξιῶν σου καί εἷς ἐξ εὐωνύμων σου κα-
θίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου» (Μάρκ. 10, 37). Καί
ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου: «Οὐκ οἴδατε τί
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αἰτεῖσθε», ἀπάντηση πού ἐπισφραγίσθητε μέ
τήν ρήση: «ὅς ἐάν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν
ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος καί ὅς ἐάν θέλῃ
ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων
δοῦλος» (Μάρκ. 10,43-44). Εἶναι σάν νά τούς
λέγει ὅτι τό μεγαλεῖο τῆς κατά Χριστόν ζωῆς
ἔγκειται ὄχι στίς πρωτοκαθεδρίες, στήν ἀλα-
ζονεία, στήν ἔπαρση καί στά κοσμικά ἀξιώ-
ματα, ἀλλά στή διακονία, στήν προσφορά
στόν πάσχοντα συνάνθρωπό μας, ὅποιος κι’
ἄν εἶναι αὐτός κι ὅπως κι ἄν εἶναι. 

Ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης διηγεῖται ὅτι ἕξι
ἡμέρες πρίν ἀπό τό Πάσχα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς
στή Βηθανία καί κατέλυσε τό σπίτι τοῦ
Λαζάρου, «ὅν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν». Ἡ ἀδελ-
φή τοῦ Λαζάρου Μαρία, ἡ ὁποία, ἀκροώμενη
μέ προσοχή τούς λόγους τοῦ Κυρίου, «τήν
ἀγαθήν μερίδα ἐξελέξατο», κάποια στιγμή
ἐκδηλώνει τήν ἀπέραντη ἀγάπη καί ἀφο-
σίωσή της πρός τό θεῖο Διδάσκαλο, τόν ἐγεί-
ραντα ἐκ νεκρῶν τόν ἀδελφό της, μέ τό νά
ἀλείψει τά πόδια Του μέ πολύτιμο μύρο, ἀπό
τό ὁποῖο εὐωδίασε ὅλο τό σπίτι, καί νά τά
σκουπίσει μέ τά μαλλιά τοῦ κεφαλιοῦ της. 

Τήν ἴδια στιγμή ὁ Ἰούδας, πού κρατοῦσε
τό γλωσσόκομο, δηλ. τό κοινό ταμεῖο, τό κυ-
τίο τῶν συνεισφορῶν, καί κατακρατοῦσε
κρυφά γιά τόν ἑαυτό του τά χρήματα πού ρί-
χνονταν σ’ αὐτό, ἐξανίσταται. «Διατί - λέγει
διαμαρτυρόμενος - τοῦτο τό μύρον οὐκ
ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καί ἐδόθη
πτωχοῖς;». (Γιατί αὐτό τό μύρο δέν πουλή-
θηκε γιά τριακόσια δηνάρια καί δέ δόθηκε
τό ἀντίτιμό του στούς φτωχούς;).

Ἀνεξάρτητα ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ πρό-
θεση τοῦ Ἰούδα ἦταν δόλια καί ἀνειλικρινής,
τό ἐρώτημά του ὡστόσο, κατά τούς ὀρθο-
λογιστές, ἦταν λογικό καί σωστό. Στή χρι-
στιανική δεοντολογία ὅμως ἔχουμε ἐνίοτε τό
φαινόμενο τῆς ὑπέρβασης τῆς ἀνθρώπινης λο-
γικῆς. Αὐτό ἰσχύει καί στήν περίπτωση τοῦ
ἐρωτήματος τοῦ Ἰούδα. Ὁ Κύριος βέβαια
ἀπάντησε λέγοντάς του: «ἄφες αὐτήν... τούς
πτωχούς γάρ πάντοτε ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμέ

δέ οὐ πάντοτε ἔχετε» (Μάρκ. 12, 8). Νά
ἐννοοῦσε ἄραγε ὅτι ἐκεῖνο πού χρειαζόμα-
στε πρῶτα ἀπ’ ὅλα οἱ χριστιανοί εἶναι νά βά-
λουμε μέσα μας τό Χριστό, νά τοῦ προσφέ-
ρουμε ὅλη τήν ὕπαρξή μας, «πᾶσαν τήν
ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα»
ὅπως λέμε στή θεία Λειτουργία, καί τότε ὄχι
μόνο τό τίμημα τοῦ μύρου θά προσφέρουμε
στούς πτωχούς, ἀλλά καί ὅλη τήν ὕπαρξή
μας.

Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ἦταν ὁ μαθητής τοῦ
Χριστοῦ πού ξεχώριζε γιά τήν τόλμη του, τή
ζωντάνια, τόν αὐθορμητισμό καί τήν παρ-
ρησία, τήν ὁποία ἐπέδειξε ἰδιαίτερα τήν
ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, μετά τήν ἐπιφοίτη-
ση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στούς Ἀποστόλους.
Ἦταν ἐπίσης ὁ μαθητής ὁ ὁποῖος, ἀπαντών-
τας κάποτε στήν ἐρώτηση τοῦ Κυρίου: «ὑμεῖς
τίνα με λέγετε εἶναι;», ὁμολόγησε ὅτι «σύ εἶ
ὁ Χριστός ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος»,
ἀπάντηση - ὁμολογία, τήν ὁποία ὁ Χριστός
χαρακτήρισε ὡς τήν πέτρα, ὡς τό θεμέλιο
λίθο τῆς Ἐκκλησίας. Ἦταν ἀκόμη ὁ μαθητής
πού εἶχε δώσει στό Χριστό τήν ὑπόσχεση:
«Κύριε, μετά σοῦ ἕτοιμός εἰμι καί εἰς φυλα-
κήν καί εἰς θάνατον πορεύεσθαι» (Λουκ. 22,
33).

Ἀλήθεια!  Ποιός θά περίμενε αὐτός ὁ μα-
θητής, ὅταν ὁ Ἰησοῦς ἀνακρινόταν ἀπό τόν
ἀρχιερέα Ἄννα, νά ἀρνηθεῖ καί μάλιστα μέ
ὅρκο ὅτι ἦταν γνωστός καί μαθητής τοῦ Χρι-
στοῦ, κι αὐτό ὄχι ἐνώπιον κάποιου ἀξιω-
ματούχου - πολέμιου τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ἐνώ-
πιον μιᾶς παιδίσκης, μιᾶς δούλης. Ἀπό τή
στιγμή ἐκείνη ὁ Πέτρος ἔπαυσε νά εἶναι μα-
θητής καί ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ ὁ
ἴδιος ἀρνήθηκε τήν ἰδιότητά του αὐτή, μο-
λονότι ἀμέσως μετά τήν ἄρνησή του καί τό
λάλημα τοῦ ἀλέκτορα μετανόησε εἰλικρινά
καί ἔκλαυσε πικρά. Ἔτσι ἐξηγεῖται καί ἡ
ἐντολή τοῦ ἀγγέλου πρός τίς μυροφόρες γυ-
ναῖκες μετά τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου:
«εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καί τῷ Πέτρῳ
ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τήν Γαλιλαίαν» (Μάρκ.
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16,7). Ἀναφέρεται στήν ἀγγελική αὐτή ρήση
τό ὄνομα τοῦ Πέτρου χωριστά, γιατί ὁ Πέ-
τρος εἶχε ἐκπέσει ἀπό τήν ἰδιότητα τοῦ μα-
θητῆ τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀποκατάστασή του
στό ἀποστολικό ἀξίωμα ἔγινε λίγες μέρες
μετά τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ὅταν ὁμο-
λόγησε ἐνώπιόν Του τρεῖς φορές, ὅσες καί
τόν εἶχε ἀρνηθεῖ, ὅτι τόν ἀγαπᾶ ὅπως πρίν,
ὁπότε ἄκουσε τήν ἐντολή του: «βόσκε τά
πρόβατά μου». 

Ἐκεῖνο πού προέχει στήν περίπτωση
τῆς ἄρνησης τοῦ Πέτρου εἶναι ἡ εἰλικρινής
καί ἔμπρακτη μετάνοια πού ἐπέδειξε ἀμέσως
μετά τή συνειδητοποίηση τῆς πράξης του.
Χάρη σ’ αὐτήν πέτυχε τήν πλήρη ἀποκατά-
στασή του στό ἀποστολικό ἀξίωμα. Καί ὁ
Ἰούδας μεταμελήθηκε γιά τήν προδοσία
τοῦ Χριστοῦ καί «ἐπέστρεψε τά τριάκοντα
ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καί τοῖς πρεσβυ-
τέροις λέγων· ἥμαρτον παραδούς αἷμα
ἀθῶον» (Ματθ. 27,3-4), ἀλλά ἡ μετάνοιά του
ἦταν ἐκ τοῦ πονηροῦ, ὄχι εἰλικρινής καί σω-
τηριώδης. Γι’ αὐτό καί ἐπισφραγίσθηκε μέ
δεύτερο ἔγκλημα, τήν αὐτοχειρία, ἀφοῦ
«ἀπελθών ἀπήγξατο» (Ματθ. 27,5).

Ἄλλα πρόσωπα, γιά τά ὁποῖα γίνεται
εἰδικός λόγος στά εὐαγγελικά ἀναγνώσμα-
τα καί στούς ὕμνους τῆς Μεγάλης Ἑβδομά-
δας, εἶναι ἡ ἁμαρτωλή γυναίκα, «ἡ ἐν πολ-
λαῖς ἁμαρτίαις, περιπεσοῦσα γυνή» ὅπως
γράφει ἡ Κασσιανή στό σχετικό τροπάριό
της, ἡ ὁποία προσῆλθε στό σπίτι τοῦ Σίμω-
να τοῦ Φαρισαίου, ὅταν βρισκόταν σ’ αὐτό
ὁ Ἰησοῦς, «καί στᾶσα ὀπίσω παρά τούς πό-
δας αὐτοῦ κλαίουσα, ἤρξατο βρέχειν τούς
πόδας αὐτοῦ τοῖς δάκρυσι καί ταῖς θριξί τῆς
κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμασσεν καί κατεφίλει τούς
πόδας αὐτοῦ καί ἤλειφε τῷ μύρῳ» (Λουκ. 7,

38), προκαλώντας τή δυσφορία καί δυσα-
νασχέτηση τοῦ οἰκοδεσπότη Σίμωνα. Ὁ Κύ-
ριος ὅμως τοῦ ἔδωσε ἀποστομωτική ἀπάν-
τηση λέγοντάς του, σύν τοῖς ἄλλοις: «ἀφέ-
ωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί, ὅτι ἠγά-
πησε πολύ»  (Λουκ. 7, 47).

Τό περιστατικό αὐτό τῆς ἁμαρτωλῆς
γυναίκας, σέ συνδυασμό μέ τήν ὁμολογία τοῦ
ληστῆ, τοῦ συσταυρωθέντος μέ τό Χριστό,
ὅτι αὐτός καί ὁ ἕτερος τῶν ληστῶν «ἄξια ὧν
ἔπραξαν ἀπολαμβάνουσι» καί τήν παρά-
κλησή του πρός τόν Ἰησοῦ νά τόν θυμηθεῖ
στή βασιλεία του, παράκληση γιά τήν ὁποία
ἀξιώθηκε νά εἶναι ὁ πρῶτος ἄνθρωπος πού
εἰσῆλθε στόν παράδεισο, ἀποδεικνύει περί-
τρανα πόσο ἀγαπητική καί συγχωρητική
εἶναι ἡ συμπεριφορά τοῦ Χριστοῦ πρός
τούς εἰλικρινά μετανοοῦντες ἁμαρτωλούς. Ὁ
Χριστός ὡς Κριτής δέν εἶναι ἕνας κληρός καί
ἀνάλγητος δικαστής, ἀλλά ὅλος ἀγάπη καί
συγχωρητικότητα. «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστίν»,
λέγει ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης (Α΄ Ἰωάν. 4,8).

Ἐντύπωση προκαλεῖ ὡστόσο τό γεγονός
ὅτι, ὅταν ὁ Ἰησοῦς ἀνακρινόταν ἀπό τόν
ἀρχιερέα Ἄννα καί ἕνας ἀπό τούς ὑπηρέτες
τόν ἐράπισε, διαμαρτυρήθηκε γιά μοναδική
φορά μέ τά λόγια: «εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρ-
τύρησον περί τοῦ κακοῦ· εἰ δέ καλῶς, τί μέ
δέρεις;» (Ἰωάν. 18, 23). Γιατί ἄραγε; Ἡ πα-
ράδοση ἀναφέρει ὅτι ὁ ὑπηρέτης αὐτός
ἦταν ὁ ἄλλοτε παραλυτικός, ὁ κατάκοιτος
ἐπί τριανταοκτώ ἔτη στήν κολυμβήθρα Βη-
θεσδά, πλησίον τῆς προβατικῆς πύλης, τόν
ὁποῖο ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς. Ἐάν ἡ παρά-
δοση αὐτή ἀληθεύει, δέν θά ἦταν φυσικό καί
ἀναμενόμενο νά ἐκφρασθεῖ ἡ δυσφορία καί
ἡ πικρία τοῦ Κυρίου γιά τό μέγεθος τῆς ἀχα-
ριστίας τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ;
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Γενικές διαπιστώσεις
Ὁ σημερινός ἄνθρωπος βρίσκεται κάτω

ἀπό ψυχολογική πίεση, τήν ὁποία προκαλεῖ
τό μέ χίλιους τρόπους καί ἀπό χίλια δυό κα-
νάλια προβαλλόμενο ὅραμα τῆς «κατανα-
λωτικῆς εὐτυχίας». Τό ἀδιάκοπο κυνήγι τοῦ
φευγαλέου αὐτοῦ ὁράματος - μιᾶς τελείωσης
μέσα ἀπό τήν ἀπόκτηση ὑλικῶν ἀγαθῶν καί
τήν κατανάλωση - δημιουργεῖ ποικίλα κοι-
νωνικά προβλήματα μέ ἀνυπολόγιστες πολ-
λές φορές ψυχοκοινωνικές ἐπιπτώσεις.

Τά κοινωνικά προβλήματα πού προωθεῖ ἡ
κοινωνία τῆς ἀφθονίας» εἶναι κατ’ ἐξοχήν
ἀντιπνευματικά, διότι συνδέουν τήν αὐτοε-
κτίμηση καί τήν αὐτοεπιβεβαίωση τοῦ
ἀνθρώπου μέ τήν ἱκανότητά του νά κατανα-
λώνει καί νά ἐπιδεικνύεται γι’ αὐτήν τήν κα-
τανάλωση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Κάθε μέσο
γιά τήν ἀπόκτηση τῆς δυνατότητας αὐτῆς γί-
νεται «θεμιτό», ἀπό τή στιγμή πού κοινω-
νικά ἀναγνωρίζεται καί «καταξιώνεται».

Εὐδαιμονισμός καί κατανάλωση
Εἰδικότερα, ἡ χυδαία εὐδαιμονιστική ἀντί-

ληψη τῆς ζωῆς λειτουργεῖ ἀποδυναμωτικά
καί ἀφήνει, ἰδιαίτερα τό νέο ἄνθρωπο, ἀνέ-
τοιμο νά ἀντιπαλαίσει μέ κάθε κατάσταση μέ
τήν ὁποία δέν ἔχει ἐξοικειωθεῖ. Ἀπό τό ἄλλο
μέρος συντείνει σέ μιά ἀγωγή, ἡ ὁποία συγ-
χέει τά ὅρια ἀνάμεσα στήν ἐλευθερία καί
τήν ἐλευθεριότητα καί κάνει τούς ἀνθρώ-
πους ἀνίκανους καί γιά στοιχειώδη ἀκόμη
αὐτοπειθάρχηση, ἐνῶ παράλληλα δέν τούς

μαθαίνει τόν στοιχειώδη νόμο τῆς ζωῆς, πού
ἀναφέρεται στό δικαίωμα νά παίρνεις, ἀλλά
καί στήν ὑποχρέωση νά δίδεις στόν ἄλλο,
τόν συγκεκριμένο ἄνθρωπο καί τήν ὁλότητα.

Ἐπιπλέον ὁ πολύτιμος χρόνος τῆς πεπε-
ρασμένης ζωῆς φορτίζεται μέ τό ἄγχος, ὄχι
πάντοτε τῆς ἐπιβίωσης, ἀλλά μέ τήν ἀγωνία
γιά τήν ἀπόκτηση ἀγαθῶν συχνά περιττῶν ἤ
καί ἀχρήστων. Παρασύρεται ὁ ἄνθρωπος
στό παιχνίδι τῆς ἀφθονίας καί εἰσέρχεται
στόν χορό τῆς σπατάλης, ὅταν ἀκόμη δέν
ἔχει ἀντιμετωπίσει βασικές ἀνάγκες τῆς ζωῆς.

Ἀλήθεια, ἔχομε ποτέ σκεφθεῖ μέχρι ποίου
σημείου ἔχει παύσει ὁ σημερινός ἄνθρωπος
νά ἐλέγχει τή ζωή του καί νά τή διαμορφώ-
νει ἀνάλογα μέ τίς πραγματικές ἀνάγκες καί
ἐπιθυμίες καί κυρίως μέ τίς βαθύτερες ἐφέσεις
τῆς ἀθάνατης ψυχῆς του; Εἶναι γεγονός ὅτι
ἀνύπαρκτες ἀνάγκες κατευθύνουν τή ζωή
μας καί μᾶς μεταβάλλουν ὅλο καί περισσό-
τερο σέ καταναλωτικές μηχανές.

Γι’ αὐτό καί ἡ ὀρθολογιστική χρησιμοποί-
ηση τῶν ἐπιτεύξεων τῆς τεχνολογίας θά μπο-
ροῦσε νά συντελέσει ἔτσι ὥστε νά μένει στόν
ἄνθρωπο περισσότερο ἐλεύθερος χρόνος καί
καλύτερη διάθεση, γιά νά ἀσχοληθεῖ μέ κάτι
τό οὐσιαστικότερο: τήν πνευματική ζωή, ὡς
στροφή πρός τόν Θεό, ἀλλά καί πρός τόν
συνάνθρωπο.

Συμβαίνει ὅμως τό ἀντίθετο. Ἀπό τή στιγμή
πού χωρίς νά τό ἀντιλαμβανόμαστε ὑποδου-
λωνόμαστε στά ὑλικά ἀγαθά καί ἀντί νά μᾶς
ὑπηρετοῦν τά ὑπηρετοῦμε καί ὑπάρχουμε γι’
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αὐτά, ἡ ζωή μας πτωχαίνει. Καταντᾶμε νά
ζοῦμε μέ τό ἄγχος τῆς ἀπόκτησης πραγμά-
των, τά ὁποῖα γίνονται κύριος στόχος τῆς
ζωῆς μας.

Τό πιό «μοντέρνο» θεωρεῖται ὅτι εἶναι καί
τό καλύτερο καί χίλια δυό παλιά καί ὡραῖα
πράγματα τά παραγκωνίζουμε καί τά
πετᾶμε, ἐπειδή δέν ταιριάζουν στίς τυποποι-
ημένες ἀξιώσεις, τίς ὁποῖες «σερβίρει» ἡ μα-
ζική βιομηχανική παραγωγή.

Πληγωμένες καί οἱ διαπροσωπικές 
σχέσεις

Ὅλα αὐτά ταυτόχρονα πληγώνουν καί τίς
ἀνθρώπινες σχέσεις. Ἐξαφανίζονται π.χ. σιγά
- σιγά οἱ πολύτιμες ἀνθρώπινες σχέσεις, οἱ
διάφορες ἐκδηλώσεις καί ἐπικοινωνίες μέ
πρόσωπα γνωστά καί προσφιλῆ, οἱ οἰκογε-
νειακές ἐπισκέψεις καί συναναστροφές, οἱ
ὁποῖες αὐτές καί μόνο αὐτές, ἀποτελοῦν τή
βάση καί τό θεμέλιο γιά τήν ἐπίτευξη μιᾶς
ἀνώτερης σέ ποιότητα ζωῆς.

Μέσα σέ μιά φρενίτιδα «νεωτερισμοῦ»
ἀφήσαμε τήν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης χειρονο-
μίας - πού ἔχει ἡ ἐγκαρδιότητα τῆς ἐπικοι-
νωνίας - καί ἐπικοινωνοῦμε μέ δῶρα «ἀπο-
δεικτικά» τῶν καλῶν μας αἰσθημάτων καί
προθέσεων, ἐκεῖ πού μιά γνήσια ἐπαφή ἔχει
πιά ἐκλείψει. Ἐκεῖνο πού τελικά ἀποδει-
κνύουμε εἶναι βέβαια ὅτι εἴμαστε ἄνθρωποι
«φτασμένοι» καί «ἐπιτυχημένοι» ἔχοντας τή
δυνατότητα νά κάνουμε δῶρα ἀνάλογα τῆς
θέσης μας.

Συγκεντρωνόμαστε κάπου ὄχι γιά νά συ-
ζητήσομε καί νά διασκεδάσομε πραγματικά,
ἀλλά γιά νά θορυβήσομε μέσα σέ μιά ἀτμό-
σφαιρα ἠλεκτρισμένη ἀπό ἐπιθυμίες καί ἱλα-
ρότητες. Καί ἐκεῖ πάλι μᾶς ἀπορροφᾶ τό
κλίμα τῆς ὑπερκατανάλωσης ὑλικῶν
ἀγαθῶν, πού μᾶς ἔχει γίνει δεύτερη φύση, μέ
ἀποτέλεσμα συχνά νά μή μποροῦμε πιά νά
σκεφθοῦμε, οὔτε καί νά ἀντιδράσουμε ὅμως.

Στεκόμαστε βουβοί καί παθητικοί μπρο-
στά στήν τηλεόραση καί δεχόμαστε κάθε
ἀνόητη φαντασμαγορία, κάθε ἠλίθιο φίλμ
καί κάθε ἀσυνάρτητο «σόου». Οἱ ἔμποροι
τοῦ ἐλεύθερου χρόνου «σερβίρουν» ἀποβλα-
κωτικά «ὑπερθεάματα», τά ὁποῖα μᾶς φαί-
νονται διασκεδαστικά ἐπειδή ἀρνηθήκαμε
σιγά-σιγά τήν φυσιολογική ἐπικοινωνία καί
αἰσθανόμαστε τήν ἀπειλή τῆς πλήξης καί τῆς
μοναξιᾶς νά μᾶς κυκλώνει ἀπό παντοῦ.

Ἀλλά, ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος σταδιακά καταργεῖ
τήν ἀνθρώπινη ἐπικοινωνία, σταθερά ἀλλοι-
ώνει καί τόν ἀνθρώπινο λόγο. Γι’ αὐτό, ἕνα
ἄλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα τοῦ σημερι-
νοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὅτι σταδιακά χάνει τήν
ἐπαφή καί μέ τόν ἀνθρώπινο λόγο. Ὁ γρα-
πτός λόγος τόν κουράζει· ὁ προφορικός πε-
ριορίζεται μόνο στά ἀπολύτως ἀναγκαῖα καί
καθημερινά. Ἡ ἀλλοτρίωση αὐτή πρός τό
παρόν ἐλέγχεται σ’ ἕνα βαθμό, οἱ συνέπειες
ὅμως τῆς ἀποστροφῆς τοῦ ἀνθρώπινου γρα-
πτοῦ καί προφορικοῦ λόγου παραμένουν.

Ὁ κλονισμός λοιπόν τῶν διαπροσωπικῶν
σχέσεων καί ἡ φτώχεια τῆς ἐπικοινωνίας δη-
λώνουν ἠθική καθίζηση, τήν ὁποία διαδέχε-
ται μέ τή σειρά της ἡ ἀκόλουθη κοινή διαπί-
στωση: ὅτι δηλαδή ἡ κοινωνία μας, ἀφοῦ
πέρασε μιά φάση γενικῆς χαλάρωσης τῶν
ἠθῶν - μέ τήν ἔννοια ὅτι καθετί, πού δέν
ἐρχόταν ἀπευθείας σέ ἀντίθεση μέ τό νόμο
κατάντησε νά εἶναι κοινωνικά ἀνεκτό - ὁδη-
γήθηκε στή φάση τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν
φαινομένων ἀνοικτῆς παρανομίας, πού ἀντι-
μετωπίζομε σήμερα: τῆς ἠθικῆς ἀδιαφορίας
(ἀμοραλισμός), τῆς κυνικότητας καί τῆς ἀνο-
μίας, φαινόμενα τά ὁποῖα προετοιμάζουν τό
ἔδαφος ὅπου τελικά φυτρώνει τό ἔγκλημα.
Αὐτοί ὅμως εἶναι οἱ καρποί τῆς σημερινῆς
καταναλωτικῆς καί ὑλιστικῆς κοινωνίας μας.

Συνεχίζεται
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Οἱ ἄνθρωποι κατεδίκασαν τόν Θεόν εἰς
θάνατον.ὁ Θεός ὅμως διά τῆς Ἀναστάσεώς
Του ″καταδικάζει″ τούς ἀνθρώπους εἰς
ἀθανασίαν. Διά τά κτυπήματα τούς ἀντα-
ποδίδει τούς ἐναγκαλισμούς.διά τάς ὕβρεις
τάς εὐλογίας.διά τόν θάνατον τήν ἀθανα-
σίαν. Ποτέ δέν ἔδειξαν οἱ ἄνθρωποι τόσον
μῖσος πρός τόν Θεόν, ὅσον ὅταν Τόν ἐσταύ-
ρωσαν.καί ποτέ δέν ἔδειξεν ὁ Θεός τόσην

ἀγάπην πρός τούς ἀνθρώ-
πους, ὅσην ὅταν ἀνέστη.
Οἱ ἄνθρωποι ἤθελαν νά

καταστήσουν
τόν Θεόν θνη-
τόν, ἀλλ᾽ ὁ

Θεός διά τῆς Ἀναστά-
σεώς Του κατέστησε
τούς ἀνθρώπους
ἀθανάτους. Ἀνέστη
ὁ σταυρωθείς Θεός
καί ἀπέκτεινε τόν

θάνατον. Ὁ θάνατος
οὐκ ἔστι πλέον. Ἡ

ἀθανασία κατέκλυσε τόν ἄνθρωπον καί
ὅλους τούς κόσμους του.

Οὕτως, ὅταν ὁ ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος
ἀποθνήσκῃ, ἀφήνει ἁπλῶς τό ἔνδυμα τοῦ
σώματός του διά νά τό ἐνδυθῇ ἐκ νέου κατά
τήν ἡμέραν τῆς Δευτέρας Παρουσίας.

Ἐάν ὁ Χριστός δέν ἀνέστη, διά τί τότε
νά πιστεύῃ κανείς εἰς Αὐτόν; Ὁμολογῶ εἰλι-
κρινῶς, ὅτι ἐγώ οὐδέποτε θά ἐπίστευον εἰς
τόν Χριστόν, ἐάν δέν εἶχεν ἀναστῆ καί δέν
εἶχε νικήσει τόν θάνατον, τόν μεγαλύτερον
ἐχθρόν μας. Ἀλλ᾽ ὁ Χριστός ἀνέστη καί ἐδώ-
ρησεν εἰς ἡμᾶς τήν ἀθανασίαν. Ἄνευ αὐτῆς
τῆς ἀληθείας, ὁ κόσμος μας εἶναι μόνον μία
χαώδης ἔκθεσις ἀπεχθῶν ἀνοησιῶν. Μόνον
μέ τήν ἔνδοξον Ἀνάστασίν Του ὁ θαυμαστός
Κύριος καί Θεός μας, μᾶς ἠλευθέρωσεν ἀπό
τό παράλογον καί τήν ἀπελπισίαν. Διότι
χωρίς τήν Ἀνάστασιν δέν ὑπάρχει οὔτε εἰς
τόν οὐρανόν οὔτε ὑπό τόν οὐρανόν τίποτε
πιό παράλογον ἀπό τόν κόσμον αὐτόν.οὔτε
μεγαλυτέρα ἀπελπισία ἀπό τήν ζωήν αὐτήν,
δίχως ἀθανασίαν. Δι᾽ αὐτό εἰς ὅλους τούς
κόσμους δέν ὑπάρχει περισσότερον δυ-
στυχισμένη ὕπαρξις ἀπό τόν ἄνθρωπον, πού
δέν πιστεύει εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ

καί τήν ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν (πρβλ. Α’
Κορ. 15, 19). «Καλόν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ

ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος» (Ματθ.
26, 24).

Τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἰουστίνου Πόποβιτς.
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ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ
Τούς τελευταίους δύσκολους καιρούς, πού ζοῦμε στόν τόπο μας, μέ φαινόμενα

θλιβερά, τῶν ὁποίων γινόμαστε μάρτυρες σέ καθημερινή βάση, οἱ ἔννοιες τοῦ ἔθνους, τῆς
παράδοσης καί τῆς πατρίδας ἀπαξιώθηκαν, ἄν δέν γελοιοποιήθηκαν, ἀπό τίς κρατοῦσες κυρίαρχες
ἀρνητικές ἰδεολογίες. Τώρα πολλοί Ἕλληνες μέσα στήν παγκόσμια οἰκονομική κρίση, πού ταλανίζει
καί πλήττει καίρια καί τή χώρα μας, ἀπελπισμένοι καί ἀπογοητευμένοι ἀπό τή φορά τῶν πραγ-
μάτων, πού ὁδηγεῖ στήν πιθανότητα μιᾶς χρεωκοπίας, κάνουν στροφή ἑκατόν ὀγδόντα μοιρῶν,
ἀπαρνοῦνται τίς προηγούμενες ἀρνητικές ἰδέες τους καί ἀποδέχονται, γιά νά παρηγορηθοῦν, τίς
ἔννοιες, πού προηγουμένως ἀναφέραμε, τίς ὁποῖες μέ βδελυγμία νωρίτερα ἀπέρριπταν. Καί, γιά
νά φανοῦν βασιλικότεροι τοῦ βασιλέως, καθώς διακηρύσσουν ὅτι τιμοῦν καί σέβονται πιά τίς ἔννοι-
ες τοῦ ἔθνους, τῆς παράδοσης καί τῆς πατρίδας, ὑπηρετοῦν πλέον, δυστυχῶς, ἰδεολογίες, πού μοι-
άζουν μέ αὐτές, ἀλλά δέν εἶναι οἱ ἴδιες. Ἔτσι τίς ἐκμεταλλεύονται μέ τρόπο πολύ ἐπικίνδυνο ἐπι-
διδόμενοι σέ δράσεις καί ἐνέργειες, πού ἀγγίζουν τά ὅρια τῆς παρανομίας καί τῆς αὐτοδικίας.

Θά ἔπρεπε ἴσως νά ἤμασταν πολύ πιό προσεκτικοί, ὅταν γινόταν μιά σαφής καί διαρκής ὀργα-
νωμένη προσπάθεια ἀπό συγκεκριμένους κύκλους ἀποδόμησης τοῦ ἔθνους καί τῆς παράδοσης καί
ὅταν νομίζαμε πώς ἔχουμε πιά ἐκτοξευθεῖ καί εἰσέλθει σέ ἕναν  ἀπροσδιόριστο καί παγκοσμιο-
ποιημένο χῶρο ἀπαλλαγμένοι ἀπό τό σύνδρομο τῆς προσήλωσης στά ἰδανικά τοῦ ἔθνους, τῆς πα-
τρίδας καί τῆς φυλετικῆς ἰδιοπροσωπείας μας. Κάποιοι, εἰδικά τώρα, καραδοκοῦν βρίσκοντας πολύ
ἑλκυστικές τίς ἔννοιες αὐτές γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν δικῶν τους ἱστορικῶν βλέψεων.

Χ.Ν.Χ.

ΠΑΛΙΝ ΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο κ. ΜΠΕΡΙΣΑ
Εὐκαίρως ἀκαίρως οἱ Ἀλβανοί μιλοῦν γιά τό ὄνειρό τους, τήν δημιουργία μιᾶς μεγάλης Ἀλβα-

νίας.
Ἔτσι μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 100 χρόνων ἀπό τήν κήρυξη τῆς Ἀνεξαρτησίας τους,

τήν 28-11-2012 στήν Αὐλώνα τῆς Β. Ἠπείρου ξεσπάθωσε ὁ πρωθυπουργός τους Μπερίσα μιλών-
τας γιά ἀγῶνες, πού θά ἔχουν ὡς στόχο ἕνα ἀλβανικό κράτος πού θά περιλαμβάνει τό Κόσοβο,
τή Φλώρινα, τήν Καστοριά, τήν Ἄρτα καί τήν Πρέβεζα. Ἀλλά καί στόν ἑορτασμό γιά τήν ἀνε-
ξαρτησία τῆς Ἀλβανίας τῶν Ἀλβανῶν μεταναστῶν στήν Ἑλλάδα, πού ἔγινε στό «Σπόρτιγκ» τήν
25 Νοεμβρίου 2013, ἀκούστηκε νά φωνάζουν: «Οἱ Ἀλβανοί ἀπό τήν Πρέβεζα μέχρι τό Κόσοβο».

Ἀποδεικνύεται λοιπόν ὅτι οἱ Ἀλβανοί ἐσκεμμένα ἀγνοοῦν καί παραποιοῦν τήν Ἱστορία πού
λέγει: 1ον ὅτι μέ τή Συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου στίς 28 Ἰουλίου/10 Αὐγούστου τοῦ 1913 ἀνα-
κηρύχθηκε ἀπό τίς Μεγάλες Δυνάμεις ἡ ἀνεξαρτησία τῆς Ἀλβανίας καί παραχωρήθηκε σ’ αὐτήν,
ἐντελῶς ἄδικα, ἡ Β. Ἤπειρος. 2ον ὅτι οἱ ἱστορικές συγκυρίες καί τά συμφέροντα τῶν Μεγάλων
Δυνάμεων τούς εὐνόησαν καί τούς παραχωρήθηκε τόσο ἡ Β. Ἤπειρος ὅσο καί ἡ ἀνεξαρτησία
τους. «Συνδυασμός τῶν ἀλληλοσυγκρουομένων διαθέσεων καί τῶν δύο δυνάμεων (Αὐστροουγ-
γαρίας καί Ἰταλίας) ἦτο ἡ δημιουργία τῆς Ἀνεξαρτήτου Ἀλβανίας»1. 3ον ὅτι οἱ Εὐρωπαϊκές Δυ-
νάμεις μέ τή συμφωνία τῆς Κερκύρας τόν Μάϊο τοῦ 1914 ἀναγνώρισαν τήν αὐτονομία τῆς Β.
Ἠπείρου καί «παρεχωροῦντο εἰς τάς ἐπαρχίας Ἀργυροκάστρου καί Κορυτσᾶς, τῶν ὁποίων ἀνε-
γνωρίζετο ἡ ἑλληνικότης, προνόμια εὐρύτατα διοικητικά, ἐκκλησιαστικά, σχολικά ὡς καί ἐλευ-
θερία χρησιμοποιήσεως κατ’ ἀρέσκειαν γλωσσικοῦ ἰδιώματος2.
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Ἑπομένως ἐμεῖς εἴμαστε οἱ κατάφωρα ἀδικημένοι, ἀφοῦ τρεῖς φορές οἱ στρατιῶτες μας
μπῆκαν στήν Β. Ἤπειρο, τρεῖς φορές ἀναγκάστηκαν νά τήν ἐγκαταλείψουν ὕστερα ἀπό ἀπαί-
τηση τῶν «συμμάχων» μας, γιά νά κοκορεύονται οἱ Ἀλβανοί καί νά μιλοῦν γιά τά ὄνειρά
τους, ὄνειρα θερινῆς νυκτός. Ἐμεῖς μ’ ὅλο τό δίκαιό μας πρέπει νά φωνάζουμε καί νά διεκδι-
κοῦμε ὅσα μᾶς πῆραν λόγῳ τῶν διαφωνιῶν τους οἱ μεγάλοι.

Εὐτυχῶς πού αὐτή τή φορά οἱ παράλογες δηλώσεις τοῦ κ. Μπερίσα ἀνάγκασαν τήν Ἑλλη-
νική Κυβέρνηση νά ματαιώσει τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Δημητρίου
Ἀβραμόπουλου.

Κάτι εἶναι καί αὐτό, περιμένουμε πολύ περισσότερα.
Γ. Στ. Μ.

1. Σπ. Μαρκεζίνη. Πολιτική Ἱστορία τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος , τόμ. 3, σ. 226.
2. Ὅ.π., σ. 227.
3. Βορειοηπειρωτικό Βῆμα, Ὀκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2012, σ. 5.

Ἔστι πορισμός μέγας ἡ εὐσέβεια μετά αὐταρκείας
(Τιμ. Α΄, σ. 6)

Ὅσο παρατηροῦμε τόν βιοτικό καί πολιτισμικό ὑλισμό τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλά καί τήν δίψα
τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου γιά κάτι ἀνώτερο, πού νά ἀνταποκρίνεται στίς βαθύτερες ἀνησυχίες
τοῦ ἀνθρώπου, ἔρχεται στό νοῦ μας ὁ λόγος τοῦ σοφοῦ Ἀριστοτέλη: «Ἡ εὐδαιμονία τῶν αὐτάρ-
κων ἐστί». Ἡ εὐτυχία, λέγει ὁ Ἀριστοτέλης, δέν βρίσκεται στά πολλά ἀγαθά καί τίς ἀπολαύ-
σεις τίς ὑλικές τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά εἶναι προνόμιο αὐτῶν πού ἀρκοῦνται σ’ αὐτά πού ἔχουν,
τά λίγα ἤ τά πολλά. Εἶναι αὐτάρκης «αὐτός πού μπορεῖ νά καλύπτει ἐπαρκῶς τίς ἀνάγκες του
μόνος του, μέ δικές του δυνάμεις καί εἰδικότερα αὐτός πού δέν ἐξαρτᾶται οἰκονομικά ἀπό
ἄλλους»*.

Στήν Καινή Διαθήκη βρίσκουμε τή λέξη αὐτάρκης μιά φορά καί τή λέξη αὐτάρκεια 2 φορές,
πάντα μέ τήν πρώτη σημασία. Γράφει π.χ. ὁ ἀπόστολος Παῦλος στόν μαθητή του Τιμόθεο:
«Ἔστι δέ πορισμός μέγας ἡ εὐσέβεια μετά αὐταρκείας» (Α΄ Τιμ. 6,6). Σέ ἁπλῆ γλώσσα κατά
τή μετάφραση τῶν 4 καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσ/νίκης, «ἡ εὐσέβεια εἶναι, πραγ-
ματικά, πηγή κέρδους, ὅταν ἀρκεῖται κανείς σ’ ἐκεῖνα πού ἔχει». Καί στήν πρός Φιλιππησίους
ἐπιστολή 4,11 πάλι ὁ ἀπόστολος Παῦλος σημειώνει: «Ἐγώ γάρ ἔμαθον ἐν οἷς εἰμι αὐτάρκης
εἶναι». Δηλαδή «ἐγώ ἔμαθα νά εἶμαι εὐχαριστημένος εἰς ὅ,τι ἔχω».

Ἡ αὐτάρκεια λοιπόν εἶναι ἀρετή καί ὁ αὐτάρκης εὐτυχής. Δέν τό λέμε ἐμεῖς, τό εἶπε ὁ Ἀπ.
Παῦλος, τό ἔγραψε ὁ σοφός Ἀριστοτέλης.

Ὅμως τό μάτι τοῦ χοϊκοῦ ἀνθρώπου, ὅπως εἴμαστε οἱ πιό πολλοί, εἶναι ἄπληστο, εἶναι ἀχόρ-
ταγο, λέγει ὁ λαός. Δέν ἱκανοποιεῖται σ’ αὐτά πού ἔχει. Κι ὅταν ἀκόμα αὐτά εἶναι πολλά, τά
βλέπει λίγα καί ἀρχίζει ἕνα ἀγώνα χωρίς τελειωμό γιά τόν πολλαπλασιασμό τῆς κινητῆς καί
ἀκίνητης περιουσίας του, μέ ἀποτέλεσμα νά βρίσκεται συνέχεια σέ ἔνταση καί ἀνησυχία. Μέ
τέτοιες ὅμως προϋποθέσεις δέν οἰκοδομεῖται ἡ εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου.

Καί τώρα πού ἡ οἰκονομική κρίση χτυπάει ἐπίμονα τήν χώρα μας, τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ
μας, ἐπειδή εἴμαστε μαθημένοι μέ τά πολλά δυσανασχετοῦμε ἀκόμη περισσότερο. Ἄν εἴχαμε
τήν εὐλογημένη ἀρετή τῆς αὐτάρκειας, ἄν ἤμασταν αὐτάρκεις, θά ἦταν διαφορετικά τά πράγ-
ματα, ἴσως δέ θά φτάναμε στό σημερινό κατάντημα.

Εὐτυχής ὁ ἄνθρωπος, ὅταν μέ δική του ἐπιλογή, αὐτοπροαίρετα, ἀκολουθεῖ τόν εὐλογη-
μένο δρόμο καί τρόπο τῆς αὐτάρκειας. Τόν βλέπουμε καί τόν καλοτυχίζουμε καί ταλανίζουμε
τούς ἑαυτούς μας, πού ἀλλιῶς ἤμασταν (κακο)μαθημένοι.

Γ. Στ. Μ.
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Στίς 5 Μαρτίου τοῦ ἔτους 2003 ὁ Κύριος τῆς
ζωῆς καί τοῦ θανάτου, καθώς οἱ βουλές Του εἶναι
ἀνεξιχνίαστες, «κρίμασιν οἷς Ἐκεῖνος οἶδε», τόν
μέχρι τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης
κυρό Μάξιμο Ξύδα πῆρε κοντά Του τελείως
ξαφνικά καί τόν μετέστησε ἀπό τόν χῶρο τῆς
στρατευομένης Ἐκκλησίας στό χῶρο τῆς θριαμ-
βευούσης. Κλῆρος καί λαός τῆς Μητροπόλεως κή-
δεψαν τότε τόν πολύκλαυστο Μητροπολίτη τους
συνοδεύοντάς τον στήν τελευταία ἐπί γῆς κατοι-
κία του σέ ἀναγνώριση τῆς ἐπί δεκαεννέα συνα-
πτά ἔτη ἀνεκτίμητης προσφορᾶς του στό πλήρω-
μα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ἀπεριόριστης
ἀγάπης του πρός αὐτό.

Οἱ Σερραῖοι αἰσθάνθηκαν γιά λίγο τήν κατά
κόσμον ὀρφάνια τους, καθώς στερήθηκαν ἀπό τήν
ἀνύστακτη πνευματική διακονία τοῦ κοιμηθέντος
Μητροπολίτη τους. Καί δέν ἔπαψαν νά προσεύ-
χονται πρός τόν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας Ἰησοῦν
νά ἀναδείξει χωρίς καθυστέρηση ἄξιο κατά πάν-
τα διάδοχο τῆς ἀρχιερωσύνης τοῦ κυροῦ Μαξί-
μου. Καί ὁ Κύριος ἀπάντησε ἀμέσως. Στίς 16 Μαΐ-
ου τοῦ 2003 συνῆλθε ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρ-
χίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπό τήν προ-
εδρία τοῦ ἀειμνήστου τώρα Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδού-
λου καί ἐξέλεξε ὡς νέο Μητροπολίτη Σερρῶν καί
Νιγρίτης τόν μέχρι τότε Βοηθό Ἐπίσκοπο Σαλώ-
νων καί Ἀρχιγραμματέα τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Θεολό-
γο Ἀποστολίδη.

Τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Μητροπόλε-
ώς μας δέχτηκε μέ ἄφατη ἀγαλλίαση καί ἐνθου-
σιασμό τήν εἴδηση τῆς ἐκλογῆς τοῦ νέου τους πνευ-
ματικοῦ πατρός ἔχοντας συνείδηση τοῦ γεγονό-
τος ὅτι ὁ νέος τους Μητροπολίτης ἦταν πνευμα-
τικό ἀνάστημα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδού-

λου, νέος κατά τήν
ἡλικία (μόλις 36
ἐτῶν) καί παρεῖχε
τά ἐχέγγυα ὅτι θά
ἀ ν α δ ε ι κ ν υ ό τ α ν
κατά πάντα ἄξιος
τοῦ προκατόχου
του κυροῦ Μαξί-
μου, πού κατά τό
διάστημα τῆς ἀρχιε-
ρατείας του εἶχε
προσφέρει τεράστιο ἔργο πνευματικῆς καί ὑλικῆς
διακονίας στό ποιμαινόμενο ἀπ’ αὐτόν  πλήρω-
μα τῆς Μητροπόλεώς του.

Καί οἱ προσδοκίες του δέν διαψεύσθηκαν. Ἡ
ἐνθρόνιση τοῦ νέου Μητροπολίτη κ. Θεολόγου μέ
βυζαντινή μεγαλοπρέπεια καί σύμφωνα μέ τίς δια-
τάξεις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ ἔγινε στήν
ἐκκλησιαστική καθέδρα τῶν Σερρῶν στίς 21
Ἰουνίου 2003 καί στή Νιγρίτα στίς 28 Ἰουνίου

Τοῦ Χαράλαμπου Ν. Χαραλαμπίδη
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2003. Στόν ἐνθρονιστήριο λόγο του ὁ νέος Μη-
τροπολίτης, μεταξύ ἄλλων, ζήτησε ἀπό τόν κλῆρο
καί τόν πιστό λαό νά προσεύχεται στόν Μεγάλο
Ἀρχιποίμενα τῆς Ἐκκλησίας Χριστό νά τόν ἀνα-
δείξη ἄξιο διάδοχο τοῦ προκατόχου του .

Συμπληρώνονται, λοιπόν, τόν φετεινό Ἰούνιο
δέκα χρόνια γόνιμης καί πολύκαρπης ἀρχιερατείας
τοῦ Μητροπολίτη μας κ. Θεολόγου. Ἡ συμπλή-
ρωση τῆς δεκαετίας αὐτῆς ἄς θεωρηθεῖ ὡς ἕνας
σταθμός καί μιά ἀφορμή νά ἀποτολμήσουμε ἕνα
σύντομο ἀπολογισμό τῆς πνευματικῆς του δια-
κονίας στήν τοπική μας Ἐκκλησία, ἡ ἔκταση καί
τό βάθος τῆς ὁποίας δικαιώνει πλήρως τίς προσ-
δοκίες ἀπ’ αὐτόν τοῦ σερραϊκοῦ λαοῦ κατά τήν
ἡμέρα τῆς ἐνθρόνισής του καί τοῦ δίνει τήν βε-
βαιότητα ὅτι κατά τά ἑπόμενα ἔτη, τῆς προσφορᾶς
του θά εἶναι περισσότερο ἀποδοτικά καί καρ-
ποφόρα.

Ἐπιχειροῦμε, μέ κίνδυνο νά προσκρούσουμε
στό ταπεινό φρόνημα τοῦ Μητροπολίτη μας,
πού δέν θέλει νά προβάλλεται τό ἔργο του ὡς προ-
σωπικό του κατόρθωμα, μιά ἀδρομερή καταγραφή
τῶν ἐπιτευγμάτων τῆς Μητροπόλεως κατά τήν δε-
καετία, πού πέρασε.

Πρῶτο μέλημα τοῦ νέου Ποιμενάρχου μας σέ
μιάν ἐποχή πού ἡ τεχνολογία τῆς ἐπικοινωνίας καί
τῆς πληροφορίας βρίσκεται στό ἀπόγειό της,
ἦταν νά ἱδρύσει τοπικό ἐκκλησιαστικό ραδιο-
φωνικό σταθμό, πού ἐκπέμπει ἀνελλιπῶς μέ τήν
ὀνομασία «Ράδιο Κιβωτός» στήν συχνότητα 99,2
τῶν F.M. τόν «Λόγο τῆς Ζωῆς». Τά ἐγκαίνιά του
ἔγιναν στίς 15 Φεβρουαρίου 2004. Παραλλήλως

ὀργανώθηκαν οἱ κεντρικές διοικητικές ὑπηρεσίες
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί σχεδιάσθηκε ἡ παρουσία
τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας στό Διαδίκτυο. 

Ἀναβαθμίστηκε ἀπό ἄποψη περιεχομένου
καί ἐμφάνισης τό μηνιαῖο (τώρα διμηνιαῖο) πε-
ριοδικό τῆς Μητροπόλεώς μας «Ἅγ. Νικήτας».
Ἐκεῖ δημοσιεύονται ἀξιόλογα ἄρθρα πνευματι-
κοῦ προβληματισμοῦ προβεβλημένων συντακτῶν
καί ἐνημερώνονται οἱ ἀναγνῶστες γιά τίς ἐκκλη-
σιαστικές δραστηριότητες τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
κατά τήν διάρκεια τοῦ χρόνου πού περνᾶ.

Μέ τήν ὀνομασία «Ψυχῆς Ἄκος» καί σέ πα-
ραχωρημένο μέ δωρεά εὐρύχωρο οἰκόπεδο σέ πε-
ρίοπτη θέση τῆς ὁδοῦ Παπαπαύλου στίς Σέρρες
χτίστηκε περικαλλές διώροφο οἰκοδόμημα, πού
ἐγκαινιάστηκε στίς 13 Ἀπριλίου 2008. Στό κτίριο
αὐτό στεγάζεται τό κειμηλιαρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως μέ πλῆθος ἐκθεμάτων σπανίων ἱερῶν
εἰκόνων, ἐκκλησιαστικῶν σκευῶν καί ἄλλων
ἱερῶν ἐνθυμημάτων, πού προέρχονται ἀπό τήν
ἐκκλησιαστική περιφέρεια, ἱερῶν ἀμφίων τῶν πά-
λαι ἀρχιερατευσάντων Μητροπολιτῶν τῆς Μη-
τροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης καί ὄχι μόνον. Στό
ἡμιυπόγειό του τό οἰκοδόμημα διαθέτει δύο
εὐρύχωρες αἴθουσες πολλαπλῶν χρήσεων.

Κόσμημα τῆς πόλης τῶν Σερρῶν ἀποτελεῖ τό
κτίριο τοῦ «Μαξιμείου Πνευματικοῦ Ἱδρύματος»,
πού ἀνήγειρε,  σέ δωρηθέν ἀπό τόν Δῆμο Σερρῶν
οἰκόπεδο, μέ προσωπικά του ἔξοδα ὁ Μητροπο-
λίτης κυρός Μάξιμος. Τό κτίριο αὐτό στεγάζει
πλῆθος πνευματικῶν δραστηριοτήτων. Στούς
προϋπάρχοντες δύο ὀρόφους ἔγινε ἡ προσθήκη
δύο ἐπιπλέον ὀρόφων, τοῦ 3ου καί τοῦ 4ου, στούς
ὁποίους στεγάσθηκε ἡ ἐκκλησιαστική βιβλιοθή-
κη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ τό ὄνομα «Μυ-
ριόβιβλος», πού περιλαμβάνει 25.000 τόμους βι-
βλίων ποικίλων γνωστικῶν πεδίων. Ἡ βιβλιοθή-
κη διαθέτει καί αἴθουσα ἐκδηλώσεων. Τά ἐγκαί-
νια ἔγιναν στίς 6 Δεκεμβρίου 2009.

Ἡ ὀξύτατη οἰκονομική κρίση, πού ταλανίζει
κυρίως τά τρία τελευταῖα χρόνια τή χώρα μας καί
πλήττει περισσότερο, ὅπως εἶναι φυσικό, τούς
οἰκονομικά ἀσθενέστερους ὁδήγησε τήν Μητρό-
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πολή μας νά καθιερώσει πλῆθος κοινωνικῶν
δραστηριοτήτων, σέ συνεργασία καί μέ ἄλλους
φορεῖς, γιά τήν ἀνακούφιση τῶν οἰκονομικά
πασχόντων. Ἔτσι ἱδρύθηκε τό «Κοινωνικό Παν-
τοπωλεῖο», πού ἐγκαινιάσθηκε στίς 8 Νοεμβρίου
2011 στήν πόλη τῶν Σερρῶν καί στίς 11 Μαρτί-
ου 2012 στήν πόλη τῆς Νιγρίτας. Στό παντοπωλεῖο
αὐτό μοιράζονται δωρεάν τρόφιμα καί ἄλλα χρει-
ώδη εἴδη σέ ἄπορες οἰκογένειες. Τά εἴδη συγκεν-
τρώνονται ἀπό προσφορές  πιστῶν τῆς μητρο-
πολιτικῆς περιφέρειας. Στίς 18 Μαρτίου 2012 ἔγι-
ναν τά ἐγκαίνεια τοῦ «Κοινωνικοῦ Ἰατρείου» τῆς
Μητροπόλεώς μας σέ συνεργασία μέ τόν Ἰατρι-
κό Σύλλογο Σερρῶν γιά τήν ἰατρική παρακο-
λούθηση τῶν ἀνασφαλίστων ἀδελφῶν μας καί στίς
25 Φεβρουαρίου 2013 ἐγκαινιάστηκε τό «Κοινω-
νικό Φαρμακεῖο» σέ συνεργασία μέ φαρμακο-
ποιούς τῆς πόλης τῶν Σερρῶν. Τό φαρμακεῖο χο-
ρηγεῖ δωρεάν φάρμακα σέ ἀνασφάλιστους ἀσθε-
νεῖς. Καί οἱ δύο αὐτές κοινωνικές δραστηριότη-
τες στεγάζονται σέ αἴθουσες τοῦ Μαξιμείου. 

Σέ εἰδικό κτίριο στό προαύλιο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ
Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑπταμύλων Σερρῶν, πού
γειτνιάζει μέ τό Γενικό Νοσοκομεῖο Σερρῶν, λει-
τουργεῖ, ἀπό τό 2011, ξενώνας φιλοξενίας ἀστέ-
γων καί συγγενῶν ἀσθενῶν, πού νοσηλεύονται σ’
αὐτό. Φέρει τό ὄνομα «Στοργή».

Ἀλλά ὁ Μητροπολίτης μας δέν ἐνδιαφέρεται
μόνον γιά τήν κάλυψη τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν τῶν
πνευματικῶν του τέκνων. Δείχνει στοργικά ἀνύ-
στακτη φροντίδα γιά τήν ἱκανοποίηση καί τῶν
πνευματικῶν ἀναγκῶν τῶν παιδιῶν του. Μέ
προσεγμένες χειροτονίες νέων κληρικῶν, πού
ἔχουν κλίση καί κλήση νά ὑπηρετήσουν τό Ἱερό
Θυσιαστήριο, κάλυψε ὅλες τῆς κενές ὀργανικές θέ-
σεις ἐφημερίων τῆς Μητροπόλεώς μας. Φιλακό-
λουθος ὁ ἴδιος καί ἀκαταπόνητος περιοδεύει
ὅλη τήν ἐκκλησιαστική του περιφέρεια, πού τοῦ
κληρώθηκε, καί τελεῖ μέ ἱεροπρέπεια ὅλες τίς
ἐκκλησιαστικές  ἀκολουθίες, πού προβλέπονται
ἀπό τό τυπικό τῆς Ἐκκλησίας μας, χωρίς νά πα-
ραλείπει νά ἀπευθύνει κάθε φορά πρός τό διψα-
σμένο ἐκκλησίασμα λόγο παρηγορίας καί πνευ-

ματικῆς οἰκοδομῆς κάνοντας χρήση τῆς εὐγλωτ-
τίας του καί τῆς ἄνεσης τοῦ λόγου, μέ τίς ὁποῖες
τόν ἔχει προικίσει ὁ Θεός. Γιά τήν ἱκανοποίηση
τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τοῦ πληρώματος τῆς
τοπικῆς Ἐκκλησίας ὀργάνωσε ἐπιστημονικά συ-
νέδρια καί ἡμερίδες μέ θέματα κυρίως ἐκκλησια-
στικά καί ἱστορικά  καί πολύ συχνά προΐσταται
συνάξεων κληρικῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς του πε-
ριφέρειας, πού ἀποβλέπουν στόν πνευματικό
ἀνεφοδιασμό τους καί στήν διαφύλαξη τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς τάξης καί διοικητικῆς εὐρυθμίας. Φι-
λαγιορείτης καί φιλομόναχος ἐπισκέπτεται πολύ
συχνά τίς Μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιά τόν προ-

σωπικό του πνευματικό ἀνεφοδιασμό. Ἔχει κα-
θιερωθεῖ πιά καί ἀποτελεῖ ἐκκλησιαστικό γεγο-
νός στή Μητρόπολή μας ἡ ἐτήσια προσκυνηματική
καλοκαιρινή ἀποδημία πολλῶν χριστιανῶν μέ
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ἀρχηγό τόν Μητροπολίτη μας στούς Ἁγίους Τό-
πους, ἀλλά καί στήν Κων/πολη, Μικρασία κλπ. Μέ
προσωπική φροντίδα τοῦ Μητροπολίτη κυροῦ
Μαξίμου ξεκίνησε ἡ ἀνέγερση τοῦ μεγαλοπρεποῦς
ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικήτα, συμπολιούχου τῶν
Σερρῶν στά νότια προάστια τῆς πόλης. Λόγῳ τοῦ
αἰφνίδιου θανάτου τό ἔργο ἔμεινε ἡμιτελές. Ὁ
Ναός λειτουργοῦσε στό ὑπόγειο. Ἡ ἀποπεράτω-
ση τοῦ Ἱ. Ναοῦ ἔγινε ἀπό τό σεπτό ποιμενάρχη μας
κ. Θεολόγο, ὁ ὁποῖος τά θυρανοίξια τοῦ ναοῦ τέ-
λεσε στίς 27 Φεβρουαρίου 2005 καί τά ἐγκαίνιά
του στίς 4 Μαΐου 2008. Ἔτσι ὁ ναός, ὁλοκληρω-

μένος καί ἐγκαινιασμένος ἀποτελεῖ κόσμημα γιά
τήν πόλη τῶν Σερρῶν. ̓ Επειδή ὁ πνευματικός μας
πατέρας γνωρίζει τήν ἁγιαστική δύναμη τῶν
ἱερῶν λειψάνων, φροντίζει πολύ συχνά νά ὑπο-
δέχεται σέ πολλούς ναούς τῆς ἐκκλησιαστικῆς του
περιφερείας ἱερά λείψανα Ἁγίων ἀπό διάφορες πε-
ριοχές τῆς Ἑλλάδας καί τμήματα τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ πρός ἁγιασμόν καί εὐλογίαν τῶν πιστῶν,
πού συρρέουν γιά προσκύνηση. Στίς 8 Νοεμβρί-
ου 2012 ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἐγκαινίασε τό
νέο Μητροπολιτικό  συσσίτιο τῶν Σερρῶν «Ὁ
Ἐπιούσιος Ἄρτος», πού στεγάζεται στόν ἱερό ναό
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Σερρῶν καί ὅπου κα-
θημερινά σιτίζονται ἐντελῶς δωρεάν περισσότε-
ροι ἀπό τετρακόσιους ἀδύνατοι οἰκονομικά Σερ-
ραῖοι.

Παρά τό μεγάλο βάρος τῶν ἀρχιερατικῶν του
καθηκόντων, ὁ Μητροπολίτης μας ἐξοικονομεῖ
χρόνο γιά τήν συγγραφή καί ἔκδοση βιβλίων ἱστο-
ρικοῦ, ἐκκλησιαστικοῦ καί θεολογικοῦ περιεχό-

μενου γιά ψυχική ὠφέλεια τοῦ πληρώματος τῆς το-
πικῆς Ἐκκλησίας. Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά τούς
τίτλους τῶν βιβλίων αὐτῶν. «Σερραίων διάσω-
σμα», «Προσκυνητάριον», «Ἅγιος Νικήτας»,
«Ἁγία Παρασκευή», «Ἅγιος Κάλλιστος», «Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Σερραῖος», «Ἱερός Ναός Ἁγίων Θεο-
δώρων». Προχώρησε σέ ὅλες τίς ἀπαραίτητες ἐνέρ-
γειες γιά τήν ἀνάδειξη τῶν τοπικῶν Ἁγίων μας
Ἰωάννου τοῦ Σερραίου, Καλλίστου Πατριάρχου
Κων/πόλεως καί Βενεδίκτου τοῦ Ἐζοβίτου.

Ἀνήγειρε καί λειτουργεῖ τό Ἐπισκοπεῖο Νι-
γρίτας πρός διευκόλυνση τῶν πιστῶν τῆς Μη-
τροπόλεώς μας καί προέβη σέ διοικητική ἀνα-
διάρθρωσή της μέ τή προσθήκη δύο νέων Ἀρχιε-
ρατικῶν Περιφερειῶν. Ἀνηγέρθησαν ἐπίσης τέσ-
σερις νέοι ἱεροί ναοί καί ἱκανά ἱερά παρεκκλήσια.
Προχώρησε στή συγκρότηση Γραφείου Νεότητος
τῆς Μητροπόλεως καί καθιέρωσε τακτικές συ-
νάξεις τῶν κατηχητῶν καί ἐτήσια τελετή λήξης τῶν

μαθητάτων τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου δείχνον-
τας ἔτσι τό ἀμέριστο ἐνδιαφέρον καί τήν ἀδιάκοπη
φροντίδα του γιά τήν νεότητα. Δημιούργησε
Κέντρα συμπαράστασης οἰκογενείας μέ συνερ-
γάτες ἐξειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς.
Στό κτίριο τοῦ «Μαξιμείου Πνευματικοῦ Ἱδρύ-
ματος» παραχώρησε χῶρο καί φιλοξενεῖ τήν κί-
νηση ἐκλεκτῶν φιλολόγων καθηγητῶν τῶν
Σερρῶν καί ἄλλων ἐπιστημόνων γιά τή σπουδή
τῶν ἔργων τῶν συγγραφέων τῆς ἀρχαίας ἑλλη-
νικῆς κλασικῆς φιλολογίας.

Ἔδειξε ὁ Μητροπολίτης μας πρακτικό καί
οὐσιαστικό ἐνδιαφέρον γιά τήν ἐπίλυση προ-
βλημάτων φυλακισμένων καί ἀσθενῶν, δημουρ-
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γώντας σχετικές διακονίες πού στελεχώθηκαν ἀπό
ἔμπειρους κληρικούς μας. Συστηματοποίησε τό φι-
λανθρωπικό καί πολιτιστικό ἔργο τῆς ἐκκλησια-
στικῆς περιφερείας του μέ σύνταξη καί ἔγκριση
κανονισμῶν λειτουργίας τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
«Παναγία ἡ Πονολύτρια» καί τοῦ Ἐπικοινω-
νιακοῦ καί Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος «Ἅγιος Νι-
κήτας ὁ Νέος».

Εὐλογία ἰδιαίτερη γιά τή Μητρόπολή μας ἀπο-
τέλεσε ἡ μέ ἐνέργειες τοῦ Σεβασμιωτάτου μας ἐπι-
στροφή καί τοποθέτηση στήν ἀρχική της θέση στό
παλαιό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώ-
ρων Σερρῶν τῆς μαρμάρινης εἰκόνος τῆς Παναγίας
Πονολύτριας τοῦ 11ου αἰώνα. Ἡ εἰκόνα αὐτή εἶχε
βίαια ἀποσπασθεῖ ἀπό τούς Βουλγάρους κατά τήν
δεύτερή τους κατοχή τῶν σερραϊκῶν ἐδαφῶν καί
φυλασσόταν, ἔπειτα ἀπό πολλές περιπέτειες, στό
ἐκκλησιαστικό μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Δράμας. Δεύτερη μεγάλη εὐλογία ἡ ἐπιστροφή τῆς
εἰκόνας τῆς Ἀποκαθήλωσης τοῦ Κυρίου καί το-

ποθέτησή της στήν ἀρχική της θέση. Ἡ εἰκόνα
αὐτή εἶναι τοῦ 14ου αἰώνα, μεγάλης καλλιτεχνικῆς
ἀξίας καί εἶχε κλαπεῖ ἀπό τήν Ἱερά Μονή Τιμί-
ου Προδρόμου Σερρῶν, ὅπου τώρα βρίσκεται καί
προσκυνεῖται ἀπό τούς πιστούς.

Ὁ Προκαθήμενος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας
δίνει ἕνα συστηματικό καί διαρκή ἀγώνα γιά τήν
ἐπιστροφή τῶν μητροπολιτικῶν καί μοναστη-
ριακῶν κειμηλίων (εἰκόνων, χειρογράφων, ἐκκλη-
σιαστικῶν κωδίκων κ.λπ.) πού λεηλατήθηκαν ἀπό
τά βουλγαρικά στρατεύματα κατά τήν διάρκεια
τῶν τριῶν βουλγαρικῶν κατοχῶν στά μακεδονι-
κά ἐδάφη. Τά κειμήλια αὐτά ἔχουν ἐντοπισθεῖ καί
κοσμοῦν σήμερα μουσεῖα τῆς Σόφιας καί ἡ ἐπι-
στροφή τους στήν Ἑλλάδα ἀπαιτεῖ λεπτούς δι-
πλωματικούς χειρισμούς. Διαρκές ἐπίσης τό ἐνδια-
φέρον του γιά τήν προκοπή καί στήριξη τῶν
Ἱερῶν Μονῶν τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἡ Ἱερά
Μονή Τιμίου Προδρόμου ἔχει ἐνταχθεῖ στό πρό-
γραμμα Ε.Σ.Π.Α. μέ πρόβλεψη χρηματικῆς ἐπι-
δότησης ἀξίας 3.500.000 εὐρώ γιά τήν συμπλήρωση
τῶν ἔργων ἀναστήλωσης τῆς Μονῆς. Ἔγινε ἡ ἀνέ-
γερση νέων πτερύγων στίς Ἱερές Μονές Παναγίας
Βύσσιανης, Τιμίου Σταυροῦ Ἁγίου Πνεύματος καί
Προφήτου Ἠλιού Ἁγίου Πνεύματος. Δεδομένη, φι-
λόστοργη, συνεχής καί διακριτική εἶναι ἡ προ-
στασία τοῦ φιλομονάχου Μητροπολίτη μας πρός
τίς Ἱερές Μονές τῆς περιφερείας του.

Αὐτά εἶναι ἁδρομερῶς μερικά ἀπό τά ἐπι-
τεύγματα τῆς πρώτης δεκαετίας τῆς ἀρχιερατεί-
ας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Θε-
ολόγου «τοῦ Κυρίου πάντοτε συνεργοῦντος»
καί τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ στηρίζοντος. Θερμή καί
ἐσωκάρδια εὐχή μας εἶναι νά ἀξιώσει ὁ Θεός τόν
Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Θεολόγο, νά προσφέρει
πολλές δεκαετίες πλούσιας πνευματικῆς  διακο-
νίας στόν τόπο μας πρός δόξαν τοῦ ἁγίου ὀνό-
ματός Του καί οἰκοδομή τοῦ λαοῦ Του.

«Θεολόγου, τοῦ Σεβασμιωτάτου καί θεοπρο-
βλήτου Μητροπολίτου τῆς ἁγιωτάτης Μητροπό-
λεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, εἴησαν πολλά, καρ-
ποφόρα καί ἅγια τά ἔτη!».
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Ἡ ἐν Γεθσημανῇ προσευ-
χή τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀναμ-
φιβόλως ἡ ὑψίστη πασῶν τῶν
προσευχῶν κατά τήν ἐσωτε-
ρικήν αὐτῆς ἀξίαν καί τήν κο-
σμοσωτήριον δύναμιν. Συγ-
χρόνως ἀποτελεῖ αὕτη μίαν
τῶν πολυτιμοτέρων ἀποκα-
λύψεων περί Θεοῦ καί Ἀνθρώ-
που. Προσφερθεῖσα εἰς τόν
Θεόν Πατέρα ἐν τῷ Πνεύματι τῆς Θείας ἀγάπης,
θά ἐνεργῇ αἰωνίως ἐν τῷ κοσμικῷ εἶναι ὡς Φῶς
πάντοτε ἀμείωτον. Ὡς ἱστορικόν γεγονός δέν
διήρκεσεν ἐπί μακρόν· ὡς πνευματική ὅμως
πρᾶξις θείας ἀγάπης ἔλαβεν ἀρχήν πρό κατα-
βολῆς κόσμου (βλ. Α΄ Πέτρ. α΄ 20), καί δέν παύει
νά ἐνεργῇ μέχρι σήμερον. Τήν παρουσίαν τῆς δυ-
νάμεως αὐτῆς αἰσθανόμεθα κατά τάς ὥρας
τῆς προσευχῆς ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσμου, κατ’ ἐξο-
χήν ὅμως κατά τήν τέλεσιν τῆς θείας Λειτουρ-
γίας. Ἡ ἁγιότης καί τό μεγαλεῖον αὐτῆς ἑλκύουν
τή καρδίαν ἐκείνων, οἵτινες διεφύλαξαν ἐν
ἑαυτοῖς τήν εἰκόνα τοῦ Ζῶντος Θεοῦ.

Ὁ Κύριος ἐν τῇ προσευχῇ ταύτῃ συμπεριέ-
λαβε πᾶν ὅ,τι ἐγένετο ἀπό τῆς ἐμφανίσεως εἰς
τήν ζωήν τοῦ Πρώτου Ἀδάμ μέχρι τοῦ ἐσχάτου
ἀνθρώπου, ὅστις μέλλει νά γεννηθῇ ἐκ γυναι-
κός. Οὕτως ἐδιδάχθημεν νά φρονῶμεν ἐν τῇ
Ἐκκλησία ἡμῶν (βλ. Ἰωάν. α΄ 29, Α΄ Ἰωάν. β΄ 2).
Ἐστερημένοι ὑπαρκτικῆς ἐμπειρίας παρομοίας
ἀγάπης, δέν δυνάμεθα νά συλλάβωμεν τήν
ἀκαταμάχητον ἐνέργειαν αὐτῆς, ἥτις φωτίζει
ἀνά τούς αἰῶνας πάντα ἄνθρωπον διψῶντα νά
δεχθῇ τήν δωρεάν ταύτην. «Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ
παρελεύσονται», τό ἔργον ὅμως τό τελεσθέν ὑπό

τοῦ Χριστοῦ (βλ. Ἰωάν.
ιζ΄ 4) «οὐ μή παρέλθῃ»
(πρβλ. Ματθ. κδ΄ 35). Ἡ
προσευχή αὕτη εἰσέρ-
χεται εἰς τήν ἀσίγητον
δοξολογίαν τῶν οὐρα -
νῶν, εἰς τό οὐσιῶδες
αὐτῆς περιεχόμενον.
Δέν παύει νά συναρ-
πάζῃ τό πνεῦμα ἡμῶν,

νά γεννᾷ ἐν ἡμῖν τόν πόθον ὅπως ἀνταπο-
κριθῶμεν εἰς αὐτήν μετά τῆς αὐτῆς ὁλοκληρω-
τικῆς - «εἰς τέλος» - ἀγάπης καί ἐν τῷ αἰῶνι καί
ἐν τῷ μέλλοντι.

Ἅπασα ἡ οἰκουμένη ἐν τῇ πτώσει αὐτῆς μέμ-
φεται τόν Θεόν, ἐνοχοποιοῦσα Αὐτόν διά τά πα-
θήματα αὐτῆς. Μέμφεται ἐμπαθῶς ἐν τῇ ἀνα-
πηρίᾳ αὐτῆς, ἥτις εἶναι ἐπακόλουθον τῆς ἐκπτώ-
σεως ἀπό τῆς ἀγάπης Αὐτοῦ. Γνωρίζω τοῦτο καί
ἐξ ἰδίας πείρας. Ἀλλ’ ὁ Ἰησοῦς, ὁ ἄναρχος Θεός,
ἐν Γεθσημανῇ καί ἐπί τοῦ Γολγοθᾶ «ἐδικαίωσε»
τόν Θεόν Δημιουργόν. Ὁ «Ἄνθρωπος Χριστός
Ἰησοῦς» (Α΄ Τιμ. β΄ 5) «δικαιοῖ» ὡσαύτως τόν
Ἄνθρωπον - ἀνθρωπότητα ἐν τῇ κρίσει τοῦ
Θεοῦ καί Πατρός.

Ἐξ ἐπόψεως τοῦ ἀνθρώπου, ἐάν ὁ Θεός εἶναι
τοιοῦτος, ὡς ἐφανέρωσεν Αὐτόν ὁ Χριστός,
ἁρμόζει εἰς Αὐτόν πᾶσα δόξα, τιμή καί προ-
σκύνησις εἰς πάντας τούς αἰῶνας. Ἐξ ἐπόψεως
ὅμως τοῦ Θεοῦ Πατρός, ἐάν καί ὁ ἄνθρωπος
εἶναι τοιοῦτος, ὡς ἦτο ὁ Χριστός, τότε ὁ Πατήρ
δέχεται αὐτόν ὡς ἰσότιμον, δίδει εἰς αὐτόν τόν
θρόνον «ἐν δεξιᾷ Αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις»
(Ἐφεσ. α΄ 21).

Ἀπό τό βιβλίο: Ὀψόμεθα τόν Θεόν καθώς ἐστι, Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Ἔσσεξ Ἀγγλίας, 1992,

σσ. 377-378.
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Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
Ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ θεία καί

ὑπερφυσική ἐκείνη πραγματικότητα, ἡ
ὁποία δέ μπορεῖ οὔτε νά περιγραφεῖ μέ σα-
φήνεια, οὔτε πολύ περισσότερο νά ὁρισθεῖ.
Κατ’  ἀκρίβεια ἡ Ἐκκλησία εἶναι μυστήριο
ἀπροσπέλαστο ἀπό τήν ἀνθρώπινη διάνοια,
βιούμενο μόνο διά τῆς πίστεως συναπτόμενο
στενότατα μέ τό ὑπέρξενο μυστήριο τῆς
θείας ἐνανθρωπήσεως. Αὐτός ἴσως νά εἶναι
καί ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ὁ νέος ὅσιος πα-
τέρας τῆς Ἐκκλησίας μας, π. Ἰουστῖνος (Πό-
ποβιτς) ἔγραφε ὅτι ἡ Ἐκκλησία «ἀποτελεῖ τό
ἁγιώτατον καί προσφιλέστατον μυστήριον
τοῦ Θεοῦ, μυστήριον τῶν μυστηρίων, ἤ
μᾶλλον παμμυστήριον τῶν παμμυστηρίων».

Ἀκριβής, λοιπόν, ὁρισμός τῆς Ἐκκλησίας
δέν μπορεῖ νά δοθεῖ. Αὐτό ὅμως πού θά μπο-

ρούσαμε «οἰκονομικῶς» νά ποῦμε εἶναι ὅτι
ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό πραγματικό καί

πανάγιο Σῶμα τοῦ Σωτῆρος μας,
Ἰησοῦ Χριστοῦ, στό ὁποῖο ὁ
ἴδιος ὁ Κύριος, ὡς ἡ πανακή-

ρατη κεφαλή του καί μέσα ἀπό
τά ἅγια Μυστήρια, μᾶς συσ-

σωματώνει, μᾶς κάνει δη-
λαδή μέλη Του. Διά τοῦ

Χριστοῦ δέ ἑνωνό-
μεθα κατά

χάριν καί κοι-
νωνοῦμε μέ

τήν Πα-

ναγία

Τριάδα. Ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος σημειώνει ὅτι
«Ἐκκλησία εἶναι ὁ Χριστός, ὁ μεθ’ ἡμῶν ὤν
καί εἰς τούς αἰῶνας παρατεινόμενος». Ἡ
Ἐκκλησία, ὡς Σῶμα Χριστοῦ, ἔχει τήν ἀρχή
της πολύ πρίν τήν δημιουργία τοῦ ὁρατοῦ
καί ἀοράτου κόσμου. Ὁ μεταποστολικός
ἐκκλησιαστικός συγγραφέας Ἑρμᾶς λέγει
χαρακτηριστικῶς ὅτι: «ὁ Θεός ἔκτισε τήν
ἁγίαν Ἐκκλησίαν αὐτοῦ ἐν τῇ ἰδίᾳ σοφίᾳ
καί προνοίᾳ». Ἡ Ἐκκλησία «πάντων ἐκτί-
σθη διά τοῦτο καί προσβυτέρα». Τό ἀειθα-
λές, εὐσκιόφυλλο καί εὐρύχωρο δένδρο τῆς
Ἐκκλησίας ἔχει τήν ρίζα του στό μυστήριο
τῆς Ὑπερουσίου Τριάδος. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει
οὐράνια τήν καταγωγή, γι’ αὐτό καί ἔχει ὡς
σκοπό νά προετοιμάζει οὐρανοπολίτες. Τόν
πανάγιο Οἶκο Του, τήν Ἐκκλησία, τήν
ἔκτισε «ὁ Πατήρ διά τοῦ Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι, ὡς τήν πρώτην καί σπουδαιοτάτην καί
προσφιλεστάτην κτίσιν καί δημιουργίαν
Του» (Ἰω. Καρμίρη, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιο-
λογία). Ἡ Ἐκκλησία εἶχε τό πρῶτον ἀποτε-
λεσθῆ ἀπό τούς οὐρανίους χορούς τῶν
πλησιοθέων Ἀγγέλων. Ἀργότερα, καί μετά
τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου προσετέ-
θησαν καί οἱ βαπτισθέντες στό ὄνομα τῆς
Παναγίας Τριάδος ἄνθρωποι. Ὡς γενέθλιος
ἡμέρα τῆς ἐπί γῆς φανερώσεως τῆς Ἐκκλη-
σίας θεωρεῖται ἡ ἁγία Πεντηκοστή, ὅταν τό
Πανάγιο Πνεῦμα ἐπεφοίτησε στούς ἁγίους
Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ. Κατ’ ἀκρίβεια ἡ
Ἐκκλησία ὡς ἐγκόσμια πραγματικότητα ,
χωρίς ποτέ νά εἶναι «ἐκ τοῦ κόσμου τούτου»,
ἀλλά ἀποτελοῦσα τόν κόσμο (τό στολίδι)
τοῦ κόσμου, παρουσιάζεται ὡς «καρπός τῆς

Πρός τούς εὐλογημένους χριστιανούς
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
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ἐμφανίσεως τοῦ Χριστοῦ» (Παν. Τρεμπέλα,
Δογματική).

Μέσα στήν Ἐκκλησία συγκροτεῖται ἡ
οἰκογένεια τῶν διεσκορπισμένων παιδιῶν
τοῦ Θεοῦ, τά ὁποῖα συγκεντρώνονται ἀπό
τόν Ἰησοῦ Χριστό καί διά τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ «εἰς ἕν». Μέσα στήν Ἐκκλησία γινό-
μεθα καί πάλιν «οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ» (Ἐφεσ. β΄
19) καί λαός Του περιούσιος. Ἡ εὐλογημένη
κοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μετά τοῦ Θεοῦ, πού
ὑπῆρχε στόν Παράδεισο καί διεκόπη
«φθόνῳ καί συνεργίᾳ τοῦ Διαβόλου», λόγῳ
τῆς προπατορικῆς ἁμαρτίας ἀποκαθίσταται
διά τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μέσα
στήν Ἐκκλησία. Ὁ πιστός ἄνθρωπος ὡς
τίμιο, ζωντανό καί ἀγωνιζόμενο μέλος τοῦ
Σώματος τοῦ Χριστοῦ συμφιλιώνεται μέ τόν
Θεό, ἀναγεννᾶται, δικαιώνεται, ζωοποιεῖται,
φωτίζεται, ἁγιάζεται, σώζεται, χριστο-
ποιεῖται, ἀπολαμβάνει τῆς θείας υἱοθεσίας,
γίνεται κληρονόμος Θεοῦ καί συγκληρονό-
μος Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μέσα στήν Ἐκκλησία ὁ
χριστιανός κοινωνεῖ μέ τόν Θεό καί ἀλληλο-
περιχωρεῖται «ἐν παροξυσμῷ ἀγάπης» μέ τόν
συνάνθρωπόν του, ὑπερβαίνει τόν ἀτομισμό
καί τή φυλαυτία του καί ζεῖ τήν θαλπωρή
τῆς ἐν Χριστῷ οἰκογενείας. Τό νά εἴμεθα
ὀργανικῶς ἐνταγμένοι ὡς μέλη στήν Ἐκκλη-
σία, συμφώνως μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη μας
εἶναι βασική προϋπόθεση σωτηρίας μας. Γιά
αὐτό καί στό ἱερώτατο Σύμβολο Νικαίας-
Κωνσταντινουπόλεως μετά τήν πίστη μας
στήν Παναγία Τριάδα, ὁμολογοῦμε ἐπίσης
καί διακηρύσσουμε τήν πίστη μας «εἰς μίαν,
ἁγίαν, καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλη-
σίαν». Αὐτή εἶναι ἡ ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία μας. Ὁ μεταποστολικός Πατέρας τῆς
Ἐκκλησίας μας, ὁ ἅγιος Κυπριανός σημει-
ώνει ὅτι «ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει
σωτηρία» ἤ ὅτι «δέν μπορεῖ νά ἔχει τόν Θεόν
πατέρα ἐκεῖνος, πού δέν ἔχει τήν Ἐκκλησία
μητέρα». Σέ κάθε εὐχαριστιακή σύναξη βε-
βαιωνόμεθα, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὅτι δέν
εἴμεθα ἄτομα ἀποκεκομμένα ἀπό τόν Θεό

καί τόν συνάνθρωπό μας ἀλλά «κοινωνία
ἁγίων», οἰκογένεια Θεοῦ, Σῶμα Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ. Ἡ συμμετοχή μας στήν Θεία Λειτουρ-
γία, πού εἶναι ἡ πλέον αὐθεντική φανέρωση
τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας, δέν συνιστᾶ
κατά κανένα τρόπο μία τυπική ἐκπλήρωση
ἑνός κάποιου θρησκευτικοῦ καθήκοντος
ἀλλά ἀπαραίτητη προϋπόθεση σωτηρίας καί
ζωῆς. Σωζόμεθα ἐπειδή εἴμεθα μέλη τῆς ἁγίας
Ἐκκλησίας, «τῆς νύμφης τοῦ Χριστοῦ» τήν
ὁποία αὐτός ὁ Κύριος «περιποιήσατο διά
τοῦ ἰδίου Αὑτοῦ αἵματος. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι
κατά τόν θεῖο Παῦλο «στῦλος καί ἑδραίωμα
τῆς ἀληθείας». Αὐτή τή σώζουσα τόν
ἄνθρωπο ἀλήθεια διαφυλάσσει, δύο χιλιά-
δες χρόνια τώρα, ἀκέραιη καί ἀνόθευτη,
μόνον ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Ἡ
Ἐκκλησία εἶναι θεμελιωμένη ἀμετακίνητα
πάνω στήν ἀκρογωνιαία πέτρα τῆς πίστεως
στόν θεάνθρωπο Κύριο καί Σωτῆρα μας,
Ἰησοῦ Χριστό. Χριστιανός «ἀσύνακτος» δέν
νοεῖται οὔτε καί μπορεῖ νά ὑπάρχει. Ἡ
«ἁγιοφόρος καί θεοπρεπεστάτη κιβωτός τῆς
σωτηρίας μας», ἡ ἁγία Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ δέν εἶναι ἕνας ἀνθρώπινος θεσμός,
ἵδρυμα, σωματεῖα, λέσχη εὐσεβῶν ἀνθρώ-
πων, ἠθικοπλαστικός σύλλογος, ἀλλά πρω-
τίστως καί κυρίως «τό θεότευκτο
ἐργα στήριο τῆς σωτηρίας μας» ἡ ὄντως σώ-
ζουσα κοινωνία προσώπων ἐν Χριστῷ. Αὐτό
τό «ἀπ’ αἰῶνος σεσιγημένο» μυστήριο τῆς
Ἐκκλησίας καθίσταται συγκεκριμένη πραγ-
ματικότητα «ἐν χρόνῳ καί τόπῳ» γιά τόν
κάθε χριστιανό μέσα στήν ἐνορία, πού εἶναι
τό βασικό κύτταρο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
ζωῆς. Στήν ἐνορία του ὁ κάθε πιστός λαμβά-
νει πείρα τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ δέν εἶναι ἕνα γενικό, ἀόριστο καί
ἀφηρημένο γεγονός, ἀλλά ἡ συγκεκριμένη
εὐχαριστιακή σύναξη εἰς τό ὄνομα τοῦ Χρι-
στοῦ, εὑρισκόμενο  κανονικό Ἐπίσκοπό
τους. Τό σύνολο τῶν ἐνοριῶν συγκροτοῦν
τήν κάθε τοπική Ἐκκλησία, ἡ ὁποία διά τοῦ
Ἐπισκόπου της, ὡς τοῦ κατ’ ἐξοχήν Προ-
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εστῶτος - Προέδρου τῆς εὐχαριστιακῆς συ-
νάξεως τῆς συγκεκριμένης τοπικῆς Ἐκκλη-
σίας, εἶναι ἑνωμένη μέ τήν ἀνά τήν
οἰκουμένην ἁγία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Στήν ἐνορία του ὁ κάθε χριστιανός ἀπό τά
παιδικά του χρόνια ζεῖ προσωπικῶς τό μυ-
στήριο τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι ἡ ἀληθής
πνευματική του οἰκογένεια. Μέσα στήν ἐνο-
ρία του ὁ κάθε πιστός ἔχει τήν δυνατότητα
νά αἰσθανθεῖ «ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι» τόν ἱερέα
ὡς τόν πνευματικό του πατέρα καί τούς χρι-
στιανούς ὡς τούς πνευματικούς του ἀδελ-
φούς. Στήν ἐνορία τους οἱ πιστοί ἑνός
συγκεκριμένου τόπου, μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος ἐκκλησιοποιοῦνται, ἑνώνονται
πνευματικῶς μέ τόν ἐπίσκοπό τους καί διά
τοῦ Ἐπισκόπου τους μέ τόν ἴδιο τόν Χριστό,
συμπορεύονται, ἀδελφοποιοῦνται, κοινω-
νοῦν μέ τόν Θεό καί τή σεπτή εἰκόνα Του,
τόν ἀνθρωπο, γίνονται διά τῆς ἐνσυνειδήτου
συμμετοχῆς τους στά θειότατα μυστήρια καί
μάλιστα σ’ αὐτό τῆς Θείας Εὐχαριστίας, «μέ-
τοχοι ζωῆς αἰωνίου». Τό ὁρατό κέντρο τῆς
κάθε ἐνορίας, ἡ ἀστείρευτη πηγή τῶν θείων
χαρισμάτων, εἶναι βεβαίως ὁ κάθε Ἱερός
Ναός,  ὅπου τελεσιουργεῖται ἐν Χριστῷ καί
διά τοῦ Χριστοῦ, τό μυστήριο τῆς σωτηρίας.
Ἡ κάθε ἐνορία, ὡς ἡ ἐντός συγκεκριμένων
γεωγραφικῶν ὁρίων εὐχαριστιακή σύναξη
τοῦ Κυριακοῦ Σώματος, εἶναι μία ἀνεπανά-
ληπτη εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Βεβαίως ἡ κάθε
ἐνορία δέν ἀποτελεῖ ἀπό μόνη της, αὐτάρκη
καί αὐτοτελῆ εὐχαριστιακή ἑνότητα ἀλλά
προέκταση «ἐν τόπῳ» τῆς μιᾶς, σέ κάθε το-
πική Ἐκκλησία ἐπισκοποκεντρικῆς Εὐχαρι-
στίας. Μέ τήν ἐμφάνιση, ἤδη ἀπό τόν  τρίτο
μ.Χ. αἰώνα καί γιά λόγους καθαρῶς πρακτι-
κούς, (πληθυσμιακή αὔξηση τοῦ πληρώμα-
τος) τῆς ἐνορίας, πραγματοποιήθηκε ἡ
ἐπέκταση τῆς μιᾶς, ὑπό τόν Ἐπίσκοπο,
Εὐχαριστίας μέσα στά γεωγραφικά ὅρια τῆς
Ἐπισκοπῆς, χωρίς ὅμως νά δημιουργηθοῦν
νέα κέντρα Εὐχαριστιακῆς ἑνότητος, καθώς
συμφώνως μέ τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία

μας ἡ «μία, ἁγία, καθολική καί Ἀποστολική
Ἐκκλησία» δέν ἀποτελεῖ «ἀθροιστική ἑνό-
τητα μερῶν , ἀλλά ὀργανική ἑνότητα πλή-
ρων Ἐκκλησιῶν πού ταυτίζονται μεταξύ
τους, ὥστε νά ἀποτελοῦν ἕνα Σῶμα, ὑπό
μίαν Κεφαλήν».

Ἡ εὔρυθμη, ὑπό τίς παραπάνω προϋποθέ-
σεις, λειτουργία τῆς ἐνορίας, μέ κέντρο πάν-
τοτε τό ἱερό θυσιαστήριο, καί πνευματική
ἀναφορά καί ἐξάρτηση ἀπό τόν οἰκεῖο Ἐπί-
σκοπο τοῦ τόπου μπορεῖ νά βοηθήσει οὐσια-
στικά τόν κάθε πιστό στήν βίωση τοῦ σώ-
ζοντος μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας. Μέσα σ’
αὐτά τά ἐκκλησιολογικά, κανονικά καί σω-
τηριολογικά πλαίσια λειτουργοῦν οἱ ἐνορίες
τῆς κάθε Ἐκκλησιαστικῆς παροικίας μέ σκο-
πό τήν χριστοποίηση καί σωτηρία τοῦ λαοῦ
τοῦ Θεοῦ.

Μέ χαρά, λοιπόν, πνευματική καί ἐν δο-
ξολογίᾳ πρός τόν ἅγιον Θεόν, ἀγγέλεται σέ
ὅλους σας, εὐλογημένοι χριστιανοί μου, ἡ
κατά τήν Κανονική τάξη τῆς Ἐκκλησίας μας
καί τούς Νόμους τοῦ κράτους μας ἵδρυσις, διά
τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 31/4-3-2013 Προεδρικοῦ Δια-
τάγματος (Φ.Ε.Κ. τεῦχος 1, ἀριθμ. φύλλου 68,
19-3-2013), τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου καί σημει-
οφόρου Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος τοῦ Θαυ-
ματουργοῦ, στήν συνοικία Σιγῆς - Ν. Κηφισίας
τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν, μέ κέντρο τόν ὁμώ-
νυμο Ἱερό Ναό. 

Καλοῦντες δέ πατρικῶς καί Ἐπισκοπικῶς
ὅλους τούς κατοικοῦντες σέ αὐτήν τήν πε-
ριοχήν, εὐλογημένους χριστιανούς, νά ἀξιο-
ποιοῦν «ἐν φόβῳ Θεοῦ, τήν παρεχομένην σέ
αὐτούς, ὑπό τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας μας, δυ-
νατότητα πρός χάριν τῆς σωτηρίας τους,
εὐλογοῦμεν ἅπαντας διά τῆς ἀποστολοπα-
ραδότου ἁγίας εὐλογίας: «Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος εἴησαν μετά πάντων ὑμῶν . Ἀμήν. 

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός Κύριον
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης ΘΕΟΛΟΓΟΣ
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Πρός 
Τόν Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης

Σεβασμιότατε,
Αἰσθάνομαι ὑποχρεωμένη νά σᾶς διαβιβάσω μέ τήν παροῦσα τά συναι-

σθήματα εὐγνωμοσύνης καί ἀφάτου χαρᾶς τῶν συναδέλφων μου, τῶν γονέων
καί τῶν μαθητῶν τοῦ σχολείου μας, γιά τήν σεβαστή καί πατρική παρουσία σας
στήν κοπή τῆς βασιλόπιτας.

Μένουν βαθιά χαραγμένα τά λόγια Σας γιά τήν λειτουργία τοῦ σχολείου καί
τούς ἐργαζομένους μαθητές πού δέν ξεχνοῦν πόσο ὑπέροχα τούς στηρίξατε μέ
τήν παρουσία Σας, τίς διαπιστώσεις Σας, τίς νουθεσίες Σας καί τίς εὐχές Σας.

Θά μᾶς μείνει ἀξέχαστη ἡ εὐλογία πού μᾶς χαρίσατε καί δώσατε τήν εὐκαι-
ρία ΣΕ ΟΛΟΥΣ νά πάρουν τήν εὐχή Σας μαζί μέ τό κομμάτι τῆς βασιλόπιτας,
φιλώντας τό χέρι σας.

Σεβασμιότατε ποιμενάρχα μας, εὐγνωμόνως σᾶς εὐχαριστοῦμε, εἴμαστε βέ-
βαιοι ὅτι δέν μᾶς ξεχνᾶτε στίς προσευχές Σας καί ἐλπίζουμε νά βρεῖτε

λίγο χρόνο, νά μᾶς εὐλογήσετε καί πάλι μέ τήν πατρική πα-
ρουσία Σας.

Ἡ Διευθύντρια
Ξανθίππη Ἀγγελίδου
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