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«Δ
εῦτε», ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,
«λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φω-
τός» τοῦ Φαναρίου, τοῦ Ἱεροῦ Κέν-

τρου τῶν Ὀρθοδόξων, καί δοξάσωμεν
ὅλοι ὁμοῦ καί ἀπό κοινοῦ «Χριστόν τόν
Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν».

Ζοφερά ἦτο ἡ ψυχική κατάστασις τῶν
μαθητῶν τοῦ Κυρίου μετά τήν Σταύρωσιν
Αὐτοῦ, διότι διά τῆς δι᾿ αὐτῆς θανατώσε-
ως τοῦ Κυρίου διελύθησαν αἱ ἐλπίδες τῶν
μαθητῶν Του περί ἐπικρατήσεως Αὐτοῦ καί
αὐτῶν ὡς πολιτικῆς ἐξουσίας. Εἶχον ἐκλά-
βει τήν θριαμβευτικήν εἴσοδον τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ εἰς τά Ἱεροσόλυμα, μετά τήν ἀνά-
στασιν τοῦ Λαζάρου καί τήν θαυματουρ-
γικήν τροφοδοσίαν πέντε χιλιάδων ἀνδρῶν,
πλέον γυναικῶν καί παιδίων, διά πέντε
ἄρτων καί δύο ἰχθύων, ὡς προανάκρουσμα
τῆς κατακτήσεως ὑπ᾿ αὐτῶν κοσμικῆς
ἐξουσίας. Ἡ μήτηρ δύο ἐξ αὐτῶν ὑπέβαλε
μάλιστα τό αἴτημα ὅπως οἱ υἱοί αὐτῆς κα-
θήσουν εἷς ἐκ δεξιῶν καί εἷς ἐξ εὐωνύμων
τοῦ Κυρίου, ὅταν Οὗτος ἀναλάβῃ τήν
ἐξουσίαν. Ὅλα αὐτά διελύθησαν ὡς παι-
δικαί φαντασίαι λόγῳ τοῦ φοβεροῦ πλήγ-

ματος τῆς θανατικῆς ἐκτελέσεως τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ.

Τήν πρωίαν, ὅμως, τῆς μιᾶς τῶν Σαβ-
βάτων αἱ Μυροφόροι εὗρον τόν τάφον κε-
νόν καί ἤκουσαν παρά τοῦ Ἀγγέλου ὅτι ὁ
Ἰησοῦς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν. Μετ᾿ ὀλίγον δέ
εἶδον Αὐτόν εἰς ἀλλοίαν κατάστασιν, μή
ἐπιτρέπουσαν εἰς τάς Μυροφόρους νά Τόν
ἀγγίξουν. Ἡ τοιαύτη ἀπροσδόκητος ἐξέ-
λιξις τῶν πραγμάτων προεκάλεσε τήν ἀπο-
ρίαν τῶν περί τόν Ἰησοῦν περί τῆς περαι-
τέρω ἐξελίξεως τῶν γεγονότων. Ἡ ἀπάν-
τησις δέν ἐδόθη εἰς αὐτούς ἀμέσως. Εἰδο-
ποιήθησαν νά ἀναμένουν μέ ὑπομονήν
καί καρτερίαν μέχρις ὅτου ἐνδυθοῦν δύ-
ναμιν ἐξ ὕψους. Πειθαρχήσαντες δέ εἰς τήν
ἐντολήν, ἀνέμενον μέχρι τῆς Πεντηκοστῆς,
ὅτε τό Ἅγιον Πνεῦμα, ἐπελθόν, ἀπεκάλυψεν
εἰς αὐτούς, ἐν πληρότητι, τήν νέαν ἀπο-
στολήν των. Αὕτη δέν συνίστατο εἰς τήν
ἀπελευθέρωσιν ἑνός ἔθνους ἀπό τῆς ὑπο-
δουλώσεως εἰς ἄλλο ἔθνος, ἀλλά εἰς τήν
ἀπελευθέρωσιν τῆς ἀνθρωπότητος ὅλης
ἀπό τῆς ὑποδουλώσεως εἰς τόν ἄρχοντα τοῦ
κακοῦ καί εἰς τό κακόν ἐν γένει. Μία ἄλλη

† ΒΑΡΘΟΛΟΜΑ ΙΟΣ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, 
ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ

ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Χριστος Ανεστη!
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μεγάλη ἀποστολή διαφορετική ἀπό ἐκείνην
τήν ὁποίαν ὠνειρεύοντο.

Ἡ ἀσύλληπτος ἐντολή τῆς διαδόσεως
τοῦ κηρύγματος τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ
ἀνθρώπου ἀπό τῆς δουλείας τοῦ θανάτου
ἐξέπληξεν αὐτούς, ἀλλ᾿ ἀνελήφθη μετά
ζήλου καί ἐκηρύχθη πανταχοῦ καί ἔσωσε
καί σώζει πολλούς ἀπό τοῦ θανάτου.
Ὑπάρχει ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν, ὁ
ἀναστημένος Ἰησοῦς, ὁ ὁποῖος προσφέρει
εἰς ὅλους τήν δυνατότητα τῆς ἀναστάσεως
καί τῆς αἰωνίου ζωῆς, μιᾶς ζωῆς ἡ ὁποία
δέν ὑπόκειται πλέον εἰς τήν φθοράν, διότι
ἐν τῇ ἀναστάσει οἱ ἄνθρωποι εἶναι ὡς οἱ
ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ἐν οὐρανῷ καί φέρουν
σῶμα πνευματικόν ἀντί τοῦ σαρκικοῦ.

Πρόγευσιν αὐτῆς τῆς μακαρίας ἀνα-
στασίμου καταστάσεως βιοῦμεν ἀπό τώρα,
ὅταν φέρωμεν τό σάρκινον ἔνδυμά μας εἰς
τρόπον ὥστε νά μή γευώμεθα τήν οὐσίαν
τοῦ θανάτου, δηλαδή τήν ἀπομάκρυνσιν
ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀλλά νά αἰσθα-
νώμεθα ὅτι μετέβημεν ἀπό τοῦ φυσικοῦ θα-
νάτου τοῦ σαρκίνου σώματος εἰς τήν ἀνω-
τέραν ζωήν τοῦ πνευματικοῦ τοιούτου διά
τῆς μετ᾿ ἀγάπης γνώσεως τοῦ Προσώπου
τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία γνῶσις ἰσοδυναμεῖ
πρός τήν αἰώνιον ζωήν.

Δέν προσδοκῶμεν, λοιπόν, ἁπλῶς τήν
ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν ὡς ἕν γεγονός τοῦ
ἀπωτάτου μέλλοντος ἀλλά μετέχομεν αὐτῆς
ἀπό τοῦδε, ὥστε νά κραυγάζωμεν ἐνθου-
σιωδῶς μετά τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσο-
στόμου: «Ποῦ σοῦ, θάνατε, τό κέντρον; ποῦ
σοῦ, Ἅδη, τό νῖκος;». Συνανέστημεν μετά
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ζῶμεν τά ἔσχατα ὡς
παρόντα καί τά παρόντα ὡς ἔσχατα. Ἡ
ἀνάστασις διαποτίζει τήν ὕπαρξιν ἡμῶν καί
πληροῖ χαρᾶς αὐτήν. Ὡς ἐπλήσθη χαρᾶς τό
στόμα τῶν μαθητῶν ἐν τῷ λέγειν ἀνέστη ὁ
Κύριος.

Συνεχίζομεν τό ἔργον τῶν Ἀποστόλων.
Μεταδίδομεν εἰς τόν κόσμον τό μήνυμα τῆς
ἀναστάσεως. Κηρύσσομεν ἐν ἐπιγνώσει, ὅτι

ὁ θάνατος δέν πρέπει νά ἔχῃ θέσιν εἰς τήν
ζωήν μας, οὐδεμίαν ὠφέλειαν προσφέρει εἰς
τήν ἀνθρωπότητα. Οἱ ἐπιδιώκοντες νά
βελτιώσουν τήν κοινωνικήν ζωήν διά τοῦ
θανάτου συνανθρώπων τινῶν αὐτῶν, δέν
προσφέρουν ἀγαθήν ὑπηρεσίαν εἰς τούς
ἐπιζῶντας. Ὑπηρετοῦν τήν ἐπέκτασιν τοῦ
θανάτου καί προετοιμάζουν τήν ὑπ᾿ αὐτοῦ
καταβρόχθισιν ἑαυτῶν.

Εἰς τάς ἡμέρας μας τά τύμπανα τοῦ θα-
νάτου καί τοῦ σκότους ἠχοῦν μανιωδῶς.
Μερικοί συνάνθρωποί μας πιστεύουν ὅτι ἡ
ἐξόντωσις ἄλλων συνανθρώπων μας εἶναι
πρᾶξις ἐπαινετή καί ὠφέλιμος, ἀλλά
πλανῶνται οἰκτρῶς. Δυστυχῶς, ἡ ἐξουδέ-
νωσις καί καταπίεσις τῶν ἀσθενεστέρων
ὑπό τῶν ἰσχυροτέρων ἐπικρατεῖ εἰς τήν κο-
σμικήν πυραμίδα τοῦ γίγνεσθαι. Συχνάκις
ἐκπλήσσει ἡ σκληρότης καί ἔλλειψις
εὐσπλαγχνίας τῶν κρατούντων τά ἡνία
τοῦ κόσμου καί τῶν νομιζόντων ἐξουσιά-
ζειν αὐτοῦ.

Ὁ Χριστός, ὅμως, διά τοῦ σταυρικοῦ θα-
νάτου Αὐτοῦ ἀντέστρεψε τήν κοσμικήν πυ-
ραμίδα καί εἰς τήν κορυφήν αὐτῆς ἐτοπο-
θέτησε τόν Σταυρόν Του. Εἰς τήν κορυφήν
εὑρίσκεται ὁ Ἴδιος, ἐπειδή Αὐτός ἔπαθε
πλεῖον πάντων τῶν ἀνθρώπων. Δέν ὑπῆρξεν
ἄνθρωπος εἰς τόν κόσμον ὁ ὁποῖος ὑπέφε-
ρεν ὅσα ὑπέφερεν ὁ Θεάνθρωπος Χρι-
στός: «Σχήματι εὑρεθείς ὡς ἄνθρωπος ἐτα-
πείνωσεν ἑαυτόν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι
θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ». Διά τοῦτο
ὁ Θεός Πατήρ «ἐχαρίσατο Αὐτῷ ὄνομα τό
ὑπέρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ
πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καί ἐπιγείων
καί καταχθονίων» (Φιλιπ. β΄ 8-11).

Συχνάκις εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρω-
πότητος βλέπομεν νά κυριαρχῇ τό σκότος
τοῦ θανάτου, τό ἄδικον ἀντί τῆς δικαιο-
σύνης, τό μῖσος καί ὁ φθόνος ἀντί τῆς ἀγά-
πης, καί τούς ἀνθρώπους νά προτιμοῦν τό
καταχθόνιον μῖσος ἀντί τοῦ φωτός τῆς
Ἀναστάσεως. Παρά τήν φαινομενικήν τε-
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χνολογικήν πρόοδον τῶν ἀνθρωπίνων κοι-
νωνιῶν, παρά τάς διακηρύξεις περί τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τῶν θρη-
σκευτικῶν ἐλευθεριῶν, τό ἐθνοφυλετικόν
καί θρησκευτικόν μῖσος διογκοῦνται παγ-
κοσμίως καί προκαλοῦν ἐπικινδύνους ἐντά-
σεις, αἱ ὁποῖαι ἐπιτείνουν τήν κυριαρχίαν
τοῦ βασιλείου τοῦ θανάτου, τοῦ Ἅδου, τῶν
καταχθονίων. Οἱ ἄνθρωποι ἀτυχῶς δέν
ἠμποροῦν νά ἀνεχθοῦν τήν διαφορετικό-
τητα εἰς τόν συνάνθρωπόν των. Δέν ἠμπο-
ροῦν νά δεχθοῦν τήν διαφορετικήν φυλε-
τικήν καταγωγήν τοῦ ἀνθρώπου, τάς δια-
φορετικάς ἀντιλήψεις καί πεποιθήσεις του,
πολιτικάς, θρησκευτικάς, κοινωνικάς.

Ἡ ἱστορία, ὅμως, ἔχει ἀποδείξει ὅτι
ἀληθινή πρόοδος δέν δύναται νά ὑπάρξῃ
χωρίς Θεόν. Οὐδεμία κοινωνία δύναται νά
εἶναι ἀληθῶς προοδευτική καί εὐδαίμων,
ἐάν δέν ὑπάρχῃ ἐλευθερία. Ἀλλά ἡ ἀληθι-
νή ἐλευθερία ἀποκτᾶται μόνον μέ τήν πα-
ραμονήν πλησίον τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἱστορία τοῦ
εἰκοστοῦ αἰῶνος ἐπιβεβαιοῖ τραγικῶς αὐτήν
τήν ἀλήθειαν. Ἡ ἀνθρωπότης ἐγνώρισε τήν
ἐκ τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης πηγάσασαν
φρίκην μέ τά ἑκατομμύρια θυμάτων τοῦ Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου καί τῶν ρατσιστικῶν
διωγμῶν. Ταὐτοχρόνως ὅμως ἔζησε καί τήν
φρίκην τῶν δυνάμεων ἐκείνων, αἱ ὁποῖαι,
ὀνομάζουσαι ἑαυτάς προοδευτικάς, διέ-

πραξαν ἐν ὀνόματι τῆς ἐλευθερίας ἀναλό-
γου μεγέθους καί σκληρότητος ἐγκλήματα
εἰς τήν Ἀνατολικήν Εὐρώπην. Οὕτω, λοι-
πόν, ὁ ὁλοκληρωτισμός δέν γνωρίζει πολι-
τικάς παρατάξεις, ὡς ἀπότοκος ἑνός
ἀνθρωπισμοῦ ἄνευ Χριστοῦ, μέ φυσικήν
ἀπόληξιν τόν ὄλεθρον καί τόν θάνατον.
Πάντα ταῦτα βεβαιοῦν ὅτι πᾶσα προσπά-
θεια διά ἀληθινήν ἐλευθερίαν ἄνευ Θεοῦ
εἶναι καταδικασμένη εἰς τραγῳδίαν.

Εἰς τήν κυριαρχίαν αὐτήν τῶν δυνάμε-
ων τοῦ σκότους, ἡ Ἐκκλησία ἀπαντᾷ μέ τήν
χάριν καί τήν δύναμιν τοῦ Ἀναστάντος Χρι-
στοῦ. Αὐτός, ὁ Ὁποῖος ἀνέλαβεν εἰς Ἑαυ-
τόν τάς ἀσθενείας καί τά παθήματα ἑκά-
στου ἀνθρώπου, παρέχει εἰς τόν κόσμον διά
τῆς Ἀναστάσεώς Του καί τήν βεβαιότητα
ὅτι «νενίκηται ὁ θάνατος».

Ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή εἶναι δῶρον καί
φῶς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖον «φαί-
νει πᾶσιν». Ἄς τιμήσωμεν ὅλοι τό δῶρον. Ἄς
εὐχαριστήσωμεν οἱ πάντες τόν Δωρητήν,
τόν «ὡς ἐν ἐσόπτρῳ διά σαρκός λάμψαντα
τῷ κόσμῳ καί τό φῶς τῆς ἀναστάσεως
τοῖς ἔθνεσι δείξαντα». Δεῦτε, λοιπόν, λά-
βωμεν φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός τῆς
Ζωῆς. Δεῦτε, ἀποδεχθῶμεν καί ὑπο-
δεχθῶμεν τήν δωρεάν τῆς ἀναστάσεως
καί ἀναφωνήσωμεν ἐκ καρδίας μεγαλο-
φώνως:

Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας

καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος!
Χαίρετε λαοί καί ἀγαλλιᾶσθε!

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ΄βιδ΄

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 
διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα

εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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Σήμερα, αὐτήν τήν λαμπρή καί ὁλόφωτη
νύχτα τῆς Ἀναστάσεως, «ἕαρ μυρίζει καί
καινή κτίσις χορεύει». Σήμερα, ἡ φιλό-

στοργη μητέρα μας Ἐκκλησία μᾶς προσκαλεῖ
νά ἑορτάσουμε «φαιδρῶς ὁμοῦ καί θεοσεβῶς»
μαζί μέ ὁλόκληρη τήν κτίση, τήν μεγαλειώδη
νίκη τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ κατά τοῦ θανά-
του, τῆς φθορᾶς καί τοῦ διαβόλου. 

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς ἀναστήθηκε θεο-
πρεπῶς ἀπό τόν τάφον καί συνανέστησε φι-
λανθρώπως καί ὅλον τόν πεσόντα Ἀδάμ. Ὁ
Ἅδης πικράθηκε, νικήθηκε καί καταργήθηκε,
καθώς συνάντησε τόν Ἀρχηγό τῆς ζωῆς,
Ἐκεῖνον πού ἀφάνισε τή δύναμή του καί 
ἐσύλησε «χειρί παντοδυνάμῳ» τά σκοτεινά τα-
μεῖα του, χαρίζοντας στό ἀνθρώπινο γένος τήν
ἄφεση, τή ζωή καί τό μέγα ἔλεος. Αὐτό τό ἀνε-
κτίμητο πρός ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος
δῶρο τῆς ἀναστάσεως, γιά μέν τούς «φίλους καί
συνοδοιπόρους τοῦ Χριστοῦ» γίνεται αἰτία μο-
νίμου χαρᾶς καί εὐφροσύνης, ἀνάσταση ζωῆς,
γιά δέ τούς ἐναντίους καί ραθύμους γίνεται μέ-
τρο κρίσεως καί ἀπωλείας. Αὐτό πού ἑορτά-
ζουμε σήμερα δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ ἐλπίδα καί ἡ
προσδοκία τῆς ἀναστάσεως, ἀλλά ἡ βεβαιότη-

τα τῆς ἀναστάσεώς μας πού ἤδη πραγματο-
ποιήθηκε στό θεανδρικό πρόσωπο τοῦ Κυρίου.
Λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος χαρα-
κτηριστικῶς, «Σήμερον τήν Ἀνάστασιν αὐτήν
ἑορτάζομεν, οὐκ ἔτι ἐλπιζομένην, ἀλλ’ ἤδη γε-
γενημένην καί κόσμον ὅλον ἑαυτῇ συνάγουσαν»
(Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰς τό ἅγιον Πάσχα,
λόγος με΄). 

Ἡ ἑορτή τῆς ἁγίας Ἀναστάσεως, «ἡ καλλί-
στη καί περιφανεστέρα» ἑορτή, πού «ὑπεραίρει
πάσας τάς ἑορτάς …ὅσον ἀστέρας ἥλιος» (Ἅγ.
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ἐνθ’ἀνωτ.) εἰσοδεύει
στόν κόσμο τό ἀνέσπερο φῶς καί τή δόξα τοῦ
Θεοῦ. Εἶναι ἡ κλητή καί ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν
Σαββάτων ἡ βασιλίς καί κυρία, τό «Πάσχα τῆς
ἀφθαρσίας, τοῦ κόσμου τό καθάρσιον». Ὁ
Ἀναστάς Κύριος, ἡ πηγή τῆς ἀρρήτου αὐτῆς καί
ζωηφόρου ἐλλάμψεως, χαρίζει τό ζωαρχικόν
Του φῶς σέ ὁλόκληρη τήν κτίση, καθώς ὅπως
διδάσκει ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος, «ἐξ’
αὐτοῦ πάντα φῶς εἰσίν ὡς ἐκ φωτός ἡμῖν χορη-
γούμενα· ἡ ζωή φῶς, ἡ ἀθανασία φῶς, ἡ πηγή
τῆς ζωῆς φῶς, τό ὕδωρ τό ζῶν φῶς, ἡ ἀγάπη, ἡ
εἰρήνη, ἡ ἀλήθεια, ἡ θύρα τῆς βασιλείας τῶν
οὐρανῶν, φῶς ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν·… ὁ Χρι-

«Σήμερον ἡμῶν τά λαμπρά νικητήρια γέγονεν.   
Σήμερον χαρά πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης.       

Σήμερον καί τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος 
καί πασῶν τῶν ἄνω δυνάμεων ὁ χορός 
διά τήν τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν ἀγάλλονται.
Ἀπό θανάτου γεγόναμεν ἀθάνατοι, 

ἀπό πτώσεως ἀνέστημεν, 
ἀπό ἡττήματος κατέστημεν νικηταί».

Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ε.Π.Ε. 36, 74-76

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ
ΕΠΙ Τῌ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡῼ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 
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στός ὁ Ἰησοῦς, ὁ Σωτήρ καί Βασιλεύς τοῦ παν-
τός φῶς· ὁ ἄρτος τῆς ἀχράντου σαρκός αὐτοῦ
φῶς, τό ποτήριον τοῦ τιμίου αὐτοῦ αἵματος φῶς,
ἡ ἀνάστασις αὐτοῦ φῶς, τό πρόσωπον αὐτοῦ
φῶς….» (Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, θεολο-
γικός τρίτος, σ. 277). Μέ τήν ἐκ νεκρῶν ἔγερσή
Του ὁ νέος γενάρχης τοῦ ἀνθρωπίνου γένους,
ὁ ἔσχατος Ἀδάμ, νικᾶ τό θάνατον, ὡς ἐπιλογή
ἀντίθετη στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, καθώς «ὁ Θεός
θάνατον οὐκ ἐποίησεν, οὐδέ τέρπεται ἐπ’ ἀπω-
λείᾳ ζώντων» (Σοφ. Σολ.1,13), ἀφανίζει ὅμως
καί τό φόβο τοῦ θανάτου, καταργεῖ τό κράτος
τοῦ διαβόλου, κατακρίνει «ἐν τῆ σαρκί αὐτοῦ»
τήν ἐξουσία τῆς ἁμαρτίας, μπολιάζει ὁλόκληρη
τήν ἀνθρώπινη φύση ὄχι μόνο μέ τή δυνατότητα
τῆς ἀναστάσεως ἀλλά μέ κάτι πολύ πιό θαυ-
μάσιο καί οὐσιῶδες, μέ τή δύναμη τῆς ἀνα-
στάσεως, μέσα ἀπό τήν ὁποία ὁ κάθε ἄνθρω-
πος πού ἑνώνεται μέ τό Χριστό, ὑπερβαίνει τό
θάνατο, στήν διπλῆ του διάσταση, πνευματική
καί βιολογική, καί ξηραίνει τήν πικρή ρίζα τῆς
ἁμαρτίας πού δηλητηριάζει τή φύση μας. Ὁ Θε-
άνθρωπος Σωτήρας Χριστός γίνεται ὁ ἴδιος μέ
τήν πανένδοξη ἀνάστασή Του πρωτότοκος ἐκ
τῶν νεκρῶν, ἡ εὐλογημένη ἀρχή τῶν κεκοιμη-
μένων, τό πλήρωμα τῆς φανερώσεως τῆς ζωῆς
στήν ἀνθρώπινη φύση, τό «αἰώνιο Πάσχα»
τοῦ ἀνθρώπου στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἡ θύρα
καί ἡ ὁδός πρός τήν ἀθανασία, ἡ ἀπαρχή τῆς
καινῆς κτίσεως. 

Ἡ ἁγία Ἐκκλησία προσκαλεῖ ὅλους μας νά
ἑορτάσουμε στήν ὀμορφότερη ἐποχή τοῦ χρό-
νου, τήν ἄνοιξη, μέ πνευματική ἀνάταση τήν
Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ
πασχαλινή ἐμπειρία προσφέρει τή μέθεξη τοῦ
μυστηρίου τῆς νέας ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ἄς προ-
σέλθουμε προθύμως στό σωτήριο κάλεσμα τῆς
προσωπικῆς μας μετοχῆς στήν ἀνεκλάλητη
χαρά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, ἡ

ὁποία ὡς ἱστορικό γεγονός μέν συνετελέσθη σέ
συγκεκριμένο χῶρο καί χρόνο, ὡς πνευματικό
καί ἐκκλησιαστικό ὅμως βίωμα γίνεται μεθεκτό
μέσα ἀπό τή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας
μας, πού καταυγάζεται ἀπό τό ἀνέσπερο φῶς
τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ πίστη στήν ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ διανοίγει τόν ὁρίζοντα τῆς αἰωνιότη-
τας καί θεμελιώνει μία πραγματικά νέα προ-
οπτική γιά τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Μέ τήν ἐκ
νεκρῶν θεοπρεπῆ καί αὐτεξούσια ἔγερσή Του,
ὁ Κύριός μας «ντύνει» τό ἀνθρώπινο γένος συ-
νολικῶς μέ δόξα, εὐπρέπεια, ἀφθαρσία καί ἀθα-
νασία. 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Πάνω στό μοναδικό καί λυτρωτικό γιά τήν

ἀνθρώπινη ἱστορία γεγονός τῆς ἀναστάσεως τοῦ
Χριστοῦ ἔχει στερεωθεῖ ἀκλόνητα ὁ ὁρατός καί
ὁ ἀόρατος κόσμος. Μέσα στήν ἀναστάσιμη αὐτή
φωτοχυσία, ἄς πλατυνθεῖ ἡ καρδιά μας, γιά νά
γνωρίσουμε ἐμπειρικῶς στή ζωή μας, «τόν Χρι-
στόν καί τήν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως Αὐτοῦ»
( Φιλιπ. γ, 10). Ἄς γεμίσει ἡ ψυχή μας μέ τήν
ἐλπιδοφόρο βεβαιότητα ὅτι νικήθηκε ὁ θάνα-
τος, καταδικάσθηκε ἡ ἁμαρτία, ἐλεήθηκε ὁ
ἁμαρτωλός. Ἄς πλουτίσουμε τήν ζωή μας μέ τήν
ὀμορφιά τῆς πίστεως στόν ἀναστημένο Κύριο.
Αὐτή ἡ πίστη μεταμορφώνει τόν ἄνθρωπο,
ὑπερνικᾶ τίς κρίσεις, γαληνεύει τή συνείδηση,
ἀνατρέπει τά ἀδιέξοδα, ἱεροποιεῖ, ὡραιοποιεῖ
καί νοηματοδοτεῖ τήν ζωή μας καί τόν κόσμο
ὁλόκληρο. Ἄς ἐμπιστευθοῦμε τόν ἑαυτόν μας
σ’ Ἐκεῖνον, τοῦ Ὁποίου ὁ θάνατος ἔγινε γιά μᾶς
ζωή. Αὐτός μόνος, ὁ Κύριος καί Θεός καί Σω-
τήρας μας Ἰησοῦς Χριστός εἶναι «ἡ ἀνάστασις
καί ἡ ζωή» (Ἰω. ια΄, 25), «τό φῶς καί ἡ ἀλή-
θεια»(Ἰω. η’, 12- ιδ΄ 6) τοῦ κόσμου. Σ’ αὐτόν ἡ
δόξα, ἡ τιμή καί ἡ προσκύνησις στούς αἰῶνες
τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ

Διάπυρος πρός τόν Ἀναστάντα Κύριον εὐχέτης σας.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ο Σ
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Αὐτό τό «χαίρετε» εἶναι ὁ πρῶτος Νικητήριος
χαιρετισμός τῆς Ἀναστάσεως στόν ἐξόριστο
τῆς Ἐδέμ. Ἕνας χαιρετισμός Νίκης πού

πρόσφερε ὁ Νικητής τοῦ θανάτου καί Ἀναστάς
Ἰησοῦς ὁ Ἐσταυρωμένος.

Ἔτσι τόν ἀνήγγειλε καί τόν ἐγνώρισε στούς Κο-
ρινθίους ὁ Παῦλος. «Οὐ γάρ ἔκρινα τοῦ εἰδέναι τι
ἐν ὑμῖν εἰ μή Ἰησοῦν Χριστόν καί τοῦτον ἐσταυ-
ρωμένον» (Α΄ Κορ. 2, 2). Γιατί ἔτσι τόν ὀνόμασε
καί ὁ Ἄγγελος τῆς Ἀναστάσεως στίς Μυροφόρες:
«Μή φοβεῖσθε ὑμεῖς· οἶδα γάρ ὅτι Ἰησοῦν τόν
Ἐσταυρωμένον ζητεῖτε» (Μθ. 28, 5).

Εἶναι πολύ σημαντικό, πού ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής
ἐπισημαίνει τά αἰσθήματα πού διακατεῖχαν τήν
ψυχή τῶν Μαθητριῶν. «Φόβος καί μεγάλη χαρά,
ἐξελθοῦσαι ταχύ ἀπό τοῦ Μνημείου μετά φόβου
και χαρᾶς μεγάλης» (Μθ. 28, 6).

Ἕνα αἴσθημα καί βίωμα ἀπόλυτα φυσικό γιά
ὅσους προσεγγίζουν καί βιώνουν ὑπερφυσικά γε-
γονότα!

Τέτοιο φόβο αἰσθάνθηκαν καί οἱ μαθητές τοῦ Κυ-
ρίου ὅταν ὁ Κύριος τῶν Δυνάμεων, διέταξε τή μα-
νιασμένη θαλασσοταραχή νά κοπάσει. «Σιώπα, πε-
φίμωσο, καί ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος καί ἐγένετο γα-
λήνη μεγάλη». Τότε, μᾶς λέγει, ὁ εὐαγγελιστής
Μάρκος, οἱ μαθηταί Του: «Ἐφοβήθησαν φόβον Μέ-
γαν» (Μρ. 4, 41).

Ἀλλά καί οἱ Γαδαρηνοί «φόβῳ μεγάλῳ συνεί-
χοντο» (Λκ. 8, 37), ὅταν εἶδαν τή θεραπεία τοῦ δαι-

μονισμένου. Τόν ἴδιο φόβο αἰσθάνθηκαν καί οἱ «τη-
ροῦντες τόν Ἰησοῦν ἰδόντες τόν σεισμόν καί τά
γενόμενα, ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες, ἀληθῶς
Θεοῦ Υἱός ἦν οὗτος» (Μθ. 27, 54). Ὅπως ἐπίσης
καί οἱ φρουροί τοῦ Τάφου, ὅταν εἶδαν τόν Ἄγγε-
λο «ἀπό τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τη-
ροῦντες καί ἐγένοντο ὡσεί νεκροί» (Μθ. 28, 4).

Δέν συνέβη ὅμως τό ἴδιο μέ τίς γενναῖες ψυχές
τῶν μαθητριῶν, ὅταν ἔλαβαν πεῖρα τῆς Ἀναστά-
σεως. Διότι ἐνῶ ὡς ἄνθρωποι αἰσθάνθηκαν τό
ἀνθρώπινο δέος ἐμπρός εἰς τό ὑπερφυσικό γεγο-
νός τῆς Θείας δυνάμεως καί μεγαλοσύνης, ὡς ψυ-
χές ὅμως, πού τίς διέκρινε ἡ θυσιαστική ἀγάπη στό
πρόσωπο τοῦ ἀγαπημένου διδασκάλου, πλημμύ-
ρισαν ἀπό «χαρᾶς μεγάλης», κατά τόν λόγο τοῦ
Κυρίου: «ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαράν γενήσεται» ἐξο-
φλώντας τό τίμημα τῆς ὀδύνης  τους μέ τήν εὐφρο-
σύνη τῆς ἀνεκλάλητης χαρᾶς «ἥν οὐδείς αἴρει ἀφ’
ὑμῶν» (Ἰω. 16, 20).

Καί πράγματι, αὐτόν τόν θησαυρό τόν ἀδαπά-
νητο καί ἀνέκλειπτον, κανείς καί ποτέ, δέν μπόρεσε
νά ἀφαιρέσει ἀπό τήν ψυχή τῶν πιστῶν «τό ἑσπέ-
ρας αὐλισθήσεται κλαυθμός, καί εἰς τό πρωΐ ἀγαλ-
λίασις» (ψΨ. 29, 6).

Διότι ὁ φόβος καί ἡ θλίψη εἶναι καρποί τῆς ἀπο-
μακρύνσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό Θεό, κατά τόν
προφήτη, «οὐκ ἔστι χαρά τοῖς ἀσεβέσι» (Ἡσ. 57,
21), διότι «θλῖψις καί στενοχωρία ἐπί πᾶσαν ψυ-
χήν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου τό κακόν»
(Ρωμ. 2,9).

Χαίρετε λαοί καί ἀγαλλιᾶσθε·

Χριστός γάρ ἐγήγερται,

εὐφροσύνη αἰώνιος

Τοῦ Θεολόγου

Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη
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Ἀπό τήν στιγμή ὅμως πού ἀνοίγει ὁ οὐρανός καί
ἀποκαλύπτεται τό Μέγα Μυστήριον τῆς Εὐσεβεί-
ας μέ τό Ἀρχαγγελικό Χαῖρε στήν Κεχαριτωμένη,
ἀνατέλλει ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, φωτίζων τούς
ἐν σκότει καί σκιᾷ θανάτου πεπεδημένους, καί διά
τῆς Ἀναστάσεως «χαρᾶς τά πάντα πεπλήρωται
οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια». Διότι τώρα
πλέον, «Ἀνέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες.
Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσιν Ἄγγελοι».

Νέα Ζωή, καινούργια μέρα, ἡ πρώτη καί μόνη
Χαρά. Καί «ἰδού ὁ Ἰησοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς (ταῖς
μυροφόροις) λέγων· Χαίρετε» (Μθ. 28,9). Καί ὁ
μέγας Ἀπόστολος γράφει στούς Φιλιππησίους
«Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε» (Φιλ. 4, 4). Κάθε
ἀνθρώπινη χαρά ὀλίγον κρατεῖ, διότι «πάντα ἐφ’
οἷς χαίρομεν τρεπτά τε ἐστί καί εὐμετάπτιστα καί
ἀλλοιοῦται ῥαδίως» (χ 32/554) λέγει ὁ Χρυσό-
στομος.

Ἡ ἐν Κυρίῳ ὅμως χαρά, ἡ χαρά τοῦ Χριστοῦ, δέν
φθίνει καί δέν μειώνεται ποτέ, διότι εἶναι ζῶσα πνοή
τοῦ Θεοῦ. Παράδειγμα οἱ Ἀπόστολοι. Φυλακίστη-
καν, ἐδάρησαν, ἐξευτελίστηκαν, καί ὅμως «ἐπο-
ρεύοντο χαίροντες ἀπό προσώπου τοῦ Συνεδρί-
ου» ὄχι διότι ἐλευθερώθηκαν καί σώθηκαν, ἀλλά
διότι «ὑπέρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ κατηξιώθησαν
ἀτιμασθῆναι» (Πρ. 5, 41). Καί αυτό, διότι ὅπως ση-
μειώνει καί πάλιν ὁ Χρυσορρόας Ἰωάννης, «ἡ ὄντως
χαρά καί εἰλικρινής αὕτη ἐστί, τό πάσχειν τι διά
Χριστόν» (Χ 16Α/220). Γι’ αὐτό ἔγραφε στούς Κο-
λοσσαεῖς ὁ Παῦλος:

«Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί μου, καί ἀνα-
πληρῶ τά ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ
ἐν τῇ σαρκί μου, ὑπέρ τοῦ Σώματος Αὐτοῦ, ὅ
ἐστιν ἡ Ἐκκλησία» (Κολ. 1, 24). Καί ἐνῶ φαινόμεθα
«ὡς λυπούμενοι» στήν πραγματικότητα ὅμως
εἴμεθα «ἀεί χαίροντες» (Β΄ Κορ. 6, 10).

Θά ἐρωτήσει ὅμως κανείς καί πολύ εὔλογα· πῶς
ἐπιτυγχάνεται ἡ χαρά αὐτή, μέσα σέ τόσες δοκι-
μασίες, καί θλίψεις καί πόνους καί κόπους καί διωγ-
μούς; Κατ’ ἀρχήν δέν εἶναι ἐγκεφαλικό ἐπίτευγμα
καί καρπός ἀνθρωπίνου μόχθου ἀλλά δωρεά τῆς
Χάριτος τοῦ Θεοῦ καί μακάριος καρπός τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος σέ ὅσους «ζῶσιν καί στοιχῶσιν ἐν
Πνεύματι» (Γαλ. 5, 25), ζοῦν καί βαδίζουν δηλα-
δή πνευματικά. 

Γι’ αὐτό καί ἡ χαρά, εἶναι καρπός πνευματικός,
ἐσωτερικός καί οὐράνιος, πού δέν ἐξαρτᾶται οὔτε
στηρίζεται σέ ἐξωτερικούς παράγοντες καί προ-
ϋποθέσεις. «Οὐκ ἐν τοῖς ἔξωθεν ἡ εὐφροσύνη στά

ἐξωτερικά καί ἀναλώσιμα ὑλικά πράγματα», ἀλλά
«ἡ δική μου χαρά καί  εὐφροσύνη, βρίσκεται ἐν
τῇ καρδίᾳ τῇ νοερᾴ» πού σκέφτεται καί λογίζε-
ται τά ἀσώματα καί πνευματικά. «Τά ἄνω ζητεῖτε,
οὗ ὁ Χριστός ἐστιν, τά ἄνω φρονεῖτε, μή τά ἐπί
τῆς γῆς» (Κολ. 3,1) ὅπως μᾶς εἶπεν ὁ Κύριος «ἐγώ
ἐκ τῶν ἄνω εἰμί» (Ἰω. 8, 23) Καί ἄν ὁ Κύριος εἶναι
ὁ πλοῦτος καί ὁ θησαυρός μας, τότε κατά τόν λό-
γον τοῦ ἰδίου, «ὅπου ἐστιν ὁ θησαυρός  ὑμῶν, ἐκεῖ
ἔσται καί ἡ καρδία ὑμῶν» (Μθ. 6, 21). Ἐκεῖ ἡ σκέ-
ψη μας, ἡ ἀγάπη μας. Ἀλλά πῶς ἀγαποῦμε τόν Κύ-
ριο; τόν τρόπο μᾶς τόν ἔδειξε Ἐκεῖνος· «ἐάν
ἀγαπᾶτέ με, τάς ἐντολάς τάς ἐμάς τηρήσατε»
(Ἰω. 14, 15). Διότι «ὁ ἔχων τάς ἐντολάς μου καί
τηρῶν αὐτάς ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με» (Ἰω. 14,
21). Συνέπεια καί ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἔμπρα-
κτης ἀγάπης πρός τόν Κύριο, ἔρχεται στήν ψυχή καί
στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου ὁ γλυκύς καί διαρκής
καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος «ἡ Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ
ἡ πάντα νοῦν ὑπερέχουσα» (Φιλ. 4, 7) καί ἡ χαρά
ἡ ἀναφαίρετη καί ζῶσα μέ τήν τήρηση τῶν θείων
ἐντολῶν. «Ἡ τῆς ἐντολῆς πλήρωσις χαράν εἴωθεν
ἐμποιεῖν ἐν τῷ τήν ἀρετήν ἀσκοῦντι» (χ 8Α΄/326)
κατά τόν Ἱερό Χρυσόστομο. Ὅσο αὐξάνει ἡ ἀγά-
πη μας γιά τό Χριστόν μέ τήν βίωση τοῦ Ἁγίου Θε-
λήματός Του καί τήν τήρηση τῶν ἁγίων ἐντολῶν
Του, τόσο περισσότερο ἀνθίζει καί καρπίζει στήν
καρδιά μας ἡ χαρά καί ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ.
«Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἡ χαρά ἡ ἐμή ἐν ὑμῖν
μείνῃ καί ἡ χαρά ὑμῶν πληρωθῇ» (Ἰω. 15,11).

Ἡ μονιμότητα καί πληρότητα τῆς οὐράνιας χαρᾶς
πηγάζει ἀπό τή χαρά τῆς Ἀναστάσεως, πού γεμί-
ζει καί πλημμυρίζει τήν ψυχή καί τήν ζωή τῶν
πιστῶν, πού πορεύονται «ἐν καινότητι ζωῆς» (Ρωμ.
6, 4) Καί ὅπως λέγει ὁ Παῦλος στούς Ρωμαίους:

«Εἰ γάρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ
θανάτου αὐτοῦ, ἀλλά καί τῆς Ἀναστάσεως ἐσό-
μεθα» (Ρωμ. 6, 5). Διότι Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς ἀπό τοῦ
τάφου, «χαρᾶς τά πάντα πεπλήρωται τῆς Ἀνα-
στάσεως τήν πεῖραν εἰληφότα...». Μιᾶς χαρᾶς
ἀναφαίρετης, ἀδαπάνητης καί ἀνέκλειπτης πού χορ-
ταίνει καί εὐφραίνει τήν ψυχήν, ἀφοῦ κατά τόν ἅγιο
Ἰωάννη τό Χρυσόστομο καί πάλι·

«Χαρά ἐστι καταθυμίαν πλήρωσις καί ἡδέων
ἀπόλαυσις καί ἀνιαρῶν λήθη» (χ 8Α/326).

Χριστός Ἀνέστη, ἀδελφοί,
ἡ πάντων χαρά!



58 Ὁ Ἅγιος Νικήτας, τεῦχος 253, Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2014

ΗἉγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας,
τό ἀσύλητο αὐτό θησαυροφυλά-
κιο τοῦ πλούτου τῆς θείας εὐλο-

γίας, λειτουργεῖ μέσα στόν κόσμο ὡς
ἐργαστήριο ἁγιότητος. Ὁ κατά Χριστόν
ἄρτιος ἄνθρωπος εἶναι ἐκεῖνος πού μέ
ἐλεύθερη ἐπιλογή του καί μέ τή χάρη
τοῦ Θεοῦ ἀποχωρίζεται ἀπό τή μαται-
ότητα τοῦ κόσμου τῆς φθορᾶς καί τοῦ
θανάτου καί βιώνει τήν ἐν Χριστῷ και-
νή ζωή. Οἱ ἅγιοι τῆς πίστεώς μας ζοῦν
γιά τό Χριστό καί διά τοῦ Χριστοῦ. Κύ-
ριο χαρακτηριστικό αὐτῆς τῆς νέας ζωῆς
εἶναι ἡ φλογερή ἀγάπη γιά τό Σωτήρα
Χριστό καί γιά τό συνάνθρωπο. Αὐτή ἡ
ἀγάπη ὁδηγεῖ στόν καθημερινό σκληρό
ἀγώνα γιά πιστή τήρηση τῶν εὐαγγε-
λικῶν ἐντολῶν. Τό μαρτύριο τῆς συ-
νειδήσεως, ὅταν οἱ ἐξωτερικές συνθῆκες
τό ἀπαιτοῦν, φθάνει καί στήν προ-
σφορά τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς, στό μαρτύ-
ριο τοῦ αἵματος. Οἱ ἅγιοι μάρτυρες, πα-
λαιοί καί νέοι, ἔζησαν μέσα ἀπό τόν
προσωπικό τους πνευματικό ἀγώνα τό
μυστήριο τοῦ Σταυροῦ αὐθεντικῶς,

κατέθεσαν τή δική τους μαρτυρία περί
τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὡς
τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καί γεύονται πλέον
τούς ἀθάνατους καρπούς τῆς ἀναστά-
σεώς Του. Τό μαρτύριο, ὡς συμμετοχή
στό Πάθος τοῦ Κυρίου μας, ἀποτελεῖ
τό πλέον αὐθεντικό στοιχεῖο ἁγιότητος,
πού χαρακτηρίζει καί φωτίζει τήν πο-
ρεία τῆς Ἐκκλησίας μας στόν κόσμο καί
πλουτίζει τόν οὐρανό. 

Μία ξεχωριστή θέση μέσα σ’ αὐτό
τό πολύφωτο νοητό στερέωμα τῆς
Ἁγίας Ἐκκλησίας μας κατέχουν οἱ πο-
λύαθλοι Νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι στήν
μακρά καί ἀσέληνη νύκτα τοῦ ἐθνικοῦ
μας βίου, πού ξεκίνησε μετά τήν πτώ-
ση τῆς Βασιλίδος στούς Ὀθωμανούς
Τούρκους (1453), ἀναδείχθηκαν τά
ἔμψυχα ἐκεῖνα λυχνάρια πού φώτισαν
παρακλητικῶς καί ἀφυπνιστικῶς τή
ζωή τοῦ ὑπόδουλου Γένους. Οἱ Νεο-
μάρτυρες ἀποτελοῦν γιά τήν Ἐκκλησία
μας, ἀλλά καί γιά τό Γένος μας, μία
ἐξαιρετική εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἰδιαιτέ-
ρως, ἡ μαρτυρική καί μεγαλώνυμος

«Πατρίδα τοῦ μάρτυρος εἶναι ὁ τόπος ὅπου μαρτύρησε. Συμπολίτες
καί συγγενεῖς του εἶναι αὐτοί πού τόν ἐνταφίασαν μέ τιμές, αὐτοί πού
κρατοῦν ὡς θησαυρό τό λείψανό του καί ὅσοι τιμοῦν τή μνήμη του καί
προστρέχουν σ’ αὐτόν». Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης 

*Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης, γιά τόν Ἅγιο Νεομάρτυρα
Νικήτα τόν Νέο, τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

*
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πόλη τῶν Σερρῶν «ἵσταται ἐν εὐγνωμο-
σύνῃ» ἐνώπιον τοῦ ἀθλοθέτου Χριστοῦ,
διότι ἀξιώθηκε τῆς μεγάλης τιμῆς καί
εὐλογίας νά προσφέρει, ὡς μητέρα γῆ,
θυσία στό ἀχειροποίητο οὐράνιο θυσια-
στήριο, ἀλλά καί στό βωμό τῆς φιλτάτης
πατρίδος μας, τῆς Ἑλλάδος, πολλά δικά
της γεννήματα καί
ἀναστήματα. Ἀνάμε-
σά τους ξεχωρίζει ὁ
Ἅγιος Νεομάρτυς Νι-
κήτας, τό ἀληθινό
καύχημα τῶν Σερρῶν. 

Ὁ Ἅγιος ἱερομάρ-
τυρας Νικήτας γεν-
νήθηκε τό τελευταῖο
μισό τοῦ 18ου αἰῶνα
(1760-1770) στήν
Ἤπειρο, «στά μέρη
τῆς Ἀρβανιτιᾶς». Ἀπό
μικρός ἀπαρνήθηκε
τά τερπνά τοῦ κό-
σμου καί ἐπόθησε,
στό περιβόλι τῆς Πα-
ναγίας καί στό ἁγιο-
τρόφο περιβάλλον
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ
Ἁγίου Παντελεήμο-
να, νά στολίσει τόν
«κρυπτό τῆς καρδίας
ἄνθρωπο» μέ τίς χρι-
στιανικές ἀρετές.
Μετά ἀπό μακρο-
χρόνια πνευματική ἄσκηση καί ἀφοῦ κό-
σμησε τή ζωή του μέ τούς θεοειδεῖς στο-
λισμούς τῶν κορυφαίων μοναχικῶν
ἀρετῶν, ντύθηκε τήν εὐπρεπεστάτη στο-
λή τῆς ἁγίας ἱερωσύνης. Ἀκολούθως
ἀποσύρθηκε γιά μεγαλύτερη ἀκόμη
ἄσκηση καί ἡσυχία στόν πνευματικό
στίβο τῆς Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννης.
Ἐκεῖ ἀσκήτευσε στήν καλύβη τῆς Ἁγίας
Τριάδος. Ὁ σεπτός ἱερομάρτυρας ἔφτα-
σε στήν πόλη τῶν Σερρῶν στίς 30 Μαρ-
τίου τοῦ 1808, ἀπόγευμα τῆς Μεγάλης

Δευτέρας, μέ ἀκλόνητη  τήν ἀπόφασή
του νά κηρύξει τόν Χριστό καί νά μαρ-
τυρήσει γιά τήν ἀγάπη Του. «Στερεά μου
ἀπόφασις εἶναι νά χύσω τό αἷμα μου γιά
τήν ἀγάπη τοῦ γλυκυτάτου μου Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, διά τοῦτο καί ἦλθα εἰς αὐτήν τήν πο-
λιτείαν σας», ὁμολόγησε ἐνώπιον τοῦ προ-

ηγουμένου τοῦ Με-
τοχίου τῆς Λιόκαλ-
λης, Κωνσταντίνου.
Τήν ἑπομένη ἡμέρα,
Μεγάλη Τρίτη, ὁ
ἅγιος Νικήτας κοινώ-
νησε τῶν Ἀχράντων
Μυστηρίων καί ἔφυ-
γε ἀπό τό Μοναστή-
ρι. Μέ τήν ψυχή του
γεμάτη χάρη ἀπό τήν
μετάληψη τοῦ Δε-
σποτικοῦ Σώματος
καί Αἵματος, ὁ ἱερός
Νικήτας κατευθύν-
θηκε στό τέμενος τοῦ
Ἀχμέτ πασᾶ, τό ὀνο-
μαζόμενο ἀπό τούς
Σερραίους γιά τήν
ὁμοιότητά του μέ χρι-
στιανικό Ναό, «Ἁγιά
Σοφιά». Σέ λίγο ὁ
ἅγιος βρέθηκε ἀπο-
λογούμενος γιά τήν
πίστη του ἐνώπιον
τοῦ μουσουλμάνου

νομοδιδασκάλου. Ἐκεῖ, ὁ γενναῖος μάρ-
τυς χωρίς περιστροφές ὁμολόγησε τήν πί-
στη του στό Χριστό. Αὐτή ἡ ἔνθεη ὁμο-
λογία του στάθηκε ἀρκετή γιά νά συλ-
ληφθεῖ ἀμέσως καί νά ὁδηγηθεῖ σιδερο-
δέσμιος στόν Τοῦρκο στρατιωτικό διοι-
κητή τῶν Σερρῶν. Καί σ’ ἐκεῖνον μέ τήν
ἴδια παρρησία ὁμολόγησε τήν πίστη του
στό Χριστό. Ὁ Τοῦρκος ἀξιωματοῦχος
ἔστειλε τόν γενναῖο ἀθλητή τοῦ Χριστοῦ
στόν σκληρό καί ἀπάνθρωπο Γιουσούφ
Μπέη. Ἐκεῖνος, γνωστός χριστιανομάχος,
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δίχως χρονοτριβή τόν ὁδήγησε μέ ὕβρεις
καί ἀπειλές στίς ἀνήλιες φυλακές. Σάν
ξημέρωσε ἡ Μεγάλη Πέμπτη, 2 Ἀπριλί-
ου, ὁ ἅγιος ὁδηγήθηκε ἐνώπιον τῶν
Τούρκων προκρίτων. Ἐκεῖ μέ παρρησία
ἀλλά καί γαλήνη ψυχῆς, ἐνώπιόν τους
ὁμολόγησε ἀφόβως τήν χριστιανική του
πίστη, παραμένοντας ἀμετακίνητος
μπροστά στίς κολακεῖες τῶν Τούρκων,
πού πολύ γρήγορα ἔγιναν ἀπειλές, ὕβρεις
καί φρικτά βασανιστήρια. Ὁ γενναῖος
μάρτυρας δοκίμασε μέσα στήν φυλακή
τήν δριμύτητα τῆς φωτιᾶς στό πρόσωπό
του. Ἀργότερα δέχθηκε στήν τιμία κε-
φαλή του σιδερένιο στεφάνι, τό ὁποῖο
σφιγγόμενο προκαλοῦσε ἀφόρητους πό-
νους. Μέ αἰχμηρές σιδερένιες ἀκίδες τοῦ
ἔβγαλαν τά νύχια, τόν κρέμασαν ἀνά-
ποδα, τοῦ ἔκαψαν μέλη τοῦ σώματος.
Ὅλα τά ὑπέμεινε ὁ γενναῖος μάρτυρας
μέ θάρρος καί καρτερία γιά τήν ἀγάπη
τοῦ Χριστοῦ. Τό δε βράδυ τοῦ Μεγάλου
Σαββάτου ὁ θηριώδης Γιουσούφ, νικη-
μένος κατά κράτος ἀπό τήν ἡρωϊκή καί
γενναία στάση τοῦ μεγαλομάρτυρος Νι-
κήτα, διέταξε τόν δι’ ἀπαγχονισμοῦ θά-
νατό του. Κρεμάσθηκε σέ κεντρική πλα-
τεία τῶν Σερρῶν, πολύ κοντά στόν Μη-
τροπολιτικό Ναό τῶν Ταξιαρχῶν. Ἦταν
4 Ἀπριλίου τοῦ 1808. Μεγάλο Σάββατο
βράδυ!  Ὁ στερρός μάρτυρας τοῦ Χρι-
στοῦ γιόρτασε τό δικό του αἰώνιο Πάσχα
στόν οὐρανό μαζί μέ τόν ἀναστημένο Χρι-
στό. Τό πολύαθλο σῶμα του, ἀφοῦ ἔμει-
νε κρεμασμένο ἐπί τρεῖς ἡμέρες, ἐντα-
φιάσθηκε μέ κάθε εὐλάβεια ἀπό τούς φι-
λομάρτυρες Σερραίους στό Ναό τοῦ
Ἁγίου Νικολάου τῶν σπιταλίων. Τό βρά-
δυ τῆς ἀθλήσεώς του, σύμφωνα μέ μαρ-
τυρίες εὐλαβῶν Σερραίων, ἡ πόλη τῶν
Σερρῶν φωτίσθηκε ἀπό ὑπερκόσμιο φῶς.
Ἔτσι ἀκτινοβολοῦν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλη-
σίας μας. Σ’ αὐτούς ἀντιφεγγίζεται ὁ ἴδιος
ὁ Θεός, ὁ ἀνέσπερος Ἥλιος τῆς Δι-
καιοσύνης, ὁ Ἀναστάς Κύριος! 

Τό φωτόλουστο σῶμα τοῦ Ἁγίου Νι-
κήτα, παρέμεινε στήν ἀγχόνη γιά τρεῖς
ἡμέρες, ἐστραμμένο θαυμαστῶς πρός τήν
ἀνατολή, χωρίς νά ὑποστεῖ καμμία ἀλλοί-
ωση. Τήν τρίτη ἡμέρα ἀπό τῆς μαρτυ-
ρικῆς του τελειώσεως, τήν Λαμπροτρίτη,
ἀπό τό δάκτυλο τοῦ δεξιοῦ ποδιοῦ τοῦ
Ἁγίου ἄρχισε νά ρέει ζεστό μαρτυρικό
αἷμα, τό ὁποῖο ἔπαιρναν ὡς εὐλογία μαζί
μέ χῶμα οἱ εὐλαβεῖς Σερραῖοι χριστιανοί.
Ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας μάλιστα σέ ὄνειρο
ἑνός δυσπιστοῦντος Σερραῖου, πιστο-
ποίησε τήν ἁγιότητα τοῦ γενναίου ἀθλη-
τοῦ Νικήτα. «Εἶναι μάρτυς μου ἀληθής»,
διεβεβαίωσε ἡ Δεσποτική φωνή.  

Ἡ μαρτυρική Σερραϊκή γῆ, ἔκτοτε,
διαφυλάσσει ὡς ἐξαιρετική εὐλογία καί
πρός ἁγιασμό της, τό χαριτόβρυτο λεί-
ψανο τοῦ νεομάρτυρος Ἁγίου Νικήτα,
τοῦ συμπολιούχου τῶν Σερρῶν. Ἡ μνή-
μη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος
Νικήτα τοῦ Νέου, πού μαρτύρησε γιά τήν
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας τό βράδυ τοῦ
Μεγάλου Σαββάτου τοῦ 1808, ἑορτάζε-
ται ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία παν-
δήμως τήν Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα (τοῦ
Θωμᾶ), μέ ἐπίκεντρο τόν πάνσεπτο Ναό
του στίς Σέρρες.

Ὅσα χρόνια καί ἄν περάσουν, ἡ μνή-
μη τοῦ Ἁγίου Νικήτα, πού ἁγίασε μέ τό
αἷμα του τήν πόλη τῶν Σερρῶν, θά
λάμπει γεμάτη φῶς καί χάρη. Τό σεπτό
του μαρτύριο θά φωτίζει καί θά ἀφυπνίζει
τίς καθαρές καρδιές, στίς ὁποῖες καί θά
μεταλαμπαδεύει τήν φλόγα τῆς ἀγάπης
γιά τό Θεό. Ὁ Ἅγιος Νικήτας, ὁ κατε-
ξοχήν τοπικός μας ἅγιος, συνιστᾶ μονα-
δική εὐλογία καί τιμή γιά τήν Ἐκκλησία
τῶν Σερρῶν, τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ μέγι-
στο πνευματικό κεφάλαιο, καύχημα καί
ἀδαπάνητο θησαυρό ζωῆς καί εὐλογίας.     

† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
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Οἱ γραμμές αὐτές χαράσσονται στό χαρτί μέ σκοπόνά συγκροτήσουν ἕνα ἀφιερωματικό σημείωμα μέἀφορμή μιά ἐκδήλωση μνήμης καί τιμῆς τοῦ μα-καριστοῦ πατρός Εὐσεβίου Βίττη. Ἡ ἐκδήλωση αὐτήὀργανώθηκε ἀπό μιά ὁμάδα πνευματικῶν παιδιῶν τοῦ Γέ-ροντα, πού λειτουργεῖ ἐπίσημα στή Θεσσαλονίκη μέ τό ὄνο-μα «Φίλοι τοῦ ἱερομονάχου Εὐσεβίου». Παρουσιάστηκε τόἀπόγευμα τῆς 1ης Ἀπριλίου 2014, ἡμέρα τῶν γενεθλίωντοῦ πατρός Εὐσεβίου (γεννήθηκε τήν 1-4-1927) καίαὐτό ἔχει τήν σχετική του σημειολογική σημασία. Ἔλαβεχώρα στήν τεράστια αἴθουσα τῶν θεατρικῶν παραστά-σεων τοῦ Κρατικοῦ Θεάτρου Βορείου Ἑλλάδος στήν Θεσ-σαλονίκη, κατάμεστη ἀπό ἀκροατές, πού προέρχονταν ἀπόπολλά μέρη τῆς Βόρειας Ἑλλάδος καί πού ὑπῆρξαν πνευ-ματικά παιδιά τοῦ Γέροντα Εὐσεβίου.Στήν ἐκδήλωση, μέσα σέ μιά ἀτμόσφαιρα συναισθη-ματικῆς φόρτισης καί ἀπόλυτης σιωπῆς τῶν ἑπτακοσίωνκαί πλέον ἀνθρώπων, πού τήν παρακολούθησαν ἀκού-στηκαν οἱ ἑξῆς ὁμιλητές:Πρῶτος μίλησε ὁ καρδιόλογος ἰατρός καί ὁμότιμος κα-θηγητής τῆς ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσ-σαλονίκης κ. Ἀναστάσιος Τσικώτης μέ θέμα: «Ὁδοιπορι-
κό τῆς ζωῆς τοῦ πατρός Εὐσεβίου». Ὁ ὁμιλητής ἀνέφερεχαρακτηριστικά περιστατικά τῆς ζωῆς τοῦ Γέροντα στήνΕὐρώπη, τῶν σπουδῶν του ἐκεῖ, τῶν σκληρῶν συν-θηκῶν τῆς χειρωνακτικῆς του ἐργασίας ὡς σκαφτιά,ρακοσυλλέκτη καί μαραγκοῦ πρός ἐξασφάλιση τῶν μέσωντῆς διατροφῆς του καί τῆς στέγασής του, τῆς θυσιαστικῆςτου προσφορᾶς στόν συνάνθρωπο πρό τῆς χειροτονίαςτου καί μετά ἀπ’ αὐτήν. Παλαιός γνώριμος τοῦ πατρόςΕὐσεβίου ὁ ὁμιλητής μίλησε γιά πραγματικά γεγονότα, πούτά ἔζησε καί ὁ ἴδιος στό ἐξωτερικό ὡς μετεκπαιδευόμενοςἰατρός.Τόν λόγο κατόπιν πῆρε ὁ κ. Ἰωάννης Ἰωαννίδης,ἰατρός ἀκτινολόγος, ὁμότιμος καθηγητής τοῦ ΤΕΙ Θεσ-σαλονίκης, μέ θέμα: «Ἕνας ἀφανής κοινωνικός ἐργάτης καί
ἡ προσφορά του στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβα-
νίας». Ὁ ὁμιλητής ἀναφέρθηκε κυρίως στήν ὁμάδα ἐργα-σίας, πού συγκρότησε ἀθόρυβα ὁ πατήρ Εὐσέβιος στήνΘεσσαλονίκη καί πού εἶχε ὡς ἀποστολή τήν ὑγειονομικήὑποστήριξη τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους, ὅπως αὐτό ἦταν ἀμέ-σως μετά τήν πτώση τοῦ καθεστῶτος τοῦ Ἐμβέρ σέ ὅλουςτούς τομεῖς καί ἰδιαίτερα στόν ὑγειονομικό. Ἡ ὑγειονομικήβοήθεια μέ μορφή ἰατρικῶν μηχανημάτων καί ἐργαλείων,νοσηλευτικῶν κρεβατιῶν καί ὄχι μόνο προωθοῦντανστήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀλβανίας στόν Ἀρχιεπίσκοπο Μακα-ριώτατο κ. Ἀναστάσιο Γιαννουλάτο. Ἀποκορύφωμα τῆςὅλης προσπάθειας τῆς ὁμάδας ἐργασίας, ὑπό τήν καθο-

Τοῦ φιλολόγου
Χαράλαμπου Ν. Χαραλαμπίδη



62 Ὁ Ἅγιος Νικήτας, τεῦχος 253, Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2014

δήγηση τοῦ παρός Εὐσεβίου καί μέ τήν γενναίαπροσφορά εὐγενῶν δωρητῶν, ἦταν ἡ κτισθεῖσαστά Τίρανα ὑγειονομική μονάδα πλήρως ἐξοπλι-σμένη.Τήν σκυτάλη ὕστερα πῆρε ὁ κ. Μιχάλης Πα-παδόπουλος, ὁμότιμος καθηγητής καί πρώηνπρύτανης τοῦ Ἀριστοτελείου ΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης πού μίλησε μέ θέμα: «Ἡ προσω-
πικότητα τοῦ πατρός Εὐσεβίου». Ὁ ὁμιλητής πα-ρουσίασε τήν πολύεδρη καί πολυδιάστατη προ-σωπικότητα τοῦ Γέροντα ὡς λαϊκοῦ καί κληρικοῦτονίζοντας κυρίως τήν ἀφοσίωσή του πρός τόνΘεό, τήν ἀσκητική του βιοτή, τήν ἀπέραντη ἀγά-πη καί τό ἀμέτρητο πλῆθος τῶν πιστῶν, πού ἀνά-παυσε κάτω ἀπό τό πετραχήλι του ὡς πνευμα-τικός.Ἔντονα συγκινημένη καί φορτισμένη ἀπόἀναμνήσεις τῆς κοινῆς τους ζωῆς πῆρε ὕστερα τόν

λόγο ἡ κατά σάρκα ἀδελφή τοῦ πατρός Εὐσεβί-ου κ. Εὐαγγελία Βίττη, διδάκτωρ τῆς φιλοσοφίαςτοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μπόχουμ τῆς Γερμα-νίας, μέ θέμα: «Θέλει ἀρετήν καί τόλμην ἡ ἐλευ-
θερία». Ἡ ὁμιλία στάθηκε, περισσότερο στίς παι-δικές της ἀναμνήσεις ἀπό τήν οἰκογενειακή τηςζωή στήν ἡρωϊκή Βλάστη τῆς Πτολεμαΐδας, ὅπουκαί τό πατρικό της σπίτι, καί ἀποκάλυψε σπάνιεςπλευρές τοῦ ψυχικοῦ κόσμου τοῦ Γέροντα δί-νοντας ἔμφαση στήν πλήρη ἀφοσίωση τοῦ ἀδελ-φοῦ της στόν Θεό καί στήν τήρηση τῶν ἐντολῶντου χωρίς συμβιβασμούς καί ὑποχωρήσεις.Τελευταῖος ὁμιλητής ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιε-πίσκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος Γιαννουλάτος,ἐπιστήθιος φίλος καί πνευματικός ἀδελφός τοῦμακαριστοῦ Γέροντα ἀπό τά φοιτητικά τουςχρόνια στήν Θεολογική Σχολή τῶν Ἀθηνῶν. Φα-

νερά συγκινημένος καί μέ ραγισμένη φωνή πούἔδειχνε τήν ψυχική του φόρτιση, ὁ ὁμιλητήςσκιαγραφώντας τήν προσωπικότητα τοῦ πα-τρός Εὐσεβίου, τόν χαρακτήρισε ὡς ἀναζητητήτοῦ ἀπολύτου καί ὡς οἰκουμενικό καί ὄχι οἰκου-μενιστή.Μέ τόν πρῶτο ἐμβληματικό του χαρακτηρι-σμό ὁ Μακαριώτατος ὑπονοοῦσε τό διαρκῆ ἀγώ-να τοῦ πατρός Εὐσεβίου νά ἀναζητᾶ, νά ἐρευνᾶ,νά κοπιάζει νά βρεῖ τρόπους ἀπόλυτης (κατά τάἀνθρώπινα βεβαίως μέτρα) προσέγγισης τοῦΘεοῦ. Ἦταν ὁ ἀναζητητής τοῦ ἀπόλυτου. Ὁ δεύ-τερος χαρακτηρισμός τοῦ Γέροντα ὡς οἰκουμε-νικοῦ ὑποδηλώνει τήν μεγάλη του καρδιά καί τήνμεγάλη του ἀγκαλιά πού χωροῦσε μέσα τηςὅλους τούς ἀνθρώπους ἀνεξάρτητα ἀπό κατα-γωγή, φυλή καί θρησκευτικό δόγμα. Ὁ ὅροςοἰκουμενιστής εἶναι τοῦ συρμοῦ καί ὑποδηλώνει

τήν συμπόρευση πρός σύγχρονες χριστιανικέςἀντιλήψεις, πού μᾶς ἔρχονται ἀπό τή Δύση καίεἶναι ξένες πρός τό ὀρθόδοξο δόγμα.Ὅσοι εἶχαν τό προνόμιο νά παρακολουθήσουναὐτήν τήν ἐκδήλωση πρός μνήμην καί τιμήν τοῦπατρός Εὐσεβίου, μεταξύ αὐτῶν καί πολλοί κά-τοικοι τῶν Σερρῶν καί τοῦ Σιδηροκάστρου, ἀπο-χώρησαν βεβαιωμένοι γιά μιά ἀκόμη φορά ὅτιεἶναι ἰδιαίτερα εὐλογημένοι ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ,γιατί στή ζωή τους γνώρισαν ἕναν ἅγιο κληρικό,πού διακόνησε στήν ἰδιαίτερη πατρίδα τους ἐπίεἴκοσι ἐννέα συναπτά ἔτη καί ὑπῆρξε ὡς τήν τε-λευταία του πνοή ὁ Ἀναζητητής τοῦ Ἀπολύτου καίΟἰκουμενικός στήν ἀγάπη του.
Ἄς εἶναι ἡ  μνήμη του αἰωνία.
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Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σερρῶν καί Νιγρίτης, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε πάσης Μακεδο-
νίας, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι λίαν ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος
κύριε Θεολόγε, χάρις εἴη καί πλουσιόδωρος εὐλογία τῇ ὑμετέρῳ Ἱερότητι παρά Κυρίου
Θεοῦ Παντοκράτορος.

Τὰ ἀνὰ τὴν οἰκουμένην  διεσπαρμένα ἐκκλησιαστικὰ μνημεῖα, ἱδρυόμενα φιλοθέοις
αἰσθήμασιν ὑπὸ ἐπισήμων ἐκκλησιαστικῶν προσώπων ἤ καὶ ἁπλῶν εὐλαβῶν πιστῶν,
ἐντάσσονται εἰς τὴν ἱστορικὴν πορείαν καὶ τὰς βιοτικὰς διακυμάνσεις τῶν ἐπιτοπίων κοι-
νωνιῶν, μάρτυρες γινόμενα οἱονεὶ τῆς πολυμόρφου καὶ πολυκυμάντου ζωῆς τῶν χρησι-
μοποιουσῶν ταῦτα γενεῶν.

Τοῦ κανόνος τούτου, λίαν ἀγαπητὲ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ ἅγιε
Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κύριε Θεολόγε, δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ἐξαιρεθῇ καὶ ὁ ἐν τῇ εὐάνδρῳ
πόλει τῶν Σερρῶν περίφημος βυζαντινὸς ἱερὸς ναός τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, ὅστις ἐγνώρι-
σεν ἡμέρας ὑψίστων εὐλογιῶν καί δόξης ἀλλά καί ὑπέφερε πλείστας ὅσας δοκιμασίας καὶ
περιπετείας ἐκ τῶν ἱστορικῶν ἐναλλαγῶν τῆς πόλεως ταύτης, καταστὰς διὰ τοῦτο τὸ σῆμα
κατατεθέν αὐτῆς, μετὰ μάλιστα τὴν ἐκ βάθρων λίαν ἐπιτυχῶς γενομένην ἀρχαιολογικὴν
ἀποκατάστασιν, παραδοθεὶς ἔκτοτε εἰς τὴν λειτουργικὴν χρῆσιν τῶν εὐλαβῶν Σερραίων.

Ὅθεν, ἐν πολλῇ χαρᾷ ἐγενόμεθα κάτοχοι τοῦ λίαν ἐπιμελημένου τόμου, ὅν περὶ τοῦ ὡς
εἴρηται σπουδαίου τούτου μνημείου ἐξεδώκατε, τῇ συντόνῳ συνεργασίᾳ ἐκλεκτῶν καὶ
εἰδημόνων ἐπιστημονικῶν συγγραφέων, καὶ ἔσχετε τὴν εὐγενῆ καλωσύνην νὰ κομίσητε τι-
μητικῶς τῇ ἡμετέρᾳ Μετριότητι.

Εὐχαριστοῦντες διὰ τὴν πολυτρόπως ἐκφραζομένην τιμὴν καὶ ἀγάπην ἐκ μέρους ὑμῶν
πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν καὶ τὴν ἡμετέραν Μετριότητα προσωπικῶς, τὸν ταπεινὸν
Πατριάρχην αὐτῆς, συγχαίρομεν ἅπασι τοῖς συντελεσταῖς τοῦ ἱστορικοῦ τούτου τόμου, δι’
ὅν ἀσφαλῶς πολὺν θὰ ἔχητε τὸν οὐράνιον μισθὸν τῆς εὐγνωμοσύνης τῆς Θεοδωρωνύμου
δυάδος τῶν μεγαλομαρτύρων τοῦ Χριστοῦ καὶ προστατῶν τῆς φιλαγίου πόλεως τῶν
Σερρῶν.

Ἐπὶ δὲ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ’ ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τὴν ποιμαντορικὴν ὑμῶν διακονίαν
τὴν χάριν καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος τοῦ Θεοῦ, προσεπευχόμενοι πλούσιον εἰς πνευματικὸν
ἀμητὸν τὸ ἄρτι ἀρξάμενον στάδιον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

ͺβιδ΄ Μαρτίου ζ΄

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ «ΝΑΟΣ ΠΕΡΙΚΑΛΛΗΣ»
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Περιμένοντας τήν Ἀνάσταση
Ἀνάμεσα στούς χορταριασμένους τάφους
περιδιαβαίνει ἡ Ἀνάσταση,
καρτερώντας νά φθάσει ἡ ὥρα
γιά νά γράψει τά ὀνόματά τους
στό βιβλίο τῆς Οὐράνιας Ζωῆς.
Οἱ κηροστάτες δέχονται ἀμίλητα
τό ζεστό λιώσιμο τῶν κεριῶν μας
πού σιγοντάρουν
τούς θλιμμένους ἤχους
τῶν προσευχῶν μας.

Μαλαματή Χαριζανοπούλου - Ἀμπελίδου
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Πολλοί ζητοῦν νά ἐξηγήσουν
ἐκεῖνο τό θαῦμα: οἱ λίγοι, οἱ
ἄοπλοι, οἱ ἀνοργάνωτοι, χωρίς

ἐπιτελεῖα στρατιωτικά, χωρίς ἐπιμε-
λητείαν, οἱ ρακένδυτοι καί πεινασμέ-
νοι νά τά βάλουν μέ τούς πολλούς, τούς
πάνοπλους, τούς «ταχτικούς» μέ τά
κανόνια καί μέ ὅλα τά μέσα τοῦ πο-
λέμου, πῶς ἔγινε καί νίκησαν οἱ πρῶτοι
καί ταπείνωσαν τούς δεύτερους.

Ἁπλή καί μονοσήμαντη ἡ ἀπάν-
τηση. Μέ τήν πίστη στό Θεό, τήν ἀγά-
πη στήν πατρίδα καί τήν περιφρόνη-
ση στό θάνατο.

Γιά τά δύο πρῶτα γράψαμε ἄλλο-
τε. Στό τωρινό σημείωμά μας θά μεί-
νουμε στό τελευταῖο καί σ’ αὐτό θά
ἑστιάσουμε τήν προσοχή μας.

Εἶναι γλυκειά ἡ ζωή καί ὁ θάνατος
μαυρίλα, λέγει ὁ λαός μας. Ὅταν
ὅμως ὁ θάνατος εἶναι τιμημένος καί ἡ
ζωή μύριοι θάνατοι μαζί, γιατί κυλά-
ει μέσα στή σκλαβιά, τήν ταπείνωση
καί τήν «τυραγνία», ὅπως τονίζει ὁ σο-
φός ἀγράμματος Μακρυγιάννης, τότε
ὁ ἡρωϊκός καί τιμημένος θάνατος εἶναι
γλυκός. Νά πῶς τό διατυπώνει ὁ Μα-
κρυγιάννης: «Κι ἄν πεθάνωμεν, πε-
θαίνομεν διά τήν πατρίδα μας, διά τήν
θρησκείαν μας καί πολεμοῦμεν ὅσο
μποροῦμεν ἐναντίον τῆς τυραγνίας, κι
ὁ Θεός βοηθός. Αὐτός ὁ θάνατος εἶναι
γλυκός, ὅτι κανένας δέν θά γένει ἀθά-
νατος!».

Γι’ αὐτό στά λάβαρα καί τίς ση-
μαῖες τῶν ἐπανατατῶν οἱ παραστάσεις
εἶχαν μαζί μέ διαφόρους ἁγίους καί νε-
κροκεφαλές μέ τά συνθήματα: «Ἐλευ-
θερία ἤ θάνατος, ἐλευθερία ἤ τιμημέ-
νος θάνατος». Γι’ αὐτό τά ἀθάνατα
παλληκάρια τοῦ ἱεροῦ λόχου στό
σκοῦφο τους εἶχαν ζωγραφισμένη μιά
νεκροκεφαλή. Ὅλα αὐτά δήλωναν τήν

“ Ἄς πεθάνουμε
κοιτάζοντας ἄφοβα

τό θάνατο στά μάτια! ”
Γιωργάκης Ὀλύμπιος

Τοῦ φιλολόγου
Γεωργίου Στ. Μπακιρτζῆ
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περιφρόνηση στό θάνατο καί τήν ἀπόφασή
τους νά πεθάνουν. Αὐτό δέν ἔκαμε καί ὁ Κα-
νάρης ὅταν φεύγοντας ἀπό τό σπίτι του καί
πρίν κολλήσει τό μπουρλότο του στή ναυαρ-
χίδα τοῦ Καρά Ἀλή στή Χίο θαρρετά ἀλλά καί
ἐνσυνείδητα εἶπε «Κωνσταντή θά πεθάνεις».
Ὅταν πῆρε αὐτή τήν ἀπόφαση ὅλα ξεκαθά-
ρισαν μέσα του, οὔτε ἴχνος φόβου δέ σκίασε τό
νοῦ του καί τόν οὐρανό τῆς ψυχῆς του.

Ἀλλά τό ἄξιο θαυμασμοῦ μεγάλου εἶναι ὅτι
ὄχι μόνο  οἱ ἐπώνυμοι ἥρωες ἀλλά καί οἱ ἁπλοί
καί ἀνώνυμοι ἀγωνιστές ἀκόμα καί τά παιδιά
καί οἱ γυναῖκες δόθηκαν στόν ἀγώνα μέ ὅλη
τους τήν ψυχή, δέν λογάριασαν τή ζωή τους
οὔτε δείλιασαν μπροστά στούς κινδύνους,
ἀλλά βάδιζαν μέ τήν ἀπόφαση νά πεθάνουν γιά
τήν πατρίδα, γιά τή δική τους ἐλευθερία καί
τῶν ἀδελφῶν τους συνελλήνων τήν ἀπελευ-
θέρωση.

Θαυμάζει κανείς τήν τόλμη, τό θάρρος καί
τήν ψυχραιμία τους ἐνώπιον καί τῶν πλέον
τραγικῶν σκηνῶν. Ὅταν στίς 24 Ἀπριλίου 1821
οἱ Τοῦρκοι μπῆκαν στό Βαλτέτσι καί λιάνισαν
κυριολεκτικά τούς ἄμαχους, καί ἐπέστρεψαν
μέ τόν Κολοκοτρώνη οἱ διασωθέντες εἶδαν τά
σκορπισμένα καί κομματιασμένα μέλη συγ-
χωριανῶν τους, ὁ Κολοκοτρώνης κατά τό
Φωτάκο σήκωνε ἕνα ἕνα τά λιανισμένα ἀνθρώ-
πινα μέλη, σταυροκοπιόταν, τά φιλοῦσε καί
ἔλεγε: «Αὐτοί γίνηκαν πιά ἅγιοι, μαρτύρησαν
καί θά πάνε στόν παράδεισο»1. Τούς ἔδωσε τό
καλύτερο μάθημα γιά τήν καταφρόνηση πρός
τό θάνατο.

Δέν ἐδίσταζαν νά θυσιάσουν γυναῖκες καί
παιδιά. Εἶχαν ἀποβάλει τό φόβο τοῦ θανάτου
ὄχι μόνο γιά τόν ἑαυτό τους ἀλλά καί γιά τούς
οἰκείους τους. Κλασικό παράδειγμα ἀποτελεῖ
ὁ Λάμπρος Τζαβέλος, πού θυσίασε τό γυιό του,
τόν Φωτάκο, τόν ὁποῖον κρατοῦσε ὅμηρο ὁ τρο-

μερός Ἀλή Πασάς, στόν ὁποῖον ἔγραψε: «Ὁ
υἱός μου θέλει ἀποθάνει, ἐγώ ὅμως ἀνελπίστως
θέλω τόν ἐκδηκήσω πρίν νά ἀποθάνω. Ἐάν ὁ
υἱός μου υἱός καθώς εἶναι δέν μείνει εὐχαρι-
στημένος νά θυσιαστεῖ γιά τήν πατρίδα του,
αὐτός δέν εἶναι ἄξιος νά ζήσει καί νά ἐγνωρί-
ζεται ὡς υἱός μου!»2.

Ἀνάλογη εἶναι καί ἡ περίπτωση τοῦ Γιάν-
νη Γούναρη, κυνηγοῦ τοῦ Ὀμέρ Βρυώ νη, πού
κρατοῦσε στήν Ἄρτα αἰχμάλωτη τήν οἰκογέ-
νεια τοῦ Γούναρη. Ὁ Γιάννης, ὅταν ἔμαθε τό
σχέδιο τῶν Τούρκων ὁπλαρχηγῶν, Κιουταχῆ καί
Βρυώνη νά ἐπιτεθοῦν στό Μεσολόγγι τή νύ-
χτα τῶν Χριστουγέννων ἀπό τήν ἀνατολική
πλευρά τοῦ ὀχυρώματος, τό ἀποκάλυψε στόν
ὁπλαρχηγό Μακρή γνωρίζοντας τίς συνέπει-
ες πού θά εἶχε γιά τήν οἰκογένειά του ἡ πρά-
ξη του. Ἔλαβαν τά μέτρα τους οἱ Μεσολογγί-
τες, ἀπέτυχε ἡ ἐπίθεση τῶν Τούρκων, ἀλλά θα-
νάτωσαν τή γυναίκα καί τά παιδιά τοῦ Γού-
ναρη, ὁ ὁποῖος ἔγινε καλόγηρος στῆς Κλει-
σούρας τό Μοναστήρι καί ἀνέπεμπε εὐχές γιά
τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν δικῶν του3.

Δέ θά μείνουμε στή μεγάλη γενναιότητα
καί τό ἄτρομο τῆς ψυχῆς τῶν μεγάλων ὁπλαρ-
χηγῶν, γιατί λίγο πολύ εἶναι γνωστά στούς πολ-
λούς. Θά ἀναφέρουμε περιπτώσεις ἄγνω-
στες στούς πολλούς γιά νά φανεῖ ὅτι ὅλοι εἶχαν
μπολιαστεῖ ἀπό τό πνεῦμα αὐτό, τῆς περι-
φρόνησης στό θάνατο.

Πολύ χαρακτηριστική εἶναι ἡ περίπτωση
ἀπό τά Ἀπομνημονεύματα τοῦ Μακρυγιάννη
τοῦ Μήτρου Καθάριου. «῞Ενας ἀτρόμητος
ἄντρας, Μῆτρο Καθάριο τόν λένε ἦταν μέσα
στή χώρα σέ σπίτι μπασμένος. Τοῦ ρίχτηκαν
οἱ Τοῦρκοι ἀπάνου του· παίρνει ἕνα γιαταγά-
νι Tούρκου καί σκοτώνει τέσσερους· κι ἐκεῖ τοῦ
δίνουν μίαν μαχαιριάν εἰς τήν κοιλιά καί
σκοτώνει τόν Τοῦρκον καί μέ τό μαχαίρι εἰς τήν

1. Ἰωάννου Παπαϊωάννου, Ἱστορικές Γραμμές, Δ΄ τόμος, σελ. 14.
2. Ἀδ. Κ. Ἀδαμαντίου, «Νεωτέρα  Ἱστορία Ἑλληνική καί Εὐρωπαϊκή 1204-1924», σελίδες 110-111.
3. Ἰωάννου Παπαϊωάννου, Ἱστορικές Γραμμές, τόμος Δ΄, σελ. 22.
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κοιλιά ἦρθε, ὅπου ἤμαστε ἐμεῖς. Καί δέν τοῦ
πειράξαμεν τό μαχαίρι· μέ τοῦτο εἰς τήν κοι-
λιά τόν πήγαμε ἐκεῖ ὁποῦταν οἱ δικοί μας καί
ὁ γιατρός. Καί τόβγαλε τό μαχαίρι καί μέ τῶν
μερμήγκων τά κεφάλια τοὔρραψε τήν κοιλιά.
Καί τράβηξε ὁ καημένος ἕνα χρόνο γιά νά για-
τρευθεῖ!»4.

Ἰδού καί μιά μαρτυρία ἀπό τό Νικόλαο Κα-
σομούλη ἀπό τήν ἱστορική ἡρωϊκή οἰκογένεια
ἀγωνιστῶν τῶν Κασομούληδων, Μακεδόνων
ἀπό τήν Σιάτιστα.
Ὅταν κατά τήν
δεύτερη πολιορκία
ἀπό τούς πασάδες
Κιουταχῆ καί
Ἰμπραήμ τό ἡρωϊκό
Μεσολόγγι κλείνε-
ται ἀπό παντοῦ,
δέχεται 100.000
βόμβες καί ἀσύγ-
κριτα περισσότερες
σφαῖρες. Σ’ αὐτό τό
μεγάλο χαλασμό
σημειώνει ὁ Κασο-
μούλης: «Δέν ἔβλεπα κανένα νά σκύφτει ἀπό
τά βόλια. Ὅλοι ἔτρεχαν εἰς τήν φωτιάν. Ὁ πό-
λεμος εἶχε καταντήσει εἰς τήν ἀκοήν τους ὡσάν
μία μουσική! Στόν φράχτη ἐκεῖνο καί τό νερό
τῶν στερνῶν εἶχε γίνει μίγμα ἀλλόκοτο· ὅ,τι
ἤθελες μέσα στό νερό εὕρισκες, μυαλά, ἐντό-
σθια, αἷμα, κεφάλια, καί οἱ Ἕλληνες ἔπιναν καί
ὑπέμνεσκαν μέ ὅλην τήν ἀδιαφορίαν»5.

Κλείνοντας πρέπει νά τονίσουμε ὅτι δέν
ἦταν ὅτι δέν ἀγαποῦσαν τή ζωή οἱ ἡρωϊκοί μα-
χητές καί ἄμαχοι τοῦ 1821, δέν εἶναι ὅτι ἦσαν
ἀναίσθητοι καί γι’ αὐτό περιφρονοῦσαν τό θά-
νατο. Θά ἦταν μεγάλο λάθος νά δεχτοῦμε μιά
τέτοια ἄποψη, θά τούς ἀδικούσαμε πολύ.
Ἀγαποῦσαν τή ζωή, ὅπως κάθε φυσιολογικός
ἄνθρωπος, ὅμως ἤξεραν νά κάνουν σωστή ἀπο-

τίμηση τῶν πραγμάτων. Θέλετε ἀπόδειξη;
Ὅταν τόν Διάκο τόν ὁδηγοῦσαν στό Ζητούνι,
στή Λαμία, γιά νά τόν σουβλίσουν βλέποντας
γύρω του, Ἀπρίλης μήνας ἦταν, τήν ὀμορφιά
τῆς φύσης εἶπε:«Γιά δές καιρό πού διάλεξε ὁ
Χάρος νά μέ πάρει, τώρα π’ ἀνθίζουν τά κλα-
διά καί βγάζει ἡ γῆ χορτάρι». Καί ὁ Σολωμός
«πειρασμό» ὀνόμασε τό σχεδίασμα στούς
ἐλεύθερους πολιορκημένους, στό ὁποῖο περι-
 γρά φει τήν ἀπερίγραπτη ὀμορφιά τῆς φύσης

μπροστά στήν κόλα-
ση, πού ἐπικρατοῦσε
μέσα στό πολιορκη-
μένο Μεσολόγγι.
Ἔτσι ἔδειχνε τή με-
γάλη πρόκληση γιά
τούς πολιορκημέ-
νους, οἱ ὁποῖοι ὅμως
ἀξιολογώντας τά
πράγματα σωστά,
δέν πτοοῦνταν ἀπό
τά ὄμορφα καί τά
ὡραῖα καί προτίμη-
σαν τόν ἡρωϊκό ἀγώ-

να μέ ἀφάνταστες στερήσεις μέχρι καί τό θά-
νατο ἀπό τήν ἀτίμωση καί τήν ὑποταγή.

Καί τό συμπέρασμα: Ἔβλεπαν τίς ὀμορφιές
τῆς ζωῆς, αἰσθάνονταν πόθο γιά τή ζωή, κυ-
ριότατα οἱ νέοι, νέες καί τά παιδιά, ὅμως ὅλα
τά θυσίασαν γιά νά ἀποφύγουν τήν ἐπαίσχυντη
ταπείνωση καί ἀτίμωση.

Σήμερα πού ἡ ὑλομανία καί ὁ εὐδαιμονι-
σμός ἔχουν εἰσβάλει στή ζωή μας, ὅλα τά πα-
ραπάνω νά μᾶς βάλουν σέ σκέψεις καί νά ρυθ-
μίσουμε τή ζωή μας σύμφωνα μέ τίς παραδό-
σεις καί τά κελεύσματα τῆς ἀθάνατης ἱστορίας
τοῦ ἔθνους μας.

Μόνο ἔτσι θά εἴμαστε ἄξιοι κληρονόμοι τῶν
ἡρωϊκῶν προγόνων μας.

4. Ἰ. Μακρυγιάννης «Ἀπομνημονεύματα», Ἐκδόσεις Γαλαξία, σελ. 148-149.
5. Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, Ἐκδοτικῆς Ἀθηνῶν, τόμος ΙΒ΄, σελ. 274.
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ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Χίλια ἑπτακόσια περίπου χρόνια μετά τήν καθιέρωση τῆς Κυριακῆς

ἀργίας στόν ἑλληνικό χῶρο, τό 321 μ.Χ., ἀπό τόν αὐτοκράτορα Κωνσταν-
τίνο τόν Μεγάλο ἡ ἑλληνική κυβέρνηση τήν καταργεῖ. Πολιτικό στέλεχος
τοῦ Ὑπουργείου τῶν Οἰκονομικῶν δήλωσε ἀπαντώντας στίς δικαιολογη-
μένες ἔντονες ἀντιδράσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅτι ἡ Ἑλληνική
Πολιτεία τιμᾶ τήν χριστιανική πίστη, ἀλλά δέν μπορεῖ αὐτή νά ἀποτελεῖ κρι-
τήριο γιά τή χάραξη οἰκονομικῆς πολιτικῆς. Μολονότι τά πάσης φύσεως
μέτρα δέν ἀπέφεραν, πρός τό παρόν τουλάχιστο, καμιά οἰκονομική ἀνά-
πτυξη παρά τίς διακηρύξεις τῶν ὑπευθύνων ταγῶν τῆς Πολιτείας περί ὁρα-
τοῦ φωτός στό βάθος τοῦ τοῦνελ, ἴσως ἡ ἀναζήτηση ἑνός θαύματος στήν
κυριολεξία ἄνωθεν κατερχομένου νά ἀποτελέσει σύντομα τό ἔσχατο μέσο,
πού θά δώσει τή λύση στό ὀξύτατο οἰκονομικό πρόβλημα, πού ταλανίζει
τόν τόπο μας ἐδῶ καί ἕξι χρόνια.

Καί τό ἐρώτημα: τό ὑποτιθέμενο οἰκονομικό «ὄφελος» ἀπό τήν κατάρ-
γηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας θά καλύψει τήν περαιτέρω βέβαιη πολιτισμική
καί ἠθική ὀπισθοδρόμηση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας;

ΕΡΩΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Οἱ αὐτοκτονίες στά χρόνια τῆς οἰκονομικῆς κρίσης στήν Ἑλλάδα ἔχουν

αὐξηθεῖ ὑπερβολικά καί στήν πλειοψηφία τους συνδέονται ἀμέσως μέ τήν
φτώχεια καί τίς «πτωχεύσεις» ἰσχυρῶν καί ἀκμαίων στό παρελθόν ἐπιχει-
ρήσεων. Οἱ «πτωχεύσαντες», εὔρωστοι ἄλλοτε ἐπιχειρηματίες, βυθισμένοι
στήν ἀπελπισία καί στήν ἀπογοήτευση ἀπό τήν ἀπότομη ἀλλαγή τῆς μοί-
ρας τους προτιμοῦν ὡς ἔσχατη λύση τοῦ δράματός τους τήν αὐτοκτονία.

Καί τό ἐρώτημα: τό ὅτι οἱ αὐτοκτονίες δέν γίνονται πρῶτο θέμα στό δη-
μόσιο χῶρο, πού θά προβάλει καί θά ἀναδείξει τό οἰκονομικό ἀδιέξοδο
πολλῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, σημαίνει ὅτι θεωροῦνται οἱ αὐτοκτονίες (ὅσο
πολύ σκληρό καί ἄν φαίνεται αὐτό) ὡς μία κάποια λύση τοῦ οἰκονομικοῦ
προβλήματος κάποιων ἀπό τά θύματα τῆς κρίσης;

Χ.Ν.Χ

ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΟΓΚΑ

Ὁ εὐαίσθητος χῶρος τῆς παιδείας ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια δέχεται «ἐπί-
θεση» ἀπό ὀργανώσεις ἰνδουϊστικοῦ χαρακτήρα, πού προ-

ωθοῦν μεθοδευμένα σ’ ὅλο τόν κόσμο τή Γιόγκα.
Ἐπιβάλλεται νά ἐπισημάνουμε τήν ἐπικινδυνότητα

τῶν ἀσκήσεων καί τῆς φιλοσοφίας πού κρύβεται πίσω
ἀπό αὐτές, ἀλλά καί τό ἀσυμβίβαστο αὐτῶν μέ τήν
ὀρθόδοξη πίστη καί παράδοσή μας.

Πρῶτα-πρῶτα χρειάζεται νά τονιστεῖ ἐμφαντικά
ὅτι ἡ Γιόγκα δέν εἶναι ἁπλά μιά γυμναστική γιά τήν χα-
λάρωση ἀπό τήν ἔνταση τῆς ζωῆς.

Ὀρθά ἔχει λεχθεῖ ὅτι δέν μποροῦμε νά ἀποσυνδέ-
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σουμε τήν δῆθεν γυμναστική χαλάρωσης τῆς Γιόγκα ἀπό τήν ἰνδουϊστική πίστη, πᾶνε
πακέτο, ὅπως τό νευρικό καί μυϊκό σύστημα.

Ἐξ ἄλλου τήν ἐπικινδυνότητα τῆς Γιόγκα ὁμολογοῦν καί οἱ ἴδιοι οἱ διδάσκαλοί
της. Ἡ «ἕνωση Γιόγκα Ἀμερικῆς» ὁμιλεῖ γιά «σωματικούς κινδύνους πού συνεπάγε-
ται ἡ Γιόγκα γιά τά παιδιά κάτω τῶν 16 ἐτῶν». «Διάλογος» Ἀπριλίου-Ἰουνίου 2011,
σελ. 26-289. Ἀλλά καί σέ γιογκικές ἰστοσελίδες γίνεται λόγος γιά ἀναπνευστικούς κιν-
δύνους τῶν μυῶν, γιά τραυματισμό τοῦ διαφράγματος καί κατάρρευση τῶν πνευ-
μόνων ἀπό τίς ἀσκήσεις τῆς Γιόγκα. Κάποιοι, ὅπως ὁ γκουρού Ραζνίς μιλοῦν ἀκόμα
καί γιά προσωρινή ἤ μόνιμη ἀπώλεια τῆς λογικῆς. Ἀκόμη κι ἄν ὑπάρχει κάποια δόση
ὑπερβολῆς σ’ αὐτές τίς δηλώσεις, σοβαρότερος ἀσφαλῶς εἶναι ὁ κίνδυνος τῆς ἀπο-
κοπῆς ἀπό τήν ὀρθόδοξη πίστη καί τήν περιοδική μύηση στόν ἀποκρυφισμό καί ἄλλα
παρόμοια ρεύματα ἀνατολικῶν σεκτῶν. 

Ἀπό τήν ἄποψη αὐτή δέν πρέπει νά ἐφησυχάζουν οἱ γονεῖς, γιατί σέ πολλά γυμνα-
στήρια, ἴσως καί σέ σχολεῖα μέ τό πρόσχημα τῆς Γυμναστικῆς προωθεῖται συστηματικά
καί μεθοδευμένα ἡ Γιόγκα καί ὁ Ἀποκρυφισμός.

Γ.Στ.Μ.

«ΝΙΚΗΣΕΣ, Ω ΜΗΤΕΡΑ, ΝΙΚΗΝ ΕΥΤΥΧΗ!»
Κοριολανός

Λίγες εἶναι οἱ περιπτώσεις πού ἡ ἱστορία κάνει λόγο γιά μητραλοῖες καί πατραλοῖες,
ἀλλά καί πολύ σπάνια ἔχουμε περιπτώσεις πού ἡ ἀγάπη πρός τή μάνα καί τόν πατέρα
λύγισε ἀνθρώπους σάν τό σίδηρο σκληρούς. Θά ἀναφέρουμε δύο χαρακτηριστικές
περιπτώσεις σκληρῶν ἀνθρώπων, πού ἔκαμψε ἡ ἀγάπη πρός τή μάνα τους. Μιά ἀπό
τήν ἑλληνική καί μιά ἀπό τή ρωμαϊκή Ἱστορία.

Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος «πράως ὑπέφερε τάς δυστροπίας καί τάς ἐπεμβάσεις τῆς μη-
τρός του», τῆς Ὀλυμπιάδας, ἡ ὁποία εἶχε δύστροπο χαρακτήρα καί ἤθελε νά ἐπεμβαί-
νει «εἰς τά τῆς βασιλείας τοῦ υἱοῦ της». Στά χρόνια τῆς ἀπουσίας τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου
στήν Ἀσία, τοποτηρητής στή Μακεδονία ἦταν ὁ Ἀντίπατρος, ὁ ὁποῖος δεινά ὑπέφερε
ἀπό τίς ἐπεμβάσεις στή διοίκηση τῆς Ὀλυμπάδας. Κάποτε ἀγανακτημένος ὁ Ἀντίπα-
τρος ἔγραψε σέ μεγάλη ἐπιστολή πρό τόν Ἀλέξανδρο γιά τά παράπονά του καί τόν
παρακαλοῦσε νά κάνει συστάσεις στή μητέρα του.

Ὅταν πῆρε τήν ἀπάντηση πάγωσε: «Δέν γνωρίζει ὁ Ἀντίπατρος ὅτι ἕν μόνον δά-
κρυον τῆς μητρός μου ἀρκεῖ νά σβήσει μυρίας τοιαύτας ἐπιστολάς».

Τόση ἦταν ἡ ἀφοσίωση καί ἡ ἀδυναμία του πρός τήν δύστροπη μητέρα του. Αὐτή
φαινόταν καί ἀπό τά πλούσια καί πολύτιμα δῶρα πού τῆς ἔστελνε ἀπό τήν Ἀσία.

Τό αὐτό παρατηροῦμε καί στόν Ρωμαῖο Κοριολανό. Αὐτός εἶχε πολλά προτερή-
ματα καί προσόντα, ἀλλά καί κάποια μεγάλα ἐλαττώματα. «Ὑπέκειτο εἰς τό ὀλέθριον
πάθος τοῦ θυμοῦ (...) ἠγάπα τάς πεισματώδεις φιλονεικίας (...) ἐκαυχᾶτο διά τήν
εὐγενῆ καταγωγήν του, ἀγνοῶν ὅτι αὐτή ἡ καταγωγή, ἀλλ’ ἡ διαγωγή τιμᾷ ἤ ἀτιμά-
ζει». Δέν ὑπῆρξε λοιπόν δημοφιλής καί κάποτε ἐξορίστηκε ἀπό τή Ρώμη. Τότε συμ-
μάχησε μέ τούς ἐχθρούς τῆς Ρώμης, τούς Βουλούσκους, τούς ὁποίους μάλιστα ὁδήγησε
ἐναντίον τῆς πατρίδας του. Οἱ Ρωμαῖοι ὑπέφεραν ἀπό τήν πολιορκία καί ἀναγκάσθη-
καν νά στείλουν πρεσβεῖες, ἀλλά ὁ Κοριολανός ἔμενε ἄκαμπτος. Τότε ἡ μητέρα του
πῆρε τή γυναίκα τοῦ Κοριαλανοῦ, τά δυό του παιδιά καί κάποιες ἀπό τίς μεγάλες
ἀρχόντισες τῆς Ρώμης βγῆκε ἀπό τά τείχη, ἔπεσε στά πόδια τοῦ γυιοῦ καί τοῦ εἶπε:
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«Ἄν ἐπιμένεις νά καταλάβεις τή Ρώμη, πρῶτα θά πατήσεις στό πτῶμα τῆς
μητέρας σου. Γιατί δέ θά ὑποφέρω νά ζήσω καί νά δῶ τή μέρα, πού ὁ γυιός

μου θά θριαμβεύσει κατά τῆς πατρίδας του. Νά σκεφτεῖς ὅτι δέν εἶναι ἴδιον
ἀγαθοῦ ἀνδρός νά γίνεται δοῦλος τῆς ὀργῆς, τῆς μνησικακίας καί τῶν παθῶν του».

Καί ἄλλα πολλά τοῦ εἶπε.
Συγκινήθηκε ὁ σκληρότατος Κοριολανός ἔπεσε στήν ἀγκαλιά της καί τῆς εἶπε: «Νίκη-

σες, ὦ μητέρα μου, νίκην εὐτυχῆ γιά τήν πατρίδα, ἀλλά ὀλέθρια διά τόν υἱόν σου». Ἔλυσε
τήν πολιορκίαν καί ἀναχωρώντας πρόσθεσε: «Μακράν τῆς Ρώμης, νικημένος ὑπό τῆς μη-
τρός μου».

Ἡ ἀγάπη καί ὁ σεβασμός καί στίς δύο περιπτώσεις δέν ἐζημίωσε τούς σκληρούς
ἄνδρες, ἀλλά αὔξησε τή φήμη τους καί τούς περιποίησε τιμή καί δόξα.

Νά κλείσουμε μέ τούς ὡραίους στίχους τοῦ Λέοντος Μελᾶ ἀπό τό «Γεροστάθη».
«Οἱ πρῶτοι εὐεργέται μας εἶν’ οἱ καλοί γονεῖς μας·
Ἄς ἀγαπήσωμεν αὐτούς ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς μας.
Διά τῆς πείρας οἱ γονεῖς, διά τῶν συμβουλῶν των
τήν ἀπειρίαν σώζουσι τῶν εὐπειθῶν υἱῶν των.
Λοιπόν ἄς ὑπακούωμεν καί ἄς εὐγνωμονῶμεν,
δι’ ἔργων δέ ἄς δείχνωμεν ὅτι αὐτούς τιμῶμεν».

Γ.Στ.Μ.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Χριστός Ἀνέστη! Αὐγινές
οἱ μυροφόρες οἱ σεμνές
κινήσανε μέ μῦρα.
Μ’ ἀντί νεκρό νά Τόν θρηνοῦν
ζωῆς πορεία ξεκινοῦν
ἀπό τοῦ μνήματος τή θύρα.

Χριστός Ἀνέστη! Ὡς Θεός
σκορπίζει πλέρια τ’ Ἅγιο Φῶς
τοῦ λυτρωμοῦ τά θάρρη.
Διάπλατα ἀνοίγουν οἱ οὐρανοί
καί μᾶς σκεπάζει γαληνή
παραδεισένια, πλούσια χάρη.

Χριστός Ἀνέστη! Ὁ Σταυρός
φέγγει ἀπ’ τόν ἥλιο πιό λαμπρός
στό αἷμα Του βαμμένος·
ἱερή πυξίδα πού ὁδηγεῖ
στοῦ Πνεύματος τή θεία πηγή
φάρος διαμαντοστολισμένος.

Χριστός Ἀνέστη Ἀληθῶς!
κι ὁ θάνατος ὁ σκυθρωπός
ἔχασε τό θρονί Του.
Νεκρός κηδεύτηκε ὁ Χριστός
μά ὁ τάφος ἄνοιξε ὁ κλειστός
ζωή ἀναβλύζει ἀπ’ τή θανή Του.

Χριστός Ἀνέστη! Ὑμνολογοῦν
τά Χερουβείμ κι ἀνθοβολοῦν
ἐδεμικά φωτάνθη!
Ὁ λόγος Του γλυκό κρασί
κι’ ἡ Ἀγάπη Του στολή χρυσή.
Φριχτά ὁ Ἅδης ἐπικράνθη!

Χριστός Ἀνέστη! Κι ἡ καρδιά
ἀνοίγει μέ χαρᾶς κλειδιά
καί λάμπουν χίλια κάλλη,
μοσχοβολᾶ κάθε ἀρετή
καί στή λαμπριάτικη γιορτή
τό Ἀληθῶς Ἀνέστη ψάλλει!

Στέλλα Δήμου
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Χωρίς τόν ὀρθόδοξο κλῆρο δέν θά πε-
τύχαινε ἡ μεγάλη ἐθνική ἐξόρμηση
τοῦ 1821. Ὁρισμένοι προπαγανδιστές

ξεπερασμένων ἰδεολογιῶν ἀρνοῦνται τόν
ρόλο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπως φά-
νηκε καί ἀπό δημοσιεύματα καί τηλεοπτικές
ἐκπομπές τῶν τελευταίων ἡμερῶν. Ἀποδει-
κνύονται ἀνιστόρητοι καί ἐμπαθεῖς.

Ὁ Γάλλος Πρόξενος Πουκεβίλ, ὁ ὁποῖος
ἔζησε τά γεγονότα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανα-
στάσεως,  γράφει ὅτι 100 Πατριάρχες καί
Ἐπίσκοποι θανατώθηκαν κατά τή διάρκεια
τῆς Τουρκοκρατίας καί τοῦ Ἀγῶνος. 80 κι-
νήματα ἔκαναν οἱ Ἕλληνες πρίν ἀπό τό 1821
καί στά περισσότερα πρωτοστατοῦσαν Ἐπί-
σκοποι. Θυμίζω ὅτι ἀπό τό 1680 ἕως τό 1700
ἡἈνατολική Στερεά ἦταν ἐλεύθερη μετά
ἀπό τήν ἐξέγερση δύο Ἐπισκόπων, τοῦ
Θηβῶν Ἰεροθέου καί τοῦ Σαλώνων Φιλοθέ-
ου.

Τό 1821 βάφεται μέ τό αἷμα τοῦ Πα-
τριάρχη Γρηγορίου Ε´ καί τοῦ Πατριάρχη Κυ-
ρίλλου ϛ´ τοῦ ἀπό Ἀδριανουπόλεως. Ἐκτός
ἀπό τόν Ἐπίσκοπο τῆς Πάτρας Γερμανό,
πού εὐλόγησε τό λάβαρο στήν Ἁγία Λαύρα
(17 Μαρτίου 1821) καί στήν Πάτρα (25
Μαρτίου 1821), ὁ Σαλώνων Ἠσαΐας κηρύσ-
σει τήν Ἐπανάσταση στή Φωκίδα καί θυ-
σιάζεται στήν Ἀλαμάνα. Στήν Πάτμο ἔρχε-
ται γι’αὐτόν τόν σκοπό ὁ Πάτμιος Πα-
τριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόφιλος Παγκώ-
στας καί ὑψώνει καί αὐτός λάβαρο ἐπανα-
στατικό. Ἀπό τότε δέν ξαναγύρισε στόν θρό-
νο του.

Οἱ περισσότεροι Ἐπίσκοποι τῆς Πελο-

ποννήσου κλείσθηκαν στή φυλακή τοῦ πασᾶ
τῆς Τριπολιτσᾶς ἀπό τίς ἀρχές Μαρτίου 1821
καί μόνον τρεῖς βρέθηκαν ζωντανοί, ὅταν
μπῆκαν οἱ Ἕλληνες μετά ἀπό 6,5 μῆνες. Αὐτή
τή θυσία τῶν κληρικῶν ἄς μήν τήν λησμο-
νοῦμε.

Στήν Κύπρο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανός
εἶχε μυηθεῖ στή Φιλική Ἐταιρία. Οἱ Τοῦρκοι
τό πληροφορήθηκαν καί στίς 9 Ἰουλίου
1821 ἔγινε ἡ μεγάλη σφαγή στή Λευκωσία.
Θανατώθηκε ὁ Κυπριανός καί ὅλοι οἱ Ἐπί-
σκοποι καί οἱ Ἀρχιμανδρίτες τοῦ νησιοῦ μαζί
μέ τούς προκρίτους.

Πολλοί ἄλλοι Ἐπίσκοποι ἔπαιξαν ση-
μαντικό ρόλο στόν Ἀγώνα, ὅπως ὁ Ἕλους
Ἄνθιμος, ὁ Βρεσθένης Θεοδώρητος, ὁ
Ἀνδρούσης Ἰωσήφ, ὁ Ταλαντίου Νεόφυτος.
Καί στή μεγαλειώδη Ἔξοδο τοῦ Μεσολογ-
γίου ὁ Ἐπίσκοπος Ρωγῶν Ἰωσήφ, βοηθός
τοῦ Μητρο  πο λίτη Ἄρτης Πορφυρίου, θυ-
σιάζεται ἀνατινάζοντας τόν Ἀνεμόμυλο.

Ἀλλά καί στήν ἠθική καί πνευματική προ-
ετοιμασία τοῦ 1821 ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας
καί τοῦ Ράσου εἶναι μαχητικός καί πανθο-
μολογούμενος.  Τό ἑλληνορθόδοξο φρόνη-
μα καί ἡ ἐθνική ταυτότητα διαφυλάχθηκαν
μέ τή βοήθεια τῆς Παιδείας, ἡ ὁποία ἦταν
κατ’ ἐξοχήν ἔργο τοῦ ὀρθοδόξου κλήρου. Σέ
κρυφά καί φανερά σχολεῖα, ἀναλόγως τῶν
συνθηκῶν πού ἐπικρατοῦσαν, τά ἑλληνό-
πουλα μάθαιναν ἀπό τούς ἱερεῖς  τήν Πίστη
τους, τήν γλώσσα τους καί ἐγαλουχοῦντο μέ
τόν πόθο γιά Ἐλευθερία. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ
Αἰτωλός, ἀπό τή γέννηση τοῦ ὁποίου συμ-
πληρώνονται τριακόσια χρόνια, ἦταν ἱερο-

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΗΣ 27ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ἀπάντηση σέ ἀνιστόρητες ἀπόψεις 
γιά τήν Ἐκκλησία καί τό 1821
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μόναχος, ἵδρυσε διακόσια σχολεῖα καί κήρυξε
σέ ἑκατοντάδες πόλεις καί χωριά τήν ἐλπί-
δα γιά τό «ποθούμενον», τήν ἀπελευθέρω-
ση. Οἱ Νεομάρτυρες, οἱ πρῶτοι ἀντιστα-
σιακοί τῆς δουλείας, ἀρνήθηκαν νά τουρ-
κέψουν καί δέν φοβήθηκαν τόν δήμιο. Τήν
πνευματική τους ὑποστήριξη καί ἐνθάρ-
ρυνση εἶχαν ἀναλάβει οἱ κληρικοί πού τούς
ἐξομολογοῦσαν, οἱ λεγόμενοι «ἀλεῖπται».

Ὁρισμένοι διαδίδουν ὅτι τό Οἰκουμενι-
κό Πατριαρχεῖο «ἀφόρισε τόν Ρήγα Φεραῖο».
Τοῦτο εἶναι ἀνακριβές. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι
μετά ἀπό τίς ἀπειλές καί τίς φορτικές πιέσεις
τοῦ Σουλτάνου ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος
Ε´ἀπέστειλε ἐπιστολή στόν Μητροπολίτη
Σμύρνης Ἄνθιμο, μέ τήν ὁποία ἐκφράζει σο-
βαρές ἐπιφυλάξεις γιά τό κείμενο τοῦ Ρήγα
πού εἶχε τίτλο «Νέα Πολιτική Διοίκησις», χω-
ρίς νά ἀπαξιώνεται ἡ προσωπικότητα τοῦ
Ἐθνομάρτυρος.

Εἶναι εὔκολο νά ξαναγράφει κάποιος τήν
Ἱστορία κατά τό δοκοῦν. Ὅμως Ἱστορία
εἶναι ἡ μελέτη τῶν πηγῶν. Οἱ προσωπικές
ἑρμηνεῖες καί παρερμηνεῖες καταδεικνύουν
φανατισμό, ἐθελοτυφλία καί ἄγνοια τῶν
πηγῶν. Ὅσοι ἔζησαν τά γεγονότα, Ἕλληνες
καί ξένοι, ἀγωνιστές καί λόγιοι, παραδέχονται
ὅτι χωρίς τόν ὀρθόδοξο κλῆρο οἱ Ἕλληνες

δέν θά εἶχαν ἐλευθερωθεῖ. Διαβάστε τόν
Νικόλαο Κασομούλη, τόν Φωτάκο Χρυ-
σανθόπουλο, τόν Ἰωάννη Μακρυγιάννη καί
τόσους ἄλλους αὐτόπτες μάρτυρες τῶν γε-
γονότων. Ἀκοῦστε τί λέει ὁ λαός μας μέσῳ
τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ. Ἐπισκεφθεῖτε τά
ἀμέτρητα πεδία τῶν μαχῶν καί τούς τόπους
τοῦ μαρτυρίου τῶν ὀρθοδόξων κληρικῶν,
Πατριαρχῶν, Ἐπισκόπων, ἱερέων, ἱερομο-
νάχων, διακόνων καί ἁπλῶν μοναχῶν.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐπιχειρεῖ μία
ψύχραιμη καί τεκμηριωμένη προσέγγιση
τῆς Τουρκοκρατίας καί τοῦ 1821 μέσῳ μιᾶς
σειρᾶς δέκα ἐπιστημονικῶν συνεδρίων, τά
ὁποῖα διοργανώνει ἡ Εἰδική ΣυνοδικήἘπι-
τροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητος. Τά δύο
πρῶτα συνέδρια ἔχουν ἤδη πραγματοποιη-
θεῖ καί κυκλοφορεῖται ὁ Τόμος μέ τά Πρα-
κτικά τοῦ Α´ Συνεδρίου, τοῦ 2012. Τό δέκα-
το καί τελευταῖο Συνέδριο θά πραγματο-
ποιηθεῖ σύν Θεῷ τό 2021, ὅταν θά συμπλη-
ρώνονται ἀκριβῶς διακόσια χρόνια ἀπό
τήν κήρυξη τῆς Μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἐπα-
ναστάσεως.

Ἐκ τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς
Πολιτιστικῆς Ταυτότητος 
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Μόλις τελειώνει ὁ μεσονύκτιος ὕμνος,
ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τύπο καί εἰκόνα
τῆς μελλούσης ζωῆς, ἐπιτελοῦμε,

ὅπως τονίζουν οἱ Ἀποστολικές Διαταγές, τίς
εὐχές τοῦ Ὄρθρου «εὐχαριστοῦντες ὅτι ἐφώ-
τισεν ἡμῖν ὁ Κύριος παραγαγών τήν νύκτα
καί ἐπαγαγών τήν ἡμέραν1». Μιά καινούργια
μέρα ἀρχίζει καί στό «μεθόριον» αὐτό μεταξύ
νύκτας καί μέρας, ὅπως χαρακτηρίζει τόν
Ὄρθρο ὁ ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός2, οἱ πι-
στοί συνάζονται στό ναό τοῦ Θεοῦ γιά νά
χαιρετήσουν τό αἰσθητό φῶς, νά προσευχη-
θοῦν γιά τήν εὐόδωση τῶν ἔργων τῆς ἡμέρας,
νά παρακαλέσουν τό Θεό γιά ὅλους ὅσους
φροντίζουν γιά τήν γαλήνη καί ἠρεμία τῆς
ζωῆς μας καί νά μιλήσουν μαζί Του «περί τῶν
καθ’ ἡμᾶς αὐτούς». Γιά ὅ,τι δηλαδή μᾶς ἀπα-
σχολεῖ καί εἶναι πρός σωτηρία καί προκοπή
μας3. 

Παλαιότερα ὁ Ὄρθρος ἄρχιζε μέ τήν προ-
σφορά θυμιάματος, κατ’ ἐπίδραση τῆς ἀσμα-
τικῆς - ἐνοριακῆς πράξης, κατά τό ἐναρ κτήριο
τρισάγιο4. «Ὡς νεφέλη δέ τό θυμίαμα, τό
Πνεῦμα τό ἅγιον ἐκτυποῦν, ἀλλά καί μετα-
δοτικόν τῆς θείας αὐτοῦ χάριτός τε καί
εὐωδίας»5. Προηγεῖται κατόπιν ἡ βασιλική λε-
γόμενη ἀκολουθία, πού σήμερα περιορίστηκε
μόνο στή Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί τή Με-
γάλη Ἑβδομάδα.

Κατόπιν οἱ ψαλμοί τοῦ Ἑξαψάλμου (3, 37,
62, 87, 102, 142), πού εἶναι «προσευχῆς
ἅπαντες πεπληρωμένοι καί κατανύξεως6». Οἱ
ἑωθινές εὐχές, ἀπό τό ἀσματικό πάλι τυπικό,
πού γιά πρακτικούς λόγους διαβάζονται τήν
ὥρα τοῦ ἑξαψάλμου· «ὁ ἱερεύς τάς ἑωθινάς
εὐχάς καθ’ ἑαυτόν τῷ Θεῷ ἀναφέρει, μεσίτης
ἐπί τοῖς λεγομένοις δεικνύμενος, καί ἐνεργά
τελῶν τά ᾀδόμενα, τῇ ἱερωσύνῃ γάρ ἅπαντα
τελειοῦται. Ὅθεν καί ὁ ἱερεύς ἄρχεται, καί ὁ
ἱερεύς τελειοῖ»7. Ἀκολουθοῦν τά εἰρηνικά καί
τό «Θεός Κύριος» πού ψάλλεται «μετά μέ-
λους ἐκφώνως, κατά μίμησιν τῶν δοξολο-
γούντων ἀγγέλων»8 καί συμβολίζει τό
φανέρωμα τῆς χάρης μετά τό Νόμο, τό φῶς
πού διαδέχεται  τό σκοτάδι, τόν ἐρχομό τοῦ
Κυρίου πού διέλυσε τήν πλάνη9. Κι ὅλα αὐτά
πού ἀναφέρει ὁ ὕμνος εἶναι «ἐναργῆ σύμ-
βολα», «τῆς ἐπιφανείσης τῷ βίῳ Δεσποτικῆς

παρουσίας ἐπ’ ἐσχάτων τῶν χρόνων»10. Εἶναι
φανερά σύμβολα «τῆς (ἐν νυκτί) γεννήσεως
καί ἐπιφανείας τοῦ Σωτῆρος» καί τῆς κατά
τήν νύχτα πάλι ἔλευσης τοῦ νυμφίου τῶν
ψυχῶν μας11. Εἶναι θέματα αὐτά καί τοῦ με-
σονυκτικοῦ.

Ἀκολουθεῖ ἡ στιχολογία τοῦ ψαλτηρίου
τοῦ ὁποίου ἡ θέση ἐδῶ καί ἡ ὅλη δομή τῶν
δύο καθισμάτων δέν εἶναι ἄσχετη μέ τόν
ἐρχομό καί τή δοξολογία τοῦ σαρκωθέντος

1. Κλήμεντος Ρώμης, Διαταγαί τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, PG 1,
1136Β.

2. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, Ἐξήγησις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀκολουθίας, PG 160, 1177B.

3. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ὅ.π., PG 155, 1176D.
4. Ἰ. Μ. Φουντούλη, Λειτουργική, τόμ. Ε΄, Ἀκολουθίαι τοῦ

Νυχθημέρου (Σημειώσεις πρός χρῆσιν τῶν φοιτητῶν), σ.
100.

5. Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος..., PG 155, 561D.
6. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ὅ.π., PG 160, 1177Α.
7. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., PG 155, 565D.
8. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., PG 155, 565D.
9. Δ. Γ. Τσάμη, Λειτουργική, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 59.
10. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ὅ.π., PG 160, 117C.
11. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., PG 155, 568Α. Βλ. καί Ἰ. Φουν-

τούλη, ὅ.π., σ. 108.

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

Τοῦ Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ
Ἀναπλ. Καθηγητή Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
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Λόγου12, ἀλλά φανερώνει καί «τό πολυωφε-
λές αὐτῶν καί ἡδονῆς θείας ἔμπλεων»13.
Ψάλλεται κατόπιν ἡ τρίτη λεγομένη στιχολο-
γία, ὁ πολυέλεος (134, 135, 136), πού λέγεται
ἔτσι γιατί ἐπαναλαμβάνεται ἡ φράση τοῦ
135οῦ ψαλμοῦ «ὅτι εἰς τό αἰῶνα τό ἔλεος
αὐτοῦ» καί ὀνομάζεται ἀπό τόν ἅγιο Συμεών
«ἐπινίκιος», «τά τοῦ Θεοῦ θαυμάσια διηγού-
μενος, καί μάλιστα τήν ἐξ Αἰγύπτου καί τῆς
ἁμαρτίας δηλονότι καί πλάνης τῶν ψυχῶν
ἡμῶν πρός τήν τοῦ Χριστοῦ πίστιν διάβασιν,
καί τήν ἐκ τοῦ Φαραώ καί τῶν Αἰγυπτίων,
τοῦ διαβόλου δηλαδή καί τῶν δαιμόνων,
ἐλευθερίαν ἡμῶν, καί τήν ἐκ θαλάσσης τῶν
πειρασμῶν τοῦ βίου, διά  ξηρᾶς, τῆς ἰσχυρᾶς
καί ἀκυμάντου ζωῆς ἐν ἰσχύι Θεοῦ τῇ καρτε-
ρίᾳ τῶν θλίψεων εὐσταλῆ πορείαν»14.

Στήν ἴδια ἀσματική ὁμάδα τοῦ Ὄρθρου
ἀνήκει ἡ ἐκλογή ψαλμῶν σέ μεγάλες γιορτές
καί σέ μεγάλους ἁγίους ὡς «προκηρύγματα
τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ»15. Τά εὐλογητάρια
κατόπιν, οἱ ἀναβαθμοί καί στή συνέχεια «κη-
ρύττεται» τό Εὐαγγέλιο, τό ὁποῖο «σφραγί-
ζει» καί «τελειοῖ» τά πάντα καί «παριστᾶ» τά
μυστήρια. Κατά τήν ἀνάγνωσή του τίς Κυ-
ριακές ὁ ἱερέας φορᾶ λευκά ἄμφια καί στέ-
κεται στό δεξί μέρος τῆς ἁγίας Τραπέζης σέ
ἀνάμνηση τοῦ «ἐν τοῖς δεξιοῖς» τοῦ τάφου
τοῦ Κυρίου καθημένου νεανίσκου καί τῶν «ἐν
λευκοῖς» ἐνδεδυμένων ἀγγέλων16.

Ἀφοῦ λοιπόν φανερώνεται μέσω τοῦ
Εὐαγγελίου τό μυστήριο, τότε «ἡ χορεία  συ-
νίσταται», συγκεντρώνονται οἱ χοροί καί «διά
τῶν κανόνων τά ἐπινίκεια ἄδεται»17. Στιχολο-
γοῦνται δηλαδή οἱ ἐννέα ὠδές τῆς Βίβλου,
κάτι πού σήμερα τηρεῖται μόνο στά μονα-
στήρια, σέ συνδυασμό μέ τά τροπάρια τῶν
κανόνων. Ὅταν ὅμως ὑπερίσχυσε τό ὑμνο-
γραφικό στοιχεῖο, τότε καί οἱ κανόνες ἄρχι-
σαν νά ψάλλονται αὐτοτελῶς χωρίς τούς
βιβλικούς στίχους18.

Ἐκεῖνο ὅμως πού γιά μᾶς ἐδῶ ἔχει περισ-
σότερο ἐνδιαφέρον εἶναι οἱ συμβολισμοί τοῦ
τμήματος αὐτοῦ τοῦ Ὄρθρου. Κατ’ ἀρχήν οἱ

ὠδές τῆς Γραφῆς εἶναι ἐννέα «διά τόν ἀριθ-
μόν... τῶν ἀγγελικῶν καί θείων ταγμάτων»19

καί «εἰς τρισσόν τύπον τῆς ὑπερθέου Τριά-
δος»20. Οἱ σέ τρεῖς δέ στάσεις διαίρεσή τους
γίνεται κατά τόν τύπον τοῦ ψαλτηρίου (Α΄,
(Β΄), Γ΄-Δ΄, Ε΄, Στ΄-Ζ΄, Η΄ Θ΄), ἀλλά τιμᾶται μ’
αὐτόν τόν τρόπο καί ἡ Τριάδα21.

Ἡ ψαλμωδία τῶν καθισμάτων τροπαρίων
στήν Γ΄ ὠδή γίνεται ἀφ’ ἑνός μέν γιά τή μικρή
ἀνάπαυση τῆς σάρκας, ἀφ’ ἑτέρου δέ διότι
«καί καθημένους καί ἱσταμένους δεῖ τόν Θεόν
ἀνυμνεῖν» ὅταν διαβάζονται τά περί τῆς
ἑορτῆς πρός κοινή διδασκαλία καί ὠφέλεια22.
Μετά τήν ἕκτη ὠδή λέγεται τό κοντάκιο «ὡς
συνεπτυγμένη ἐν τροπαρίῳ εὐφημία τῆς
ἑορτῆς»23 καί στήν ἐννάτη ὠδή μεγαλύνεται ἡ
Θεοτόκος, στήν ὁποία ὁ Θεός «θαυμαστά
ἐποίησεν ἀληθῶς», διότι σαρκώθηκε ἀπ’
αὐτήν καί τήν ἀνέδειξε ἀνώτερη ἀπ’ ὅλους
τούς ἁγίους καί ὑπέρτερη τῶν Σεραφίμ καί
Χερουβίμ24.

Μετά τίς ὠδές τῶν κανόνων ἀκολουθοῦν
τά ἐξαποστειλάρια, πού λέγονται ἔτσι διά τό
«ἐξαπόστειλον τό φῶς σου» ὡς φωταγωγικά
πρό τῶν αἴνων25. Καί ὁ ἅγιος Μάρκος ταυτί-
ζει φωταγωγικά καί ἐξαποστειλάρια, διότι
ἀφ’ ἑνός μέν αὐτά «ἀνευφημοῦν τήν τοῦ
φωτός παρουσία» καί ζητοῦν νά λάμψει
πάνω μας τό νοητό φῶς, ἀφ’ ἑτέρου σχετί-
ζονται μέ τήν ἀποστολή τῶν μαθητῶν στά
ἔθνη «κατά τήν ἀναστάσιμον ἡμέραν»26. Ψάλ-
λονται στή συνέχεια οἱ τρεῖς ψαλμοί τῶν
Αἴνων (148, 149, 150) οἱ ὁποῖοι συγκαλοῦν
τήν κτίση, τούς ἀγγέλους καί ὅλα τά κτί-
σματα «εἰς τήν αἴνεσιν τοῦ πεποιηκότος
αὐτά»27.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου κορυφώνεται
μέ τή μεγάλη δοξολογία. Τή δοξολογία γιά τήν
παρέλευση τῆς νύκτας καί τήν ἔναρξη τῆς
ἡμέρας28. Τή δοξολογία πού ψάλλεται ἀπό
ὅλους μέ τόν καλύτερο μελωδικό τρόπο, διότι
ἀκριβῶς φανερώθηκε σ’ ὅλο τόν κόσμο καί σ’
ὅλα τά ἔθνη τό μυστήριο τῆς σωτηρίας. Ὁ
οὐρανός καί ἡ γῆ γέμισαν ἀπό τή δόξα τοῦ

12. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., PG 155, 568Α.
13. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ὅ.π., PG 160, 1177D.
14. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., PG 155, 568D.
15. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., PG 155, 569Α.
16. Μάρκ. 16, 5· Ἰω. 20, 12.
17. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., PG 155, 569Α.
18. Ἰ.Μ. Φουντούλη, ὅ.π., σ. 121.
19. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ὅ.π., PG 160, 1177D.
20. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., PG 155, 569D.

21. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., PG 155, 569D.
22. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., PG 155, 572Α.
23. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., PG 155, 572Α.
24. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., PG 155, 572Β.
25. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., PG 155, 572C.
26. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ὅ.π., PG 160, 1180Δ
27. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., PG 155, 572C.
28. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ὅ.π., 160, 1180D.
29. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., PG 155, 572D.
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Τριαδικοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό «θεολογεῖ ἡ Ἐκκλη-
σία, βοῶσα “Κύριε βασιλεῦ ἐπουράνιε, Θεέ
Πάτερ παντοκράτορ· Κύριε Υἱέ μονογενές
Ἰησοῦ Χριστέ, καί ἅγιον Πνεῦμα’’». Κατόπιν
«καί τήν τοῦ Θεοῦ Λόγου σάρκωσιν ἀνυμνεῖ
λαμπρῶς, ἐκβοῶσα, “Κύριε ὁ Θεός ὁ ἀμνός
τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱός τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τήν
ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου’᾽»29.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου μέ τή δομή καί
τή θεολογία πού διακρίνει τήν τάξη της δεί-
χνει ὅτι κάτι νέο, ἀληθινό καί αἰώνιο μπαίνει
στή ζωή μας. Ἀπό φυλακῆς πρωΐας, θά λέ-
γαμε, ὁ ἄνθρωπος ἐνθαρρύνεται νά δώσει
νόημα στήν ἡμέρα του συμμετέχοντας στή
χαρά καί τήν εὐφροσύνη πού δημιουργεῖ ἡ
ὑπόμνηση τῶν ἀγαθῶν τοῦ Θεοῦ, κατά τό
«ἐμνήσθην τοῦ Θεοῦ καί ηὐφράνθην»30.

Ἡ ἐναλλαγή ἐπίσης σκότους καί φωτός
ἀποτελεῖ τύπο καί εἰκόνα τῆς νίκης τοῦ Χρι-
στοῦ ὡς «φωτός τοῦ ἀληθινοῦ» κατά τοῦ
σκότους τῆς πλάνης καί τῆς ἁμαρτίας. Μέσα
ἀπό τόν αἰσθητό ἥλιο οἱ πιστοί βλέπουν τόν
ἐρχομό «τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης», τοῦ
Σωτῆρος τῶν ψυχῶν ἡμῶν31. Ὁ Χριστός εἶναι
τό φῶς τῶν ἀνθρώπων32 (Ἰω. 1, 4). Αὐτός πού
δίδει τό φῶς τῆς ἡμέρας, χορηγεῖ «τό τῆς
εὐσεβείας φῶς»33 καί διώχνει, σύμφωνα μέ τίς
ἴδιες τίς εὐχές τοῦ Ὄρθρου, κάθε ζόφο ἀπό
τίς καρδιές μας. Ἐπίσης ἡ νέα μέρα θυμίζει
στούς πιστούς τήν ἐρχόμενη νέα μέρα, τήν
ὀγδοάδα τοῦ μέλλοντος, ἡ ὁποία δέ θά γνω-
ρίσει δύση καί σκότος34. 

Ἀκόμη καί τό αἴτημα γιά τήν εὐλογία τῶν
ἔργων τῶν χειρῶν μας ἔχει νόημα μόνο διότι
ἔτσι θά δοξασθεῖ τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί θά
ἔλθει ἡ βασιλεία Του35. Σ’ ὅλα αὐτά πού ἀπο-
τελοῦν κύρια θέματα τοῦ Ὄρθρου δέν θά
πρέπει νά ξεχάσουμε καί ὅλα ὅσα μέσα ἀπό
τήν ἀκολουθία τονίζουν τίς διάφορες φάσεις
τῆς θείας οἰκονομίας καί τό ἀπολυτρωτικό
ἔργο τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, ἀλλά καί τό
ρόλο τῆς Θεοτόκου καί τῶν ἁγίων μέσα στή
ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Μποροῦμε ἔτσι νά ποῦμε ἀνεπιφύλακτα
πώς ὁ Ὄρθρος εἶναι μία πορεία ψηλάφισης
τοῦ σαρκωθέντος καί Ἀναστάντος Χριστοῦ.
Εἶναι μιά πορεία ψηλάφισης καί βίωσης τῶν
ἐσχάτων. Εἶναι ἕνα σύμβολο ὁ Ὄρθρος. Σύμ-
βολο φωτισμοῦ, ἀναγέννησης, χαρᾶς καί
προσδοκίας. Πολύ σωστά γράφτηκε πώς ἡ
ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου εἶναι προπαιδεία
καί προετοιμασία γιά τήν εὐχαριστία· «Ἡ
ὀρθόδοξη λατρεία ἀπό τό “εὐλογητός τοῦ
Ὄρ θρου’’ μέχρι τό «δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέ -
ρων» εἶναι μία σταδιακή ἀφήγηση καί προ-
οδευτική ἀποκάλυψη τῆς ὅλης θείας
οἰκονομίας γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.
Κατά τρόπο ἐπαγωγικό ξεκινᾶ ἀπό τήν δια-
κήρυξη ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὁ ὤν, προάγεται μέ
παραδείγματα τῆς ἐπεμβάσεως τοῦ Θεοῦ
στήν ἱστορία καί τελειώνει μέ τή συνάντηση
Δημιουργοῦ καί δημιουργήματος πού συντε-
λεῖται στή θεία εὐχαριστία»36.

Κάθε μέρα, λοιπόν, πού ξημερώνει ἀπηχεῖ
τό ἴδιο μήνυμα· «ἰδού καινά ποιῶ τά πάντα»37.
Ἡ ἴδια πορεία ἀπό τήν κατάνυξη τοῦ ἑξα-
ψάλμου καί τή συναίσθηση τῆς μηδαμινότη-
τάς μας στό πανηγύρι τῶν αἴνων καί στή
χαρά τῆς δοξολογίας. Ὁ χρόνος πλέον γίνεται
ἕνα μυστήριο, μυστήριο ἀνεβάσματος καί
πλήρωσης. Λειτουργεῖ ὡς «συντελεστής» τῆς
αἰωνιότητας38 καί ἡ ἡμέρα ὁλόκληρη ὡς προ-
τύπωση τῆς ἀνέσπερης ἡμέρας τῆς ὀγδοάδος.

Μπροστά σ’ αὐτή τήν προοπτική τοῦ
ὀρθρινοῦ φωτός, τοῦ ἀνατέλλοντος «ἡλίου
τῆς δικαιοσύνης» οἱ προκλήσεις τοῦ παρα-
λόγου καί τῆς ἐκκοσμίκευσης, τῆς κατανα-
λωτικῆς ὑστερίας καί κάθε ἀπραξίας πού μᾶς
ἀλλοτριώνει, μποροῦν νά δώσουν τή θέση
τους στήν «ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος» τοῦ
Θεοῦ39 καί σ’ ὅλα ἐκεῖνα τά ἔργα πού ὄντας
εὐλογημένα ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ δίνουν
ἀξία σ’ αὐτή τή ζωή καί τρέφουν πράγματι
τό ὅραμα τῆς «ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου».

30. Ψαλμ. 76, 4. Βλ. καί Μεγάλου Βασιλείου, Ὅροι κατά Πλά-
τος, PG 31, 1013B.
31. Εὐχή τοῦ Ὄρθρου ΙΒ΄.
32. Ἰω. 1, 4.
33. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., PG 155, 552Α.
34. Εὐχή τοῦ Ὄρθρου Γ΄. Εὐχή Α΄Ὥρας.
35. Εὐχές τοῦ Ὄρθρου Θ΄ καί ΙΑ΄. Βλ. καί Ἰ. Μ. Φουντούλη,
Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, Θεσσαλονίκη 1966, σ. 13.

36. Δ. Κωνσταντέλλου, Βυζαντινή Κληρονομιά, Ἀθῆναι 1990,
σ. 31.
37. Ἀποκ. 21, 56.
38. Ἀ. Καριώτογλου, Κουβεντιάζοντας γιά τήν πίστη, Ἀθήνα
1989, σ. 116.
39. Κολ. 1, 9.
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Ἐπίσκεψη Ἐνορίας Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
στίς φυλακές Κομοτηνῆς

Τήν Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου ἡ ἐνορία τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Σερρῶν διοργάνωσε καί φέτος ἐξόρμηση ἀγάπης στίς
φυλακές Κομοτηνῆς ἀνταποκρινόμενη στή σχετική
ἐντολή τοῦ Κυρίου μας.

Ἡ ἐκκίνηση ἔγινε ἀπό τήν Ἐθνική Τράπεζα στίς
7.30΄ τό πρωί. Μετά ἀπό μιά σύντομη στάση στή Νέα
Καρβάλη γιά καφέ, ἀκολούθησε προσκύνημα στόν
Ἅγιο Νικόλαο καί στήν Παναγία τήν Παντάνασσα (με-
τόχι τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπεδίου Ἁγίου Ὄρους) στό Πόρ-
το Λάγος.

Γύρω στίς 11.30΄ ἔφτασαν στίς φυλακές. Ἀφοῦ τέ-
λεσαν δέηση στό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου
τῶν φυλακῶν, εἶχαν μιά ἐνημέρωση ἀπό τήν ψυχολόγο
τῶν φυλακῶν σχετική μέ τό σωφρονιστικό ἔργο πού
ἐπιτελεῖται ἐκεῖ καί τίς συνθῆκες διαβίωσης τῶν
κρατουμένων. Δόθηκαν ἀπαντήσεις σέ ἐρωτήσεις τῶν
ἐνοριτῶν, κι ἀφοῦ ἄφησαν δέματα μέ εἴδη ἱματισμοῦ
σέ καλή κατάσταση καί χρηματικό ποσό γιά τήν ἀπο-
φυλάκιση ἀπόρων κρατουμένων κατευθύνθηκαν
στό κέντρο τῆς Κομοτηνῆς γιά μιά γνωριμία μέ τήν
πόλη. Μετά ἀπό μιᾶς ὥρας παραμονή στήν πόλη, με-
τέβησαν στήν Ξάνθη, ὅπου γευμάτισαν. Στή συνέχεια
πήραν τό δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς ἀφοῦ προηγουμένως
εἶχαν ἕνα σύντομο προσκύνημα στό Ναό τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου στή Νέα Καρβάλη. Τό

βράδυ ἐπέστρεψαν στίς Σέρρες πλού-
σιοι σέ πνευματικά ἐφόδια. 

Θυρανοίξια Ἱερῶν Παρεκκλησίων
* Τήν Κυριακή, 2 Μαρτίου, μετά τή

θεία Λειτουργία πού τέλεσε ὁ Σεβ.
Ποιμενάρχης μας στόν Ἱ. Μητροπολι-
τικό Ναό Παμμεγ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν,
τέλεσε τόν Ἁγιασμό τῶν Θυρανοιξίων
τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου τῶν Ἁγ.
Κων/νου καί Ἑλένης, τό ὁποῖο βρί-
σκεται στόν ὑπόγειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν.

Τό Ἱερό Παρεκκλήσιο, ὅπως ἀνέφε-
ρε ὁ Σεβασμιώτατος στά θυρανοίξια,
ἀνεγέρθη στό χῶρο ὅπου ὑπῆρχαν οἱ
τάφοι τῶν ἀοιδίμων Μητροπολιτῶν
Σερρῶν Κων/νου Μεγγρέλη καί
Κων/νου Καρδαμένη. Γιά τό λόγο αὐτό
ἀπεφασίσθη νά ἀφιερωθεῖ τό νέο Ἱερό
Παρεκκλήσιο στούς Ἁγίους Κων/νο καί
Ἑλένη, καί στό ὁποῖο ἔχουν τοποθετη-
θεῖ σέ εἰδική μαρμάρινη κρύπτη τά
ὁστά τῶν δύο Μητροπολιτῶν.

* Τό δεύτερο Ἱερό Παρεκκλήσιο ἀνη-
γέρθη στό χῶρο τοῦ Μαξιμείου Πνευ-
ματικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας μετά ἀπό
εὐλογία καί ἐπιμέλεια τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου κ. Θεολόγου. Ὁ Ἁγιασμός
τῶν Θυρανοιξίων τό ὁποῖο εἶναι ἀφιε-
ρωμένο στούς Ὁσίους Χριστόδουλο
τόν Πάτμιο καί Μάξιμο τόν Ὁμολογη-
τή, τελέσθηκε τήν Δευτέρα, 31 Μαρτί-
ου, ἀπό τόν σεπτό Ποιμενάρχη μας. Ὁ
Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν εὐαρέ-
σκειά του γιά τήν ὁλοκλήρωση, σέ σύν-
τομο χρονικό διάστημα, τοῦ Ἱεροῦ Πα-
ρεκκλησίου καί πρόσθεσε λέγοντας
ὅτι, οἱ Ὅσιοι στούς ὁποίους εἶναι ἀφιε-
ρωμένο τό Παρεκκλήσιο εἶναι προστά-
τες δύο σημαντικῶν ἐκκλησιαστικῶν
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προσώπων. Τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Σερρῶν καί
Νιγρίτης Μαξίμου καί τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχη
τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας Χριστοδούλου. Μεταξύ
τους εἶχε ἀναπτυχθεῖ μιά στενή καί ἀδιατάρακτη φι-
λία. 

Ὁ μακαριστός Μάξιμος εἶχε ἐμπνευστεῖ τή δημι-

ουργία τοῦ πνευματικοῦ κέντρου πού
φέρει τό ὄνομά του, καί ὁ μακαριστός
Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος τέλεσε τά
ἐγκαίνιά του. Τό Ἱ. Παρεκκλήσιο θά
ἀποτελεῖ αἰώνιο μνημόσυνο καί κερί
εὐλαβείας ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν
ψυχῶν τους. Ἐπίσης ὁ Σεβ. ἀναφέρθηκε
καί στήν πραγματική ἀνάγκη πού ἔρχε-
ται νά ὑπηρετήσει τό Ἱ. Παρεκκλήσιο
καθώς σέ αὐτό θά ἔχουν τή δυνατότη-
τα νά ἐφαρμόζουν ὅσα διδάσκονται οἱ
μαθητές τῆς Σχολῆς Βυζ. Μουσικῆς,
ψάλλοντας στίς ἱερές ἀκολουθίες πού
τελοῦνται.

Χειροθεσία Ἀναγνωστῶν
Τήν Κυριακή, 2 Μαρτίου, κατά τή

θεία Λειτουργία πού τέλεσε ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος, στόν Ἱ.
Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγ. Τα-
ξιαρχῶν Σερρῶν τέλεσε τή χειροθεσία
Ἀναγνώστου σέ δύο εὐσεβεῖς νέους, τόν
Νικόλαο Σεβασλῆ καί τόν Εὐάγγελο
Καρπουχτσῆ.

Τμῆμα τοῦ Τιμίου Ξύλου στίς Σέρρες
Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 8 Μαρ-

τίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θε-
ολόγος, ὑποδέχθηκε στά προπύλαια τοῦ
Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Παμμεγ.
Ταξιαρχῶν Σερρῶν, τεμάχιο τοῦ Τιμίου
καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου
μας ἀπό τήν Ἱερά Μονή Σουμελᾶ, κα-
τόπιν εὐλογίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ.
Παντελεήμονος, πρός ἁγιασμό τοῦ πι-
στοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Τό χαριτόβρυτο
καί Ζωοδόχο Τίμιο Ξύλο, μετέφερε
στήν πόλη μας ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. Νε-
κτάριος καί τό προεδρεῖο καί τά μέλη
τοῦ Δ.Σ. τοῦ Πανελληνίου Ἱδρύματος
«Παναγία Σουμελᾶ».

Κατά τήν ὑποδοχή τελέσθηκε δέηση
καί στή συνέχεια Δοξολογία καί Ἑσπε-
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Τιμίας Κάρας τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου
τοῦ Στρατηλάτου καί τῆς ἱερᾶς καί θαυματουργοῦ
εἰκόνος τῶν ἁγίων Θεοδώρων.

Στό τέλος τῆς πανηγύρεως ὁ Ποιμενάρχης μας εὐχα-
ρίστησε τούς Ἀρχιερεῖς γιά τήν τιμητική τους συμμε-
τοχή στή χαρά τῶν Σερραίων, τίς Ἀρχές καί τούς πι-
στούς πού πῆραν μέρος στίς ἱερές Ἀκολουθίες.

«Τουρνουά» κατά τῆς φτώχειας
Τό Σάββατο, 15 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε τό 1ο

τουρνουά ἀκαδημιῶν ποδοσφαίρου κατά τῆς φτώχειας
καί τῆς πείνας.

Ἡ ἐκδήλωση, στήν ὁποία παρέστη καί ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Θεολόγος, ἦταν μία πρωτοβουλία
τοῦ ΜΓΣ Πανσερραϊκοῦ, εἶχε κοινωνικό χαρακτήρα,
καί ἔλαβε χώρα στίς ἀκαδημίες τοῦ Πανσερραϊκοῦ.
Στήν ἐκδήλωση συμμετεῖχαν ἀκαδημίες ποδοσφαίρου
πού δραστηριοποιοῦνται στό Νομό Σερρῶν.

Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ διε-
θνής τερματοφύλακας καί πρωταθλητής Εὐρώπης
2004 μέ τήν Ἐθνική ὁμάδα Ποδοσφαίρου, Ἀντώνης Νι-
κοπολίδης καί ὁ πρόεδρος τοῦ ΠΣΑΠ Σταμάτης Συ-
ρίγος.

Ἡ ἐκδήλωση εἶχε στόχο τήν συγκέντρωση τροφίμων
καί χρημάτων πού διατέθηκαν στό Κοινοτικό Παν-
τοπωλεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀπό τό ὁποῖο σιτί-
ζονται καθημερινά πάνω ἀπό 500 ἄπορες οἰκογένει-
ες.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος, χαιρετί-
ζοντας τήν ἐκδήλωση χρησιμοποίησε ποδοσφαιρική
ὁρολογία λέγοντας ὅτι «ἡ Ἑλληνική Κοινωνία τά τε-
λευταῖα χρόνια ἔχει δεχθεῖ πολλά γκόλ καί πολλά
αὐτογκόλ καί ἡ συγκεκριμένη πρωτοβουλία ἀναδεικνύει

ρινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου μας κ. Θεολόγου. Τό τμῆμα
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ παρέμεινε στόν
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγ. Τα-
ξιαρχῶν μέχρι τό Σάββατο, 15 Μαρτί-
ου, ὅπου καθημερινά τελοῦνταν οἱ
ἱερές Ἀκολουθίες, πρός Ἁγιασμό καί
πνευματική ἐνίσχυση τῶν πιστῶν, ἡ
προσέλευση τῶν ὁποίων ἦταν συγκι-
νητική.

Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Θεοδώρων
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτά-

σθηκε καί φέτος στίς Σέρρες ἡ ἑορτή
τῶν ἁγίων ἐνδόξων μεγαλομαρτύρων
Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος καί Θεοδώρου
τοῦ Στρατηλάτου, κατά τήν ὁποία πα-
νηγύριζε ὁ ὁμώνυμος καθεδρικός καί
προσκυνηματικός Ἱ. Ναός τῆς πόλεώς
μας.

Τήν Παρασκευή, 7 Μαρτίου, τελέ-
σθηκε ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν
ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας κ. Θεολόγος, ὁ ὁποῖος στή συ-
νέχεια τέλεσε τήν Ἀκολουθία τῆς Α΄ στά-
σης τῶν χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου
καί κήρυξε τό θεῖο λόγο.

Τήν ἁγιώνυμο ἡμέρα, 8 Μαρτίου,
τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καί ἡ πανηγυρι-
κή θεία Λειτουργία στήν ὁποία προ-
εξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, ὁ
ὁποῖος καί κήρυξε τό θεῖο λόγο, συλ-
λειτουργούντων καί τῶν Σεβ. Μητρο-
πολιτῶν Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ.
Παντελεήμονος καί τοῦ σεπτοῦ ποιμε-
νάρχου μας κ. Θεολόγου. Στό τέλος τῆς
θεία Λειτουργία ἐψάλη ἐπιμνημόσυνος
δέηση «ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνί-
ου ἀναπαύσεως» τῆς ψυχῆς τοῦ κεκοι-
μημένου Θεοδώρου (Κολοκοτρώνη)
ἀρχιστρατήγου τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ
1821.

Στή συνέχεια ἔγινε ἡ λιτάνευση τῆς
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νίδη σέ Οἰκονόμο.
Τό Ἱερό Λείψανο παρέμεινε στόν Ἱ.

Ναό Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν μέχρι τήν
Κυριακή, 30 Μαρτίου, ὅπου τελοῦνταν
καθημερινά ἱερές Ἀκολουθίες.

Ἐπετειακή ἐκδήλωση
Γιά μιά ἀκόμη χρονιά ἡ Ἱερά Μη-

τρόπολή μας προκειμένου νά τιμήσει
τήν ἱερά μνήμη τῶν ἡρωϊκῶν πρωτα-
γωνιστῶν τῆς ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς
Παλιγγενεσίας τοῦ 1821, κληρικῶν καί
λαϊκῶν πού ἔδωσαν τήν ζωή τους γιά
τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδας μας, καί μέ
ἀφορμή τήν συμπλήρωση 300 ἐτῶν
ἀπό τήν γέννηση τοῦ ἁγίου ἐνδόξου
Ὁσιομάρτυρος καί Ἱσαποστόλου Κοσμᾶ
τοῦ Αἰτωλοῦ, τοῦ μεγάλου αὐτοῦ δι-
δασκάλου τοῦ Γένους, διοργάνωσε
ἐκδήλωση, τήν Τρίτη, 25 Μαρτίου, στήν
αἴθουσα τοῦ παλαιοῦ Ὀρφέα Σερρῶν,
ἡ ὁποία ἦταν κατάμεστη. 

Τήν ἐκδήλωση συντόνισε ὁ Αἰδεσιμολ.
Πρωτ/ρος π. Ἰορδάνης Θεμελίδης ὁ
ὁποῖος ἀφοῦ προσφώνησε τό ἐκλεκτό
ἀκροατήριο παρουσίασε μέ τό πλούσιο
βιογραφικό του τόν πανεπιστημιακό κα-
θηγητή κ. Μιχαήλ Τρίτο.

Στό πρῶτο μέρος τῆς ἐκδήλωσης μί-
λησε ὁ ἐλλογιμώτατος κ. Μιχαήλ Τρίτος,
Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
Θεσ/νίκης μέ θέμα: «Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ
Αἰτωλός καί ἡ νεοελληνική μας διάρ-
κεια».

«Ἡ Ἐπανάσταση τόνισε ὁ κ. Τρίτος,
ἄρχισε τό 1821, ὅμως πολύτιμη προπα-
ρασκευή ἔκανε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτω-
λός». Περιέγραψε τή ζωή καί τό ἐθνι-
κοθρησκευτικό ἔργο τοῦ Πατροκοσμᾶ
καί πρόσθεσε ὅτι, «στά χρόνια τῆς
σκλαβιᾶς, κανένας δέν μπόρεσε νά ἱδρύ-
σει τόσα πολλά Σχολεῖα, ὅσα ἄνοιξαν
καί λειτούργησαν χάρις στίς προσπά-
θειες τοῦ Πατροκοσμᾶ. Ἤθελε λαό

ὅτι ὅταν ἀγωνίζεσαι ἀμυντικά καί ἐπιθετικά μπορεῖς
νά ἀνακτήσεις τήν αὐτοπεποίθησή σου καί νά φτάσεις
στή νίκη. Τό ποδόσφαιρο εἶναι ἕνα συλλογικό παιχνί-
δι στό ὁποῖο κυριαρχεῖ ἡ συνεργατικότητα καί παρα-
μερίζεται ὁ ἐγωϊσμός».

Ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί ἡ ὑποδοχή τοῦ
Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
Μέ λαμπρότητα τελέσθηκαν οἱ πανηγυρικές Ἀκο-

λουθίες στόν Ἱ. Ναό Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν, μέ τήν
εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
καί τῆς ὑποδοχῆς ἀποτμήματος τοῦ Τιμίου Λειψάνου
τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ  τοῦ Αἰτωλοῦ.

Τήν Δευτέρα, 24 Μαρτίου, παραμονή τῆς ἑορτῆς με-
ταφέρθηκε στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν
ἀπότμημα τοῦ Ἱ. Λειψάνου τοῦ ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτω-
λοῦ ἀπό τό Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Θεολόγο. Τό Ἱερό
Λείψανο προέρχεται ἀπό τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Κοσμᾶ
τοῦ Αἰτωλοῦ Κονίτσης. Μετά τήν ὑποδοχή τοῦ Ἱεροῦ
Λειψάνου ἀκολούθησε ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπε-
ρινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.
Θεολόγου, ἐνῶ τό θεῖο λόγο κήρυξε ὁ προϊστάμενος
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, π. Ἰορδάνης Θεμελίδης. Μετά τό πέ-
ρας τοῦ Ἑσπερινοῦ τελέσθηκε Παράκληση στήν
Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Τήν Τρίτη, 25 Μαρτίου, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ, στήν πανηγυρική θεία Λειτουργία
προέστη ὁ Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος, ὁ ὁποῖος
κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Στό τέλος τῆς θείας Λειτουρ-
γίας χειροθέτησε σέ Ἀναγνώστη τόν εὐσεβῆ νέο
Εὐάγγελο Ράντο μαθητή τῆς Α΄ τάξεως τοῦ Δημοτικοῦ,
τόν δέ ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Διονύσιο Ἰωαν-
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δία τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ  μας κέντρου ἀπέδωσε
μέ ἐπιτυχία ὕμνους τοῦ Τριωδίου καί τῆς Ἁγίας καί Με-
γάλης Ἑβδομάδος, μέ τούς ὁποίους μᾶς εἰσήγαγε στό
κατανυκτικό κλῖμα τῶν φρικτῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου.
Τή χορωδία διηύθυνε ὁ πρωτοψάλτης τοῦ Μητροπο-
λιτικοῦ μας Ναοῦ καί διευθυντής τῆς Σχολῆς Βυζαν-
τινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας κ. Ἀστέ-
ριος Γούναρης, ἐνῶ τόν ὑπομνηματισμό τῶν ὕμνων
ἔκανε ὁ καθηγητής καί ἱεροψάλτης κ. Ἀλέξανδρος Θε-
οδωρίδης.

Στό τέλος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος ἐξέ-
φρασε τίς θερμές του εὐχαριστίες πρός τούς χορωδούς

καί συνεχάρη τόν χοράρχη κ. Ἀστέριο Γούναρη καί
εὐχήθηκε γιά τίς ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγ. Ἑβδομάδος.

Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί
Μέ κατάνυξη καί εὐλάβεια πραγματοποιήθηκαν οἱ

κατανυκτικοί Ἑσπερινοί κατά τή διάρκεια τῆς Με-
γάλης Τεσσαρακοστῆς στήν Ἱ. Μητρόπολή μας.  Σ’
ὅλους χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θε-

μορφωμένο, γιατί μόνο ἔτσι, ὅπως συ-
νήθιζε νά λέει, θά ἔρθει τό «ποθούμενο»,
δηλ. ἡ ἀπελευθέρωση ἀπό τήν μακραί-
ωνη σκλαβιά».

Στή συνέχεια παρουσίασθηκε ἕνα
βίντεο μέ τήν ζωή καί τό ἐθνικοθρη-
σκευτικό ἔργο τοῦ Πατροκοσμᾶ. 

Στό τρίτο μέρος τῆς ἐκδήλωσης ἡ χο-
ρωδία Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τοῦ
Μαξιμείου Πνευματικοῦ καί Πολιτι-
στικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεώς μας παρουσίασε ἕνα πρόγραμμα
μέ ἐπίκαιρα πατριωτικά τραγούδια
ἀφοῦ πρῶτα ἔψαλε τό Κοντάκιο «Τῇ
Ὑπερμάχῳ Στατηγῷ».

Τήν ἐπετειακή ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ
Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος, ὁ
ὁποῖος ἀφοῦ συνεχάρη τόν πανεπι-
στημιακό καθηγητή κ. Μιχαήλ Τρίτο,
γιά τήν συγκλονιστική ὁμιλία του, γιά
τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό. Συνεχάρη,
ἐπίσης, τούς χορωδούς καί τόν χοράρ-
χη καί Διευθυντή τῆς χορωδίας κ. Ἀστέ-
ριο Γούναρη γιά τό ὡραῖο καί πατριω-
τικό πρόγραμμα πού παρουσίασαν καί
ὅσους συνέβαλαν στήν ἐκδήλωση αὐτή.
Ἀπηύθυνε, τέλος, εὐχές καί εὐλογίες
στούς παρευρισκομένους.

Ἐκδήλωση Βυζαντινῆς Χορωδίας
Μαξιμείου

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, καθώς
ὁδεύουμε πρός τήν Ἁγία καί Μεγάλη
Ἑβδομάδα γιά νά προσκυνήσουμε τό
Σωτήριο Πάθος, τόν Σταυρό καί τήν
ἔνδοξο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ, θέλουσα νά μᾶς εἰσα-
γάγει στό κατανυκτικό καί διδακτικό
κλῖμα τῶν ἁγίων ἡμερῶν, διοργάνωσε,
τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου, 12 Ἀπριλίου,
τό βράδυ, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό τῶν Παμμεγ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν,
ἐκδήλωση μέ τή Βυζαντινή χορωδία τοῦ
Μαξιμείου Ἱδρύματος.

Στήν ἐκδήλωση, ἡ Βυζαντινή Χορω-
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Ἀπριλίου.
Τό Σάββατο, 26 Ἀπριλίου, παραμονή τῆς ἑορτῆς, τε-

λέσθηκε πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν
ὁποῖο χοροστάτησε καί μίλησε ἐποικοδομητικά ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων

ολόγος καί παρακολούθησε ὁ Ἱ. Κλῆρος
καί πλῆθος πιστῶν.
• Τήν 9η Μαρτίου, Α΄ Κυριακή τῶν

Νηστειῶν, ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Κα-
τανυκτικός Ἑσπερινός τελέσθηκε στόν
Ἱ. Μητροπ. Ναό Παμμεγ. Ταξιαρχῶν,
ὅπου κύρυξε τό θεῖο λόγο ὁ Πανοσ.
Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Παπαευσταθίου.
• Τήν 16ην Μαρτίου, Β΄ Κυριακή τῶν

Νηστειῶν, στόν Κατανυκτικό Ἑσπερι-
νό πού πραγματοποιήθηκε στόν Ἱ. Ναό
Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερρῶν, τό θεῖο
λόγο κήρυξε ὁ πανοσ. Ἀρχιμ. Ἄνθιμος
Ρεγγίδης.
• Τήν 23η Μαρτίου, Γ΄ Κυριακή

τῶν Νηστειῶν, ἑορτή τῆς Σταυροπρο-
σκυνήσεως, στόν Ἱ. Ναό Τιμίου Σταυ-
ροῦ τελέσθηκε ὁ Κατανυκτικός Ἑσπε-
ρινός ὅπου μίλησε ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ.
Ἰωάννης Καλαϊτζῆς, ἱεροκήρυξ τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου.
• Τήν 30η Μαρτίου, Δ΄ Κυριακή τῶν

Νηστειῶν, στόν Κατανυκτικό Ἑσπερι-
νό πού τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Γε-
ωργίου Νιγρίτης, τόν θεῖο λόγο κήρυ-
ξε ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Οἰκο-
νόμου, Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ.
• Τήν 6η Ἀπριλίου, Ε΄ Κυριακή τῶν

Νηστειῶν, ἑορτή τῆς ὁσίας μητρός
ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, στόν Κα-
τανυκτικό Ἑσπερινό πού τελέσθηκε
στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Νικήτα τοῦ Νέου
Σερρῶν, μίλησε ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἱερώ-
νυμος Κάρμας, Ἡγούμενος τῆς Μονῆς
Μεγάλου Σπηλαίου καί Γραμματέας τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικήτα 
τοῦ Νέου

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε κι ἐφέ-
τος ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἱερο-
μάρτυρα Νικήτα τοῦ Νέου, στήν πόλη
τῶν Σερρῶν, τό διήμερο 26 καί 27
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Νήσων κ. Νεκτάριος καί συμμετεῖχαν ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Βύ-
ρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ καί ὁ Σεβ.
Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος.

Τήν Κυριακή, 27 Ἀπριλίου, κυριώ-
νυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, προεξῆρχε τῆς
θ. Λειτουργίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ.
Δανιήλ, καί συλλειτούργησαν οἱ Σεβ.
Μητροπολίτες Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου,
Κέας, Μήλου καί Μυκόνου κ. Δωρό-
θεος, ὁ ὁποῖος καί κήρυξε τό θεῖο λόγο,
Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νή-
σων κ. Νεκτάριος καί ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Θεολόγος, ὁ ὁποῖος στό
τέλος τῆς θ. Λειτουργίας εὐχαρίστησε
τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς πού τίμησαν μέ
τήν παρουσία τους τήν τοπική μας πα-
νήγυρη καθώς καί τίς ἀρχές τῆς πόλης
καί τοῦ Νομοῦ.

Ἀπό τίς ποιμαντικές δραστηριότη-
τες τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί

Νιγρίτης κ. Θεολόγος κατά τόν μήνα
Μάρτιο καί τό πρῶτο εἰκοσαήμερο τοῦ
μηνός Ἀπριλίου:

– Λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε στούς Ἱ. Ναούς:
Παμμεγ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν (2/3, 9/3,
13/4, 19/4, 20/4), Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν
(8/3, 17/4), 40 Μαρτύρων Σερρῶν (12/3),
Ἁγ. Ἀντωνίου Σερρῶν (16/3), Προφ.
Ἠλιού Σερρῶν (19/3), Τιμ. Σταυροῦ
Σερρῶν (23/3), Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν
(25/3), Κοιμ. Θεοτόκου Σκουτάρεως
(26/3), Ἁγ. Δημητρίου Τερπνῆς (30/3),
Ἁγ. Σπυρίδωνος Σερρῶν (2/4), Ἁγ. Νι-
κήτα τοῦ Νέου Σερρῶν (4/4 καί 27/4),
Εἰσοδίων Θεοτόκου Σερρῶν (6/4),
Ζωοδ. Πηγῆς Β΄ Κοιμητηρίου Σερρῶν
(12/4), Ἱ. Μονῆς Τιμίου Προδρόμου
Σερρῶν (15/4), Ἁγ. Γεωργίου Νιγρίτης
(21/4). 

– Χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε : α) στήν Ἀκο-
λουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στούς Ἱ. Ναούς:

Παμμεγ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν (8/3, 9/3, 15/3, 29/3,
5/4), Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν (7/3), Κοιμ. Θεοτόκου
Σερρῶν (16/3), Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν (22/3, 23/3),
Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν (24/3), Ἁγ. Γεωργίου Νιγρί-
της (30/3), Ἁγ. Νικήτα τοῦ νέου Σερρῶν (6/4, 21/4 καί
26/4) καί Ἁγ. Γεωργίου Ἀσπροβάλτας (22/4).

β) στήν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου
τῆς Α΄ Στάσεως στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν
(7/3), τῆς Β΄ Στάσεως στόν Ἱ. Ναό Παμμεγ. Τα-
ξιαρχῶν Σερρῶν (14/3), τῆς Γ΄ Στάσεως στόν Ἱ. Ναό
Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἄνω Μητρουσίου (21/3), τῆς Δ΄
Στάσεως στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Παντελεήμονος Σερρῶν
(28/3) καί τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου στόν Ἱ. Μητροπο-
λιτικό Ναό τῶν Παμμεγ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν (4/4).

γ) στήν Ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου στόν
Ἱ.Ναό Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν (16/4).

δ) στήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: Κυριακή τῶν Βαΐ-
ων στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Σπυρίδωνος Σερρῶν (13/4), Μ.
Δευτέρα στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀναργύρων Σερρῶν (14/4),
Μ. Τρίτη στόν Ἱ. Ναό Κοιμ. Θεοτόκου Σερρῶν (15/4).

ε) στίς Ἱ. Ἀκολουθίες τοῦ Νιπτῆρος στόν Ἱ. Ναό Ἁγ.
40 Μαρτύρων Σερρῶν (16/4) τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου
στόν Ἱ. Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν (17/4), τοῦ
Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν Ἱ. Ναό Παμμεγ.

Ταξιαρχῶν Σερρῶν (18/4), στήν Ἀκολουθία τῆς Ἀπο-
καθηλώσεως στό Α΄ Κοιμητήριο Σερρῶν (18/4).

– Π ρ ο έ σ τ η : α) στίς Ἀκολουθίες τοῦ Ἐπιταφί-
ου στούς Ἱ. Ναούς Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης Α΄ Κοι-
μητηρίου Δήμου Σερρῶν, Ζωοδόχου  Πηγῆς Β΄ Κοι-
μητηρίου Σερρῶν, Γεν. Νομαρχιακοῦ Νοσοκομείου
Σερρῶν καί Παμμεγ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν καί β) στήν
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Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης
στούς Ἱ. Ναούς Παμμεγ. Ταξιαρχῶν
Σερρῶν καί Ἱ. Μονῆς Τιμίου Προδρό-
μου Σερρῶν (20/4).

– Τ έ λ ε σ ε : 1) Ἐπιμνημόσυνες δε-
ήσεις: α) γιά τούς πεσόντες τό 1913 στή
θέση «Πλατανούδια» Τερπνῆς μέ τήν
εὐκαιρία τῆς 101ης ἐπετείου τῆς ὁμω-
νύμου ἱστορικῆς μάχης στό Ἡρῶο τῆς
Τερπνῆς (17/2).

β) στό Ἡρῶο τοῦ Δήμου Νιγρίτης γιά
τούς πεσόντες κατά τήν ἀπελευθέρωση
τῆς πόλης (21/2), 

γ) μέ τήν εὐκαιρία συπλήρωσης ἔνδε-
κα ἐτῶν, ἀπό τήν ἐκδημία τοῦ Μακα-
ριστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν κυροῦ
Μαξίμου στόν τάφο του (5/3).

δ) μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης 73
ἐτῶν τῆς μάχης τῶν ὀχυρῶν τοῦ Ροῦπελ
(6/4).

2) Τρισάγιο στό στρατιωτικό τμῆμα
τοῦ Α΄ Κοιμητηρίου Σερρῶν, γιά τούς
πεσόντες Στρατιωτικούς κατά τούς
Ἀπελευθερωτικούς Ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους
μας (22/2).

3) Δοξολογίες: α) μέ τήν εὐκαιρία τοῦ
ἑορτασμοῦ τῆς 101ης ἐπετείου τῆς ἀπε-
λευθερώσεως τῆς Νιγρίτης στόν Ἱ. Ναό
Ἁγ. Γεωργίου Νιγρίτης (21/2), β) γιά τήν
ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας τῆς
25ης Μαρτίου στόν Ἱ. Μητροπολιτικό
Ναό Παμμεγ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν καί γ)
τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ στό νέο
Δημαρχεῖο τοῦ Δήμου Ἐμμανουήλ
Παπᾶ στό Χρυσό (23/3).

Ἑσπερινός Ἀποκαθηλώσεως στόν Ἱ.Ν. Παμμεγ. Ταξιαρχῶν
(18/4).

Μεγάλη Παρασκευή στόν Ἱ.Ν. Ἁγίας Αἰκατερίνης 
Γεν. Νοσοκομείου Σερρῶν (18/4)

Ἀπό τόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης (20/4)
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Τρισάγιο στά ὀχυρά 
Ρούπελ (6/4)

Ἁγιασμός στό νέο Δη-
μαρχεῖο τοῦ Δήμου
Ἐμμ. Παπᾶ στό Χρυσό
(23/3).

Χελιδονίσματα ἀπό τό
Λύκειο Ἑλληνίδων

(1/3)
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«Δεῦτε λάβετε φῶς».

Μ. Παρασκευή (18/4).

Κάλαντα Λαζάρου στό
Σεβ. ἀπό τόν Ἠπειρω-
τικό Σύλλογο Σερρῶν
(12/4)
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«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»
στό Ἐπισκοπεῖο.

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»
στό Ἐπισκοπεῖο.

Ἑσπερινός Ἀγάπης
στήν Ἱ. Μονή Τιμίου
Προδρόμου Σερρῶν 
(20/4).
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Πάσχα τό μέγαν καί ἱερόν*

Κείμενο
Πολλά μέν δή τοῦ τότε καιροῦ τά θαύ-

ματα· Θεός σταυρούμενος, ἥλιος σκοτι-
ζόμενος καί πάλιν ἀναφλεγόμενος (ἔδει
γάρ τῷ Κτίστῃ συμπαθεῖν καί τά κτίσμα-
τα)· καταπέτασμα σχιζόμενον, αἷμα καί
ὕδωρ  τῆς πλευρᾶς χεόμενον (τό μέν ὡς
ἀνθρώπου, τό δέ ὡς ὑπέρ ἄνθρωπον)· γῆ
σειομένη, πέτραι ὑπέρ τῆς πέτρας ῥηγνύ-
μεναι, νεκροί ἀνιστάμενοι εἰς πίστιν τῆς
τελευταίας καί κοινῆς ἀναστάσεως· τά ἐπί
τῷ τάφῳ σημεῖα, τά μετά τόν τάφον, ἅ τίς
ἄν ἀξίως ὑμνήσειεν; Οὐδέν δέ οἷον τό
θαῦμα τῆς ἐμῆς σωτηρίας· ῥανίδες αἵμα-
τος ὀλίγαι κόσμον ὅλον ἀναπλάττουσι, καί
γίνονται καθάπερ ὀπός γάλακτος πᾶσιν
ἀνθρώποις, εἰς ἕν ἡμᾶς συνδέουσαι καί
συνάγουσαι.

Ἀλλ’ ὦ Πάσχα, τό μέγα καί ἱερόν τοῦ
παντός κόσμου καθάρσιον! ὡς γάρ
ἐμψύχῳ σοι διαλέξομαι. Ὦ Λόγε Θεοῦ καί
φῶς καί ζωή καί σοφία καί δύναμις! χαί-
ρω γάρ πᾶσί σου τοῖς ὀνόμασιν. Ὦ νοῦ
τοῦ μεγάλου γέννημα καί ὅρμημα καί
ἐκφράγισμα! Ὦ Λόγε νοούμενε καί
ἄνθρωπε θεωρούμενε, ὅς πάντα φέρεις
ἀναδησάμενος τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεώς
σου! νῦν μέν ἔχοις τόν λόγον τοῦτον, οὐκ
ἀπαρχήν, ἀλλά συμπλήρωσιν ἴσως τῆς
ἡμετέρας καρποφορίας, χαριστήριον τόν
αὐτόν καί ἱκέσιον μηδέν κακοπαθεῖν
ἡμᾶς ἔξω τῶν ἀναγκαίων τῶν ὑπέρ τῶν
σῶν ἐντολῶν καμάτων καί πόνων ἱερῶν,
οἷς συνεζήσαμεν· καί στήσαις τῷ σώματι
τήν καθ’ ἡμῶν τυραννίδα (ὁρᾷς ὅσην, Κύ-
ριε, καί ὡς κάμπτουσαν) ἤ τήν σήν ψῆφον,
εἰ παρά τοῦ καθαιροίμεθα. Εἰ δέ κατα-
λύσαιμεν ἀξίως τοῦ πόθου καί δεχθείημεν
ταῖς οὐρανίαις σκηναῖς, τάχα σοι καί
αὐτόθι θύσομεν δεκτά ἐπί τό ἅγιόν σου
θυσιαστήριον, ὦ Πάτερ καί Λόγε καί
Πνεῦμα τό ἅγιον· ὅτι σοί πρέπει πᾶσα
δόξα, τιμή καί κράτος, εἰς τούς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.

Μετάφραση
Πολλά μέν λοιπόν εἶναι τά θαύματα ἐκείνης τῆς

ἐποχῆς. Ὁ Θεός σταυρώνεται, ὁ ἥλιος σκεπάζεται ἀπό
σκότος καί κατόπιν ἀνατέλλει πάλιν (διότι ἔπρεπε καί
τά δημιουργήματα νά συμπάσχουν μέ τόν Δημιουργόν),
τό καταπέτασμα τοῦ ναοῦ σχίζεται, αἷμα καί ὕδωρ χύ-
νεται ἀπό τήν πλευράν (τό μέν ἐπειδή ἦταν ἄνθρωπος,
τό δέ ἐπειδή ἦταν ἀνώτερος ἀπό τόν ἄνθρωπον), ἡ γῆ
συγκλονίζεται, οἱ πέτραι σχίζονταν πρός χάριν τῆς πέ-
τρας, οἱ νεκροί ἀνασταίνονται, ὡς ἀπόδειξη γιά τήν
τελευταία καί κοινή ἀνάσταση. Τά σημεῖα δέ
τά ὁποῖα ἔγιναν στόν τάφο καί τά μετά τήν
ταφήν, ποιός θά μποροῦσε νά τά ἐξυμνήσει
ἐπαξίως; Τίποτε δέ δέν εἶναι ἰσάξιο μέ τό
θαῦμα τῆς σωτηρίας μου. Λίγες σταγόνες
αἵματος οἱ ὁποῖες ἀναδημιουργοῦν ὁλόκληρο
τον κόσμον καί γίνονται σάν χυμός γάλακτος γιά
ὅλους τούς ἀνθρώπους καί μᾶς συνδέουν καί μᾶς συγ-
κεντρώνουν σέ ἕνα σύνολο.

Ἀλλά, ὦ Πάσχα, τό μέγα καί ἱερό, τό ὁποῖο καθα-
ρίζεις ὁλόκληρο τόν κόσμο! Διότι θά σοῦ μιλήσω σάν
νά ἤσουν ἔμψυχο. Ὦ Λόγε τοῦ Θεοῦ καί φῶς καί ζωή
καί σοφία καί δύναμη! Διότι χαίρομαι μέ ὅλα σου τά
ὀνόματα. Ὦ γέννημα καί κίνηση καί σφραγίδα τοῦ με-
γάλου νοῦ! Ὦ Λόγε, ὁ ὁποῖος κατανοεῖσαι καί,
ἄνθρωπε, ὁ ὁποῖος φαίνεσαι, καί ὁ ὁποῖος φέρεις τά
πάντα συγκεντρωμένα στόν λόγον τῆς δυνάμεώς σου!
Τώρα μέν ἄς δεχθεῖς τόν λόγο αὐτό ὄχι ὡς τόν πρῶτο
καί καλύτερο καρπό τῆς καρποφορίας μας, ἀλλά ὡς
συμπλήρωμά της ἴσως, εὐχαριστήριο ἀλλά καί συγ-
χρόνως παρακλητικό, γιά νά μήν ὑποφέρουμε γιά τίς
ἐντολές σου τίποτε περισσότερο ἐκτός ἀπό τά ἀναγ-
καῖα καί τούς ἱερούς κόπους καί πόνους, μέ τούς ὁποί-
ους ἔχουμε ζήσει μέχρι σήμερα. Καί ἄς σταματήσεις τήν
τυραννία τοῦ σώματος ἐναντίον μας (βλέπεις πόσο με-
γάλη εἶναι, Κύριε, καί πόσο μᾶς γονατίζει!) ἤ τήν κρί-
ση σου, ἐάν πρόκειται νά καθαρισθοῦμε ἀπ’ αὐτό. Ἐάν
δέ φθάσουμε ἐπαξίως στό ποθούμενο τέρμα καί γίνουμε
δεκτοί στίς οὐράνιες σκηνές, θά σοῦ προσφέρουμε μέ
προθυμία θυσίες δεκτές στό ἅγιό σου θυσιαστήριο. Ὦ
Πάτερ καί Λόγε καί Ἅγιον Πνεῦμα, ἐπειδή σέ σένα ὀφεί-
λεται κάθε δόξα, τιμή καί ἐξουσία στούς αἰῶνες τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.

* Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος ΜΕ΄, εἰς τό Πάσχα, ΕΠΕ 5, Θεσ/νίκη 1977, σσ. 214-217
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Ἡ Χορωδία τοῦ Μαξιμείου Ἱδρύματος στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό, ψάλλοντας τά Ἐγκώμια (18/4).

Κάλαντα τοῦ Λαζάρου στό Σεβασμιώτατο ἀπό τό Λύκειο Ἑλληνίδων (12/4). 


