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Ἀσύλητο θησαυροφυλάκιο τῆς φωτιστικῆς
καί ἁγιαστικῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ὑπάρχει στόν
κόσμο ἡ ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ἡ
ὁποία ὑπό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὀνομάζεται
«Σῶμα Χριστοῦ» καί «στύλος καί ἑδραίωμα
τῆς ἀληθείας». Ὁ νέος ὅσιος πατήρ τῆς Ἐκκλη-
σίας μας Ἰουστῖνος (Πόποβιτς) βαδίζοντας
στήν παραδοσιακή γραμμή τῶν μεγάλων Πα-
τέρων τῆς Ἐκκλησίας παρατηρεῖ καί τά ἑξῆς
χαρακτηριστικά: «Ἡ Ἐκκλησία, λέγει, ἀποτε-
λεῖ τό ἁγιώτατο καί προσφιλέστατο μυστή-
ριο τοῦ Θεοῦ, μυστήριο τῶν μυστηρίων ἤ
μᾶλλον παμμυστήριον τῶν παμμυστηρίων».
Τό ἀειθαλές καί εὐσκιόφυλλο δένδρο τῆς
Ἐκκλησίας ἔχει τή ρίζα του στό ὑπέρξενο μυ-
στήριο τῆς Παναγίας Τριάδος καί καθώς ἔχει
οὐράνια προέλευση ἔχει ὡς σκοπό νά ἐτοιμά-
ζει οὐρανοπολῖτες. Τόν «Πανάγιο Οἶκο Του»,
τήν Ἐκκλησία, τήν ἔκτισε «ὁ Πατήρ διά τοῦ
Υἱοῦ ἐν ἁγίῳ Πνεύματι ὡς τήν πρώτην καί
σπουδαιοτάτην καί προσφιλεστάτην κτίσιν
καί δημιουργίαν» (Δογματική, Ἰωάννου Καρ-
μίρη). 

Μέσα στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ συγκρο-
τεῖται ἡ οἰκογένεια τῶν διεσκορπισμένων παι-
διῶν τοῦ Θεοῦ, τά ὁποῖα συνάγονται ἀπό τόν
Χριστό καί διά τοῦ Χριστοῦ «εἰς ἕν». Στήν
Ἐκκλησία ἀποκτοῦμε ὡς πρόσωπα ἐμπειρία

τῆς  θείας υἱοθεσίας, γινόμεθα καί πάλι οἰκεῖοι
Θεοῦ, κοινωνοῦμε μαζί Του, ἀλληλοπεριχω-
ρούμεθα ἐν παροξυσμῷ ἀγάπης μέ τόν συνάν-
θρωπό μας πού γίνεται ἀδελφός μας,
ὑπερβαίνουμε τόν ἀτομισμό καί τήν φιλαυτία
μας καί βιώνουμε τήν θαλπωρή τῆς ἐν Χριστῷ
οἰκογενείας. Ἐκτός Ἐκκλησίας, ὅπως τονίζουν
οἱ θεοφόροι πατέρες, σωτηρία δέν ὑπάρχει. Ἡ
πλέον αὐθεντική φανέρωση τοῦ μυστηρίου τῆς
Ἐκκλησίας βιοῦται μέσα ἀπό τήν ἐνσυνείδητη
συμμετοχή μας στήν θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία
συνιστᾶ προϋπόθεση ζωῆς καί σωτηρίας. 

Αὐτό τό «ἀπ’ αἰῶνος σεσιγημένο» μυστή-
ριο τῆς Ἐκκλησίας καθίσταται συγκεκριμένη
πραγματικότητα, «ἐν χρόνῳ καί τόπῳ» γιά
τόν κάθε χριστιανό μέσα στήν ἐνορία, πού
εἶναι τό βασικότερο κύτταρο τῆς ἐκκλησια-
στικῆς ζωῆς. Στήν ἐνορία του ὁ κάθε πιστός
λαμβάνει πείρα τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ἕνα ἀφηρημένο, ἀόριστο
καί ἀδιάφορο γεγονός, ἀλλά ἡ συγκεκριμένη
εὐχαριστιακή σύναξη στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ,
πού διακονεῖται ἀπό συγκεκριμένους λειτουρ-
γούς - ἱερεῖς, πού εἶναι ἑνωμένοι μέ τόν κανο-
νικό Ἐπίσκοπό τους, πού εὑρίσκεται, κατά τόν
μεταποστολικό πατέρα, ἅγιο Ἰγνάτιο τόν Θεο-
φόρο, «εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ». 

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, 
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Μία ὅλως ἐξαιρετική καί ἰδιότυπη μορφή
ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, στήν μακραίωνη παρά-
δοση εἶναι ὁ μοναχισμός, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ
αὐθεντική ἔκφραση ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Ὡς
ἐκκλησιαστικό γεγονός καί βίωμα ὁ μοναχι-
σμός γεννήθηκε ἐντός τῆς Ἐκκλησίας καί ἀνα-
πτύχθηκε στήν βάση συγκεκριμένων ἀρχῶν καί
κανόνων. Ὁ μοναχισμός τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας μας ἀποτελεῖ πραγματικά ἕνα συγ-
κλονιστικό γεγονός, πού εὐεργετεῖ τόν κόσμο
συνολικῶς, ἀρδεύοντας ἀενάως τήν πνευματι-
κότητά του μέ τά ζείδωρα νάματά του. Ὁ μο-
ναχισμός ὡς ἕνας ἰδιαίτερος τρόπος
ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ὡς μία χαρισματική
εὐεργεσία τῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ, ἐμφανίζεται
στό προσκήνιο τῆς ἱστορίας στό τελευταῖο μισό
τοῦ τρίτου μετά Χριστόν αἰῶνος στήν Αἴγυπτο
ἀρχικῶς καί ἀργότερα στήν Παλαιστίνη, τό
Σινᾶ, τήν Συρία, τήν Μικρά Ἀσία καί τήν
Ἑλλάδα.

Ὁ ἀναχωρητικός ἀρχικῶς καί κοινοβιακός
ἀργότερον μοναχισμός ἔχει τίς ἀρχές του στήν
ἐπίγεια ζωή τοῦ Κυρίου μας καί τῶν Ἀποστό-
λων καί στήν παράδοση τῆς ἀρχεγόνου Ἐκκλη-
σίας. Σκοπός τοῦ μοναχοῦ εἶναι μέσα ἀπό τήν
ἔμπονη καλλιέργεια τῶν θεοειδῶν ἀρετῶν καί
μάλιστα τῶν τριῶν κορυφαίων μοναχικῶν
ἀρετῶν, δηλαδή τῆς παρθενίας, τῆς ἀκτημοσύ-
νης καί τῆς χριστομιμήτου ὑπακοῆς, νά φτάσει
ἀπό τήν κάθαρση τῆς καρδίας, στήν ἔλαμψη
τοῦ νοός, καί δι’ αὐτῆς στήν θεοκοινωνία, στήν
κατά χάριν ἕνωση μέ τόν Θεό. Ὁ μοναχισμός
ὡς ὄρος δυσανάβατο καί ἐπικίνδυνο προϋπο-
θέτει εἰδική κλήση ὑπό τοῦ Θεοῦ καί συνιστᾶ
μία ἰδιαίτερη χαρισματική κατάσταση πού
ἐνεργεῖται μέσα στήν Ἐκκλησία. Ὡς τρόπος
ζωῆς ὁ μοναχισμός διασώζει τήν ἀκεραιότητα
καί τό κάλλος τῆς προπτωτικῆς παραδείσιας
ζωῆς, ὅπου ὁ ἄνθρωπος ἦταν συνόμιλος τῶν
ἀγγέλων καί οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ. Συγκλονιστικός
ἀλλά καί ἐξαιρετικά περιγραφικός εἶναι ὁ χα-
ρακτηρισμός πού δίδεται ἀπό ἕνα κορυφαῖο
ἐκπρόσωπό του, τόν ὅσιο Ἰωάννη τόν Σιναΐτη,
τόν συγγραφέα τοῦ πνευματικοῦ βιβλίου τῆς
Κλίμακος. «Μοναχός ἐστί τάξις καί κατά-
στασις ἀσωμάτων, ἐν σώματι ὑλικῷ καί ρυ-
παρῷ ἐκτελουμένη,… βία φύσεως διηνεκής

καί φυλακή αἰσθήσεων ἀνελλιπής…, ἡγνισμέ-
νων σῶμα καί κεκαθαρμένον στόμα καί πε-
φωτισμένος νοῦς». 

Ὁ μοναχικός βίος ὡς ἐκκλησιαστικός θεσμός
δέν θά μποροῦσε νά μείνει ἐκτός τῆς ποιμαν-
τικῆς φροντίδος καί τῆς στοργῆς τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἡ ὁποία διά σειρᾶς Συνοδικῶν καί
Κανονικῶν διατάξεών της, οἰκουμενικοῦ κύ-
ρους, ἐμπιστεύθηκε τήν διακριτική ἐπιμέλεια
καί ἐποπτεία τοῦ εὐαίσθητου καί μυροβόλου
αὐτοῦ «ἄνθους» της, στούς Ἐπισκόπους τῆς
κάθε τοπικῆς Ἐκκλησίας. Οἱ δ΄ καί η΄ Κανόνες
τῆς Δ΄ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου
προβλέπουν καί ὁρίζουν μέ σαφήνεια τούς
ὅρους λειτουργίας τοῦ ὑγιοῦς μοναχισμοῦ
μέσα στήν Ἐκκλησία ὡς ἑξῆς. «Τούς δέ καθ’
ἑκάστην πόλιν καί χώραν μονάζοντας ὑποτε-
τάχθαι τῷ Ἐπισκόπῳ καί τήν ἡσυχίαν ἀσπά-
ζεσθαι, καί προσέχειν μόνῃ τῇ νηστείᾳ καί τῇ
προσευχῇ, ἐν οἷς τόποις ἀπετάξαντο προ-
σκαρτεροῦντες, μήτε δε ἐκκλησιαστικοῖς,
μήτε βιωτικοῖς παρενοχλεῖν πράγμασιν, ἤ ἐπι-
κοινωνεῖν, καταλιμπάνοντες τά ἴδια μοναστή-
ρια, εἰ μήποτε ἄρα ἐπιτραπεῖεν διά χρείαν
ἀναγκαῖαν ὑπό τοῦ τῆς πόλεως Ἐπισκόπου».
Καί «οἱ κληρικοί τῶν μοναστηρίων ὑπό τήν
ἐξουσίαν τῶν ἑκάστῃ πόλει Ἐπισκόπων, κατά
τήν τῶν ἁγίων Πατέρων παράδοσιν, διαμενέ-
τωσαν, καί μή κατά αὐθάδειαν ἀφηνιάτωσαν
τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου. Οἱ δέ τολμῶντες
ἀνατρέπειν τήν τοιαύτην διατύπωσιν, καθ’
οἱονδήποτε τρόπον, καί μή ὑποταττόμενοι τῷ
ἰδίῳ Ἐπισκόπῳ, εἰ μέν εἶεν κληρικοί, τοῖς τῶν
κανόνων ὑποκείσθωσαν ἐπιτιμίοις, εἰ δέ μο-
νάζοντες ἤ λαϊκοί, ἔστωσαν ἀκοινώνητοι». 

Ὁ ἀβίαστος καί ἐλεύθερος σεβασμός τῶν
θεολογικῶν καί ἱεροκανονικῶν ὁρίων μέσα στό
ἐκκλησιαστικό σῶμα διασώζει τήν ἑνότητα,
τροφοδοτεῖ τήν ἀγάπη, οἰκοδομεῖ τήν ἐμπιστο-
σύνη καί δοξάζει τόν Θεό. Ἡ ἰσάγγελος μονα-
χική πολιτεία εἶναι καύχημα καί στολίδι τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, οἱ δέ «ἀξιοπόθητοι
εἰς τόν Θεόν μονάζοντες» ἡ ἔνδοξη ἐμπρο-
σθοφυλακή τῆς παρατάξεως τοῦ Κυρίου, ὅταν
βεβαίως δέν ἐξέρχονται τῶν μοναχικῶν ὁρίων
καί ὑποσχέσεών τους. Τό ἦθος τῆς ἀγγελομι-
μήτου μοναχικῆς πολιτείας συνίσταται στήν
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ἡσυχαστική τήρηση τοῦ νοός, στήν διά τοῦ
ἐμπόνου πνευματικοῦ ἀγῶνος κάθαρση τῆς
καρδίας καί στήν ἀκατάπαυστη νοερά προ-
σευχή διά τῆς ὁποίας φωτίζεται ὁ ἔσω τῆς καρ-
δίας ἄνθρωπος καί στηρίζεται ὁ κόσμος. Αὐτή
ἡ νοερά καί ἀκοίμητη προσευχή τῶν μοναχῶν,
τό ἡσυχαστικό τους ἦθος, τό εὔτονο τοῦ
ἀγῶνος τους, ἡ διδακτική σιωπή τους, τό ἀνε-
πιτήδευτο τῆς συμπεριφορᾶς τους, ἡ ὀμορφιά
τῆς ἁπλότητός τους, ὁ πλοῦτος τῆς κατά Χρι-
στόν πτωχείας τους, τό ἀσκητικό τους φρό-
νημα, ἡ καιομένη ἀπό ἀγάπη καρδία τους,
ἀποτελοῦν τήν πλέον ἀνεκτίμητη προσφορά
τους στήν Ἐκκλησία καί στόν κόσμο. 

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,   
Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἀπό τά παλαιά

ἀκόμη ἀλλά καί ἀπό τά νεώτερα χρόνια στο-
λίζεται μέ ἱερά μοναστήρια, πού λειτουργοῦν
γιά τήν ζωή μας καί τόν ἀγῶνα μας ὡς πνευ-
ματικές ὀάσεις πνευματικῆς παρακλήσεως καί
εὐλογίας. Σ’ αὐτά τά σπουδαῖα καί πανίερα
σκηνώματα τῆς θείας χάριτος ἔρχεται γιά λό-
γους ποιμαντικούς, πρακτικούς ἀλλά καί
ἐκκλησιαστικῆς τάξεως νά προστεθεῖ ἕνα
ἀκόμη. Ἡ Ἱερά ἀνδρώα Μονή τῆς Ἁγίας Ὁσιο-
παρθενομάρτυρος Παρασκευῆς τῆς θαυμα-
τουργοῦ. Ἡ  νέα αὐτή Ἱερά Μονή ἱδρύθηκε
στήν πόλη τῶν Σερρῶν, σύμφωνα μέ τίς κανο-
νικές, ἐκκλησιολογι κές καί νομικές προβλέψεις,
κατόπιν ἰδικῆς μας προτάσεως, μέ τήν ἔγκριση
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, καί ὁλοκληρώθη κε κατά τήν νομική της
ὑπόσταση μέ τήν ἔκδοση τοῦ ὑπ’ ἀριθμόν
121/12-5-2014 ἱδρυτικοῦ Προεδρικοῦ Διατάγ-
ματος. Ἡ νεοσύστατη αὐτή Ἱερά Μονή ἐλπίζο-
μεν καί προσευχόμεθα ὁλοθύμως νά συμβάλλει
οὐσιαστικά στήν πνευματική καλλιέργεια, ἐνί-
σχυση, πνευματική ἀσφάλεια καί τόν ἁγιασμό
τῶν ἀγάμων κληρικῶν πού διακονοῦν στήν το-
πική μας Ἐκκλησία, οἱ ὁποῖοι πλέον θά ἔχουν

τόν τόπον τῆς πνευματικῆς τους ἀναφορᾶς.
Ἤδη συγκροτήθηκε τό πρῶτο κατά τούς
Ἱερούς Κανόνες Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς νέας
αὐτῆς Μονῆς καί μέ τήν χάριν τοῦ ἁγίου Θεοῦ
ἕνα νέο κεφάλαιο ἄρχεται γραφόμενο στήν
ἱστορία τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. 

Ἡ ἐπίσημη ἀνακήρυξη τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς
Μονῆς θά πραγμα τοποιηθεῖ, κατά τά ὁριζόμε-
να ἀπό τήν τάξιν καί τήν παράδοσιν τῆς Ἐκ κλη-
σίας μας, τήν προσεχῆ Κυριακή 22 Ἰουνίου,
κατά τήν διάρκεια τῆς Ἀρχιερα τικῆς Θείας Λει-
τουργίας. Στά πλαίσια μάλιστα τοῦ σπουδαί-
ου αὐτοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος, τήν Τε-
τάρτη 18 Ἰουνίου ἐ. ἔ., στίς 7:30 μ.μ. θά μετα-
φερθεῖ στήν ὡς εἴρηται νεοϊδρυθεῖσα Ἱερά Μονή,
γιά ὁλιγοήμερο προσκύνημα ἀπό τήν Ἱερά Μονή
Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλλης Εὐβοίας, ἡ
χαριτόβρυτος Κάρα τῆς προστάτιδος καί ἐφό-
ρου τῆς νέας αὐτῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς τῆς θαυματουργοῦ, πρός ἁγιασμόν καί
ἐνίσχυσιν τῆς νέας μοναστικῆς ἀδελφότητος καί
τοῦ φιλαγίου λαοῦ τοῦ Θεοῦ.     

Ὁ δε θεῖος τῆς Ἐκκλησίας Δομήτωρ, ὁ Κύ-
ριος καί Σωτῆρας τοῦ κόσμου Ἰησοῦς Χριστός,
διά τῶν διαπύρων πρεσβειῶν τῆς ἁγίας ἐνδό-
ξου ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς τῆς
θαυματουργοῦ καί πάντων τῶν ἁγίων, εἴθε ἐκ
τοῦ ἀκενώτου πληρώματος τῆς χάριτός
Του νά εὐλογήσῃ ἀφθονοπαρό-
χως τήν νέαν αὐτήν πνευματι-
κήν μάνδραν, πρός σωτηρίαν
καί ἁγιασμόν τῶν ἐν αὐτῇ
ἐνασκουμένων πατέρων καί
παράκλησιν τοῦ χριστωνύ-
μου λαοῦ Του.

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ
κοινωνία τοῦ ἁγίου Πνεύματος
εἴη, μετά πάντων ὑμῶν. Ἀμήν.

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
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Ἡ τοπική Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν στολίζεται
πνευματικῶς μέ πάνσεπτα ἱερά μοναστήρια
πού λειτουργοῦν ὡς ἐργαστήρια ἁγιασμοῦ
καί σωτηρίας ἀλλά καί ὡς λιμάνια ζωῆς καί
ἐλπίδος γιά τούς πιστούς πού καταφεύγουν σ’
αὐτά, γιά νά ἐμπνευσθοῦν καί νά ἐνισχυθοῦν
στόν πνευματικό τους ἀγώνα.

Στά πανίερα αὐτά σκηνώματα τῆς δόξης τοῦ
Θεοῦ, ἦρθε νά προστεθεῖ στήν Ἱερά Μητρό-
πολή μας ἕνα ἀκόμη.

Ἡ Ἱερά ἀνδρώα Μονή τῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς Σερρῶν, ἡ ὁποία μέ τήν δέουσα λαμ-
πρότητα καί τήν πρέπουσα ἐκκλησιαστική
τάξη, καθιερώθηκε ἐπίσημα ἀπό τόν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης
κ. Θεολόγο, τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς 22 Ἰουνίου
2014, κατά τήν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας.

Ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς ἔχει ὡς
σκοπό νά συμβάλλει στήν πνευματική καλ-
λιέργεια καί τόν ἁγιασμό τῶν ἀγάμων κληρικῶν
πού διακονοῦν στήν τοπική μας Ἐκκλησία, νά
γίνει ὁ τόπος τῆς πνευματικῆς τους ἀναφορᾶς
ἀλλά καί φάρος πνεύματος καί ἁγιασμοῦ γιά
τήν τοπική μας Ἐκκλησία συνολικῶς.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνα-
φέρθηκε τόσο στόν ἱερό θεσμό τοῦ μοναχισμοῦ
ὅσο καί στούς πνευματικούς, ποιμαντικούς
ἀλλά καί πρακτικούς λόγους ἵδρυσης τῆς ὡς
εἴρηται Ἱερᾶς Μονῆς, ἀλλά καί στό ἱστορικό
τῶν ἐνεργειῶν πού ἀπαιτήθηκαν γιά τήν
εὐόδωση τοῦ ἐγχειρήματος.

Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος χάρισε στήν
ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς περίτεχνο Σταυ-
ρό μέ μικρό ἀπότμημα τοῦ Τιμίου Ξύλου καί
εὐχήθηκε τά δέοντα στή νέα ἀδελφότητα.

Στά πλαίσια μάλιστα τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ
πνευματικοῦ γεγονότος γιά τήν Ἱερά Μητρό-
πολη εἶχε μεταφερθεῖ ἀπό τήν Ἱερά Μονή Κοι-
μήσεως τῆς Θεοτόκου Μακρυμάλλης Εὐβοίας
ἡ χαριτόβρυτος κάρα τῆς προστάτιδος τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ἐνῶ πλῆθος
πιστῶν προσῆλθε στήν Ἱερά Μονή ἀπό τό ἀπό-
γευμα τῆς Τετάρτης, 16 Ἰουνίου, γιά νά συμ-
μετάσχει στίς καθημερινές ἱερές ἀκολουθίες καί
νά λάβει δαψιλῶς τήν θεία χάρη καί τήν εὐλο-
γία.

Καθιέρωση νέας Ἱερᾶς Μονῆς στήν Μητρόπολή μας
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Προεδρικό Διάταγμα ἵδρυσις Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς τῆς θαυματουργοῦ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 
Ἀρ. Φύλλου 121

27 Μαΐου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 75
Ἵδρυση Ἀνδρώας Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς,

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, πού βρίσκεται στή Δημοτική Κοινότητα
Σερρῶν, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητας Σερρῶν, τοῦ Δήμου Σερρῶν, τῆς Πε ρι φε ρειακῆς Ἑνό-
τητας Σερρῶν, τῆς Περιφέρειας Κεντρικῆς Μακεδονίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἔχοντας ὑπόψη:
1. Τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 39 παρ. 3 τοῦ Ν. 590/1977 «Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (Α΄ 146) σέ συνδυασμό μέ τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ.
α΄ τοῦ ἀριθμ. 39/1972 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί
τῶν ἐν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξων Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν Ἡσυχαστηρίων» (Α΄ 103).

2. Τό Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβέρνησης, Ὑπουργῶν, Ἀναπλη-
ρωτῶν Ὑπουργῶν καί Ὑφυπουργῶν» (Α΄ 153).

3. Τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 90 τοῦ Κώδικα Νομοθεσίας γιά τήν Κυβέρνηση καί τά Κυ-
βερνητικά Ὄργανα (ἄρθρο πρῶτο τοῦ Π.Δ./τος 63/2005, (Α΄ 98).

4. Τή σύμφωνη γνώμη τοῦ Ἐπιχωρίου Μητροπολίτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν
Νιγρίτης (ἀπόφαση ἀριθμ. 105/25-10-2013).

5. Τήν ἔγκριση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού δόθηκε
στήν Ι΄/10-12-2013 Συνεδρία τῆς 157ης Συνοδικῆς Περιόδου.

6. Τό γεγονός ὅτι ἀπό τίς διατάξεις τοῦ παρόντος διατάγματος αὐτοῦ δέν προκαλεῖται
δαπάνη σέ βάρος τοῦ Κρατικοῦ Προϋπολογισμοῦ.

7. Τήν ἀριθμ. 65/2014 γνωμοδότηση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, μέ πρόταση τοῦ
Ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ἀποφασίζουμε:

Ἄρθρο 1
Ἱδρύεται Ἀνδρώα Κοινοβιακή Μονή Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς, τῆς

Ἱερᾶς Μητροποόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, πού βρίσκεται στή Δημοτική Κοινότητα
Σερρῶν, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Σερρῶν, τῆς Περιφέρειας Κεντρικῆς Μακεδονίας.

Ἄρθρο 2
Ἡ ἰσχύς τοῦ παρόντος ἀρχίζει ἀπό τή δημοσίευσή του στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνή-

σεως.
Στόν ὑπουργό Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ἀναθέτουμε τή δημοσίευση καί ἐκτέλεση

τοῦ παρόντος διατάγματος.
Ἀθήνα, 12 Μαϊου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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μήνυμα
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγουπρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλε-ως, πού διαγωνίζονται στίς Πανελλήνιες Σχολικές Ἐξετάσεις.Ἀγαπητά μου παιδιά,Μέ τή χάρη καί τό πλούσιο ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἡ σχολική χρονιά φθάνει στό τέλος της. Μαζί μέαὐτήν πλησιάζουν καί οἱ ἡμέρες τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων, στίς ὁποῖες θά κληθεῖτε νά δώσε-τε τόν καλύτερό σας ἑαυτό, ἔτσι ὥστε νά μπορέσετε νά ἀπαντήσετε ἄριστα στά θέματα, πού θασᾶς ζητηθοῦν καί νά πετύχετε αὐτό πού γιά πολλούς μοιάζει ἕνα ὄνειρο καί στόχος ζωῆς, τήν εἰσα-γωγή σας δηλαδή στά Ἀνώτερα καί Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά καί Τεχνολογικά Ἱδρύματα τῆς πα-τρίδας μας.Κοντά σας σέ αὐτές τίς δύσκολες καί ἰδιαιτέρως ἀπαιτητικές ἡμέρες εἶναι ὄχι μόνο οἱ γονεῖςκαί οἱ δάσκαλοί σας, ἀλλά καί ἡ Ἐκκλησία, ἡ φιλόστοργη πνευματική μητέρα ὅλων μας. Ὅλοι μαςπροσευχόμαστε γιά ἐσᾶς, ὥστε ὁ Φωτοδότης Χριστός νά φωτίσει τήν προσπάθειά σας, νά βοη-θήσει τόν καθένα καί τήν καθεμία νά ἀνταποκριθεῖ ἐπιτυχῶς στίς ἀπαιτήσεις αὐτῆς τῆς δοκιμασίας,δικαιώνοντας ἔτσι μακροχρόνιες προσπάθειες καί ἀγῶνες. Ἐκεῖνος εἶναι δίπλα μας σέ κάθε ἀγώ-να, σέ κάθε κοπιαστική προσπάθεια καί φροντίζει, ὥστε οἱ προσπάθειές μας νά ἔχουν πάντοτεθετικό ἀποτέλεσμα.Σᾶς εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου πλησμονή δυνάμεως καί φωτισμοῦ στήν ὄμορφηαὐτή προσπάθειά σας. Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σας. Σᾶς συνοδεύω αὐτές τίς ἰδιαίτερες ὧρες μέ τήνἀγάπη καί τήν προσευχή μου. Καλή ἐπιτυχία.

Μετά πατρικῶν εὐχῶνΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
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«Οἰκογενειακή ἑστία»! Τό εὐλογημένο πα-
τρικό σπίτι, πού τό κυβερνᾶ ἡ πίστη στό Θεό, ἡ
ἐλπίδα γιά τό μέλλον, ἡ ἀγάπη σέ ὅλους. Ἡ ζε-
στή φωλιά, πού στεγάζει τίς χαρές καί τίς λύπες,
τά ὁράματα καί τίς προσδοκίες, τήν εἴσοδο στή
ζωή καί τήν ἔξοδο ἀπ’ αὐτήν. Τό ἀναντικατά-
στατο  περιβάλλον, ὅπου διακονοῦν μέ ἀμοιβαῖο
σεβασμό καί χωρίς ὅρους ἡ ἀγάπη τοῦ πατέρα
καί ἡ στοργή τῆς μητέρας. Ὁ ἐπίγειος παρά-
δεισος, ὅπου γεννιέται, τρέφεται καί ἀνατρέ-
φεται τό ζωντανό λουλούδι, ὁ νέος ἄνθρωπος.

Ὅμως σήμερα στήν ἐποχή τῆς τεχνοκρατίας,
τοῦ εὐδαιμονισμοῦ καί τῆς ἀποδυνάμωσης
τῶν πνευματικῶν καί ἠθικῶν ἀξιῶν ποιά εἶναι
ἡ πραγματικότητα πού βιώνουμε;

Ὁ γάμος συνεχίζει νά ἀποτελεῖ τό μέγα
Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ τό ὁποῖο ἡ
χάρη τοῦ Θεοῦ διαποτίζει τό σύνδεσμο τοῦ
ἄνδρα καί τῆς γυναίκας στή σωματική, τήν ψυ-
χική καί τήν πνευματική τους ὁλότητα;

Ἡ οἰκογένεια παραμένει τό φυσικό ἐργα-
στήρι ἀγωγῆς καί ὁ πρῶτος πυρήνας τῆς ζωῆς
καί τοῦ πολιτισμοῦ. Οἱ γονεῖς, πατέρας καί μη-
τέρα, ἐρχόμενοι εἰς «γάμου κοινωνίαν» εἶναι
ἕτοιμοι νά παραιτηθοῦν ἀπό τήν ἀτομικότητά
τους καί νά προχωρήσουν ἀπό τό «ἐγώ» καί τό
«σύ» στό «ἐμεῖς» μέ τή βεβαιότητα ὅτι ἔτσι ἀνοί-
γει ὁ δρόμος γιά τήν ἁρμονική συζυγία καί τήν
τεκνογονία, χωρίς κλυδωνισμούς καί περιπέ-
τειες;

Τά ἐρωτήματα αὐτά καί ἄλλα πολλά παρό-
μοια προκαλοῦν, δικαιολογημένα, ἔντονο προ-
βληματισμό στίς μέρες μας, ἐνῶ ἀρχίζει νά παίρ-
νει ἀνησυχητικές διαστάσεις τό φαινόμενο
τῶν μητέρων πού ξεφεύγουν ὅλο καί περισσό-
τερο ἀπό τήν ἱερότητα τῆς μητρότητας μέ τή
συμμετοχή τους σέ κοινωνικές καί ἐπαγγελμα-
τικές δραστηριότητες ἔξω ἀπό τό σπίτι, ἀλλά καί
τῶν πατέρων πού δυσκολεύονται νά προσαρ-
μοσθοῦν στό νέο ρόλο τῆς πατρότητας καί νά
ἀνταποκριθοῦν στίς συσσωρευμένες ἀπαιτήσεις
τῆς σύγχρονης οἰκογένειας.

Γιά νά ἀντιμετωπισθοῦν μέ ἐπιτυχία καί
ἀνώδυνα οἱ ἐπαναστατικές κοινωνικές ἀλλαγές,
πού συντελοῦνται, καί νά διασφαλισθεῖ ἡ ψυ-
χική εὐστάθεια καί ἡ σωματική καί πνευματι-
κή ὑγεία τῆς οἰκογένειας, καί μάλιστα τῶν παι-

Τοῦ Φιλολόγου Καθηγητῆ
Θεόφιλου Πασχαλέρη
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διῶν, ἐπιβάλλεται τόσον οἱ πατέρες, ὅσον καί οἱ μη-
τέρες νά γίνουν ἀληθινοί: Νά γνωρίσουν τό βα-
θύτερό  τους εἶναι, νά συμφιλιωθοῦν μέ τόν ἑαυ-
τό τους καί νά ἀποφασίσουν νά ἐκφράσουν στή ζωή
τους αὐτό, πού ἔχουν μέσα τους.

«Γένοιο οἷος εἶ, τοῦτο μαθών», προτρέπει ἀπό
τά βάθη τῶν αἰώνων ὁ Πίνδαρος.

Ἡ αὐτογνωσία θά ἐπιφέρει τή διαπίστωση ὅτι
στήν προσωπικότητα τοῦ κάθε ἀνθρώπου συνυ-
πάρχουν τό γυναικεῖο καί τό ἀνδρικό στοιχεῖο. Οἱ
μητέρες, ἀφοῦ τούς τό ἐπέτρεψε ἡ ἐποχή, ἐξέ-
φρασαν τό δικό της «ἀρσενικό» στοιχεῖο μέ τή δρά-
ση, τό λόγο καί τήν ἐξωτερίκευση.

Ἀπομένει καί οἱ πατέρες νά ἀποδεχθοῦν τίς δι-
κές τους, περιορισμένες βέβαια «γυναικεῖες» ἰδιό-
τητες καί νά πιστέψουν ὅτι στό πρόσωπό τους ἑνώ-
νονται στοιχεῖα τῆς σταθερότητας καί τῆς  εὐαι-
σθησίας, πού εἶναι δυνατό νά ἐναλλάσονται ἀνά-
λογα μέ τίς ἀπαιτήσεις τῶν περιστάσεων. Ἡ ἀπο-
δοχή αὐτῆς τῆς ψυχοβιολογικῆς πραγματικότητας
θά τούς ὁδηγήσει στήν ὁλοκλήρωση, θά τούς ἐπι-
τρέψει νά ἐκφράζουν πιό εὔκολα τό συναισθη-
ματικό τους κόσμο καί θά τούς βοηθήσει νά ξε-
περάσουν ἀναχρονιστικά στερεότυπα τοῦ παρελ-
θόντος.

Ἄλλωστε καί οἱ καιροί μας ἀπαιτοῦν οἱ πατέ-
ρες νά γίνουν πιό λειτουργικοί στήν «οἰκογενειακή
ἑστία» καί νά ἐκδιπλώσουν στό σύνολό τους τίς
προσωπικές δυσαναπλήρωτες δεξιότητές τους.

Στή σύγχρονη οἰκογένεια - τή λεγόμενη «συ-
ζυγική» ἤ «πυρηνική» - ἡ διαφοροποίηση τῶν πα-
ραδοσιακῶν ρόλων τῶν συζύγων δέν εἶναι ἁπλῶς
ἐπιθυμητή, ἀλλά κρίνεται καί ἀναγκαία. Οἱ πατέ-
ρες ἐπιβάλλεται νά στηρίζουν τή σύζυγό τους ὄχι
μόνο ὡς γυναίκα τους, ἀλλά καί ὡς μητέρα τῶν παι-
διῶν τους. Ἡ ἀξιοπρεπής συμμετοχή τους στίς χα-
ρές τῆς μητρότητας θά τούς προσφέρει ἀτομική
εὐφροσύνη καί ἀντικειμενική ἀποδοχή καί κατα-
ξίωση.

«Οὐ γάρ τό σπεῖραι ποιεῖ πατέρα μόνον, ἀλλά
τό παιδεῦσαι καλῶς. Οὐδέ τό κυῆσαι μητέρα
ἐργάζεται, ἀλλά τό θρέψαι καλῶς», διαπιστώνει ὁ
ἱερός Χρυσόστομος.

Γι’ αὐτό καί ἡ πατρική λειτουργία πρέπει σή-
μερα νά διευρυνθεῖ καί νά γίνει πιό οὐσιαστική. Οἱ
πατέρες εἶναι σημαντικό, ἄν δέν ὑπάρχει σοβαρό

προσωπικό κώλυμα, νά παρίστανται σέ ὅλα τά γε-
γονότα, πού ἀφοροῦν τό παιδί, κατά τήν περίοδο
τῆς ἐγκυμοσύνης, ἀλλά καί τίς κρίσιμες ὧρες τοῦ
τοκετοῦ νά παραστέκονται μέ τρυφερότητα στή γυ-
ναίκα τους καί νά τῆς ἐμπνέουν τό αἴσθημα τῆς σι-
γουριᾶς καί τῆς ἀσφάλειας. Οἱ συντονισμένες
ἐνέργειες καί οἱ κοινές ἐμπειρίες ὑφαίνουν ἕνα βα-
θύτερο σύνδεσμο, καλλιεργοῦν τήν πνευματική
τους ὁλοκλήρωση καί βοηθοῦν νά προετοιμασθοῦν
καλύτερα γιά τόν καινούργιο τους ρόλο ὡς γονεῖς.

Ἡ πατρότητα ὅμως ἰδιαίτερα δοκιμάζεται μετά
τόν τοκετό. Τότε ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά ἔλθουν στήν
ἐπιφάνεια ἀπωθημένα καί νά δημιουργηθοῦν
σοβαρά προβλήματα στίς συζυγικές σχέσεις. Γι’
αὐτό καλόν εἶναι οἱ μητέρες νά μήν παραμελοῦν
τή ρομαντική πλευρά τοῦ γάμου τους γιά χάρη τῆς
μητρότητας καί οἱ πατέρες νά πιστέψουν ὅτι ἡ εὐτυ-
χία ἡ δική τους καί τῶν δικῶν τους ἐξαρτᾶται καί
ἀπό τήν ἔγκαιρη προσαρμογή τους στή νέα οἰκο-
γενειακή κατάσταση καί ἀπό τήν ἐνεργό συμμετοχή
τους στή φροντίδα τοῦ νεογέννητου ἀπό τήν
ἀρχή. Ἡ κοινή ἔμπρακτη ἀγάπη γιά τό παιδί θά ἀπο-
τελεῖ προέκταση καί ἐμπέδωση τῆς δικῆς τους ἀγά-
πης καί θά συμβάλλει νά γίνουν τά παιδιά τους πιό
δυνατά, πιό ἀνεπτυγμένα καί πιό εὐγενικά.

Τά παιδιά ἔχουν ἀνάγκη ζωτική - ἰδιαίτερα κατά
τά 5 πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς τους, ὁπότε δημι-
ουργοῦνται τά λεγόμενα «θεμελιακά βιώματα»  νά
παίξουν καί νά διασκεδάσουν μέ τόν πατέρα
τους, ἀλλά καί νά ζήσουν ἔντονα τήν παρουσία του.
Τά σχετικά ἐρεθίσματα, πού δέχονται, καταγρά-
φονται στόν ἐγκέφαλό τους καί βοηθοῦν καίρια στή
συναισθηματική καί διανοητική τους ἀνάπτυξη. Οἱ
περισσότερες παθολογικές ἐκρήξεις, πού συμ-
βαίνουν κατά τήν ἐφηβική περίοδο, θά μπο-
ροῦσαν νά ἀποφευχθοῦν, ἄν οἱ πατέρες φρόντιζαν
νά δημιουργήσουν ἀγαπητική σχέση καί βαθιά
οἰκειότητα μέ τά παιδιά τους κατά τήν προσχολι-
κή ἡλικία.

Οἱ πατέρες πρέπει να γνωρίζουν ὅτι τά παιδιά
στά χρόνια τῆς ἀνάπτυξης, εἶναι ὁλοκληρωτικά
ἀφημένα στήν ἐπίδραση τῆς ἀτμόσφαιρας καί τοῦ
πνεύματος τῆς οἰκογένειας. Ἀφομοιώνουν, χωρίς
οὐσιαστική ἀντίσταση, ὅ,τι ἀκοῦνε καί προπαντός
ὅ,τι βλέπουν γύρω τους. Ὅλα τούς ἐντυπώνονται
ἀνεξίτηλα καί σταθερά. Ἀντίθετα κατά τήν ἐφηβι-
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κή ἡλικία παίρνουν κριτική στάση καί ἐπαναστα-
τοῦν. Ἀρχίζει τότε ἡ περίοδος τοῦ προβληματισμοῦ,
τῆς ἀμφισβήτησης, τῆς ἐξέγερσης καί τοῦ ἀρνητι-
σμοῦ.

Καί τά προβλήματα, πού δημιουργοῦνται,
ὀξύνονται ἀκόμη περισσότερο, καθώς τό σημερι-
νό σχολεῖο περιορίζει τήν παιδευτική του προ-
σπάθεια στήν παροχή γνώσεων καί σπανίως καλ-
λιεργεῖ ἕξεις ἀρετῆς, ἐνῶ ἡ κοινωνία, μέ τήν
εὐδαιμονιστική της νοοτροπία καί τά ἐμπορικά κυ-
κλώματα, προσφέρει ἄφθονα ὅ,τι ἡ οἰκογένεια
ἀρνεῖται. Ὑπό τίς συνθῆκες αὐτές τό ἔργο τῶν πα-
τέρων δυσκολεύει καί ὁ ρόλος τῆς πατρότητας γί-
νεται ἀποστολικός. Πέρα ἀπό τή σαφῆ γνώση τῶν
πραγμάτων καί τή δυναμική συμμετοχική παρου-
σία στά δρώμενα τῆς οἰκογένειας, οἱ πατέρες
πρέπει συνεχῶς νά ἀνανεώνονται καί νά ἀνα-
προσανατολίζονται μέ βάση τίς καθημερινές ἐμπει-
ρίες τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς καί τῆς κοινωνικῆς
πραγματικότητας. Γιά νά βοηθήσουν τά παιδιά τους
καί νά συμβάλουν στήν ἀναβάθμιση τοῦ περι-
βάλλοντός τους, ἐπιβάλλεται πρῶτα νά διδαχθοῦν
οἱ ἴδιοι καί νά βελτιώσουν τόν ἑαυτό τους. Ἡ συμ-
περιφορά τῶν παιδιῶν τους ἀντανακλᾶ τή δική τους
συμπεριφορά καί μεταβάλλεται μαζί της. Τό ἦθος
καί ἡ ζωή τους γενικῶς ἀποτελεῖ καθρέφτη τους.

Βέβαια, ἄξιοι καί καλοί πατέρες δέν ἔχουν πάν-
τοτε τή χαρά νά βλέπουν στά παιδιά τους ψυχές
ἰσορροπημένες καί φωτεινές σάν τίς δικές τους.
«Ἀπό ρόδο βγαίνει ἀγκάθι», λέει ὁ λαός μας. Οἱ
συμβουλές καί τό παράδειγμα, ὁ ἱδρώτας καί οἱ θυ-
σίες δέν ἀποφέρουν πάντοτε τά ἀναμενόμενα. Τά
ἀπροσδόκητα καί οἱ δοκιμασίες δέν σπανίζουν στά
ἀνθρώπινα. «Χαρές καί λύπες στή ζωή βαδίζουνε
ἀντάμα», διαπιστώνει ὁ ποιητής. Καμιά προϋπό-
θεση καί κανένα περιβάλλον δέν προδικάζει ἀπό-
λυτα τό μέλλον.

Ὅμως καί γιά τίς περιπέτειες τοῦ εἴδους αὐτοῦ
οἱ ἄξιοι πατέρες γνωρίζουν τό φάρμακο. Κατα-
φεύγουν στήν ὑπερφυσική εὐλογία, πού ὑπάρχει
γιά τά προβλήματα τῆς συζυγίας ἀπό τό μυστήριο
τοῦ γάμου. Χρησιμοποιοῦν τήν ἀτομική συνοδό
προσευχή, πού ἀποτελεῖ ἔκφραση ἀγάπης καί
προσφέρει ἀνακούφιση καί ψυχική γαλήνη σέ κάθε
δοκιμαζόμενο πιστό, ἐνῶ συγχρόνως μετατρέπει
σέ κατορθωτά πράγματα, πού χωρίς τή θεία χάρη,
εἶναι ἀκατόρθωτα.

Στίς μέρες μας ὅλοι ὁμιλοῦν γιά κρίση.
Ἡ ποιότητα βρίσκεται σέ διωγμό. Τά οἰκο-
νομικά μεγέθη καί οἱ βιολογικές ἀξίες θεο-
ποιοῦνται. Ἡ οἰκογένεια ὡς θεσμός κλονίζεται. Οἱ
γονεῖς συμπιέζονται ἀπό τό ἄγχος τῆς βιοπάλης καί
συνθλίβονται ἀπό τά προβλήματα τῆς καθημερι-
νότητας. Ἡ παιδεία ὑποβαθμίζεται σέ ἐκπαίδευση.
Ἡ κοινωνία ζεῖ σέ τηλεοπτική καί καταναλωτική
ἀποχαύνωση καί ἔχει μεταβληθεῖ σέ παιχνίδι
προσωπείων καί ὄχι προσωπικοτήτων.

Τά μίντια προβάλλουν, συνήθως, πρότυπα
καί ἀξίες πού εὐτελίζουν τή ζωή. Τό καταξιωτικό
τρίπτυχο «θρησκεία, πατρίδα, οἰκογένεια» ἀντι-
καταστάθηκε ἀπό τό τρίπτυχο «κινητό, ἀκίνητα,
αὐτοκίνητο».

Στίς κρίσιμες αὐτές ὧρες γιά τόν ἄνθρωπο καί
τόν πολιτισμό οἱ πατέρες καλοῦνται νά μείνουν
ὄρθιοι καί ἡ «οἰκογενειακή ἑστία» νά ἀνακτήσει τήν
πατροπαράδοτη ἱερότητά της.

«Οἱ καιροί οὐ μενετοί»· «Στῶμεν καλῶς»!
Οἱ πατέρες, ἀπαλλαγμένοι ἀπό τά στερεότυπα

τοῦ αὐταρχικοῦ PATER FAMILIAS τοῦ παρελθόντος,
χρέος ἔχουν νά ἀποδεχθοῦν τή νέα ταυτότητα τῆς
πατρότητας τῆς σύγχρονης οἰκογένειας, νά συμ-
φιλιωθοῦν μέ τήν ψυχοσύνθεσή τους καί νά ἀνα-
πτύξουν σέ ἰσότιμη σχέση τίς δεξιότητές τους
ἐκεῖνες, πού θά τούς ἀναδείξουν σέ καλούς συ-
ζύγους καί ἄξιους πατέρες. Νά ἑνώσουν μέ τίς γυ-
ναῖκες τους καί μητέρες τῶν παιδιῶν τους τά δια-
φορετικά χαρίσματά τους, τίς δύο συνειδήσεις τους,
τίς δύο βουλήσεις τους, τίς δύο δυνάμεις τῆς ἀγά-
πης τους καί νά μοχθήσουν σύμψυχοι γιά τήν πραγ-
μάτωση τοῦ κοινοῦ σκοποῦ: 

Νά ὡριμάσουν ἐγκαίρως τά παιδιά τους καί νά
θωρακισθοῦν μέ ὅλα τά ἐφόδια, πού θά τά ἐπι-
τρέψουν νά εὐτυχήσουν ὡς πρόσωπα καί νά κα-
ταξιωθοῦν στήν κοινωνία.

Νά τά ἐμπνεύσουν τό σεβασμό καί τήν ἀφο-
σίωση στίς αἰώνιες πνευματικές ἀξίες τῆς χρι-
στιανικῆς μας πίστης καί νά τά καταστήσουν ἱκα-
νά νά ἀντιμετωπίζουν μέ γενναιότητα τίς τρικυμίες
καί μέ σεμνότητα τίς χαρές τῆς ζωῆς.

Τότε ἀσφαλῶς οἱ πατέρες θά ἔχουν ἥσυχη τή
συνείδησή τους, γιατί ἐξεπλήρωσαν πλήρως τά γο-
νεϊκά τους καθήκοντα καί ἑπομένως δέν ἔζησαν εἰς
μάτην.
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Τό ἄρθρο αὐτό γράφτηκε μέ ἀφορμή ἕνα
κείμενο τοῦ Ν. Μαραντζίδη, ἀναπληρωτῆ
καθηγητῆ πολιτικῆς ἐπιστήμης στό πα-

νεπιστήμιο Μακεδονίας, πού δημοσιεύτηκε
στήν ἐφημερίδα «Καθημερινή» στίς 27.4.2014.
Στό κείμενο αὐτό θίγεται ἕνα πολύ ἐνδιαφέ-
ρον καί πάντοτε ἐπίκαιρο θέμα: ἡ καλλιέργεια
τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς ἀνεκτικότητας ὡς πα-
ράγοντες τῆς ὑγιοῦς κοινωνικοποιήσεως τῶν
νέων μας. Ἐπισημαίνονται παράλληλα καί ὁρι-
σμένα θλιβερά φαινόμενα τῆς σημερινῆς
ἑλληνικῆς πραγματικότητας.

Γράφει συγκεκριμένα ὁ κ. Μαραντζίδης:
«Σέ μιά πρόσφατη ἔρευνα πραγματοποιημέ-
νη ἀπό τό Worid Walues Survey μέ θέμα τή
σημασία, πού δίνουν οἱ γονεῖς στή μετάδοση
στά παιδιά τους τῆς ἀξίας τοῦ σεβασμοῦ καί
τῆς ἀνεκτικότητας, ἡ Ἑλλάδα κατατάχθηκε
τελευταία, ἀνάμεσα σέ 69 χῶρες ... Χαμηλά μαζί
μέ τήν Ἑλλάδα βρίσκονται καί χῶρες, ὅπως ἡ
Οὐγκάντα, ἡ Ἀλγερία καί τό Πακιστάν».

Τά ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας αὐτῆς μᾶς
προβληματίζουν, πρέπει νά μᾶς προβλημα-
τίζουν γιά τήν σημερινή μας κατάντια. Ἀλή-
θεια, τί ἀπέγιναν οἱ παραδοσιακές ἐκεῖνες ἀξίες
μας, πού μᾶς κρατοῦσαν ὄρθιους σέ χαλεπούς
καιρούς καί γιά τίς ὁποῖες καμαρώναμε καί
νιώθαμε ἐθνικά περήφανοι; Κάποτε ὁ σεβα-
σμός, ἡ ἐκτίμηση δηλαδή καί ἡ ἀπόδοση τιμῆς
σέ πρόσωπα ἀξιοσέβαστα (γονεῖς, ἱερεῖς, δα-
σκάλους, ἡλικιωμένους), πρόσωπα γενικά
χαρακτηριζόμενα γιά τήν ἀρχοντιά τους καί
γι’ αὐτό ἀποδεκτά ἀπό τόν κοινωνικό τους πε-

ρίγυρο, θεωροῦνταν καθῆκον αὐτονόητο. Οἱ
διάφορες παραδοσιακές μας ἀξίες, διαποτι-
σμένες ἀπό τήν θυσιαστική ἀγάπη γιά τό δι-
πλανό μας, ὅποιος κι ἄν ἦταν αὐτός, βιωμέ-
νες μέσα στό πλαίσιο τῆς ὀρθόδοξης πνευ-
ματι κότητας, ἀποτελοῦσαν τήν πεμπτουσία
τῆς συμπεριφορᾶς καί τῆς ζωῆς μας γενικό-
τερα.

Συνηθισμένο φαινόμενο π.χ. ἦταν εἰδικά
στήν ἐπαρχία, ὅταν κάποια οἰκογένεια ἀντι-
μετώπιζε μιά μεγάλη δοκιμασία, ὅπως βαριά
ἀρρώστια ἤ θάνατο οἰκογενειάρχη καί γι’ αὐτό
ἀδυναμία ἀνταποκρίσεώς της σέ ἐπείγουσες
γεωργικές ὑποχρεώσεις της, τότε σύσσωμο τό
χωριό, ὕστερα ἀπό προτροπή τοῦ ἱερέα στήν
κυριακάτικη θεία λειτουργία, νά σπεύδει νά
ἐκτελέσει τίς ἐργασίες αὐτές. Ὁ ἐθελοντισμός,
ἡ ἀναγκαιότητα τοῦ ὁποίου κάθε τόσο συ-
νιστᾶται ἀπό διάφορους φορεῖς στήν ἐποχή
μας, ἦταν τότε πηγαῖος καί αὐθόρμητος.

Πρόθεσή μας δέν εἶναι νά ὡραιοποι-
ήσουμε τό παρελθόν. Εἴχαμε καί τότε τίς ἀδυ-
ναμίες μας. Τά ἀρνητικά κοινωνικά φαινόμε-
να δέν ἔλειπαν, λαμβανομένου ὑπόψη καί τοῦ
χαμηλοῦ μορφωτικοῦ μας ἐπιπέδου. Συγκρι-
νόμενα ὅμως τά φαινόμενα αὐτά μέ τή σημε-
ρινή ἑλληνική πραγματικότητα ἦταν ἀσυγ-
κρίτως λιγότερα.

Καί σήμερα; Γράφει ὁ  κ. Ν. Μαραντζίδης
στό ἄρθρο του, πού μνημονεύσαμε: «Ἡ ἰδε-
ολογική  ριζοσπαστικοποίηση τῆς μεταπολί-
τευσης ὑπονόμευσε τίς καθιερωμένες κοινω-
νικές ἱεραρχίες. Ὁ ἡλικιωμένος καθηγητής σου,

Τοῦ Φιλοκτήμονα Χ. Φάκα
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γιά παράδειγμα, ἔπαψε νά θεωρεῖται πηγή
κοινωνικῆς αὐθεντίας καί πρόσωπο ἀξιο-
σέβαστο. Τώρα μπορεῖς νά τόν χλευάζεις
δημόσια, νά τοῦ χτίζεις τό γραφεῖο ἤ νά τόν
κρατᾶς ὅμηρο γιά ὧρες. ῎Αν χρειαστεῖ
μπορεῖς καί νά τόν χτυπήσεις ... Τό ἴδιο
μπορεῖς  νά κάνεις καί μέ τούς ἀντιπρο-
σώπους (πού ἐσύ ψήφισες) στό κοινοβού-
λιο ἤ ὁποιονδήποτε ἄλλο φορέα ὑποτιθέ-
μενου κύρους ἤ ἐξουσίας. Ἡ ἀτομική ἤ συλ-
λογική ἐπιδίωξη, τό «ἔτσι θέλω», ἔγινε γιά
πολλούς ἡ μόνη νομιμοποιητική δύναμη
(παρατηρεῖστε πῶς συμπεριφέρονται οἱ
συνδικαλιστές».

Ἡ ἔλλειψη σεβασμοῦ πρός τό διπλανό
μας συνδυάζεται συχνά καί μέ τήν ἔλλειψη
ἀνεκτικότητας στή διαφορετικότητα. Δέν
ἀνεχόμαστε τή διατύπωση διαφορετικῆς
ἄποψης ἀπό τή δική μας. Διεκδικοῦμε τό
ἀλάθητο τῆς ἄποψής μας καί πασχίζουμε
σώνει καί καλά νά τήν ἐπιβάλουμε στούς
ἄλλους. Ὅλα αὐτά τά διαπιστώνουμε πα-
ρακολουθώντας τίς διάφορες τηλεοπτικές
συζητήσεις, οἱ ὁποῖες συχνά μετεξελίσ-
σονται σέ κοκορομαχίες. Οἱ φωνασκίες, οἱ
προπηλακισμοί, οἱ προσβολές, οἱ ὕβρεις τῶν
συνομιλητῶν μεταξύ τους δίνουν καί παίρ-
νουν. Οἱ συντονιστές δημοσιογράφοι τῶν
συζητήσεων αὐτῶν, ἀντί νά αἰσχύνονται γιά
τήν ὀξύτατη ἀντιπαράθεση καί ἀντιπαλό-
τητα, στήν ὁποία μετεξελίσσεται ἡ συζή-
τηση, ἐπαίρονται, ἰσχυριζόμενοι ὅτι ἔτσι ἡ
συζήτηση παίρνει τή μορφή ἑνός ζωντανοῦ
διαλόγου. Ἄν κάποιος συνομιλητής, ὅταν
παίρνει τό λόγο, παρακαλέσει νά μήν τόν
διακόπτουν προκειμένου νά ὁλοκληρώσει
τή διατύπωση τῆς σκέψης του, τοῦ ἀπαν-
τοῦν ὅτι στό διάλογο δέν πρέπει νά ἔχου-
με παράλληλους μονολόγους, ἀλλά ἔντο-
νη ἀντιπαράθεση ἐπιχειρημάτων.

Ἡ λεκτική βία εἶναι ἕνα ἄλλο θλιβερό
φαινόμενο, πού παρατηρεῖται στόν ἑλλα-
δικό χῶρο. Ἡ βία αὐτή παίρνει ἀνησυχη-
τικές διαστάσεις στίς μέρες μας. Γίνεται δέ
εὐρέως γνωστή στά παιδιά μας μέσῳ τῆς
τηλεόρασης, ἡ ὁποία ἀσκεῖ καταλυτική ἐπί-

δραση πάνω τους σ’ ὅ,τι ἀφορᾶ στή δια-
μόρφωση τοῦ ἤθους τους, ἰδιαίτερα μέ τά
διάφορα σήριαλ καί τά κινηματογραφικά
ἔργα, πού προβάλλει καί στά ὁποῖα εἶναι
διάχυτη ὄχι μόνο ἡ λεκτική, ἀλλά καί ἡ σω-
ματική βία.

«Ἡ ὑπεραφθονία τῆς λεκτικῆς βίας -λέ-
γει ὁ Ν. Μαραντζίδης- μέ ἐκπλήσσει ἀρνη-
τικά, μέ σοκάρει ... ὅταν ἀποκαλεῖς τόν
ἄλλο δωσίλογο, πουλημένο, φασίστα, προ-
δότη, γιατί ἀπορεῖς στή συνέχεια, ἄν κά-
ποιοι θερμοκέφαλοι πηγαίνουν ἀκόμη πιό
πέρα;». Φράσεις ὅπως: «μπάτσοι, γουρού-
νια», πού ἐκστομίζονται συνήθως κατά τίς
διάφορες διαδηλώσεις ἐναντίον τῶν ἀστυ-
νομικῶν, τῶν ἐπιφορτισμένων μέ τήν προ-
σωπική μας ἀσφάλεια καί τήν τήρηση τῆς
ἔννομης τάξης, ἀποτελοῦν τό ἀποκορύ-
φωμα τῆς λεκτικῆς καί ὄχι μόνο βίας. Τό
φαινόμενο αὐτό καθίσταται ἀκόμη πιό
ὀδυνηρό, ὅταν καλλιτέχνες, πού διατεί-
νονται ὅτι ἀσκοῦν ψυχαγωγικό ἔργο, ἐπι-
διώκουν, προκειμένου νά προκαλέσουν τό
γέλιο, τίς ἐπευφημίες καί τίς ἐπιδοκιμασίες
τῶν θεατῶν τους, νά ξεφτιλίσουν καί νά
ὑποβιβάσουν τό συνομιλητή τους, πού
διαφωνεῖ μαζί τους, προβαίνοντας σέ ἄσε-
μνες χειρονομίες καί στήν ἐκστόμιση χυ-
δαίων φράσεων ἐναντίον του. Σεμνύνονται
δέ γιά τήν τακτική τους αὐτή, ἰσχυριζόμε-
νοι ὅτι «κάνουν σάτιρα» καί αὐτοχαρακτη -
ριζόμενοι ὡς οἱ Ἀριστοφάνηδες τῆς ἐποχῆς
μας.

Σ’ ὅλους αὐτούς τούς «προοδευτικούς»,
τούς ἠθικούς αὐτουργούς τῆς σημερινῆς
πολιτισμικῆς μας κατάπτωσης, ἐμεῖς ἀντι-
τείνουμε τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου:
«Πᾶς λόγος σαπρός ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν
μή ἐκπορευέσθω, ἀλλ’ εἴ τις ἀγαθός πρός
οἰκοδομήν τῆς χρείας, ἵνα δῷ χάριν τοῖς
ἀκούουσιν» (Ἐφεσ. 4, 22). Δηλαδή, κανένας
βλαβερός λόγος ἄς μή βγαίνει ἀπό τό
στόμα σας παρά μόνο ὠφέλιμος, πού μπο-
ρεῖ νά οἰκοδομήσει, ὅταν χρειάζεται, καί νά
κάνει καλό σ’ αὐτούς πού τόν ἀκοῦνε.
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Οἱ ὧρες ἀνήκουν στίς ἑπτά ἀκολου-
θίες τοῦ νυχθημέρου καί τελοῦνται
κανονικά ἡ Α΄ στίς ἑπτά τό πρωί, ἡ

Γ΄ στίς ἐννέα, ἡ Στ΄ στίς δώδεκα καί ἡ ἐ -
νάτη στίς τρεῖς τό ἀπόγευμα. Ὁ καθορισμός
τῶν λειτουργικῶν αὐτῶν ὡρῶν σχετίζεται μέ
τήν ἰουδαϊκή διαίρεση τοῦ ἡμερονυκτίου
χρόνου πού ἔχει ὡς βάση τήν Ἀνατολή ἤ
τή Δύση τοῦ ἡλίου. Ἔτσι σήμε ρα σέ λει-
τουργική χρήση εἶναι οἱ «μεγάλες ὧρες» τῆς
Μεγ. Παρασκευῆς, πού εἶναι καί οἱ πα-
λαιότερες, τῆς παραμονῆς τῶν Χριστου-
γέννων καί τῶν Θεοφανείων καθώς ἐπίσης
καί οἱ καθημερινές «μικρές ὧρες» πού γιά
λόγους καθαρά πρακτικούς ἐπι κράτησε νά
τελοῦνται μόνο στά Μοναστήρια.

Οἱ ἀκολουθίες αὐτές σχετίζονται μέ τό
νόημα πού δίνει ἡ Ἐκκλησία στή θεολο-
γία τοῦ χρόνου καί στόν ἁγιαστικό ρόλο
πού μπορεῖ νά παίξει γιά τόν ἄνθρωπο ἡ
λειτουργική ἀξιοποίησή του. Συγκεκριμέ-
νες ὧρες προσευχῆς ὑπῆρχαν καί στήν
ἰδιωτική προσευχή τῶν Ἰουδαίων, τήν
ὁποία τήρησαν οἱ ἀπόστολοι καί οἱ
πρῶτοι χριστιανοί. Στήν Καινή Διαθήκη
π.χ. ἀναφέρεται ἡ προσευχή τοῦ Πέτρου
καί τοῦ Ἰωάννη στό Ναό τοῦ Σολομῶντος
«τήν ὥραν τῆς προσευχῆς τήν ἐνάτην»1. Ὁ
Πέτρος ἀκόμη προσευχήθηκε στό σπίτι
τοῦ Σίμωνα τοῦ βυρσέως στήν Ἰόππη
«περί ὥραν ἐνάτην»2. Ἡ ἰδιωτική αὐτή
προσευχή ἀργότερα ἐπικράτησε καί στά

Μοναστήρια, ὅπου προσέλαβε δημόσιο καί
κοινοτικό χαρακτήρα.

Μόνο ἡ Α΄ὥρα ἔχει μοναχική προέλευ-
ση εἰσαχθεῖσα στή λατρεία τήν ἐποχή τοῦ
ἁγ. Κασσιανοῦ (5ος αἰών.), «γιά νά ἐμπο-
δισθεῖ ἡ μετά τήν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου
μέχρι τό πρωΐ ἀνάπαυση τῶν μοναχῶν»3.
Ἐνταγμένες οἱ ἀκολουθίες αὐτές στή λο-
γική τοῦ συνεχοῦς ἁγιασμοῦ τοῦ χρόνου
καί τῆς «ἐν παντί καιρῷ καί πάσῃ ὥρᾳ»
πνευματικῆς ἀγρύπνιας τοῦ ἀνθρώπου,
στό κοινό γιά ὅλες διάγραμμα, μέ τίς διά-
φορες παρεμβολές ἀνάλογα μέ τή γιορτή
καί τή λατρευτική περίοδο, ἔχουν τά ἀκό-
λουθα λειτουργικά στοιχεῖα. Τό «Δεῦτε
προσκυνήσωμεν...» τρίς διότι «οὗτος ἡμῖν

βασιλεύς καί αἰώνιος... ἐλευθερώσας ἡμᾶς
τοῦ σκότους καί τοῦ θανάτου», τρεῖς
ψαλμούς ἡ κάθε ὥρα «εἰς τιμήν τῆς Τριά-
δος εὐχαριστίαν Θεῷ περιέχοντες, καί τό
ἐλθεῖν ἐφ’ ἡμᾶς αὐτοῦ τήν θεία λαμπρό-
τητα». Ἀκόμη τρία τροπάρια, τό προκεί-
μενο, Τρισάγιο, Κύριε ἐλέησον σέ κάθε ὥρα
σαράντα φορές «εἰς ἁγιασμόν τοῦ καιροῦ
παντός τῆς ζωῆς ἡμῶν» καί «εἰς ἐξάλειψιν
τῶν ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καί ὥρᾳ ἀμυθήτων
ἡμῶν ἁμαρτιῶν». Ἀκολουθεῖ ἡ εὐχή «ὁ ἐν
παντί καιρῷ καί πάσῃ ὥρᾳ» ἡ ὁποία ζητᾶ
τόν ἁγιασμό «πάντων τῶν ἡμετέρων καί
ψυχῶν καί σωμάτων, καί λογισμῶν καί
ἐννοιῶν καί ἔργων»4.

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Των ωρων
Τοῦ Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ

Ἀναπλ. Καθηγητή Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

1. Πράξ. 3, 1 ἑξ.
2. Πράξ. 10, 9.

3. Ἰ. Μ. Φουντούλη, Λειτουργική, τεῦχος Ε΄ σ. 139.
4. Συμεών Θεσσαλονίκης Διάλογος..., PG 155, 581ΑΒ.
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Κριτήριο ἐπιλογῆς καί διαμόρφωσης
ὅλων αὐτῶν τῶν στοιχείων, ψαλμῶν, τρο-
παρίων καί εὐχῶν εἶναι τό συγκεκριμένο
νόημα πού ἔχει ἡ κάθε ὥρα καί πού κα-
θορίστηκε  εἴτε ἀπό τήν ὥρα τῆς τέλεσής
της, εἴτε ἀπό κάποιο γεγονός τῆς ζωῆς τοῦ
Χριστοῦ. Ἔτσι ἡ δοξολογία τῆς πρώτης
ὥρας ἡ ὁποία τελεῖται μέ τόν Ὄρθρο ἔχει
τό ἴδιο μέ αὐτόν θέμα, δηλαδή τήν εὐχα-
ριστία τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἔλευση τοῦ φω-
τός, στό ὁποῖο ἀποκαλύπτονται ὅλα τά
δημιουργήματα καί ἀποτελεῖ εἰκόνα τοῦ
Χριστοῦ πού «ἧν τό φῶς τό ἀληθινόν»5,
καθώς ἐπίσης καί ἡ ἐκζήτηση τῆς θείας
εὐλογίας γιά τήν κατευόδωση τῶν ἔργων
τῆς ἡμέρας.

«Τῇ τρίτῃ δέ ὥρᾳ ὑμνοῦμεν, κατά τόν
ἅγ. Συμεών Θεσ/νίκης, εἰς τιμήν τῆς Τριά-
δος... καί διά τήν ἐπιδημίαν ἐν τῇ τρίτῃ
ὥρᾳ τοῦ παναγίου Πνεύματος». Ὁ ἴδιος
πατήρ σημειώνει καί τό ὅτι κατά τήν ὥρα
αὐτή «ἡ κατά τοῦ Σωτῆρος ἀπόφασις γέ-
γονε»6. Ἡ ἕκτη ὥρα εἶναι ἀφιερωμένη στό
σταυρικό πάθος τοῦ Κυρίου. Ὁ ἅγ.
Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός τονίζει «καί τάς ἐν με-
σημβρίᾳ τοῦ πονηροῦ καί ἐπιβούλου τῆς
ζωῆς ἡμῶν ἐπιθέσεις»7. Κατά τήν ἐνάτη
λειτουργική ὥρα, ὥρα τοῦ θανάτου τοῦ

Κυρίου8 «εὐχαριστοῦμεν οὖν τῷ ἀποθα-
νόντι σαρκί δι’ ἡμᾶς»9.

Ἡ ἀνάμνηση τῆς μετάβασης τοῦ Πέτρου
καί τοῦ Ἰωάννου στό ἱερό διατηρεῖται μόνο
σέ κάποια εὐχή τῆς ὥρας αὐτῆς πού δέν
περιλαμβάνεται στά ἔντυπα Ὡρολόγια10.
Ἐπίσης θά πρέπει νά σημειώσουμε πώς ὁ
ἅγιος Συμεών ὅλους τούς ψαλμούς τῆς
ὥρας αὐτῆς τούς συνδέει μέ τό σταυρό τοῦ
Κυρίου καί τό θάνατό Του ἐνῶ ὁ ἅγ.
Μᾶρκος ἀναζητᾶ σ’ αὐτούς θέματα σχετι-
ζόμενα πρός τό τέλος τῆς ἡμέρας, ὅπως
π.χ. «κρείσσων ἡμέρα μία ἐν ταῖς αὐλαῖς
σου ὑπέρ χιλιάδας»11.

Ἡ Ἐκκλησία, λοιπόν, μέσα ἀπό τό λει-
τουργικό πλοῦτο αὐτῶν τῶν ἀκολουθιῶν
στοχεύει στήν ἐν Χριστῷ ἀναγέννηση τοῦ
ἀνθρώπου. Ἐπιθυμία της εἶναι «ὁ ἁγια-
σμός τῶν ἡμερῶν τῆς ζωῆς μας καί τῶν
ὡρῶν τοῦ βίου μας μέ ἀναφορά στά γεγο-
νότα τοῦ βίου τοῦ Χριστοῦ, στή σωτηρία
μας. Στό φῶς τό ἀληθινό πού ἔλαμψε στόν
κόσμο κατά τήν ἐνανθρώπησή Του, στό
Πνεῦμα τό ἅγιο πού μᾶς ἀνεκαίνισε, στό
σωτήριο σταυρό Του, στό λυτρωτικό Του
θάνατο»12.

5. Ἰω. 1, 9.
6. Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος..., PG 155, 552Β.
7. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ὅ.π., PG 160, 1181D.
8. Ματθ. 27, 46, 50.
9. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., PG 155, 552D

10.Ἰ. Μ. Φουντούλη, ὅ.π., σ. 147.
11. Ἰ. Μ. Φουντούλη, ὅ.π., σ. 148.
12. Ἰ. Μ. Φουντούλη, Λογική λατρεία, Ἀθήνα 19842, σ.
285.
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Ὁ ἅγιος Συμεών Θεσσαλονίκης στό ἔργο του Περί τε τοῦ Θείου Ναοῦ καί τῶν
ἐν αὐτῷ ἱερέων τε Ἑρμηνεία1, ἀφοῦ πρῶτα ἐξηγήσει τό νόημα τοῦ Ναοῦ, σχολιά-
ζει στή συνέχεια τά διάφορα μέρη του καί δίδει τό συμβολισμό τόσο τῶν ἀμφίων
τῆς Ἁγίας Τραπέζης, ὅσο καί τῶν ἀμφίων τῶν ἱερέων ὅλων τῶν βαθμίδων. Ἀκο-
λούθως ἑρμηνεύει βῆμα πρός βῆμα τή θεία Λειτουργία.

Στό ὑπέροχο αὐτό κείμενο γίνεται ἰδιαίτερη μνεία γιά τούς διακόνους, πού θά
ἀναλύσουμε στή συνέχεια.

Ἡ πρώτη ἀναφορά στόν ρόλο τοῦ διακόνου στό κείμενο, γίνεται κατά τήν ἀνά-
λυση τῶν βαθμίδων τῆς ἱεροσύνης. Μᾶς ἐξηγεῖ ὁ ἅγιος Συμεών, ὅτι, ἐξαιρουμένης
τῆς βαθμίδος τοῦ ἐπισκόπου πού εἶναι καί ἡ ὑψηλότερη, ἀκολουθοῦν ἀκόμη δύο
βαθμίδες στήν ἱεροσύνη: τοῦ πρεσβυτέρου καί τοῦ διακόνου. Γιατί, ὅπως ὑπάρ-

χουν οἱ τάξεις καί τά ἀξιώματα τῶν ἀγγέλων, ἀντίστοιχα ὑπάρχουν καί οἱ
τάξεις τῆς ἱεροσύνης στήν ἀνθρώπινη κοινωνία. Ὅλες οἱ τάξεις, τόσο τῶν
ἀγγέλων ὅσο καί τῶν ἱερέων σκοπό ἔχουν νά ὑπηρετοῦν τόν Θεό, οἱ μέν

ὡς ἄυλες ὀντότητες οἱ δέ ὡς ποιμένες καί λειτουργεῖ ἐπίγεια2.
Ὅλες οἱ βαθμίδες τῆς ἱεροσύνης λαμβάνουν ἀπό τόν ἐπίσκοπο

τήν χειροτονία. Στήν κατώτερη βαθμίδα ἀνήκουν οἱ διάκονοι. Οἱ
διάκονοι δέν ἔχουν τό δικαίωμα νά τελοῦν καμία πράξη, κανένα
μυστήριο καί ἱερή ἀκολουθία μόνοι τους, χωρίς τήν παρουσία
ἱερέως3. Ὡς ὑπηρέτες ὅμως τοῦ λειτουργικοῦ ἔργου καί βοηθοί τῶν
ἱερέων, κατέχοντας τό πρῶτο σκαλί τῆς ἱεροσύνης φοροῦν καί
αὐτοί ἱερά ἄμφια (τό στιχάριο, τό ὡράριο καί τά ἐπιμάνικα) πού
συμβολίζουν τήν περιβολή τῶν ἀγγέλων.

Στή συνέχεια ὁ ἅγιος Συμεών ἀναλύει τόν συμβολισμό τῶν
ἀμφίων ξεκινώντας ἀπό αὐτά τοῦ διακόνου. Τά ἱερά ἄμφια τοῦ
διακόνου, ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, εἶναι τό στιχάριο, τά ἐπιμά-
νικα καί τό ὡράριο. Τό χρῶμα τοῦ στιχαρίου ἦταν ἀνέκαθεν
λευκό, διότι μᾶς ὑπενθυμίζει τήν καθαρότητα καί τήν λαμπρό-

τητα τῶν ἀγγέλων. Ἐπίσης μᾶς ὑπενθυμίζει τήν καθαρότητα πού
πρέπει νά ἔχει ἡ ψυχή μας γιά νά ὑπηρετεῖ τόν Κύριο.

Τό ὡράριο, συμβολίζει τά φτερά τῶν ἀγγέλων. Γιά τό λόγο αὐτό
καί ἔχει ἐπάνω του γραμμένο τό «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος», ὅπως ὑμνοῦν
οἱ στρατιές τῶν ἀγγέλων καί δοξάζουν συνεχῶς τόν Θεό. Ὁ διάκο-
νος ὡς ὑπηρέτης τῆς θείας Λατρείας καί τοῦ Θεοῦ φέρει καί αὐτός
αὐτήν τήν περιβολή, σέ ὑπενθύμιση τῶν πτερύγων τῶν ἀγγέλων4.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ἀθανασίου Π. Κάστιζα
Προπτυχιακοῦ Φοιτητῆ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

1. Συμεών Θεσσαλονίκης, Ἑρμηνεία περί τε τοῦ Θείου Ναοῦ καί τῶν ἐν αὐτῷ Ἱερέων τε περί καί διακόνων,
Ἀρχιερέων τε καί τῶν ὧν ἕκαστος τούτων στολῶν ἱερῶν περιβάλλεται, οὐ μήν ἀλλά καί περί τῆς Θείας
Μυσταγωγίας, PG, 155, 271-291b.

2. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., κεφ. 30 PG 155, 709C.
3. Βλ. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., κεφ. 32, PG 155, 709C.
4.  Βλ. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., κεφ. 36, PG 155, 712D.
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Μετά τήν λεπτομερή ἀνάλυση τῶν ἱερῶν ἀμφίων τῶν ἱερουργῶν, ὁ ἅγιος Συ-
μεών περνᾶ στό λειτουργικό - λατρευτικό κομμάτι τοῦ διακόνου. Σέ κάθε στιγμή
τῆς θείας Λειτουργίας οἱ διάκονοι εἶναι βοηθοί καί συμπαραστάτες τοῦ ἱερέως5.
Ἔχουν ὄχι μόνο τόν ρόλο τῶν διακόνων τῶν λειτουργῶν ἀλλά καί νοερά τόν ρόλο
τῶν ἀγγέλων πού ὑμνοῦν ἀδιάκοπα τόν Κύριο ἀλλά καί τόν ρόλο τῶν Ἀποστόλων.
Γι’ αὐτό προπορεύονται, κρατώντας τό θυμιατό, τά δικέρια ἤ τά τρικέρια καί εἶναι
ὄρθιοι ὅταν διαβάζεται ὁ Ἀπόστολος.

Συνοψίζοντας, θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι τά καθήκοντα τοῦ διακόνου εἶναι
τά ἑξῆς:

• Ὑπηρετεῖ τόν ἐπίσκοπο καί τόν πρεσβύτερο κατά τήν τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκο-
λουθιῶν.

• Βοηθᾶ κατά τή θεία Κοινωνία τῶν πιστῶν.
• Τηρεῖ τήν ἐκκλησιαστική εὐταξία καί εὐπρέπεια τοῦ ναοῦ.

Τό βαρύ ἔργο τῆς καθοδήγησης τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς καί τῆς τέλεσης τῶν
Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας τό ἔχουν ἀναλάβει οἱ Ἐπίσκοποι πρωτίστως καί οἱ
ἱερεῖς συνεργάτες τους. Πρωτεργάτες τῆς πίστης οἱ ἱερεῖς ὀφείλουν νά εἶναι τό
«ἅλας τῆς γῆς»6, «τό φῶς τοῦ κόσμου»7. Γι’ αὐτό καί ὁ ἅγιος Συμεών γράφει ὅτι ἡ
εὐθύνη τους ἀπέναντι στό Θεό εἶναι πολύ μεγαλύτερη τῶν κοσμικῶν8. Τούς συμ-
βουλεύει, μάλιστα, ὅπως ἄλλωστε καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος9 νά προσέχουν πάντοτε
σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς τους. Μέ μεγάλη ἀκρίβεια, προσοχή, τάξη, πίστη
καί εὐλάβεια νά τελοῦν τά τῆς θείας Λειτουργίας.

Στή σημερινή ἐποχή, πού οἱ ἀξίες παραγκωνίζονται, τά ἤθη ἀλλοιώνονται, ἡ
ὀρθόδοξη πίστη καί ζωή ἀτονεῖ καί ὁ μοναδικός σκοπός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἀπό-
κτηση ὑλικῶν ἀγαθῶν, εἶναι ἀνάγκη γιά ἀναθέρμανση τῆς συνεχοῦς προσευχῆς
καί διά τῆς λειτουργικῆς ζωῆς ἀναφορᾶς καί κοινωνίας μέ τόν Θεό. Μέσα στό Ναό
μποροῦμε νά ἐπιτύχουμε τήν ἐνσυνείδητη λογική Λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, μπο-
ροῦμε μέ τή συχνή τέλεση καί βιωματική μετοχή τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν καί τή μυ-
στηριακή ζωή νά ἐπι τύ χουμε τήν πνευματική μας πρόοδο καί νά γίνουμε
κατοικητήρια τοῦ ἁγίου Πνεύματος.

5. Ὅταν ἀναγιγνώσκεται τό Εὐαγγέλιο, ὁ ἱερέας ἀποθέτει τό ὠμοφόριο στά χέρια τοῦ διακόνου, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ τό διπλώσει, τό
κρατάει μαζί μέ τό τρίκηρο, καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἀνάγνωσης τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Ἡ ἀφαίρεση τοῦ ὠμοφορίου ἀπό τόν
ἱερέα σέ αὐτή τήν ἱερή στιγμή εἶναι δεῖγμα ταπεινώσεως καί σεβασμοῦ στόν μόνο Ἀρχιερέα, στή μόνη Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας,
τόν Χριστό. Διότι ὁ ἱερέας εἶναι δοῦλος τοῦ Κυρίου καί μέ τόν τρόπο αὐτό δείχνει στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ τόν σεβασμό καί
τήν ταπείνωση πού τοῦ ὀφείλει ὡς διάκονός του. Βλ. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., κεφ. 69, PG 155, 724C.

6. Ματθ. 5, 13.
7. Ματθ. 5, 16.
8. «Χρή δέ καί τόν ἱερέα ἐν τοῖς οὕτω μεγίστοις τοῦ Θεοῦ ἔργοις ἑαυτῷ προσέχειν, καί ἑαυτόν ἀνακρίνειν, ὡς γέγραπται, προ-

σεκτικόν τε εἶναι ὡς δύναμις. Εἰ γάρ περί τῶν ἄλλων οὗτος ἀσφαλίζεσθαι χρείαν ἔχει, πολλῷ μᾶλλον περί ἑαυτοῦ καί εἶ ὁ ἐσθίων
καί πίνων ἀναξίως, ἤτοι κοινωνῶν μόνον, κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει καί πίνει, πολλῷ μᾶλλον ὁ ἀναξίως ἱερουργῶν. Διά τοῦτο πάσῃ
δυνάμει προσέχωμεν ἑαυτοῖς οἱ ἱερατεύειν λαχόντες, καί παντί τρόπῳ, καθαρότητος ἐπιμελώμεθα καί ἀμνησικάκου τρόπου. Τα-
πείνωσις δέ καί ἀγάπη ἡμῶν αὐξανέσθω ταῖς ψυχαῖς (ταῦτα γάρ τά ἔργα τοῦ ἱερουρ γου μένου ὑφ’ ἡμῶν), ἵνα καί ἐν τῷ νῦν αἰώνι
ἀξίως αὐτοῦ μετέχοντες, κἄν τῷ μέλλοντι τῆς αὐτοῦ καταξιωθῶμεν ἀνεκφράστου καί αἰωνίου κοινωνίας, χάριτι καί φιλαν-
θρωπίᾳ αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ ζῶντος Θεοῦ ᾦ πρέπει δόξα σύν τῷ ἀνάρχῳ αὐτοῦ Πατρί, καί τῷ ἁγίῳ καί ζωοποιῷ
Πνεύματι, νῦν καί ἀεί, καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν». Βλ. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., κεφ. 103, PG, 155, 749b.

9. «Πάντα εὐσχημόνως καί κατά τάξιν γινέσθω» Α΄ Κορ. 14, 40.
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Ιερώτατε Μητροπολῖτα Σερρῶν καί Νιγρίτης, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε πάσης Μα-
κεδονίας, ἐν ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Με-

τριότητος κύριε Θεολόγε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.
Ἐν ἀγαλλιάσει ψυχῆς συμμετέχοντες πνευματικῶς εἰς τήν πανδαισίαν τῆς

ἑορτῆς τῶν ὀνομαστηρίων τῆς ὑμετέρας φίλης Ἱερότητος, προφρόνως προαγό-
μεθα ἀπευθῦναι αὐτῇ διά τῆς παρούσης τάς ἑορτίους, προσρήσεις καί εὐχάς,
τόσον ἐξ ὀνόματος τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὅσο καί
ἡμῶν προσωπικῶς.

Ἡ Ἁγία ἡμῶν Ὀρθόδοξος Ἐκκλησίας, μεριμνῶσα διά πάντων τῶν δυνατῶν μέ-
σων ὑπέρ τῆς κατά Χριστόν αὐξήσεως ἡμῶν, δέδωκεν ἡμῖν τήν εὐκαιρίαν τόσον
διά τῶν ἑορτῶν τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, ὅσον καί, ἰδιαιτέρως, διά τῆς προσωπικῆς ἑνός
ἑκάστου ὀνομαστικῆς τοιαύτης, ὅπως «εὐχαριστήσωμεν τῷ Δεσπότῃ… κατανύ-
ξωμεν ἡμῶν τήν καρδίαν, ἀναριθμήσωμεν τόν χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν» (πρβλ. Ἰωάν.
Χρυσοστ., Λόγος ἐν ταῖς καλάνδαις, PG 48, 956). «Τοιγαροῦν ἑορτάζομεν, οὐ πα-
νηγυρικῶς, ἀλλά θεϊκῶς· οὐ κοσμικῶς, ἀλλ’ ὑπερκοσμίως» (πρβλ. Ἁγ. Γρηγ. Θεολ.,
Λόγος λη΄, Εἰς τά Θεοφάνεια, εἴτουν γενέθλια τοῦ Σωτῆρος, PG 36,316), διότι «ἐκ
τοῦ κόσμου οὔκ ἐσμεν, καθώς ὁ Δεσπότης καί Θεός ἡμῶν ἐκ τοῦ κόσμου οὔκ ἐστι»
(πρβλ. Ἰωάν. ιζ΄, 16-17).

Εἰς τό συμπόσιον τοῦτο τῆς πίστεως ὅπερ παρατίθησιν ἡ ὑμετέρα προσφιλής
ἡμῖν Ἱερότης διά τῶν ἀγομένων ὀνομαστηρίων αὐτῆς συμμετέχοντες καί ἡμεῖς οἱ
ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Κέντρου, ἀδελφικῶς εὐχόμεθα ὅπως Κύριος ὁ Θεός χαρίζηται
αὐτῇ ὑγείαν σταθηράν κατ’ ἄμφῳ, καταπέμπῃ δέ αὐτῇ δαψιλῶς τήν χάριν τοῦ
ἁγίου Πνεύματος εἰς φωτισμόν καί ἐνίσχυσιν ἐν τῇ εὐθυνηφόρῳ Ἀρχιερατικῇ δια-
κονία τοῦ ἐν τῷ κόσμῳ Θεανδρικοῦ Σώματος, πρός περιποίησιν μέν καί ἐγκαύ-
χησιν τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀποτελούντων αὐτό, πρός δόξαν δέ τῆς θείας
Μεγαλωσύνης.

«Ὁ δέ Θεός τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγών ἐκ νεκρῶν τόν ποιμένα τῶν προβάτων
τόν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν, καταρτίσαι ὑμᾶς
ἐν παντί ἔργῳ ἀγαθῷ, εἰς τό ποιῆσαι τό θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ὑμῖν τό εὐάρε-
στον ἐνώπιον αὐτοῦ διά Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων»
(Ἑβρ. ιγ΄, 20-21).

΄βιδ΄ Μαΐου η΄

Εὐχετήρια γράμματα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου,
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 

καί εὐχετήριο τηλεγράφημα τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ
μέ τήν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου
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Πρός τόν Σεβασμιώττο Μητροπολίτη
Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγο

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

«Ἡμέραν εὐφροσύνης» ἄγουν ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος, πρός τιμήν
τῆς σεπτῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ
Θεολόγου. Σέ περιόδους δοκιμασίας, ἡ ἑορτή αὐτή ἀποκτᾶ ἀκόμη μεγαλύτερη ἀξία.
Μᾶς παρέχει τήν εὐκαιρία νά συμμετάσχουμε στήν χαρά σας καί νά ἀναβαπτιστοῦμε
ἀπό κοινοῦ στήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, τήν ἐπίρρωση τῆς συνεργασίας μας καί τόν
ἐν Χριστῷ ἀδελφικό δεσμό, ὁρμώμενοι ἀπό τό παράδειγμα τοῦ προστάτου Ἁγίου σας.
θέλω να εὐχαριστήσω τόν Κύριο γιά τά σημαντικά αὐτά δῶρα. Εἶναι εὐλογία Θεοῦ
πού τά γευόμαστε καί τά ζοῦμε, πολύ περισσότερο ὅταν ποικίλα συσσωρευμένα προ-
βλήμα μᾶς περιβάλλουν στενόχωρα, ὅπως στίς σημερινές ἐπαχθεῖς συνθῆκες. Ἀπό
αὐτά πηγάζει ἡ δύναμη καί ἡ ἐλπίδα μας.

Σᾶς εὐχομαι ἀπό καρδιᾶς, προσωπική ὑγεία, δικαίωση στούς ποιμαντικούς σας
κόπους καί ἀπρόσκοπτη συνέχεια στό ἔργο σας γιά πλεῖστα ἔτη, εἰρηνικά, δημιουρ-
γικά καί σωτήρια. Ὁ Κύριος νά σᾶς ἀξιώσει νά διακονεῖτε πάντοτε τούς συνανθρώ-
πους μας στήν εὐλογημένη Μητρόπολη ὅπου ἐτάχθητε, μέ τόν ἴδιο ἐγνωσμένο σας
ζῆλο καί ἐνθουσιασμό, σέ μιά ἐποχή πού ζητεῖ περισσότερο ἀπό ποτέ τήν κοινή μαρ-
τυρία τῆς προσφορᾶς τῶν λειτουργῶν τοῦ Ὑψίστου.

Δι’ αὐτῶν τῶν λόγων, σᾶς ἀσπάζομαι ἑορτίως καί φιλαδέλφως, διατελῶν
μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης.

Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος Β΄
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Κ.Κ. ΘΕΟΛΟΓΟ
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ 10 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΣΕΡΡΕΣ 62122  (R-1423/01)

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ,
ΔΕΧΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΛΟΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΟΡΤΗ,
ΕΥΧΟΜΑΙ ΘΕΟΣΤΗΡΙΚΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ
ΕΠ’ ΑΓΑΘΩ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΣΕΒΟΥΣ ΛΑΟΥ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΕΟΦΙΛΩΣ ΠΟΙΜΑΙΝΕΤΕ.

ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ ΔΕΣΠΟΤΑ.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ



ΕΝΑ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
Ἀνησυχητικές διαστάσεις παίρνει τόν τελευταῖο καιρό στήν Ἑλλάδα ἡ

αὔξηση τῶν πολιτικῶν γάμων, πού τελοῦνται μεταξύ τῶν νέων ζευγαριῶν.
Θυμίζουμε ὅτι, ὅταν πρό τριακονταετίας καθιερώθηκε ἀπό τήν τότε κυ-

βέρνηση τῆς Ἑλλάδος ὁ θεσμός τοῦ πολιτικοῦ γάμου, ἡ πλειονότητα σχεδόν
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τοῦ γύρισε τήν πλάτη καί ἀρνήθηκε νά ἀγνοήσει τόν θρη-
σκευτικό γάμο, ἔτσι ὅπως τόν παρέλαβε ἀπό τήν ὀρθόδοξη ἑλληνική πα-
ράδοση, πρός μεγάλη βέβαια θλίψη καί ἀπογοήτευση τῶν τότε κρατούντων,
πού διαπίστωσαν ὅτι οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι διατηροῦσαν ἀκόμη ἰσχυρά ἀνα-
χώματα ἀντίστασης κατά τῶν ἐπιχειρουμένων νά ἐπιβληθοῦν «νεωτε-
ρισμῶν».

Τό ἀνησυχητικό φαινόμενο τῆς αὔξησης τῶν πολιτικῶν γάμων στόν τόπο
μας προβλημάτισε πολλούς πνευματικούς ἀνθρώπους ὑγιῶς σκεπτομένους,
πού ἔσκυψαν ἐπάνω στό πρόβλημα, τό μελέτησαν καί προσπάθησαν νά βροῦν
τά αἴτια, πού τό προκάλεσαν. Πολλοί κατέληξαν στό συμπέρασμα ὅτι ἡ αὔξη-
ση τῶν πολιτικῶν γάμων ὀφείλεται στήν μεγάλη οἰκονομική κρίση, πού τα-
λανίζει τά τελευταῖα χρόνια καί τόν τόπο μας. Αὐτή ὁδηγεῖ τά νέα ζευγά-
ρια νά ἀκολοθοῦν τό δρόμο τοῦ πολιτικοῦ γάμου, πού ὑποτίθεται ὅτι μει-
ώνει κατά πολύ τά γαμήλια ἔξοδα. Ὅσοι παρακολουθοῦν τίς κοσμικές στῆλες
ἐφημερίδων καί περιοδικῶν ἔχουν ἀντίθετη γνώμη περί αὐτοῦ.

Ἄλλοι ἐρευνητές τοῦ φαινομένου καταλήγουν στό συμπέρασμα ὅτι ἡ αὔξη-
ση τῶν πολιτικῶν γάμων δέν συνιστᾶ ἔλλειψη προσήλωσης σέ ὅσα ἡ ἑλλη-
νορθόδοξη παράδοση διδάσκει, ἀλλά ὀφείλεται σέ ἰδιοτελεῖς λόγους, ὅπως
λήψη δανείων ἀπό τράπεζες καί ἄλλα πιστωτικά ἱδρύματα, μοριοδότηση σέ
ὑπηρεσίες λόγῳ γάμου καί ἄλλα. Ἄλλωστε παρήγορο εἶναι τό γεγονός ὅτι
πολλά νέα ζευγάρια σέ εὔθετο χρόνο τελοῦν καί τό θρησκευτικό τους γάμο.

Ἀξίζει νά ἀναφέρουμε ὅτι στά πλαίσια τῆς ἀντιμετώπισης τοῦ προβλή-
ματος ὁ Ἀνθρωπιστικός Σύνδεσμος Ἀθηνῶν μέ ἐπιστολή του πρός τόν Ἀρχιε-
πίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμο ἐπισημαίνει τόν κίνδυνο ἀπό τήν αὔξηση τῶν
πολιτικῶν γάμων, πού ἦταν λίγοι στήν ἀρχή, ἀλλά τώρα τείνουν νά ὑπερ-
βοῦν τούς θρησκευτικούς. Προτείνει στήν Ἐκκλησία νά λάβει μέτρα γιά τήν
ἁπλοποίηση τῶν σχετικῶν τελετῶν καί, ὅπως παλαιότερα, μερικά μυστήρια
(γάμος, βάπτιση) νά τελοῦνται καί στό σπίτι. Ὁ γάμος δέν πρέπει χάσει τόν
μυστηριακό του χαρακτήρα.

Ὑπάρχουν καί μερικοί, πού κάνουν ἀπαισιόδοξες καί ζοφερές σκέψεις
φτάνοντας στό σημεῖο νά φοβοῦνται ὅτι μᾶλλον πρέπει νά περι-

μένουμε στό μέλλον τήν πλήρη κατάργηση τοῦ γάμου, ὅπως
τόν ξέρουμε ἕως σήμερα. Δέν μπορεῖ νά ὑπάρχουν ταυτό-

χρονα ὡς πολιτισμικά πρότυπα ἀπό τή μιά μεριά ἡ δέ-
σμευση, ἡ ἀφοσίωση, ἡ προθυμία γιά αὐταπάρνηση χά-
ριν τοῦ ἄλλου, ὅπως ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοση ὁρί-
ζει, καί, ἀπό τήν ἄλλη, ἡ πλήρης ἀνικανότητα γιά πί-
στη καί ἀφοσίωση, ἡ ἐλευθερογαμία, οἱ ἄπειρες ἐπιλογές
συντρόφων, ἡ ἀπαρέσκεια ἀπέναντι στή διά βίου δέ-

σμευση.

108 Ὁ Ἅγιος Νικήτας, τεῦχος 254, Μάϊος - Ἰούνιος 2014
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Προφανῶς θά ἐπικρατήσει γιά τόν ἄνθρωπο, πού δέν ἔχει πνευματικά ἐρείσμα-
τα, αὐτό, πού δέν ἀπαιτεῖ κανένα κόπο. Ὁ χρόνος θά τό δείξει.

Χ.Ν.Χ.

Η ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΠΑΤΑΕΙ ΣΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
Στήν ἐποχή μας, πού ὅλα ἔχουν ἀνατραπεῖ, πού δέν γνωρίζουμε τί μᾶς ἐπιφυλάσ-

σει τό αὔριον καί «τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα», μᾶς χρειάζεται περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη
περίοδο ἡ αἰσιοδοξία.

Στέκεσαι ὄρθιος, ἄν μπορεῖς νά κρατήσεις τήν ψυχραιμία σου στήν τρικυμία, ἄν δέ
χάσεις τήν ἐλπίδα σου στήν καταιγίδα, ἄν ἡ πίστη στήν ψυχή σου δέ σβήσει μπροστά
στίς ἀντιξοότητες καί τίς ἀναποδιές τῆς ζωῆς.

Μεγάλο χάρισμα - ἀπόκτημα ἡ αἰσιοδοξία, γιατί μέ ἐφόδιο αὐτή, μπορεῖς νά μή λυ-
γίσεις ὅταν συντρίβονται τά ὄνειρά σου, ὅταν «ἀντικρύσεις ρημάδι ὅ,τι ἀγάπησες» καί
ρούφηξε τή ζωή σου, ὅταν ἔχεις κουράγιο νά ἀρχίσεις ἀπό τήν ἀρχή ἀκόμα καί μέ
«χαλασμένα σύνεργα» ὅπως ὡραῖα λέγει ὁ Κίπλιγκ στό ποίημά του «Ἄν».

Βλέπει ὁ αἰσιόδοξος τό ἀγκάθι νά μπήγεται στό χέρι του καί ψιθυρίζει «εἶσαι τυχε-
ρός, πού δέν μπῆκε στό μάτι σου». Χάνει τό παλληκάρι της ἡ αἰσιόδοξη πιστή μάνα καί
ψελλίζει, χωρίς νά φοβᾶται μήπως τήν παρεξηγήσουν ἤ τή θεωρήσουν τρελλή «Σέ
εὐχαριστῶ, Θεέ μου, πού μοῦ τό χάρισες 40 χρόνια».

Αὐτή ἡ αἰσιοδοξία δέν εἶναι γνώρισμα ἐλαφρόμυαλου καί μικρόνοου πλάσματος,
ἀλλά ἀνθρώπου, πού στηρίζει τήν ἐλπίδα του στό Θεό. Σωστά ἔχει εἰπωθεῖ πώς «ἡ
αἰσιοδοξία πατάει στό στέρεο ἔδαφος τῆς πίστης καί τῆς ἐλπίδας».

Γι’ αὐτό καί ὁ διάβολος, σημειώνει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, μᾶς βάζει λογισμούς ἀπό-
γνωσης καί προσπαθεῖ μέ αὐτούς νά μᾶς ἀποκόψει ἀπό τήν ἐλπίδα καί τήν πίστη μας
πρός τόν Θεό.

Τή δύναμη τῆς ἐλπίδας τοῦ πιστοῦ πολύ ὡραῖα τονίζει ὁ ποιητής μας μέ τούς στί-
χους:

«Μή φοβηθεῖς αὐτόν πού στήριξε
στήν πίστη ἐπάνω τήν ἐλπίδα.
τόν εἶδα στή ζωή νά μάχεται,
μά πάντα ἀνίκητο τόν εἶδα».
Μπροστά στίς δυσκολίες τῶν καιρῶν μας τό ζητούμενο εἶναι νά ἐπαυξήσουμε τήν

πίστη καί τήν ἐλπίδα μας πρός τό Θεό, πού εἶναι προϋποθέσεις τῆς λελογισμένης αἰσιο-
δοξίας, πού τόσο ἀπαραίτητη εἶναι γιά τήν ὑπέρβαση τῶν πάσης φύσεως ἀναφυομέ-
νων ἀντιξοοτήτων.

Γ.Στ.Μ.

ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
Ὁ Ἀμερικανός ἠθοποιός καί μουσικός τοῦ Χόλυγουντ Τζόναθαν Τζάκσον ἐντυ-

πωσίασε τούς πάντας, ὅταν κατά τήν βράβευσή του στήν ἐκδήλωση βραβείων 2012
γιά τηλεοπτικούς ἠθοποιούς δραματικῶν σειρῶν ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη του
γιά τήν ἔνταξη τοῦ ἰδίου καί τῆς νεαρῆς συζύγου του καί τῶν δύο παιδιῶν του στήν
Ἐκκλησία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Δέν ἐδίστασε μάλιστα νά κάνει τό σταυρό του
μπροστά σέ ἑκατομμύρια τηλεθεατές κατά τήν ὁμολογία τῆς πίστεώς του.
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Ὁ ἴδιος σέ συνέντευξή του σέ Ἕλληνα δημοσιογράφο μίλησε γιά τήν
μεταστροφή του στήν Ὀρθοδοξία ὕστερα ἀπό ἕνα φλογερό κήρυγμα  ἱερο-

κήρυκα, πού ἔκανε λόγο γιά τήν ριζωμένη βαθειά στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου ἀλαζο-
νεία.

Κάποια σημεῖα ἀπ’ ὅσα εἶπε στήν συνέντευξή του ἀξίζει νά παραθέσουμε, γιά νά
φανεῖ ἡ δυνατή πίστη του, τό θάρρος τῆς ὁμολογίας του ἀλλά καί ὁ τρόπος πού προ-
σπαθεῖ νά κάνει ἱεραποστολή στό ἀπνευμάτιστο περιβάλλον τῆς ἀμερικανικῆς τηλεό-
ρασης καί εἰδικότερα τοῦ Χόλυγουντ. 

1. «Μερικές προκλήσεις καί τραγωδίες χτύπησαν τή ζωή μας μέ ἀποτέλεσμα νά πέ-
σουμε στά γόνατα μέ πολύ ρεαλιστικό καί ἔντονο τρόπο»*.

2. «Ἡ ἔρημος (ἐννοεῖ τό περιβάλλον τοῦ Χόλυγουντ) μέ καλλιέργησε νά ζῶ τήν πίστη
καί νά ἀγαπῶ ὅλους ἄσχετα ἀπό τό τί πιστεύουν καί ἀπό ποῦ προέρχονται».

3. «Προσεύχομαι μέ ὅλη μου τήν καρδιά ὥστε, γενικά, πολλοί ἠθοποιοί καί καλλιτέ-
χνες νά ἀνακαλύψουν τήν ὀμορφιά τῆς ἀρχέγονης πίστης».

4. «Πιστεύω ὅτι πάντα ὑπάρχει χῶρος γιά ἱεραποστολική δράση στό Χόλυγουντ».
Στό σημεῖο αὐτό πρός ἐπίρρωση τῆς ἀπόψεώς του ἀνέφερε ἀπό τόν ἅγιο Σεραφείμ

τοῦ Σάρωφ: «Ἀπόκτησε τό ἅγιον Πνεῦμα καί χιλιάδες θά βροῦν τή σωτηρία τους».
Ὡραία καί ἡ κατάληξη αὐτῶν πού εἶπε:«Μέσῳ τῆς γνήσιας βίωσης τῆς πίστεως ἐν

Χριστῷ, ὁ κόσμος γύρω μας μεταμορφώνεται».
Θά περίμενε κανείς μέσα στόν κόσμο τοῦ Χόλυγουντ, ὅπου τό ἐνδιαφέρον ἐπικεν-

τρώνεται μόνο στή χρῆμα, τή δόξα, τήν προβολή καί τήν ἐπίδειξη νά ἀνθίσει ἕνα τέτοιο
λουλούδι, νά κυοφορηθεῖ ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος, ἕνας τόσο γνήσιος χριστιανός, ὁμο-
λογητής καί μάρτυρας τῆς ἀλήθειας ὅπως ὁ Τζόναθαν Τζάκσον!

Εἶναι ἕνα σύγχρονο θαῦμα κι ἄς ἰσχυρίζονται οἱ ἄπιστοι ὅτι στήν ἐποχή μας δέν γί-
νονται θαύματα.

Γ.Στ.Μ.

* Τά στοιχεῖα ἀπό τό τεῦχος 71 τοῦ περιοδικοῦ «Διάλογος», Ἰανουαρίου - Μαρτίου
2013, σελ. 24-25. 

Διόρθωση παροραμάτων

Στό προηγούμενο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας μέ ἀριθμό 253 (Μαρτίου-Ἀπριλίου 2014)
καί στό ἄρθρο τοῦ συνεργάτη μας Χαράλαμπου Ν. Χαραλαμπίδη τό ἀφιερωμένο στή μνή-
μη τοῦ π. Εὐσεβίου Βίττη ἐντοπίστηκαν τά ἑξῆς παροράματα πρός διόρθωση: στή σελίδα
6 καί στήν 1η παράγραφο, στίχ. 8ος, ἡ λέξη «ἡμέρα» νά διορθωθεῖ σέ «ἡμέρας» καί στή σε-
λίδα 62 καί στήν 3η παράγραφο, στίχ. 7ος ἡ λέξη «ὁμιλία» νά διορθωθεῖ σέ «ὁμιλήτρια».
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Η
περίφημη «Μονωδία διά τήν ἅλωση τῆς
πόλης» εἶναι ἔργο τοῦ Ἰωάννη Εὐγενι-
κοῦ, ἀδελφοῦ τοῦ πολύ γνωστοῦ ἐπι-

σκόπου τῆς Ἐφέσου τοῦ Μάρκου τοῦ Εὐγε-
νικοῦ. Ἔζησε στό πρῶτο μισό τοῦ 15ου αἰώνα,
ἔγινε διάκονος, ἀλλά καί τοποτητηρής τῆς Μη-
τροπόλεως Λακεδαίμονας, ὅταν καθαιρέθηκε
ὁ Μητροπολίτης της. Τά κείμενά του, θεολο-
γικές μελέτες, ὁμιλίες καί ποιήματα τόν
«καθιστοῦν δόκιμον συγγραφέα συνδυάζοντα
πηγαῖον τάλαντον καί παιδείαν» πράγμα πού
διαπιστώνουμε καί ἀπό τό ἔργο, πού ἐπιχει-
ροῦμε νά ἀποδώσουμε σέ νεοελληνικό λόγο
γιά νά τόν ἀπολαύσουμε καλύτερα:

«Χριστέ μου, βασιλιά ὅλου τοῦ κόσμου,
ἀλλοίμονο γιά τήν πόλη τοῦ Μεγάλου Θεοῦ,
γιά τήν ὁποία «δεδοξασμένα ἐλαλήθη»! Πα-
ναγία, Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ποῦ εἶναι ἡ με-
γαλώνυμη καί πολυπόθητη πόλη σου; Ποῦ
ὁ ὀφθαλμός τῆς γῆς, τό στήριγμα τοῦ γένους,
τό στολίδι τοῦ κόσμου; Ἀλοίμονο, πῶς
τολμῶ νά μιλῶ καί νά ἀναγγέλλω τή δεινή
καταστροφή; Πῶς δέν ἔχασα τά λογικά μου;
Πῶς ἔχω τή δύναμη νά μιλῶ, πῶς ὑποφέρω

νά ζῶ, νά πνέω, νά αἰσθάνομαι καί νά βλέ-
πω τό φῶς; ὦ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ, πού εἶστε
φρουροί καί φύλακές μας, πῶς ἀφήσατε τό
ἔργο τῆς φύλαξής μας;

Οἱ ἀσέβειές μας, τό πλῆθος τῶν ἀνομη-
μάτων μας στάθηκαν ἐμπόδιον στούς φύ-
λακες ἀγγέλους μας, ἀπομάκρυναν τήν πρό-
νοια τοῦ Θεοῦ καί μᾶς παρέδωσαν ὡς «ἕτοι-
μον θήραμα» στούς ἀνθρωποκτόνους δαί-
μονες καί στούς φοβερούς ἐχθρούς μας.

Τί ἔχουμε πάθει ἐμεῖς πού εἴμαστε παιδιά
τοῦ Θεοῦ καί κληρονομιά τοῦ Χριστοῦ; Ποι-
ός θά μοῦ δώσει γλυκό νερό ἤ καλύτερα τῆς
θάλασσας νερό γιά νά γίνουν πηγές καί
ἀσταμάτητοι ποταμοί τά δάκρυα πού χύνω
γιά τή θυγατέρα τῆς Σιών (Κωνσταντινού-
πολη) ὅσο τῆς ταιριάζει; Ὦ σφαγή καί φρι-
κτός θάνατος τοῦ Χριστοῦ γιά χάρη μας, ὦ
πανάγιο αἷμα τοῦ Κυρίου μας, ὦ σταυρέ τί-
μιε καί τροπαιοφόρο ὅπλο τοῦ Κυρίου
μας. Ἥλιε, ἐσύ πού ὅλα τά βλέπεις, πῶς
ἀνέχθηκες νά δεῖς τέτοιο πράγμα; (...) Πῶς
δέν ἔφριξες γιά τή μεγάλη συμφορά ἤ πῶς
εἶχες τό κουράγιο νά δεῖς τόσα κακά; Πῶς
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δέ σείσθηκε τό πᾶν; Πῶς δέν ἔπεσε συγ-
χρόνως καί ὁ οὐρανός; Πῶς δέν κλονίσθη-
κε ὅλη ἡ γῆ; Πῶς δέν ἐσχίσθησαν καί τώρα
οἱ πέτρες; Ἀνοίχτηκαν μνήματα, ἀναστή-
θηκαν (ξεθάφτηκαν) κόκκαλα ἁγίων πρίν τήν
ὥρα τους (ἐννοεῖ τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν
κατά τήν Δευτέρα Παρουσία).

Ἀλλοίμονό μου ὁ δύστυχος, πού ὅλα τά
εἶδα, τά ἔπαθα καί τά ἄκουσα· ἀλλοίμονό
μου, πού ἔζησα σέ τέτοιους καιρούς γιά νά
δῶ, νά θρηνήσω καί νά πενθήσω γιά τήν κοι-
νή συμφορά! Πῶς νά μή καταραστῶ τή
μέρα πού γεννήθηκα πολύ πιό δίκαια ἀπό
τόν Ἰώβ;

(...) Βουνά πέστε νά μᾶς σκεπάσετε·
Ἀναφωνοῦμε αὐτό πού εἶχε πεῖ ὁ Χριστός:
Εὐτυχισμένες οἱ στεῖρες πού δέν ἐγέννησαν
παιδιά, καί «εὐδαίμονες μαστοί οἵ οὐκ ἐθή-
λασαν». Γιατί ἦταν τῆς μοίρας μου νά δῶ
αὐτό πού ἦταν χάρμα τῶν ἀσεβῶν καί δική
μας ντροπή καί καταφρόνια.

(...) Ἀλοίμονο, χρυσή καί τρανή Πόλη,
ποιό ἀπό τά δικά σου νά κλάψω; Ποιό ἀπό
τά καλά σου νά θέσω σέ δεύτερη μοίρα;
Ποιό τρίτο, τέταρτο, πέμπτο ἤ πολλοστό νά
πενθήσω καί νά ἀναφέρω; Τόν πιό μεγάλο
ναό (τήν ἉγιαΣοφιά), πού φαντάζει ὡς
οὐρανός ἐπί τῆς γῆς, ὡς ἄλλος παράδεισος,
πού λάμπει καί ἀστράφτει ἀπ’ ὅπου κι ἄν
τόν δεῖς σάν ἄλλη ἀρχαία νύμφη καί βασί-
λισσα;

Θεέ μου (...), πῶς μονομιᾶς μᾶς ἐγκα-
τέλειψες, ἐσύ πού πάντοτε ἤσουν ὁ βοηθός
μας; Ποῦ εἶναι οἱ θησαυροί τῆς εὐσπλαγ-
χνίας σου; Πῶς μᾶς ἄφησε τό ἀνεξιχνίαστο
πέλαγος τῆς μακροθυμίας σου; Παντά-
νασσα Θεοτόκε, πού εἶσαι κυρία ὅλων τῶν
κτισμάτων, πού εἶσαι ὑπέρλογα ἁγιασμένη,
ἀμόλυντη πάνω ἀπό κάθε ἔννοια, καί γέν-
νησες τόν Χριστό κι ἔμεινες ἀντίθετα πρός
τά ἀνθρώπινα ἀειπάρθενος, γιατί τόσο
καταδίκασες τίς ἄθλιες γυναῖκες, πού δέν
ἔπαψαν ποτέ νά ἔχουν στό στόμα τους τό
πολυύμνητο ὄνομά σου; Ὅσο ἀναπνέουμε
καί ὑπάρχουμε θά σέ ἐπικαλούμαστε, θά

εἶναι μεγάλη ἡ πίστη μας σέ σένα καί ὕστε-
ρα ἀπό τόν Σωτήρα Χριστόν, τόν υἱόν σου
σύ εἶσαι σωτήρας καί πολιοῦχος, ἡ χάρη σου
καί ἡ σκέπη τῆς ἁγίας εἰκόνας σου εἶναι τό
καθαρό καί ζωογόνο αἷμα, πού μᾶς κρατᾶ
στή ζωή. Πῶς ἄφησες ἀπροστάτευτους τούς
ὁμοφύλους σου, πῶς μείναμε ἀκάλυπτοι
ἀπό τά φιλάνθρωπα σπλάγχνα σου; Ἄρα-
γε ἐξ αἰτίας μας ἔγινε παρανάλωμα τοῦ πυ-
ρός ὁ περιώνυμος καί πάγκαλος ναός σου
στίς Βλαχέρνες; Ἀπό τότε ἐγκατέλειψες τήν
Πόλη καί τούς ναούς προβλέποντας τήν
ἀπρέπειαν ἤ γιατί σιχάθηκες τήν μεγάλη φι-
λομοχθηρία μας.

Ὅμως ὁ Υἱός σου καί Θεός μας οὔτε τήν
μοιχαλίδα πού κάποτε τήν ὁδήγησαν μπρο-
στά του λόγω τῆς συμπαθείας κατέκρινε
ἀλλά καί τήν πόρνην μέ τό μύρον δέχτηκε
καί τήν Χαναναίαν ὄχι μόνον ἐλέησε ἀλλά
καί τήν  πίστη της, πού ἦταν πιό μεγάλη
ἀπό τῶν Ἰσραηλιτῶν, ἐθαύμασε.

Λοιπόν ἀπό πουθενά δέν ὑπάρχει οὔτε
οἶκτος οὔτε εὐσπλαγχνία; Ὦ πόσο τό μέ-
γεθος τῆς συμφορᾶς μας! Ὦ πόση ἡ σκλη-
ροκαρδία ἀπό τούς πολλούς! Ἔχουμε χά-
σει κάθε ἐλπίδα στίς προσδοκίες καί τούς
ἑαυτούς μας. Πόσο κοντά μας εἶναι ἡ τῆς
ἀποστασίας τυραννίδα; Πόσο πλανηθήκα-
με καί πόσος κίνδυνος καί γιά τούς ἐκλε-
κτούς; Πῶς μπορῶ νά μιλῶ γιά τό μεγάλο
κακό; Ποιός περίμενε νά μᾶς βρεῖ τόσο με-
γάλη συμφορά;

Ὅταν πρωτάκουσα γιά τή συμφορά, δυ-
σκολευόμουν νά πιστέψω καί νόμιζα ὁ
ἄθλιος ὅτι τρελάθηκαν, φλυαροῦν καί βλα-
στημοῦν αὐτοί πού τά λένε αὐτά, γιατί μοῦ
φαινόταν ἀδύνατο νά γίνουν αὐτά, σάν νά
ἔλεγε κάποιος ὅτι ἔπεσε ὄχι ἐκείνη ἡ ἀγγε-
λική πατρίδα, ἡ νοερά, ἀπαθής καί ἄϋλη κα-
τοικία, ἡ οὐράνια Ἱερουσαλήμ, ἀλλά ὁ οὐρα-
νός μέ τό παλαιό ἀποστάτη (τόν σατανᾶ)
μαζί μέ τούς δαίμονες, πού τόν ἀκολούθη-
σαν. Κι ἀφοῦ ἐκδιώχτηκε ἀπό τόν οὐρανό
γιά νά γεμίσει τόν τόπο μέ αἵματα, κατα-
στροφές καί ἀκαταστασίες.
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Φιλόχριστε καί ἰσαπόστολε Κωνσταντίνε,
πού εἶσαι ὁ μεγαλύτερος ἀπό τούς θεο-
στεφεῖς βασιλεῖς, σύ πού μέ τήν καλή ἀπό-
φασή σου (ἐννοεῖ τήν ἀναγνώριση τοῦ χρι-
στιανισμοῦ) πρῶτος αὔξησες τή δύναμη τοῦ
χριστιανισμοῦ καί συγχρόνως αὔξησες καί
τή δική σου δύναμη, ὁπωσδήποτε ξέσπασες
σέ μεγάλο θρῆνο στούς οὐρανούς... βλέ-
ποντας τήν ἅλωση καί καταστροφή τῆς
ἀγαπητῆς σου πόλεως.

Θυγατέρες τῆς Ἱερουσαλήμ,1, πού ἔρχε-
σθε ἀπό ἕνα πικρό θέαμα, πρῶτα ἤσασταν
στολισμένες, ὅπως συνηθίζουν οἱ ζωντανοί,
τώρα ἀφοῦ κλάψατε γιά τόν ἑαυτό σας καί
τά παιδιά σας, θρηνεῖτε καί τώρα καί θά
συνεχίσετε νά κλαῖτε πάντα. Δέν ξέρω τί
νά σᾶς πῶ καί τί νά προσευχηθῶ τώρα πού
μᾶς βρῆκαν οἱ συμφορές. Ἴσως καλύτερα
θά ἦταν νά μή παρουσιαζόσασταν ἄδοντας
τό θρηνητικό καί ἀπαίσιο ἄσμα τοῦ μύθου,
ἀλλά νά γινόσασταν  δένδρα2 καί πέτρες3

ἀφήνοντες σιωπηλά νά ρέουν τά δάκρυά
σας ὅπως ἀναφέρεται ὅτι ἔκαναν παλαιά
κάποιες ἐξ αἰτίας μεγάλων συμφορῶν».

Ἡ Μονωδία τοῦ Ἰωάννη τοῦ Εὐγενικοῦ
εἶναι ἕνα θρηνητικό ἄσμα σέ πεζό λόγο γιά
τήν ἅλωση τῆς μεγάλης πόλης τοῦ Κωνταν-
τίνου, ἀπό τόν ὁποῖο πῆρε καί τό ὄνομά της,
ἕνας θρῆνος γιά τό μεγάλο κακό πού μᾶς
βρῆκε τό 1453. Ἔχει δηλαδή κοινό θέμα μέ
τούς γνωστούς θρήνους, «τό Ἀνάκλημα τῆς
Κωνσταντινούπολης» καί «τό θρῆνο τῆς

Κωνσταντινούπολης», μεγάλα ποιήματα
ἀπό περισσότερους τῶν 100 πολιτικῶν ἀνο-
μοιοκατάληκτων στίχων.

Καλεῖ ὁ συγγραφέας μαζί μέ τόν ἄψυχο
κόσμο, (τόν οὐρανό, τά ἄστρα, τόν ἥλιο, τίς
πηγές, τούς ποταμούς καί τίς λίμνες) νά συμ-
μετάσχουν στή θλίψη τῶν Ἑλλήνων τό Χρι-
στό, τήν Παναγία καί τούς ἀγγέλους γιά τήν
ἅλωση, πού ἦλθε ὡς δίκαιη τιμωρία: «Ὦ πό-
σον τό τῶν ἡμετέρων ἀσεβημάτων, ἡλίκον
τό τῶν ἀνομημάτων πλῆθος, ὁ τήν ἡμετέ-
ραν παρεμβολήν, ὅ (τό ὁποῖο πλῆθος) τήν
τῶν ἁγίων ἐπίσκεψιν, ὅ πρό ὑμῶν τήν θεί-
αν ἡμῶν ἀποστῆσαν πρόνοιαν ἕτοιμον
ἡμᾶς ἐκδέδωκε θήραμα, τοῖς ἀπ’ ἀρχῆς
ἀνθρωποκτόνοις δαίμοσι καί δι’ αὐτῶν τοῖς
παλαμναίοις ἐχθροῖς» καί ἀλλοῦ· «Πῶς
ἀπεκλείσαμέν σου (Παναγία) τά φιλάν-
θρωπα σπλάγχνα;». 

Πετυχαίνει ὁ συγγραφέας νά μᾶς μετα-
φέρει καί κατά κάποιο τρόπο νά ζήσουμε
ἐκεῖνα τά φοβερά γεγονότα πού συνέβησαν
πρίν 560 χρόνια καί ἀποτελοῦν ἀπό τίς πιό
θλιβερές σελίδες τῆς Ἱστορίας μας. Πρέπει
ὅμως νά τά θυμούμαστε, γιατί δέν διδά-
σκεται κανείς μόνο ἀπό τά θετικά ἀλλά καί
τά ἀρνητικά, τά πρῶτα ἀνοίγουν τό δρόμο
του γιά τήν δημιουργία καί τήν πρόοδο, τά
δεύτερα δείχνουν τί πρέπει νά ἀποφεύγει γιά
νά μή σκοντάφτει στό δρόμο τῆς δημιουρ-
γίας.

1. Λουκ. κγ΄, 28, «Στραφεῖς δέ πρός αὐτάς ὁ Ἰησοῦς εἶπε· θυγατέρες Ἱερουσαλήμ μή κλαίετε ἐπ’ ἐμέ, πλήν ἐφ’ ἑαυ-
τάς κλαίετε καί ἐπί τά τέκνα ὑμῶν».

2. Ὁ Φαέθων γιός τοῦ Ἥλιου καί τῆς Κλυμένης ἕνα πρωΐ ἀνέβηκε στό ἅρμα τοῦ πατέρα του. Πῆγε τόσο ψηλά, πού ἔπε-
σε στό κενό (...) Ὁ Ζεύς ἔρριξε μιά ἀστραπή στόν πανέξυπνο ὁδηγό τοῦ ἅρματος· τόν χτύπησε μόνον τότε, ὅταν ὁ Φαέθων
ἔπεσε στό ποτάμι Ἠριδανό (...) Οἱ θυγατέρες τοῦ Ἥλιου θρήνησαν στό ποτάμι τόν ἀδελφό. Ἀπό τά δάκρυά τους προῆλθε
τό κεχριμπάρι. Οἱ ἴδιες μεταμορφώθηκαν σέ λεῦκες. Κερένυϊ «ἡ Μυθολογία τῶν Ἑλλήνων» ἐκδόσεις Γαλαξίας σελ. 207.

3. Ἡ Νιόβη ἦταν θαρραλέα βασίλισσα καί κόρη τοῦ λυβικοῦ βασιλιά Ταντάλου. Εἶχε 12 ἤ 14 παιδιά, ἕξι ἤ ἑπτά κορίτσια
καί ἕξι ἤ ἑπτά ἀγόρια. Ὑπερηφανεύτηκε γιά τήν πολυτεκνία της καί σύγκρινε τόν ἑαυτό της μέ τή Λητώ. Ἔλεγε ἔχω δώ-
δεκα ἤ κατά ἄλλη μαρτυρία δεκατέσσερα παιδιά καί πιό ὄμορφα ἀπό τήν Λητώ πού ἔχει μόνο δύο. Τότε ὁ Ἀπόλλων μέ τήν
ἀδελφή του, τήν Ἄρτεμη πῆραν  τά τόξα τους κι ἔβαλαν στό σημάδι ἐκεῖνος τούς γυιούς κι ἐκείνη τίς κόρες της. Ἔτσι ἡ
Νιόβη ἔμεινε μόνη κι ἔρημη στόν κόσμο. Ὁ Ζεύς ἔνιωσε λύπηση στή συμφορά της καί τήν μεταμόρφωσε σέ πέτρα στό Σί-
πυλο ὄρος, ἀπ’ ὅπου ἀκόμα καί τώρα τρέχουν τά δάκρυά τους. Πίστευαν δηλαδή ὅτι τά δάκρυα πού χύνονταν κάθε χρόνο
ἀπό ἕνα βράχο στό Σίπυλο, πού ἔμοιαζε μέ γυναικεῖο σῶμα, ἔβγαιναν ἀπό τά μάτια τῆς Νιόβης καί οἱ διαβάτες ἔδειχναν
τήν ἀπολιθωμένη μάνα. «Ἑλληνική Μυθολογία» ἐκδοτικῆς Ἀθηνῶν τόμος 2, σελ. 89, τόμος 1ος, σελ. 76.
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«Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Σερρῶν
καί Νιγρίτης κ. Θεολόγε,

………………………
Ὅσον ἀφορᾶ τίς ἐκκλησίες στό ἰταλικό

χῶρο, ἀφιερωμένες στόν ἅγιο Θεόδωρο, ὑπό
τίς δύο μορφές του, τόν Τήρωνα (νεοσύλλε-
κτος) καί τόν Στρατηλάτη (ὁ ἀρχηγός στρα-
τεύματος πού πετυχαίνει νικηφόρους πολέ-
μους ἤ ἐκστρατεῖες), εἶναι μᾶλλον ἐλάχιστες,
ὅπως π.χ. ἡ περίκεντρη (κυκλοτερής) ἐκκλη-
σία τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου (ὁ σημερινός ἐνο-
ριακός ναός τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων τῆς
ἰταλικῆς πρωτεύουσας, γενναία καί εὐγενής
δωρεά τῆς ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας)
στή Ρώμη, στούς πρόποδες τοῦ λόφου Palati-
no (ρωμαϊκά παλάτια), ἀρχαία διακονία, πού
ὑπῆρχε ἤδη στά τέλη τοῦ ΣΤ΄ αἰ. Εἰσερχόμε-
νοι  στό ναό παρατηροῦμε στήν ἁψίδα τόν
ἅγιο Θεόδωρο ἔργο τοῦ Federico Zuccari
(1540/1543-1609), ἐνῶ στό ἐπάνω μέρος βρί-
σκεται ψηφιδωτή παράσταση μέ τόν Χριστό
καί ἁγίους μέ πολλές ἀναστηλωτικές ἐπεμ-
βάσεις καί ἀρκετά ἐμπνευσμένη ἀπό τό ψη-
φιδωτό τῆς βασιλικῆς τῶν Santi Cosna e
Damiano (ἀνάργυροι ἅγιοι Κοσμᾶς καί Δα-
μιανός) στή Ρώμη (Fori impenali, ρωμαϊκές
ἀγορές), στό τεταρτοσφαίριο τοῦ θόλου τῆς
ἁψίδας, τοῦ ΣΤ΄ αἰ. μέ ἀπεικονίσεις τοῦ Χρι-
στοῦ ἐν μέσῳ τῶν Πέτρου, Παύλου, Κοσμᾶ καί
Δαμιανοῦ, Θεοδώρου καί Φήλικα Δ΄, πού κρα-
τεῖ πρότυπο τῆς ἐκκλησίας. Τό ψηφιδωτό τοῦ
ναοῦ τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου ἕπεται χρονολο-
γικά τοῦ ἀντιστοίχου ἔργου τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ
καί Δαμιανοῦ, δηλαδή μετά τόν ΣΤ΄ αἰ., ἐνῶ
ὑποστηρίζεται καί μία χρονολόγησή του πού
ἐγγίζει ἀκόμη καί τόν Ι΄ αἰ. πρίν δοθεῖ τό μνη-

μεῖο αὐτό στήν ὀρθόδοξη κοινότητα τῆς Ρώ-
μης καί πολύ παλαιότερα ἀνῆκε στήν Ἀδελ-
φότητα τῶν Ἐρυθρῶν Σακκοφόρων, ὅπως
ὀνομαζόταν χαρακτηριστικά, οἱ ὁποῖοι κατά
τήν Μεγάλη Παρασκευή ἔκαμαν λαϊκο-θρη-
σκευτική ἀναπαράσταση τοῦ θείου δράματος.

Φαίνεται ἔτσι, ὅτι τό πρόσωπο τοῦ ἁγίου
Θεοδώρου, τιμόταν ἐνωρίτατα στή Ρώμη,
κατ’ ἀρχαία παράδοση, παρά, ἐπαναλαμβά-
νουμε, τήν ἔλλειψη, στήν πολύναη καί πολυ-
θρύλητη Ἰταλία, ναῶν ἀφιερωμένων στόν ὡς
ἀνωτέρω δημοφιλῆ ἅγιο.

Βέβαια τό τεμάχιο λειψάνου πού λάβατε
Σεβασμιώτατε ἀπό τό Brindisi, ἀνῆκε στόν κα-
θεδρικό ναό τῆς πρώτης παραθαλασσίας
πόλης, ὡς πύλης μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσης
σέ ὅλα τά ὑλικά, πνευματικά καί διεκκλη-
σιαστικά ἐπίπεδα, ἰδίως μεταξύ τῆς Ἰταλίας
καί τῆς Ἑλλάδος. Ὁ καθεδρικός ναός εἶναι
ἕνα οἰκοδόμημα παλαιότερο, πού ὑπέστη
πολλές οἰκοδομικές ἐπεμβάσεις κατά τόν ΙΗ΄
αἰ., ὁ ὁποῖος ὅμως διατηρεῖ στό μέρος τῆς ἁψί-
δας του, ἐπιδαπέδια ψηφιδωτά τοῦ ΙΒ΄ αἰ.

Σᾶς παρακαλῶ θερμότατα, Σεβασμιώτα-
τε, νά δημοσιεύσετε ἐκ τῆς παρούσης ἐπι-
στολῆς αὐτά τά ἱστορικά-ἀρχαιολογικά στοι-
χεῖα, πού ἀφοροῦν τούς ἀναγνῶστες τοῦ
περιοδικοῦ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ».

Μέ πολλές εὐχαριστίες, τόν πλήρη σεβα-
σμό μου καί τήν μεγάλη ἐκτίμησή μου στό ἔργο
Σας, Σᾶς εὔχομαι καλό καί εἰρηνικό τό Πά-
σχα τοῦ 2014, ἀσπαζόμενος τήν Ὑμετέρα Σε-
βασμιότητα ἐν φιλήματι ἁγίῳ».

Κ. Χαραλαμπίδης

Μέ ἀφορμή τήν πρό ὀλίγων μηνῶν μετάβαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θε-
ολόγου στή Ρώμη καί στή Βενετία, καί τήν ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἰταλίας κ. Γεννάδιο
παραλαβή τεμαχίου τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος (βλ. «Ο ΑΓΙΟΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ» (Ἰανουάριος-Φεβρουάριος 2014), ὁ ὁμότιμος καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσ-
σαλονίκης κ. Κων/νος Χαραλαμπίδης ἀπέστειλε τήν παρακάτω ἐπιστολή, μέ ἐνδιαφέρουσες ἱστο-
ρικοῦ καί ἀρχαιολογικοῦ ἐνδιαφέροντος πληροφορίες.
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Η
πίστη τῆς Ἐκκλησίας στό Χριστό δό-
θηκε μέ τήν βοήθεια καί τή χάρη τοῦ
ἁγ. Πνεύματος: «Ὅτι οὐδείς ἐν Πνεύ-

ματι Θεοῦ λαλῶν λέγει ἀνάθεμα Ἰησοῦν, καί
οὐδείς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν εἰ μή ἐν
Πνεύματι ἁγίῳ». Συνεπῶς, ἡ ἑνότητα τῆς πί-
στης, ἡ ὁμόνοια («ὅτι στήκετε ἐν ἐνί Πνεύματι,
μιᾷ ψυχῇ, συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ Εὐαγ-
γελίου», Φιλ. 1, 27) καί ἡ ἑνότητα τοῦ Πνεύ-
ματος ταυτίζονται ἐδῶ. «Οἱ ἕν Πνεῦμα λα-
βόντες, καί ἐκ μιᾶς ποτισθέντες πηγῆς, οὐκ
ὀφείλουσι διχονοεῖν», ἐπειδή «οἱ κατά Πνεῦμα
ὄντες τά τοῦ Πνεύματος φρονοῦσιν». Ὁ
πνευματολογικός αὐτός χαρακτήρας τῆς πί-
στης καί τῆς ἑνότητας, τῆς ὁμόνοιας καί τῆς
ὁμοφροσύνης πάνω σ’ αὐτή, φαίνεται πολύ κα-
θαρά ἀπό τό χωρίο Α΄ Κορ. 2, 10-16: «Ἡμῖν
δέ ὁ Θεός ἀπεκάλυψεν διά τοῦ Πνεύματος
αὐτοῦ· τό γάρ Πνεῦμα πάντα ἐρευνᾷ… Ἡμεῖς
δέ οὐ τό πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν, ἀλλά
τό Πνεῦμα τό ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τά ὑπό
τοῦ Θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν. Ἅ καί λαλοῦμεν
οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις,
ἀλλ’ ἐν διδακτοῖς Πνεύματος ἁγίου… Ἡμεῖς
δέ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν». 

Ἡ ἔννοια τῆς τελευταίας φράσης «νοῦν Χρι-
στοῦ», ὅπως φαίνεται καί ἀπό τό περιεχόμενο
ὁλόκληρου τοῦ δεύτερου κεφάλαιου, ἔχει
ταυτόχρονα καί χριστολογικό καί πνευματο-
λογικό χαρακτήρα. Τό ἔχουμε «νοῦν Χριστοῦ»
ἐδῶ σημαίνει ἔχουμε «Πνεῦμα Χριστοῦ».

«Ἡμεῖς δέ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν, τουτέστι τό
Πνεῦμα τό λαλοῦν ἐν ἁγίοις, καί ἐκκαλύπτον
αὐτοῖς μυστήρια, καί θεῖόν τινα νοῦν ἀπο-
φαῖνον τόν ἐν αὐτοῖς». Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ, λοιπόν, ἔχει τόν «νοῦν Χριστοῦ», δηλ.
τό ἅγιο Πνεῦμα, τό ὁποῖο τήν ὁδηγεῖ «εἰς
πᾶσαν τήν ἀλήθειαν». «Οὐ γάρ ἐξ ὄρους
κατῄεσαν, στήλας φέροντες λιθίνας ἐπί τῶν
χειρῶν οἱ Ἀπόστολοι, καθάπερ Μωυσῆς,
λέει ὁ Χρυσόστομος· ἀλλά τό Πνεῦμα ἐν τῇ
διανοίᾳ περιφέροντες, καί θησαυρόν τινα
καί πηγήν δογμάτων καί χαρισμάτων καί πάν-
των τῶν ἀγαθῶν ἀναβλύζοντες, οὕτω παντα-
χοῦ περίῃεσαν, βιβλία καί νόμοι γινόμενοι διά
τῆς χάριτος (τοῦ Πνεύματος) ἔμψυχοι». Συ-
νεπῶς, ἡ χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἡ ἀγά-
πη Του καί ἡ κοινωνία Του μέσα στήν
Ἐκκλησία, ἤ, ὅπως λέει ὁ Χρυσόσομος, «ἡ
τοῦ Πνεύματος κυνέρνησις» ἤ «ἡ πραεῖα αὔρα
τοῦ Πνεύματος», εἶναι ἐκεῖνο πού πραγμα-
τοποιεῖ καί συγκρατεῖ τήν ἑνότητα τῆς πίστης
στήν Ἐκκλησία. 

Ὁ ἴδιος ὁ Ἀπόστολος ἄρχισε τό κήρυγμα
τῆς πίστης τοῦ Χριστοῦ «ἐκπεμφθείς ὑπό τοῦ
Πνεύματος, τοῦ ἁγίου», καί ὁ λόγος «τοῦ κή-
ρυκος καί ἀποστόλου, διδασκάλου ἐθνῶν ἐν
πίστει καί ἀληθείᾳ» ἦταν «μάχαιρα τοῦ
Πνεύματος» - «ἐν ἀποδείξει Πνεύματος καί
δυνάμεως». Ἡ γνώμη του πάνω σέ κάθε ζή-
τημα ἦταν ἀπό τό «Πνεῦμα Θεοῦ ἔχειν», καί
γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία τοῦ Παύλου ἦταν καί

ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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εἶναι «ἐπιστολή Χριστοῦ … ἐγγεγραμμένη οὐ
μέλανι, ἀλλά Πνεύματι Θεοῦ ζῶντος». Ἡ πνευ-
ματολογική ἀρχή τῆς πίστης τῆς Ἐκκλησίας
ἔχει ὁριστεῖ στήν πρώτη Ἀποστολική Σύνοδο,
στήν ὁποία πῆρε μέρος καί ὁ Παῦλος, καί εἶναι
ἡ ἑξῆς: «Ἔδοξε τῷ ἁγίῳ Πνεύματι καί ἡμῖν»,
δηλαδή, «τῷ ἁγίῳ Πνεύματι» καί «τοῖς ἀπο-
στόλοις καί τοῖς πρεσβυτέροις σύν ὅλῃ τῇ
Ἐκκλησίᾳ». 

Ἡ θεανθρώπινη αὐτή καθολική ἀρχή, στήν
ὁποία, ὅπως πολύ ὀρθά παρατηρεῖ ὁ π.
Ἰουστῖνος Πόποβιτς, περιλαμβάνεται ὁλό-
κληρη ἡ μέθοδος τῆς θεανθρώπινης δράσης τῆς
Ἐκκλησίας στόν κόσμο, ἐκφράζει πλήρως καί
ἐπιβεβαιώνει τό θεανθρώπινο περιεχόμενο τῆς
πίστης, τῆς εὐσέβειας, τῆς ἀλήθειας, τῶν δογ-
μάτων τῆς Ἐκκλησίας. Καί στό σημεῖο αὐτό

ἀκριβῶς πλησιάζουμε πάλι τό μυστήριο τῆς κα-
θολικότητας τῆς Ἐκκλησίας, ὡς πνευματο-
λογικό-χαισματικό μυστήριο τῆς ἑνότητας
τῆς Ἐκκλησίας στήν πίστη, τήν ὁμόνοια, τήν
ἀλήθεια, τήν εὐσέβεια, στό ἅγιο Πνεῦμα. Αὐτή
ἡ «ἐν Πνεύματι» ἑνότητα καί καθολικότητα
αὐτῶν πού ἀποτελοῦν τό συμπλήρωμα τοῦ σώ-
ματος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐκείνη ἡ διαρκῶς συ-
νεχιζόμενη Πεντηκοστή, «ἡ αὔρα τοῦ Πνεύ-
ματος», ὅπως λέει ὁ Χρυσόστομος, δηλ. ἡ πα-
ρουσία καί ἐνέργεια καί κοινωνία τοῦ τρίτου
προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδας στήν Ἐκκλησία.

Οἱ ἄνθρωποι-ἐχθροί
συνήθως δροῦν μέ τήν ἀφαίρεση
τῆς εἰρήνης τῶν ἀγαθῶν, τῆς εὐημερίας.

Ὁ Διάβολος-ἐχθρός κινεῖται ἀντίστροφα:
Πολλαπλασιάζει ὑπερβολικά τίς ἀπαιτήσεις μας.
Αὐξάνει πέρα ἀπ’ τό σημεῖο κορεσμοῦ
τίς ἀπολαύσεις μας.
Ὑπερτρέφει παχυδερμικά τόν ἐγωϊσμό μας.

...Κι ὕστερα
καθόμαστε καί προβληματιζόμαστε
πῶς νά διαβοῦμε τή στενή τήν πύλη ...

Στ. Δήμου 

Ἀθανασίου Γιέβτιτς (Ἱερομονάχου, Μητροπλ πρώην Ἐρζεγοβίνης),
Ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 1984, σσ. 122-125.
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Ηπόλις τῶν Σερρῶν, τήν ὁποίαν ὁ Ἡρόδοτος ἀναφέρει μέ τό ὄνομα ΣΙΡ-ΡΙΣ ἡ Παιονική, ἐπανειλημμένως κατεστράφη ἀπό τούς ἐχθρούς τῆς Πα-τρίδος μας, ἀλλά πάντοτε ἀνεσυγκροτεῖτο, ἀνελάμβανε καί συνέχιζε τήνἀνοδικήν της πορείαν. Καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς μακραίωνης δουλείαςτης, ἀπό τῆς ἁλώσεώς της ὑπό τῶν Τούρων τό 1383 μέχρι τῆς ἀπελευθερώσεώςτης τήν 29ην Ἰουνίου 1913 ὑπό τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, ὕστερα, δηλαδή, ἀπόσυνεχῆ κατοχήν 530 ἐτῶν, ὑπῆρξεν ἐθνική ἔπαλξις τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τό με-γαλύτερον πνευματικόν κέντρον εἰς ὁλόκληρον τήν Ἀνατολικήν Μακεδονίαν.Καθ’ ὅλον τοῦτο τό μακρόν χρονικόν διάστημα, οἱ Σερραῖοι δέν ἔπαυσαν οὐδ’ἐπί στιγμήν νά ἀγωνίζωνται διά τήν ἐθνικήν των ἐπιβίωσιν καί τήν διάσωσιντῆς θρησκείας καί τῆς γλώσσης των, διατηροῦντες πάντοτε ἀμείωτον τό ἐθνι-κόν των φρόνημα καί ἄσβεστον τήν ἐλπίδα τῆς ἀπελευθερώσεώς των.Μετά τήν πρώτην ἐκ θεμελίων καταστροφήν της τό 1206 ὑπό τοῦ Βουλγά-ρου Βασιλέως Ἰωαννίτση ἡ πόλις τῶν Σερρῶν ὑφίσταται κατά τήν πορείαν τοῦχρόνου, τρεῖς ἀκόμη καταστροφάς ἀπό τούς Βουλγάρους κατά τά ἔτη 1913,1916-1918 καί 1941-1945. Κατά τήν διάρκειαν αὐτῶν περιουσίες διαρπάζονται,ἀκίνητα πυρπολοῦνται, σφαγές καί ὁμηρίες συντελοῦνται εἰς μεγάλην κλίμακα,πλῆρες πρόγραμμα ἐξουθενώσεως τοῦ πληθυσμοῦ καί τοῦ φρονήματός τουἐφαρμόζεται, λεία τά πάντα, πλήν ἑνός, τῆς ἀδάμαστης ἑλληνικῆς ψυχῆς.Τό ἱστορικόν γεγονός τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν εἶναιὁρόσημον διαχρονικῆς σημασίας δι’ αὐτήν, διότι πρίν ἀπό 100 συναπτά ἔτη ὁἙλληνικός Στρατός εἰς μίαν ἀκατάσχετον προέλασιν, τρέποντας εἰς ἄτακτονφυγήν τούς Βουλγάρους, εἰσήρχετο τήν 29ην Ἰουνίου 1913 ὡς ἐλευθερωτής εἰςαὐτήν.
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Εἶχε προηγηθεῖ τό ἀκόλουθον ἀγωνιῶδες τηλεγράφημα τοῦ ΜητροπολίτουΣερρῶν Ἀποστόλου πρός τόν Βασιλέα Κωνσταντῖνον δι’ ἐπίσπευσιν τῆς προελά-σεως τοῦ στρατοῦ μας καί τήν κατάληψιν τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν: «Ἡ πόλις τῶν Σερρῶν ἐγκαταληφθεῖσα ἀπό ἡμερῶν παρά τῶν βουλγαρικῶν
στρατιωτικῶν καί πολιτικῶν Ἀρχῶν διωκήθη ὑπό τοῦ Μητροπολίτου, ἀλλά πο-
λυάριθμοι Βούλγαροι κομιτατζῆδες τῆς περιφερείας προσβάλλουν ἔκτοτε τήν
πόλιν ἐπί σκοπῷ λεηλασίας καί πυρπολήσεως. Οἱ πολίται ἀμύνονται καί ἀπωθοῦσι
τάς ἐπιθέσεις. Ἀλλά φόβος μέγας ὑπάρχει, μήπως ἐξαντληθῶσιν ἐπί τέλους καί
τότε ἡ ἑλληνικωτάτη αὐτή πόλις θά μεταβληθῆ εἰς ἐρείπια. Ἡ πόλις ὁλόκληρος
ὑποβάλλει εἰς τήν Ὑμετέραν Μεγαλειότητα τήν θερμήν παράκλησιν, ἵνα εὐαρε-
στουμένη διατάξη τήν ἐπίσπευσιν τῆς καταλήψεώς της».Καί τήν 29ην Ἰουνίου, ὅταν ἅπαντα εἶχον μεταβληθεῖ εἰς στάχτην καί καπνούς,καί ἀφάνιζαν ἀπό τήν χαράν τῆς ζωῆς μίαν ὡραίαν καί πολυάνθρωπον πόλιν, τάςΣέρρας, ὁ Ἑλληνικός Στρατός τῆς 7ης Μεραρχίας, ὑπό τόν Συνταγματάρχην Να-πολέοντα Σωτήλην, ἀκολουθούμενος καί ἀπό τούς ἐπιστρέφοντας οἴκαδε  Σερ-ραίους, εἰσῆλθεν εἰς τήν ἐρειπωμένην πόλιν καί κατελάμβανε αὐτήν, ἐν ὀνόματιτοῦ Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων Κωνσταντίνου.Οἱ Σερραῖοι μέ βαθεῖαν συγκίνησιν ἄκουσαν καί ἀνέγνωσαν τήν ἀκόλουθονΠροκήρυξιν τοῦ Διοικητοῦ τῆς 7ης Μεραρχίας Συνταγματάρχου Ναπολέοντα Σω-τήλη, ὁ ὁποῖος κατέλαβε τήν πόλιν τῶν Σερρῶν: «Ἐν ὀνόματι τοῦ Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων Κωνσταντίνου ἀπελευθερῶ τάς Σέρ-
ρας ἀπό τοῦ ζυγοῦ τῶν βαρβάρων καί εἰδεχθῶν ἐπιδρομέων, καταλαμβάνω τήν
πόλιν, προσκαλῶ δέ πάντας τούς κατοίκους, ἀνεξαρτήτως φυλῆς, γλώσσης καί
θρησκεύματος, νά ἐπανέλθωσιν εἰς τάς εἰρηνικάς ἀσχολάς των, βέβαιοι ὄντες, ὅτι
ὑπό τό σκῆπτρον τῆς Α.Μ. τοῦ Βασιλέως μας καί ὑπό τήν προστασίαν τοῦ
ἀνδρείου ἡμῶν στρατοῦ, θέλουσιν ἀπολαμβάνει καί ἀπολύτου ἰσονομίας καί ἐξα-
σφαλίσεως τιμῆς καί περιουσίας».

Ζήτω ὁ Βασιλεύς Κωνσταντῖνος ὁ μέγας, ζήτω ὁ Λαός τῶν Σερρῶν.
Σέρραι, 28 Ἰουνίου 1913

Ὁ Μέραρχος τῆς  Ἑβδόμης Μεραρχίας
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΣΩΤΗΛΗΣ

Ἑκατόν ἕνα συναπτά ἔτη παρῆλθον ἀπό τήν εὐλογημένην ἐκείνην ἡμέραν τῆς29ης Ἰουνίου 1913, κατά τήν ὁποίαν ἡ πόλις τῶν Σερρῶν ἀνέκτησε καί πάλιν τήνπολυπόθητον ἐλευθερίαν της. Τό ἱστορικόν γεγονός τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν Σερρῶν τήν 29ην Ἰουνίου1913 ἔχομεν χρέος νά τό ἑορτάζωμεν μεγαλοπρεπῶς ὅλοι οἱ ἁπανταχοῦ Σερ-ραῖοι. Τιμῶντες δέ καί μεγαλύνοντες τούς συντελεστάς της, ἐπιβάλλεται νάἐκφράζωμεν πάντοτε τήν πρός αὐτούς εὐγνωμοσύνην μας, διότι μέ τούς ἀγῶναςκαί τάς θυσίας των, μᾶς ἐχάρισαν τό πολυτιμώτατον ἀγαθόν τῆς ἐλευθερίας. Συγ-χρόνως δέ πρέπει νά ὑποσχώμεθα πρός αὐτούς, ὅτι δέν θά ὑστερήσωμεν ἐκείνων- ἄν παραστῆ ἀνάγκη - πρός προάσπισιν τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καί τῆς ἐδα-φικῆς ἀκεραιότητος τῆς φιλτάτης μας Ἑλληνικῆς Πατρίδος, ὄντες πανέτοιμοι νάπροτάξωμεν τά στήθη μας καί νά βροντοφωνήσωμεν καί πάλιν πρός οἱονδήποτεἐπίβουλον τοῦ πατρίου ἑλληνικοῦ μας ἐδάφους: «Ἄλτ! Τίς εἶ; Ἐδῶ ΕΛΛΑΣ, Χώρα Ἡρώων καί Ἡμιθέων!» καί νά πέσωμεν ὑπέρΠίστεως καί Πατρίδος, «... τοῖς κείνων ρήμασι πειθόμενοι....!».
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Ἀγαπῶ τά χέρια σας.
Δέν εἶναι πλασμένα οὔτε
ἀπό ἀσήμι, μήτε ἀπό χρυσό
κι ὅμως ἀξίζουν πολύτιμο,
ἀνεκτίμητο θησαυρό.

Ἀγαπῶ τά χέρια σας.
Ἔχουν χάρισμα μεγάλο
σταλμένο ἀπό τόν οὐρανό,
ἱκανότητα θαυμαστή
πού ἔχει χάρη θεϊκή.

Ἀγαπῶ τά χέρια σας.
Μεταδίδουν τήν εὐλογία
τοῦ πανάγαθου Θεοῦ
καί δίνουν ἐλπίδα, χαρά
σέ κάθε λαβωμένη καρδιά.

Ἀγαπῶ τά χέρια σας
γιατί κάθε λέξη πού γράφει
βγαλμένη μέσα ἀπ’ τήν ψυχή,
σ’ αὐτόν πού τή διαβάζει δίνει
κουράγιο γιά ἐλπιδοφόρα ζωή.

Ἀγαπῶ τά χέρια σας.
Σᾶς βλέπω σέ ὥρα προσευχῆς
μέ τά χέρια σταυρωμένα νά
ζητᾶτε γιά μᾶς ἀπό τό Θεό τό
καλό, τό δίκαιο καί τό σωστό.

Μέ τήν ἐπιφοίτηση τοῦ ἁγίου
Πνεύματος
κατά τή διάρκεια
τῆς θείας Λειτουργίας
ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος
μετατρέπονται μέ τρόπο
μυστηριακό, θεϊκό
σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ.

Κι ἐσεῖς προσκαλεῖτε
ἐμᾶς τούς πιστούς
νά προσέλθουμε μέ δέος
στήν Ἱερά Πύλη,
τή μυστηριακή, μεγαλειώδη ὥρα
γιά νά δεχθοῦμε τά θεῖα δῶρα
μέ πίστη, ἀγάπη καί φόβο Θεοῦ.

Μέ τά χέρια σας τά εὐλογημένα
κοινωνεῖτε ἐμᾶς τούς πιστούς,
εὐχόμενος ἀπό τά βάθη
τῆς πατρικῆς σας καρδιᾶς
δύναμη γιά τόν
σκληρό ἀγώνα τῆς ζωῆς,
μέ μοναδικό σκοπό
τή σωτηρία τῆς ψυχῆς.

Ἀλίκη Διαμαντῆ
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Ρῶσοι Ἐπιστήμονες-Καθηγητές 
τοῦ Πανεπιστημίου Μόσχας 

στήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης
Ἀπό τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς, 25 Μαΐου μέχρι τήν

Πέμπτη, 29 Μαΐου, βρέθηκε στήν πόλη τῶν Σερρῶν
μία ἀποστολή ἐπιστημόνων-ἱστορικῶν, ἀποτελου-
μένη ἀπό τέσσερις καθηγητές τοῦ Κρατικοῦ Πανε-
πιστημίου «Λομονόσοφ» τῆς Μόσχας, κατόπιν προ-
σκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί τοῦ τμή-
ματος Σερρῶν τῆς Unesco.

Τήν ἀποστολή ἀποτελοῦσαν οἱ κ.κ. α) Σεργκέι
Κάρποφ, Ἀκαδημαϊκός, μέλος τῆς Ρωσικῆς Ἀκαδημίας
Ἐπιστημῶν, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Μεσαιωνικῶν
Σπουδῶν καί Πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Βυ-
ζαντινῶν Σπουδῶν τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας, β) Δρ.
Μιχαήλ Γκρατσιάνσκι, Καθηγητής τοῦ Τμήματος
Μεσαιωνικῶν Σπουδῶν καί Γραμματέας τῆς Ἐθνικῆς
Ἐπιτροπῆς Βυζαντινῶν Σπουδῶν, γ) Δρ. Ἄννα Ζα-
χάροβα, Ἱστορικός Τέχνης, Καθηγήτρια στό Τμῆμα
Ἱστορίας τῶν Τεχνῶν τῆς Ἱστορικῆς Σχολῆς τοῦ
Πανεπιστημίου «Λομονόσοφ», μέ εἰδίκευση στή Βυ-
ζαντινή Τέχνη καί δ) Δρ. Εὐτυχία Νταβάνκοβα, Κα-
θηγήτρια Νεοελληνικῶν καί Γερμανικῶν τοῦ Τμήμα-
τος Ξένων Γλωσσῶν τῆς Ἱστορικῆς Σχολῆς τοῦ Πα-
νεπιστημίου «Λομονόσοφ». Σκοπός τῆς ἐπισκέψεως
ἦταν ἡ γνωριμία τους μέ τά ἱστορικά καί ἐκκλησια-
στικά μνημεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Τό πρωΐ τῆς Δευτέρας, 26 Μαΐου, τά μέλη τῆς ἀπο-
στολῆς ὑποδέχθηκε καί καλωσόρισε στά γραφεῖα τῆς

Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Θεολόγος. Ἡ συ-
νάντηση μέ τόν Σεβασμιώτατο ἔγινε σέ
ἰδιαιτέρως ἐγκάρδιο κλῖμα. Ὁ Σεβ. Ποι-
μενάρχης μας ἀφοῦ τούς καλωσόρισε,
τούς εὐχήθηκε καλή διαμονή στήν Ἱερά
Μητρόπολή μας, καί τούς ὁμίλησε γιά
τήν φυσιογνωμία τοῦ τόπου μας, τά
ἐκκλησιαστικά καί ἱστορικά μνημεῖα τῆς
περιοχῆς καί γιά τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας
μας. Εὐχαρίστησε ἐπίσης τήν κ. Ἐμμα-
νουηλίδου τοῦ τοπικοῦ τμήματος τῆς
Unesco γιά τήν συνεισφορά της στήν
πραγματοποίηση τῆς ἐπισκέψεως.

Ὁ Καθηγητής κ. Σεργκέι Κάρποφ,
εὐχαρίστησε ἐγκαρδίως τόν Σεβα-
σμιώτατο γιά τήν ἀβραμιαία φιλοξενία
τῆς ὁμάδος τῶν καθηγητῶν ἀπό τήν
Ἱερά Μητρόπολή μας, ἐξέφρασε τόν
θαυμασμό του γιά τήν ἱστορία, τόν πο-
λιτισμό καί τά μνημεῖα τῆς περιοχῆς μας,
ὡς ὁ βυζαντινός Ναός τῶν Ἁγίων Θεο-
δώρων Σερρῶν καί ἡ Ἱερά Μονή Τιμί-
ου Προδρόμου. Ζήτησε ἐπίσης τήν συ-
νέχιση τῆς συνεργασίας ἀνάμεσα στήν
τοπική μας Ἐκκλησία καί τό Πανεπι-
στήμιο Λομονόσοφ, μέ τήν ἀποστολή
καί ἄλλων ἐπιστημόνων στήν Ἱερά Μη-
τρόπολή μας, μέ σκοπό τήν γνωριμία
καί μελέτη τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί
ἱστορικῶν μνημείων τῆς περιοχῆς μας
καί τήν προβολή τους στήν χώρα τους.
Τέλος προσκάλεσε τόν Σεβασμιώτατο
Ποιμενάρχη μας νά ἐπισκεφθεῖ συντό-
μως τήν Μόσχα καί τό Πανεπιστήμιο
Λομονόσοφ. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπο-
δεχόμενος τήν πρόσκληση εὐχαρίστη-
σε θερμῶς τόν Κοσμήτορα τοῦ Πανε-
πιστημίου Λομονόσοφ.
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Ὁ Σεβασμιώτατος στή Λέσβο καί τή Χίο
* Τό διήμερο 3 καί 4 Μαΐου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης

μας μετέβη στή νῆσο Λέσβο, κατόπιν εὐγενοῦς προ-
σκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μηθύμνης κ. Χρυ-
σοστόμου, καί ἔλαβε μέρος στο ἀρχιερατικό συλλεί-

τουργο πού τελέσθηκε τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων,
4 Μαΐου, στόν Ἱερό Ναό Παμμεγ. Ταξιαρχῶν Μαν-
ταμάδου μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῶν ἐγκαινίων
αὐτοῦ. Κατόπιν παρακλήσεως τοῦ οἰκείου Ποιμε-
νάρχου χοροστάτησε καί ὁμίλησε στόν ἑσπερινό.

* Τό διήμερο 13 καί 14 Μαΐου, ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας κ. Θεολόγος, μετέβη στή Χίο, προσκεκλη-
μένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου, ὅπου
ἔλαβε μέρος στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις, μέ τήν εὐκαι-

ρία τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγ. Ἰσιδώρου.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, Τρίτη 13
Μαΐου, χοροστάτησε στόν πανηγυρικό
Ἑσπερινό καί στή συνέχεια ἔλαβε μέ-
ρος στή λιτάνευση τῶν ἱερῶν λειψάνων
τοῦ ἁγ. Ἰσιδώρου. Ἡ λιτανεία ξεκίνη-
σε ἀπό τό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγί-
ου Μηνᾶ  Χίου καί κατευθύνθηκε στήν
πλατεία Βουνακίου ὅπου ἐκεῖ ὁ σεπτός
Ποιμενάρχης μας ἀναφέρθηκε στήν
ζωή καί τό ἔργο τοῦ ἁγίου Ἰσιδώρου
χαρακτηρίζοντας εὐλογημένη τή Χίο,
καθώς ἀποτέλεσε τόν τόπο μαρτυρίου
τοῦ ἁγίου πού καταγόταν ἀπό τήν
Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου καί στό
τέλος σημείωσε: «Ἄν κατάφερε αὐτός
ὁ τόπος νά σταθεῖ ὄρθιος εἶναι γιατί
ὑπῆρξαν πρότυπα ἀπό τό παρελθόν
ἀλλά καί πρόσφατα ἀκόμα πού τοῦ ἔδει-
ξαν ὅτι εἶναι ὡραῖο νά θυσιάζεσαι γιά
ὑψηλά ἰδανικά ὅπως ὁ Χριστός καί ἡ
Πατρίδα. Αὐτή εἶναι μία πολύτιμη  προ-
σφορά τῆς Ἐκκλησίας μας στήν πιό δύ-
σκολη στιγμή τῆς πατρίδας μας».

Τήν ἁγιώνυμο ἡμέρα, Τετάρτη 14
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Ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου καί τά ὀνομαστήρια

τοῦ Ποιμενάρχου μας
Μέ ἐκκλησιαστική εὐλάβεια καί σε-

μνότητα ἀλλά καί πανηγυρική λαμ-
πρότητα, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἑόρ-
τασε τή μνήμη τοῦ ἁγίου, ἐνδόξου καί
πανευφήμου  ἀποστόλου καί Εὐαγγε-
λιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου κατά
τήν ὁποία ἑορτάζει τά ὀνομαστήριά του
ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, Τετάρτη
7 Μαΐου, στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό,
πού τελέστηκε στόν πανηγυρίζοντα
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεο-
λόγου Σερρῶν, χοροστάτησε ὁ Σεβ.

Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καί
Πλαταμῶνος κ. Γεώργιος, ὁ ὁποῖος κή-
ρυξε καί τό θεῖο λόγο καί συμμετεῖχαν
οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Βρεσθένης κ.
Θεόκλητος, Σιδηροκάστρου κ. Μακά-
ριος, Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, Ἀμορί-
ου κ. Νικηφόρος, Πατάρων κ. Ἰωσήφ
καί ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολό-
γος.

Τήν ἁγιώνυμο ἡμέρα, στήν πανη-
γυρική πολυαρχιερατική θεία Λει-
τουργία πού τελέστηκε στόν Ἱ. Καθε-
δρικό καί Προσκυνηματικό Ναό τῶν Ἁγ.
Θεοδώρων Σερρῶν προεξῆρχε ὁ Σεβ.

Μαΐου, συλλειτούργησε στήν πανηγυρική θεία Λει-

τουργία μέ τόν οἰκεῖο Ἱεράρχη κ. Μάρκο.

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Παρεκκλησίου
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τό Σάββατο, 17 Μαΐου,

τελέσθηκαν τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου τῶν
Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ Παμμεγ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν.

Σύμφωνα μέ τήν λειτουργική τάξη, τήν Παρασκευή
τό ἀπόγευμα, 16 Μαΐου, μεταφέρθηκαν στό Ἱερό Πα-
ρεκκλήσιο τά ἱερά λείψανα, ἀπό τό Σεβ. Μητροπο-
λίτη μας κ. Θεολόγο καί ἐψάλη ἡ ἀκολουθία τῆς ἐνα-
πόθεσης τῶν ἱερῶν λειψάνων στήν Ἁγία Τράπεζα.
Ἀκολούθησε ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός τῶν Ἐγκαι-
νίων.

Τήν ἑπομένη, Σάββατο 17 Μαΐου, ὁ Σεβασμιώ-
τατος παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν, προέστη στήν

ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων καί στήν πρώτη ἀρχιερα-
τική θ. Λειτουργία στό ἐγκαινιασμένο πλέον Ἱερό Πα-
ρεκκλήσιο.
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σκυνηματικό Ναό τῶν Ἁγ. Θεοδώρων κατά τή θεία
Λειτουργία.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας δέχθηκε στό Ἐπισκοπεῖο
τίς εὐχές τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν μοναχῶν, τῶν
ἀρχόντων τῆς περιοχῆς καί τοῦ χριστεπωνύμου πλη-

ρώματος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, μετά τή θεία Λει-
τουργία μέχρι τό μεσημέρι καί ἀπό νωρίς τό ἀπόγευ-
μα ἕως τό βράδυ.

Λήξη τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων
τῆς Μητροπόλεώς μας

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 11 Μαΐου 2014, πα-
ραμονή τῆς Ἱερᾶς μνήμης τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἱερο-
μάρτυρος Ἰωάννου τοῦ Σερραίου, (12 Μαΐου), προ-
στάτου τῆς νεότητος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, στό

Ποιμενάρχης μας καί συλλειτούργη-
σαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Βρεσθένης κ.
Θεόκλητος, Σύρου κ. Δωρόθεος, Σιδη-
ροκάστρου κ. Μακάριος, Ζιχνῶν καί
Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος, Πατρῶν κ.
Χρυσόστομος, Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης,
Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντε-
λεήμων ἐνῶ παρέστη συμπροσευχόμε-
νος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νευροκοπί-
ου (Πατρ. Βουλγαρίας) κ. Σεραφείμ.

Κατά τήν διάρκεια τῆς θείας Λει-
τουργίας τό θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστο-
μος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στόν τιμώ-
μενο ἅγιο καί εὐχήθηκε ἐγκαρδίως τά
δέοντα στόν ἑορτάζοντα σεπτό Ποιμε-
νάρχη μας.

Πρίν τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας συγκινημένος
εὐχαρίστησε τό Θεό διότι τόν ἀξίωσε νά
ὑπηρετεῖ ὡς Ἐπίσκοπος τήν εὐλογημέ-
νη Ἱερά Μητρόπολη τῶν Σερρῶν καί
Νιγρίτης καί εὐχαρίστησε στή συνέχεια
τούς σεπτούς Ἱεράρχες  πού συλλει-
τούργησαν μαζί του, τούς παρισταμέ-
νους ἄρχοντες τῆς πόλης καί τοῦ Νομοῦ
καί τό μέγα πλῆθος τῶν πιστῶν πού κα-
τέκλυσαν τόν Ἱ. Καθεδρικό καί Προ-
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Ἄρχισε μετά ἡ ἐκδήλωση μέ τήν συμ-
μετοχή ὅλων τῶν ἐνοριῶν.

Ἐννέα Κατηχητικά παρουσίασαν τό
Συναξάρι, Ἀπολυτίκιο κάποιου ἁγίου
ἀπό τά μαθήματα τῆς φετινῆς χρονιᾶς.
Ὡραία ἡ ἐμφάνιση τῶν παιδιῶν μέ τό λά-
βαρο, τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου καί τήν εὐλά-
βεια τῶν παιδικῶν ψυχῶν.

Μιά μαθήτρια ἀπό τά Κατηχητικά
τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκουτάρεως,
τελειόφοιτος ἐξ ὀνόματος ὅλων τῶν τε-
λειοφοίτων τῶν Κατηχητικῶν ἀποχαι-
ρέτησε  τίς Κατηχητικές Συντροφιές
ἐκφράζοντας τά συναισθήματα χαρᾶς
καί εὐγνωμοσύνης γι’ αὐτά πού ἔμαθε
καί ἔζησε.

Στή συνέχεια παιδιά τῶν ἐνοριῶν χά-
ρηκαν τήν ὀμορφιά καί τήν χαρά τῶν
ὁμαδικῶν παιχνιδιῶν.

Νικήτριες μέ δῶρο - ἐνθύμιο ἀνα-
δείχθηκαν οἱ Κατηχητικές ὁμάδες τοῦ
Ἁγίου Δημητρίου Σερρῶν καί τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ μας Ναοῦ.

Ἀμέσως μετά ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε
μέ λόγο πατρικῆς ἀγάπης ἐνθύμιο -
εὐλογία τήν Καινή Διαθήκη στούς τε-
λειοφοίτους τῶν Κατηχ/ κῶν Σχολείων
ἐν ὄψει τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων, τό
βιβλιαράκι μέ τό βίο τοῦ Νεομάρτυρος
ἁγίου Νικήτα στούς Κατηχητές, Κατη-
χήτριες καί ἕνα καλαίσθητο προσευχη-
τάριο σέ ὅλους, παιδιά καί μεγάλους.

Μουσική ἐκδήλωση τῆς παιδικῆς
ὀρχήστρας - χορωδίας γιά τή λήξη

τῆς σχολικῆς περιόδου
Ὅπως εἶναι παράδοση ὅλα τά χρόνια,

ἔτσι καί φέτος φτάνοντας στό τέλος
τῆς φετεινῆς σχολικῆς περιόδου ὀργα-
νώθηκε μουσική ἐκδήλωση ἀπό τά παι-
διά τοῦ συλλόγου «Παιδική ὀρχήστρα -
χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Σερρῶν καί Νιγρίτας» τό Σάββατο 31

χῶρο τῶν ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων «Χριστοῦ
Πηγή» στή Χρυσοπηγή, πραγματοποιήθηκε ἡ λήξη
τῶν Κατηχητικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀπό τίς 5 μ.μ. κατέφθαναν τά ποῦλμαν πού μετέ-
φεραν τά παιδιά τῶν Κατ/κῶν Συντροφιῶν ὅλων τῶν
βαθμίδων τῶν ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεώς μας μέ τούς
Κατηχητές, Κατηχήτριες καί τούς ὑπευθύνους Ἱερεῖς
κάθε ἐνορίας.

Περί τήν 6ην μ.μ. εἶχαν συγκεντρωθεῖ περί τά 600
παιδιά. Μέ τήν ἄφιξη τοῦ Μητροπολίτη μας τελέσθηκε
ὁ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεολόγου.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Μητροπολίτης,
πνευματικός πατέρας ὅλων μας, ἔδωσε εὐλογία - ἐνθύ-
μιο σέ ὅλους ἕνα παιδικό προσευχητάρι. Στή συνέχεια
πῆραν ὅλοι τήν ὑλική εὐλογία, ἕνα πλῆρες σάντουϊτς. 
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λίας μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἦταν ἐκεῖ

- ὡς πρόεδρος τοῦ συλλόγου - γιά νά
χαρεῖ, νά χειροκροτήσει καί νά δώσει τίς
ἐγκάρδιες πατρικές του εὐχές καί εὐλο-
γίες γιά τή συνέχιση τοῦ ὑπέροχου
αὐτοῦ ἔργου.

Εὐχαριστίες σέ ὅλους τούς συνεργά-
τες δασκάλους, μέλη τοῦ ΔΣ τοῦ συλ-
λόγου καί γονεῖς - καί νά εὐχηθοῦμε καί
τοῦ χρόνου.

Καλή ἀντάμωση, πρῶτα ὁ Θεός, τόν
Σεπτέμβριο.

Χειροθεσία Ἱερέως
Κατά τή θ. Λειτουργία πού τέλεσε ὁ

Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος,
τήν Κυριακή, 1 Ἰουνίου, στόν ἱερό Ναό

Κοιμ. Θεοτόκου Ξηροτόπου χειροθέ-
τησε σέ σταυροφόρο οἰκονόμο τόν
συνταξιοῦχο Ἱερέα καί πρώην ἐφημέ-
ριο τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ π. Λάζα-
ρο Μυλωνᾶ.

Μαΐου στίς 7.30 μ.μ. στήν αἴθουσα τοῦ «Ὀρφέα»
Σερρῶν, πού πλέον χρησιμοποιεῖ μόνιμα ἡ τοπική μας
ἐκκλησία γιά τίς ποικίλες ἐκδηλώσεις της.

Πλημμύρισε ἡ αἴθουσα ἀπό κόσμο, γονεῖς παιδιά,
φίλους, συγγενεῖς, ὅλοι χαρούμενοι καμάρωσαν τά παι-

διά πού ἔπαιξαν σέ ἀτομική ἐμφάνιση ἤ σέ σύνολα μου-
σικά κομμάτια στό πιάνο καί στήν κιθάρα, ἀναδει-
κνύοντας ἔτσι τίς γνώσεις καί τήν πρόοδο τῆς χρονιᾶς
πού μόλις τέλειωσε. Ὅλα τά παιδιά χειροκροτήθηκαν
θερμά γιά τήν ἄψογη ἐμφάνισή τους.

Τό ἀποκορύφωμα ἦρθε μέ τήν παρουσία τῆς μεγά-
λης παιδικῆς χορωδίας πού σέ ἄψογη ἐμφάνιση καί
ἀπόδοση μᾶς χάρισε τήν εὐκαιρία νά ἀπολαύσουμε
ἐξαιρετικά, μελωδικά τραγούδια πού μᾶς συγκίνησαν,
μᾶς ἐνθουσίασαν καί ξεσήκωσαν ἕνα δυνατό καί συ-
νεχές χειροκρότημα. Τήν χορωδία διηύθυνε καί συ-
νόδευε στό πιάνο ὁ διευθυντής μας κ. Χρῆστος Καλ-
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4ήμερη προσκυνηματική 
ἐκδρομή Ἱ.Μ. Ναοῦ 

Παμμεγίστων 
Ταξιαρχῶν Σερρῶν

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμ-
μεγίστων Ταξιαρχῶν, μέ τίς εὐλογίες
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας κ. Θεολόγου καί ἐπικεφαλῆς τόν
πρωτοπρεσβύτερο π. Ἀναστάσιο
Πάππο, πραγματοποίησε 4ήμερη
προσκυνηματική ἐκδρομή στήν
Ἄρτα - Πάλαιρο - Λευκάδα - Πρέ-
βεζα - Σύβοτα - Πάργα - Παξούς. Ἡ
ἀναχώρηση ἔγινε τό πρωί τῆς Δευ-
τέρας 2 Ἰουνίου μπροστά ἀπό τήν
Ἐθνική Τράπεζα μέ ἕνα Τουριστικό
Λεωφορεῖο. 

Ἀκολουθώντας τήν Ἐγνατία ὁδό
ἔφτασαν στήν Ἄρτα, ὅπου ἐπισκέ-
φθηκαν τήν Ἱερά Μονή τῆς Κάτω
Παναγιᾶς. Ἡ Μονή ἱδρύθηκε τόν
13ο αἰώνα ἀπό τή Βασίλισσα τοῦ Δε-
σποτάτου τῆς Ἠπείρου Θεοδώρα, ἡ
ὁποία μετά τό θάνατο τοῦ συζύγου
της ἐμόνασε ἐδῶ γιά 10 χρόνια.
Μετά τήν κοίμησή της ἀνακηρύ-
χτηκε ἀπό τήν ἐκκλησία μας ἁγία. Ἡ
Μονή τιμᾶται στό Γενέσιο τῆς Θεο-
τόκου καί σήμερα - ἀπό τό 1953 -
εἶναι γυναικεῖα Μονή. Μετά τό προ-
σκύνημα ἐπέστρεψαν στήν πόλη τῆς
Ἄρτας, τήν πρωτεύουσα τοῦ Δε-
σποτάτου τῆς Ἠπείρου, τήν πόλη μέ
τά πολλά Βυζαντινά μνημεῖα μέ κο-
ρυφαῖο τό Ναό τῆς Παρηγορήτισσας. 

Ὁ Ναός ἀποτελεῖ τό λαμπρότερο
Βυζαντινό οἰκοδόμημα τῆς Ἄρτας
καί ὁλόκληρου τοῦ Δεσποτάτου.
Εἶναι τό καύχημα τῶν κατοίκων τῆς
περιοχῆς. Εἶναι ἡ «ἀρχόντισσα» τῆς
σημερινῆς Ἄρτας. Ἀποτελοῦσε τό

καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρηγορήτισσας καί
εἶναι ἀφιερωμένος στόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεο-
τόκου. Ἱδρυτής, ἡ Βασίλισσα Θεοδώρα. Μετά τήν
Ἄρτα, καί ἀφοῦ πέρασαν δίπλα ἀπό τό ἱστορικό
«Γιοφύρι τῆς Ἄρτας», κατευθύνθηκαν πρός τήν
Πρέβεζα μέ προορισμό τήν Πάλαιρο γιά διανυ-
κτέρευση. Ἀπό τήν Πρέβεζα πέρασαν στήν Αἰτω-
λοακαρνανία διασχίζοντας τήν ὑποθαλάσσια σή-
ραγγα πού ἑνώνει τήν Πρέβεζα μέ τό Ἄκτιο μή-
κους 910 μέτρων. Ἡ Πάλαιρος εἶναι μιά ὑποθα-
λάσσια κωμόπολη κτισμένη κοντά στήν Ἀρχαία

ὁμώνυμη πόλη. Σήμερα χάρη στήν πανοραμική
θέση της συγκεντρώνει πλῆθος ἐπισκεπτῶν Ἡ θέα
πρός τήν Λευκάδα εἶναι μαγευτική.

Τήν ἑπομένη μέρα, Τρίτη 3 Ἰουνίου, προορισμός
τους ἦταν τό ὄμορφο νησί τῆς Λευκάδος. Ἀφοῦ
πέρασαν τή γέφυρα πού ἑνώνει τή Στερεά Ἑλλά-
δα μέ τή Λευκάδα κατευθύνθηκαν πρός τήν
Ἱερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης γιά νά προ-
σκυνήσουν τή θαυματουργή εἰκόνα Της. Ἡ Πα-
ναγία ἡ Φανερωμένη θεωρεῖται Προστάτιδα τῆς
Λευκάδος. Ἡ ἵδρυση τῆς Μονῆς ἀνάγεται στά χρό-
νια τοῦ Μ. Κων/νου. Οἱ Λευκαδίτες παρήγγειλαν
τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας σέ ἁγιογράφο, ἐφημέριο
τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως. Ἐκεῖνος
μετά ἀπό σχετική προσευχή καί νηστεία διαπί-
στωσε ὅτι τό σχέδιο φανερώθηκε μέ θαυμαστό τρό-
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Νωρίς τό ἀπόγευμα ἐπέστρεψαν
στήν Πάργα γιά μιά γνωριμία μέ τή
μικρή γραφική πολιτεία, πού εἶναι
κτισμένη ἀμφιθεατρικά καί ἀποτελεῖ
ἕνα ἀπό τά ὡραιότερα παραθερι-
στικά κέντρα τῆς χώρας. Μετά τήν
Πάργα ἐπιστροφή στά Σύβοτα γιά
ξεκούραση.

Τήν τέταρτη ἡμέρα, Πέμπτη 5
Ἰουνίου, μετά τό πρωινό πῆραν τό
δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς. Διά μέσου τῆς
Ἡγουμενίτσας ἔφτασαν στήν πόλη
τῶν Ἰωαννίνων μέ τήν ὄμορφη λίμνη
καί τή μεγάλη ἱστορία της. Τό μεσι-
μέρι ἀναχώρησαν γιά ἕναν ἀπό τούς
γραφικότερους οἰκισμούς τῆς Ἑλλά-
δος, τό Μέτσοβο, πατρίδα πολλῶν
Ἐθνικῶν Εὐεργετῶν. Κτισμένο ἀμφι-
θεατρικά σέ μιά ἀπό τίς βουνοκορ-
φές τῆς Πίνδου (ὑψόμετρο 1160 μ.),
προκαλεῖ τούς ἐπισκέπτες μέ τόν
πλοῦτο του, τήν ἐναλλαγή τοῦ το-
πίου καί τόν τρόπο ζωῆς τῶν κα-
τοίκων. Τό Μέτσοβο γνώρισε μεγά-
λη ἀνάπτυξη κατά τή διάρκεια τῆς
Τουρκοκρατίας, χάρη στή διοικητι-
κή αὐτονομία πού παραχωρήθηκε
ἀπό τούς Τούρκους. Σήμερα συγ-
κεντρώνει πλῆθος ἐπισκεπτῶν.

Μετά τό γεῦμα ἀναχώρησαν γιά
τίς Σέρρες, ἀφοῦ προηγουμένως πέ-
ρασαν ἀπό τόν Βελβεντό Κοζάνης,
γιά ὁλιγόωρη ξεκούραση καί καφέ.
Νωρίς τό βράδυ μέ εὐχαριστίες στόν
Ἅγιο Θεό καί τούς Μεγάλους Τα-
ξιάρχες ἔφτασαν στίς Σέρρες γεμά-
τοι εὐχάριστες ἐντυπώσεις καί ἀνα-
μνήσεις.

πο ἀπό τήν Παναγία «Φανερωμένη» καί ἀρκέ-
στηκε νά ὁλοκληρώσει τήν εἰκόνα μέ χρώματα.
Τό 1886 ἡ Μονή καταστράφηκε ἀπό πυρκαγιά
καταστρέφοντας  καί τήν Εἰκόνα. Τό ἑπόμενο
ἔτος ἀνοικοδομήθηκε ἡ Μονή καί ἁγιογραφή-
θηκε νέα Εἰκόνα, ἡ ὁποία ὑπάρχει μέχρι σήμε-
ρα. 

Μετά τό προσκύνημα εἶχαν μιά στάση γιά νά
γνωρίσουν τήν πόλη τῆς Λευκάδος καί στή συ-
νέχεια ἀναχώρησαν γιά τήν Πρέβεζα, ὅπου καί
γευμάτισαν. Νωρίς τό ἀπόγευμα πήραν τό δρό-
μο γιά τό τρίτο Ἱερό προσκύνημα, τή Μονή τοῦ
Προφήτου Ἡλιοῦ Μαυροβούνων κοντά στήν
ἀρχαία Νικόπολη. Ἐκεῖ τούς ὑποδέχθηκε μέ με-
γάλη χαρά ὁ Σερραῖος Ἱερομόναχος π. Νίκων
Κουτσίδης, ὁ ὁποῖος τούς διηγήθηκε μέ λίγα λό-
για τήν ἱστορία τῆς Μονῆς. Ἡ Μονή ἱδρύθηκε τό
ἔτος 1720 ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἱερομονάχου Καλ-
λίστου. Ἡ προσφορά της πρός τούς ὑπόδουλους
χριστιανούς τῆς περιοχῆς ὑπῆρξε ἀνεκτίμητη στή
διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας. Στά χρόνια τῆς κα-
τοχῆς (1943-44) οἱ Γερμανοί πυρπόλησαν τή
Μονή, ἐπειδή ἀποτελοῦσε κέντρο Ἐθνικῆς ἀντι-
στάσεως τῆς περιοχῆς. Μετά τήν κατοχή ἡ
Μονή μεταφέρθηκε σέ ἀνεγερθέν ἐκ θεμελίων νέο
κτηριακό συγκρότημα, 15 χιλιόμετρα ἀπό τήν
Πρέβεζα, ὅπου παραμένει μέχρι σήμερα. Μετά
τό προσκύνημα προορισμός τους τά Σύβοτα τῆς
Θεσπρωτίας, ἕνα κοσμοπολίτικο τουριστικό θέ-
ρετρο κτισμένο μέσα σ’ ἕνα πανέμορφο κολπί-
σκο.

Τήν Τρίτη ἡμέρα, Τετάρτη 4 Ἰουνίου, μετά τό
πρωινό ἀναχώρησαν γιά τό λιμάνι τῆς Πάργας,
γιά μιά σύντομη θαλάσσια ἐκδρομή στό πανέ-
μορφο νησάκι τῶν Παξῶν.

Πρωτεύουσα τῶν Παξῶν εἶναι ὁ γραφικός Γάϊ-
ος πού προστατεύεται ἀπό δύο νησάκια, τήν Πα-
ναγιά καί τόν Ἅγιο Νικόλαο. Οἱ Παξοί χαρα-
κτηρίζονται ἀπό τήν πυκνή βλάστηση καί κυρίως
φημίζονται γιά τούς ἀπέραντους ἐλαιῶνες του.
Εἶναι νησί μέ πολλά σπήλαια καί θειοῦχες πηγές.
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Ἐκλογές Ἀρχιερέων
Τήν Τετάρτη, 25 Ἰουνίου, συνεδρίασε ἡ Ἱερά Σύ-

νοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί
ἐξέλεξε τέσσερις νέους Μητροπολίτες γιά τίς χη-
ρεύουσες Μητροπόλεις Φωκίδος, Ἰωαννίνων,
Ἐλασσῶνος καί Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσά-
λων.

Γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη Φω-
κίδος ἐξέλεξε τόν Θεοφιλέστατο
Ἐπίσκοπο Ἀνδρούσης κ. Θεό-
κτιστο. Ὁ νέος Μητροπολίτης
ἐξελέγη ἀπό τήν Ἱεραρχία τῆς
Ἐκκλησίας μέ 42 ψήφους. Στή
διαδικασία τοῦ τριπρόσωπου ὁ
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος
Ἀνδρούσης ἔλαβε 50 ψήφους
ἀπό 73 ψηφισάντων, ὁ Πανοσ.
Ἀρχιμ. Νεκτάριος Καλύβας 45
ψήφους καί ὁ Πανιερ. Μητρο-
πολίτης Μαραθῶνος κ. Μελί-
των 16 ψήφους. 

Ὁ ἐψηφισμένος Μητροπολί-
της Φωκίδος κ. Θεόκτιστος (κατά κόσμον Θεόδωρος)
γεννήθηκε στή Σπάρτη τό 1954, ὅπου παρακολούθησε
τίς ἐγκύκλιες σπουδές του καί στή συνέχεια σπούδα-
σε Θεολογία στό Ἐθνικό καί Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Ἀθηνῶν λαμβάνοντας τό πτυχίο του τό
1977.

Ἐκάρη Μοναχός στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρό-
μου Στεμνίτσας Γορτυνίας τό 1973, χειροτονήθηκε Διά-
κονος στήν ἴδια Ἱερά Μονή τό 1973 καί χειροτονήθηκε
Πρεσβύτερος καί Ἀρχιμανδρίτης τό 1977 στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίου Νικολάου Μεγαλοπόλεως ἀπό τό Μακα-
ριστό Μητροπολίτη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως
κυρό Θεόφιλο.

Ὑπηρέτησε ὡς Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ἀπό τό ἔτος 1981.
Παράλληλα ἄσκησε τό λειτούργημα τοῦ Θεολόγου Κα-
θηγητή στό Γυμνάσιο - Λύκειο τῆς Μεγαλόπολης, ὅπου
χρημάτισε καί ὡς Διευθυντής.

Ὑπεύθυνος γιά τήν πνευματική κίνηση τῆς περιοχῆς
τῆς Μεγαλόπολης, πού ἀριθμεῖ 50 ἐνορίες, ὑπηρέτη-
σε τήν Ἱερά Μητρόπολή του ἐπί 36 συνεχιζόμενα ἔτη.

Στίς 14 Ὀκτωβρίου 2009, ἐξελέγη
βοηθός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μο-
νεμβασίας καί Σπάρτης, μέ τόν τίτλο τῆς
Πάλαι πότε Διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς
Ἀνδρούσης.

Χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος στίς 25
Ὀκτωβρίου 2009 στόν Ἱερό Ναό τοῦ
Ὁσίου Νίκωνος Σπάρτης ἀπό τόν Μα-
καριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί
Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο.

Γιά τήν Ἱερά
Μητρόπολη Ἰωαν-
νίνων, ἐξέλεξε τόν
Πανοσ. Μάξιμο
Παπαγιάννη, μέ 46
ψήφους. Στή δια-
δικασία τοῦ τρι-
πρόσωπου ὁ Πα-
νοσ. Ἀρχιμ. Μάξι-
μος Παπαγιάννης
ἔλαβε 50 ψήφους
ἀπό 73 ψηφισάν-
των, ὁ Πανοσ.
Ἀρχιμ. Δημήτριος
Ἀργυρός 37 ψήφους καί ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ.
Ἀμφιλόχιος Στεργίου 20 ψήφους.

Ὁ ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Ἰωαν-
νίνων κ. Μάξιμος Παπαγιάννης γεννή-
θηκε στό Λεβερκούζεν τῆς Γερμανίας τό
1968 ἀπό γονεῖς Ἕλληνες μετανάστες.

Τό 1988 μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν θε-
ολογικῶν σπουδῶν του στήν Ἑλλάδα
ἐπέστρεψε στή Γερμανία ὅπου καί ὑπη-
ρέτησε σέ ναό τῆς Στουτγκάρδης.

Συμμετεῖχε σέ εἰδικά προγράμματα γιά
τούς μετανάστες καί ἔχει συνεργαστεῖ μέ
δήμους γερμανικῶν πόλεων, μέ βου-
λευτές, μέ τόν ἀκαδημαϊκό χῶρο γιά τήν
ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῶν
μεταναστῶν καί γιά πλῆθος ἄλλων κοι-
νωνικῶν δράσεων.

Στίς 30 Δεκεμβρίου τοῦ 2008 ἐπέ-
στρεψε στήν Ἑλλάδα καί ὑπηρετεῖ ἀπό
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τότε ὡς ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν.

Τό 2009 ἀνέλαβε προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου
Παντελεήμονος Ἀχαρνῶν, καί τό 2011 ἀνέλαβε Πρω-
τοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Ἡ χειροτονία τοῦ νέου Μητροπολίτου Ἰωαννίνων
τελέσθηκε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Παντελεήμονος ὁδοῦ
Ἀχαρνῶν ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο, τό Σάβ-
βατο, 28 Ἰουνίου.

Γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη
Ἐλασσῶνος ἐξέλεξε τόν Πανοσ.
Ἀρχιμ. Χαρίτωνα Τούμπα μέ 68
ψήφους. Στή διαδικασία τοῦ τρι-
πρόσωπου ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. Χαρί-
των Τούμπας ἔλαβε 68 ψήφους
ἀπό 73 ψηφισάντων, ὁ Πανοσ.
Ἀρχιμ. Κοσμᾶς Περχανίδης 9 ψή-
φους καί ὁ π. Κλήμης Κοτσομύτης
6 ψήφους.

Ὁ ἐψηφισμένος Μητροπολίτης
Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων Τούμπας
(κατά κόσμον Χρίστος) γεννήθηκε
στήν Κοζάνη. Εἶναι ἀπόφοιτος τῆς

Ἀνωτέρας Ἐκκλ. Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ἐνῶ σπούδασε
Θεολογία στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης. Χειροτονήθηκε διάκονος τό 1996 καί Πρε-
σβύτερος τό 1998. Διετέλεσε ὡς ἐφημέριος Ἱεροκή-
ρυκας στήν Ἱ.Μ. Λαγκαδᾶ καί ἀπό τό 2000 ὡς Ἱερο-
κήρυκας, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί Πρω-
τοσύγκελλος στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἐλασσῶνος.

Ἡ χειροτονία τοῦ νέου Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος
τελέσθηκε τήν Κυριακή, 29 Ἰουνίου, στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Παύλου ὁδοῦ Ψαρῶν, ἀπό τόν Μακαριώτατο
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώ-
νυμο.

Γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος καί Φα-
ναριοφερσάλων ἐξέλεξε τόν Πανοσ. Ἀρχιμ. Τιμόθεο
Ἄνθη μέ 61 ψήφους. Στήν διαδικασία τοῦ τριπρό-
σωπου ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. Τιμόθεος Ἄνθης ἔλαβε 60 ψή-
φους, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ρεντίνης κ. Σεραφείμ 17 ψή-
φους καί ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος Νικολόπουλος
8 ψήφους ἐπί 72 ψηφισάντων.

Ὁ ἐψηφισμένος
Μητροπολίτης
Θεσσαλιώτιδος
καί Φαναριοφερ-
σάλων κ. Τιμόθε-
ος διετέλεσε
Γραμματέας τῆς
Συνοδικῆς Ἐπι-
τροπῆς Τύπου,
Δημοσίων Σχέσε-
ων καί Διαφωτί-
σεως καί ἱερα-
τικῶς προϊστάμε-
νος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Φιλοθέης τοῦ Δή-
μου Φιλοθέης.

Ἡ χειροτονία τοῦ νέου Μητροπολί-
του Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερ-
σάλων τελέσθηκε στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου
Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου Ἀθηνῶν τή
Δευτέρα, 30 Ἰουνίου, ἀπό τόν Μακα-
ριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο.

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Παρεκκλησίου
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τό Σάβ-

βατο, 28 Ἰουνίου, ἔγιναν τά ἐγκαίνια
τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου Ἁγίων Δώ-
δεκα Ἀποστόλων καί θείας Μεταμορ-
φώσεως πού βρίσκεται στήν κοιλάδα
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Σερρῶν.

Σύμφωνα μέ τό τυπικό τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας, τήν Παρασκευή, 27
Ἰουνίου, μεταφέρθηκαν στό Ἱερό Πα-
ρεκκλήσιο τά λείψανα, ἀπό τό Σεβ. Μη-
τροπολίτη μας κ. Θεολόγο καί ἐψάλη ἡ
ἀκολουθία τῆς ἐναποθέσεως τῶν ἱερῶν
λειψάνων στήν Ἁγία Τράπεζα. Ἀκο-
λούθησε ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός
τῶν Ἐγκαινίων.

Τήν ἑπομένη, Σάββατο 28 Ἰουνίου, ὁ
Σεβασμιώτατος παρουσίᾳ πλήθους
πιστῶν πού προσῆλθαν ἀπό τήν πόλη
τῶν Σερρῶν, προέστη στήν ἀκολουθία
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τῶν Ἐγκαινίων καί στήν πρώτη ἀρχιε-
ρατική θ. Λειτουργία στό ἐγκαινιασμέ-
νο πλέον Ἱερό Παρεκκλήσιο.

Ἀπό τίς ποιμαντικές δραστηριότη-
τες τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νι-
γρίτης κ. Θεολόγος κατά τό μήνα Μάϊο
καί τό μήνα Ἰούνιο:

– Λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε στούς Ἱ. Ναούς:
Παμμεγ. Ταξιαρχῶν Μανταμάδου (4/5),
Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν (8/5), Ἁγ. Ἀθα-
νασίου Ἀδελφικοῦ (11/5), Ἁγ. Ἰωάννου
τοῦ Σερραίου Σερρῶν (12/5), Ἁγ. Μηνᾶ
Χίου (14/5), Παμμεγ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν
(17/5, 18/5, 21/5, 8/6 καί 29/6), Ἁγ. Λυ-
δίας τῆς ὁμωνύμου Ἀδελφότητος στήν
Ἀσπροβάλτα (20/5), Ἁγ. Δημητρίου Πε-
πονιᾶς  (25/5),  Κοιμ. Θεοτόκου Ξηρο-
τόπου (1/6), Ἁγ. Τριάδος Ἄνω Ὀρεινῆς
(9/6), Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου στό
Προκόπι Εὐβοίας (14/6), Ἁγ. Παρα-
σκευῆς Σερρῶν (22/6), Δώδεκα Ἀπο-
στόλων καί θείας Μεταμορφώσεως
Σερρῶν (28/6) καί Διονυσίου τοῦ Ἀρε-
οπαγίτου Ἀθηνῶν (30/6).

– Χο ρ ο σ τ ά τ η σ ε στήν Ἀκολουθία
τοῦ Ἑσπερινοῦ στούς Ἱ. Ναούς:  Παμ-
μεγ. Ταξιαρχῶν Μανταμάδου (3/5), Ἁγ.
Ἰωάννου Θεολόγου Σερρῶν (7/5), Παμ-
μεγ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν (16/5), Ἁγ.
Κων/νου καί Ἑλένης Νέων Βρασνῶν
(20/5), Ἀναλήψεως Σερρῶν (28/5), Ἁγ.
Τριάδος Σκουτάρεως (8/6), Ἁγ Ἰωάννου
τοῦ Σερραίου καί Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ
Σερρῶν (10/7), Δώδεκα Ἀποστόλων
καί θείας Μεταμορφώσεως (27/6).

– Τέ λ ε σ ε : α) Ἁγιασμό μέ τήν εὐκαι-
ρία τῶν ἐγκαινίων τῆς ἐνοριακῆς αἴθου-
σας  Ξηροτόπου (1/6) καί στό Σύλλογο
ΤΑΧΙ «ΕΡΜΗΣ» Σερρῶν (10/5).

β) Ἐπιμνημόσυνη δέηση α) ὑπέρ
ἀναπαύσεως τῶν ἀδελφῶν μας Ποντίων

στήν Ἀναγγένηση Σερρῶν μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἐκδη-
λώσεων τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων (10/5), β) ὑπέρ
μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως γιά τούς
πεσόντες κατά τή μάχη τοῦ Λαχανᾶ στό Μνημεῖο τοῦ
ὁμώνυμου Δ. Διαμερίσματος (21/6), γ) ὑπέρ μακαρίας
μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως γιά τούς πεσόντες
κατά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης στό χῶρο τοῦ
ἀνδριάντα τοῦ Ἀρχιστρατήγου τῆς Μακεδονίας
Ἐμμανουήλ Παπᾶ στήν πλατεία Ἐλευθερίας Σερρῶν
(29/6).

– Π ρ ο έ σ τ η : Στήν Δοξολογία γιά τήν 101η ἐπέτειο
ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης τῶν Σερρῶν, στόν
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Σερρῶν (29/6).

Θεία Λειτουργία στόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Ρώσο στό Προκόπι
Εὐβοίας (4/6).

Τέλεση Ἁγιασμοῦ Ἐγκαινίων 
Ἐνοριακῆς Αἰθούσης Ξηροτόπου (1/6)
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Ἀπό τήν τέλεση τῆς Ἀκο-
λουθίας «Ἐπί σαλευθεί-
σης Ἁγίας Τραπέζης» 
στόν ἱ. Ναό ἁγ. Ἀθανα-
σίου Ἀδελφικοῦ (11/5)

Τέλεση ἐπιμνημόσυνης Δέη-
σης ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν

ἀδελφῶν μας ποντίων,
στήν Ἀναγέννηση (10/5)

Ἐπιμνημόσυνη Δέηση γιά
τούς πεσόντες κατά τή

μάχη τοῦ Λαχανᾶ (21/6)
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Ἡ δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος*

Κείμενο*
Εἰ μή Πνεῦμα ἦν, λόγος σοφίας καί

γνώσεως ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ οὐκ ἦν· «ᾯ μέν
γάρ δίδοται διά τοῦ Πνεύματος λόγος σο-
φίας, ἄλλῳ δέ λόγος γνώσεως». Εἰ μή
Πνεῦμα ἅγιον ἦν, ποιμένες καί διδάσκα-
λοι ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ οὐκ ἦσαν· καί γάρ
οὗτοι διά τοῦ Πνεύματος γίνονται, καθώς
καί ὁ Παῦλός φησιν· «Ἐν ᾧ ἔθετο ὑμᾶς τό
Πνεῦμα τό ἅγιον ποιμένας καί ἐπισκό-
πους».

Ὁρᾷς ὅτι καί τοῦτο διά τοῦ Πνεύματος;
Εἰ μή Πνεῦμα ἅγιον ἦν ἐν τῷ κοινῷ τούτῳ
πατρί καί διδασκάλῳ, οὐκ ἄν ὅτε πρό μι-
κροῦ ἀνέβη ἐπί τό ἱερόν βῆμα τοῦτο, καί
πᾶσιν ὑμῖν ἔδωκεν εἰρήνην, καί ἐπεφθέγ-
ξασθε αὐτῷ κοινῇ πάντες, «Καί τῷ Πνεύ-
ματί σου»· διά τοῦτο οὐκ ἀναβαίνοντι μό-
νον, οὐδέ διαλεγομένῳ πρός ὑμᾶς, οὐδέ
εὐχομένῳ ὑπέρ ὑμῶν ταύτην ἐπιφθέγγεσθε
τήν ῥῆσιν, ἀλλ' ὅταν παρά τήν ἱεράν ταύ-
την ἑστήκῃ τράπεζαν, ὅταν παρά τήν
φρικτήν ἐκείνην θυσίαν ἀναφέρειν μέλλῃ·
ἴσασι γάρ οἱ μεμυημένοι τό λεγόμενον· οὐ
πρότερον ἅπτεται τῶν προκειμένων ἕως ἄν
ὑμῖν αὐτός ἐπεύξηται τήν παρά τοῦ Κυρίου
χάριν, καί ὑμεῖς ἐπιφθέγξησθε αὐτῷ, «Καί
τῷ Πνεύματί σου», διά τῆς ἀποκρίσεως
αὐτῆς ἀναμιμνήσκοντες αὐτοὺς ὅτι οὐδέν
αὐτός ὁ παρών πράττει, οὐδέ ἀνθρωπίνης
ἐστί φύσεως κατορθώματα τά προκείμε-
να δῶρα, ἀλλ’ ἡ τοῦ Πνεύματος χάρις πα-
ροῦσα καί πᾶσιν ἐφιπταμένη τήν μυστικήν
ἐκείνην κατασκευάζει θυσίαν. Εἰ γάρ καί
ἄνθρωπός ἐστιν ὁ παρών, ἀλλ’ ὁ Θεός
ἐστιν ὁ ἐνεργῶν δι’ αὐτοῦ. Μή τοίνυν πρό-
σεχε τῇ φύσει τοῦ ὁρωμένου, ἀλλ’ ἐννόει
τήν χάριν τήν ἀόρατον. Οὐδέν ἀνθρώπι-
νον τῶν γινομένων ἐν τῷ ἱερῷ τούτῳ βή-
ματι. Εἰ μή Πνεῦμα παρῆν, οὐκ ἄν συνέ-
στη ἡ Ἐκκλησία, εἰ δέ συνίσταται ἡ Ἐκκλη-
σία, εὔδηλον ὅτι τό Πνεῦμα πάρεστι.

Μετάφραση
Ἐάν δέν ὑπῆρχε τό ἅγιο Πνεῦμα, δέ θά ὑπῆρχε

στήν Ἐκκλησία λόγος σοφίας καί γνώσης. «Γιατί τό
ἅγιο Πνεῦμα σ’ ἄλλον δίνει λόγο σοφίας καί σ’ ἄλλον
λόγο γνώσης». Ἐάν δέν ἦταν τό ἅγιο Πνεῦμα, δέ θά
ὑπῆρχαν στήν Ἐκκλησία ποιμένες καί διδάσκαλοι. Για-
τί καί αὐτοί γίνονται ἀπό τό ἅγιο Πνεῦμα, καθώς καί
ὁ Παῦλος λέγει· «Στό πνευματικό σας ποίμνιο σᾶς το-
ποθέτησε τό ἅγιο Πνεῦμα ποιμένες καί ἐπισκόπους».

Βλέπεις ὅτι καί αὐτό γίνεται ἀπό τό ἅγιο
Πνεῦμα; Ἐάν δέν εἶχε τό ἅγιο Πνεῦμα ὁ κοι-
νός αὐτός πατέρας καί διδάσκαλος, ὅπου
πρίν ἀπό λίγο ἀνέβηκε στό ἱερό αὐτό
βῆμα καί σᾶς εὐχήθηκε ὅλους εἰρήνη, δέ θά
τοῦ λέγατε ὅλοι μαζί, «Καί στό δικό σου
Πνεῦμα». Γι’ αὐτό ὄχι μόνο ὅταν ἀνεβαίνει στό
βῆμα, οὔτε μόνο ὅταν σᾶς ὁμιλεῖ, οὔτε μόνον ὅταν
προσεύχεται γιά σᾶς τοῦ λέγετε αὐτά τά λόγια, ἀλλά
καί ὅταν στέκεται κοντά σ’ αὐτήν τήν ἁγία Τράπεζα,
ὅταν πρόκειται νά προσφέρει τή φοβερή ἐκείνη θυσία·
γιατί οἱ μυημένοι γνωρίζουν αὐτό πού λέγω. Δέν ἀγγί-
ζει τά δῶρα πού βρίσκονται μπροστά του προτοῦ νά
σᾶς εὐχηθεῖ νά ἔχετε τή χάρη τοῦ Κυρίου καί σεῖς νά
τοῦ πεῖτε, «Καί στό δικό σου Πνεῦμα», καί μέ τήν
ἀπάντηση αὐτή ὑπενθυμίζετε στόν ἑαυτό σας, ὅτι
αὐτός πού εἶναι κοντά στήν ἁγία Τράπεζα δέν κα-
τορθώνει τίποτε, οὔτε εἶναι ἀνθρώπινα κατορθώμα-
τα τά προσφερόμενα δῶρα, ἀλλά ἡ χάρη τοῦ ἁγίου
Πνεύματος, πού εἶναι παρούσα καί πετᾶ ἐπάνω ἀπ’
ὅλους, ἑτοιμάζει τή μυστική ἐκείνη θυσία. Γιατί, ἄν καί
ἄνθρωπος  εἶναι αὐτός πού βρίσκεται ἐκεῖ, ὁ Θεός
ὅμως εἶναι ἐκεῖνος πού ἐνεργεῖ μέ τόν ἄνθρωπο. Μήν
προσέχεις λοιπόν στόν ἄνθρωπο πού βλέπεις, ἀλλά
προσπάθησε νά καταλάβεις, τήν ἀόρατη χάρη τοῦ
Θεοῦ. Τίποτε δέν εἶναι ἀνθρώπινο ἀπό αὐτά πού γί-
νονται στό ἱερό αὐτό βῆμα. Ἐάν δέν ἦταν παρόν τό
ἅγιο Πνεῦμα, δέ θά ἱδρυόταν ἡ Ἐκκλησία· ἀφοῦ ὅμως,
ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία, εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι εἶναι παρόν
τό ἅγιον Πνεῦμα.

* Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τήν ἁγίαν Πεντηκοστήν, ὁμιλία Α΄, ΕΠΕ 62, Θεσ/νίκη 1983, σσ. 311-313.



K
.K

. Σ
E

P
P

Ω
N

104

E
K

∆
O

T
Ω

N

EΦ
H

M
E

P
I∆

E
Σ

Π
 E

 P
 I O

 ∆
 I K

 A

Ἡ παιδική Ὀρχήστρα - Χορωδία τοῦ Μαξιμείου Ἱδρύματος
κατά τήν γιορτή λήξης τῶν μαθημάτων (31/5).

Ἀπό τή γιορτή λήξης τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας (11/5). 


