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Ἀδελφοί καί τέκνα
ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,

Ἡ κοινή Μήτηρ πάντων τῶν Ὀρθοδόξων, ἡ
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τό Σῶμα τοῦ αἰωνίου Κυ-
ρίου, τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἱερουργεῖ φι-
λοστόργως διά πασῶν τῶν ἐνεργειῶν αὐτῆς, μάλι-
στα δέ διά τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τῆς προσφορᾶς
τῶν δώρων Αὐτοῦ πρός τόν Δημιουργόν αὐτῶν, τό
μυστήριον τῆς σωτηρίας τῶν τέκνων αὐτῆς. Καί
πράττει τοῦτο, ἔχουσα καί ἀποδεικνύουσα τήν
ἀπέραντον καί ἀδιάκριτον ἀγάπην πρός πᾶν μέλος
αὐτῆς, εἰς τόν βαθμόν κατά τόν ὁποῖον τήν ἐπιδει-
κνύει καί ὁ ἐπουράνιος Πατήρ ἡμῶν.

Τήν παρουσίαν πάντων τῶν τέκνων της ἔχουσα
πάντοτε ἐν τῇ προσευχητικῇ μνήμῃ αὐτῆς ἡ Ἐκκλη-
σία, διατηρεῖ ζωηρόν ἐνδιαφέρον καί μέριμναν διά
πᾶν ὅ,τι ἔχει σχέσιν καί ἐπηρεάζει τήν ζωήν αὐτῶν.
Διό καί δέν μένει ἀσυγκίνητος καί ἀδιάφορος ἐκ τῆς
συνεχιζομένης καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ περι-
βάλλοντος, ἡ ὁποία καθ᾿ ἡμέραν συντελουμένη, ἕνε-
κα τῆς ἀπληστίας τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς ματαίας φι-
λαργύρου σπουδῆς καί κερδοφορίας, συνιστᾷ ἐν τῇ
οὐσίᾳ ἀποστροφήν τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου καί
ὡς ἐκ ταύτης ταραχήν τῆς κτίσεως καί διάσπασιν τῆς
κορωνίδος τῆς δημιουργίας, τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρ-
ξεως καί ἀπειλήν αὐτῆς ταύτης τῆς συνεχίσεως τῆς
ζωῆς.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἡ ἡμετέρα Με-
τριότης ἤδη ἀπό πολλῶν ἐτῶν ἀξιολογοῦντες τά ση-
μεῖα τῶν καιρῶν, ἀλλά καί ἐν πιστότητι εἰς τό
εὐχαριστιακόν χρέος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
ἀνεκηρύξαμεν καί ἀφιερώσαμεν τήν 1ην Σεπτεμ-
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βρίου ἑκάστου ἔτους, ἀρχήν τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ
ἔτους, εἰς ἱκετηρίους καί ἱλαστηρίους δεήσεις ὑπέρ τῆς δια-
φυλάξεως τῆς κληροδοτηθείσης ἡμῖν δημιουργίας τοῦ
Θεοῦ, τοῦ περιβάλλοντος. Κατά τήν ἡμέραν ταύτην, κλί-
νομεν γόνυ ψυχῆς καί καρδίας καί ἐξαιτούμεθα παρά τοῦ
Θεοῦ Λόγου νά ἐπιβλέψῃ φιλανθρώπως ἐπί τήν δημι-
ουργίαν Αὐτοῦ καί, παραβλέπων τάς ἁμαρτίας καί τήν
ἀπληστίαν ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων, νά «ἀνοίξῃ τήν χεῖρα
Αὐτοῦ καί νά πληρώσῃ χρηστότητος τά σύμπαντα» καί νά
ἀνασχέσῃ τήν καταστροφικήν πορείαν τοῦ κόσμου.

Εἶναι βεβαίως ἀληθές, ὅτι κατά τάς τελευταίας δε-
καετίας ἐπετεύχθη σημαντική πρόοδος, οὐχί βεβαίως ἐπαρ-
κής, εἰς τόν τομέα τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, μέ
τήν διαρκῆ εὐαισθητοποίησιν τῆς κοινῆς γνώμης, τήν λῆψιν
προληπτικῶν καί ἀνασταλτικῶν μέτρων, τήν λειτουργίαν
προγραμμάτων ἀειφορίας, τήν στροφήν πρός ἠπίας
μορφῆς πηγάς ἐνεργείας καί πολλά εἰσέτι καρποφόρα καί
ἀξιόλογα μέτρα καί δράσεις, εἰς ἅς συνέβαλον καί αἱ προ-
σπάθειαι καί ἡ μέριμνα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κων-
σταντινουπόλεως ἐν συνεργασίᾳ καί μετά διεθνῶν οἰκο-
λογικῶν ἱδρυμάτων καί ὀργανισμῶν.

Ἑορτάζοντες καί ἐφέτος τήν ἑορτήν τῆς Βυζαντινῆς
Ἰνδικτιῶνος καί εἰσερχόμενοι εἰς ἕνα νέον ἐνιαυτόν τῆς χά-
ριτος τοῦ Κυρίου, ἀπευθυνόμεθα πρός τό εὐλογημένον
Ὀρθόδοξον πλήρωμα καί πρός τόν κόσμον ὅλον καί κα-
λοῦμεν πάντας εἰς συνεχῆ ἐπαγρύπνησιν, εὐαισθητοποί-
ησιν καί συστράτευσιν τῶν δυνάμεων πρός ἐπιστροφήν εἰς
μίαν κατάστασιν, ἄν ὄχι εἰς τήν πρωτόπλαστον ἀπολύτως
εὐχαριστιακήν καί δοξολογικήν, ἀλλά τοὐλάχιστον εἰς ἀπο-
πνέουσαν τήν χάριν καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου.

TTTἩ Ἐκκλησία παρέχει τό ἀντίδοτον διά τήν θεραπείαν
τῶν οἰκολογικῶν προβλημάτων, καλοῦσα τούς πάντας εἰς
ἀποκατάστασιν τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ εἰς τό ἀρχαῖον, τό
πρωτότυπον κάλλος. Ἡ ἀνόρθωσις τῆς πεπτωκυΐας φύ-
σεως τοῦ ἀνθρώπου, τῇ ἐπιπνοίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί
τῇ μετοχῇ εἰς τάς δωρεάς αὐτοῦ, ἀποκαθιστᾷ καί τήν ἁρμο-
νικήν σχέσιν τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν κτίσιν καί τήν δημι-
ουργίαν, τήν ὁποίαν ἐποίησεν ὁ Θεός πρός χαράν, τέρψιν
καί ἀπόλαυσιν αὐτοῦ, ἀλλά καί ἀναγωγήν αὐτοῦ εἰς τόν
Ἴδιον, τόν Πλάστην.

Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία καλεῖ ἡμᾶς «ἐπεξεργάσασθαι ἐν
Λόγῳ Θεοῦ καί Πνεύματι ζωοποιῷ τόν ξύμπαντα κόσμον»,
ὡς ὁ σήμερον ἑορταζόμενος Ἅγιος Συμεών ἐν τῷ στύλῳ,
καί ἀπό τῶν αἰσθητῶν καί φυσικῶν νά ἀναβαίνωμεν εἰς
τά «μετά τά φυσικά» καί νά κύπτωμεν εἰς «τά τῆς θεολο-

“Ἡ ἄνευ φραγμῶν ληστρι-
κή ἐκμετάλλευσις τῶν φυ-
σικῶν πόρων τῆς δημιουρ-
γίας, ἀποτελοῦσα τήν κυ-
ρίαν αἰτίαν καταστροφῆς
τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος,
εἶναι κατά τήν μαρτυρίαν
τῆς θεολογίας, τῆς τέχνης
καί τῆς λογοτεχνίας ἀποτέ-
λεσμα πτώσεως τοῦ ἀνθρώ-
που, παρακοῆς πρός τήν
ἐντολήν τοῦ Κυρίου καί μή
συμμορφώσεως πρός τό Θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ.”
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γίας ἁπλᾶ καί ἀπόλυτα μυστικά θεάματα»,
ὥστε ἀπό τῆς κτίσεως νά ἀναγώμεθα εἰς τόν
Κτίστην.

Ἡ ἐνοικοῦσα ἐπίπνοια τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος εἶναι αὐτή ἡ ὁποία θεοῖ τόν μέτοχον αὐτῆς
καί ἑνοποιεῖ συγχρόνως τόν ἄνθρωπον μέ τό πε-
ριβάλλον αὐτοῦ, ὥστε νά αἰσθάνεται αὐτό ὡς
μέρος τοῦ ἑαυτοῦ του καί νά σέβεται αὐτό ὡς
κάτι τό ἱερόν, χωρίς νά παρασύρεται εἰς κα-
ταχρήσεις καί ὑπερβολάς.

Ὁ σεβασμός καί ἡ τροφή τοῦ ἀνθρώπου ἐκ
τοῦ φυσικοῦ κόσμου ἀσφαλῶς καί δέν ἐπι-
τυγχάνεται διά τῆς ἀπλήστου χρήσεως αὐτοῦ,
ἀλλά διά τοῦ σεβασμοῦ αὐτοῦ, δηλαδή τοῦ
ἀλληλοσεβασμοῦ τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν συ-
νάνθρωπον, τοῦ ἀνθρώπου πρός τά ἔμβια
ὄντα, ἀλλά καί τά ἔχοντα ἰκμάδα καί προ-
σφοράν ζωῆς «καλά λίαν» καί ἐν σοφίᾳ καί
ἁρμονίᾳ πλασθέντα μόνῳ τῷ λόγῳ τοῦ Κυρί-
ου ὁρατά τε καί ἀόρατα στοιχεῖα τῆς φύσεως.
Τοιουτοτρόπως θά δυνηθῶμεν νά πίωμεν ὕδωρ
ἐκ τῆς ζωοποιοῦ πέτρας, νά βλέπωμεν τόν
αἰσθητόν ἥλιον καί ἀναγώμεθα εἰς τόν νοητόν
ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, νά ἀτενίζωμεν τόν ὑλι-
κόν στῦλον τοῦ Ὁσίου Συμεών καί νά βλέπω-
μεν τόν ἀληθινόν στῦλον τοῦ φωτός, νά βλέ-
πωμεν τάς νεφέλας τῶν ὑδάτων μέ στόχον νά
εἰσέλθωμεν εἰς τήν νεφέλην τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, εἰς τήν κατάπαυσιν, ὅπου πρόδρομος
ὑπέρ ἡμῶν εἰσῆλθε Χριστός, νά σπουδάσωμεν
ἀπογραφῆναι μετά τῶν πρωτοτόκων εἰς τήν ἐν
οὐρανοῖς Ἐκκλησίαν. Μόνον ὑπό τοιοῦτον φρό-
νημα κινούμενοι, ἐν σεβασμῷ τῆς προσφορᾶς
ἑκάστου ἐμβίου ὄντος καί φυτοῦ εἰς τήν παγ-
κόσμιον λειτουργίαν τῆς ζωῆς, θά ἐπιλύσωμεν
αὐτομάτως διά τῆς Θείας Χάριτος καί ὄχι διά
τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυνάμου βίας πάντα τά πε-
ριβαλλοντικά μας προβλήματα. Τό μήνυμα
τοῦτο ζωῆς, εἶναι μήνυμα ὑποχρεώσεως νά συ-
νεχίσωμεν τόν πνευματικόν ἀγῶνα καί τήν προ-
σπάθειαν, προσευχόμενοι, προτρεπόμενοι, πα-
ρακαλοῦντες, ἱκετεύοντες, ἐφιστῶντες τήν
προσοχήν πάντων εἰς τήν ἀναγκαιότητα προ-
στασίας ἡμῶν αὐτῶν ἀπό τῆς ἐπερχομένης

ὀργῆς ἐπί τήν κτίσιν λόγῳ τῆς ἀλλοιώσεως
αὐτῆς.

Ἡ συνεχής προσήλωσις τοῦ ἀνθρώπου εἰς τά
γήϊνα καί φθαρτά εἶναι ἡ προκαλοῦσα καί τά
προβλήματα εἰς τήν δημιουργίαν, καθότι, ὅσον
περισσότερον στρεφόμεθα εἰς τήν γῆν, τόσον
περισσότερον ἀπομακρυνόμεθα τοῦ οὐρανοῦ
καί τοῦ Θεοῦ.

Τήν ὀφειλετικήν καί σωτηριώδη δέσμευσιν
αὐτῆς ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος
καί τῆς συνεχίσεως ἐν πνευματικῇ καί ὑλικῇ
ἀκμῇ τῆς ἐπί τοῦ πλανήτου ἡμῶν ζωῆς, τοῦ κό-
σμου τοῦ Θεοῦ, ἀναλαβοῦσα ἐν φόβῳ Θεοῦ ἡ
Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία
καί καλλιεργοῦσα ἀδιαλείπτως, μελετᾷ τήν
πραγματοποίησιν Οἰκολογικοῦ Συνεδρίου κατά
τόν προσεχῆ Ἰούνιον ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτῆς ἐπί τοῦ
θέματος «Θεολογία, Οἰκολογία καί Λόγος: διά-
λογος διά τό περιβάλλον, τήν λογοτεχνίαν καί
τάς τέχνας». Στόχος αὐτοῦ ἡ ἀφύπνησις τῆς
παγκοσμίου συνειδήσεως ἐπί τῆς εἰδικῆς καί ἰδι-
αιτέρας σημασίας πτυχῆς τῆς ἠθικῆς καί πνευ-
ματικῆς διαστάσεως τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως
καί τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ περιβάλλοντος εἰς τό
«ἀρχαῖον κάλλος», τό φυσικόν, τό ἱερόν, τό
ἅγιον, τό τέλειον, ὡς ἐξῆλθεν ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ
τεχνουργήσαντος αὐτό Θεοῦ Λόγου, εἰς ἀπό-
λαυσιν καί τροφήν ἡμετέραν, μετά ἰδιαιτέρων
ἀναφορῶν εἰς τήν σχέσιν αὐτοῦ πρός τήν τέχνην
καί τήν λογοτεχνίαν.

Ἔχοντες «ἐν ἑαυτοῖς ἀπαράθραυστον τήν
μνήμην τῶν κριμάτων» τοῦ Κυρίου, μαρτυ-
ροῦμεν ἀπό τοῦ Ἱεροῦ τούτου Κέντρου τῶν πα-
νορθοδόξων τοῦ λόγου τό ἀληθές καί
ἐφιστῶμεν τήν προσοχήν πάντων ἐπί τῶν ἐπα-
πειλουμένων δεινῶν, τά ὁποῖα ἡ Χάρις τοῦ Κυ-
ρίου ἐκ φιλανθρώπου προνοίας ἀσφαλῶς δέν
θά ἐπιτρέψῃ, καλοῦντες τούς πάντας εἰς ἐπι-
στράτευσιν πρός καί διά τῆς προστασίας τοῦ
περιβάλλοντος ἡμᾶς κόσμου ἐπιστροφήν εἰς τήν
Πηγήν τῆς Ζωῆς, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπερα-
γίας ἡμῶν Θεοτόκου τῆς Παμμακαρίστου, τοῦ
Ὁσίου Συμεών τοῦ Στυλίτου καί πάντων τῶν
Ἁγίων. Ἀμήν.

͵βιδ΄ Σεπτεμβρίου α΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
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Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 
Εὐγνωμοσύνη, ἱκεσία καί θαυμασμός συγκλονί-

ζουν τόν νοῦ καί τήν καρδιά μας πάντοτε, ἰδιαι-
τέρως ὅμως κατά τόν θεομητορικό μῆνα Αὔγουστο
καθώς ἀτενίζουμε τήν ὁλόφωτη δόξα τῆς Ὑπερα-
γίας Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, τῆς Μη-
τρός τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἡ φωτοφόρος Κοίμηση καί στούς οὐρανούς πα-
νένδοξη μετά στασή της συνιστοῦν ἀφορμές πνευ-
ματικῆς εὐφροσύνης καί χαρᾶς οὐρανίου. Ἡ παν-
τοβασίλισσα Θεοτόκος, «πεποικιλμένῃ τῇ θείᾳ
δόξῃ», μετα βαίνει στόν οὐρανό, δορυφορουμένη ὑπό
πλήθους στρατιᾶς οὐρανίου, ὅπως ἁρμόζει στήν θεία
μεγαλοσύνη Της, χωρίς ὅμως νά ἐγκαταλείπει τόν
κόσμο.

Στό μέγα μυστήριο τῆς ἁγίας Θεοτόκου ἐκπλη-
ρώνονται οἱ ἐλπίδες καί οἱ νοσταλγίες ὁλοκλήρου
τῆς ἀνθρωπότητος γιά σωτηρία και ζωή. Ἐκείνη, ὡς
ἡ ἀληθής πνευματική μας μητέρα, κατά τήν φι-
λάνθρωπη δωρεά τοῦ ἰδίου τοῦ Κυρίου μας ἀπό τοῦ
ὕψους τοῦ Σταυροῦ Του, εἶναι τό ἀσφαλέ στατο κα-
ταφύγιο τῶν ἀπελπισμένων, ἡ κραταιά προστασία
καί τό καύχημα τῶν πιστῶν, ἡ ἀνεξάντλητη βοή-
θεια τῶν ἀβοήθητων, ἡ φιλόστοργη παρηγορία καί
ἡ ἐλπίδα τῶν ἁμαρτωλῶν, ἡ παράκλησις τῶν θλι-
βομένων, ἡ «ἐν πρεσβείαις» ἀκοίμητη φρουρός τοῦ
κόσμου, ἡ ἀκένωτος πηγή τοῦ θείου ἐλέους, ὁ ἀστεί-
ρευτος ποταμός τῶν θαυμάτων, ἡ πολυτιμότατη
ἰατρός ψυχῶν καί σωμάτων, τό ἀπροσμάχητον
τεῖχος γιά τήν πολύπαθη πατρίδα μας, ἡ ἀνε-
ξάντλητη πηγή ἐμπνεύσεως γιά τόν πνευματικό ἀγώ-
να μας. Πῶς νά μήν θαυ μάσει λοιπόν κανείς τό ἀξε-
πέρα στο μεγαλεῖο τῆς Πανάγνου Μητρός τοῦ Κυ-
ρίου μας, πού μέ τήν χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος
καί τόν προσωπικό Της ἀγώνα, πρώτη ἀπό ὅλους
τούς ἀνθρώ πους ἔφθασε στήν θέωση; Ἐκείνη εἶναι
ὁ θεότευκτος ναός καί τό ἐργαστήριο τῆς θείας ἐναν-
θρωπήσεως, ὁ ἔμψυχος καί λογικός παράδεισος καί
ὁ τόπος ἁγιάσματος τῆς δόξης. Ὁ Θεός Λόγος, εὐδο-
κίᾳ τοῦ Πατρός καί συνεργίᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος,
ἐπέβλεψε στήν ἐκπάλγου ὡραιότητος καθαρότητα
τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματός Της, καί ἔλαβε ἐκ τῶν
τιμίων αἱμάτων Της τήν ἀνθρώπινη φύση, «ἵνα θε-
ώσῃ τό πρόσλημα». Χάριν αὐτῆς τῆς ἱερᾶς δια-
κονίας Της στό μυστήριο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώ-
που, πού συνετελέσθη μέ ὑπακοή, ταπεινοφροσύνη

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
& ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ

ΔΙΔΑΧΗ 
ΕΠΙ Τῌ ΠΑΝΕΝΔΟΞῼ ΚΟΙΜΗΣΕΙ

ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

«Οὐδείς θεογνωσίας ἀνάμεστος, εἰ μή
διά Σοῦ, Παναγία· οὐδείς ὁ σωζόμε-
νος, εἰ μή διά Σοῦ Θεοτόκε· οὐδείς κιν-
δύνων ἐλεύθερος, εἰ μή διά Σοῦ,
Παρθενομῆτορ· οὐδείς ὁ λελυτρωμέ-
νος, εἰ μή διά Σοῦ Θεομῆτορ· οὐδείς ὁ
ἐλεούμενος δῶρον, εἰ μή διά Σοῦ, Θεο-
χώρητε».

Γερμανοῦ Κωνσταντινουπόλεως,
Εἰς τήν ἁγίαν Κοίμησιν τῆς  Θεοτόκου,

Λόγος Β΄, PG 98, 349BC).
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καί σιωπή, ἡ Παναγία μας καλεῖται καί εἶναι πρέ-
σβυς καί μεσίτρια ὅλων τῶν ἀνθρώπων πρός τόν
Υἱόν Της, πρώτη ἀπό ὅλους τούς ἁγίους. Ἡ ταπεινή
κόρη τῆς Ναζαρέτ εἶναι τό ἀξεπέραστο ἀνά τούς
αἰῶνες ὑπόδειγμα πίστεως, προσευχῆς, νήψεως, κα-
θαρότητος ζωῆς, ταπεινοφροσύνης, ἁγιοσύνης, ὑπα-
κοῆς καί φιλευσπλαχνίας.         

Ἡ Κυρία Θεοτόκος ὡς ἄνθρωπος ἐπλήρωσε καί
Ἐκείνη τό «κοινόν τοῦ βίου χρέος», τόν θάνατον,
ὁ ὁποῖος, ἀδύναμος πλέον ἀπό τήν καταλυτική κατ’
αὐτοῦ νίκη τοῦ Υἱοῦ Της, ὡς εὐπειθής δοῦλος, μέ
φόβο καί τρόμο πλησίασε τό θεοχώρητο καί κα-
θαρώτατο, περισσότερο καί ἀπό τίς ἡλιακές
ἀκτῖνες, ἐκεῖνο σῶμα, τό ἐργαστήριον τῆς ἀνα-
στάσεως καί ἀνακαινίσεως τοῦ κόσμου. Καί μπο-
ρεῖ στά θεοκίνητα χείλη Της νά ἐσίγησε ὁ ἔναρθρος
λόγος, ἀείλαλο παραμένει ὅμως αἰωνίως τό πρε-
σβευτικό Της στόμα ὑπέρ ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ὁ
τάφος ἀπέκρυψε πρός καιρόν τά φωτοειδῆ χαρα-
κτηριστικά της, ἀλλ’ Ἐκείνη ἀκτινοβολεῖ αἰωνίως
μέ μυστική καί ἀγέραστη δόξα στόν οὐρανό καί στήν
γῆ. Μετέστη πρός τήν ζωή ἡ Παναγία Μητέρα μας,
ἡ ἀληθῶς μητέρα τῆς ζωῆς, δέν ἔπαυσε ὅμως νά
φυλάττει φιλόστοργα τήν κληρονομίαν Της. Ἡ ἀθά-
νατος Κοίμησή Της εἶναι ζωηφόρος καθώς δι’ αὐτῆς
μεταβαίνει σέ οὐ ράνια καί μακαρία ζωή, γι’ αὐτό
καί ἡ μνήμη Της εἶναι χαρμόσυνη ἑορτή καί πα-
γκόσμια πανήγυρις. Αὐτή μόνη εὑρισκόμενη ἀνά-
μεσα στό Θεό καί σέ ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γέ-
νος, τόν μέν Θεό κατέστησε υἱόν τοῦ ἀν θρώπου, τούς
δέ ἀνθρώπους, μέ τήν δύναμη τοῦ θείου Τόκου Της,
ἀνέ δειξε υἱούς τοῦ Θεοῦ. Ἔχουσα πλέον ἡ ἡλιό-
μορφος Κόρη καί Θεοτόκος Μαρία τόν οὐρανό ὡς
κατάλληλο κατοικητήριό Της, στό ὁποῖο μετατέ-
θηκε διά τῆς Κοιμήσεώς Της, στέκεται στά δεξιά
τοῦ Παμβασιλέως Χρι στοῦ μέ διάχρυσο ἱματισμό
στολισμένη, τίς παντοειδεῖς δηλαδή ἀρετές Της,
ὅπως λέγει καί ὁ ἱερός ψαλμωδός καί πρεσβεύει
ἀκαταπαύστως γιά ὅλους μας. 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 
Σήμερα πού τά φιλοπάρθενα πλήθη Χρι-

στιανῶν συνωθοῦνται μέ αἰσθήματα πνευματικῆς
εὐφροσύνης στούς πάνσεπτους Ναούς καί τά μο-
ναστήρια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, γιά νά
συνεορτάσουν πνευματικῶς τήν ἔνδοξη Κοίμηση τῆς
Παναγίας μας καί νά ὑμνήσουν ὀφειλετικῶς τό θεῖο
καί ἄρρητο κάλλος Της, ἄς προσέλθουμε καί ἐμεῖς
ὅλοι, μέ πραγματική εὐλάβεια καί σεβασμό γιά νά
τιμήσουμε, ὅσον εἶναι δυνατό στήν ἀνθρώπινη ἀδυ-
ναμία, καθηκόντως ἐκείνη πού ἕνωσε τόν οὐρανό
καί τήν γῆ, ἀλλά καί πού ἐκπλήρωσε στό ἀκέραιο
τόν ἀνθρώπινο προορισμό. Νικώντας τόν φυσικό
φόβο μέ τόν ἱερό πόθο, μπροστά στήν ὁλόφωτη μορ-
φή Της ἄς ψελλίσουμε μετά τοῦ ἁγίου Γρηγορίου
τοῦ Παλαμᾶ καί μέ ὅση δύναμη ἔχουμε τήν προ-
σευχή του πρός Ἐκείνη λέγοντες: «Χάρισε, Δέσποινα
πλουσιοπάροχα στόν λαό σου, στόν δικό σου αὐτό
κλῆρο, τό ἔλεος καί τήν χαρά. Δῶσε λύση σέ ὅλα
αὐτά τά δεινά πού σκιάζουν τήν ζωή μας. Ἐσύ βλέ-
πεις πόσες καί ποιάς σκληρότητας θλίψεις μᾶς
δοκιμάζουν, θλίψεις πού προέρχονται καί ἀπό τά
δικά μας λάθη ἀλλά καί τήν κακότητα τῶν
ἄλλων. Ἐσύ μέ τήν δύναμή σου μπορεῖς νά με-
ταβάλλεις τίς θλίψεις μας πρός τό καλύτερο, καί
νά χαρίσεις εἰρήνη, ἀγάπη καί καταλλαγή στίς
μεταξύ μας σχέσεις, ἀπομα κρύνουσα ἀποτελε-
σματικῶς ὅλους ἐκείνους πού ὡς ἄγρια καί ἀνή-
μερα θηρία ἑτοιμάζονται νά πέσουν ἐπάνω μας.
Ἀντιστάθμισε εὐσπλαχνικά τίς δικές μας ἁμαρ-
τίες καί τά λάθη μέ τόν πλοῦτο τῆς βοηθείας σου
καί τῆς θεραπείας, χαρίζουσα στίς ψυχές καί τά
σώματά μας πλούσια καί συνεχῆ τήν χάρη σου».
Ἀμήν.

Εἴθε αὐτή ἡ φωτοφόρος χάρις τῆς Κυρίας Θε-
οτόκου νά σκεπάζει προστατευτικῶς τόν καθένα σας
προσωπικῶς, τήν πόλη καί τήν πατρίδα, τόν κό-
σμο καί τήν οἰκουμένη. 

Χρόνια πολλά, ἅγια καί θεοχαρίτωτα
Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ß
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Τόν Ἰούλιο μήνα τοῦ τρέχοντος ἔτους συμπληρώθηκαν σα-
ράντα χρόνια ἀπό τήν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας στή
χώρα μας, ὕστερα ἀπό ἑφτάχρονη ἐπιβολή δικτατορικοῦ κα-

θεστῶτος σ’ αὐτήν. Τό γεγονός αὐτό πανηγυρίσθηκε καί φέτος μέ
τόν ἐνδεδειγμένο τρόπο, τηρουμένων φυσικά τῶν ἀναλογιῶν λόγῳ
τῆς κρίσεως . 

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή γράφτηκαν καί εἰπώθηκαν πολλά ἀπό πο-
λιτικούς, ἱστορικούς, δημοσιογράφους κ.ἄ. γιά τά αἴτια τῆς ἐπι-
βολῆς τοῦ τυραννικοῦ αὐ τοῦ καθεστῶτος, γιά τίς δοκιμασίες πού
ὑπέστη ὁ λαός μας κατά τή διάρκειά του καί προπαντός γιά τήν ἐξαι-
τίας του ἀπώλεια τῆς μισῆς σχεδόν Κύπρου, ἐλπίζουμε ὄχι γιά
πάντα.

Ἡ χρονική περίοδος τῆς μεταπολίτευσης πού ἀκολούθησε μετά
τό 1974 θεωρεῖται ὡς ἡ πιό μακρόχρονη εἰρηνική περίοδος ἀπό τῆς
συστάσεως τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, δεδομένου ὅτι κατά τή διάρ-
κειά της δέν εἴχαμε οὔτε πολεμικές ἀναμετρήσεις, οὔτε κατοχές,
οὔτε ἐπαναστατικά κινήματα. Τό ἐρώτημα ὡστό σο πού τίθεται ἀπό
πολλούς εἶναι, ἄν ἡ δημοκρατία πού βιώνουμε σήμερα, ὅπως καί οἱ
διάφοροι θεσμοί πού συνιστοῦν τόν ἱστό μιᾶς σύγχρονης, κοινω-
νικά δίκαιης καί εὐημερούσας πολιτείας εἶναι αὐτά πού ὁραματι-
στήκαμε τό 1974.

Τοῦ Φιλοκτήμονα Χ. Φάκα
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Ἡ ἱστορία διδάσκει ὅτι ἐθνικές κρίσεις
καί δοκιμασίες μποροῦν νά ἀφυπνίσουν τίς
συνειδήσεις καί νά γίνουν ἀφετηρία μιᾶς
μελλοντικῆς ἐθνικῆς, πολιτικῆς καί ἠθικῆς
ἀναγέννησης ἑνός λαοῦ. Κάτι τέτοιο ὁρα-
ματιζόμασταν καί ἐμεῖς τό 1974. Ὑλοποι-
ήθηκε ὅμως, ἔστω καί μερικῶς, αὐτό μας
τό ὅραμα;

Ἡ ἀπάντηση στό ἐρώτημα αὐτό εἶναι
ἐπαμφοτερίζουσα. Ἡ δημοκρατία, πού
εἶναι ἀναμφίβολα τό καλύτερο πολίτευμα,
ὄχι ὅμως καί τό τελειότερο, δεδομένου ὅτι
συγκρινόμενο μέ τά ἄλλα πολιτεύματα ἔχει
τά λιγότερα μειονεκτήματα, κακοποιεῖται
δυστυχῶς συχνά στή χώρα μας. Τό πολί-
τευμα αὐτό προϋποθέτει πολίτες μέ ὑπευ-
θυνότητα, μέ συνέπεια, μέ σεβασμό πρός
τό συμπολίτη καί τήν διαφορετικότητά του.
«Δημοκρατία δέ σημαίνει νά δραστηριο-
ποιεῖσαι ἐν ὀνόματι τῆς ἐλευθερίας συν-
θλίβοντας ὅ,τι σέ περιβάλλει, οὔτε νά
θεωρεῖς τήν αὐθάδεια δικαίωμά σου, τήν
ἀναίδεια ἰσότητα, τήν ἀναρχία εὐδαιμο-
νία» (Ἰσοκράτης), φαινόμενα ὄχι ἀσυνήθη
στήν σημερινή ἑλληνική πραγματικότητα.
Ἡ ἐλευθερία σου φθάνει μέχρι τοῦ ση-
μείου πού ἀρχίζει ἡ ἐλευθερία τοῦ ἄλλου.
Ἐναπόκειται στόν καθένα μας νά κρίνει ἐάν
καί κατά πόσο βιώνουμε αὐτοῦ τοῦ εἴδους
τή δημοκρατία.

Ἡ κρίση πού ἀντιμετωπίζουμε τά τελευ-
ταῖα χρόνια, κρίση ὄχι μόνο οἰκονομική,
μᾶς δίνει τή δυνατότητα νά στο χα στοῦμε
ποιά εἶναι ἡ σημερινή ἑλληνική πραγματι-
κότητα, ἄν ἡ νοοτροπία τοῦ σημερινοῦ
Ἕλληνα καί οἱ βασικοί κοινωνικοί μας θε-
σμοί ἐκφράζουν ὅ,τι ἀντιπροσώπευε στό
διάβα τῶν αἰώνων ὁ Ἑλληνισμός καί ἡ
Ὀρθοδοξία.

Ἡ ὑπογεννητικότητα στή χώρα μας παίρ-
νει ἀνησυχητικές διαστάσεις. Ἡ γήρανση
τοῦ πληθυσμοῦ μας σέ συνάρτηση μέ τήν
ὑπογεννητικότητα καί τήν ἐγκατάσταση
ὑπερβολικά μεγάλου ἀριθμοῦ λαθρομετα-
ναστῶν στήν πατρίδα μας δέν εἶναι καλοί
οἰωνοί γιά τό μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ
παιδεία μας, κατά κοινή ὁμολογία, νοσεῖ.
Ἡ ἐκπαίδευση τῶν νέων μας ὑπολείπεται
πολύ σέ σύγκριση μέ τήν ἐκπαίδευση τῶν
νέων τῶν ἄλλων πολιτισμένων χωρῶν. Γρά-
φει ὁ ἔγκριτος δημοσιογράφος Ἄγγελος
Στάγκος σέ ἄρθρο του πού δημοσιεύθηκε
στήν «Καθημερινή» στίς 29.06.2014: «Ἡ
ἑλληνική ἐκπαίδευση παράγει χιλιάδες
ἀποφοίτους ἀπό λύκεια καί ἀνώτατες σχο-
λές χωρίς πραγματικές δεξιότητες γιά τίς
ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν... Ἡ κατάσταση στά
γυμνάσια, τά λύκεια, τά ΤΕΙ καί τά ΑΕΙ, ἄς
τό καταλάβουν ἐπί τέλους οἱ πολιτικοί μας,
τά κόμματα, οἱ συνδικαλιστές, τά μίντια, οἱ
καθηγητές, οἱ μαθητές, οἱ φοιτητές καί οἱ
γονεῖς δέν πάει ἄλλο. Σέ καμιά ἄλλη χώρα
τοῦ κόσμου ἡ ἐκπαίδευση δέν κακοποιεῖται
σέ τέτοιο βαθμό καί συνεχῶς, ὅπως στήν
Ἑλλάδα. Στά σχολεῖα καί στά πανεπιστήμια
δέν παράγεται γνώση, ἀλλά ἀσυδοσία, βία,
ἀδεξιότητα. Τό ἐπίπεδο τῆς παιδείας δέν
κρίνεται ἀπό τίς λίγες ἑκατοντάδες τῶν
καλῶν πού διακρίνονται, ἀλλά ἀπό τόν
μέσο ὅρο».

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα μεγάλης
μερίδας τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων εἶναι ὁ
ἐγωκεντρισμός, τό κακῶς νοούμενο ἀτο-
μικό συμφέρον, ἡ ἀπολυτοποίηση τοῦ
οἰκονομικοῦ παράγοντα, ὁ εὐδαιμονισμός,
ἡ καταναλωτική ὑστερία καί ἡ ὑποβάθμιση
ὅλων τῶν ἀξιῶν πού συνιστοῦν «τόν κατ’
ἀλήθειαν βίον», τήν ὄντως ζωή ὡς σχέση
ἀγαπητικῆς κοινωνίας μέ τό Θεό καί τούς
συνανθρώπους μας.
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Πρίν ἀπό λίγο καιρό δημοσιεύθηκε στόν τύπο τό ἀποτέλεσμα
μιᾶς δημοσκόπησης πού διενεργήθηκε μεταξύ τῶν νέων, μέ τό
ἐρώτημα: ποιό θεσμό ὑπολήπτεσθε καί ἐμπιστεύεστε περισσό-
τερο; Ἐπειδή ἡ πλειονότητα τῶν νέων ἀπάντησε τήν Ἐκκλησία, ὁρι-
σμένοι δημοσιογράφοι ἀφηνίασαν κυριολεκτικά. Θεώ ρη σαν τήν
συγκεκριμένη ἀπάντηση ὡς ἔνδειξη παρακμῆς. Τόση ἐμπάθεια
ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας ἀπό ὁρισμένους διαμορφωτές τῆς κοινῆς γνώ-
μης!

Καί ὅμως στίς μέρες μας ἡ Ἑλλαδική κυρίως Ἐκκλησία εἶναι αὐτή
πού, πέρα ἀπό τήν προσφορά της στόν τομέα τῆς πνευματικῆς
οἰκοδομῆς τῶν πιστῶν, ἐπιτελεῖ καί ἕνα τεράστιο κοινωνικό ἔργο μέ
τήν πληθώρα τῶν εὐαγῶν ἱδρυμάτων πού ἱδρύει καί λειτουργοῦν
γιά τήν ἀνακούφιση καί ἐνίσχυση τῶν οἰκονομικά ἀδύναμων συ-
νανθρώπων μας, ὄχι μόνο στήν Μητροπολιτική μας περιφέρεια,
ἀλλά καί σ’ ὅλες σχεδόν τίς Ἱ. Μητροπόλεις τῆς πατρίδας μας.

Ἐδῶ καί κάμποσο καιρό στήν Σαουδική Ἀραβία, στή Μοσούλη καί
ἀλλοῦ συντελεῖται ἕνας ἀμείλικτος διωγμός ἀπό μερίδες φανατι-
σμένων μουσουλμάνων ἐναντίον τῶν χριστιανῶν. Καμιά διαδήλω-
ση σέ εὐρωπαϊκή πρωτεύουσα δέν ἔγινε, τουλάχιστον γιά τήν πρό-
σφατη σφαγή τῶν χριστιανῶν τῆς Μοσούλης ἀπό τούς σουνίτες τοῦ
Χαλι φά του. Τήν ἐπικαιρότητα ἀπασχολεῖ κυρίως ὁ βομβαρδισμός
τῆς Γάζας ἀπό τούς ἰσραηλινούς. 

Συμπληρώνεται χρόνος ἀπό τότε πού ἀπήχθησαν οἱ δύο ὀρθό-
δοξοι ἐπίσκοποι στή Συρία. Κανείς δέν ξέρει τί ἀπέγιναν. Καί ὅμως
δέν κουνιέται φύλλο γι’ αὐ τούς. Ἄν κάποιος τολμήσει νά δημοσι-
εύσει κάτι σέ βάρος τοῦ ἱδρυτῆ τοῦ Μουσουλμανισμοῦ Μωάμεθ,
τότε καί «οἱ λίθοι κεκράξονται».

Ὡς τόσο κάποιοι ἄρχοντες τῆς τοπικῆς μας αὐτοδιοίησης καί πο-
λιτικοί μας φιλοδοξοῦν νά ἱδρύσουν στή χώρα μας τζαμιά καί κέν-
τρα μουσουλμανικῶν σπου δῶν γιά τίς ἀνάγκες τῶν μουσουλμάνων
μεταναστῶν. Ἡ πατρίδα μας βέβαια ἀνέκαθεν ἦταν ἀνοιχτή σέ θέ-
ματα θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί διακίνησης ἰδεῶν, μέ τόν ὅρο
ὅμως ὅτι τά ἀλλόθρησκα αὐτά κέντρα δέν θά καταστοῦν ἑστίες
προπαγάνδας καί δέν θά ἀσκοῦν προσηλυτισμό σέ βάρος τῆς
ὀρθόδοξης πίστης μας. Καί κάτι ἀκόμη. Μήπως ὅσοι ἀπό τούς
ἄρχοντές μας τάσσονται ὑπέρ τῆς ἱδρύσεως τζαμιῶν καί ἀλλόθρη-
σκων κέντρων μουσουλμανικῶν σπουδῶν στή χώρα μας θά ἔπρεπε
νά ἀξιώσουν ἀπό τή «φίλη μας» Τουρκία, σύμφωνα μέ τήν ἀρχή
τῆς ἀμοιβαιότητας, νά ἐπιτραπεῖ ὡς ἀντάλλαγμα ἡ ἐπαναλειτουρ-
γία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης καί νά δοθεῖ στήν ὀρθόδοξη
λατρεία ὁ Ἱ. Ναός τῆς Ἁγίας Σοφίας, τό παγκόσμιο αὐτό σύμβολο
τῆς Ὀρθοδοξίας, κι ὄχι νά θέλουν νά τόν μεταβάλουν καί πάλι σέ
τζαμί, ὅπως διατείνονται τόν τελευταῖο καιρό Τοῦρκοι πολιτικοί.
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Οἱ χριστιανοί ἀδελφοί μας στή Μέση
Ἀνατολή καί τήν Ἀφρική ὑφίστανται
ἐκτεταμένους βίαιους διωγμούς καί

ἀπάνθρωπες ἀγριότητες. Εἰς βάρος τούς
διαπράττονται θηριωδίες καί ἀνοσιουργή-
ματα πού ἐφορμοῦνται ἀπό θρησκευτικό
φανατισμό καί μισαλλοδοξία καί στόχο
ἔχουν τή βίαιη ἐξασφάλιση θρησκευτικῆς
ὁμοιογένειας σέ χῶρες οἱ ὁποῖες ἀποτέλε-
σαν ἱστορικά λίκνα καί ἑστίες λαμπρῆς
παρουσίας τοῦ Χριστιανισμοῦ καί στίς
ὁποῖες ἱστορικά ἱερά σεβάσματα καί ναοί βε-
βηλώνονται καί καταστρέφονται.

Νέφος θανάτου ἔχει σκεπάσει τή Συρία,
τό Ἰράκ, τό Ἰράν, τό Πακιστάν, τήν Αἴγυ-
πτο, τή Λιβύη, τή Νιγηρία, τή Σομαλία, τήν
Τανζανία. Δεκάδες σημεῖα φλέγονται καί ἡ
φωτιά σκορπᾶ ἀνεξέλεγκτα κραυγές ἀπό-
γνωσης καί ὀδύνης. Εἴμαστε, ἐν τέλει, ἀνήμ-
ποροι νά σταματήσουμε ὅσα ἐξελίσσονται
καθημερινά καί προσβάλλουν τόν ἀνθρώ-
πινο πολιτισμό; Ἡ φωνή ὅλων ὅσοι ἀντι-

δροῦν χάνεται μέσα στόν θόρυβο τῶν πο-
λεμικῶν ριπῶν, πού κοστίζουν καθημερινά
ἑκατοντάδες ἀνθρώπινες ζωές.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος ἀπηύθυνε στό παρελθόν ἔκκληση
πρός τή διεθνῆ κοινότητα νά συνδράμει στήν
τάχιστη παύση τῆς αἱματοχυσίας στή Συρία
καί τούς ὑπολοίπους χώρους τῆς ἱστορικῆς
παρουσίας τῶν χριστιανῶν. Ἔχουμε ὅλοι
μας χρέος ἔναντί της ἱστορίας, διότι 1700 ἔτη
μετά τήν ἔκδοση τοῦ Διατάγματος τῶν Με-
διολάνων ἄνθρωποι ἐξακολουθοῦν νά διώ-
κονται γιά τήν πίστη καί τή θρησκευτική
τους συνείδηση. Ἐνώπιόν μας ἐκτυλίσσον-
ται τραγωδίες βαθύτατες, τῶν ὁποίων ἀκό-
μη δέν γνωρίζουμε τήν ὀλέθρια κατάληξη.

Σέ ὅλους μας ἀναλογεῖ μερίδιο εὐθύνης.
Στούς δυνατούς τοῦ κόσμου οἱ ὁποῖοι ἐπέ-
τρεψαν νά ἀνάψει ἡ φωτιά καί ἀνέχονται νά
μαίνεται ἀκόμη. Στούς ἡγέτες πού ἐκφρά-
ζουν τή συμπάθειά τους καί τή θλί-
ψη τους, χωρίς ὅμως νά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΩΞΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ
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ἔχουν συμβάλει σέ κάποιο οὐσιαστικό ἀπο-
τέλεσμα πρός ἐκτόνωση τῆς κατάστασης.
Στούς ποιμένες, ἀνεξαρτήτως θρησκείας,
πού δέν ἀφύπνισαν νωρίτερα τούς πιστούς
καί δέν ἐξήγησαν ὅτι ἡ πίστη εἶναι μέσο ἀγά-
πης γιά τόν ἀδελφό μας καί ὄχι ὅπλο πού
στρέφεται ἐναντίον του.

Δέν κάνουμε πλέον ἔκκληση νά σταμα-
τήσει ἡ σφαγή. Δέν ζητοῦμε πιά ἀπεγνω-
σμένα νά ἐπέλθει ἡ εἰρήνη στή Μέση Ἀνα-
τολή καί ὅπου ἀλλοῦ ὑπάρχουν ἀνάλογες
ἑστίες πολέμου καί βιαιοτήτων. Καλοῦμε
ὅλους νά κοιτάξουν ἐπίμονα τίς εἰκόνες πού
στέλνουν καθημερινά τά μέσα ἐνημέρωσης
καί οἱ πολεμικοί ἀνταποκριτές. Ἰδιαίτερα δέ
ὅσους ἔχουν στά χέρια τους τή δύναμη νά
σταματήσουν τήν ἀνείπωτη τραγωδία. Δέν
ἔχουμε καμία ἀμφιβολία πώς, ἐάν ἔβλεπαν
καθημερινά αὐτές τίς εἰκόνες, θά ἔκαναν ὅ,τι
εἶναι δυνατόν γιά νά σφραγίσουν ὁριστικά
αὐτές τίς πύλες τοῦ Ἅδου πού ἄνοιξαν
τούς τελευταίους μῆνες.

Ἄν ἔβλεπαν αὐτές τίς εἰκόνες, θά λάμβα-
ναν κάθε μέτρο πού ἀπαιτεῖται γιά νά προ-
ασπίσουν τίς χιλιάδες ἀθῶες ψυχές πού
χάνονται. Τό ποτάμι τοῦ θανάτου φουσκώ-
νει, ἐξαπλώνεται καί σύντομα θά συμπα-
ρασύρει τά πάντα. Γιατί ἐπιμένετε νά τό
ἀγνοεῖτε;

Ἐξοικειωθήκαμε μέ τό καθημερινό ἄκου-
σμα τοῦ στυγεροῦ θανάτου νηπίων καί
μικρῶν παιδιῶν. Μέ τούς ἀποκεφαλισμούς
πού γίνονται δημόσιο θέαμα μέσῳ τοῦ δια-
δικτύου, τούς βιασμούς ἀθώων γυναικῶν καί
μητέρων, τούς δημόσιους ἀπαγχονισμούς
πρός παραδειγματισμό. Τήν ἰσοπέδωση ὁλο-
κλήρων χωριῶν, τήν καταστροφή ὀχημάτων
πού μεταφέρουν ἄμαχο πληθυσμό πού ἀνα-
ζητεῖ ἐναγωνίως περιοχή ὅπου μπορεῖ νά
νιώσει ἀσφαλής. «Θεάματα» ἀπεχθῆ πού
ἄλλοτε συγκλόνιζαν καί σήμερα προκα-
λοῦν ἁπλῶς μία στιγμιαία συμπάθεια γιά τά
θύματα.

Ἡ ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς εἶναι ἀνυ-
πέρβλητη καί χρέος μας εἶναι νά τήν προ-
στατέψουμε μέ κάθε τρόπο. Μήν ἀφήνετε τή
βία καί τήν ὀσμή τοῦ θανάτου νά ποτίσει
κάθε γωνιά τοῦ πλανήτη. Μήν ἐπιτρέπετε νά
γίνουν τά ἀθῶα παιδιά, οἱ γυναῖκες καί οἱ
νέοι, πού δέν ἐπέλεξαν νά συμμετάσχουν σέ
κανέναν πόλεμο, ἁπλή στατιστική. Σέ κάθε
«ἁπλό» ἀριθμό ἀμάχων, ἀντιστοιχοῦν τε-
ράστιες οἰκογενειακές τραγωδίες.

Ἀναλογιστεῖτε το καί πράξτε ὅπως ὀφεί-
λετε. Ἐπιτέλους, ἀρκετά!

«Λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκώμενοι
ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν»
(Α΄ Κορ. 4, 12-13).

Ἀπευθύνουμε ἔκκληση πρός
τόν ἱερό κλῆρο καί τόν πιστό
λαό νά ἑνώσουν μέθ’ ἡμῶν τή
φωνή τους σέ ἱερές δεήσεις καί
ἀγρυπνίες ἱκετευτικές πρός τόν
φιλάνθρωπο Θεό ὑπέρ τῶν
ἀθώων θυμάτων καί εὐχόμεθα ὁ
Πανοικτίρμων Θεός νά διαφυλά-
ξει ἀλωβήτους καί ἀτρώτους
τούς δοκιμαζομένους ἀδελφούς
μας ἀνά τόν κόσμο». 

Ἀθῆναι, 26.8.2014
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«Πῶς μπόρεσα νά εἶμαι τόσο βλάκας;...! Πῶς μπό-
ρεσα νά παραιτηθῶ ἀπό τά προσωπικά μου
ἀνθρώπινα δικαιώματα, καί νά συμμετάσχω

σ’ ἕνα ὁλοκληρωτισμό πού ἄσκησε ἐπάνω μου ψυχο-
λογικό βιασμό καί ζητοῦσε ἀνεξέλεγκτο ἔλεγχο καί ὑπα-
κοή;».Αὐτά δήλωσε ἕνα ἀπό τά πολλά θύματα, ἡ Ἀλεξάν-δρα Stein, ὅταν κατάφερε ὕστερα ἀπό μυθιστορικήπροσπάθεια νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τά πλοκάμια μιᾶς κα-ταστροφικῆς ἀνατολικῆς θρησκείας. Αἰσθανόταν γιάπολύ καιρό ντροπή. «Πῶς θά μπορῶ νά πορευθῶ
μέσα ἀπό τήν ντροπή καί τόν τρόμο, πού θά μέ ἀκο-
λουθοῦν γιά ἀρκετά χρόνια καί θά μέ βαραίνουν τόσο
πολύ;».Μιλάει ἡ Stein γιά φοβερό ὁλοκληρωτισμό, ἀφοῦ κα-τορθώνουν μέ διάφορες σατανικές μεθόδους καί εἰδι-κές τεχνικές νά ἐλέγχουν τήν σκέψη, νά ἀπομονώνουντά θύματά τους, νά κάνουν ἄγρια οἰκονομική ἐκμε-τάλλευση, νά προκαλοῦν ψυχολογική καί σωματικήἐξάντληση καί νά καθιστοῦν τούς ὀπαδούς τους πνευ-ματικά φυτά. Ἀναγκάζουν τούς ὀπαδούς τους νά ἐξομολογοῦνταικαί χρησιμοποιοῦν γιά ἐκβιασμό τά ὅσα λένε στήν ἐξο-μολόγηση, σέ περίπτωση πού θά θελήσουν νά φύγουνἀπό τήν ὀργάνωση. Προσπαθοῦν καί τό κατορθώνουν,ρίχνοντας λάσπη (κατηγορώντας) στούς γονεῖς, φίλους,συγγενεῖς καί γνωστούς τους, μά πιό πολύ στήνἘκκλησία, ὄχι μόνο νά τούς ἀπομονώσουν καί ἀπο-ξενώσουν ἀπό ὅλους τούς οἰκείους τους, ἀλλά καί νάἐμφυσήσουν ἄσπονδο μίσος ἀπέναντί τους. Δέν δι-στάζουν νά συκοφαντήσουν ἀκόμα καί τούς γονεῖςτους γιά ἀνάρμοστες συμπεριφορές, διαστροφές καίἄλλα παρόμοια. Τούς ἀναγκάζουν νά γράψουν ὅλα τά

Τοῦ φιλολόγου Γεωργίου Στ. Μπακιρτζῆ

περιουσιακά τους στοιχεῖα στήνὀργάνωση, στόν δάσκαλο(γκουρού), πού τόν θεωροῦνθεό καί δείχνουν σ’ αὐτόν ὑψη-λή ὑπακοή, μέ ἀποτέλεσμα οἱἡγέτες καί οἱ ὀργανώσεις (σέ-κτες) νά κατέχουν τεράστιεςπεριουσίες, ἐπιχειρήσεις μεγά-λες σέ πολλά κράτη, ἀφοῦ ἐκτόςἀπό τίς κληρονομιές(;) ἔχουνστή διάθεσή τους ἄμισθουςἐργάτες - σκλάβους.Ὑπάρχουν μαρτυρίες γονέ-ων πού ἔχασαν μέ τόν τρόποαὐτό τά παιδιά τους. Μιλοῦν μέπόνο ψυχῆς γιά τό κατάντηματῶν παιδιῶν τους. Θά ἀρκε-στοῦμε σέ μιά - δυό τέτοιεςμαρτυρίες.«Ἀναζητοῦσα τό παιδί μου
μαζί μέ τόν ἄνδρα μου, εἶχε
μπλέξει στή σέκτα τοῦ Χάρη
Κρίσνα. Ὕστερα ἀπό πολύ και-
ρό τό βρήκαμε σέ κοινόβιο σέ κά-
ποιο μέρος τῆς Ἰταλίας. Φο-
ροῦσε ἕνα κόκκινο μανδύα, εἶχε
ξυρισμένο τό κεφάλι, καί μᾶς
κοιτοῦσε σάν ἐχθρούς του. Τοῦ
ἄλλαξαν τό ὄνομα, τοῦ ἄλλαξαν
τήν πίστη, τοῦ ἄλλαξαν τήν
ψυχή του. Δέν εἶστε οἱ γονεῖς μου
μᾶς εἶπε ἀλλά τό ὄχημα πού
χρησιμοποίησε τό ἐγώ μου καί
τό κάρμα μου γιά τή χιλιοστή με-
τενσάρκωσή του». Νά σημει-ώσουμε ἐδῶ ὅτι κοινή διδα-σκαλία ὅλων τῶν σεκτῶν εἶναιἡ πίστη στήν μετενσάρκωση.Ἄλλη μητέρα, ὅταν συνάν-τησε τό παιδί της ὕστερα ἀπόπολλές ἀναζητήσεις δήλωσε:«Εἶδα ἕνα ἄβουλο ὄν μέ ἄδεια
μάτια καί ἄδεια ψυχή. Τό ἔχασα
τό παιδί μου (...) καλύτερα νά
μᾶς εἶχε πεθάνει, πρίν τό δοῦμε
ζωντανό πτῶμα, ἕνα χαμένο
ἄτομο, ἀναίσθητο, ἀλλόκοτο,
ἀλλιώτικο».
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Εἶναι νά τρομάζει κανείς, ὅτανἀκούει τέτοιες μαρτυρίες γιά τόκατάντημα νέων ἀνθρώπων, πούσταματοῦν τίς σπουδές τους καίκάθε δραστηριότητα, ἀπομακρύ-νονται τελείως ἀπό τό οἰκογενει-ακό περιβάλλον, κλείνονται σέκοινόβια μέ τέλεια ἀπομόνωση. Γι’αὐτό πολύ ἐπιτυχῶς οἱ σέκτεςὀνομάσθηκαν καταστροφικές λα-τρεῖες καί τά εὐρωπαϊκά κράτηπλήν τῆς Ἑλλάδος ἄρχισαν νά πα-ρακολουθοῦν τίς δραστηριότη-τές τους καί λαμβάνουν τά μέτρατους.Νά ζητοῦμε ἀπό τό Θεό μέ δά-κρυα νά προστατέψει καί νά φυ-λάξει τά παιδιά μας, τούς νέουςμας ἀπό τέτοιου εἴδους μπλεξή-ματα. Ἀλλά καί νά ἔχουμε τά μάτιαμας δεκατέσσερα, πού λέει ὁ λαόςμας, καί νά μήν ἐφησυχάζουμε. Νάμήν ποῦμε ὅ,τι εἶπαν κάποιοι γο-νεῖς «Στήν ἀρχή δέν δώσαμε ση-
μασία, δέν καταλάβαμε καί δέ γνω-
ρίζαμε τί συμβαίνει. Ὅταν ὅμως τό
παιδί μας σταμάτησε τίς σπουδές
του καί κάθε δραστηριότητα, ὅταν
ἄλλαξε ἐντελῶς ἡ συμπεριφορά
του θορυβηθήκαμε, ἀλλά ἦταν
ἀργά, γιατί εἶχε πιά ἐνταχθεῖ καί
κλείστηκε σέ κοινόβιο κάποιας
αἵρεσης στήν Ἰνδία».Καλή ἀνησυχία, ἐγρήγορση καίθερμή προσευχή μᾶς χρειάζεται.Αὐτό μποροῦμε νά τό κάνουμε, καίὁ Θεός εἶναι μεγάλος. Τά παιδιάδέν εἶναι μόνο δικά μας, πρῶταεἶναι παιδιά τοῦ Μεγάλου Θεοῦκαί αὐτός ἔχει τή δύναμη νά τάπροφυλάξει, ὅταν καί μεῖς κάνου-με ὅ,τι ἐξαρτιέται ἀπό μᾶς.

Πολλά σημάδια
οἱ ἀνθρώποι ταραχθήκαν
ἀπό τίς μύριες πού ἤρθανε πληγές,
τῆς ἁμαρτίας ὁδηγοί, πολλοί γενήκαν
καί ἀναμένονται οἱ μέρες τους βαριές.

Ἦρθε τό πλήρωμα,
κι οἱ ἀνθρώποι μαζωχτήκαν
σ’ ἐρημοθάλασσες καί σέ βουνοκορφές,
καί μέ τά χέρια τους ψηλά σταθῆκαν,
κι ὅλο προσκύναγαν τίς ἅγιες μορφές.

Κι ἀπ’ τό προσκύνημα
καμπάνες ἐσεισθήκαν
κι ἀνεμοχτύπαγαν ἀγγέλων φτερωτές
καί τά παράξενα τοῦ κόσμου ἐγευτήκαν,
ἄλλοι ἀπό φόβο κι ἄλλοι ἀπό χαρές.

Κι ὡς τά χαράματα
ὀρθοί ξημερωθήκαν
μετανοιωμένοι κάναν προσευχές,
τόν Ἄναρχο Θεό τους θυμηθήκαν
καί τίς δικές τους γιά νά σώσει τίς ψυχές.

Διαβάτης
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ἩἘκκλησία ὡς σῶμα Χριστοῦ1 καί
συνέχιση τοῦ μυστηρίου τῆς
ἐνσαρκώσεως μέσα στήν ἱστορία

καί τόν κόσμο2 συνδέεται ἄμεσα μέ τή θεία
Λατρεία τόσο στήν κοινή, ὅσο καί στήν
ἀτομική της ἔκφραση3. Λατρεύω τό Θεό
σημαίνει ἐφαρμόζω στήν πράξη τήν πίστη
μου σ’ αὐτόν καί διά τῶν ἔργων μου τόσο
αὐτῶν τῆς καθάρσεως ἀπό τά πάθη, ὅσο
καί αὐτῶν τῆς ἄσκησης τῆς ἀγάπης, γί-
νομαι ζωντανό μέλος τῆς Ἐκκλησίας ὡς
σώματος Χριστοῦ καί κοινωνίας τοῦ ἁγί-
ου Πνεύματος. Ἀπό τήν ἄποψη αὐτή ἡ
Λατρεία διαφοροποιεῖται ἀπό προχρι-
στιανικές πρακτικές τῆς σκιᾶς καί τοῦ
γράμματος καί καθίσταται «λογική»4,
πνευματική δηλαδή καί συνειδητή, «ἐν
πνεύματι καί ἀληθείᾳ»5, «συντεταμένη καί
διηνεκής καί ἀμετεώριστος περί τό λα-
τρευόμενον θεραπεία»6.

Ὁ ἄνθρωπος ἀπό τή φύση του εἶναι λει-
τουργικό ὄν, μέ τήν ἔννοια ὅτι καλεῖται ὡς
μέλος τῆς Ἐκκλησίας νά ἔχει συνεχῆ μνή-
μη Θεοῦ καί νά εὐφραίνεται γι’ αὐτό7 νά
ἀγρυπνεῖ «ἐν παντί καιρῷ»8 καί νά προ-
σεύχεται ἀδιαλείπτως9, νά λειτουργεῖ δη-
λαδή ὡς πραγματικός τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος.
Νύχτα δέ καί ἡμέρα μέσα ἀπό τή λει-
τουργική ζωή «νά μεταμορφώνεται σέ
προσευχή καί νά γίνεται μυστήριο διαρ-
κοῦς θείας κοινωνίας, πού φθάνει μέχρι τή
θέωση καί τήν ἕνωση μέ τό Θεό»10.

α). Αὐτή ἀκριβῶς ἡ διαδικασία πρός κοι-
νωνία καί θέωση ξεκινᾶ «ἐν τῷ κρυπτῷ»
ἀπό «τό ταμιεῖον»11 τοῦ καθ’ ἑνός, τό βά-
θος δηλαδή τῆς καρδιᾶς, τό μυστικό
τόπο ὅπου κυοφορεῖται ἡ προσευχή.
Ἐδῶ μακρυά ἀπό τήν τύρβη τῶν ἐγκοσμίων
μπορεῖ ὁ προσευχόμενος ἄνθρωπος νά
προσομιλεῖ μέ τό Θεό ἀπερίσπαστα, νά

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Τοῦ Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ
Ἀναπλ. Καθηγητή Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

«Ἐγώ δέ καί ἡ οἰκία μου λατρεύσωμεν Κυρίῳ, ὅτι ἅγιός ἐστι»
(Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ 24, 15)

1. Ἐφ. 1, 23.
2. π. Γ. Φλωρόφσκυ, Τό σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ. Μιά ὀρθόδοξη ἑρμηνεία τῆς Ἐκκλησίας, μετάφρ.: Ἰ.Κ. Παπαδόπουλος, ἐκδ.

«Ἁρμός», Ἀθήνα 1999, σ. 40.
3. Γιά τή σχέση τῶν δύο αὐτῶν τύπων προσευχῆς καί ἀναφορᾶς τοῦ ἀνθρώπου πρός τό Θεό βλ. Π. Ἰ. Σκαλτσῆ, Ἡ παράδοση

τῆς κοινῆς καί τῆς κατ’ ἰδίαν προσευχῆς, μέ εἰδική ἀναφορά στό Ὡρολόγιο τοῦ Θηκαρᾶ, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη
2008.

4. Ρωμ. 12, 1.
5. Ἰω. 4, 23.
6. Μεγάλου Βασιλείου, Κεφάλαια τῶν ὅρων κατ’ Ἐπιτομήν, σλ΄,  PG 31, 123Β.
7. Ψαλμ. 76, 4.
8. Λουκ. 21, 36.
9. Α΄ Θεσ. 5, 17.
10. Ἀ. Κεσελόπουλου, Πάθη καί ἀρετές στή διδασκαλία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἐκδ. «Δόμος», Ἀθήνα 21986, σ. 165.
11. Ματθ. 6, 5-6.
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ἀλλοιώνεται ἐσωτερικά καί ὡς μέλος τῆς
Ἐκκλησίας νά γίνεται φωτοειδῆς12. Νά
ἑλκύει μέσα του τή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύ-
ματος καί μέ τό νοῦ του νά φαντάζεται
«θεϊκά νοήματα καί τά ἀγαθά τοῦ οὐρα-
νοῦ»13. Καταφάσκει ὁ προσευχόμενος στήν
ἡσυχία ἡ ὁποία μέ τήν τοῦ Ἰησοῦ ἀδιά-
λειπτη μνήμη καθίσταται «ἀδιάσπαστος
Θεῷ λατρεία καί παράστασις»14.

Ὁ διά τῆς ἐσωτερικῆς καί νοερᾶς λεγό-
μενης προσευχῆς καλλιεργημένος ἄνθρω-
πος ἔχει ὅλες τίς προϋποθέσεις νά προ-
σεύχεται καί στήν ἐντός τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ
κοινή Λατρεία. Ἡ κατά μόνας προσευχή,
ἐπισημαίνει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα-
λαμᾶς, πού γίνεται στό σπίτι, ἀκόμη καί
στούς δρόμους καί τίς ἀγορές «εἰς προ-
σευχήν διέγερσις τήν ἐπ’ ἐκκλησίας συνί-
στησι πρός τόν Θεόν καί ἡ ἔνδον κατά διά-
νοιαν τήν διά τῶν χειλέων»15. Προετοιμά-
ζει δηλαδή τόν πιστό γιά τήν κοινή προ-

σευχή στίς «ἐπί τό αὐτό»16 καί «ἐν ἐκκλη-
σίᾳ»17 συνάξεις τῆς θείας Εὐχαριστίας καί
τῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Νυχθημέρου. Κοινή
καί κατ’ ἰδίαν προσευχή σχετίζονται ἄμε-
σα, προϋποθέτει ἡ μία τήν ἄλλη, γιατί
ἀκριβῶς θεμελιώνονται στήν ἴδια ἐκκλη-
σιολογική βάση καί ἀποτελοῦν δύο ὄψεις
τῆς μίας ἐντός τῆς Ἐκκλησίας βιούμενης
λογικῆς Λατρείας. «Ἡ κοινή προσευχή ἔχει
ὡς προϋπόθεση τήν κατ’ ἰδίαν καί ἡ κατ’
ἰδίαν εἶναι προέκταση τῆς κοινῆς»18.

β). Βασική πτυχή τῆς κοινῆς λατρευτικῆς
ζωῆς στόν κατ’ ἐξοχήν λειτουργικό τόπο,
δηλαδή τόν ἱερό Ναό, εἶναι ἡ νυχθήμερος
Λατρεία κατά τήν ὁποίαν συνάζονται οἱ
πιστοί «ψαλμούς καί ὕμνους ὁμοθυμαδόν
τῷ Κυρίῳ ἄδοντες»19. Πρόκειται γιά τίς τα-
κτές ὧρες καί τούς τεταγμένους και-
ρούς20 πού ἀπό τίς κατά τά ἰουδαϊκά πρό-
τυπα τρεῖς προσευχητικές εὐκαιρίες
«ἑσπέρας καί πρωΐ καί μεσημβρίας»21

12. Ἀντιόχου Μοναχοῦ, Λόγος ΡΣΤ΄, Περί Προσευχῆς, PG 89, 1756D.
13. Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, Περί τῶν τριῶν τρόπων τῆς προσευχῆς λόγος (ἀμφιβαλλόμενο), PG 120, 702Β.
14. Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, Κλῖμαξ, Λόγος 27, PG 88, 1112C.
15. Ὁμιλία Ζ΄, PG 151, 89D.
16. Πράξ. 2, 1· Α΄ Κορ. 11, 20.
17. Α΄ Κορ. 11, 18.
18. Π.Ἰ. Σκαλτσῆ, Ἡ παράδοση τῆς κοινῆς καί τῆς κατ’ ἰδίαν προσευχῆς..., σ. 74. Βλ. καί Γ. Ἰ. Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ἠθική

II., ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 171. π. Γ. Φλωρόφσκυ, «Ὀρθόδοξος Λατρεία», ἐν Θέματα Ὀρθοδόξου Θεολο-
γίας, ἐκδ. «Ἄρτος Ζωῆς», Ἀθήνα 1989, σσ. 160-161. Β. Ἰ. Καλλιακμάνη, Ὁ ἐκκλησιολογικός χαρακτήρας τῆς ποιμαντικῆς. Λεν-
τίῳ ζωννύμενοι II, ἐκδ. «Μυγδονία», Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 22-23 Ν. Σκρέττα (Ἀρχιμ.), Ἡ νοερά προσευχή ἔκφραση ἀλη-
θοῦς λατρείας Θεοῦ, μετά συναγωγῆς κειμένων παλαιῶν καί νέων γερόντων [Σειρά: Κανονικά καί Λειτουργικά, 2], ἐκδ. «Μυ-
γδονία», Θεσσαλονίκη 2006, σ. 123.

19. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἱστορία ψυχωφελής...ὁ βίος Βαρλαάμ καί Ἰωάσαφ, PG 96, 969B.
20. Κλήμεντος Ρώμης, Ἐπιστολή πρός Κορινθίους Α΄, 40, PG 1, 288Α· 289Α.
21. Ψαλμ. 54, 18.
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ἐξελίχθηκαν σέ ἑπτά στή Λατρεία τῆς
Ἐκκλησίας κατά τό «ἑπτάκις τῆς ἡμέρας
ἤνεσά σε»22 καί «κατά τόν ἀριθμόν τῶν χα-
ρισμάτων τοῦ Πνεύματος»23.

Οἱ ἐν λόγῳ Ἀκολουθίες, Ἑσπερινός,
Ἀπόδειπνο, Μεσονυκτικό, Ὄρθρος καί
Ὧρες διαμορφώθηκαν σιγά-σιγά ἕως ὅτου
πάρουν τή μορφή πού ἔχουν σήμερα μέ
διατάξεις δύσκολες, πλούσια ὑμνογραφία
καί θεολογικό περιεχόμενο ἀνεπανάληπτο.
Μέσα ἀπό αὐτόν τό θησαυρό, πού ὑπη-
ρετεῖ τό ρόλο τῆς λειτουργίας πρίν τή θεία
Λειτουργία, ἡ Ἐκκλησία παιδαγωγεῖ τόν
πιστό ἱκανοποιώντας τήν ὑπαρξιακή του
ἀνάγκη γιά ἀδιάλειπτη κοινωνία μέ τό Θεό
καί συνεχή μνήμη τῆς ἱστορίας τῆς σωτη-
ρίας. Ἡ ἑνότητα Χριστοῦ καί Ἐκκλησίας
διαφαίνεται σέ κάθε ἐπιμέρους στοιχεῖο
τῆς νυχθημέρου Λατρείας καί ὁ πιστός
πού ἀσκεῖται λειτουργικά μαθαίνει νά ἐξα-
γιάζει καί νοηματοδοτεῖ τό χρόνο του, καί
νά ζεῖ πράγματι ὡς «νέος» ἄνθρωπος24, νι-
κώντας κάθε μέρα τήν ἐξουσία τοῦ δια-
βόλου καί τή δύναμη τοῦ θανάτου. «Στήν
ἐκκλησιαστική Λατρεία ὁ ἄνθρωπος μπο-
ρεῖ νά μπολιάζεται στή θεανθρώπινη ζωή
καί αὐτή ἡ ζωή μπορεῖ νά μεταμορφώνει
ἔπειτα ὅλες τίς πτυχές  τῆς καθημερινῆς
του ζωῆς»25.

γ). Τό ὅτι ἡ Λατρεία ἐκφράζει τήν πίστη
τῆς Ἐκκλησίας καί διαμορφώνει τήν εὐσέ-
βεια τοῦ ἀνθρώπου φαίνεται ἀκόμη πε-
ρισσότερο στά μυστήρια. «Ἡ Ὀρθόδοξη

Λατρεία ἀποτελεῖ ἄριστο ὑπόμνημα τῆς
Ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας»26. Ὁ
ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας προχωρᾶ βα-
θύτερα λέγοντας ὅτι τά μυστήρια φανε-
ρώνουν καί πραγματώνουν τήν Ἐκκλησία·
«Σημαίνεται δέ ἡ Ἐκκλησία ἐν τοῖς μυ-
στηρίοις, οὐχ ὡς ἐν συμβόλοις, ἀλλ’ ὡς ἐν
καρδίᾳ μέλη  καί ὡς ἐν ρίζῃ φυτοῦ κλά-
δοι»27. Πρόκειται δηλαδή ὄχι γιά μαγικές τε-
λετουργίες, ἀλλά «γιά λειτουργίες ἑνός σώ-
ματος»28 πού τό γεννοῦν, τό τρέφουν καί
συνεχῶς τό ἀνανεώνουν. Τό σῶμα αὐτό
εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Τά μυστήρια ἀποτελοῦν
τίς ἐνέργειες τοῦ Χριστοῦ πού προϋπο-
θέτουν καί τή δική μας προσωπική ἐλευ-
θερία γιά νά ἔχουν ἀποτέλεσμα στήν πνευ-
ματική  μας στόχευση καί τό δρόμο γιά τήν
οἰκείωση τοῦ Θεοῦ καί τήν πρόγευση τῆς
Τριαδικῆς του βασιλείας29.

Πιό συγκεκριμένα μέ τό βάπτισμα ὁ
ἄνθρωπος ἀποκτᾶ τή χριστιανική του ταυ-
τότητα, τό ἐν Χριστῷ εἶναι, τήν καινούρ-
για γέννηση καί ἀνάπλαση30, καθόσον στίς
ψυχές τῶν νεοφωτίστων ἐγχαράσσεται ἡ
μορφή τοῦ Χριστοῦ31. Μέ τό ἅγιο μύρο, δη-
λαδή τό χρίσμα, οἱ βαπτισμένοι γίνονται
κοινωνοί τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Τό μυ-
στήριο αὐτό «ἐνεργούς δείκνυσι τούς τε-
λουμένους τάς πνευματικάς ἐνεργείας»32.
Ἡ θεία δέ Εὐχαριστία τρέφει καί ζωοποιεῖ
τά νέα τῆς Ἐκκλησίας μέλη· «ὁ γάρ τῆς
ζωῆς ἄρτος αὐτός κινεῖ τόν σιτούμενον»33.
Ἀναμφίβολα σέ κάθε ἕνα ἀπό τά μυστή-

22. Ψαλμ. 118, 164.
23. Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος..., ΣϞΗ΄, PG 155, 549.
24. Κολ. 3, 10.
25. Γεωργίου (Ἀρχιμ.), «Ὁ ἄνθρωπος ὄν λειτουργικό», ἐν Ὁ ὅσιος Γρηγόριος, περίοδος Β΄ ἔτος 1979, ἀριθ. 4, σ. 34.
26. Ἀ. Θεοδώρου, Ἡ οὐσία τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐκδ. «Παρουσία», Ἀθήνα 1998, σ. 179.
27. Ἑρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας, PG 150, 452C.
28. Ν. Ματσούκα, «Τά  μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ἤ λόγος περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς τοῦ κόσμου», ἐν Ὀρθοδοξία Ἑλληνισμός.

Πορεία πρός τήν τρίτη χιλιετία, Β΄ τόμος, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος 1996, σσ. 232-233.
29. Βλ. K. Ware [Ἐπισκόπου Διαυλείας], Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μετάφραση ἀπό τά Ἀγγλικά Ἰωσήφ Ροηλίδης, ἐκδ. «Ἀκρίτας»,

Ἀθήνα 1996, σσ. 434-470.
30. Νικολάου Καβάσιλα, Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, Λόγος δεύτερος, PG 150, 533Α.
31. P.E. Rodopoulos, The sacramentary of Serapion, Thessaloniki 1967, σ. 129: «Μόρφωσον πάντας τούς ἀναγεννωμένους τήν θεί-

αν καί ἄρρητόν σου μορφήν». Βλ. καί Π.Ἰ. Σκαλτσῆ, «Ἡ βαπτισματική ἀναγέννηση», ἐν Λειτουργικές Μελέτες Ι, ἐκδ. Π. Πουρ-
ναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 43.

32. Νικολάου Καβάσιλα, ὅ.π., Λόγος τρίτος, PG 150, 577A.
33. Nικολάου Καβάσιλα, ὅ.π., Λόγος τέταρτος, PG 150, 597B.
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ρια ἐνεργεῖ ὁ Χριστός καί γίνεται τά πάν-
τα «πλάστης, ἀλείπτης, συναγωνιστής, τό
μέν λούων, τό δέ χρίων, τό δέ τρέφων»34.
Πρωτίστως ὅμως οἱ πιστοί  ἐνεργο-
ποιοῦνται ὡς μέλη Χριστοῦ καί τῆς
Ἐκκλησίας διά τῆς θείας Εὐχαριστίας·
«Μέλη γάρ Χριστοῦ τούς τελουμένους
καί πάσης ἄλλης ἱερᾶς τελετῆς ἀπεργα-
ζομένης τελεώτερον ἡμῖν ὁ τῆς ζωῆς τοῦτο
δίδωσιν ἄρτος»35.

Ἡ ἀλήθεια αὐτή μαρτυρεῖται καί ἐπι-
βεβαιώνεται ἀπό αὐτήν ἀκόμη τήν Καινή
Διαθήκη ὅπου ὁ χαρακτηρισμός τῆς
Ἐκκλησίας ὡς σώματος Χριστοῦ προέρ-
χεται ἀπό τή λατρευτική ζωή καί κυρίως
τήν εὐχαριστιακή ἐμπειρία36. Οἱ λόγοι
τοῦ ἀποστόλου Παύλου «ὅτι εἷς ἄρτος, ἕν
σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν· οἱ γάρ πάντες ἐκ
τοῦ ἑνός ἄρτου μετέχομεν»37 καί «συνερ-
χομένων ὑμῶν ἐν Ἐκκλησίᾳ»38 αὐτό
ἀκριβῶς δηλώνουν, τή φανέρωση δηλαδή
τῆς Ἐκκλησίας στή θεία Εὐχαριστία, ἐκεῖ
πού πραγματοποιεῖται ἡ σύναξη τοῦ σώ-
ματος39.

δ). Ὁλοκληρώνοντας τόν προβληματισμό
μας καί τίς σκέψεις μας γιά τό ἀναπτυχ-
θέν θέμα θά πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι
ἡ θεία Λατρεία συνιστᾶ τόν πλοῦτο καί
τήν καρδιά τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ μυστη-
ριακή ζωή καί ἐν γένει ἡ λειτουργική
προσευχή – σέ συνάφεια μέ τίς ἑορτές
κατά τίς ὁποῖες ὁ πιστός χαίρεται τή
χαρά τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας του40,

ἀλλά καί τίς νηστεῖες πού ἀναδεικύουν τόν
ἀσκητικό χαρακτήρα τῆς Λατρείας41 – λει-
τουργεῖ πρός δύο κατευθύνσεις. Πρῶτα-
πρῶτα ἀποκαλύπτει τό δογματικό πλοῦτο,
τό μυστικό χαρακτήρα καί τήν ἐσχατολο-
γική προοπτική τῆς Ἐκκλησίας42. Κατά
δεύτερον τιμᾶ τόν ἄνθρωπο ὡς πρόσωπο
καί ζωντανό μέλος τῆς Ἐκκλησίας στούς
κόλπους τῆς ὁποίας μπορεῖ νά εὐχαριστεῖ,
νά δοξολογεῖ τόν Τριαδικό Θεό, νά κοι-
νωνεῖ μαζί Του καί μέ τούς συνανθρώπους
του. Ἔχει τή δυνατότητα νά πορεύεται
πρός τά ἔσχατα ἀπολαμβάνοντας τίς δω-
ρεές Του καί ζητώντας τό ἔλεός Του. Ἡ μέ
βάση τή θεία Λατρεία αὐτή πορεία προ-
ϋποθέτει βεβαίως τήν ἀγάπη, τήν πίστη
καί τήν ἐλευθερία μας. Ἡ λατρεύουσα
Ἐκκλησία43 διαμορφώνει λειτουργημένους
ἀνθρώπους, πνευματικές δηλαδή προσω-
πικότητες μέ λειτουργικό ἦθος καί ὑπαρ-
ξιακό ὅραμα.

34. Nικολάου Καβάσιλα, ὅ.π., Λόγος τέταρτος, PG 150, 608Α.
35. Nικολάου Καβάσιλα, ὅ.π., Λόγος τέταρτος, PG 150, 597Α.
36. Ἰ. Δ. Ζηζιούλα (Μητροπολίτου Περγάμου), Ἡ ἑνότης τῆς

Ἐκκλησίας ἐν τῇ θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καί τῷ Ἐπισκόπῳ κατά
τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνας, ἐκδ. Γρηγόρη, ἐν Ἀθήναις 21990.
σσ. 4-46. Βλ. καί Π.Ἰ. Σκαλτσῆ, «Λειτουργική κίνηση τῆς
Χριστιανικῆς Δύσης καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἀνατολή», ἐν Λει-
τουργικές Μελέτες, II, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη
2006, σ. 17.

37. Α΄ Κορ. 10, 17.
38. Α΄ Κορ. 11, 17.
39. π. Γ. Φλωρόφσκυ, Τό σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ..., σ. 38. Βλ.

καί Π. Β. Βασιλειάδη, «Ἡ Ἐκκλησία ὡς χαρισματικός θε-
σμός. (Σχόλιο στό Α΄ Κορ. 12, 27)», ἐν Ἐπίκαιρα Ἁγιογρα-
φικά Θέματα. Ἁγία Γραφή καί Εὐχαριστία, ἐκδ. Π. Πουρ-
ναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 88-89.

40. Π.Ἰ. Σκαλτσῆ, «Θεολογική προσέγγιση τῆς χριστιανικῆς
γιορτῆς», ἐν Λειτουργικές Μελέτες I, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ,
Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 185-207.

41. Γ.Δ. Μεταλληνοῦ (Πρωτ/ρου), Ἡ θεολογική μαρτυρία τῆς
ἐκκλησιαστικῆς Λατρείας, ἐκδ. «Ἁρμός», Ἀθήνα 21996, σσ.
185-192.

42. Ἰ. Μ. Φουντούλη, «Τό πνεῦμα τῆς θείας Λατρείας» ἐν Λει-
τουργικά Θέματα Α΄, Θεσσαλονίκη 1977, σσ. 11-37. Βλ. καί
Ἀ. Θεοδώρου, Ἡ οὐσία τῆς Ὀρθοδοξίας, σσ. 179-218.

43. Γ. Φλωρόφσκυ, Ἁγία Γραφή, Ἐκκλησία, Παράδοσις, με-
τάφρασις Δ.Γ. Τσάμη, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1976,
σ. 116.
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Ὁπατρο-Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (κατά κόσμον
Κώστας Ἀνυφαντῆς ἤ Δημητρίου ἤ Ἐσω-
χωρίτης),  ἐγεννήθη τό ἔτος 1714 ἐκ πατρός

Ἠπειρώτου, στό χωρίο Μεγάλο Δένδρο τῆς Τρι-
χωνίδος τοῦ Νομοῦ Αἰτωλοακαρνανίας.

Τά πρῶτα γράμματα ὁ Πατρο-Κοσμᾶς ἐξέμα-
θε μαθητεύων πλησίον τοῦ ἱεροδιδασκάλου Γε-
ρασίμου Λύτσικα στή Σιγδίτσα Παρανασσίδος.
Μόλις συμπλήρωσε τό 18ο ἔτος τῆς ἡλικίας του,
μετέβη στή Λομποτινά τῆς Ναυπακτίας πλησίον
τοῦ ἱεροδιακόνου Ἀνανία Δερβιζάνου, τόν ὁποῖον
θανόντα διεδέχθη τό 1735, γενόμενος ὑποδιά-
κονος.

Πρός συμπλήρωση τῶν σπουδῶν του ὁ Πατρο-
Κοσμᾶς ἐφοίτησε στήν Ἀθωνιάδα Σχολή τοῦ Ἁγί-
ου Ὄρους καί τό 1758 ἐκάρη μοναχός στήν Ἱερά
Μονή Φιλοθέου. Ἀκολούθως, τό ἔτος 1760 μετέβη
στήν Κωνσταντινούπολη καί λαβών ἀπό τόν Πα-

τριαρχεύοντα Σεραφείμ Β΄ ἔγγραφη ἄδεια, ἀπό
τοῦ ἰδίου ἔτους ἄρχισε τό κηρυκτικό καί ἐθνω-
φελές ἔργο του «γιά τό ποθούμενο», ὅπως χα-
ρακτηριστικά ἔλεγε, ὑπονοῶν τήν δημιουργία τῆς
Νέας Ἑλλάδος. Ὡς κύρια σύνεργά του εἶχε ἕνα
πρόχειρο ξύλινο σταυρό καί ἕνα σκαμνί γιά νά
κάθεται ψηλότερα ἀπό τούς ἀκροατάς του καί
νά ἀκούγεται ἀπό ὅλους.

Τό κηρυκτικό ἔργο τοῦ Πατρο-Κοσμᾶ, γινόμενο
στήν ἁπλή γλώσσα τοῦ λαοῦ, ἔβρισκε τεράστια
ἀπήχηση στά πλήθη, τά ὁποῖα ἔτρεχαν προθύμως
νά τόν ἀκούσουν. 

Ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη ὁ Πατρο-Κοσμᾶς,
διεπεραιώθηκε στήν Αἰτωλία καί στή συνέχεια ἐπί
19 συναπτά ἔτη διέτρεξε τήν Ἤπειρο, τήν Θεσ-
σαλία, τήν Μακεδονία καί τάς Νήσους τοῦ
Αἰγαίου καί τοῦ Ἰονίου πελάγους, κηρύσσων, ὑπό
δυσμενεστάτας, κατά κανόνα, συνθήκας, πίστη

Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Β. Χιώλου
Διδάκτορος Νομικῆς - Δικηγόρου
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στόν Θεό, καρτερίαν, ἀγάπην πρός
τήν Πατρίδα καί τήν Παιδείαν, κα-
ταπολεμῶν τήν ἀμάθειαν καί ἱδρύων
Ἐκκλησίας καί Σχολεῖα. Ἀναχαίτιζε
τούς ἐξισλαμισμούς καί διέδιδε τήν
Ἑλληνική γλώσσα στούς βλαχόφω-
νους καί ἀρβανιτόφωνους πληθυ-
σμούς.

Στό πρόσωπο  τοῦ Πατρο-Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ, αὐτοῦ τοῦ Ἐθνεγέρτη καλόγηρου,
συμπίπτει ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς
Παιδείας.

Ὅταν κανείς διαβάζει τίς Διδαχές τοῦ
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ θυμᾶται τίς Διδαχές τοῦ
Ἠλία Μηνιάτη. Ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ
Αἰτωλός: «…καί ἄν δέν ἐμάθατε γράμματα
οἱ πατέρες, νά σπουδάζετε τά παιδιά σας νά
μαθαίνουν τά Ἑλληνικά, διότι καί ἡ Ἐκκλη-
σία μας εἶναι στήν Ἑλληνική. Καί ἄν δέν
σπουδάσης τά Ἑλληνικά ἀδελφέ μου, δέν
μπορεῖς νά καταλάβης ἐκεῖνα, τά ὁποῖα ὁμο-
λογεῖ ἡ Ἐκκλησία μας. Καλύτερον, ἀδελφέ
μου, νά ἔχης Ἑλληνικόν Σχολεῖον εἰς τήν χώ-
ραν σου, παρά νά ἔχης βρύσες καί ποτάμια…
Κι ὡσάν μάθης τό παιδί σου γράμματα, τότε
λέγεσαι ἄνθρωπος. Τό σχολεῖον ἀνοίγει τάς
Ἐκκλησίας, ἀνοίγει τά Μοναστήρια… Τό
σχολεῖον φωτίζει τούς ἀνθρώπους, ἀνοί-
γουν τά ὁμμάτια τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν νά
μάθουν τά μυστήρια...».

Ὁ Ἐθνομάρτυρας, ἱερομόναχος καί ἱερο-
κήρυκας, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, τόν ὁποῖον ἡ
Ἐκκλησία διά Πράξεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως,
ἀπό 20ῆς Ἀπριλίου 1961, ἀνακήρυξε εἰς
ἅγιον, «διότι ἅπασαν τήν πατρῶαν γῆν διέ-
δραμεν, κηρύττων ἱεραποστολικῶς τόν λόγον
τοῦ Θεοῦ, σχολεῖα πολλαχόθεν ἱδρύων, ἀσθε-
νοῦντας θεραπεύων, τήν ἁγίαν αὐτοῦ Ἐκκλη-
σίαν κρατύνων, τόν τύπον δι’ ἑαυτόν ταπει-
νώσεως, αὐταπαρνήσεως, ἀρετῆς καί ἐγκρα-
τείας ἀναδείξας, ἕως ὅτου καί τόν μαρτυρι-
κόν ὑπέμενε θάνατον», κατετάγη μεταξύ τῶν
ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, ἡ δέ μνήμη του τιμᾶται
τήν 24ην Αὐγούστου.

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, εὑρισκόμενος
καί κηρύσσων στό χωρίο Κολικόνδασι τοῦ
Βερατίου, συνελήφθη κατ’ ἐντολήν τοῦ
Κούρτ Πασά τοῦ Βερατίου, τήν 23ην Αὐγού-

στου 1779 καί ὡδηγήθη παρά τόν ποταμόν
Ἄψον, ἄγων τό 65ον ἔτος τῆς ἡλικίας του,
ἐθανατώθη δι’ ἀπαγχονισμοῦ. Τό σῶμα του
ἐρρίφθη γυμνόν στόν ποταμό Ἄψο, ἀπ’
ὅπου ἀνασύρθηκε μετά τριήμερον ἀπό τόν
ἐφημέριο τοῦ χωρίου Κολικόνδασι καί ἐτά-
φη ἱεροπρεπῶς στόν ἱερό ναό τοῦ ἐν λόγῳ
χωρίου.

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὑπῆρξεν
ἀναμφισβητήτως μία ἀπό τίς ἐπιφανέστερες
μορφές τῆς νεωτέρας ἱστορίας μας, καθ’ ὅσον
ἐπί δύο καί πλέον δεκαετίες, περιερχόμενος
τήν Ἑλλάδα καί κηρύσσων τήν Ἀνάστασιν
τοῦ ὑποδούλου Γένους μας - τοῦ περιουσί-
ου πράγματι αὐτοῦ γένους μας - ἀγωνίσθη-
κε σθεναρῶς νά φωτίση αὐτό καί νά «ξυ-
πνήση τήν ἐθνική συνείδηση, πλάθοντας
ἀνθρώπους γιά τήν ἀναγέννηση καί τήν
ἐπανάσταση». Ἡ ἐπιβολή του καί ἡ γοητεία
πού ἀσκοῦσε στή λαϊκή ψυχή, ὑπῆρξαν
ἀκατανίκητες, ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν. Σέ
πολλές περιοχές τῆς Θεσσαλίας, τῆς Μακε-
δονίας, τῶν Ἀγράφων καί τῆς Στερεᾶς
Ἑλλάδος, ἐκηρύχθη ἡ Ἐπανάσταση μέ τό δί-
στιχο:

«Βοήθα μας ἅγιε Γιώργη καί σύ ἅγιε
Κοσμᾶ νά πάρουμε τήν Πόλη καί τήν Ἁγιά Σο-
φιά». Ἀλλά καί πολλοί τοῦρκοι ἔτρεφαν συμ-
πάθεια πρός τόν ἅγιο Κοσμᾶ καί εὐλα-
βοῦντο τήν μνήμην του. Ὁ διαβόητος Πασᾶς
τῶν Ἰωαννίνων, ἀνήγειρε ναόν στόν τόπο τοῦ
μαρτυρίου τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.

Ὁ Πατρο-Κοσμᾶς, «ὑπῆρξε ὁ μεγαλύτερος
ἀναγεννητής τῆς τουρκοκρατίας καί ὁ κατ’
ἐξοχήν ἅγιος τῆς Κλεφτουργιᾶς, πού μέ τό
σπαθί του μᾶς ἔδωσε τήν λευτεριά» (Φάνης
Μιχαλόπουλος).

Κατόπιν τῶν ὅσων συνοπτικῶς ἀναφέραμε
ἀνωτέρω, ἀνενδοίαστα ἐξάγεται τό συμπέ-
ρασμα, ὅτι ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, εἶναι
ὁ κατ’ ἐξοχήν ἐκκλησιαστικός, ἐθνικός καί
παιδευτικός ἄνδρας πού ἐδέχθη ἠθελημένως
τό μαρτύριο - πού τό ἐπεζήτησε - καί μέ τόν
θάνατόν του ὠφέλησε, ὅσον τουλάχιστον καί
μέ τό ἱεραποστολικόν του ἔργο, τό περιού-
σιον Ἑλληνικόν μας Ἔθνος καί τήν Ὀρθό-
δοξον Ἐκκλησίαν μας.
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Σέ βουνά καί σέ λαγκάδια
σ’ ὅποια γωνιά τῆς γῆς
κι ἄν βρεθῶ, θά βρῶ Ἐσένα
Παναγιά μου, γιά νά προσευχηθῶ.

Μπροστά Σου γονατίζω
καί τήν εἰκόνα Σου φιλῶ
κι ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου
ἀπό τά πάθη μου ζητῶ νά γιατρευτῶ.

Σ’ ἀποκαλῶ Παρηγορήτρια, Ἐλεοῦσα,
Γλυκοφιλοῦσα καί Γρηγοροῦσα,
Πανάμωμε, Ἁγνή Παρθένε,
Ἀειπάρθενε, Μητέρα τοῦ Χριστοῦ.

Καί τότε νιώθω ἀπό τό θρόνο
τοῦ Θεοῦ νά κατεβαίνεις καί
μέ τό χάδι Σου τό μητρικό
κάθε πόνο μου Ἐσύ νά γιατρεύεις.

Στίς καταιγίδες καί τίς μπόρες
τῆς ζωῆς μου, σέ Σένα βρίσκω
κάθε φορά ἕνα λιμάνι γαλήνης,
γιά νά ἀράξω καί νά σωθῶ.

Κι’ ὅταν πυκνό τῆς ἀπόγνωσης
τό σκοτάδι μέ πνίγει, μόνο
ἕνα Σου βλέμμα εἶναι ἀρκετό,
γιά ν’ ἀνάψει ἕνα φάρο φωτεινό.

Εἶσαι ἡ Μάνα ὅλου τοῦ κόσμου,
Εἶσαι εὐλογημένη ἀπό τό Θεό,
Προστασία καί Εὐλογία ἀπό Ἐσένα,
Σ’ ὅλη μου τή ζωή θά ἀναζητῶ.

Ὅπως στόν Πόλεμο τοῦ Σαράντα
νικοῦσαν οἱ Ἕλληνες τόν ἐχθρό,
γιατί εἶχαν Ἐσένα Παναγιά μου
Προστάτιδα, Βοηθό καί Ὁδηγό.

Ἀλίκη Διαμαντή



ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Στό χριστιανικό περιοδικό «Ὁ Κόσμος τῆς Ἑλληνίδος» ὑπ’ ἀριθ. 603 τῶν
μηνῶν Μαΐου-Ἰουνίου 2014 δημοσιεύεται ἕνα ἐξαιρετικό καί πολύ διδα-
κτικό κείμενο τῆς κυρίας Χ. Δαούκου, πού μᾶς ἐντυπωσίασε καί γι’ αὐτό τό
ἀναδημοσιεύουμε αὐτούσιο, γιά νά τό ἀπολαύσετε κι ἐσεῖς οἱ ἀναγνῶστες
τοῦ περιοδικοῦ μας.

«ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ»
Κάπου διάβασα: Σ’ ἕνα χωριό τῆς Γαλλίας, σέ ἕνα βομβαρδισμό κατά τόν

Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, οἱ βόμβες κατέστρεψαν ἕνα ἄγαλμα τοῦ Χρι-
στοῦ, πού ὑπῆρχε στήν πλατεία.

Στό τέλος τοῦ πολέμου οἱ κάτοικοι, πού εἶχαν περιμαζέψει τά κομμάτια
τοῦ ἀγάλματος, προσπάθησαν νά τά συναρμολογήσουν, νά τά κολλήσουν
καί νά ξαναστήσουν τό ἄγαλμα στήν πλατεία τους. Εἶδαν ὅμως μέ λύπη τους
ὅτι ἔλειπαν τά χέρια τοῦ Χριστοῦ, πού ἦταν ἁπλωμένα σάν νά ἀγκάλιαζαν
ὅλο τό χωριό. Φαίνεται ὅτι αὐτά εἶχαν καταστραφεῖ ὁλοσχερῶς μέ τόν βομ-
βαρδισμό. Ἔτσι οἱ κάτοικοι ἀποφάσισαν νά σταματήσουν τή συναρμολό-
γηση.

Τότε ὅμως ἕνας συντοπίτης τους τούς εἶπε κάτι καί ἀποτελείωσαν τό ἔργο
τους στήνοντας τό ἄγαλμα τοῦ Χριστοῦ στήν πλατεία, χωρίς χέρια. Καί ἀπό
κάτω ἔγραψαν: «Τά χέρια μου εἶναι τά δικά σας».

Ἔτσι καί σήμερα, πού οἱ καιροί εἶναι δύσκολοι, ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ νά
ἀγκαλιάσουμε μέ τά δικά μας χέρια ὅλα τά ἀδέλφια μας σέ ὅλο τόν κόσμο μέ
τήν προσευχή καί μέ τήν ἀγάπη μας πρός ὅλους. Ἐμεῖς εἴμαστε τό τελευταῖο
μήνυμα τοῦ Θεοῦ γραμμένο σέ πράξεις καί σέ λόγια. «Στῶμεν», λοιπόν,
«καλῶς».

Γιά τήν ἀντιγραφή
Χ.Ν.Χ.

ΗΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΝΘΟΥΣ

1. Ἡμέρα μνήμης, ἡμέρα ἑορτῆς ἀλλά καί πένθους ἡ 15η Αὐγούστου. Μᾶς
θυμίζει τόν ἄνανδρο καί ἐντελῶς ἀπρόκλητο τορπιλλισμό τοῦ εὔδρομου κα-

ταδρομικοῦ «Ἕλλη» ἀπό τούς Ἰτανούς τοῦ Μουσολίνι.
Ἐθνική καί θρησκευτική προσβολή πού δέ θά ξεχάσουμε
οἱ Ἕλληνες. Τήν ἡμέρα τῆς μεγάλης θρησκευτικῆς γιορτῆς

μας, τή γιορτή τῆς Παναγίας μας ἐπέλεξαν γιά νά χτυ-
πήσουν ὕπουλα καί νά προκαλέσουν τό ἐθνικό μας φι-
λότιμο.

Λέγεται ὅτι οἱ παράνομοι καί θρασύδειλοι χτυποῦν
πάντα στό σκοτάδι, ἐν κρυπτῷ καί παραβύστῳ. Αὐτό

ἔκαμαν καί οἱ φασίστες τοῦ Μουσολίνι μέ τήν φτηνή
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δικαιολογία, ἀργότερα, ὅτι δέν τηρούσαμε τήν οὐδετερότητα· ἐνῶ καταβαλλόταν
κάθε προσπάθεια ἀπό τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση νά μή δώσουμε ἀφορμές. Ἀκόμα κι
ὅταν ἀποκαλύφθηκε ἀπό τά θραύσματα τῆς τορπίλλης ὅτι οἱ Ἰταλοί κρύβονταν πίσω
ἀπό τήν ἐγκληματική ἐνέργεια, καί πάλι ἀποσιωπήθηκε τό πράγμα.

Τό λαβωμένο ἐθνικό φιλότιμο καί ἡ πληγωμένη Παναγία τούς ἔδωσαν τό μάθημα,
ὅταν ξεκίνησε ὁ πόλεμος στά βουνά τῆς Β. Ἠπείρου. Πῆραν τό μάθημα, ἀλλά ἀπό τό
ἀδιέξοδο καί τήν ντροπή τούς ἔβγαλε ὁ ἄλλος δικτάτορας τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ὁ Χίτ-
λερ.

Ἡ Ἑλλάδα ἀντιστάθηκε στίς σιδηρόφρακτες μεραρχίες τῶν Γερμανῶν κι ἔδωσε
τήν εὐκαιρία μέ τήν ἡρωϊκή ἀντίσταση στά βουνά τῆς Μακεδονίας καί ὕστερα στήν
Κρήτη νά προετοιμαστοῦν οἱ σύμμαχοι κι ἔτσι μέ τήν καθυστέρηση αὐτή ἀπέτυχε ἡ
ἐκστρατεία ἐναντίον τῆς Ρωσίας.

Δέ λησμονοῦμε οἱ Ἕλληνες τίς παλιές δόξες, κάποιοι ἄλλοι, παρά τά ἐγκώμια πού
ἔπλεκαν τότε, τώρα ἔχουν λησμονήσει τί ὀφείλουν στήν Ἑλλάδα. Ἄς εἶναι, ἡ Ἑλλάδα
πάντοτε ἔκανε καί κάμνει τό χρέος της ἀνυστερόβουλα καί χωρίς κρατούμενα.

Τιμή καί δόξα στούς ἥρωες τῶν Ἀλβανικῶν καί Μακεδονικῶν βουνῶν, γονατίζουμε
μπροστά τους καί ὑποσχόμαστε νά τούς μιμηθοῦμε, ἄν τό ἀπαιτήσουν οἱ καιροί.

Γ.Στ.Μ.

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΥΤΑ ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΗΝ «ΑΨΟΓΗ» ΣΤΑΣΗ;

Χιλιάδες μουσουλμάνοι συγκεντρώθηκαν ἔξω ἀπό τό ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας νά
προσευχηθοῦν γιά τήν μετατροπή της ἀπό μουσεῖο σέ τζαμί. Ἡ τουρική ἀστυνομία
δέν τούς ἐπέτρεψε νά μποῦν στό Ναό, ἀλλά καί δέν τούς ἐμπόδισε νά πραγματοποι-
ήσουν τή συγκέντρωση.

Δέν γνωρίζουμε ἄν ὑπῆρξαν κατευθυνόμενοι, γιατί αὐτό γίνεται συχνά στήν τουρ-
κία, ἀλλά φοβούμαστε ὅτι ἡ ἐκδήλωση ἐντάσσεται στά πλαίσια τῆς γνωστῆς τακτικῆς
στήν τουρκία γιά ἐκβιασμό προκειμένου νά μήν ὑποχωρήσει σέ ἄλλα δίκαια αἰτήματα
τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης ὅπως εἶναι τό ἄνοιγμα τῆς Πα-
τριαρχικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, πού χρονίζει παρά τίς πανταχόθεν πιέσεις.

Ἀνάλογη ἐκδήλωση γιά τήν πραγματοποίηση δίκαιων αἰτημάτων μας δέ βλέπουμε
νά σημειώνονται τόσο στήν Κωνσταντινούπολη ἀπό τούς ἐκεῖ Ἕλληνες, ὅσο καί στήν
Ἑλλάδα. Καί καλά στήν Κωνσταντινούπολη εἶναι λίγοι οἱ Ἕλληνες ἀλλά καί ὁ φόβος
γιά ἀντίποινα δικαιολογεῖ τήν ἀνοχή τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά στήν Ἑλλάδα, γιατί ἀκο-
λουθοῦμε τήν «ἄψογη» στάση; Ἀκόμα καί ἡ Κυβέρνησή μας ἀρκεῖται σέ κάτι ἄτονες
διακοινώσεις, πού δείχνουν ὅτι καθόλου ζεστά δέν τήν ἀπασχολοῦν παρόμοια θέ-
ματα. 

Γενικά τό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν ὄχι μόνον ἀπέναντι στήν τουρκία ἀλλά καί
τῆς Ἀλβανίας καί τῶν Σκοπίων προτιμᾶ τίς ἄχρωμες καί ἄτονες ἀντιδράσεις, ἐνῶ θά
ἔπρεπε δυναμικά νά ἀντιδρᾶ, μήπως τούς κάνει νά συμμαζευτοῦν λίγο οἱ θρασεῖς γιά
νά μήν ποῦμε δρασύδειλοι ἀντίπαλοί μας.

Γ.Στ.Μ.
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* Εὐτυχίας Γιούλτση, 
«Ἡ Παναγία πρότυπο πνευματικῆς τελειώσεως»

ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 111-116.
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Στή συνάφεια αὐτή εἶναι ἀνάγκη νά προσ-
διοριστοῦν οἱ ἔννοιες «καινός ἄνθρωπος»
καί «καινή ἐποχή». Μέ ποιά ἔννοια ἡ Πα-

ναγία ἐγκαινιάζει τήν ἔναρξη τῆς καινῆς ἐποχῆς,
καί ποιές συγκεκριμένες ποιότητες συνθέτουν τόν
καινούργιο ἄνθρωπο; Ποιές εἶναι οἱ θεολογικές
προεκτάσεις τῆς γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἀπό τήν Παρθένο Μαρία, πού ἐκπροσωπεῖ τό
ἀνθρώπινο γένος, καί ποιές οἱ σωτηριολογικές πα-
ράμετροι ἀπό τήν συνεργία τῆς Παρθένου Μαρίας
ὡς ἀνθρώπου στή γέννηση τοῦ Θεοῦ;

Ἀρχικά πρέπει νά ἀντιδιαστείλουμε τό περιε-
χόμενο τοῦ «παλαιοῦ» ἀπό τόν «καινό ἄνθρω-
πο». «Παλαιός» χαρακτηρίζεται ὁ ἄνθρωπος πού
προέρχεται ἀπό τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα, ὁ ἄνθρω-
πος τῆς πτώσεως πού ἐχθρεύεται τόν Θεό. Τίς συ-
νέπειες αὐτῆς τῆς ἔχθρας καί τίς ἐκδηλώσεις τοῦ
ἀδαμικοῦ ἀνθρώπου περιγράφει στήν Πρός Κο-
λοσσαεῖς Ἐπιστολή του ὁ Ἀπόστολος Παῦλος1.
Ἐκεῖ κατονομάζει τίς τραγικές πτυχές τῆς πα-
ρακοῆς, πού εὔλογα ἐπισύρουν τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ,
καί προτρέπει ἐκείνους πού ζοῦσαν στήν ἀπεί-
θεια καί τήν ἁμαρτία νά ἀποβάλουν τόν παλαιό
ἄνθρωπο καί νά ἐνδυθοῦν τό νέο: «Ἀπεκδυσά-
μενοι τόν παλαιόν ἄνθρωπον σύν ταῖς πράξε-
σι αὐτοῦ, καί ἐνδυσάμενοι τόν νέον, τόν ἀνα-
καινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ’ εἰκόνα τοῦ κτί-
σαντος αὐτόν»2. Αὐτή ἡ ἀνάπλαση τοῦ ἐκπε-
σμένου πλάσματος εἶναι οἱ προεκτάσεις τῆς φι-
λανθρωπίας τοῦ Θεοῦ καί ἀκριβέστερα ἡ εὐερ-
γετική συνέπεια τῆς ἑνιαίας βουλήσεως καί
ἐνέργειας τῆς Ἁγίας Τριάδος3. Ἔτσι ἐνεργο-
ποιεῖται καί πάλι τό ἀρχικό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά
τήν «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν» Θεοῦ δη-
μιουργία τοῦ ἀνθρώπου4.

Ἡ ἀντιστοιχία πλάσεως καί ἀναπλάσεως τοῦ
ἀνθρώπου ὑποδηλώνει τήν ἀναγκαιότητα ἀνα-
καινίσεως τοῦ παλαιοῦ, πού ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος
ἔφθειρε. Καί ἐπειδή τό παράπτωμα ἦταν πολύ
βαρύ, δέν θά μποροῦσε αὐτοδύναμα νά ἐξα-

σφαλίσει ὁ ἴδιος τήν ἀπαλλαγή του ἀπό αὐτό.
Ἔπρεπε νά γεννηθεῖ ὁ νέος Ἀδάμ, ὁ Χριστός, πού
μέ τήν δύναμή του θά μποροῦσε νά ἐπουλώσει
τό θανάσιμο τραῦμα τῆς πτώσεως.

Ὁ νέος Ἀδάμ ἦρθε στόν κόσμο μέ τήν ἐναν-
θρώπηση τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἐνανθρώπηση θέτει τέρμα
στήν κατάσταση τῆς πτώσεως καί ἐγκαινιάζει τήν
ἐποχή τῆς χάριτος. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ και-
νός ἄνθρωπος πού μέ τήν ἔλευσή του στή γῆ εἰσά-
γει μιά νέα σχέση μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων καί
μιά νέα ὀντολογία. Μέσα σ’ αὐτήν τή νέα κατά-
σταση μεταμορφώνεται στό σύνολό της ἡ ἀνθρώ-
πινη ὕπαρξη, πού διαποτίζεται μέ νέο ἦθος, τό
ἔνθεο ἦθος5. Τό νέο αὐτό ἦθος οἰκοδομεῖται πάνω
στήν πραγματικότητα τῆς «ἐν Χριστῷ» ἀδελ-
φοποιήσεως τῶν ἀνθρώπων πού ὡς «τέκνα
Θεοῦ» γίνονται ἀδελφοί καί «συγκληρονόμοι Χρι-
στοῦ». Ὁ ἄνθρωπος, ἐλεύθερος πλέον ἀπό τίς συ-
νέπειες τῆς παρακοῆς τοῦ Ἀδάμ, πορεύεται
πρός τήν πνευματική του ἀνακαίνιση. Ἡ ἀνα-
καίνιση αὐτή ἐκτείνεται καί σέ ὁλόκληρη τή δη-
μιουργία. Ἡ φύση ἀρχίζει τώρα καί ἀνακτᾶ τήν
ἐλυθερία πού εἶχε χάσει μέ τήν πτώση. Ἔτσι κτί-
ση καί ἄνθρωπος ἀνακαινίζονται μέ τή χάρη τοῦ
Θεοῦ καί τήν ἀνθρώπινη συνεργασία.

Τό γεγονός τῆς μεταβολῆς αὐτῆς συνδέεται
ἄρρηκτα μέ τό πρόσωπο καί τήν ἁγιότητα τῆς
Παρθένου. Οἱ λεπτομέρειες τοῦ σχεδίου τῆς θεί-
ας οἰκονομίας γιά τήν ἀνάπλαση τοῦ πεπτωκό-
τος καί τήν ἀνακαίνιση τῆς κτίσεως μαρτυροῦν
τή σχέση της μέ τό ὅλο μυστήριο τῆς σωτηρίας.
Ἡ Παρθένος Μαρία μέ τό «γένοιτό μοι κατά τό
ῥῆμά σου» συγκατατίθεται στή θεία βουλή καί
γίνεται δοχεῖο τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἡ Παναγία
γεννᾶ τόν Χριστό, πού σώζει καί ἀνακαινίζει τόν
κόσμο, καί γίνεται μητέρα τῆς καινῆς κτίσεως. Ὁ
Χριστός ὡς υἱός παρθένου εἶναι ὁ καινός ἄνθρω-
πος καί ἡ καινή κτίση. Ἐκεῖνος, λοιπόν, πού ἑνώ-
νεται καί ζεῖ μέ τόν Χριστό γίνεται μέτοχος τῆς
καινῆς κτίσεως6.

1. Περισσότερα σχόλια γιά τίς συνέπειες βλ. Ἰω. Καραβιδοπούλου,
«Εἰκών Θεοῦ» καί «κατ’ εἰκόνα» Θεοῦ παρά τῷ Ἀποστόλῳ
Παύλῳ, σ. 76.

2. Κολ. 3, 5-10.
3. «Διό πρός ἑαυτήν μέν ἡ τῆς Τριάδος ἑνότης, εἰ θέμις εἰπεῖν, ἐκκλη-

σιάσασα· θέμις δέ τοῦτο λέγειν ἐπί τῆς ἀναπλάσεως, ὅτι καί τό ποι-
ήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ’ ὁμοίωσιν, ἐπί τῆς
πλάσεως εἴρηται τῷ ἑνιαίῳ τῆς γνώμης βουλήματι, τήν ἀνάπλασιν
τοῦ συντριβέντος διετίθετο πλάσματος»,  Φωτίου Κωνσταντινου-
πόλεως, Ὁμιλία εἰς τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου, PG 102, 557D. Βλ.
Β. Γιούλτση, Θεολογία καί διαπροσωπικαί σχέσεις κατά τόν Μ. Φώ-

τιον, σ. 47: «Ἑρμηνεύων ὁ ἱερός Φώτιος τό χωρίον ῾ποιήσωμεν
ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ’ ὁμοίωσιν’ ὑπογραμμίζει
τήν μετοχήν τῶν τριῶν θείων προσώπων εἰς τήν δημιουργίαν τοῦ
ἀνθρώπου· ῾τό γάρ ποιήσωμεν, ὥσπερ ἐπί κοινωνίᾳ τῆς πράξεως
τό ἰσότιμον καλεῖ’. Διά τῶν λόγων τούτων καταδεικνύεται ἀφ’ ἑνός
μέν ἡ συμφωνία τῶν θείων προσώπων πρός δημιουργίαν τοῦ ἀνθρώ-
που, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἡ ὑπό τοῦ Θεοῦ ἀποδιδομένη ἐξαιρετική σπου-
δαιότης εἰς αὐτό τοῦτο τό γεγονός».

4. Γέν. 1, 26.
5. Γ. Μαντζαρίδη, Εἰσαγωγή στήν ἠθική, σ. 58.
6. Γ. Μαντζαρίδη, Ὀρθόδοξη πνευματική ζωή, σ. 108 κ.ἑ.
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Ἡ Παναγία ὡς μητέρα τῆς καινῆς κτίσεως διέ-
θετε τόν πλοῦτο τῆς ἀρετῆς καί ὅλα ἐκεῖνα τά χα-
ρακτηριστικά μέ τά ὁποῖα ἀναδείχθηκε ἀντάξια
νά συμμετάσχει στό μυστήριο τῆς φανερώσεως
τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ7. 

Ὁ Θεός μέσῳ τῆς Παρθένου πρόσφερε στόν
κάθε ἄνθρωπο τή δυνατότητα τελειώσεώς του.
Ὅταν ὁ δημιουργός Λόγος τοῦ Θεοῦ ἑνώνεται μέ
τή φύση τῶν ἀνθρώπων, μέσῳ αὐτῆς ἑνώνεται μέ
ὁλόκληρη τήν κτίση. Αὐτό συνεπάγεται λύση τῆς
ἀνθρώπινης πτωχείας, ἀφοῦ προσφέρονται τά
θεῖα ἀγαθά στούς ἀνθρώπους8. Τά ἀγαθά αὐτά
εἶναι ἡ εἰρήνη, ἡ χάρη, ἡ υἱοθεσία τοῦ ἀνθρώπου
ἀπό τόν Θεό καί ἡ ἀνύψωσή του ὥς τή θέωση.
Ὅλες οἱ δωρεές παρέχονται μέ τήν Θεοτόκο πού
ὑπῆρξε ἡ αἰτία ἀναπλάσεως τοῦ ἀνθρώπου τῆς
πτώσεως9. Ἔτσι τήν πρώτη δημιουργία τοῦ
ἀνθρώπου διαδέχεται ἡ ἀναδημιουργία του. Ὁ κό-
σμος, πού ἔχει ἤδη γεράσει, ἀφήνει πλέον πίσω
του τό παλαιό πού προέρχεται ἀπό τήν ἁμαρτία
καί τήν ἀχρείωση τοῦ «κατ’ εἰκόνα»10.

Ἡ Παρθένος Μαρία ὑπῆρξε πρόξενος τῆς
ἀναγεννήσεως καί αἰτία τῆς ἀνακαινίσεως τῶν
ἀνθρώπων, ἀφοῦ ἐπανέφερε τό «κατ’ εἰκόνα»
στήν παλαιά του εὐπρέπεια11. Ὁ Γρηγόριος Πα-
λαμᾶς λέει ὅτι ὁ Θεός κόσμησε τήν ἀνθρώπινη
φύση κατά τέτοιον τρόπο, ὡς νά ἐπρόκειτο αὐτή
νά γίνει δικό του ἔνδυμα. Ἐπειδή ἔμελλε νά τήν
περιβάλει μέ τήν παρθενική σάρκα, νά τήν με-
τασκευάσει τέλεια καί νά τήν τοποθετήσει πιό
ψηλά ἀπό τήν ἀρχική δημιουργία, γι’ αὐτό τήν
προίκισε μέ πάρα πολλά χαρίσματα, μέ γνωστι-
κές δυνάμεις, μέ νοῦ καί αἴσθηση12. Ὁ ἴδιος ὁ
ἅγιος Γρηγόριος, πλήρης αἰσθημάτων τιμῆς καί
θαυμασμοῦ πρός τό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου, το-
νίζει τήν ἐπάνοδο τοῦ κόσμου στήν προηγούμε-

νη κατάσταση τῆς χαρᾶς, σημειώνοντας τά ἑξῆς:
«Τίς αὕτη ἡ νικήσασα τόν κόσμον, ἡ μεταποι-
ήσασα τό γένος, ἡ τόν τῆς προγονικῆς ἀρᾶς
καρπόν, τήν λύπην, ἐξ ἀνθρώπων ἀφανίσασα,
καί τήν ἔνθεον καί ἀκήρατον ταύτην ἀγλαΐαν
ἐμφυτεύσασα τῇ γῇ»13. Τώρα πλέον οἱ ἄνθρω-
ποι δέν ὑπόκεινται στίς συνέπειες τῆς προγονικῆς
τιμωρίας καί δέν ὑπηρετοῦν τήν κατάρα, τή φθο-
ρά καί τό θάνατο, ἀλλά ἀνυψώνονται μέσῳ τῆς
Παρθένου14.

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, πού προσέλαβε τήν ἀνθρώ-
πινη φύση του ἀπό τήν Παρθένο Μαρία, εἶναι ὁ
τέλειος ἄνθρωπος. Ἡ Παρθένος Μαρία εἶναι ἡ Θε-
οτόκος πού γέννησε τόν Χριστό, τόν τέλειο Θεό.
Πάνω στή σχέση τῆς Θεοτόκου μητέρας καί τοῦ
Θεανθρώπου Υἱοῦ οἰκοδομεῖται τό ἔργο τῆς σω-
τηρίας καί ἀνακαινίσεως τοῦ κόσμου. Ἡ σχέση
αὐτή ἀπεικονίζει τήν ἰδανική κοινωνία τοῦ
ἀνθρώπου μέ τόν Θεό στήν καινή κτίση15. Ἡ Παρ-
θένος Μαρία ἔθεσε τέρμα στή συνέχεια τοῦ θα-
νάτου, ἀφοῦ μέ τήν παρθενία της παρεμπόδισε
τήν κυριαρχία καί τήν ἐπέκτασή του. Οἱ ἄνθρω-
ποι πού γεννιοῦνται σύμφωνα μέ τή φυσική τάξη
καί τίς νομοτελειακές ἀναγκαιότητές της τρο-
φοδοτοῦν κατανάγκη διηνεκῶς τό θάνατο16, ἐνῶ
ὁ Ἰησοῦς πού γεννήθηκε ἀπό τήν Παρθένο εἶναι
ἀμέτοχος τοῦ θανάτου. Ἔτσι ἡ Θεοτόκος γίνεται
ἡ ἀπαρχή τῆς καινῆς κτίσεως πού ἐπαναφέρει τόν
ἄνθρωπο στήν πρωτογενή παρθενική του φύση17.
Στήν καινή κτίση ἀποκαθίσταται πλέον ἡ «πε-
πτωκυῖα» ἀνθρωπότητα. Ἡ ἀνθρωπότητα αὐτή,
πού ἀποτελεῖ ἔργο τῆς  θείας ἀγάπης μέ τή ση-
μασία τῆς ἀναπλάσεως, λυτρώνεται, ἁγιάζεται καί
ἀποκτᾶ μέ τό δεύτερο Ἀδάμ, τόν Χριστό, τήν
υἱοθεσία καί τή δυνατότητα τῆς κατά χάριν θε-
ώσεως18.

7. Ἰσιδώρου Θεσσαλονίκης, Λόγος 3, PG 139, 104ABC. Πρβλ. καί Σω-
φρονίου Εὐστρατιάδου, Θεοτοκάριον, τόμ. Α΄ σ. 168: «Τεκοῦσα
Θεόν, τόν Σωτῆρα τοῦ παντός, Μαρία, γέγονας ἀπεγνωσμένων ἐπα-
νόρθωσις, ἁμαρτωλῶν ἀνακαίνισις».

8. Ἰω. Δαμασκηνοῦ, Λόγος 1-3, PG 96, 661C.
9. Ἰω. Δαμασκηνοῦ, Ἐγκώμιον εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου, PG 96,

744C. Πρβλ. Ἰωσήφ Ὑμνογράφου, Θεοτοκία, PG 105, 1412A: «Ὡρά-
θης διεστώτων συναπτική· διά σοῦ γάρ ἀγγέλοις ὁμόσκηνοι ἐν οὐρα-
νοῖς ἄνθρωποι γεγόνασιν ἀληθῶς».

10. Βλ. Ἀνδρέου Κρήτης, Λόγος 5, PG 97, 884Α.
11. Γεωργίου Νικομηδείας, Λόγος 5, PG 100, 1416Β. Πρβλ. Σωφρονίου

Εὐστρατιάδου, Θεοτοκάριον, τόμ. Α΄ σ. 243: «Ἡ ταπεινήν βροτεί-
αν φύσιν, ἀνυψώσασα καί πένητας, ἡ ἀνιστῶσα ἀπό γῆς, καί πτω-
χούς ἡ ἐξεγείρουσα».

12. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὁμιλία 26, PG 151, 333Β.
13. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὁμιλία 53, 19, ἔκδ. Σ. Οἰκονόμου, σ. 154.
14. Ὁ Ἰωάννης Εὐχαΐτων, ἀπευθυνόμενος στήν Παρθένο, ἀπό τήν

ὁποία προῆλθαν ὅλα τά καλά, ἀναφωνεῖ: «Μετεσκεύασας ἄριστα

τό πᾶν πρός τό βέλτιον. Διά σοῦ ταῦτα πάντα, καί διά σέ, καί ἐκ
σοῦ». Λόγος εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου, PG 120, 1112B. Πρβλ.
Ἰωσήφ Ὑμνογράφου, Θεοτοκία, 105, 105, 1360Α:«ἡ οὐρανώσασα
ἡμῶν τήν γεώδη καί φθαρτήν οὐσίαν». Βλ. ἐπίσης Ἀνδρέου Κρή-
της, Λόγος 14, PG 97, 1093C: «Μόνη γάρ μόνη, παρά τήν φύσιν πρός
νεουργίαν ἐκλελεγμένη τῆς φύσεως, μόνῃ τῷ πλαστουργῷ τῆς ὅλης
ὑπηρετήσατο φύσεως».

15. Γ. Μαντζαρίδη, Ὀρθόδοξη πνευματική ζωή, σ. 114.
16. Ρωμ. 5, 12.
17. Γ. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ἠθική, Θεσσαλονίκη 41995, σ. 359. Πρβλ.

ἐπίσης Σωφρονίου Εὐστρατιάδου, Θεοτοκάριον, τόμ. Α΄. σ. 163. «Ἡ
ζύμη τῆς βροτείας φύσεως, ἡ ἀμόλυντος καί ἁγία, ἐξ ἧς λαβών φύ-
ραμα ἀνέπλασεν αὐτήν ὁ κτίστης».

18. Πρεσβ. Μ. Νάζμ, Ἡ Θεοτόκος κατά τόν Ἰωάννην τόν Δαμασκη-
νόν, Διατριβή ἐπί διδακτορίᾳ (Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης, Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς, Πα-
ράρτημα ἀριθμ. 51 τοῦ 28ου τόμου), Θεσσαλονίκη 1984, σ. 98.
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Σέ ἐπιστολή του πρός τόν πατριάρχη καταλήγει ὡς
ἑξῆς: Θαυμάζω, Παναγιώτατε, τήν ὑπομονήν τῶν χρι-
στιανῶν μου, οἰκτείρω τήν κακεντρέχειαν τῶν μισθάρ-
νων ἀνδραρίων καί θερμῶς ἱκετεύω τόν Πανάγαθον καί
Δίκαιον Θεόν, ὅπως ταχέως παύσῃ ἡ διά δακρύων καί
αἱμάτων ἄρδευσις τῆς τλήμονος Μακεδονίας.

Σέ ἄλλο γράμμα του σημειώνει:
Ἰδού κατάστασις πραγμάτων καθ’ ἥν ἡ Ὀρθόδοξος

Ἐκκλησία ἐν Μακεδονίᾳ εὑρίσκεται ἕρμαιον τῶν ἀφο-
ρισθέντων εὐαρίθμων Κουτσοβλάχων. Οἱ βερετοῦχοι Μη-
τροπολῖται περιορίζονται ἐν ταῖς ἕδραις αὐτῶν  καί ἀπο-
στεροῦνται τῶν οἰκείων προνομιῶν τοῦ προστατεύειν
τά συμφέροντα τῶν ἑαυτῶν χριστιανῶν, οἱ δέ πρώην λη-
σταί ἀντιπρόσωποι τοῦ ῥουμανισμοῦ, ἐμπαίζουσι καί
κανονικάς διατάξεις καί ἀνθρωπίνην δικαιοσύνην.
Πρέπει νά κατανοηθῇ καλῶς ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία, ἀφοῦ κατεδιώχθη ἀνηλεῶς ἐν Ρουμανίᾳ καί Ἀνα-
τολικῇ Ρωμυλίᾳ, ἀπογυμνοῦται τῶν πρός συντήρησιν
ἑαυτῆς μέσων καί ἐν τῇ ἰδίᾳ αὐτῆς  χώρᾳ. Ἐάν ἐν Μα-

κεδονίᾳ ὑπάρχωσιν ἀντάρται, τοῦτο δύναται νά γινώσκῃ μόνη ἡ Σεβ. Κυβέρνησις, ἥτις διά τῆς
βίας δύναται νά σωφρονίσῃ αὐτούς, οὐχί δέ οἱ Μητροπολῖται, καί δή ὁ Μητροπολίτης Βερροίας,
ὅστις ...διαμένει διαρκῶς ἐν τῇ Μητροπόλει. Ἐάν ἐπιζητεῖται δι-
καιοσύνη, τότε διατί δέν τιμωρεῖται ὁ πάλαι μέν ληστής νῦν δέ
πράκτωρ καί διοργανωτής, ὡς λέγεται, ἀνταρτικῶν σωμάτων ἐκ
῾Ρουμούνων, Ὀθωμανῶν καί Βουλγάρων πρός δολοφονίαν
Ἑλλήνων καί πατριαρχικῶν Κουτσοβλάχων Χατζηγῶγος, ἀλλ’
ἀφίεται ἐν τῇ δόξᾳ τοῦ προεδρεύειν ἐν τῷ Διοικητικῷ Συμβου-
λίῳ; Μετ’ ἀπορίας ὅθεν οἱ ἐνταῦθα Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί
ἐρωτῶσιν ἀλλήλους: ὑπάρχει ἆρά γε ἐπί τῆς γῆς, πλήν τῆς θείας
Προνοίας, ἕτερός τις ὑπερασπιστής τῆς ἐξευτελιζομένης θρησκείας
αὐτῶν καί τοῦ ἐθνισμοῦ; Ἵλεως ἡμῖν γένοιτο ὁ Θεός τῶν δυνά-
μεων!

Δύο ἡμέρες ἀργότερα ἔγραψε στούς πολιτικούς πράκτορες τῆς
Αὐστρίας καί τῆς Ρωσίας καί στόν Χιλμή πασά τά ἑξῆς:

Ἐξοχώτατοι,
Ἀπό τῆς ἐμφανίσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἐπί τῆς γῆς οἱ

ἄνθρωποι τείνουσι πρός τήν δικαιοσύνην καί ταύτην προσπα-

Εἰσήγηση τοῦ κ. Δημητρίου Παπάζη κατά τήν ἐκδήλωση μνήμης καί τιμῆς πρός τόν Μητροπολίτη Ἀπό-
στολο Χριστοδούλου τήν Κυριακή, 20-1-2013. Συνέχεια τοῦ Α΄ μέρους πού δημοσιεύτηκε στό τεῦχος 246.

Β΄
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θοῦσι νά ἐπισπεύσωσι ἐν ταῖς ἀμοιβαίαις σχέ-
σεσιν αὐτῶν, εἴτε ὡς ἀτόμων, εἴτε ὡς σωματεί-
ων, εἴτε ὡς ἐθνῶν. Καί κατά πόσον μέν οἱ
ἄνθρωποι ἐπιτυγχάνουσι πάντοτε οὐ μόνον τῆς
ἀπολύτου δικαιοσύνης ἀλλά καί αὐτῆς τῆς σχε-
τικῆς δικαιοσύνης γινώσκη μόνος ὁ παντο-
γνώστης Θεός. ...Διά τῆς παρούσης μου ἀπο-
τείνομαι πρός τάς ἡμετέρας ἐξοχότητας, ὡς
ἀνθρώπους τούς ὁποίους ἡ πεπολιτισμένη
Εὐρώπη ἔταξεν ὅπως ὑποβοηθήση ἐν τῇ δυ-
στυχῆ ταύτῃ χώρᾳ τό ἔργον τῶν μεταρρυθμί-
σεων τῆς Σεβαστῆς Αὐτοκρ. Κυβερνήσεως, τοῦ
φιλολάου ἡμῶν Ἄνακτος, τοῦ Σουλτάνου, καί
παρακαλῶ ὅπως ἐπιστήσητε τήν δέουσαν προ-
σοχήν ἐπί τῶν λεγομένων μου. Ὑπηρετήσας ἐπί
εἴκοσι συναπτά ἔτη ἐν τῇ Ἀνωτέρᾳ Θεολ.
Σχολῇ τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλε-
ως ὡς Καθηγητής καί ὡς Διευθυντής, ἐξελέγην
ὑπό τῆς Ἐκκλησίας μου κατά τόν παρελθόντα
Ἰούνιον 1906 Μητροπολίτης Βεροίας... Γινώ-
σκων τά συνταράσσοντα τήν χώραν ταύτην φυ-
λετικά πάθη, προσεπάθουν διά τῶν κηρυγμά-
των μου ἐν τοῖς ἱεροῖς ναοῖς νά κατευνάσω...
ταῦτα καί νά ἐνισχύσω μεταξύ τοῦ ποιμνίου
μου τήν χριστιανικήν εἰρήνη, ὁμόνοιαν καί ἀγά-
πην. Ἐπειδή ἡ Α. Παναγιότης  ὁ Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως καί ἡ περί Αὐτόν Ἱερά
Σύνοδος συμφώνως τοῖς ἱεροῖς κανόσι τῶν
Οἰκουμενικῶν Συνόδων εἶχε καθαιρέσει  καί
ἀφορίσει ἀπειθεῖς  τινας ἱερεῖς ἐκ τῶν Κου-
τσοβλάχων πολύ πρό τοῦ ἐμοῦ διορισμοῦ ὡς
Μητροπολίτου Βεροίας... τό δέ ἀφοριστικόν
γράμμα εἶχεν ἀναγνωσθεῖ τότε ἐπ’ ἐκκλησίαις,
οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἤρξαντο ἀμέσως δια-
κόπτοντες βαθμηδόν τάς ἑαυτῶν ἐμπορικάς σχέ-
σεις οὐχί μεθ’ ἁπάντων τῶν Κουτσοβλάχων
ἀλλά μόνον  μετά τῶν ἀφορισμένων ἱερέων καί
τῶν συμπροσευχομένων μετ’ αὐτῶν ὀλίγων
λαϊκῶν. Διά τήν διακοπήν τῶν ἐμπορικῶν
σχέσεων ἐπενέβη τότε καί ἡ Ἀστυνομία καί τό
Πρωτοδικεῖον, ἄνευ ὅμως ἀποτελέσματος.
...Πάντες δέ οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἔπαυσαν
ἀγοράζοντες κρέας παρά τῶν συμφρονούντων
καί συνερχομένων τοῖς ἀφορισθεῖσιν ἱερεῦσι
κρεωπωλῶν Κουτσοβλάχων...

Καί ἐρωτῶ εἶνε ἆρα γε δίκαιον ἡ διά τήν
διακοπήν τῶν ἐμπορικῶν σχέσεων μετά τινων
ἀφορισθέντων ὑπό τοῦ Πατριάρχου ῥουμου-
νιζόντων εὐθύνη νά ἐπιρρίπτεται ἐπί τῆς Μη-
τροπόλεώς μου, ἥτις οὐδέν ἕτερον δύναται νά
διαθέση μέσον ἤ προτροπάς μόνον πρός εἰρή-
νευσιν καί παρακλήσεις καί συμβουλάς. Ἀφ’ ἑτέ-
ρου οὐδείς δύναται νά διαβεβαιώσῃ ὅτι ἐν τῇ
χώρᾳ ταύτῃ τῶν φυλετικῶν ἀλληλοσπαραγμῶν
δέν θά συνέβαινον πλῆστα δυστυχήματα, ἐάν,
εὐκαίρως καί ἀκαίρως, πανταχοῦ καί πρός πάν-
τας, δέν ἀντήχει ὁ ποιμαντορικός μου λόγος,...
τῆς χριστιανικῆς εἰρήνης, ὁμονοίας καί ἀγάπης,
διότι ἀπό τῆς 15 Αὐγούστου, ἡμέρα τῆς
ἐνταῦθα ἀφίξεώς μου, ἕξ μόνον φόνοι Κου-
τσοβλάχων διεμείφθησαν ἐν ἁπάσῃ τῇ ἐπαρχίᾳ
Βεροίας.

Τό τελευταῖο ἔτος ποιμαντορίας του, σέ δη-
μοσίευμα τῆς ἐφημερίδας Φάρος τῆς Θεσσαλο-
νίκης, σημειώνεται, μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν: ὁ Σεβασμιότατος Μητροπο-
λίτης κ. Ἀπόστολος, ...κατέστη δημοφιλέστατος
καί εἰς τούς χριστιανούς καί εἰς τούς Μωαμε-
θανούς καί εἰς πάντας ἀδιακρίτως, ἐκτός τῶν
ὀλίγων μισθάρνων Ρουμανιζόντων. Στό κατα-
ληκτήριο ἀπόσπασμα ἀπό λόγο τοῦ μητροπο-
λίτη πού, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ διχασμοῦ Ἑλλήνων Βε-
ροιέων σέ δύο μερίδες, μέ θέμα τή Μετριο-
φροσύνη ἀναφέρεται: «Τέκνα μου ἐν Χριστῷ,
σᾶς προτρέπω ὅπως ὅλοι μας ἀφήσωμεν τάς μι-
κροφιλοτιμίας καί τά ἀτομικά ἡμῶν πάθη καί
θέσωμεν ὑπεράνω τούτων τά κοινά συμφέρον-
τα τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους ἡμῶν, διό-
τι αἱ περιστάσεις δέν ἐπιτρέπουν τήν διχο-
γνωμίαν μεταξύ τῆς ἡμετέρας Κοινότητος.
Ἀπαιτεῖται ὁμόνοια καί ἀγάπη ὅπως ἀνταπε-
ξέλθωμεν ἐναντίον ὅλων τῶν σκοπέλων, τούς
ὁποίους καθ’ ἑκάστην θέτουν ἐνώπιόν μας οἱ
ἐχθροί τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους ἡμῶν.
Δίδω τήν εὐχήν καί τήν εὐλογίαν εἰς ὅσους θέ-
λουν συντελέσει, ὅπως ἐπέλθῃ ἡ ὁμόνοια μεταξύ
ἡμῶν. Ἀρνοῦμαι δέ τήν εὐχήν μου, ἵνα μή εἴπω
τι βαρύτερον, εἰς ὅσους θά ἐνσπείρουν μεταξύ
ἡμῶν ζιζάνια διχονοίας».

– Προτάθηκε γιά τόν ἀρχιεπισκοπικό θρό-
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νο τῆς Κύπρου.
Ἄς σημειωθεῖ, ἐπίσης, ὅτι ὄντας μητροπο-

λίτης Βεροίας καί Ναούσης τό 1908 προτάθη-
κε ἀπό τόν οἰκουμενικό πατριάρχη γιά τόν
ἀρχιεπισκοπικό θρόνο τῆς  Κύπρου, πρόταση
τήν ὁποία ὅμως ἀπέρριψε.

Τήν ἀρχιερατική του διακονία ὁλοκλήρω-
σε ὡς Μητροπολίτης Σερρῶν (26 Αὐγούστου
1909-1917),

Μητροπολίτης Σερρῶν (1910-1917).
– Ἀξιοσημείωτες περιγραφές γεγονότων

κατά τό πρῶτο ἔτος τῆς ἀρχιερατείας του στίς
Σέρρες (1910).

– Στιγμιότυπα τῆς δράσης του κατά τήν πε-
ρίοδο τοῦ πρώτου βαλκανικοῦ πολέμου (1912-
13) μέσα ἀπό τό ἡμερολόγιό του.

– Ὁ ἐπίλογος τοῦ βίου του.
Θέση στήν ὁποία παρέμεινε μέχρι τήν κοί-

μησή του (14 Ἰανουαρίου 1917).
Τό ἱστορικό γεγονός τῆς περιόδου εἶναι ὁ

ἀπόηχος ἀπό τό κίνημα τῶν Νεοτούρκων τοῦ
1908 καί ἡ ἐπαναφορά  τοῦ συντάγματος τοῦ
1876 μέ ὑποσχέσεις γιά περισσότερες ἐλευθερίες.

– Ἀξιοσημείωτες περιγραφές γεγονότων
κατά τό πρῶτο ἔτος τῆς ἀρχιερατείας του στίς
Σέρρες (1910).

Στό (ἀπό 10 Ἰανουαρίου 1910) δημοσίευμα
μέ τίτλο: Ἡ πόλις τῶν Σερρῶν καί ὁ Μητρο-
πολίτης αὐτῆς, τῆς ἐφημερίδας Ἀστήρ σημει-
ώνεται: Εὗρον μετά χαρᾶς τήν πόλιν τῶν
Σερρῶν κυβερνωμένην... ὑπό μητροπολίτου
ἀνταξίου τοῦ πρώην, ἐν αὐτῇ εὐημέρου καί προ-
οδευτικῆς δράσεως, ὑπό διαπρεποῦς καί σθε-
ναροῦ Ἱεράρχου φερομένου πρός τά τέκνα
αὐτοῦ, ὡς ἀληθής πατήρ νουθετῶν καί συμ-
βουλεύων ἐν τοῖς τακτικοῖς αὐτοῦ κηρύγμασιν,
ἐξυψῶν τήν ἀρετήν καί πατάσσων τήν κακίαν
τῶν κατοίκων, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου κ.κ.
Ἀποστόλου. Ὁμολογητέον ὅμως τυγχάνει ὅτι
οὐκ ὀλίγον συντελεῖ καί ὑποβοηθεῖ τήν ὄντως
ἐθνοφελῆ δρᾶσιν τοῦ ἀγαθοῦ ἡμῶν Μητροπο-
λίτου καί ὁ παρά τό πλευρόν αὐτοῦ εὑρισκό-
μενος καί ἐπί τουρκομαθείᾳ, τῇ μόνῃ ταῖς πε-
ριστάσεσιν ἀρετῇ ἀπαιτουμένη, διακρινόμενος
πανοσ. Ἀμβρόσιος.

Δυστυχῶς, οἱ ὑποσχέσεις τοῦ κινήματος τῶν
Νεοτούρκων  ἀποδείχτηκαν μάταιες. Σέ ἄλλο
(ἀπό 20 Ἰουνίου 1910) δημοσίευμα μέ τίτλο:
Ἔκτροπα, ἀδικίαι καί ἐκβιασμοί ἐκ τῆς Συν-
ταγματικῆς ἐλευθερίας καί δικαιοσύνης ἀπορ-
ρέοντα τῆς ἐν λόγω ἐφημερίδας, μέ ἀφορμή τήν
ἐφαρμογή περί τοῦ ἀφοπλισμοῦ τῶν μή Μωα-
μεθανῶν κατοίκων τῆς Μακεδονίας νόμου καί
τούς ἐκβιασμούς, δαρμούς, λεηλασίες καί φό-
νους ἐναντίον τοῦ Γένους, ἰδίως στό χωριό Βεσ-
νίκιο, ἀναφέρεται: Ὁ Μητροπολίτης Σερρῶν κ.
Ἀπόστολος ὅλως τεταραγμένος καί συγκεκι-
νημένος, μή ἀφίνων οὐδέ στιγμήν νά μεριμνᾶ
περί τοῦ ποιμνίου του, μετά τό πέρας τῆς θεί-
ας λειτουργίας τῆς ἱεροτελεστίας τῆς τελετῆς
ἐπιδόσεως τῶν ἀπολυτηρίων εἰς τούς τελει-
οφοίτους μόλις ἐπληροφορήθη τά διατρέχοντα
κατῆλθεν αὐτοπροσώπως εἰς τόν ἐνταῦθα δι-
οικητήν Κιαζήμ Βέη καί ἀφοῦ διεμαρτυρήθη
ἐντόνως ἀνεχώρησεν αὐτοστιγμήν εἰς τό χωρίον
Βεσνίκο, ἵνα αὐτοπροσώπως ἐξετάσῃ τά δια-
τρέχοντα τῶν ὁποίων λεπτομερείας καί ἀκριβῆ
ἔκθεσιν θά ἀποστείλωμεν αὔριον. Ὁ Μητρο-
πολίτης ἀληθείᾳ ἐκπληρεῖ τό ἐκ τῆς συνειδήσεώς
του ὡς ἀληθοῦς πατρός ἐπιβεβλημένον καθῆκόν
του πρός τά πνευματικά τῆς ἐπαρχίας του τέ-
κνα.

Ἐπικαλούμενος τίς βασικές ἀρχές τοῦ νεο-
τουρκικοῦ κομιτάτου «ἰσότητα-δικαιοσύνη»
καί εὐελπιστώντας στόν περιορισμό τῶν τουρ-
κικῶν αὐθαιρεσιῶν εἶχε πεῖ στόν μετέπειτα δι-
οικητή Σερρῶν Χαματζήεφ: «Πιθανόν νά μή μοι
ἀποδώσητε τό δίκαιον διότι ἔχετε τήν ἐξουσίαν,
ἀλλά ἐγώ, θά διαμαρτύρομαι ἐφ’ ὅσον δέν μοι
ἀποδοθῆ δικαιοσύνη καί ἐφ’ ὅσον δέν δοθῆ ἱκα-
νοποίησις εἰς τήν ἀτιμασθεῖσαν θρησκείαν
μου».

– Στιγμιότυπα τῆς δράσης του κατά τήν πε-
ρίοδο τοῦ πρώτου βαλκανικοῦ πολέμου (1912-
13) μέσα ἀπό τό ἡμερολόγιό του: Ἀπεικονί-
ζονται  ὁ Μητροπολίτης καί οἱ Κωνσταντίνος
Μαζαράκης, ταγματάρχης καί πρῶτος φρού-
ραρχος τῆς πόλης τῶν Σερρῶν καί ὁ ἀνθυπο-
λοχαγός Tζανετέας.

Συνεχίζεται
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17. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β΄ 1315-1328
Τόν Νικόλαο τόν συναντοῦμε στά Acta

Patriarhatus64 νά ὑπογράφει στά παρακάτω
πατριαρχικά καί συνοδικά ἔγγραφα τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντι-
νουπόλεως μέ τόν τίτλο «Ὁ ταπεινός μη-
τροπολίτης Σερρῶν καί ὑπέρτιμος Νικόλα-
ος».:

1) Στίς 13-7-1315 ὑπογράφει 10ος στή σει-
ρά ἔγγραφο, πράξη πατριαρχικῆς συνόδου,
μέ τήν ὁποία οἱ Μητροπόλεις Κυζίκου,
Τριανοπόλεως καί Φιλιππουπόλεως μετά
τῶν ἐπισκοπῶν αὐτῶν καί ἡ ἀρχιεπισκοπή
Προικονήσου ὁρίζονται νά ὑπόκεινται στή
Μεγάλη Ἐκκλησία καί νά τή βοηθοῦν στίς
οἰκονομικές ἀνάγκες της ἀπό τίς προσόδους
τους65.

2) Τό Σεπτέμβριο τοῦ 1315 ὑπογράφει στή
σειρά 25 ἀρχιερέων 19ος τό συνοδικό ἔγγρα-
φο τοῦ πατριάρχου Ἰωάννου ΙΓ΄, μέ τό
ὁποῖο ἀπαλάσσεται τῶν κατηγοριῶν καί κρί-
νεται ἀθῶος ὁ μοναχός Ἰγνάτιος. Τόν ἴδιο
μῆνα φαίνεται ὅτι παραβρέθηκε καί στήν πα-
τριαρχική συνεδρίαση κατά τοῦ πρεσβυτέ-
ρου Ἰολέως γιά ἀναιδεῖς φράσεις.

3) Ὑπογράφει ἐπίσης στό συνοδικό ἔγγρα-
φο τῆς διευθετήσεως τῆς κτηματικῆς δια-
φορᾶς τῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Βα-
τοπεδίου καί Ἐσφιγμένου. Σ’ αὐτό δικαιώ-
νεται ἡ δεύτερη, διότι εἶχε ὅλα τά ἔγγραφα
τῆς κυριότητας τοῦ κτήματος, καί διατάσ-
σεται ἡ πρώτη νά ἀποζημιώσει τή δεύτερη.

4) Τό 1315 ὑπογράφει ἀνωνύμως «Ὁ
Σερρῶν» τήν πατριαρχική καί συνοδική
πράξη τοῦ Ἰωάννου τοῦ ΙΓ΄ τοῦ Γλυκέος
(1315-1320) γιά τήν ἐπίλυση ἀρραβώνων66.

Πολλές ὑπογραφές του συναντοῦμε στά

πατριαρχικά ἔγγραφα τῆς περιόδου Ἰουλί-
ου - Σεπτεμβρίου τοῦ 1315, διότι ἦταν συ-
νοδικός καί παρέμεινε στήν Κων/πολη.

Τόν βρίσκουμε νά εἶναι παρών σέ πολλές
ἀποφάσεις καί νά ὑπογράφει σέ πολλά πα-
τριαρχικά ἔγγραφα κατά τά ἔτη 1317-1318
πού ἦταν συνοδικός.

Μέ συνοδική ἀπόφαση τοῦ Πατριάρχη
Ἠσαΐα τό Σεπτέμβριο τοῦ 1327 ἤ 1328 ἀπο-
δίδονται στό μητροπολίτη Σερρῶν Νικόλαο
οἱ τρεῖς Μονές πού ἀναφέραμε στόν προ-
κάτοχό του Νήφωνα.

Ἀπό τίς ἡμερομηνίες τῶν ἐγγράφων, πού
ὑπέγραψε ὁ Νικόλαος Α΄, διαπιστώνουμε ὅτι
ἀρχιεράτευσε στίς Σέρρες ἀπό τό 1315 μέχρι
τό 1328, χωρίς νά ἀποκλείουμε τήν παρά-
ταση τοῦ χρόνου πρό καί μετά67.

Ἄγνωστο πῶς ὁ κ. Συμεών Πασχαλίδης
στόν ἐπισκοπικό κατάλογο τῶν Σερρῶν
παρεμβάλλει τό 1320-1321 κάποιον Ἰγνάτιο
μεταξύ τῶν μητροπολιτῶν Νικολάου καί Μα-
καρίου Σερρῶν.

18. ΜΑΚΑΡΙΟΣ Α΄ 1329-1348
Ὁ Μακάριος ἀρχιεράτευσε στίς Σέρρες

στά χρόνια τοῦ ἐμφυλίου πολέμου Καντα-
κουζινοῦ καί Ἀνδρονίκων Β΄ καί Δ΄ Παλαι-
ολόγων. Τάχθηκε μέ τούς Παλαιολόγους καί
συνεργαζόταν στενά μέ τό διοικητή τῶν
Σερρῶν Κων/ντίνο Παλαιολόγο, ὁ ὁποῖος
ἦταν ἀπ᾽ τήν ἀρχή φίλος τοῦ
Ἀποκαύκου, καί τρομερός
ἀντίπαλος τοῦ Καντα-
κουζινοῦ. Ὁ Παλαι-
ολόγος ἔτρεφε καί
μετέδιδε στό λαό
ἄσπονδο μίσος

Τοῦ Κυριάκου Παπακυριάκου, θεολόγου καθηγητῆ
Ζ΄

64. Acta patriarhatus Costantinopolitani, τόμ. 1ος, σσ. 14, 15, 18, 18,
36, 41.

65. Ὅ.π., τόμ Α΄, σσ. 3-5, 11-14.
66. Ἐκκλησ. Ἀλήθ., ἔτος Γ΄, σ. 156.
67. Ὅ.π., τόμ. Α΄ σ. 15, 18, 19, 36, 41, 145.
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κατά τοῦ Καντακουζινοῦ. Οἱ φανατισμένοι
ὀπαδοί του φέρθηκαν μέ θηριώδη καί ἀπάν-
θρωπο τρόπο στήν προσπάθεια τοῦ Καν-
τακουζινοῦ γιά συμφιλίωση68.

Κατόπιν τῆς τρομερῆς αὐτῆς διχόνοιας τῶν
Ἑλλήνων ὁ τσάρος τῶν Σέρβων Στέφανος
Δουσάν πολιόρκησε στενά τίς Σέρρες καί
δενδροτόμησε μέ τό στρατό του τήν ἐπαρχία.
Οἱ Σερραῖοι μετάνοιωσαν γιά τή στάση
τους καί ζήτησαν τή βοήθεια τοῦ Καντα-
κουζινοῦ πού βρισκόταν στό Διδυμότειχο,
ἀλλά δέν πρόλαβε69.

Στίς 25/9/1345 ὁ Στέφανος Δουσάν κατέ-
λαβε τίς Σέρρες. Δέν ἀντικατέστησε ἀμέσως
τό Μακάριο, ἀλλά τόν ἄφησε στή θέση του
μέχρι τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1348, ὅταν ὁ πρώην
σύμμαχός του Ἰωάννης ΣΤ΄ Καντακουζινός
ἀνέβηκε στό θρόνο τοῦ Βυζαντίου. 

Ὁ Ὀστρογόρσκη ἀναφέρει ὅτι βρῆκε σέ
Ἐκκλησιαστικά πρακτικά τοῦ Σερβικοῦ
κράτους τῶν Σερρῶν μέχρι τό Μάρτιο - Ἰού-
νιο 1355 τίς ὑπογραφές τῶν μητροπολιτῶν
Ζίχνης Σωφρονίου καί τοῦ Μελενίκου Κυ-
ρίλλου μέ ἑλληνικούς χαρακτῆρες70.

Τακτικά μνημονεύεται ὁ Μακάριος Α΄ ὡς
μητροπολίτης Σερρῶν στό Β΄ ἀρχαῖο κώδι-
κα τῆς Μονῆς Προδρόμου ἀπό τό 1327 μέ-
χρι τό Μάρτιο τοῦ 1345. Ἀναφέρεται στό

ἐκδοτήριο τῆς
ἀ φ ι ε ρ ώ σ ε ω ς
τοῦ Μονυδρίου

τοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου τοῦ Κρυονε-

ρίτη, στή Μονή Προ-
δρόμου ἀπό τή χήρα
Ὑπομονή, σύζυγο τοῦ
λεγομένου κτίτορα τῆς
ὡς ἄνω Μονῆς Γεωργί-
ου Μουρμουρᾶ. Μέ τήν
προτροπή τοῦ Μακα-
ρίου καθορίστηκε νά
δίδεται ἐτήσιο σιτηρέ-

σιο στήν οἰκογένεια

τῆς Ὑπομονῆς ἀπό τήν ἱερά Μονή Τ. Προ-
δρόμου. Στόν κώδικα τῆς Μονῆς σελ. 137-139
διασώθηκαν ἔγγραφα τοῦ 1334 μέ τήν ὑπο-
γραφή του καθώς καί τό γράμμα του (Ὀκτώ-
βριος 1339) μέ τό ὁποῖο ἐπικυρώνει τήν ἀφιέ-
ρωση71.

Τόν Μητροπολίτη Μακάριο Α΄ τόν συ-
ναντοῦμε ὡς συνοδικό πολλές φορές στά
χρόνια τῆς πατριαρχίας τοῦ Ἠσαΐα νά ὑπο-
γράφει κατά τά ἔτη 1329-1331 συνοδικές
πράξεις γιά τήν ἐπίλυση τῶν παρακάτω θε-
μάτων, π.χ.

1) Τό Φεβρουάριο τοῦ 1330 συμμετέχει
στήν συνεδρίαση τοῦ πατριάρχου Ἠσαΐα μέ
ἕνδεκα ἄλλους ἀρχιερεῖς γιά τά περιουσια-
κά θέματα τοῦ Γεωργίου Στρατηγοῦ καί τῆς
πενθερᾶς τοῦ Βράνα.

2) Σέ πατριαρχική σύνοδο τῆς 4-4-1330,
παρόντος καί τοῦ Σερρῶν ὑπερτίμου Μα-
καρίου, ἐξετάζονται μάρτυρες καί ἀποφαί-
νονται γιά τήν προφορική διαθήκη τῆς
ἀποθανούσης γυναίκας τοῦ αὐτοκράτορα
Θεοδώρου Βράνα72.

Στίς 24-9-1345, ἡμέρα Σάββατο καί ὥρα 9
π.μ., κατέλαβε τίς Σέρρες ὁ Κράλης τῆς Σερ-
βίας Στέφανος Δουσάν. Λειτουργήθηκε στό
παλαιό μητροπολιτικό ναό τῶν Ἁγίων Θε-
οδώρων χοροστατοῦντος τοῦ μητροπολίτη
Σερρῶν Μακαρίου καί ἀνακήρυξε τόν ἑαυ-
τόν του αὐτοκράτορα Σερβίας καί Ρωμανίας
(Τριβάλλων). Λέγεται ὅτι στέφθηκε ἀπό τό
Μακάριο73. Τοῦτο, παρ’ ὅτι τό δέχεται ὁ Δή-
μητσας στά Μακεδονικά σελ. 585, ἐν τούτοις
δέν εὐσταθεῖ, διότι καμιά ἄλλη ἐπίσημη
ἱστορική πηγή δέν τό ἀναφέρει. Ἀντίθετα ὁ
Georg Ostrogorski ἀναφέρει ὅτι ὁ Στέφανος
Δουσάν, γιά νά στεφθεῖ αὐτοκράτορας Σέρ-
βων καί Ρωμανίας ἀπό Σέρβο πατριάρχη
κατά τήν ἐπικρατοῦσα τότε ἄποψη ὅτι
«αὐτοκράτωρ ἄνευ πατριάρχου δέν εὐστα-
θεῖ», συγκάλεσε τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1346, τήν
Κυριακή τῶν Βαΐων, σύνοδο στά Σκόπια καί
ἀνακήρυξε τόν ἀρχιεπίσκοπο Πεκίου Ἰωαν-

68. Καντακουζινός ΙΙΙ, 55, σσ. 329-330.
69. Καντακουζινός ΙΙΙ, 55, 329-330 49, 239, 75, 468.
70. Ὀστρογόρσκη, Ἡ περιοχή τῶν Σερρῶν μετά τό θάνατο τοῦ Δουσάν, σσ.

39-40.
71. Χριστοφόρου, Προσκυνητάριο Ἱ. Μ. Τ. Προδρόμου Σερρῶν, σ. 31.
72. Acta, τόμ. 1ος, σσ. 151-153, 155, 157.
73. Καντακουζινός, Ἱστορία (ἔκδοση Βόννης), τόμ. Β΄., βιβλ. Γ΄, κεφ. 89, σ. 550.
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νίκιο σέ πατριάρχη τῶν Σερβικῶν καί τῶν
παραθαλασίων ἐπαρχιῶν. Ἡ στέψη τοῦ
Δουσάν ἔγινε τό Πάσχα στίς 16-4-1346
στά Σκόπια ἀπό τό Σέρβο πατριάρχη Ἰωαν-
νίκιο74. Ἐάν ἐστέφετο ἀπό τό Μακάριο στίς
Σέρρες, θά τόν κρατοῦσε στή θέση του καί
μετά τήν ἀντικατάσταση τῶν Ἑλλήνων μη-
τροπολιτῶν.

Στό διάστημα τῆς Σερβοκρατίας 1345-
1372 διορίστηκαν διαδοχικά στίς Σέρρες
τρεῖς Σέρβοι μητροπολίτες, Ἰάκωβος, Σάβ-
βας καί Θεοδόσιος.

19. ΙΑΚΩΒΟΣ Α΄ Σέρβος 1348-1365
Μέ τήν ἀπομάκρυνση τῶν Ἑλλήνων

ἀρχιερέων ἀπό τίς ἕδρες τῶν κατεχομένων
ἀπό τούς Σέρβους ἐπαρχιῶν προήχθη μη-
τροπολίτης Σερρῶν ὁ ἀπολύτου ἐμπιστο-
σύνης φίλος τοῦ Στεφάνου Δουσάν, ἡγού-
μενος τῆς Μονῆς τῶν Ἀρχαγγέλων τοῦ
Πρίζρεν, Ἰάκωβος.

Ὁ Ὀστρογόρσκη ἀπό διάφορα γεγονό-
τα τῆς ἐποχῆς τόν χαρακτηρίζει προσωπι-
κό φίλο καί ἄνθρωπο τῆς ἀπολύτου ἐμπι-
στοσύνης τοῦ κράλλη Δουσάν. Γι’ αὐτό καί
ὁ Δουσάν τόν προήγαγε μητροπολίτη τῆς
πρωτεύουσας τοῦ σερβικοῦ πριγκηπάτου
Σερρῶν74.

Ἦταν φίλος τῶν γραμμάτων, λόγιος.
Ἀσχολήθηκε μέ τήν ποίηση. Ἔγραψε θρη-
σκευτικά ποιήματα στή σερβική γλώσσα, κα-
τανυκτικό κανόνα καί ἄλλα76. Ἐνδιαφε-
ρόταν γιά τήν πνευματική ἀνάπτυξη τῆς
ἐπαρχίας του. Πρωτοστάτησε στήν ὀργά-
νωση βιβλιογραφικοῦ ἐργαστηρίου τῆς
Μονῆς Προδρόμου Σερρῶν. Τήν παραγωγή
τοῦ ἐργαστηρίου, τά ἀντιγραφόμενα βιβλία,
τά ἔστελνε στά μοναστήρια τῆς Σερβίας καί
τοῦ Σινᾶ. Μετά τό θάνατο τοῦ πατριάρχη
τῆς Σερβίας Ἰωαννικίου ὁ Δουσάν συνε-
κάλεσε στίς Σέρρες τό 1354 Σερβική Ἐκκλη-
σιαστική σύνοδο, πού προήγαγε στή θέση
τοῦ πατριάρχη τῆς Σερβίας τόν Σάββα
(1354-27/5/1375). Τό ἴδιο ἔτος ἔγινε στίς Σέρ-

ρες ἡ ἐπίσημη παρουσίαση τοῦ νομοθετικοῦ
ἔργου τοῦ Δουσάν.

Ὁ Ἰάκωβος, θεωρεῖτο τό πιό σεβαστό
πρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας στίς Σέρρες. Ἦταν
πρόεδρος τοῦ δικαστηρίου τῆς μητρόπολης
Σερρῶν καί ὑπόγραφε πρῶτος ἀπ’ ὅλους τά
πρακτικά τῶν ἀποφάσεων αὐτοῦ. Πρῶτος
ὑπογράφει ὡς πρόεδρος τό πρακτικό τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ δικαστηρίου Σερρῶν τό
1348, περί ἐκδικάσεως τῆς διαφορᾶς μετα-
ξύ τῶν ἱερῶν μονῶν Ἀλυπίου καί Κουτ-
λουμουσίου γιά τό μετόχι τῆς Ἔζοβας (τῆς
Δάφνης Βισαλτίας), πού σώζεται στό ἀρχεῖο
τῆς Μονῆς Κουτλουμουσίου. Ὁ πριμικήριος
Ἰσάρης προσέφυγε στό Ἐκκλησιαστικό δι-
καστήριο τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1366 γιά κά-
ποια κτήματα στήν περιοχή Σερρῶν, πού τά
χάρισε ὁ γαμπρός του Γεώργιος Στάνεσης
στό Χιλανδάρη. Τό Ἐκκλησιαστικό δικα-
στήριο μέ πρόεδρο τόν Ἰάκωβο δικαίωσε τό
μοναστήρι, διότι ὁ Ἰσάρης προσκόμισε
πλαστογραφημένη διαθήκη.

Ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου στήν Καμενίκια Σερρῶν Καλλίνικος
κληροδότησε τή μονή στό σερβικό μονα-
στήρι τοῦ Ἁγίου Ὄρους Χιλανδάρι. Οἱ
Χιλανδαρινοί ἐπιστάτες μοναχοί, ἐπειδή
ἀγνοοῦσαν τίς ἰδιοκτησίες τῆς Μονῆς τοῦ
Ἁγίου Νικολάου, τίς ἄφησαν καί τίς σφε-
τερίστηκαν καταπατητές. Τό Χιλανδάρι
ζήτησε ἀπό τόνἸάκωβο τό Νοέμβριο τοῦ
1360 νά ἀποδοθοῦν στό μετόχι της τά κα-
ταπατηθέντα καί σφετερισθέντα κτήματα
τῆς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Σερρῶν. Τό το-
πικό ἐκκλησιαστικό δικαστήριο Σερρῶν μέ
πρόεδρο τόν Ἰάκωβο ἐξήτασε διαφόρους
μάρτυρες καί τό παλαιό ἀπογραφικό καί
κτηματογραφικό σιγίλλιο τοῦ Ἰωάννου
Παναρέτου. Διαπιστώθηκαν οἱ καταπα-
τητές καί ἀποδόθηκαν τά ἁρπαγέντα κτή-
ματα στή Μονή τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Κα-
θορίστηκε μέ διάταξη ἀκόμη καί ὁ τρόπος
ἀποδόσεως τοῦ δικαίου στή Μονή σέ πε-
ρίπτωση ἐπαναλήψεως τῆς ὡς ἄνω ἀδι-

74. Georg Ostrogorski, Ἱστορία τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους, τόμ. 3ος, σ. 219.
75. Serka oblast posl`e Dusanove smrti, Βελιγράδι 1965.
76. Γ. Καφταντζῆ, Ἱστορία τῆς πόλεως Σερρῶν, τόμ. Γ΄, σ. 91.
77. L. Petit-B. Korable, Actes de Chilandar, στά Βυζαντινά Χρονικά 17 (1911) 20,3 καί 103,3 Κα-

μενίκαιας. Πέτρου Σαμσάρη, «Ἄγνωστο Βυζαντινό μετόχι τῆς μονῆς Χιλανδαρίου στίς Σέρρες: Ἡ
μονή τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καμενίκαιας», Μακεδονικά, ΚΣΤ΄ (1987-1988) 190-219.
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κίας77. Σ’ ὅλα τά πρακτικά τοῦ ἐκκλησια-
στικοῦ δικαστηρίου Σερρῶν σώζωνται οἱ
ὑπογραφές τοῦ Ἰακώβου στά Σέρβικα.

Τό Δεκέμβριο τοῦ 1356 ἔστειλε ὁ Ἰάκωβος
γράμμα (διατακτικῆς) στόν ἐπίσκοπο
Ἐζεβῶν μέ σερβική τήν ὑπογραφή
(SMERENI MITROPOLIT’ SEFKY IAKOV).
Τόν διέτασσε νά μή δημιουργεῖ τοῦ λοιποῦ
προβλήματα (ἀταξίες) στή Μονή Ἐσφιγμέ-
νου78. Τό 1358 κατακυρώνει ἐγγράφως στή
Μονή Ἐσφιγμένου τό μισό χωριό τοῦ Ἀχι-
νοῦ. Σέ ἔγγραφο τοῦ Ἰουνίου τοῦ 1357
αὐτός ὑπόγραψε στά σερβικά καί ὁ ἐπί-
σκοπος Καιρασουπόλεως στά ἑλληνικά.

Ἀναφέρεται τό ὄνομά του καί στόν ἀρχαῖο
κώδικα τῆς Μονῆς Προδρόμου (τμῆμα χει-
ρογράφων Ἐθνικῆς βιβλιοθήκης, σελ. 2542).

Ὡς πρός τό χρόνο τῆς ἀρχιερατείας τοῦ
Ἰακώβου στίς Σέρρες διαφωνοῦν οἱ ἱστορι-
κοί στούς ἐπισκοπικούς καταλόγους τῶν
Σερρῶν. Ὁ μητροπολίτης Λήμνου καί ὁ Πέ-
τρος Πέννας τόν χρονολογοῦν ἀπό τό 1357
μέχρι τό 1360, ἐνῶ ὁ μητροπολίτης Σερρῶν
καί Νιγρίτης Κων/ντίνος Καρδαμένης καί ὁ
Γ. Καφταντζής ἀπό τό 1348 μέχρι τό 1360.
Ἀπό τίς ὑπογραφές του σέ διάφορα πρα-
κτικά καί ἔγγραφα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ δι-
καστηρίου τῆς μητρόπολης Σερρῶν, καθώς
καί ἄλλων γενικοτέρων ἀποφάσεων τῆς
τοπικῆς Ἐκκλησίας, φαίνεται ὅτι δικαιώ-
νονται οἱ δεύτεροι.

Εἶχε ἄριστες σχέσεις μέ τή βασιλική οἰκο-
γένεια, τό Δουσάν, τή χήρα κράλαινα Ἑλέ-
νη καί τόν Οὔρεση. Τό 1357 μαζί μέ τήν Βα-
σίλισσα Ἑλένη παραβρέθηκαν στή σύνοδο
τῶν Σέρβων, πού ἔγινε στά Σκόπια.

Τήν ἄνοιξη τοῦ 1364 ἐπισκέφθηκε τίς Σέρ-
ρες ὁ πατριάρχης Κων/πόλεως Κάλλιστος Α΄
μέ τή συνοδεία του. Στάλθηκε ἀπό τόν
αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου Ἰωάννη Ε΄
στή χήρα τοῦ κράλη Δουσάν Δέσποινα
Ἐλένη γιά νά συνάψουν συμμαχία κατά τῶν
Τούρκων καί νά ἀποκαταστήσουν τίς τότε
διαταραγμένες σχέσεις τῶν δύο Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν Σερβίας-Κων/πόλεως. Ἡ Ἑλένη
μέ τό μητροπολίτη Ἰάκωβο τοῦ ἐπιφύλαξαν

λαμπρή ὑποδοχή, ἀλλά δυστυχῶς ὁ πα-
τριάρχης ὅλως ἀπροόπτως ἀρρώστησε καί
πέθανε στίς Σέρρες. Τάφηκε μέ πολλές τιμές
στό σωζόμενο παρεκκλήσι, πού βρίσκεται
στήν ἀριστερή πλευρά δίπλα ἀπό τήν εἴσο-
δο τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων. Τοῦτο
κτίστηκε μετά τήν κηδεία του, ἀλλά κάηκε
τό 1913 καί ἀναστηλώθηκε τό 1956.

Λέγεται ὅτι οἱ Σέρβοι δηλητηρίασαν τόν
Κάλλιστο, ἀπό ἀντίδραση γιά τήν ἀποκα-
τάσταση τῶν σχέσων τῆς Σερβικῆς Ἐκκλη-
σίας μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί ἀπό
ἐκδίκηση, ἐπειδή κάποτε ὁ Κάλλιστος ἀφό-
ρισε τόν κράλη Δουσάν. Ἡ διάδοση αὐτή δέν
ἐξακριβώθηκε ἱστορικά. Δέν ἦταν δυνατόν
πρό τοῦ μεγάλου τότε κινδύνου τῶν Τούρ-
κων νά δολοφονοῦσαν τόν Οἰκουμενικό πα-
τριάρχη. Ἀντιθέτως ἦταν μεγάλη ἀνάγκη νά
συμμαχήσουν κατά τοῦ κοινοῦ ἐχρθοῦ. Γι’
αὐτό καί ὁ σεβαστοκράτορας τῶν Σερρῶν
Ἰωάννης Οὔγκλεσης ἐπανέλαβε τό 1368 μέ
πολλές ὑποχωρήσεις τήν προσπάθεια τῆς
συμφιλιώσεως Σέρβων καί Βυζαντινῶν.

Σ’ ὅλα αὐτά τά γεγονότα ἦταν παρών ὁ
μητροπολίτης Ἰάκωβος. Ἡ ἀφοσίωσή του στή
βασιλεία τοῦ κράλη Στεφάνου Οὔρεση Δου-
σάν καί στήν κράλαινα μοναχή Ἐλισάβετ
φαίνεται καί ἀπό τήν ἀφιέρωση, πού γρά-
φει στά βιβλία πρός τή Μονή τοῦ Σινά «Ἐπί
τῆς βασιλείας τοῦ εὐσεβεστάτου ἡμῶν βα-
σιλέως Στεφάνου τοῦ Οὔρεση καί τῆς αὐτοῦ
μητρός Ἐλισάβετ μοναχῆς. ἐν ἔτει ςωξη΄
ἰνδικτιῶνος ιγ, μηνί σεπτεμβρίῳ κβ». Σέ μιά
ἄλλη ἀφιέρωση παρακαλεῖ τήν Παναγία νά
βοηθήσει «τούς ἄνακτας Ρωμαίους Στέφανον
Οὔρεσην καί τήν μητέρα αὐτοῦ ἁγίαν Ἐλι-
σάβετ»79.

Ἡ κράλαινα Ἑλένη τόν ἐκτιμοῦσε τόσο
πολύ, πού τοῦ παραχώρησε τό 1360 τό ναό
τοῦ Ἁγίου Νικολάου στήν ἐπαρχία τῶν
Κουρέντων Ἰωαννίνων «παρά τήν Ψήναν»,
γιά νά εἰσπράττει τά ἔσοδα αὐτοῦ ἐφ’ ὅρου
ζωῆς80.

Συνεχίζεται

78. Acta d’ Esphigmenon, Paris 1973, σ. 156.
79. Οstrogorski, Ἡ περιοχή τῶν Σερρῶν μετά τό θάνατο τοῦ Δουσάν, σσ. 2, 31.
80. Ἱστορία Καστανοχωρίων Ἠπείρου, Ἀθῆναι 1969, σ. 123.
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Βαριά σέρνει τό βῆμα του ὁ γέρος
ἐπάνω στό πλακόστρωτο τοῦ δρόμου.
Πολλοί τόν προσπερνοῦν μέ ἀδιαφορία,
ἄλλοι γελοῦν κι ἄλλοι κοιτᾶνε μέ ἀπορία:
τί νἄχει σήμερα κι εἶναι θλιμμένος ὁ ἀσπρομάλλης,
ὁ πάντα γελαστός, ὁ μπάρμπα Γιάννης;

Κι ἐκεῖνος τούς κοιτᾶ χαμογελαστός,
μά ὁ νοῦς του φεύγει μακριά
πρός τῆς Ἀνατολῆς τά μέρη,
ὅπου ἀπόμεινε ἡ κόρη του μονάχη,
πρίν κλείσει τά δεκατέσσερά της χρόνια.

Κι αὐτός στή μοναξιά του ζώντας
τά γαλανά της μάτια ἀναθυμᾶται πάντα,
καί γίνονται τά μάτια του ποτάμι.
Ἀλλ’ ὅμως τί νά ’ναι αὐτό πού βλέπει
κι ἄλλαξε ὁ κόσμος γύρω του κι ἐντός του;

Ὅραμα θεῖο, ἄγγελος ξανθός κι ὡραῖος
γεμάτος φῶς, λάμψη καί γαλήνη!
Κι ἐστάθη ἐκστατικός ὁ γέροντας,
μέ τῆς ψυχῆς τά μάτια ν’ ἀτενίζει
τό χρῶμα τ’ οὐρανοῦ πὄχει ὁ νέος.

Κάποιος διαβάτης τόν ρωτᾶ τότε μέ σέβας
― τί ’ναι αὐτό πού βλέπεις μπάρμπα Γιάννη;*
― Καί κεῖνος ἀπαντᾶ: ἐξαίσια ὀπτασία

Στέργιος Ἀλεξίου
Πρόεδρος Ἐφετῶν-Θεσ/νίκη

* Εἶναι ἡ κόρη του πού ἔγινε οὐράνιος ἄγγελος
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Ἐκδημία πρός Κύριον
Τήν Παρασκευή 13 Ἰουνίου 2014 ἐξεδήμησε πρός

Κύριον ἡ Βασιλική - Μητρακλῆ Ψαθᾶ δασκάλα.
Γεννήθηκε στό Ἅγιο Πνεῦμα Σερρῶν τό 1936. Ἡ εὐσε-
βής χήρα μητέρα της Εὐαγγελία ἔδωσε χριστιανική
ἀνατροφή στά πέντε ὀρφανά κορίτσια της. Ὁ ἅγιος
Θεός τήν ἐπροίκισε μέ ἐξαιρετική εὐφυΐα. Μετά ἀπό
τίς βασικές της σπουδές στό Δημοτικό Σχολεῖο Ἁγί-
ου Πνεύματος, στό Γυμνάσιο θηλέων Σερρῶν, συνέ-
χισε τίς σπουδές της στήν Παιδαγωγική Ἀκαδημία
Θεσσαλονίκης (1954-1956).

Διωρίστηκε δασκάλα τό 1958 καί ἀπεχώρησε ἀπό
τήν Ὑπηρεσία τό 1986. Ὑπηρέτησε σέ σχολεῖα τῆς
Ἐπαρχίας Σερρῶν καί τῆς πόλεως Σερρῶν. 

Παράλληλα μέ τό ἔργο τῆς δασκάλας ἀσχολήθηκε
μέ τήν δημιουργία παιδικῆς χορωδίας πού ἔψαλλε στήν
ἐκκλησία. Ἡ χορωδία της ἔλαβε μέρος σέ διάφορες
ἐκδηλώσεις παιδικῶν χορωδιῶν πού ὀργάνωσε ἡ Νο-
μαρχία Σερρῶν, ἡ Δημοτική  ἐκπαίδευση Σερρῶν μέ
ἐξαιρετική ἐπιτυχία καί μέ τιμητικές διακρίσεις.

Ἀπό εὐγνωμοσύνη καί ἀγάπη πρός τόν Πατέρα Θεό
(ὀρφανή ἀπό πατέρα) ὑπηρέτησε τήν Ἁγίαν Ἐκκλη-
σίαν τοῦ Χριστοῦ στήν κατήχηση τῶν παιδιῶν καί τῶν
γυναικῶν (1951-2001).

Συνέγραψαν μέ τόν σύζυγό της 13 βιβλία μέ ἱστο-
ρικό-λαογραφικό-παιδαγωγικό καί θρησκευτικό πε-
ριεχόμενο, δύο ἀπό τά ὁποῖα βραβεύτηκαν ἀπό τήν
Ἀκαδημία Ἀθηνῶν (1970 καί 2006).

Παντρεύτηκε τό 1959 τόν δάσκαλο Ἀπόστολο
Ψαθᾶ. Ἀπέκτησαν 5 παιδιά, τόν Δημοσθένη (1960),
τόν Κωνσταντῖνο (1963), τόν Νικόλαο (1966), τόν
Εὐάγγελο (1971) καί τή Φωτεινή (1975).

Στά τελευταῖα χρόνια λόγω τῆς ἀρρώστιας της ἡ
μόνη της χαρά ἦταν ἡ πολύτεκνη οἰκογένειά της, ἡ
ἀγάπη πού ἀπολάμβανε ἀπό ὅλους καί ἡ λατρευτι-
κή ζωή της.

Ὁ φιλάνθρωπος καί σπλαγχνικός Θεός μας νά τήν
ἀναπαύει στή βασιλεία Του.

Καλόν παράδεισο - Αἰωνία ἡ μνήμη της.
Α.Δ.Ψ.

Προσκύνημα
στό νησί τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου

Προσκυνηματική ἐκδρομή στό νησί
τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου, στήν Αἴγινα, πραγ-
ματοποίησαν, μέ τήν εὐλογία τοῦ Σε-
πτοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Θεολόγου, 40
ἐνορίτες τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας
Σερρῶν, ἀπό 30 Ἰουνίου μέχρι 3 Ἰου-
λίου, μέ ἀρχηγό τόν Πρωτ/ρο π. Ἰορ-
δάνη Θεμελίδη.

Τό πρωί τῆς Τρίτης, 1 Ἰουλίου, ἔφθα-
σαν στό λιμάνι τῆς Αἴγινας καί ἀμέσως
κατευθύνθηκαν στό ξενοδοχεῖο ἀπό
ὅπου μετά ἀπό μικρό χρονικό διάστη-
μα ξεκίνησαν γιά τήν περιήγηση τῆς χώ-
ρας, ὅπου θαύμασαν τά καλαίσθητα
κτίρια, τίς ὁμορφιές τῆς περιοχῆς καί πε-
ριδιάβηκαν τά γραφικά της δρομάκια. 

Τήν ἄλλη μέρα τό πρωΐ, Τετάρτη 2
Ἰουλίου, ἐκκλησιάσθηκαν στόν μεγάλο
περικαλλή Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρί-
ου, πολιούχου Αἰγίνης. Τή θεία Λει-
τουργία  τέλεσε ὁ π. Ἰορδάνης, καί προ-
σκύνησαν τή λάρνακα ὅπου φυλάσσε-
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ται τμῆμα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Νεκταρίου.
Στή συνέχεια ἀνέβηκαν στήν Ἱ. Μονή Ἁγίας Τριά-

δος, τήν ὁποία ἵδρυσε ὁ ἅγιος Νεκτάριος. Στό πα-
ρεκκλήσι ὅπου βρίσκεται ὁ τάφος τοῦ ἁγίου τελέσθηκε

Ἱερά Παράκλησι καί προσκύνησαν, στό διπλανό πα-
ρεκκλήσι, τό ὁποῖο τιμᾶται στό ὄνομα τοῦ ἁγίου, τά
ἱερά λείψανα καί τήν τιμία κάρα του. Ἐπισκέφθηκαν
τό κελί τοῦ ἁγίου μέ τά προσωπικά του ἀντικείμενα
καί τό γραφεῖο του, ὅπου διαπίστωσαν τήν ἁπλότη-
τα καί τήν ταπείνωσή του.

Ἔπειτα, μέ πλούσια πνευματική ὠφέλεια, ἀναχώ-
ρησαν γιά τήν περιήγηση τοῦ νησιοῦ τῆς Αἴγινας καί
μετά ἀπό λίγο ἔφθασαν στήν Ἱ. Μονή τοῦ ἁγίου  Μηνᾶ.
Ἐκεῖ μετά ἀπό τήν δέηση πού τελέσθηκε στό καθολι-
κό τῆς Ἱ. Μονῆς, ξεναγήθηκαν στήν Ἱ. Μονή καί προ-
σκύνησαν τήν θαυματουργή εἰκόνα τοῦ ἁγίου Μηνᾶ.

Συνεχίζοντας τήν περιήγηση τοῦ νησιοῦ ἐπισκέ-
φθηκαν τόν ἀρχαιολογικό χῶρο μέ τό Ναό τῆς θεᾶς
Ἀφαίας Ἀθηνᾶς  καί κατευθύνθηκαν στήν περιοχή τῆς
ἁγίας  Μαρίνης, ὅπου γευμάτισαν καί ἀργά τό ἀπό-
γευμα ἐπέστρεψαν στό ξενοδοχεῖο.

Τό πρωΐ τῆς Πέμπτης, 3 Ἰουλίου, ἀναχώρησαν
ἀπό τό λιμάνι γιά τό ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς. Μετά τήν
ἀποβίβασή τους στό λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ, ξεναγήθηκαν
στήν πρωτεύουσα τῆς χώρας μας, τήν Ἀθήνα, ὅπου
θαύμασαν τά ἀξιοθέατά της, ὅπως τό Παναθηναϊκό
Στάδιο, τίς στῆλες τοῦ Ὀλυμπίου Διός, τό Ζάππειο καί
τήν Ἀκρόπολη, καθώς ἐπίσης καί τό Μουσεῖο τῆς
Ἀκρόπολης.

Μετά ἀπό ἕνα πρόχειρο γεῦμα, πῆραν τό δρόμο τῆς

ἐπιστροφῆς φθάνοντας τό βράδυ στίς
Σέρρες, μέ τίς καλύτερες ἐντυπώσεις καί
εὐχάριστες ἐμπειρίες.

Ὁ Σεβασμιώτατος στόν Λαγκαδᾶ
Τό Σάββατο, 5 Ἰουλίου, ὁ Σεβ. Μη-

τροπολίτης μας κ. Θεολόγος μετέβη
στόν Λαγκαδᾶ, κατόπιν προσκλήσεως
τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κ. Ἰωάννου
καί παρέστη στίς ἑόρτιες ἐκδηλώσεις, τίς
ὁποῖες λάμπρινε ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος. Τίς ἐκδηλώσεις
διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαγ-
καδᾶ, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῆς
συμπλήρωσης ἑβδομήντα ἐτῶν ἀπό τήν
διάσωση τῆς περιοχῆς τοῦ Σοχοῦ, μέ
θαυμαστό τρόπο, ἀπό τό ὁλοκαύτωμα
τοῦ 1944 πού εἶχε ἀπειλήσει τήν πε-
ριοχή.

Χειροτονία Ἱερέως
Κατά τήν πανηγυρική θεία Λειτουρ-

γία πού τελέσθηκε στόν πανηγυρίζον-
τα Ἱ. Ναό Ἁγίου Ἀντωνίου καί Μαρίνης
Σερρῶν, τήν Πέμπτη, 17 Ἰουλίου, ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος τέλεσε
τήν «εἰς Πρεσβύτερον» χειροτονία τοῦ
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Προφ. Ἠλιού Ἁγίου Πνεύματος. Τελέσθηκε ἐπίσης τό
ἐτήσιο μνημόσυνο τῆς μακαριστῆς γεροντίσσης Μυρ-
τιδιωτίσσης, στό τέλος τοῦ ὁποίου μίλησε ἡ σημερινή
Καθηγουμένη τῆς Ἱ. Μονῆς, Χριστονύμφη μοναχή, ἡ
ὁποία ἀναφέρθηκε στή μακαριστή γερόντισσα λέ-
γοντας:

«Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Ἅγιε Καθηγούμενε τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἐσφιγμέ-

νου μετά τῆς συνοδείας ὑμῶν, 
Σεβαστοί πατέρες, Ὁσιώταται Γερόντισσες, Σεβα-

σταί καί ἀγαπηταί ἀδελφαί, Ἀγαπητοί προσκυνηταί,
«Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος», «Δίκαιοι εἰς

τόν αἰῶνα ζῶσι».
Αὐτήν ἀκριβῶς τήν μεγάλη μυστηριακή ἀλήθεια τῆς

ἀθανασίας τῶν δικαίων ἐρχόμεθα, ὡς αὐτόπται καί
αὐτήκοοι μάρτυρες, νά καταθέσουμε σήμερα, ἕνα χρό-
νο μετά τήν κοίμηση τῆς Γερόντισσας Μυρτιδιώτισσας,
τῆς Γερόντισσάς μας, τῆς μητέρας μας, τῆς Μητέρας
τῶν Σερρῶν, ὅπως τήν ἀποκάλεσαν κάποιοι κατά τήν
ἡμέρα τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας της.

Ἕνας χρόνος πέρασε ἀπό τήν ἡμέρα πού προπέμ-
ψαμε τήν πνευματική μας μητέρα στά οὐράνια δώματα
καί σήμερα μᾶς ἀξιώνει ὁ Θεός νά τελοῦμε τήν μνή-
μη της μαζί μέ τήν «ὡς εἰς οὐρανόν ἀνάβασιν» τοῦ Ἁγί-
ου τῆς Μονῆς της. Χαίρεται καί ἀγάλλεται σήμερα ἡ
κτητόρισσα τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἠλιού τοῦ
Θεσβίτου, διότι συμπανηγυρίζει μέ τόν ἔτι ζῶντα Ἅγιο
τῆς Μονῆς της. Ἑβδομήντα δύο χρόνια ζοῦσε τήν πα-
νήγυρη τοῦ Ἁγίου σάν ἕνα γεγονός. Σήμερα πρόσω-
πο πρός πρόσωπο ἀντικρύζει αὐτόν καί συγχαίρει καί
συναγάλλεται. Δίκαιος ὤν ὁ Προφήτης, ἀξιώθηκε ἀπό
τό Θεό τῆς μεγάλης χάριτος νά μή γευθῇ ἀκόμη θά-
νατο. Ὄντως ὁ θάνατος δέν ἄπτεται τῶν δικαίων.
Ὄντως οἱ δίκαιοι νίκησαν τόν θάνατο. «Ἀμήν ἀμήν
λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τόν λόγον μου ἀκούων καί πιστεύων
τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωήν αἰώνιον καί εἰς κρίσιν οὐκ
ἔρχεται, ἀλλά μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν
ζωήν…» (Ἰωάν. ε΄ 24).

Αὐτήν ἀκριβῶς τήν αἴσθηση τοῦ θανάτου ὡς με-
τάβαση ἀπό τήν καθημερινότητα στή διάσταση τῆς
ἀτελευτήτου ζωῆς, αὐτήν βιώνουμε ἀπό τήν ἡμέρα τῆς
ἐκδημίας τῶν Γεροντάδων μας. Καί ὁμιλοῦμε καί γιά
τούς δύο, γιατί αὐτοί οἱ δύο ἄνθρωποι συνδέονταν μέ
ἄρρηκτους πνευματικούς δεσμούς, γεγονός τό ὁποῖον
βεβαιοῖ καί ἡ ἅμα τῷ αὐτῷ ἐκδημία τους. Γιά τό λόγο

Διακόνου τοῦ Ἱ. Ναοῦ π. Ἀθανασίου
Βουρουτζῆ. Τό κλῖμα ἦταν ἔντονα φορ-
τισμένο καί συγκινησιακό παρόντων μά-
λιστα τῶν συγγενῶν καί πολλῶν φίλων.
Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στό νέο
πρεσβύτερο τά δέοντα.

Ἡ ἑορτή τοῦ Προφήτου Ἠλιού 
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί κατά-
νυξη ἑορτάσθηκε καί φέτος ἡ ἑορτή τοῦ
ἁγίου ἐνδόξου Προφ. Ἠλιού τοῦ Θε-
σβίτου στήν Ἱ. Μητρόπολή μας.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, Σάββατο
19 Ἰουλίου, τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Θεολόγος χοροστά-
τησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Προφ.
Ἠλιού τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν, στόν
αὔλειο χῶρο τοῦ ὁποίου τελέσθηκε ἡ
Ἀρτοκλασία. Στό τέλος ὁ Σεβασμιώ-
τατος ἀπηύθυνε λόγους οἰκοδομῆς
στούς εὐσεβεῖς πιστούς τῆς ἐνορίας
καί τῆς πόλεώς μας.

Τήν ἑπομένη, Κυριακή 20 Ἰουλίου, ὁ
Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος,
προεξῆρχε στή θεία Λειτουργία πού τε-
λέσθηκε στήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή
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καί ἀφθαρσία τοῖς ἐπί γῆς ἐπήγασας καί οἱ εἰς Σέ πι-
στεύσαντες οὐ θνήσκουσιν, ἀλλά ζῶσιν ἐν Σοί». «Οἱ εἰς
Χριστόν πιστεύσαντες οὐ θνήσκουσιν» συνεχίζουν νά
ζοῦν σέ μία ἄλλη διάσταση. Γι’ αὐτό καί βιώνουμε
αἰσθητά τήν παρουσία τους· γι’ αὐτό καί ἀπολαμβά-
νουμε τούς καρπούς τῆς παρρησίας τους· γι’ αὐτό καί
αἰσθανόμαστε σιγουριά καί ἀσφάλεια· γι’ αὐτό καί δέν
σταματήσαμε, ἀλλά προχωροῦμε· γι’ αὐτό καί δέν πα-

ραιτούμεθα, ἀλλά συνεχίζουμε. Αὐτοί πού ἦσαν οἱ θε-
μελιωταί, αὐτοί ἐξακολουθοῦν καί νά στηρίζουν καί
νά συντηροῦν καί νά προωθοῦν τό δικό τους ἔργο. Κι
ἐνῶ ἡ ἔλλειψις τῆς σωματικῆς παρουσίας προκαλεῖ ἕνα
βαθύ βουβό πένθος, ὡστόσο ὁ σοφός Σολομών βε-
βαιοῖ: «Δίκαιοι εἰς τόν αἰῶνα ζῶσιν», ἐπισφραγίζον-

αὐτό καί κάθε ἀναφορά στήν μακαρι-
στή Γερόντισσα ἀνασύρει αὐτόματα
καί αὐθόρμητα εἰς τήν μνήμην καί τόν
μακαριστό Γέροντα.

Τό νά πῇ κανείς ποιά ἦταν ἡ Γερόν-
τισσα Μυρτιδιώτισσα, αὐτό νομίζω πώς
ἦταν καί εἶναι εὐκόλως ἀντιληπτόν
καί κοινῶς ὁμολογούμενον. Ἦταν ἕνας
πολύ εὐλογημένος ἄνθρωπος, ἕνα ἐκλε-
κτό σκεῦος τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ·
ἕνας ἄνθρωπος δοκιμασμένος, ἀπό τόν
ὁποῖον διδασκόσουν διακριτικά, χωρίς
νά τό καταλαβαίνης, κάθε στιγμή· ἕνας
ἄνθρωπος γλυκύς, γεμάτος ἀγάπη,
πνευματική ὡριμότητα καί προσευχή.
Ἡ Γερόντισσα ἀπέπνεε προσευχή. Τό
βίωνες αὐτό κάθε φορά πού τήν πλη-
σίαζες. Ἕνας ἄνθρωπος, στόν ὁποῖο
ἀκουμποῦσες καί ἔνιωθες ἀσφαλής.
Μάνα στοργική καί ταυτόχρονα αὐτή
καί ἀδελφή καί φίλη. Ἕνας ἄνθρωπος
τόν ὁποῖο ὁ Θεός ἔκρινε ἄξιο νά ση-
κώση εὐγνωμόνως τό βαρύ σταυρό
τῆς σωματικῆς ἀναπηρίας παιδιόθεν καί
μέσῳ αὐτῆς τῆς μαρτυρικῆς της ζωῆς,
νά ἐπαληθεύση καί νά δικαιώση πλήρως
τούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου Παύλου:
«ἡ θλῖψις ὑπομονήν κατεργάζεται, ἡ δέ
ὑπομονή δοκιμήν, ἡ δέ δοκιμή ἐλπίδα, ἡ
δέ ἐλπίς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν
διά Πνεύματος Ἁγίου τοῦ δοθέντος
ἡμῖν» (Ρωμ. ε΄ 3-5). Ἕνας ἄνθρωπος ὁ
ὁποῖος μέσα στήν ἀδυναμία του, σήκωνε
στούς ἀδυνάτους ὤμους του πολλά. Δέν
ξέρω στ’ ἀλήθεια πῶς νά ἐκφρασθῶ καί
τί ἄλλο νά πῶ γιά τήν Γερόντισσα.

Ἐκεῖνο τό ὁποῖο ὀφείλουμε νά κα-
ταθέσουμε εἶναι αὐτό τό ὁποῖο βιώ-
νουμε ἀπό τήν ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς της
καί ἐντεῦθεν. Βιώνουμε τήν κατάργηση
τοῦ θανάτου. Στό θάνατο τῶν ἀνθρώ-
πων αὐτῶν βιώνουμε τήν μεγάλη ἀλή-
θεια ὅτι θάνατος δέν ὑφίσταται: «τό τοῦ
θανάτου κράτος Χριστέ κατήργησας

Ἁγιασμός στόν αὔλειο χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
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Ὁ ἑορτασμός τῆς ἁγίας Παρασκευῆς στήν 
ὁμώνυμη Ἱερά Μονή στήν πόλη τῶν Σερρῶν.
Μέ βυζαντινή λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τῆς

ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς στήν
ὁμώνυμη νεοϊδρυθεῖσσα Ἱ. Μονή τῆς πόλης τῶν
Σερρῶν.

Τό πρωΐ τῆς Παρασκευῆς, 25 Ἰουλίου παραμονή τῆς
ἑορτῆς, τελέσθηκε θεία Λειτουργία ἡ Παράκληση τῆς
ἁγίας, ὁ Ἁγιασμός καί ἀκολούθησε ἡ ἔξοδος ἀπό τό
ἱεροφυλάκειο τῆς Μονῆς, τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τοῦ
χαριτοβρύτου λειψάνου τῆς ἁγίας Παρασκευῆς πρός
ἁγιασμό καί ἐνίσχυση τοῦ φιλομάρτυρος λαοῦ.

Τό ἀπόγευμα, τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός
Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου
μας κ. Θεολόγου, ὁ ὁποῖος καί κήρυξε τό θεῖο λόγο.
Στή συνέχεια τελέσθηκε ἱερά Ἀγρυπνία, κατά τήν
ὁποία ἔψαλε χορός Ἁγιορειτῶν Πατέρων.

Τό Σάββατο, 26 Ἰουλίου τό πρωΐ, τελέσθηκε ὁ
Ὄρθρος καί ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία στήν

τας τήν ἀθανασία τῶν δικαίων. Καί δί-
καιοι δέν εἶναι παρά «οἱ εἰς Αὐτόν πι-
στεύσαντες», διότι «ὁ δέ δίκαιος ἐκ πί-
στεως ζήσεται» (Ρωμ. α΄ 17).

Δέν γνωρίζω ἄν ὑπάρχουν ἄλλα λόγια
κατάλληλα νά ἐκφράσουν πνευματικές
καταστάσεις, νά ἀποδώσουν τά ἔργα τῶν
δικαίων. Γι’ αὐτό θά διακόψω τό λόγο
καί θά καταφύγω πάλι στήν ἀσφαλῆ ὁδό
νά ζητήσω γιά ἄλλη μιά φορά τήν εὐχή
της καί νά ἐπικαλεσθῶ τήν παρρησία της
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Γερόντισσα, ἕνας χρόνος πέρασε ἀπό
τότε πού ἀντικρύσαμε γιά τελευταία
φορά  τό εὐλογημένο σας πρόσωπο καί
δέν στερούμεθα τήν παρουσία σας. Σᾶς
νιώθουμε. Εἶστε κοντά μας, δίπλα μας.
Εἶστε ζωντανή.

Γερόντισσα, δῶστε μας τήν εὐχή σας
γιά νά πορευθοῦμε. Σταθῆτε γιά πάντα
στό πλευρό μας, καί ὁδηγῆστε μας. Προ-
πορευθῆτε ἐσεῖς, γιά νά δοῦμε ποῦ θά
βαδίσετε καί στά ἴχνη τῶν βημάτων σας
νά πατήσουμε κι ἐμεῖς γιά νά νιώθουμε
ὅτι βαδίζουμε ἀσφαλῶς. Σᾶς εὐχαρι-
στοῦμε γιά τήν ἀγάπη, γιά τήν θυσία, γιά
τήν ταπείνωση, γιά τήν μακροθυμία, τή
συγχωρητικότητα, τήν ἀνεκτικότητα,
τήν χωρίς μέτρο ἀγάπη σας. Συγχωρῆστε
μας, ἄν σᾶς πικράναμε. Πέστε μας πώς
μᾶς συγχωρεῖτε, γιά νά μᾶς συγχωρήσει
κι ὁ Θεός. Μέσα στήν πολλή σας ἐπιεί-
κεια πέστε μας πώς σᾶς ἀναπαύσαμε, γιά
νά ἀκούσουμε ὅτι αὐτός, πού ἀνέπαυσε
τόν Γέροντά του, ἀνέπαυσε τόν Θεόν του.
«Μείνατε μεθ’ ἡμῶν» (πρβλ. Λουκ. κδ΄
29). «Δεῦτε, στῆτε μεθ’ ἡμῶν, ἐπισφρα-
γίζουσα τόν ὕμνον καί προεξάρχουσα τῆς
πανηγύρεως» (Δοξαστικόν θ΄ ὥρας Θε-
οφανείων)» .

Ἀκολούθησε ἡ τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ
στόν αὔλειο χῶρο τῆς Ἱ. Μονῆς ἀπό τό
Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Θεολόγο.
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εἰσόδου τῆς Μονῆς, ἡ Μοναστική Ἀδελ-
φότητα, μέ ἐπικεφαλῆς τήν Καθηγου-
μένη ἡ ὁποία μετέφερε τήν ἱερά εἰκόνα
στόν Ἱ. Ναό τῆς ὁσίας Πελαγίας, στό
ὁποῖο φυλάσσεται ἡ τιμία κάρα της.

Στή συνέχεια τελέσθηκε πανηγυρική
θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Θεολόγου,
ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τό θεῖο λόγο στό
πολυπληθές ἐκκλησίασμα.

Ὁ Σεβασμιώτατος στή Βέροια
καί στήν Κομοτηνή

• Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 26
Ἰουλίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θε-
ολόγος, μετέβη στή Βέροια, μέ τήν
εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Μεγα-
λομάρτυρος Παντελεήμονος τοῦ ἰαμα-
τικοῦ κατά τήν ὁποία ἑορτάζει ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Βεροίας τήν ὀνομαστι-
κή του ἑορτή. Ἔλαβε μέρος στόν πο-
λυαρχιερατικό Ἑσπερινό πού τελέ-
σθηκε στό καθολικό τῆς ἱερᾶς Μονῆς
Δοβρᾶ καί εὐχήθηκε στόν ἑορτάζοντα
Ἱεράρχη τά δέοντα.

• Τήν Κυριακή 27 Ἰουλίου, ὁ Σεβα-
σμιώτατος μετέβη στήν Κομοτηνή, καί
συλλειτούργησε στόν Ἱερό Καθεδρικό
Ναό τῆς Θεοτόκου μέ τόν ἑορτάζοντα

ὁποία προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεο-
λόγος. Μετά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας τελέσθηκε
ὁ Ἁγιασμός μέ τό λείψανο τῆς ἁγίας καί στή συνέχεια
προσφέρθηκε σ’ ὅλους τούς προσκυνητές τό παρα-
δοσιακό μοναστηριακό κέρασμα καί φαγητό (κουρ-
πάνι).

Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας τελέσθηκε ὁ μεθέορ-
τος Ἑσπερινός καί στή συνέχεια τό κτητορικό μνη-
μόσυνο κατά τή μοναστηριακή τάξη.

Ὁ Σεβασμιώτατος στή νῆσο Τῆνο
Στά πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 192ης ἐπετείου ἀπό

τοῦ ὁράματος τῆς ὁσίας Πελαγίας, κατά τό ὁποῖο ἡ
Ὑπεραγία Θεοτόκος τῆς ἀπεκάλυψε τήν κρυμμένη ἀπό
αἰῶνες στήν Τηνιακή γῆ θαυματουργή εἰκόνα της, ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος, μετέβη τό τριή-
μερο 21-23 Ἰουλίου στήν Τῆνο, μετά ἀπό τήν εὐγενι-
κή πρόσκληση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σύρου κ.
Δωροθέου.

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 22 Ἰουλίου, τελέσθηκε ὁ
πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς εὑρέσεως τῆς ἱερᾶς εἰκό-
νας τῆς Παναγίας στόν Πανίερο Ναό τῆς Μεγαλόχα-
ρης Τήνου, στόν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Θεολόγος.

Τήν ἑπόμενη μέρα μέ λιτανευτική πομπή καί κάθε
ἐκκλησιαστική τάξη, ἐξῆλθε ἡ ἁγία εἰκόνα ἀπό τόν Πα-

νίερο Ναό τῆς Εὐαγγελιστρίας, προπορευομένου τοῦ
σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Θεολόγου καί τοῦ οἰκείου
Ἱεράρχου κ. Δωροθέου καί μέ τήν συνοδεία τῶν ἀρχῶν
καί πλῆθος λαοῦ μεταφέρθηκε μέχρι ἑνός σημείου πεζῆ
καί στή συνέχεια μέ αὐτοκινητοπομπή στήν Ἱερά Μονή
Κεχροβουνίου.

Τήν ἁγία εἰκόνα ὑποδέχθηκαν στόν πλάτανο τῆς
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οἰκεῖο Ἱεράρχη κ. Παντελεήμονα. Κατά
τή θ. Λειτουργία κήρυξε τό θεῖο λόγο καί
εὐχήθηκε ἐπικαίρως στόν ἑορτάζοντα
Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα.

Λαμπρός ὁ ἑορτασμός τοῦ Δεκα-
πενταυγούστου στήν Ἐκκλησία 

τῶν Σερρῶν
• Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτά-

σθηκε καί ἐφέτος τό «Πάσχα τοῦ καλο-
καιριοῦ», ἡ Κοίμηση τῆς Παναγίας μας
καί στήν τοπική μας Ἐκκλησία καί εἰδι-
κά στήν ὁμώνυμη ἐνορία τῆς πόλεώς μας
πού τιμᾶται στό σεπτό ὄνομά Της.

Τήν παραμονή, Πέμπτη 14 Αὐγού-
στου 2014, τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἀρχιε-
ρατικός Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας,
καθώς καί ἱερό, ἐπίκαιρο κήρυγμα ἀπό
τόν Σεβασμιώτατο κ. Θεολόγο.

Νωρίτερα καί ἐνώπιον τοῦ στολισμέ-
νου μέ ἄνθη «ἐπιταφίου» τῆς Θεοτόκου
ἀκούσθηκε ὁ «Ὕμνος τῆς ψυχῆς», τά
ἐγκώμια πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Ἀκολούθησε ἡ καθιερωμένη λιτάνευ-
ση τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου, τῆς ἐπουράνιας
Μητέρας μας, ἐνῶ ἡ καμπάνα τῆς ἐνο-

ρίας ἠχοῦσε χαρμόσυνα.
Πλήθη πιστῶν καί προσκυνητῶν συνέρευσαν καί

φέτος γιά νά ἀνάψουν τό κερί τῆς εὐλαβίας τους, νά
πραγματοποιήσουν τό τάμα τους, και νά ἀσπασθῦν
τήν Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας, τήν ὁποία στόλισαν μέ
τά ἄνθη τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς ἀγάπης τους.

Τό πρωΐ τῆς Παρασκευῆς 15 Αὐγούστου, τελέσθηκε
ἡ Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία. 

Στίς εὐλογημένες στιγμές τῆς Λειτουργικῆς εὐχα-
ριστιακῆς Συνάξεως, προστέθηκε καί ἡ χαρά τῆς εἰς
Πρεσβύτερον Χειροτονίας τοῦ ἐπί τετραετία ἱερο-

λογιωτάτου πρωτοδιακόνου π. Νικήτα Χαλέμη, πτυ-
χιούχου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., τόν ὁποῖο
ὁ Σεβασμιώτατος λίγο πρίν τήν ἀπόλυση τῆς θείας
Λειτουργίας, προχείρισε σέ Ἀρχιμανδρίτη.
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Ἀρχιμανδρίτη π. Γαβριήλ Παλιούρα καί τῶν συνερ-
γατῶν του, κληρικῶν καί λαϊκῶν γιά τόν ἐξωραϊσμό
τοῦ αὐλείου χώρου, ἡ καλαισθησία τοῦ ὁποίου ἔγι-
νε ἐμφανής σέ ὅλους τούς πιστούς πού παραβρέθη-
καν στήν γιορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἰδι-
αίτερη ἐντύπωση προκάλεσε ἐφέος ἡ μεγάλη συμμε-
τοχή τοῦ πιστοῦ λαοῦ στίς λατρευτικές ἀκολουθίες,
πού ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Κουρά δοκίμου μοναχοῦ
• Ἕνα ἀκόμη γεγονός ἰδιαίτερης πνευματικῆς ση-

μασίας καταγράφηκε στή ζωή τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας. Κατά τή διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας,
τό Σάββατο, 16 Αὐγούστου, καί ὅπως ὁρίζεται ἀπό
τό μοναχικό τυπικό, στό Καθολικό τῆς Ἀνδρώας Ἱερᾶς

Μονῆς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Σερρῶν τελέσθηκε ἡ
κουρά τοῦ δοκίμου μοναχοῦ Σαράντη Μπαρμπούτη,
ὁ ὁποῖος ἔλαβε τό μοναχικό ὄνομα Πορφύριος.

Τῆς θείας Λειτουργίας προΐστατο ὁ Σεβασμιώτα-

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπένειμε ἐπίσης τό
ὀφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου στόν
ἐφημέριο τοῦ Ἱ. Ναοῦ π. Παναγιώτη Κα-
ραμβαλάση καθώς ἐπίσης καί τοῦ Ἀρχι-
διακόνου στόν Διάκονο π. Νεκτάριο
Καϊμακάμη.

Σέ ὅλους εὐχήθηκε πατρικῶς, κάθε
εὐλογία τοῦ Θεοῦ στό ἔργο τους καί ἐπι-
καλέσθηκε τήν κραταιά προστασία τῆς
Παναγίας μας στήν ζωή καί τήν διακο-
νία τους στόν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου.

Ἐπαίνεσε ἐπίσης τίς φιλότιμες προ-
σπάθειες τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ

Ἀπό τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία
τοῦ π. Νικήτα Χαλέμη.
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τος Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης
κ. Θεολόγος ὁ ὁποῖος καί ἐτέλεσε τήν μο-
ναχική κουρά τοῦ π. Πορφυρίου, συμ-
παραστατούμενος ὑπό τοῦ Καθηγουμέ-
νου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου π.
Γαβριήλ, ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως καί ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Κατά τήν θεία Λειτουργία καί τήν ἀκο-
λουθία τῆς κουρᾶς συμπροσευχήθηκαν
συγγενεῖς καί πλῆθος φίλων, ἀλλά καί
προσκυνητές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, κατα-
κλύζοντας τό Καθολικό ἀλλά καί τόν
προαύλιο χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας
παρετέθη τό παραδοσιακό κέρασμα εἰς
τό Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς κατά τήν
διάρκεια τοῦ ὁποίου ὁ Σεβασμιώτατος
εὐχαρίστησε τούς παρευρισκομένους
καί ἔδωσε τίς εὐχές του τόσο στόν νέο μο-
ναχό ὅσο καί στήν ἀδελφότητα τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς καί στούς πολυπληθεῖς
προσκυνητές.

Ἀπό τίς ποιμαντικές δραστηριότη-
τες τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί
Νιγρίτης κ. Θεολόγος κατά τό μήνα
Ἰούλιο καί τό πρῶτο δεκαπενθήμερο τοῦ
Αὐγούστου:

– Λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε : στούς Ἱ. Ναούς
Ἁγ. Ἀναργύρων Οἰνούσης (1/7), Ἁγ.
Ἀναργύρων Χιονοχωρίου (6/7), Ἁγ. Κυ-
ριακῆς καί Μηνᾶ Σερρῶν (7/7), Ἁγ.
Ἀντωνίου καί Μαρίνης Σερρῶν (17/7), Ἱ.
Μονῆς Προφ. Ἠλιού Ἁγ. Πνεύματος
(20/7), Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Παρασκευῆς Σερρῶν
(26/7), Κοιμ. Θεοτόκου Κομοτηνῆς (27/7),
Ἁγ. Νικολάου Πορταριᾶς (3/8),  Κοιμ. Θε-
οτόκου Βρασνῶν (10/8), Κοιμ. Θεοτόκου
Σερρῶν (15/8), Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Παρα-
σκευῆς Σερρῶν (16/8) καί Παμμ. Τα-
ξιαρχῶν Σερρῶν (17/8).

– Χο ρ ο σ τ ά τ η σ ε : στήν Ἀκολουθία
τοῦ Ἑσπερινοῦ στούς Ἱ. Ναούς: Ἁγ.
Μαρίνης Νέου Σουλίου (16/7), Προφ.

Ἠλιού Σερρῶν (19/7), Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Παρασκευῆς
Σερρῶν (25/7), Ἁγ. Παντελεήμονος - Ἱ.Μ. Δοβρᾶ Βε-
ροίας (26/7), Θείας Μεταμορφώσεως Σερρῶν (5/8),
Κοιμ. Θεοτόκου Σερρῶν (14/8).

– Π ρ ο έ σ τ η : στή λιτανεία τοῦ Ἐπιταφίου τῆς Πα-
ναγίας τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμ. Θεοτόκου Σερρῶν (14/8).

– Τέ λ ε σ ε : α) τίς Ἱερές Παρακλήσεις τῆς Πανα-
γίας στούς Ἱ. Ναούς: Κοιμ. Θεοτόκου Σερρῶν (1/8),
Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης Νέων Βρασνῶν (6/8), Ἁγ.
Ἀναργύρων Νέων Κερδυλλίων (7/8), Ἁγ. Λυδίας Φι-
λιππησίας στήν ὁμώνυμο Ἀδελφότητα στήν Ἀσπρο-
βάλτα (10/8), Ἁγ. Δημητρίου Ἀρεθούσσης (11/8), Ἁγ.
Δημητρίου Ἄνω Βροντοῦς (12/8), Ἱ. Μονῆς Κοιμ. Θε-
οτόκου Βύσσιανης (13/8).

β) τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ α) στήν Ἱ. Μονή
Προφ. Ἠλιού Σερρῶν (20/7), στήν Ἱ. Μονή Ἁγ. Πα-
ρασκευῆς Σερρῶν (26/7).

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρ-
χου μας στήν Πορταριά (3/8).
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Τό φῶς τῆς Μεταμορφώσεως

Κείμενο*
Ἀποθώμεθα οὖν, ἀδελφοί, τά ἔργα τοῦ σκό-

τους, καί ἐργαζώμεθα τά ἔργα τοῦ φωτός, ἵνα
μή μόνον ὡς ἐν ἡμέρᾳ τοιαύτῃ εὐσχημόνως πε-
ριπατήσωμεν, ἀλλά καί ἡμέρας υἱοί γενώμεθα·
καί δεῦτε καί ἀναβῶμεν εἰς τό ὄρος, ἔνθα Χρι-
στός ἔλαμψεν, ἵνα τά ἐκεῖ κατίδωμεν· μᾶλλον δέ
τοιούτους ὄντας καί τοιαύτης ἡμέρας γεγονό-
τας ἀξίους, αὐτός ἡμᾶς ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος ἀνα-
βιβάσει κατά καιρόν. Νῦν δέ συντείνατε καί
ἀνατείνατε τό ὄμμα τῆς διανοίας, παρακαλῶ,
πρός τό φῶς τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος, ὡς
ἄν μεταμορφωθῆτε τέως τῇ ἀνακαινίσει τοῦ
νοός ὑμῶν, καί οὕτω τήν ἄνωθεν θείαν αἴγλην
ἐπισπασάμενοι, σύμμορφοι γένησθε τῷ ὁμοι-
ώματι τῆς δόξης Κυρίου οὗ τό πρόσωπον ἐπ’
ὄρους ἔλαμψε σήμερον ὡς ὁ ἥλιος.

Πῶς ὡς ὁ ἥλιος; Ἦν δέ τό ἡλιακόν τοῦτο φῶς
οὐκ ἦν ὡς ἐν σκεύει τῷ δίσκῳ τούτῳ· τό μέν γάρ
πρωτόγονός ἐστι, τόν δέ δίσκον τῇ τετάρτῃ τῶν
ἡμερῶν παρήγαγεν ὁ τά πάντα παραγαγών,
ἐνάψας αὐτῷ τό φῶς καί οὕτως ὑποστήσας ἡμε-
ροποιόν ἅμα καί ἡμεροφανῆ φωστῆρα. Οὕτω
δή καί τό φῶς τῆς θεότητος ἦν ὅτε οὐκ ἦν ὡς
ἐν σκεύει τῷ Χριστοῦ σώματι· τό μέν γάρ προ-
άναρχόν ἐστι, τό δέ πρόσλημμα, ὅ παρ’ ἡμῶν
ἀνέλαβεν ὁ τοῦ Θεοῦ Υἱός, νῦν ὕστερον ὑπέρ
ἡμῶν παρήχθη, τό πλήρωμα τῆς θεότητος ἐν
ἑαυτῷ λαβόν, καί οὕτω θεοποιός ἅμα καί θε-
οφεγγής ἀναπέφηνε φωστήρ. Οὕτως ἔλαμψε τό
τοῦ Χριστοῦ πρόσωπον ὡς ὁ ἥλιος, τά δέ ἱμά-
τια αὐτοῦ ἐγένετο λευκά ὡς τό φῶς· ὁ δέ
Μάρκος φησί, «στίλβοντα λευκά λίαν ὡς χιών
οἷα γναφεύς ἐπί τῆς γῆς οὐ δύναται λευκᾶναι».

Ἐλαμπρύνθη μέν οὗν τῷ αὐτῷ φωτί καί τό
προσκυνητόν ἐκεῖνο τοῦ Χριστοῦ σῶμα καί τά
ἱμάτια, ἀλλ’ οὐκ ἐπίσης· τό μέν γάρ πρόσωπον
αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος ἔλαμψε, τά δέ ἱμάτια ὡς ἐγγί-
ζοντα τῷ σώματι ἐκείνου φωτεινά ἐγένετο,
καί διά τούτων ἔδειξε, τίνες αἱ στολαί τῆς δό-
ξης, ἅς ἐνδύσονται κατά τόν μέλλοντα αἰῶνα
οἱ ἐγγίζοντες Θεῷ, καί τίνα τά ἐνδύματα τῆς
ἀναμαρτησίας, ἅ διά τήν παράβασιν ὁ Ἀδάμ
ἀπεκδυσάμενος γυμνός ὡρᾶτο καί κατῃσχύνετο.

Μετάφραση
Ἄς ἀποβάλωμε λοιπόν, ἀδελφοί, τά ἔργα τοῦ

σκότους,καί ἄς ἐκτελέσωμε τά ἔργα τοῦ φωτός,
ὥστε ὄχι μόνο νά περιπατήσωμε σάν σέ τέτοια ἡμέ-
ρα εὐσχημόνως, ἀλλά καί νά γίνωμε υἱοί τῆς ἡμέρας·
καί ἐμπρός, ἄς ἀνεβοῦμε στό ὄρος, ὅπου ἔλαμψε ὁ
Χριστός, γιά νά ἰδοῦμε τά ἐκεῖ πράγματα· μᾶλλον δέ,
ἀφοῦ εἴμαστε τέτοιοι καί ἔχομε γίνει ἄξιοι τέτοιας ἡμέ-
ρας, θά μᾶς ἀνεβάσει τόν κατάλληλο καιρό ὁ ἴδιος ὁ
Λόγος τοῦ Θεοῦ. Τώρα δέ ἐντείνατε καί ἀνυψώσα-
τε τό ὄμμα τῆς διανοίας, παρακαλῶ, πρός τό
φῶς τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος, ὥστε ἐπί
τέλους νά μεταμορφωθεῖτε μέ τήν ἀνα-
καίνιση τοῦ νοῦ σας, κι ἔτσι ἀποκτώντας
τήν ἀπό ἄνω θεία αἴγλη νά γίνετε σύμ-
μορφοι μέ τό ὁμοίωμα τῆς δόξης τοῦ Κυ-
ρίου, τοῦ ὁποίου τό πρόσωπο ἔλαμψε σήμερα
ἐπάνω στό ὄρος σάν ὁ ἥλιος.

Πῶς σάν ὁ ἥλιος; Κάποτε τό ἡλιακό τοῦτο φῶς δέν
εὑρισκόταν στόν δίσκο τοῦτο σάν σκεῦος· διότι τό μέν
φῶς εἶναι πρωτογενημένο, τόν δέ δίσκο παρήγαγε τήν
τετάρτη ἡμέρα αὐτός πού δημιούργησε τά πάντα, ὁπό-
τε ἄναψε σ’ αὐτόν τό φῶς κι ἔτσι τόν κατέστησε φω-
στήρα ἡμεροποιό καί συγχρόνως ἡμεροφανῆ. Ἔτσι
λοιπόν κάποτε καί τό φῶς τῆς θεότητος δέν εὑρι-
σκόταν στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ ὡς σκεῦος· διότι ἐκεῖνο
μέν εἶναι προάναρχο τό δέ πρόσλημμα, τό ὁποῖο προ-
σέλαβε ἀπό μᾶς ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, παρήχθη γιά χάρη
μας τώρα ὕστερα, ὁπότε ἔλαβε μέσα του τό πλήρω-
μα τῆς θεότητος, κι ἔτσι παρουσιάσθηκε ὡς φωστήρ
θεοποιός καί συγχρόνως θεοφεγγής. Ἔτσι ἔλαμψε τό
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ σάν ὁ ἥλιος, καί τά ἱμάτιά του
ἔγιναν λευκά σάν τό φῶς· ὁ δέ Μᾶρκος λέγει, ὅτι ἔγι-
ναν «στιλπνά καί λευκά σάν χιόνι, τέτοια πού δέν μπο-
ρεῖ νά λευκάνει γναφεύς ἐπί τῆς γῆς».

Ἐλαμπρύνθηκαν λοιπόν μέ τό φῶς καί τό προ-
σκυνητό ἐκεῖνο σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί τά ἐνδύματα
ἀλλ’ ὄχι ἐξ ἴσου· διότι τό μέν πρόσωπό του ἔλαμψε
σάν ὁ ἥλιος, τά δέ ἐνδύματά του ὡς ἐγγίζοντα στό
σῶμα ἐκείνου ἔγιναν φωτεινά, κι’ ἔδειξε μέ αὐτά, ποι-
ές εἶναι οἱ στολές τῆς δόξης πού θά φορέσουν κατά
τόν μέλλοντα αἰῶνα ὅσοι προσεγγίζουν στό Θεό καί
ποιά εἶναι τά ἐνδύματα τῆς ἀναμαρτησίας, τά ὁποῖα
ὅταν ἀπέβαλε ὁ Ἀδάμ λόγω τῆς παραβάσεως ἐφαι-
νόταν γυμνός καί αἰσθανόταν ἐντροπή.

* Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ὁμιλία ΛΕ΄ εἰς τήν αὐτήν τοῦ Κυρίου Μεταμόρφωσιν, ΕΠΕ, Γρηγορίου Παλαμᾶ Ἔργα
10, Θεσσαλονίκη 1985, σσ. 386-389.
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Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου στίς κατασκήνωσεις τῆς Γ.Ε.Χ.Α. (17/7).

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου στίς κατασκηνώσεις Ἁγ. Δημητρίου 
(Χριστοῦ Πηγή) (17/7).


