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Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 
Ἔνθεος πνευματικός ἑορτασμός ἐπιτελεῖται σήμερα σέ

ὅλους τούς ἱερούς Ναούς τῆς θεοσκεπάστου πατρίδος
μας ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θε-
οτόκου. Συγκίνησις, πνευματική ἀνάτασις καί συνεορ-
τασμός γῆς καί οὐρανοῦ, συνιστοῦν τά ἱερά συναισθή-
ματα τῆς εὐλογημένης αὐτῆς ἡμέρας. Σήμερον, ἡ Παντά -
νασσα Θεοτόκος Μαρία μετά δόξης πολλῆς ἀνέρχεται
εἰς τά ἄνω βασί λεια, δορυφορουμένη ὑπό πλήθους
στρατιᾶς οὐρανίου, ὅπως ἐμπρέπει στήν Βασίλισσα τοῦ
παντός. Χαίρονται καί ἀγάλλονται τῶν ἀγγέλων τά συ-

στήματα ὑποδεχόμενα τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν Κυρία καί
χαρά τους, αὐτήν ἡ ὁποία ἔζησε βίο ἀγγελικό. Χαίρεται καί
ἀγάλλεται σήμερα καί τῶν ἀνθρώπων τό γένος, γιατί στόν
οὐρανό ἀνέρχεται μετά δόξης πολλῆς σήμερον, ἡ «νέα Εὔα», ἡ
εὐλογημένη ἀπαρχή τῆς  «καινῆς κτίσεως». 

Ἡ Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν, Θεοτόκος, ἔγινε ὁ ἔμψυχος
θρόνος πού ἐβάσταξε σωματικῶς τόν Παμβασιλέα Χριστό καί
ἐχώρησε μέ τήν δύναμιν τοῦ Παναγίου Πνεύματος στούς
κόλπους Της τόν ἀχώρητον παντί. Ἡ πανακήρατη ὕπαρξή Της
ἔγινε τό ἱερό ἐργαστήριο τῆς ἑνώσεώς μας μέ τόν Κύριο. Στό
πρόσωπο τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ οἱ
ἄνθρωποι «εὑρήκαμεν τόν Μεσσίαν», τόν λυτρωτήν καί Σωτῆρα.
Στό πρόσωπο τῆς Παναγίας Μητέρας Του ὅμως, εὑρήκαμε τήν
αἰτία ὅλων αὐτῶν τῶν ἀγαθῶν καί κυρίως τήν φιλόστοργη μη-
τέρα. Μέ τήν δική της ἐλεύθερη ὑπακοή στήν κλήση καί τό
θέλημα τοῦ Θεοῦ πραγματοποιήθηκε τό φιλάνθρωπο σχέδιο
τῆς θείας οἰκονομίας γιά τήν σωτηρία μας. Ἐκείνη εὑρισκομένη
ἀνάμεσα στόν Θεό καί σ’ ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος, τόν
μέν Θεό κατέστησε υἱό ἀνθρώπου, τούς δέ ἀνθρώπους κατά
χάριν υἱούς τοῦ Θεοῦ.   

Ἡ Παρθένος Μαρία ἀναδείχθηκε ὁ ὁλόφωτος ναός τῆς θείας
δόξης καί ὁ λογικός παράδεισος. Ὁ Θεός Λόγος ἐπέβλεψε
στήν ἔκπαγλη ὡραιότητα τῆς ψυχῆς Της καί δανείσθηκε ἐκ

«Θεοτόκος γάρ ὑπάρχεις, ἡ τόν Λόγον ἐκ σοῦ σαρκωθέντα
τεκοῦσα· Θεοτόκος ὑπάρχεις ἡ τόν Θεόν Λόγον ἐν μορφῇ δού-
λου κυήσασα· Θεοτόκος ὑπάρχεις ὅτι Θεόν Λόγον δεξαμένη
σαρκωθέντα ἔτεκες· Θεοτόκος ὑπάρχεις ἡ μόνη τοῦ μόνου
μονογενῆ Υἱόν τοῦ Θεοῦ γεννήσασα· οὐ πρόσκαιρον Θεόν
γεννήσασα, ἀλλ’ αἰώνιον τόν πρό σοῦ καί πάντων Θεόν, ἐκ
σοῦ σαρκωθέντα».

(Ἁγίου Ἐπιφανίου Κύπρου, PG 43, 493).
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τῶν τιμίων αἱμάτων Της τήν ἀνθρωπίνη
φύση, τήν ὁποία καί ἐθέωσε στήν θεανδρική
Του ὑπόσταση. Ἕνεκα αὐτῆς τῆς θείας
διακονίας Της ἡ Παναγία καλεῖται μεσίτρια
τοῦ κόσμου πρός τόν Θεό. Τιμᾶται ἀπό
ὅλον τόν Ὀρθόδοξον λαόν Της γιά τήν
ἀξεπέραστη ἁγιότητά Της. Ὑμνεῖται ὡς
πρότυπο καί ὑπό δειγμα πίστεως, εὐλαβείας
καί καθαρότητος, ἐπειδή ἐλευθέρως ταύτισε
τό θέλημά Της μέ τό πανάγιο θέλημα τοῦ
Θεοῦ. Δικαίως, λοιπόν, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ
μελωδός στόν ἑόρτιο κανόνα του πρός τήν
Ὑπεραγία Θεοτόκο τήν ἐγκωμιάζει ὡς
ζωαρχική πηγή, βλυστάνουσα τήν ζωήν. 

Ἀπόδειξη αὐτοῦ τοῦ μοναδικοῦ Της προ-
νομίου ἀποτελεῖ τόσον ἡ ζωή ὅσον καί ἡ
πάνσεπτος Κοίμησή Της. Δέν ἀξιώθηκε ἡ
Παναγία μας νά γίνει μόνο ἡ ἀληθής μητέρα
τῆς Αὐτοζωῆς, τοῦ Κυρίου μας δηλαδή
Ἰησοῦ Χριστοῦ μας, ἀλλά ἀξιώθηκε νά
παραμένει καί ἡ ἴδια «καί μετά θάνατον
ζῶσα». Ἐκείνη ἀποτελεῖ τό ἀδιάψευστο
τεκμήριο τῆς ἀληθείας, τῆς δυνάμεως, τῆς
σοφίας, τῆς ἀγάπης, τῆς δικαιοσύνης καί
τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ γιά ὅλους τούς
ἀνθρώπους. Ὁ θάνατός Της, ἡ μετά τήν
πτῶσι τῶν προπατόρων μας κοινή κληρο-
νομία ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ὀνομάζεται
«ἀθάνα τος Κοίμησις». Εἶναι ἕνας θάνατος
ζωηφόρος γιατί τήν μεταβιβάζει σέ ἀθάνατη
καί οὐράνια ζωή. Ἐκείνη πρώτη, ἡ Παναγία
μας, μεταξύ τῶν ἀνθρωπίνων πλασμάτων
ἔφθασε μέ τήν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
καί τόν προσωπικό Της ἀγώνα στήν θεο-
κοινωνία. Αὐ τή, τήν κατά χάριν δυνατότητα
τῆς  ἀνθρωπίνης φύσεως νά γεννᾶ τόν
Θεόν φανερώνει μέσα ἀπό τήν ζωήν Της

ἀλλά καί τήν ἀθάνατη Κοίμησή Της ἡ Θε-
οτόκος στόν κόσμο, λογικό καί αἰσθητό. 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 
Στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος δέν

ὑπῆρξε ποτέ οὔτε μία στιγμή κατά τήν
ὁποία ὁ ἄνθρωπος νά μήν ἀναζητᾶ τή
χαρά τῆς ζωῆς καί τήν ἀπαλλαγή του ἀπό
τήν ὑπαρξιακή ἀγωνία καί τή ὀντολογική
λύπη τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου. Ἀμέρι-
στες σ’ αὐτόν τόν ἀγώνα εἶναι ἡ συμπα-
ράσταση καί ἡ στοργή τῆς Παναγίας Μη-
τέρας μας πρός τόν ἀγωνιῶντα, πονεμένο
καί πληγωμένο ἄνθρωπο, πού προστρέχει
στήν προστασία καί βοήθειά Της.  Μέσα
ἀπό τή σημερινή ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς ὑπο-
δεικνύει τόν τρόπο γιά νά ζήσουμε πραγ-
ματικά. Προβάλλει ἡ Ἐκκλησία μας τήν
θεόπαιδα Μαρία, τήν μητέρα τοῦ ἐλέους,
τήν ἁγιωτέρα πάσης τῆς κτίσεως, ὡς φω-
τεινό ὁρόσημο καί πρότυπο καί τῆς ἰδικῆς
μας ζωῆς. Ἐκείνη μᾶς ὁδηγεῖ μέ ἀσφάλεια
στόν Υἱό καί Θεό της, τόν Κύριό μας
Ἰησοῦν Χριστόν, πού μᾶς ἐλευθερώνει γιά
πάντα ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας, μᾶς
θεραπεύει, μᾶς φωτίζει, μᾶς ἑνώνει μαζί
Του. Ἄς μήν ἀπομακρυνόμεθα ποτέ ἀπό
κοντά Της! Ἄς ἐμπιστευόμεθα τήν ζωή
μας στή μητρική Της προστασία! Ἄς τήν
τιμοῦμε μέ ἔργα καί λόγους θεοσεβείας
καί ἀγάπης! Ἄς τήν παρακαλοῦμε νά με-
σιτεύει πάντοτε στόν θεῖον Υἱό Της γιά τή
σωτηρία μας! Ἄς τήν ἱκετεύσουμε, τέλος,
αὐτές τίς δύσκολες γιά τόν τόπο μας ὧρες
νά σκεπάσει προστατευτικῶς τόν λαόν καί
τήν πατρίδα μας. Ἀμήν.

Χρόνια πολλά, ἅγια καί θεοχαρίτωτα
Διάπυρος πρός τήν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον εὐχέτης σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
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Ἀγαπητά μου παιδιά, 
Μιά νέα σχολική χρονιά ξεκινᾶ σήμερα μέ τήν

εὐλογία τοῦ Θεοῦ, γεμάτη μέ ὄνειρα καί στόχους
γιά πρόοδο καί ἐπιτυχία. Στό Ἑλληνικό σχολεῖο
ἐκτός ἀπό τήν πληρέστερη ἀπόκτηση καί ἀφομοί-
ωση τῶν γνώσεων, θά δημιουργήσετε φιλίες καί
γνωριμίες, θά ἔλθετε σέ προσωπική σχέση καί ἐπι-
κοινωνία μέ τούς συμμαθητές καί τούς καθηγητές
σας, θά γνωρίσετε τήν ἱστορία καί τήν παράδοση τοῦ
τόπου μας, μέσα σέ ἕνα κλῖμα εὐγενοῦς ἄμιλλας, εἰλι-
κρινοῦς ἀγάπης καί ἀλληλοσεβασμοῦ.

Οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς μας, ἰδιαίτερα σήμερα, εἶναι
δύσκολες γιά ὅλους καί γι’ αὐτό τό λόγο χρειάζεται ψυχραι-
μία καί ἑνότητα. Χρειάζεται πολύς ἀγώνας ἀπό ὅλους μας,
μεθοδική προσπάθεια, ὑπομονή καί ἐπιμονή. Ὁ στόχος σας
δέν πρέπει νά εἶναι μόνον ἡ ἀπόκτηση κάποιων γνώσεων,
ἀλλά κυρίως ἡ καλλιέργεια ἑνός χαρακτῆρα μέ ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά. Σ’ αὐτόν τόν μακρύ καί ἀνηφορικό δρόμο τῆς
ζωῆς, ἔχουμε συντροφιά καί παρηγοριά τήν χάρη τοῦ Θεοῦ,
πού φωτίζει καί ἁγιάζει τόν ἄνθρωπο. Θεμελιῶστε τήν ζωή
σας πάνω σέ σταθερά θεμέλια καί ὑψηλές ἀξίες. Ὁ κάθε
ἕνας καί ἡ κάθε μια ἀπό ἐσᾶς εἶσθε μοναδικές προσωπικότητες, παιδιά ἀγαπημένα τοῦ Θεοῦ.
Μέ τόν Θεό βοηθό καί συνοδοιπόρο σας καί μέ ὅραμα καί «μεράκι» γιά τήν ζωή πού ἀνοίγεται
μπροστά σας θά ξεπεράσετε τίς δυσκολίες καί ἐλεύθεροι θά μπορέσετε νά πετύχετε τούς στό-
χους σας, νά πραγματοποιήσετε τά ὄνειρά σας, νά προσφέρετε τόν ἑαυτό σας στήν κοινωνία
καί τήν πατρίδα μας, ὡς ὁλοκληρωμένες καί συγκροτημένες προσωπικότητες μέ ἦθος καί γνώ-
σεις. 

Στόν ὡραῖο αὐτό ἀγώνα σας ἡ Ἐκκλησία μας, τό ζωντανό μυστήριο τῆς σωστικῆς παρουσίας
τοῦ Χριστοῦ στήν ζωή μας, βρίσκεται δίπλα σας. Εἶναι ἕτοιμη νά σᾶς βοηθήσει, νά ἀκούσει τίς
ἀγωνίες σας καί τούς προβληματισμούς σας, νά σᾶς ἀγκαλιάσει στίς πτώσεις σας, νά σᾶς γεμί-
σει μέ ἐλπίδα καί κουράγιο γιά τή ζωή. Στήν Ἐκκλησία θά βρεῖτε τό ἤρεμο καί ἀπάνεμο λιμάνι,
τήν ζεστή ἀγκαλιά, τό ἀληθινό νόημα τῆς ζωῆς, τήν εὐλογία καί τήν συμπαράσταση στόν καλό
σας ἀγώνα. Ποτέ μήν ξεχνᾶτε, παιδιά μου, ὅτι ἡ ἐπιφανειακή μόρφωση καί ἡ γνώση χωρίς ἠθικό
ὑπόβαθρο δέν ἀρκοῦν γιά νά σᾶς κάνουν εὐτυχισμένους. Ο Θεός εἶναι Ἐκεῖνος πού θά ὀμορ-
φαίνει καί θά νοηματοδοτεῖ τήν ζωή σας, Ἐκεῖνος θά γεμίσει μέ χαρά, ἀγάπη, νόημα καί φῶς
τήν ὕπαρξή σας.

Ἀγαπητά μου παιδιά, 
Σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου ὁ Κύριός μας νά εὐλογήσει τήν ζωή σας καί νά ἔχετε

μία καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά, γεμάτη χαρά, πρόοδο καί ὑγεία. Στούς καλούς σας
καθηγητές εὔχομαι πλούσια τήν χάρη τοῦ ἁγίου Θεοῦ.  

Μέ πατρική ἀγάπη καί ἐγκάρδιες εὐχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Μ Η Ν
 Υ Μ 

Α

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ & ΤΙΣ ΜΑΘΗ-

ΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
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Ἀγαπητά μου παιδιά, 
Μιά καινούργια  σχολική χρονιά ἀρχίζει σήμερα μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί αἰσθάνομαι τήν

ἀνάγκη, ὡς πνευματικός σας πατέρας, νά βρεθῶ μέ τήν σκέψη μου καί τήν προσευχή μου κοντά
σας καί νά σᾶς ἀπευθύνω τίς πιό ὄμορφες εὐχές μου, ὥστε νά ἔχετε καί αὐτή τήν σχολική χρονιά
στήν ζωή σας χαρά, πρόοδο καί ὑγεία.

Μέ τό ξεκίνημα τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ἀρχίζει ἕνας ὡραῖος ἀγώνας πού συνοδεύεται ἀπό
προσπάθεια ἀλλά καί ἐνθουσιασμό, γιά τίς καινούργιες γνώσεις πού θά ἀποκτήσετε. Αὐτές οἱ
γνώσεις θά ἀποτελέσουν ἕνα πολύ σημαντικό ἐφόδιο γιά τή ζωή σας. Στό σχολεῖο βέβαια, ἐκτός
ἀπό τίς γνώσεις θά ἔχετε τήν εὐκαιρία νά διαμορφώσετε καί ἕνα καλό χαρακτῆρα, νά δημιουρ-
γήσετε ὄμορφες φιλίες μέ τούς συμμαθητές σας, μέσα σ’ ἕνα κλῖμα ἁπλότητος, ἀγάπης καί σε-
βασμοῦ. 

Σέ αὐτή τήν ὄμορφη καί μοναδική χρονική περίοδο τῆς ζωῆς σας δέν εἶσθε μόνοι. Ἔχετε τούς
γονεῖς σας, οἱ ὁποῖοι χαίρονται μέ τήν πρόοδό σας καί ἐδῶ στό σχολεῖο τούς καλούς δασκάλους
σας. Μέ τήν δική τους βοήθεια θά κτίσετε γερά θεμέλια, ἐπάνω στά ὁποῖα θά οἰκοδομήσετε
αὔριο ὁλόκληρη τή ζωή σας. Πρέπει ὅμως νά ἐργασθεῖτε καί σεῖς μέ προθυμία καί ζῆλο. Δίπλα
σας εἶναι ὁ Κύριός μας, ὁ Χριστός μας ὁ ὁποῖος, ὡς στοργικός Πατέρας ἰδιαιτέρως ἀγαπᾶ ἐσᾶς
τά παιδιά γιά τήν καθαρή σας καρδιά, καθώς καί ἡ ἁγία Ἐκκλησία Του, ἡ πνευματική μητέρα ὅλων
μας, ἡ ὁποῖα προσεύχεται γιά τήν πρόοδό σας, σᾶς σκεπάζει μέ ἀγάπη καί στοργή. 

Ἀγαπητά μου παιδιά, 
Σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά σᾶς εὐλογεῖ στήν ζωή

σας καί νά ἔχετε σχολική χρονιά γεμάτη χαρά, πρόοδο καί ὑγεία. Στούς καλούς σας δασκάλους
εὔχομαι πλούσια τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Καλή καί εὐλογημένη χρονιά σέ ὅλους σας.  

Μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη καί τίς ὁλόθερμες εὐχές μου
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ο ΣΕΡΡΩΝ     ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ & ΤΙΣ ΜΑΘΗ-

ΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
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Συναφές μέ τό θέμα «κουλτούρα καί πολιτισμός», πού
μᾶς ἀπασχόλησε σέ προηγούμενο τεῦχος (τεῦχος 258), εἶναι
καί τό θέμα «ἀστισμός» ἀπό τό κείμενο ἐπίσης τοῦ Ρώσου
στοχαστῆ καί συγγραφέα Μπερντιάεβ, μέ τόν τίτλο «Γιά τό
πνεῦμα τοῦ ἀστισμοῦ», μεταφρασμένο ἀπό τόν Τάσο Παν-
ταζῆ.

Ὁ ὅρος «ἀστισμός», κατά τόν συγγραφέα, χρησιμοποιεῖται
σχεδόν ἀπό ὅλους κατά τόν πιό ρηχό τρόπο. Γι’ αὐτό θεωρεῖ
ἀνάγκη νά ἐρευνηθεῖ σέ ὅλο του τό βάθος.

Στό παρόν ἄρθρο καταβάλλεται προσπάθεια νά κατα-
νοηθεῖ ὁ ὅρος «ἀστισμός», ὅπως μᾶς τόν παρουσιάζει ὁ
συγγραφέας.

Ὁ ἀστισμός, λοιπόν, ἀναφέρεται σ’ ἐκείνη τή μερίδα
ἀνθρώπων, πού νιώθει τόν ἑαυτό της σάν τάξη ἀστική.

Εἶναι μιά ξεχωριστή αἴσθηση τοῦ εἶναι, μιά ξεχωριστή
κατάσταση τοῦ πνεύματος.

Ὁ ἀστός εἶναι ἄνθρωπος μέ ἐντελῶς ξέχωρο πνεῦμα.
Ὁ ἀστισμός ὑπῆρχε σέ κάθε ἐποχή. Τό ἴδιο τό Εὐαγγέλιό

μας περιγράφει τούς αἰώνιους ἐνσαρκωτές του καί τούς
αἰώνιους ἐχθρούς του.

Ὅμως, παρ’ ὅλο πού ὑπῆρχε πάντοτε, τόν 19ο αἰώνα
πῆρε τήν κλασική του εἰκόνα καί ὁ ἀστός τότε κατάφερε νά
πάρει τό προβάδισμα στή ζωή. Τώρα τό ἀστικό πνεῦμα χει-
ραφετεῖται, ἐξελίσσεται αὐτόνομα καί κάνει δικό του τρόπο
ζωῆς. Τώρα πιά τά ἱερά σύμβολα πίστης τῶν ἀνθρώπων τά
προσπερνᾶ, νιώθει ἀδέσμευτο ἀπό τά σύμβολα τοῦ εὐγενέ-
στερου πολιτισμοῦ καί δημιουργεῖ τό παρελθόν τους.

Συμβαίνει δέ ἡ ἐποχή τοῦ θριάμβου τοῦ ἀστικοῦ πνεύματος
νά συμπίπτει μέ τήν ἐποχή τῶν στοχαστῶν, ὅπως ὁ Καρλάϋλ,
Νίτσε, Ντοστογέφσκυ καί ἄλλοι, πού συνέλαβαν τό ἀληθινό
νόημα τοῦ ἀστισμοῦ.

Ὅλοι αὐτοί αἰσθάνθηκαν ὁ θρίαμβος τοῦ ἀστικοῦ πνεύ-
ματος νά καταστρέφει τόν ἀληθινά ἀνώτερο πολιτισμό.

Ἀπογοητευμένοι ἀπό τήν ἀσχήμια τοῦ ἀστισμοῦ ἔστρεφαν
τά βλέμματά τους πρός τήν Ἑλλάδα, τό Μεσαίωνα, τήν
Ἀναγέννηση ἤ τό Βυζάντιο.

Ὁ Κ. Λεόντιεφ μᾶς ἀποσαφηνίζει πολύ ὡραῖα τό ζήτημα.
Διερωτᾶται: «Δέν θά ἦταν μιά τρομερή ἤ καί προβληματική
σκέψη τό ὅτι ὁ Μωυσῆς ἀνέβηκε στό Σινᾶ, οἱ Ἕλληνες
ἔκτισαν τήν Ἀκρόπολη, οἱ Ρωμαῖοι ἔκαναν τούς καρχηδονια-
κούς πολέμους καί ὁ μεγαλοφυής καί ὡραῖος Ἀλέξανδρος
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ἀγωνίστηκε καί νίκησε στά Ἄρβηλα, ὅτι κή-
ρυξαν οἱ ἀπόστολοι, ὑπέφεραν οἱ Μάρτυρες,
οἱ ποιητές τραγούδησαν, οἱ ζωγράφοι ζωγρά-
φισαν κι ἔλαμψαν οἱ ἱππότες στούς ἀγῶνες
τους, πώς ὅλα αὐτά γίνανε καί μόνο γιά νά ζεῖ
«ἀτομικά» ἤ συλλογικά μίαν ἄνετη ζωή ὁ ση-
μερινός Εὐρωπαῖος;».

Μετά ἀπό μία περίοδο ἀκμῆς ἡ κουλτούρα
ἀρχίζει πάντα νά χάνει σέ ποιότητα: Ἡ θέληση
γιά ἁγιότητα καί μεγαλοφυΐα ἀτονεῖ κι εἶναι
ἡ θέληση γιά δύναμη, γιά ὀργάνωση τῆς ζωῆς
κι εὐημερία πού θριαμβεύουν στόν ἀστικό
κόσμο.

Οἱ μεγάλες ἀνατάσεις τοῦ πνεύματος ἀνή-
κουν σ’ ἄλλες ἐποχές. Οἱ μορφές τοῦ ἱππότη,
τοῦ μοναχοῦ, τοῦ φιλοσόφου καί τοῦ ποιητῆ
ἀντικαθίστανται ἀπό τή μορφή τοῦ ὀργανωτῆ
καί τοῦ μπίζνεσμαν, τοῦ ἀστοῦ πού διψᾶ γιά
παγκόσμια κυριαρχία. Τό κέντρο βάρους τῆς
ζωῆς μετατίθεται. Εἶναι ἡ ἐποχή τῶν μηχανῶν
καί τῆς βιομηχανίας.

Ὁ πνευματικός πολιτισμός τῆς παλιᾶς
Εὐρώπης μέ τήν ἱερή συμβολική καί τήν πα-
ράδοση, αὐτοκαταστρέφεται.

Ἕνας ἀστός, ὅπως παραδέχεται ὁ Γάλλος
συγγραφέας Λ. Μπλουά, ἀκόμη κι ἄν λέγεται
χριστιανός, πιστεύει μόνο σέ τοῦτο τόν κόσμο,
μόνο στό ἀντικειμενικό καί ὠφέλιμο, εἶναι
ἀνίσχυρος νά πλησιάσει τήν πίστη σ’ ἄλλους
κόσμους.

Ἕνας ἀστός μπορεῖ νά θρησκεύει, ἀλλά
αὐτή ἡ ἀστική θρησκευτικότητα μπορεῖ νά
εἶναι χειρότερη ἀπό τήν ἀθεΐα. Ὁ ἀστικός
κόσμος κυβερνᾶται ἀπό τό χρῆμα, τό χωρι-
σμένο ἀπό τό πνεῦμα.

Ὁ ἀστός δέν ἀγαπᾶ τούς τελῶνες καί τούς
ἁμαρτωλούς. Προτιμᾶ τή φαρισαϊκή δικαιο-
σύνη. Σ’ αὐτόν ἀπευθύνεται ὁ Χριστός, ὅταν
λέει: «Ἀλήθεια, σᾶς λέω, οἱ τελῶνες καί οἱ
πόρνες πηγαίνουν πρίν ἀπό σᾶς στή βασιλεία
τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 21, 31). Ἐπίσης σ’

αὐτόν ἀπευθύνεται, ὅταν λέει: «Ὅποιος ὑψώνει
τόν ἑαυτό του θά ταπεινωθεῖ, καί ἐκεῖνος πού
ταπεινώνει τόν ἑαυτό του θά ὑψωθεῖ».

Κάθε μορφή ἀστικῆς ἰδεολογίας τήν ἀπορ-
ρίπτει ὁ Χριστός, μέ τά παρακάτω λόγια:
«Ζητᾶτε πρῶτα τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί τή
δικαιοσύνη Του καί τότε ὅλα ὅσα θέλετε θά
σᾶς χορηγηθοῦν».

Μιά αἰώνια ἄρνηση τοῦ ἀστισμοῦ ἀκούγεται
πίσω ἀπό τά λόγια τοῦ Χριστοῦ: «μήν ἀγαπᾶτε
τόν κόσμο οὔτε τά πράγματα πού εἶναι στόν
κόσμο» (α΄ Ἰωάν. 2, 15). Ἀστισμός εἶναι ἀκριβῶς
ἡ ὑποδούλωση σ’ αὐτόν τόν κόσμο, τό δέσιμο
μ’ αὐτόν. Βέβαια «κόσμος» ἐδῶ δέν νοεῖται ἡ
δημιουργία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τά πάθη καί οἱ
κατώτερες ἕξεις. Καί ἀστισμός εἶναι ἡ ὑπο-
δούλωση σ’ αὐτόν τόν κόσμο.

Οἱ ρίζες, λοιπόν, τοῦ ἀστικοῦ πνεύματος
βρίσκονται στήν πίστη στόν ὁρατό κόσμο καί
στήν ἀπιστία στόν ἀόρατο. Ὁ κόσμος τῶν
ὁρατῶν πραγμάτων τόν συνταράζει, τόν μα-
γεύει.

Ὁ ἀστός, εἴτε εἶναι καθολικός ἤ ἀκόμη τυ-
πικά ὀρθόδοξος ἤ ἄλλου δόγματος, εἶναι
αἰχμάλωτος ὅλων αὐτῶν πού μπορεῖ νά πιάσει
καί νά ζυγίσει. Ἀπιστεῖ στό αἰώνιο καί πιστεύει
στό παροδικό, ἀπιστεῖ στή  δύναμη τοῦ Θεοῦ
καί πιστεύει στή δύναμη τῶν πραγμάτων τοῦ
κόσμου τούτου, ὅπως θά ἔκανε ἕνας εἰδωλο-
λάτρης.

Ἀφοῦ μᾶς μίλησε ὁ συγγραφέας γενικά
γιά τόν ἀστό, στή συνέχεια μᾶς παρουσιάζει
διάφορους τύπους ἀστῶν:

Ἐκτός ἀπό τό συνηθισμένο, χωρίς ἐνδια-
φέρον, τύπο ἀστοῦ πού ἐξουσιάζεται ἀπό τά
κατώτερα ἀγαθά τοῦ κόσμου, ὑπάρχει καί ὁ
ἀνώτερος τύπος ἀστοῦ, πού ἀπαιτεῖ νά ἀνα-
γνωρίζεται σά θεματοφύλακας τῶν ἀξιῶν τῆς
ζωῆς. Ἕνας ἄλλος, τό ἴδιο σοβαρός τύπος
ἀστοῦ, ὁ Φαρισαῖος πού ἀντιπροσωπεύει τόν
τύπο τοῦ θεοφοβούμενου, αὐτοῦ πού προ-
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σποιεῖται ὅτι φυλάσσει τά πνευματικά θεμέλια
τῆς ζωῆς. Αὐτοῦ τήν ὑποκρισία τήν ξεσκέπασε
τό εὐαγγέλιο μιά γιά πάντα. «Ὁ Εὐσεβής»
ἀστός δέν ἀφήνει ἀπό τά χείλη του τό ὄνομα
τοῦ Θεοῦ, ἀλλά πιστεύει κατά βάθος στήν
ἰσχύ τοῦ κόσμου αὐτοῦ, στή δύναμη τῶν
ὁρατῶν πραγμάτων. Ἡ πίστη του ἀνίκανη νά
τοῦ δώσει καί τήν ἐλάχιστη πνευματική ὤθηση,
τοῦ χρησιμεύει μόνο γιά νά καλοπερνᾶ σ’
αὐτόν τόν κόσμο.

Ἄλλος τύπος ἀστοῦ ὁ οἰηματίας, ἡμιμαθής,
ὁ «σοφός», ὁ «ἀκαδημαϊκά» μορφωμένος.
Ἐπίσης ἀστός εἶναι ὁ ἠθικολόγος· αὐτός ἐπι-
δεικνύει δημόσια τήν ἀρετή του καί καταδι-
κάζει κάθε παραβάτη ἠθικοῦ νόμου. Μπορεῖ
νά εἶναι συντηρητικός ἤ ἐπαναστάτης, τοῦ
λείπει τό ἐλεύθερο πνεῦμα. Συχνά ἡ ἠθικολογία
του ἔχει ρίζες στόν ἔξω, ὄχι στόν ἔσω κόσμο.

Ὁ ἀστισμός δέν ὁρίζεται ἀπό τήν οἰκονομική
κατάσταση στήν ὁποία ζεῖ ὁ ἄνθρωπος, ἀλλά
ἀπό τή στάση καί τήν  τοποθέτησή του στήν
οἰκονομική ζωή. Ἔτσι ὁ ἀστισμός μπορεῖ νά
γεννηθεῖ σέ κάθε τάξη κοινωνική.

Ὁ ἀστός ἔχει τούς ἀντιπροσώπους του σ’
ὅλες τίς περιοχές τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Ἀστός
μπορεῖ νά γίνει κανείς στή θρησκεία ἤ στήν
ἐπιστήμη, στήν ἠθική ἤ στήν τέχνη. Ἡ Ἁγία
Γραφή μᾶς μιλᾶ γιά τόν ἀστό τῆς θρησκείας.

Ἕνα κοινό σημεῖο ἔχουν οἱ ἀστοί σ’ ὅποιο
τομέα τῆς ζωῆς καί ἄν ἀνήκουν: Θέλουν νά
φαίνονται χωρίς τή δύναμη νά εἶναι. Δέν ζεῖ
ὁ ἀστός ἀπό τή δημιουργική δύναμη τῆς προ-
σωπικότητάς του, ἀλλά ἀπό τή φαινομενική
δύναμη τοῦ περιβάλλοντος, ὅπου ἔχει ἤ ὅπου
ψάχνει νά βρεῖ μία θέση.

Τό τραγικό εἶναι πώς οἱ στιγμές τῆς ἐσωτε-
ρικῆς ἀπελευθέρωσής του εἶναι ξένες. Ἐπειδή
ἀπορρίπτει τήν τραγωδία τῆς ἐσωτερικῆς
ζωῆς, καθώς καί τό Σταυρό τοῦ Γολγοθᾶ,
χάνει τό φῶς, σέρνει τά βήματά του βαριά
μέσ’ τή ζωή. Γιατί τότε μόνο ἐλαφρύνει κι

ἐλευθερώνεται ὁ ἄνθρωπος, ὅταν σηκώνει τό
σταυρό του καί συμφιλιωθεῖ μέ τήν τραγική
φύση τῆς ζωῆς.

Ἐπειδή ὅμως στόν ἀστό ἀτόνησε τό αἴσθημα
τῆς ἐνοχῆς τῆς ἁμαρτίας, στρέφεται στά δῆθεν
ἐπιτεύγματα τοῦ κόσμου, τά ὁποῖα τόν σαγη-
νεύουν.

Συμπερασματικά οἱ βασικές ἰδέες τοῦ ἀστοῦ
συνοψίζονται στά ἑξῆς: Κατάκτηση τῆς δύ-
ναμης καί τῶν ἀγαθῶν στόν κόσμο, χωρίς
παραδοχή τοῦ μυστηρίου τοῦ Γολγοθᾶ. Ἡ
ἄρνηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς σταύρωσής
Του. Ἀκόμη καί ἐκεῖνοι πού ἐπικαλοῦνται τά
λόγια Του στή ζωή τους εἶναι σέ θέση νά
σταυρώσουν τό Χριστό.

Στόν τεχνικό πολιτισμό τοῦ δεκάτου ἐνάτου
καί τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα ἡ δίψα γιά ἀπόλαυση
τῆς ζωῆς ὑπῆρξε ἡ κινητήρια δύναμη. Οἱ συμ-
βολικοί πολιτισμοί τοῦ παρελθόντος μέ τούς
μύθους πού εἶχαν γιά θεμέλιό τους, δέν
ὑπῆρξαν ποτέ ἀστικοί, σέ τέτοιο βαθμό ὅσο
ὁ πνευματικός πολιτισμός τῶν καιρῶν μας,
πού συνεχίζει νά ἀναπτύσσεται καί νά κυ-
ριαρχεῖ.

Παλαιότερα ὁ ἀστός ἦταν ἕνας ἁπλός ψυ-
χολογικός τύπος· τώρα κατάντησε νά ἀποτελεῖ
τόν κοινωνικά ἐπικρατέστερο.

Ὁπωσδήποτε καί στό παρελθόν ὁ ἀστισμός
ἀγωνίσθηκε νά παραγκωνίσει τόν πνευματικό
πολιτισμό, ὅμως συνάντησε πολύ παλιά τήν
ἀντίσταση τῶν Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Δια-
θήκης. Ὁ φλογερός Ἡσαΐας γράφει: «Καί ἡ
γῆ τους γέμισε ἀπό ἀσήμι καί χρυσάφι καί οἱ
θησαυροί τους δέν ἔχουν τελειωμό …» (Ἡσ.
2, 7). Ἀλλά, «τά περήφανα μάτια τῶν ἀνθρώ-
πων θά ταπεινωθοῦν καί ἡ ἔπαρση τῶν ἀνθρώ-
πων θά ὑποκύψει· μόνο ὁ Κύριος θά ὑψωθεῖ
ἐκείνη τήν ἡμέρα, γιατί ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου
ἔρχεται γιά κάθε ἀλαζόνα κι ὑπερήφανο» (Ἡσ.
2, 11).

Ἡ λατρεία τοῦ Βαάλ ἀντιπροσωπεύει τήν
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ἀρχή τοῦ ἀστικοῦ πολιτισμοῦ. Ὁ ἱστορικά
πρῶτος πολιτισμός τοῦ ἀστοῦ γεννήθηκε στή
Βαβέλ, γιά νά κατακτήσει ἀπό ἐκεῖ ὅλη τήν
Ἀνατολή. Βλέπουμε πόσο ἔντονα ἔβλεπε ὁ
ἀρχαῖος προφήτης τίς καταστροφές πού ἀνα-
πόφευκτα θά ἔφερνε μαζί του ὁ θρίαμβος
τοῦ ἀστικοῦ πνεύματος.

Ὁπωσδήποτε στήν ἀρχαιότητα δέν θριάμ-
βευσε ὁλοκληρωτικά ποτέ ὁ ἀστισμός παρά
ἔμεινε πάντα μιά τάση. Μόνο ὁ εὐρωπαϊκός
κόσμος ἔφερε τήν τελευταία ἐξέλιξη καί τή
νίκη τοῦ ἀστικοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ αὔξηση τοῦ
πληθυσμοῦ καί οἱ ἀνάγκες χωρίς τελειωμό, ἡ
δίψα τῆς ζωῆς γιά τή ζωή, ὁ πόθος γιά κυ-
ριαρχία τοῦ κόσμου, ὅλα αὐτά ἔφεραν τήν
νίκη τοῦ ἀστικοῦ πνεύματος πού τώρα ἔγινε
ἰδιότητα ἀντιπροσωπευτική καί ὄχι περιπτω-
σιακή.

Τά λόγια τῶν προφητῶν ἀφοροῦν καί τόν
πολιτισμό τῶν καιρῶν μας.

Τό πνεῦμα τοῦ ἀστισμοῦ τείνει νά κατα-
κτήσει ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. Ὅμως
δέν ἀνήκει σ’ αὐτό ἡ αἰωνιότητα. Θά ἔρθει ὁ
καιρός πού ὁ Θεός θά πεῖ: «ἐγώ θά βοσκήσω
τά πρόβατά μου κι ἐγώ θά τά ἀναπαύσω»
(Ἰεζ. 34, 15).

Στό τέλος, μέ ὑπέροχες ἐπισημάνσεις, ὁ
συγγραφέας μᾶς δίνει τή λύση καί τήν ἀντι-
μετώπιση τῆς καταστάσεως:

Ὁ πνευματικός ἀστισμός μπορεῖ νά ὑπερ-
πηδηθεῖ μόνο μέ τή δημιουργική δραστηριότητα
τοῦ πνεύματος.

Μιά ἀστική κοινωνία εἶναι πάντα ἀπότοκη
μιᾶς λαθεμένης πνευματικῆς κατεύθυνσης
τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ λαθεμένη αἴσθηση τῆς
ζωῆς, ἡ γεμάτη ἡδονή τοῦ ἐγκόσμιου, γεννᾶ
τήν χωρίς νόημα δράση καί συμβάλλει ὥστε
ὅλα νά καταλήγουν σέ ἀποτυχία.

Ἡ πνευματική δημιουργικότητα ἀντίθετα

ἀποκλείει τήν ὑποδούλωση στίς ἀνάγκες καί
ψεύτικες ἡδονές.

Γιά νά γίνει δυνατή ἡ μεταμόρφωση τῆς
ζωῆς πρέπει νά λείψει αὐτό πού λέγεται δίψα
τῆς ζωῆς γιά τή ζωή καί μόνο.

Ὁ φόβος, ἡ ἀνησυχία, ἡ ἐξαντλητική βια-
σύνη καί ἀδυναμία τῆς βίωσης τοῦ ἀπείρου
εἶναι παιδιά τῆς στραβῆς δίψας γιά ζωή, τῆς
παρανόησης τοῦ νοήματος τῆς ζωῆς. Αὐτή ἡ
ἀκόρεστη δίψα μετατρέπει τήν ἀνθρώπινη
ζωή σέ κόλαση. Μόνο μέ τόν ἑκούσιο περιο-
ρισμό της μπόρεσαν ν’ ἀντισταθοῦν στό
πνεῦμα τοῦ ἀστοῦ. Ὁ ἀστός στήν πιό τέλεια
ἔκφρασή του εἶναι ἡ μορφή τῆς συμφορᾶς
πού ἔρχεται· γι’ αὐτήν τή μορφή μιλοῦν οἱ
Γραφές.

Ἀντίποδας, λοιπόν, τοῦ ἀστικοῦ πνεύματος
εἶναι τό πνεῦμα πού περιδιαβάζει στόν κόσμο
καί διαβάτες τοῦ κόσμου εἶναι οἱ χριστιανοί.
Τό ἐσωτερικό βίωμα τοῦ διαβάτη, πού ζεῖ
μόνο ὁ χριστιανός, εἶναι ἕνα βίωμα ἀνεξάρτητα
ἀπό κοινωνική θέση. Οἱ χριστιανοί δέν ἔχουν
πόλη ἐδῶ καί ζοῦν προσδοκώντας τή μέλλουσα
πόλη. Ὅμως τό πνεῦμα τοῦ ἀστοῦ θά συνεχίσει
νά νικᾶ, ὅσο οἱ Χριστιανοί δέν νιώθουν σά
διαβάτες στόν κόσμο τοῦτο.

Α.Τ.Π.
Φιλόλογος
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Κορυφαῖος ἐκπρό-
σωπος τοῦ πολιτικοῦ
κόσμου τῆς χώρας μας,
μιλώντας τήν 25η Μαρ-
τίου τοῦ τρέχοντος
ἔτους στό πανεπιστήμιο
τῆς Ἀθήνας γιά τήν
ἑλληνική ἐπανάσταση
τοῦ 1821 τήν χαρακτή-
ρισε ὡς «τέκνο τοῦ δια-
φωτισμοῦ». Τήν ἴδια
ἄποψη διατύπωσε καί
ὁ σημερινός Ὑπουργός
παιδείας σέ ἐγκύκλιό
του πού ἀπηύθυνε πρός
καθηγητές καί μαθη-
τές.

Οἱ ἀπόψεις αὐτές
τῶν δύο πολιτικῶν
ἀνδρῶν προκάλεσαν
ποικίλα σχόλια, θετικά
καί ἀρνητικά. Παίρνον-
τας ἀφορμή ἀπ’ αὐτό
τό γεγονός θά διατυ-
πώσουμε ὁρισμένες
σκέψεις γιά τό περιε-
χόμενο τόσο τοῦ εὐρω-
παϊκοῦ ὅσο καί τοῦ νε-
οελληνικοῦ διαφωτι-
σμοῦ καί τή σημασία
τους γιά τόν σύγχρονο Ἑλληνισμό.

Εὐρωπαϊκός διαφωτισμός εἴθισται νά
ὀνομάζεται ἀπό τούς πρωτεργάτες του ἡ
ζωηρή διανοητική κίνηση πού παρατηρήθηκε
τόν 17ο καί προπαντός τόν 18ο αἰώνα στή
Γαλλία, τήν Ἀγγλία καί τή Γερμανία καί ἀπέ-
βλεπε στήν ἀπαλλαγή τοῦ ἀνθρώπου ἀπό
μεσαιωνικές προλήψεις καί δεισιδαιμονίες
καί στή διάδοση γνώσεων, οἱ ὁποῖες στηρί-
ζονται στήν ἀνθρώπινη λογική καί εἶναι
ἀπαλλαγμένες ἀπό ὁποιαδήποτε αὐθεντία
καί κηδεμονία. Ἔδινε ξεχωριστή βαρύτητα
στό λογικό στοιχεῖο τοῦ ἀνθρώπου καί ὑπο-
βάθμιζε τόν βουλητικό καί συναισθηματικό
του παράγοντα. Οἱ ἀντιλήψεις αὐτές τῶν

πρωτεργατῶν του ἦταν
παρόμοιες μέ ἐκεῖνες
τῶν σοφιστῶν κατά τήν
ἑλληνική ἀρχαιότητα.

Κατά τόν πανεπιστη-
μιακό καθηγητή π. Γε-
ώργιο Μεταλληνό ὁ
εὐρωπαϊκός διαφωτι-
σμός θεωροῦσε τήν ἐπο-
χή του ὡς τήν κορύφω-
ση τῆς πανανθρώπινης
ἐξέλιξης. Κύριο στοιχεῖο
του ἦταν ἡ πολεμική
του ἀντίθεση πρός τήν
θρησκευτική παράδοση.
Ἦταν μιά ἀντιθρησκευ-
τική στράτευση, ἀντι-
κληρικαλιστική, ἀντίθε-
ση στό Χριστιανισμό καί
εἰδικότερα στόν ρωμαι-
οκαθολικισμό καί τόν
προτεσταντισμό. Ἡ
ἄγνοια τῆς Ὀρθοδοξίας
ὡς τῆς πατερικῆς καί
ἀποστολικῆς συνέχειας,
σέ συνδυασμό μέ τήν
ὑποβάθμιση τοῦ βυζαν-
τινοῦ πολιτισμοῦ, πού
τόν θεωροῦσαν ὡς σκο-
ταδισμό στήν Δυτική

Εὐρώπη, παρέσυρε τούς εὐρωπαίους δια-
φωτιστές στήν ἴδια ἀντιμετώπιση τῆς Ὀρθο-
δοξίας μέ τήν ἀντιμετώπιση τῆς χριστιανικῆς
Δύσης.

Πολλοί βέβαια ἀπό τούς διαφωτιστές πί-
στευαν στό Θεό, ἀμφισβητοῦσαν ὅμως ὁρι-
σμένα δόγματα, ὅπως π.χ. τό προπατορικό
ἁμάρτημα. Τή θρησκευτικότητα τή δέχονταν
ὡς σημαντικό παράγοντα γιά τήν ἠθικότητα
τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ ἀκραῖοι ὅμως ἀπ’ αὐτούς,
ὅπως π.χ. ὁ Βολταῖρος, κατέληξαν στήν
ἀθεΐα καί τόν ὑλισμό. Ἀρκοῦνταν νά ὑπερ-
τονίζουν τό λογικό στοιχεῖο τοῦ ἀνθρώπου
καί νά παραβλέπουν τή βούληση καί τό συ-
ναίσθημα.

Τοῦ Φιλοκτήμονα Χ. Φάκα
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Οἱ ἀκραῖες αὐτές ἀντιλήψεις ἀντιμετωπί-
σθηκαν ἀπό κορυφαῖα πνευματικά ἀναστή-
ματα τῆς ἐποχῆς τους καί ὄχι μόνο, ὅπως
ἦταν ὁ Πασκάλ, πού εἶχε διακηρύξει ὅτι «παρά
τήν λογικήν τάξιν τῶν πραγμάτων ὑπάρχει
καί ἡ τάξη τῆς καρδιᾶς», ὁ Ρουσσώ, ὁ ὁποῖος
μέ τό σπουδαῖο παιδαγωγικό του ἔργο «Αἰμί-
λιος» ὑποστήριξε ὅτι «ἡ δύναμη τοῦ συναι-
σθήματος εἶναι δημιουργική πηγή γιά τήν
ἀνθρώπινη ζωή», ὁ Γερμανός Κάντ, ὁ ὁποῖος
μέ τό ἔργο του «Κριτική τοῦ καθαροῦ λόγου»
διατείνεται ὅτι «στό λογικό τοῦ ἀνθρώπου τί-
θενται ὅρια καί ὅτι ἡ ἀγαθή βούληση κατέχει
τήν προτεραιότητα ἔναντι τοῦ θεωρητικοῦ λό-
γου, τοῦ λογικοῦ στοιχείου τοῦ ἀνθρώπου».
κ.ἄ. Μ’ ἄλλα λόγια καί ὁ Ρουσσώ καί ὁ Κάντ
ἔδωσαν βαρύτητα ὄχι στόν θεωρητικό λόγο,
ἀλλά στό συναίσθημα καί τήν ἀγαθή βούληση.
Ἡ ποιότητα συνεπῶς καί ἡ ἀξία μιᾶς πράξεως
δέν κρίνεται μόνο ἀπό τό ἀποτέλεσμα, ἀλλά
κυρίως ἀπό τήν προαίρεση καί τήν ἀγαθή
βούληση αὐτοῦ πού τήν ἐκτελεῖ.

Νεοελληνικός διαφωτισμός κατά τήν ἄπο-
ψη τῶν ἐπηρεασμένων βαθύτατα ἀπό τόν
εὐρωπαϊκό διαφωτισμό εἶναι ἡ πνευματική
κίνηση πού ἀπό τά μέσα τοῦ 18ου αἰώνα
μέχρι τά πρῶτα χρόνια τῆς συστάσεως τοῦ
ἑλληνικοῦ κράτους προσπάθησε νά ἀνυψώσει
τόν τουρκοκρατούμενο Ἑλληνισμό ἀπό τήν
ἀμάθειά του μέ τά φῶτα τῆς Ἑσπερίας, τῆς
Δυτικῆς δηλ. Εὐρώπης, ὅπως αὐτά εἶχαν δια-
μορφωθεῖ ἀπό τήν ἀναγέννηση καί ὕστερα
καί εἰδικότερα κατά τήν περίοδο τῆς ἀκμῆς
τοῦ εὐρωπαϊκοῦ διαφωτισμοῦ. Τότε πού στήν
Εὐρώπη παρατηρήθηκε ἄνθιση τῶν θετικῶν
ἐπιστημῶν, τῆς ἐμπειρικῆς φιλοσοφίας καί
τῶν φιλελευθέρων κινημάτων κατά ἀγγλική
ἐπίδραση. Πίστευαν οἱ πρωτεργάτες τῆς κι-
νήσεως αὐτῆς ὅτι μέ τήν ἀπαλλαγή τοῦ δούλου
Γένους ἀπό συντηρητικές ἰδέες καί προκατα-
λήψεις θά τό προετοιμάσουν ἰδεολογικά γιά
τόν ἀγώνα τῆς ἐλευθερίας καί τήν ἐθνική του
ἀνεξαρτησία.

Οἱ σημαντικότεροι ἐκπρόσωποι τοῦ νεοελ-
ληνικοῦ διαφωτισμοῦ, πού ἐπηρεασμένοι ἀπό

τόν εὐρωπαϊκό διαφωτισμό κατέ βαλαν πολλές
προσπάθειες νά μεταδώσουν ἀρκετές ἀπό τίς
ἰδέες του στόν ἑλληνισμό, ἦταν οἱ: Δημήτριος
Καταρτζῆς-Φωτιάδης, Κων/νος Κούμας, Θε-
όφιλος Καΐρης, Ἀδαμάντιος Κοραής, ὁ πιθανός
ἴσως «ἀνώνυμος συγγραφέας» τῆς περιβόητης
«Ἑλληνικῆς Νομαρχίας», κ.ἄ.

Πολλοί ὅμως διαφοροποιοῦνται ἀπό τούς
ἐκπροσώπους αὐτούς τοῦ νεοελληνικοῦ δια-
φωτισμοῦ ὡς πρός τίς ἰδέες πού διατυπώνουν
ὑπό τήν ἐπίδραση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ διαφωτι-
σμοῦ. Οἱ κολλυβάδες π.χ. Ἀθανάσιος Πάριος,
Νικόδημος Ἁγιορείτης, Μακάριος Νοταρᾶς
κ.ἄ. μιλοῦσαν γιά προσπάθεια ἐκδυτικισμοῦ
τῆς παιδείας μας ἀπό τούς Ἀδαμάντιο Κοραῆ
καί Θεόφιλο Καΐρη, γιά ἐπιβολή στόν ἑλληνικό
λαό νέας νοοτροπίας καί σωτηριολογίας, γιά
ὑποκατάσταση τῆς θείας χάριτος ἀπό τό
λογικό στοιχεῖο τοῦ ἀνθρώπου, γιά ἀντικα-
τάσταση τῶν ἐμπειρικῶν ἀσκητικῶν κριτηρίων
ἀπό διακηρύξεις τοῦ εὐρωπαϊκοῦ διαφωτι-
σμοῦ.

Ἄλλοι διατείνονται ὅτι καλό εἶναι ἀντί τοῦ
ὅρου «νεοελληνικός διαφωτισμός» νά χρησι-
μοποιεῖται ὁ ὅρος «πνευματική ἀναγέννηση
τοῦ ὑπόδουλου ἑλληνισμοῦ», ἀφοῦ ἡ κίνηση
γενικά αὐτή ἀπέβλεπε στήν πνευματική καλ-
λιέργεια καί τήν ἠθική ἀνύψωση τοῦ ὑπό-
δουλου γένους, προκειμένου αὐτό νά καταστεῖ
ἄξιο καί ἱκανό νά ἀποτινάξει τόν τουρκικό
ζυγό καί νά ἀνακτήσει τήν ἐλευθερία του. Ἡ
προετοιμασία γιά τήν κίνηση αὐτή λένε ὅτι
ξεκίνησε πολύ ἐνωρίτερα ἀπό τήν ἐμφάνιση
τοῦ εὐρωπαϊκοῦ διαφωτισμοῦ καί ἀνεξάρτητα
ἀπ’ αὐτόν, ἴσως ἀμέσως μετά τήν ἅλωση τῆς
πόλης τό 1453, μέ τούς θρύλους γιά τόν «μαρ-
μαρωμένο βασιλιά», μέ τίς λαϊκές παραδόσεις,
ὅπως π.χ. «πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς πάλι
δικά μας θἆναι», μέ τά κατά καιρούς ἐπανα-
στατικά κινήματα, μέ τόν Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό,
μέ τούς κολλυβάδες, μέ τό Ρήγα Βελεστινλῆ,
μέ τούς Εὐγένιο Βούλγαρη καί Νικηφόρο Θε-
οτόκη πού προέβησαν στήν ἵδρυση καί λει-
τουργία ἑλληνικῶν σχολείων.

Ἀρχίσαμε τό ἄρθρο αὐτό μέ τή δήλωση
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κορυφαίου πολιτικοῦ προσώπου
καί τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας ὅτι
«ἡ ἑλληνική ἐπανάσταση τοῦ 1821
ἦταν τέκνο τοῦ διαφωτισμοῦ». Θά
τό κλείσουμε μέ μιά δήλωση τοῦ
ὑποψήφιου βουλευτῆ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ
στίς τελευταῖες ἐκλογές κ. Στάθη
Σταυρόπουλου, πού τήν ἀπευθύνει
στόν ὑπουργό Παιδείας κ. Ἀρι-
στείδη Μπαλτᾶ. Ἡ δήλωση αὐτή
ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ὁ κ. Μπαλτᾶς ἀποφαίνεται
ὅτι “ἡ ἑλληνική ἐπανάσταση ὑπῆρξε
τέκνο τοῦ διαφωτισμοῦ”. Μόνον;
Δέν ὑπῆρξε στίς γενεσιουργές αἰτίες
τῆς ἐπανάστασης ἡ λαϊκή ἰδιοπρο-
σωπία; Δέν ὑπῆρξε ἡ λαϊκή παρά-
δοση, οἱ θρύλοι τοῦ μαρμαρωμένου
βασιλιᾶ; Οὔτε ἡ κιβωτός τῶν κοι-
νοτήτων μέ τά ἐκκλησιαστικά κολ-
λυβογράμματα; Ἦταν ἡ “ἑλληνική
ἐπανάσταση τέκνο τοῦ διαφωτι-
σμοῦ” ὀρφανή ἀπ’ τίς προγενέ-
στερες ἐπαναστάσεις, ἤδη ἀπ’ τίς
ἀρχές τοῦ 1600, ὅπως ἡ ἐξέγερση
τοῦ Διονυσίου Σκυλοσόφου, ἤ
ἀργότερα τοῦ Κατσαντώνη, ἤ τῶν
ὀρλωφικῶν; Μόνον μέ τόν διαφω-
τισμό ἔχει νά κάνει ἡ ἐπανάσταση,
οὔτε μέ τό θρῆνο τῆς ἅλωσης, οὔτε
μέ τούς χιλιάδες νεομάρτυρες; Καί
ὁ Ρήγας, τέκνο τοῦ διαφωτισμοῦ,
καί ἡ Φιλική Ἑταιρεία στό φῶς
τοῦ διαφωτισμοῦ στημένη, ἄμοιροι
ἦταν ὅλης τῆς ὑπόλοιπης ἰδιοσυ-
στασίας τοῦ Γένους; Δέν γνώριζαν
ἀπό δημοτικά τραγούδια; Γιατί τέ-
τοια αἰδώς, κύριε Ὑπουργέ γιά τή
λαϊκή καταγωγή τῆς ἐπανάστα-
σης;».

Ἐναπόκειται στόν καθένα μας
νά συναγάγει τά συμπεράσματά
του.

Μέσα στή γκρίζα 
ἀτμόσφαιρα
σύγχυσης κι ἀμφισβήτησης
πού μᾶς κυκλώνει σήμερα
πῶς νοσταλγῶ
ἐκεῖνες τίς ὁλόφωτες
πρωτοχριστιανικές
τίς κατακόμβες!

Στ. Δήμου
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Τοῦ Χρίστου Θ. Κρικώνη
Ὁμότ. Καθηγητοῦ Α.Π.Θ.

Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ καί ἑορτάζει τήν ἱερά
μνήμη τοῦ ἠγαπημένου μαθητή τοῦ Κυρίου, Ἀπο-
στόλου Ἰωάννη, τοῦ Θεολόγου. Συμμετέχοντες
καί ἐμεῖς σ’ αὐτήν, συνεορτάζομεν μέ χαρά καί
τόν ἐπαινοῦμεν μέ ἱερά ἐγκώμια, ἀκούοντες μυ-
στικά τήν φωνήν του, πού μᾶς καλεῖ νά ἀποδεχ-
θοῦμε τήν μεγαλύτερη τῶν ἀρετῶν, τήν ἀγάπη.

Ὁ Ἰωάννης εἶναι ὁ μεγαλύτερος διδάσκαλος
καί διαπρύσιος κήρυκας τῆς ὑψηλότερης ἀρετῆς,
τῆς ἀγάπης. Μᾶς ἀποδείχνει τούς τρόπους καί
τά μέσα, μέ τά ὁποῖα μπορεῖ ὁ καθένας μας νά
πλησιάσει τόν Θεό τῆς ἀγάπης, νά γίνομε ἀγα-
πημένοι Του, γιά νά αἰσθανθοῦμε κοντά Του τήν
πνευματική χαρά καί νά φωτισθοῦμε πνευματικά.
Γι’ αὐτό τονίζει μέ τήν χαρακτηριστική φράση:
«τεκνία μου, μή ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδέ τῇ γλώσσῃ,
ἀλλ’ ἐν ἔργῳ καί ἀληθείᾳ» (Α΄ Ἰω. 3, 18).

Α. Ἡ φράση του αὐτή περιλαμβάνει σπουδαῖα
διδάγματα καί περιέχει ὑψηλές νουθεσίες του.
Διακηρύσσει πρῶτον, τό ὑπέρτατον καθῆκον νά
ἀγαπᾶ ὁ καθένας τόν Θεόν ἀληθινά καί ἀνυπό-
κριτα καί στή συνέχεια ὑποδεικνύει νά ἐκδηλώνει
καθένας μας τήν ἀγάπη αὐτή μέ ἔργα ἔμπρακτα
πρός τόν πλησίον. Γιατί μόνο τότε ἡ ἀρετή αὐτή
τῆς ἀγάπης ἀναδεικνύεται ὡς ἡ τελειότητα τῆς
χριστιανικῆς ἀγάπης.

Τό ὑπέρτατον καί ἐπιτακτικόν καθῆκον κάθε
χριστιανοῦ εἶναι ἀναμφίβολα τό καθῆκον τοῦ
νά ἀγαπᾶ. Ἡ ἔννοια αὐτή ἦταν ἐντελῶς ἄγνωστη
στήν ἀρχαία ἐποχή, ἀκόμη καί στήν ἐποχή τῆς
παλαιᾶς Διαθήκης, στούς Ἰουδαίους τήν μοναδική
θρησκεία πού παρουσίαζε τήν ἰδέα τοῦ Μονο-
θεϊσμοῦ· ἀπεναντίας σ’ αὐτούς ὑπῆρχε νομοθε-
τημένη ἡ ὑποχρέωση τοῦ περίφημου ἐκείνου
«ὀφθαλμόν ἀντί ὀφθαλμοῦ, ὀδόντα ἀντί ὀδόν-
τος…» (Ἔξ. 21, 24-25). Ἔγινε γνωστή μόνον μέ
τήν διδασκαλία τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ, ὁ ὁποῖος
μάλιστα συνεπλήρωσε τόν Νόμον καί τούς
Προφῆτες τῆς Π.Δ. καί ἔφερε τό νέο μήνυμα τῆς

ἀγάπης στίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων, χαράσσοντας
ἔτσι νέους ὁρίζοντες στίς σχέσεις, στήν καθημερινή
ζωή τῶν ἀνθρώπων. Ἀπεκάλυψε τήν ὑψηλότερη
αὐτή διδασκαλία νά ἀγαπᾶ ὁ καθένας τόν πλησίον
του. Καί ὅπως εἶναι γνωστόν, κατά τήν ἱστορική
νύχτα τοῦ μαρτυρίου Του εἶπε στούς μαθητές
Του: «ἐντολήν καινήν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε
ἀλλήλους, καθώς ἠγάπησα ὑμᾶς· ἵνα καί  ὑμεῖς
ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» (Ἰω. 13, 35). Καί ἀκόμη, «ἐν
τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοί μαθηταί ἐστε,
ἐάν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις» (Ἰω. 13,35). Δίδαξε
τήν ἀγάπη, γιατί ἔτσι ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Θεός
εἶναι πλήρης ἀγάπης, ἀληθινά ἡ πηγή καί τό
πρότυπον τῆς μεγάλης αὐτῆς ἀρετῆς πού ἀποτελεῖ
τό κυριότερο γνώρισμά Του.

Ἔδειξε τήν ἀγάπην Του αὐτήν εἰς τόν ἄνθρω-
πον μέ ποικίλους τρόπους καί κυρίως μέ τό μυ-
στήριον τῆς θείας Οἰκονομίας, τήν Ἐνανθρώ -
πησή Του: «Οὕτω γάρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κό-
σμον, ὥστε τόν υἱόν αὐτοῦ τό μονογενῆ ἔδωκεν,
ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλ’
ἔχει ζωήν αἰώνιον» (Ἰω. 3, 16). Ἀπό τή μεγαλειώδη
αὐτή ἐκδήλωση τῆς θεϊκῆς ἀγάπης ἐκπηγάζει ἡ
ὑποχρέωση καί τό καθῆκον νά ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας
τόν ἄλλον. Καί ἀπό αὐτή προέρχεται καί ἡ συ-
νοπτική ἀπάντηση τοῦ Ἰησοῦ πού ἔδωσε στόν
Νομικόν ὅταν τόν ἐρώτησε σχετικά ὅτι ἡ «πρώτη
πάντων ἐντολή (εἶναι νά) ἀγαπήσεις Κύριον τόν
Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καί ἐξ ὅλης τῆς
ψυχῆς σου καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καί ἐξ
ὅλης τῆς ἰσχύος σου· αὕτη ἡ πρώτη ἐντολή. Καί
δευτέρα ὁμοία, αὕτη· ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου
ὡς σεαυτόν· μείζων τούτων ἄλλη ἐντολή οὐκ ἔστι»
(Μρκ. 12, 29-31). Καί ὅπως ἐτόνισε στή συνέχεια
«ἐν ταύταις ταῖς δυσίν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καί
οἱ προφῆται κρέμανται» (Μτθ. 22, 40).

Β΄. Καί στό σημεῖο αὐτό ἔρχεται σήμερα ὁ
Εὐαγγελιστής τῆς Ἀγάπης Ἰωάννης νά μᾶς ὑπεν-
θυμίσει ποιά εἶναι ἡ ἀληθινή ἀγάπη πρός τόν
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Θεόν· Πῶς ἐξηγεῖται αὐτή ἡ ἀγάπη στόν Θεόν,
πῶς νοεῖται λέγοντας «τεκνία μου μή ἀγαπῶμεν
λόγῳ μηδέ τῇ γλώσσῃ, ἀλλ’  ἐν ἔργῳ καί ἀληθείᾳ»
(= παιδιά μου, ἄς μήν ἀγαπᾶμε μέ λόγια καί μέ
τή γλῶσσα μόνο, ἀλλά (νά ἀγαπᾶμε) μέ ἔργα
ἀληθινά καί χρήσιμα). Διότι, συχνά παρατηρεῖται
μιά χαλαρότητα καί ἀνειλικρίνεια στίς ὑποχρε-
ώσεις μας· ἐνῶ λέγομεν ὅτι ἀγαπᾶμε τόν Θεό καί
δείχνομε νά εἴμαστε συνεπεῖς ἀπέναντί Του, πα-
ρουσιαζόμενοι ὡς καλοί χριστιανοί, στήν πραγ-
ματικότητα ὅλα αὐτά εἶναι κατά βάθος ψεύτικα
καί ἀπατηλά, γιατί στήν πράξη συμβαίνει νά
ἀγαπᾶμε τόν Θεό μόνο μέ λόγια καί ὄχι μέ τήν
καρδιά καί μέ ἔργα. Γι’ αὐτό καί τονίζει ὁ Ἰωάννης
νά ἀγαπᾶμε ἔμπρακτα τόν Θεόν, δηλαδή μέ ἔργα
ἀληθινά «ἐν ἔργῳ καί ἀληθείᾳ» καί ὄχι ψεύτικα.
Δηλαδή, εἴμαστε πιστοί στό θέλημά Του καί
ἐφαρμόζομε τά παραγγέλματά Του μόνον ὅταν
«… τάς ἐντολάς αὐτοῦ τηρῶμεν» γιατί αὐτή εἶναι
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ (Α΄ Ἰω. 5, 3). Ὅταν δηλαδή
μετέχομεν στή μυστηριακή καί λατρευτική ζωή
τῆς Ἐκκλησίας ἐνσυνείδητα· ὅταν ἐργαζόμεθα
σέ ἔργα ἀγαθά φιλαλληλίας καί ὅταν ἀποφεύγομεν
ὅ,τι ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ,
πού συνήθως πράττει ὁ πολύς κόσμος πού δέν
διακρίνεται γι’ αὐτήν τήν ἀγάπη πρός τόν Θεόν
καί τόν πλησίον.

Γ΄. Ἔτσι, ἡ πρός τόν πλησίον ἔμπρακτη ἀγάπη
- πού ἀποτελεῖ τό ἀποκορύφωμα τῆς χριστιανικῆς
ἀγάπης - ἀρχίζει ἀπό τήν ἀγάπη πρός τόν Θεόν
καί καταλήγει στήν ἀγάπη γιά τόν πλησίον ὅπου
παίρνει σάρκα καί ὀστά. Γιατί στήν ἐκδήλωση
αὐτή ὁ Κύριος ἔθεσε ὡς προϋπόθεση καί ὅρο νά
ἀγαπᾶς τόν πλησίον σου «ὡς ἑαυτόν». Καί ὁ κα-
θένας ξέρει τί σημαίνει ὁ «ἑαυτός του», γιά τόν
ὁποῖο ἐνδιαφέρεται καί φροντίζει μέ κάθε τρόπο·
γιά τόν «ἑαυτό του» ὑποφέρει τά πάντα καί
συχνά ὑποβάλλεται σέ ὅλες τίς θυσίες καί στε-
ρήσεις γιά νά τόν ἐξυπηρετήσει ἀλλά καί νά τόν
ὑπερασπισθεῖ ὅταν κινδυνεύει. Αὐτή τή συμπε-
ριφορά πρέπει νά δείχνει καί πρός τόν πλησίον·
νά ἐνδιαφέρεται καί νά τόν ἀγαπᾶ «ὡς σεαυτόν».
Νά συμπαρίσταται σ’ ὅλες τίς ἀνάγκες καί δυ-
σκολίες του μέ συμπάθεια. Νά τόν προσφέρει
ὄχι μόνο μέ λόγια, ἀλλά μέ ἔργα καί λόγια, «ἐν

ἔργῳ καί ἀληθείᾳ». Αὐτή εἶναι ἡ πραγματική
ἀγάπη πρός τόν πλησίον «ὡς σεαυτόν» τοῦ Εὐαγ-
γελίου. Αὐτή τήν ἀγάπη, ἐξ ἄλλου, μᾶς δίδαξε ὁ
Θεάνθρωπος Ἰησοῦς ὅταν ἔλεγε: «ἀγαπᾶτε τούς
ἐχθρούς ὑμῶν καί ἀγαθοποιεῖτε καί δανείζετε
μηδέν ἀπελπίζοντες καί ἔσται ὁ μισθός ὑμῶν
πολύς, καί ἔσεσθε υἱοί ὑψίστου, ὅτι αὐτός χρηστός
ἐστιν ἐπί τούς ἀχαρίστους καί πονηρούς. Γίνεσθε
οὖν οἰκτίρμονες, καθώς καί ὁ πατήρ ὑμῶν οἰκτίρ-
μων ἐστί» (Λκ. 6, 35-36). Γι’ αὐτό καί ὁ Εὐαγγε-
λιστής Ἰωάννης τονίζει «ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ἀγαπῶ
τόν Θεόν καί τόν ἀδελφόν αὐτοῦ μισῇ ψεύστης
ἐστιν» (Α΄Ἰω. 3, 15), δηλαδή εἶναι φονιάς! ὅποιος
μισεῖ τόν συνάνθρωπόν του εἶναι ἀνθρωποκτό-
νος!

Δ΄ Χωρίς ἀμφιβολία ἡ ἔλλειψη τῆς ἀληθινῆς
ἀγάπης δημιουργεῖ πάμπολλα δράματα· οἰκογε-
νειακές καί κοινωνικές ἀναστατώσεις. Ἀντίθετα,
ὅπου ὑπάρχει ἀγάπη διαλύεται ἡ ψυχρότητα,
ἀποφεύγονται οἱ διενέξεις καί προστριβές καί
δημιουργεῖται ἀτμόσφαιρα εἰρηνική καί πρόθεση
συμφιλίωσης. Διότι ἡ «τέλεια ἀγάπη ἔξω βάλλει
τόν φόβον» (Α΄ Ἰω. 4, 18).

«Ἡ ἀγάπη», κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, «μα-
κροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη
οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ,
οὐ ζητεῖ τά ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται
τό κακόν, οὐ χαίρει ἐπί τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δέ τῇ
ἀληθείᾳ· πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα
ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει» (Α΄ Κρν. 13, 4-7). Γιά
ὅλη αὐτή τή διδασκαλία τῶν Ἀποστόλων, Ἰωάννη
καί Παύλου, ὀφείλομε ὅλοι νά ἀγαπᾶμε τόν πλη-
σίον μέ ἔργα πραγματικά καί ὄχι μέ κούφια
λόγια μόνο. Ἄλλωστε στόν κάθε ἄνθρωπο πού ἡ
ἠθική του συνείδηση καί ἡ ψυχική του ὑγεία δέν
ἔχει ὑποστεῖ διαστροφή ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον
εἶναι κίνηση ἐνστικτώδης καί αὐθόρμητη γιατί
αὐτή ἔτσι δημιουργήθηκε ἀπό τόν πανάγαθον
Θεόν.

Γι’ αὐτό, λοιπόν, ἄς βάλομε στίς καρδιές μας
συναισθήματα ἀγάπης γιά τόν πλησίον, γιατί
αὐτή εἶναι ἀκατάλυτη καί αἰώνια ἐντολή τοῦ
Παναγάθου Θεοῦ, ἀποτελεῖ συνεχῆ καί μοναδική
χαρά καί εὐτυχία τήν παγκόσμια γλῶσσα τῶν
ἀγαπώντων ἀνθρώπων.
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Ὁ19ος τόμος τῆς Μ.Σ. ἔκδοση τῆς Ἀδελ-
φότητος Μικρασιατῶν Ν. Σερρῶν ὁ
«Ἅγιος Πολύκαρπος» εἶναι, φρονῶ,

ἀπό τούς καλύτερους τῶν τελευταίων ἐτῶν,
ὄχι ἀσφαλῶς ὅτι οἱ ἄλλοι ὑστεροῦν, ἀλλ’
ἐπιβάλλεται στόν ἀναγνώστη ἐκ τοῦ πλήθους
τῶν πληροφοριῶν πού περιέχονται στίς με-
λέτες τῶν συνεργατῶν της. Ἐννοεῖται πάντοτε
μικρασιατικοῦ περιεχομένου. Καί ὅλοι πλήν
τῶν Σερραίων Μικρασιατῶν, τῶν γηγενῶν
Σερραίων, ἀλλά καί τοῦ συνόλου τῶν προ-
σφύγων ὀφείλουμε χάριτας σ’ αὐτούς πού
μοχθοῦν καί μόχθησαν ἐπί τοῦ προκειμένου
τόμου γιά τήν ἔκδοσή του καί εἶναι ὁ Πρόεδρος
τοῦ Σωματείου αὐτοῦ κ. Σωκρ. Κοτζάογλου
μέ τούς Γ. Ἀψηλίδη καί Ἀθ. Κανλῆ.

Ἔτσι ἡ Μ.Σ. ἔχει ἐπιβληθεῖ σάν ἕνα πρό-
τυπο περιοδικό μικρασιατικῆς καταγωγῆς,
πού ἐπιμένει νά εἶναι πρότυπο καί νά ἐκδίδεται
χάρη στούς τρεῖς προαναφερθέντες καί μά-
λιστα στήν κακότητα τῶν σημερινῶν καιρῶν.
Ἴσως θά ἔλεγε κανείς μαζί μέ τά Μικρασιατικά
Χρονικά, πού καί αὐτά ὑποφέρουν καί τήν
Μικρασιατική Ἠχώ (ἐφημερίδα αὐτή) τῆς
Ἕνωσης Σμυρναίων τῶν Ἀθηνῶν, κρατεῖ
ἀναμμένη τήν σπίθα τοῦ μικρασιατικοῦ προ-
σφυγικοῦ κόσμου. Καί δέν θά ἦταν ὑπερβολή
ἐμεῖς οἱ Μικρασιάτες δεύτερης καί τρίτης γε-
νιᾶς καί οἱ Μακεδόνες Μικρασιάτες νά ἐκφρά-
σουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας πρός τούς τρεῖς
αὐτούς πρωτομάστορες πού ἔχουν προστάτη
τόν ἅγιο Πολύκαρπο, τόν καί προστάτη τῆς
Σμύρνης μας.

Πλούσιος λοιπόν ὁ ἀμητός καί σ’ αὐτόν
τόν 19ο τόμο πού ἀρχίζει μέ μελέτη τοῦ ὑπο-
γραφόμενου ὁ ὁποῖος κάνει λόγο γιά τήν
ἁγιορείτικη μονή Καρακάλλου, πού χαρα-
κτηριζόταν ὥς τήν δεκαετία τοῦ 1950 μικρα-

σιατικό μοναστήρι - τό ἔχουν αὐτό οἱ ἁγιο-
ρεῖτες πατέρες, ὅπως, γιά παράδειγμα, ἡ Σι-
μωνόπετρα ἡ ὁποία καί αὐτή ὥς τότε περίπου
χαρακτηριζόταν ἀλατζατιανό, καθώς οἱ μο-
ναχοί της προέρχονταν ἀπό τά ὄμορφα Ἀλά-
τσατα τῆς Ἐρυθραίας. Πράγματι, στήν Μ.
Καρακάλου μέ βάση κώδικα τῆς περιόδου
1864-1895 οἱ μοναχοί στήν πλειοψηφία τους
ἦταν Μικρασιάτες καί εἰδικότερα ἀπό τά
μέρη τῆς Καλλίπολης, ἐνῶ δέν ἔλειπαν καί
λίγοι Σμυρναῖοι, Περγαμηνοί, Φωκαεῖς, Τρα-
πεζούντιοι κ.λπ.

Ὁ καθηγητής κ. Γ. Κεχαγιόγλου γράφει
γιά ἕνα πολύπλαγκτο συγγραφέα τοῦ 19ου
αἰ., τόν Βασ. Νικολαΐδη ἑτερόχθονα Κπολίτη,
πού ἄφησε πλούσιο λογοτεχνικό ἔργο, μολο-
νότι ὁ ἴδιος ἄνθρωπος τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν,
μέ κέντρο ἀναφορᾶς τῶν ἡρώων του τήν
Κπολη καί τόν κοσμοπολιτισμό της, ὅπως
ἄλλωστε δηλώνει καί ὁ τίτλος δύο ἐκ τῶν
ἔργων του Ἡ Κοσμοπολῖτις καί ὁ Ἀλῆ Χουρσήδ
μπέης, ἔργα πού σκόπευαν, κυρίως τό δεύτερο,
στήν ἐνίσχυση τῆς ἐθνικοθρησκευτικῆς συ-
νείδησης καί ταυτότητας τοῦ Ἕλληνα σέ μιάν
ἐποχή κρίσιμη γιά τόν Ἑλληνισμό. Μένω,
πάντως, σέ δύο σημεῖα τῆς μελέτης του κ.
Κεχαγιόγλου, τό πρῶτο ἡ ἀπήχηση πού εἶχε
τό σύνολο ἔργο τοῦ Νικολαΐδη στό γαλλόφωνο
κοινό καί τό δεύτερο οἱ πολλές πληροφορίες
πού περιέχονται ἰδίως γιά τήν μετεπαναστα-
τική Μακεδονία πού ἐπισκέφθηκε ὡς ἀξιω-
ματικός τοῦ γαλλικοῦ στρατοῦ στό ἔργο του
La Turquie contemporaine κ.λπ.

Ὁ κ. Νικ. Γεωργιάδης καί ἡ κ. Κατερίνα
Κυριατζάκη ἀναζητοῦν τά αἴτια τῆς παρακμῆς
τοῦ Βυζαντίου ἀπό τήν Ἅλωση τοῦ 1204 ὥς
τό 1453: αἴτια θρησκευτικά μέ τήν διαμάχη
Ἀνατ. καί Δυτ. Ἐκκλησίας, στρατιωτικά μέ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΣΠΙΘΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Τοῦ Ἀθ. Καραθανάση, Προέδρου Ε.Μ.Σ., Ὁμοτίμου Καθηγητῆ Α.Π.Θ.
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τήν συνεχῆ προώθηση τῶν Ὀθωμανῶν στήν
Μ. Ἀσία, κοινωνικά, ὅπως οἱ ἐμφύλιες δια-
μάχες τῶν αὐτοκρατόρων μας, οἰκονομικά
μέ τήν διείσδυση τῶν Δυτικῶν στά ἐδάφη
τοῦ Βυζαντίου, μείωση τῆς παραγωγῆς, ἔλλει-
ψη χρημάτων στό κεντρικό Ταμεῖο, συσσώ-
ρευση τοῦ πλούτου σέ λίγες οἰκογένειες.

Ὁ Κ/πολίτης ἀριχτέκτων κ. Σάββας Τσι-
λένης μᾶς ταξιδεύει στίς ρωμέικες συνοικίες
τῆς Πόλης μετά τήν Ἅλωση μέ προέκταση
ὥς σήμερα: τό Φανάρι, τό Πέραν, τό Κοντο-
σκάλι, τά Ψωμάθεια, τό Τζιμπαλί, τήν Βλάγκα
καί ἄλλες, καί ἔξω ἀπό τά τείχη, ὅπως τό
Μακρυχώρι, ὁ Ἅγιος Στέφανος. Γράφει γιά
τίς ἐκκλησίες, μία πρός μία σέ κάθε συνοικία
ἀπό τόν Πατριαρχικό ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
ὥς τήν ἐκκλησία τῆς τελευταίας ἐνορίας.
Ἕνας κόσμος ὀνειρεμένος, μυθικός, πού Πο-
λίτης ὁ ἴδιος ὁ κ. Τσιλένης καί ἄνθρωπος τῆς
δουλειᾶς, ὡς ἀρχιτέκτονας, γνωρίζει καί πε-
ριγράφει μέ μοναδικό τρόπο.

Στήν Πόλη καί πάλι, ὅπου στήν δική του
μελέτη ὁ κ. Ἀνδρέας Μπαλτάς  γράφει γιά
ἕνα ἐνδιαφέρον καί πού λίγο μελετημένο κε-
φάλαιο τῆς ἱστορίας, τῆς Πόλης, τόν ἑλληνικό
ἀθλητισμό κατά τήν περίοδο 1877-1922. Κα-
τέγραψε ὁ κ. Μπαλτάς πλειάδα συλλόγων
πού ἐμφανίστηκαν στήν Πόλη μετά τίς Με-
ταρρυθμίσεις (μέσα τοῦ 19ου αἰ.), ὅπως στό
Μέγα Ρεῦμα, τό Βαφεοχώρι, τό Τζιβαλί, τό
Καδίκιοϊ, τό Μόδι, τό Διπλοκιόνιο, τά Ταταῦλα,
καί παντοῦ ὅπου Ρωμηοσύνη πού αὐτή τήν
ἐποχή ζοῦσε ἐν μέσῳ τῶν ἀναπαλμῶν τῆς Μ.
Ἰδέας καί σέ συνεργασία μέ τίς ἀθλητικές
ἀρχές τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους. Ὁ ἰατρός κ.
Μιχάλης Σωτηρίου γράφει γιά τόν Μεϊχανέ
τῆς Δέσποινας, τήν ταβέρνα τῆς Δέσποινας
στά Ταταῦλα ἐκεῖ στήν ἀνηφοριά πάνω ἀπό
τήν περιώνυμη ἐκκλησία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ,
γιά τούς λαϊκούς μουσικούς τῶν Ταταύλων,
τήν Δέσποινα καί τήν ζωή της, μέ Ρωμαίους
καί Τούρκους μάστορες τῆς παραδοσιακῆς
ἑλληνικῆς καί ἀνατολικῆς παραδοσιακῆς μου-
σικῆς.

Τόν περασμένο χειμῶνα βρέθηκα στήν τα-
βέρνα τῆς Δέσποινας, μόνον πού τώρα δέν
ὑπῆρχαν Ρωμιοί θαμῶνες. Ἔμεινε ἡ αὐλή καί

ὁ ἐσωτερικός χῶρος. Σκέφτηκα μόνον τά πε-
ρασμένα μεγαλεῖα της. Ὁ συνάδελφος κ.
Γιάννης Μπέτσας γράφει γιά τό Διδασκαλεῖο
Νηπιαγωγεῖον τῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου
στά Φλαβιανά (Ζιζίνδερε) τῆς Καππαδοκίας
πού λειτούργησε γιά λίγα χρόνια τήν περίοδο
1911-1916 καί ἔκλεισε στήν δίνη τοῦ Α΄ Παγ-
μοσμίου Πολέμου μέ διαταγή τῶν τουρκικῶν
ἀρχῶν. Πρόλαβε ὅμως νά παράξει ἕνα σπου-
δαῖο ἔργο μέ νηπιαγωγούς πού δίδαξαν τά
ἑπόμενα χρόνια σέ ἅπασα τήν Μ. Ἀσία καί
αὐτό χάρη σ’ αὐτό τό Διδασκαλεῖο καί τόν
πολύ δημιουργικό Σύλλογο Μικρασιατῶν. Ἡ
Ἀνατολή στήν Ἄθήνα μέ πρωτοβουλία τοῦ
ὁποίου ἱδρύθηκε. Περιττό βέβαια νά προ-
σθέσω γιά τήν πολύτιμη συμβολή τῶν σχολείων
τοῦ Ζιζίνδερε ἀπό τόν 18ο αἰ. ὥς τό 1922 ἤ
καλύτερα τό 1917, ὁπότε σχεδόν ἄρχισε νά
ὑπολειτουργεῖ λόγῳ τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου καί τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου
1919-1922. Οἱ νηπιαγωγοί πού ἦσαν ἀπό ὅλα
τά μέρη τῆς Καππαδοκίας κλείστηκαν αἰχμά-
λωτοι.

Μόλις πρό δύο ἑβδομάδων στό Ζιζίνδερε
εἶδα ἀπό ἀπόσταση ὅλα τοῦτα τά κτήρια
γιατί ἡ εἴσοδος στό Σχολεῖο εἶναι ἀπαγορευ-
μένη, καθώς ἐκεῖ λειτουργεῖ σήμερα κέντρο
ἐκπαιδεύσεως τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ. Τό
Πάσχα τοῦ 1923 βρέθηκαν ἐκεῖ Ἕλληνες
ἀξιωματικοί αἰχμάλωτοι τῶν Τούρκων καί
συνάντησαν 18 παιδάκια ἀπό τήν Φώκαια
τῆς Μ. Ἀσίας, πού ἔχασαν τούς γονεῖς τους
κατά τήν αἰχμαλωσία τους καί πού εἶχαν
διανύσει ὡς ἐκεῖ πάνω ἀπό 700 χιλιόμετρα.

Ὁ κ. Ἰω. Τσαρούχας, προϊστάμενος τῶν
ΓΑΚ Σερρῶν, ἀνεῦρε στήν Ἱ. Μ. Ἰβήρων ἕνα
ἐνδιαφέρον καί ἄγνωστο μυθιστόρημα πού
ἔγραψε Ἕλληνας  Μακεδών, ἑλληνοβλάχος
ἀπό τήν Βράνια, ὀνόματι Γεώργιος Βραϊνάτης.
Τίτλος τοῦ μυθιστορήματος Τηβέρος ἤ οἱ Διε-
φθαρμένοι, Θεσσαλονίκη 1877. Ὁ ἥρωάς του
κατάγεται ἀπό τό Ζιζίνδερε, γιά τό ὁποῖο ὁ
Βαϊνάτης δίνει ἐνδιαφέρουσα περιγραφή, κα-
θώς καί τόν βίο καί τήν πολιτεία τοῦ Τηβέρου
πού ἔζησε στό  β΄ μισό τοῦ 17ου αἰ. Σκοπός
τοῦ συγγραφέα εἶναι νά νουθετήσει τήν νεο-
λαία νά μήν ἀκολουθήσει τόν ἄθλιο βίου τοῦ
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Τηβέρου. Ὁ γνωστός ἀρχαιολόγος ὁ κ. Πέτρος
Μεχτίδης πού πολλά προσφέρει στόν Μικρα-
σιατικό Ἑλληνισμό, ἔγγραψε γιά ἕνα «ἄσημο»
χωριό κείμενο στόν δρόμο Σμύρνης-Ἐφέσου,
κοντά στό Τουρμπαλί. Γράφει γιά τήν ὀνομασία
του προερχόμενη ἀπό τούς οἰκιστές Τριάντα
κοντινῶν χωριῶν πού ἐπέζησαν ἀπό τίς σφαγές
τοῦ 1821, τήν ἱστορία του ἀπό τόν 15ο αἰ. ὥς
τό 1922, τίς ἱστορικές πηγές γιά τό χωριό,
τούς κατοίκους, τόν ναό, τά ἀρχαιολογικά
εὑρήματα τῆς γύρω περιοχῆς. Ὁ γνωστός
Σερραῖος ἐρευνητής κ. Χαρ. Βουρουτζίδης
δίδει στόν προκείμενο τόμο μία σύντομη
ἱστορία τῆς μητροπόλεως Προύσης, τήν ἀρχή
της, τήν πορεία της μέσα στόν χρόνο, τίς χρι-
στιανικές συνοικίες, τούς ναούς τῶν ἐνοριῶν,
τήν παρουσία τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ ἐκεῖ
ἀπό τόν Ἰούλιο τοῦ 1920. Δίδει, ἀκόμη ὁ κ.
Βουρουτζίδης, σύντομο ἱστορικό τῶν χωριῶν
τῆς Προύσας, ἤτοι τήν Τρίγλια, τήν Σιγή, τό
Νεοχώρι, τήν Μεσόπολη, τούς Ἐλιγμούς, τό
Πελαδάριο, τό Δεμιρδέσι, τό Τεπετζίκι κ.ἄ.

Ἡ κ. Μαρία Ἀϊδήνογλου γράφει γιά τό
Κίζδερβεν καί τούς Κιζδεβενιῶτες, κωμόπολη
κοντά στήν Γιάλοβα καί τήν Νικομήδεια πού
κατοικοῦνταν ἀπό 400 περίπου ἑλληνορθό-
δοξες οἰκογένειες. Αὐτές ἀσχολοῦνταν μέ τήν
σηροτροφία, τήν κτηνοτροφία, τό ἐμπόριο.
Κίζδερβεν σήμαινε τό φρούριο τῶν κοριτσῶν.
Ἡ κ. Ἀϊδήνογλου ἀξιοποίησε πληροφορίες
πού λέγουν ὅτι στό χωριό καί περί τό 1600-
1650 ἐγκαταστάθηκαν 30 οἰκογένειες ἀπό
τήν Ἀχρίδα καί σταδιακά ἦλθαν ἐδῶ, πέρασμα
καθώς ἦταν, καί ἀπό ἀλλοῦ καί ἔτσι προέκυψε
ἕνα ἰδίωμα ἀποτελούμενο ἀπό λέξεις ἑλληνικές,
σλαβικές, ἀλβανικές, τουρκικές, γι’ αὐτό καί
οἱ κιζδερβενιῶτες λέγονται ἀκόμα καί σήμερα
Τρακατρούκηδες.

Ἡ κ. Ἑλένη Ἰωαννίδη γράφει γιά τήν
ἱστορία τοῦ προσφυγικοῦ σωματείου Φοίνικος
στήν Θεσσαλονίκη καί τήν δράση του κατά
τόν Μεσοπόλεμο. Τό σωματεῖο πού ἱδρύθηκε
τόν Ἰανουάριο 1924 χάρη στήν δραστήρια
Πρόεδρό του Ἑλ. Καραϊσωηφίδου λειτούργησε
ὥς τό 1938 προσφέροντας φαγητό, ψυχαγωγία
καί ἐπιχορηγούμενο κυρίως ἀπό σωματεῖα
καί τόν Δῆμο Θεσσαλονίκης καί βοηθούμενο

ἀπό ἐθελόντριες προσφυγικῆς καταγωγῆς
ἐξεπλήρωσε τόν προορισμό του, πού ἦταν ἡ
ποικιλότροπη βοήθειά του πρός ἀναξιοπα-
θοῦντες πρόσφυγες. ̓́ Εφθασε μάλιστα νά ἱδρύ-
σει καί  Οἰκοκυρική καί Ἐπαγγελματική Σχολή,
ὅπου φοίτησαν 500 κοντά προσφυγοποῦλες. 

Ὁ μουσικολόγος κ. Δημ. Ἀρδανιώτης συ-
νεργάστηκε στόν παρόντα τόμο τῆς Μ.Σ. μέ
τήν μελέτη του γιά τήν Ἐκκλησιαστική μουσική
στήν Σμύρνη ἀπό τίς τελευταῖες δεκαετίες
τοῦ 19ου αἰ. ὥς τήν Μικρασιατική Καταστρο-
φή, γιά τήν ὁποία ἐκκλησιαστική μουσική
ἐνδιαφέρθηκαν οἱ μητροπολίτες Σμύρνης Βα-
σίλειος καί ὁ ἱερομάρτυρας Χρυσόστομος Κα-
λαφάτης. Αὐτοί ἐνίσχυσαν τόν Ἐκκλησιαστικό
Μουσικό Σύνδεσμο Σμύρνης (1908-1922) φθά-
νοντας μάλιστα νά εἰσαγάγουν τήν διδασκαλία
της στά σχολεῖα τῆς Σμύρνης, νά ἀπαγορεύ-
σουν καινοφανεῖς νεωτερισμούς (ὅπως ἦταν
ἡ συμμετοχή τῶν γυναικῶν καί τῶν κοριτσιῶν
στίς ἀκολουθίες τῶν ἁγίων Παθῶν καί τοῦ
Ἐπιταφίου), ἀλλά καί νά εἰσαγάγουν τήν πο-
λυφωνική ἐκκλησιαστική μουσική. Ὁ κ. Ἀρδα-
νιώτης δίδει καί κατάλογο ἐπιφανῶν ἐκπρο-
σώπων τῆς ψαλτικῆς τέχνης τῆς Σμύρνης καί
ἀναλύει τήν διαφορά τῆς σμυρναίϊκης ψαλτικῆς
ἀπό αὐτήν τῆς Κωνσταντινουπολιτικῆς. Ἡ
σμυρναίϊκη ψαλτική καινοτομοῦσε.

Ὁ τόμος κατακλείεται μέ τίς μαρτυρίες τῆς
κ. Κούλας Μαρκοπούλου γιά τό χωριό της τό
Σογιούτ (Ὑδάτινος Πύργος) τῆς Προύσης καί
τήν ἐγκατάσταση τῶν προσφύγων στίς Σέρρες,
καί τοῦ κ. Κων. Πανταζόγλου γιά τό Οὐσάκ
καί τήν δημοσίευση τῶν ἀπομνημονευμάτων
τοῦ π. Χριστόφορου Μιχαηλίδη (1881-1955)
γιά τά συμβάντα στήν περιοχή Τσεκερδεκλῆ
Ἀνατ. Ρωμυλίας περιφερείας Ὀρτάκιοι Δυτ.
Θράκης ἀπό τό 1912-1914. Βιβλιοκρισίες καί
δράση τοῦ Ἱεροῦ Πολυκάρπου κλείνουν τόν
19ο τόμο τῆς Μ.Σ., τόμος πολύτιμος μέ μᾶς
τούς σημερινούς β΄ καί γ΄ γενιᾶς πρόσφυγες,
ἀλλά καί τούς ἐπιγιγνομένους καί τοῦτο χάρη
στόν πρόεδρο κ. Κοτζάογλου, καί τούς κ. Γ.
Ἀψηλίδη καί Ἀθ. Κανλῆ, πρός τούς ὁποίους
ἀπευθύνουμε εὐγνώμονες εὐχαριστίες.
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Ἀξιότιμε κ. Ὑπουργέ,

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς πρώτης ἐπισήμου
ἐπικοινωνίας, σᾶς εὐχόμεθα καλή ἐπιτυχία
καί εὐόδωση τῆς θητείας σας στό κρίσιμο
καί πολυυπεύθυνο χαρτοφυλάκιο, τό ὁποῖο
σᾶς ἀνέθεσε ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως
ἐπ’ ὠφελείᾳ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Συνοδικῇ Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει,
ἀπευθυνόμεθα ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς θέσεως
στή δημοσιότητα τῆς νομοθετικῆς πρωτο-
βουλίας τοῦ παρ’ ὑμῖν Ὑπουργείου γιά
τό λεγόμενο «σύμφωνο συμβιώσεως», ὥστε
νά θέσουμε ὑπ’ ὄψιν σας τούς προβλημα-
τισμούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κά-
ποιοι ἀπό τούς ὁποίους δέν ἀφοροῦν
μόνον στούς νεωτερισμούς τοῦ νέου νομ.
σχεδίου, ἀλλά στό σύμφωνο ὡς θεσμό, ὡς
συνολική ἐπινόηση τοῦ νομοθέτη ἤδη ἀπό
τό 2008, ὅταν θεσπίσθηκε στήν χώρα μας,

χωρίς πάντως νά ὑπάρχει εἰδική ὑποχρέωση
τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἀπό κανένα
διεθνές κείμενο.

Προλογίζοντας ἐπισημαίνουμε, σχετικῶς
πρός τήν προτεινόμενη ἐπέκταση τοῦ «συμ-
φώνου συμβιώσεως» στά ὁμόφυλα ζευγά-
ρια, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπιθυμεῖ νά ἐπα-
ναλάβει καί νά καταστήσει σαφές, ὅπως
εἶχε πράξει κατά τήν ἀρχική νομοθέτηση
τοῦ συμφώνου τό 2008, ὅτι διαφωνεῖ συ-
νολικῶς μέ τό «σύμφωνο συμβιώσεως», ἐν
γένει καί καθ’ ἑαυτό.

Καί τοῦτο διότι ἡ Ἐκκλησία τάσσεται
ὑπέρ τοῦ χριστιανικοῦ γάμου, προτρέπον-
τας τά ζευγάρια νά ἑνώσουν τίς ζωές τους
μέσα σέ μία εὐλογημένη ἀπό τόν Θεό
ἔγγαμη σχέση ἀγάπης. Ὁποιαδήποτε ἄλλη
μορφή συμβιώσεως ἐκτός χριστιανικοῦ
γάμου, εἴτε «πολιτικός γάμος» εἴτε «σύμ-
φωνο συμβιώσεως», ἀπορρίπτεται ἀπό τήν

Πρός
τόν Ἀξιότιμο κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο
Ὑπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων
Ἐνταῦθα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ
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Ἱερά Σύνοδο, ὄχι ἐπειδή ἡ Ἐκκλησία ἐξαντ-
λεῖται σέ στεῖρα ἄρνηση τῆς ἐποχῆς, ἀλλά
διότι ἔχει τή δική της θετική καί διαχρονική
πρόταση πρός τόν ἄνθρωπο, γιά νά ἔχει
πληρότητα στή ζωή του. Στήν ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία πιστώνεται ἱστορικά ὅτι παρέ-
λαβε τό προχριστιανικό περιεχόμενο τοῦ
γάμου καί τόν μετέτρεψε ἀπό διαδικασία
ἀγοραπωλησίας τῆς γυναίκας σέ «Μυστήριο
μέγα», ὅπως τό ὀνομάζει ὁ Παῦλος στήν
«Πρός Ἐφεσίους» ἐπιστολή του (ε΄, 32),
σέ ὁμότιμη σχέση συναρπαγῆς ἄνδρα καί
γυναίκας καί καταργήσεως τοῦ «ἐγώ»,
ὅμοια μέ τήν ἀγαπητική σχέση πού ὁ Νυμ-
φίος Χριστός ἔχει μέ τήν Ἐκκλησία του.

Παρ’ ὅτι λοιπόν τό «σύμφωνο συμβιώ-

σεως» καμμία σχέση δέν ἔχει μέ τήν πρό-
ταση ζωῆς, πού κομίζει ἡ Ἐκκλησία, θέ-
λουμε νά θέσουμε ὑπ’ ὄψιν τῆς Πολιτείας
εὐρύτερες παρατηρήσεις γιά τό ἠθικό καί
κοινωνικό μήνυμα, πού ἐκπέμπει ὁ θεσμός
τοῦ «συμφώνου συμβιώσεως»:

Πρῶτον, ἐπειδή ἡ πολιτική (ἔπρεπε νά)
εἶναι ἄσκηση ἠθικῆς διαπαιδαγωγήσεως
τῶν πολιτῶν, πρέπει νά ἐπισημανθεῖ δη-
μοσίως τό ἠθικό μήνυμα πού στέλνει ἡ
Πολιτεία στούς πολίτες μέσῳ τοῦ «συμ-
φώνου συμβιώσεως»: ὅτι ἐπειδή ὁ γάμος
φαντάζει στήν σημερινή κοινωνία τῶν
εὔκολων λύσεων βαριά εὐθύνη, τό Κράτος
θεσπίζει ἕνα νομικό ὑποκατάστατο τοῦ
μυστηρίου τοῦ γάμου, μιά δῆθεν «ἐλαφρά
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μορφή», «μή ἔγγαμης» συμβιώσεως, γιά
τήν ὁποία ὅμως ὁ νομοθέτης προβλέπει
σχεδόν πλήρη ἐξομοίωσή της μέ τόν γάμο
ἀπό πλευρᾶς ἐννόμων συνεπειῶν.

Αὐτή ἡ σκαιά ἀπομίμηση τοῦ γάμου
ἀπευθύνεται σέ ὅσους θέλουν νά δημι-
ουργήσουν σχέση καί οἰκογένεια ξεγελών-
τας τόν ἑαυτό τους ὅτι δέν ἀναλαμβάνουν
κάποια σοβαρή εὐθύνη, πού θά τούς ἀκο-
λουθεῖ ἐφ’ ὅρου ζωῆς καί ὅτι μποροῦν
ἀνά πᾶσα στιγμή νά ἀποφύγουν τίς δυ-
σκολίες; Ἔτσι, ὁ δημοκρατικός νομοθέτης
παραπλανᾶ τούς πολίτες ὅτι δῆθεν τό
πρόβλημα τῆς ρευστότητας καί τῆς ἀπο-
τυχίας τῶν σημερινῶν ἀνθρωπίνων σχέ-
σεων ἔγκειται στήν νομική τους μορφή ὡς
«γάμου» ἤ ὡς μή ἔγγαμης «συμβιώσεως».
Υἱοθετεῖ δηλαδή τό Κράτος τήν πλαστή
εἰκασία ὅτι τό θεσμικό ἀντίδοτο στό σύγ-
χρονο πρόβλημα τῆς ἀνασφάλειας τῶν
ἀνθρώπινων σχέσεων εἶναι ἡ «μή ἔγγαμη»
συμβίωση, ἐνῶ τό πραγματικό ζήτημα βρί-
σκεται στήν ἀπουσία βάθους, εἰλικρίνειας,
σοβαρότητας καί ἀληθινῆς ἀγάπης, στήν
ἔλλειψη διαθέσεως γιά τήν παραμικρή κα-
τάργηση τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί προσχώριση
στό «ἐμεῖς».

Μέσα σ’ αὐτήν τήν μορφή ἐξώγαμης
συμβιώσεως φυσικά μποροῦν νά γεννηθοῦν
παιδιά, γιά τά ὁποῖα ὁ θεσμός τοῦ συμ-
φώνου ἀναγνωρίζει ὡς πατέρα τους τόν
«συμβαλλόμενο» ἄνδρα, πού ἔχει ὑπογρά-
ψει «ἰδιωτικό συμφωνητικό» μέ τήν «ἀντι-
συμβαλλόμενη» μητέρα τους. Προβλέπεται
ὅμως ὅτι ἡ συμβίωση αὐτή, πού συμφω-

νεῖται ἐνώπιον συμβολαιογράφου, δέν ἔχει
καμία ὑποχρεωτική ἐλάχιστη διάρκεια,
δέν ὑπάρχει ἀνώτατος ἐπιτρεπτός ἀριθμός
συμφώνων συμβιώσεως γιά κάποιον, ἐνῶ
λύεται ἀνά πᾶσα στιγμή μέ ἁπλή ἐξώδικη
δήλωση τοῦ ἑνός μέρους πρός τό ἄλλο.
Τά παραπάνω χαρακτηριστικά παρέχουν
τίς ἐνδείξεις τοῦ αὐτοκαταστροφικοῦ μον-
τέλου ζωῆς, πού εἰσηγεῖται τό «σύμφωνο
συμβιώσεως»: δέν ἔχει σημασία «τίς πταίει»,
δέν ὑπάρχει κἄν ἡ ἔννοια τῆς εὐθύνης καί
τῆς ὑπαιτιότητας, ὅπως στό γάμο, ἀντίθετα
ὁποιοσδήποτε μπορεῖ νά ἀποχωρήσει ὁπο-
τεδήποτε, ἐπειδή ἁπλῶς ἄλλαξε γνώμη
καί νά συνάψει διαδοχικῶς ἀπεριόριστα
σύμφωνα συμιβιώσεως. Πρακτικά, ἡ εὐκο-
λία συνάψεως καί λύσεως τοῦ συμφώνου
συμβιώσεως, χωρίς μάλιστα ἀριθμητικό
περιορισμό, φέρνει τήν Ἑλλάδα, σέ θεσμικό
ἐπίπεδο, πολύ κοντά στήν νόμιμη πολυ-
γαμία τῶν μουσουλμανικῶν κοινωνιῶν.
Ἐπιπλέον τό σύμφωνο συμβιώσεως, ἄν
καί διαφημίζεται ὡς νομοθετική πρόοδος,
ἀποτελεῖ οὐσιαστικά ἐπιστροφή στήν ρω-
μαϊκή ἐποχή καί στόν ὁμόλογο θεσμό τῆς
«παλλακείας», πού χρησιμοποιήθηκε ἀπό
ὅσους συμβίωναν χωρίς πρόθεση ἔγγαμης
συμβιώσεως.

Μέσα ὅμως στά σημερινά συμφραζό-
μενα, τό νομοθέτημα, ἀκολουθώντας ἕνα
ἀκραῖο καπιταλιστικό μοντέλο τοῦ ἀτο-
μιστῆ καταναλωτῆ ἀνθρώπου, πού ἔχει
μόνο δικαιώματα στήν προσωπική εὐδαι-
μονία, χωρίς καμία εὐθύνη καί ὑποχρέωση,
ἀποτελεῖ νεοφιλελεύθερη ἐπιβράβευση τῆς
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ἀνευθυνότητας στίς διαπροσωπικές σχέσεις
καί τίς ὑποβιβάζει σέ ἁπλῆ συναλλαγή
ἐνώπιον τοῦ συμβολαιογράφου. Ἡ μεγα-
λύτερη ἀπαξία τοῦ «συμφώνου συμβιώ-
σεως», ἡ ὁποία πρέπει νά γίνει ἀντιληπτή
ἀσχέτως ἐάν κανείς πιστεύει ἤ ὄχι στό μή-
νυμα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ὅτι δίνει τό δι-
καίωμα ἐγκαταλείψεως τοῦ συντρόφου
καί τῶν τυχόν παιδιῶν, σάν νά πρόκειται
γιά ὑπαναχώρηση ἀπό κάποια ἐπιπόλαια
ἀγορά καταναλωτικοῦ προϊόντος.

Δεύτερον, τό ἐπίκεντρο τῆς ἀνησυχίας
μας ἀποτελεῖ ἡ ἴδια ἡ ἀλλοίωση τῆς ἔννοιας
τῆς «οἰκογένειας» ἀπό τό Κράτος, πού
εἶναι ὑποχρεωμένο κατά τό Σύνταγμα νά
τήν προστατεύει καί ἡ ὁποία, μέ τό ἐπίμαχο
προϊόν τοῦ νομοθετικοῦ σωλήνα, μετα-
τρέπεται σέ ἁπλό συνεταιρισμό καί οἱ σύ-
ζυγοι σέ συνεταίρους ἤ ἀντισυμβαλλόμε-
νους. Τό Κράτος λοιπόν μή ἀρκούμενο
στήν ὑφιστάμενη δυνατότητα ἀναγνωρί-
σεως τῆς πατρότητας γιά τά τέκνα ἐκτός
γάμου, προχωρεῖ πλέον καί στήν θέσπιση
τῆς «ἐξώγαμης οἰκογένειας». Οἱ λόγοι, ἐξ
αἰτίας τῶν ὁποίων οἱ κοινωνίες διαχρονικά
περιέβαλαν μέ νομικό κῦρος τό γάμο καί
μέ αὐστηρές διατυπώσεις τήν σύσταση
καί τή διάλυση τῆς οἰκογένειας ἦταν, με-
ταξύ ἄλλων, ἡ ἀνάδειξη τοῦ ἀγαθοῦ τῆς
συζυγικῆς πίστεως καί ἡ ἀξίωση τῆς Πο-
λιτείας γιά αἴσθημα εὐθύνης τῶν γονέων
ἀπέναντι στά παιδιά, τόσο γιά λόγους
ἠθικῆς τάξεως, ὅσο καί γιά λόγους κοινω-

νικῆς συνοχῆς. Τό γεγονός ὅτι σήμερα

καί ἡ συζυγική πίστη καί ἡ ὑπεύθυνη ἀνα-
τροφή τῶν παιδιῶν συμβαίνει νά ἔχουν
πληγεῖ, καί μέσα στόν χριστιανικό γάμο,
δέν νομίζουμε ὅτι ἀποτελεῖ ἐπαρκῆ δι-
καιολογία τῆς Πολιτείας γιά μιά βολική
ἐπισημοποίηση τῆς ἀποτυχίας τοῦ συγ-
χρόνου ἀνθρώπου νά κρατήσει σχέσεις
ζωῆς καί νά ἀναλάβει εὐθύνες. Ἐκτός καί
ἐάν ἡ πολιτική ἀντίληψη τοῦ νομοθέτη
εἶναι ὅτι τό Κράτος ὀφείλει νά παραμένει
ἁπλός παρατηρητής, πού δέν πρέπει νά
παρεμβαίνει στό κοινωνικό γίγνεσθαι ἤ
ἀκόμα νά δίνει καί ὤθηση στόν κατήφορο,
προκειμένου νά μήν κατηγορηθεῖ γιά συν-
τηρητισμό ἤ ὅτι δέν εἰσακούει τό «μήνυμα
τῆς ἐποχῆς».

Ἡ ὕπαρξη ἤ μή σταθερῶν οἰκογενειῶν
δέν μπορεῖ νά ἀντιμετωπίζεται ἀπό τόν
νομοθέτη μόνον ὡς ἀπόρροια τῆς ἐλευθε-
ρίας καί ἰδιωτικότητας τῶν πολιτῶν, ὥστε
νά τούς παρέχεται τό νομικό δικαίωμα
δημιουργίας ἀσταθῶν καί ρευστῶν ἑνώ-
σεων, ἀντί οἰκογενειῶν. Ὀφείλει νά ἀπα-
σχολεῖ τό Κοινωνικό Κράτος ἡ συντήρηση
τοῦ οἰκογενειοκεντρικοῦ χαρακτῆρα τῆς
ἑλληνικῆς κοινωνίας, ὄχι μόνο ὡς ἀποτέ-
λεσμα ὑλικῶν συνθηκῶν, ἀλλά καί μέσῳ
τῆς κατάλληλης ἀγωγῆς ὑπεύθυνων πο-
λιτῶν, τήν ὁποία κάθε ἄλλο παρά προάγει
ὁ θεσμός τοῦ «συμφώνου συμβιώσεως».
Ἐπειδή ἀφορᾶ σέ ἀνθρώπινες ζωές, ἐνη-
λίκων καί παιδιῶν, τό πρόβλημα τῆς ἀνεύ-
θυνης δημιουργίας σχέσεων καί παιδιῶν
δέν μπορεῖ νά ἀντιμετωπίζεται ἀπό τήν
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Πολιτεία μέ τήν νοοτροπία προσωρινῶν
τακτοποιήσεων, ὅπως ἀντιμετωπίζεται ἡ
αὐθαίρετη δόμηση οἰκοδομῶν.

Τρίτον, δεδηλωμένος ἀπό καιρό στόχος
τοῦ ὀργανωμένου ἀκτιβισμοῦ γύρω ἀπό
τήν θέσπιση συμφώνου συμβιώσεως ὁμό-
φυλων ζευγαριῶν δέν εἶναι μόνον ἡ νομική
ἀναγνώριση τῆς συμβιώσεώς τους, ἀλλά
περαιτέρω ἡ κατοχύρωση δικαιώματος
γιά ἀπό κοινοῦ γονικῆς  μέριμνας παιδιῶν
(μέσα ἀπό υἱοθεσίες, παρένθετες μητέρες
κ.λπ.) ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια. Ἡ Πολιτεία
πρέπει νά ἀποφασίσει ἀπό τώρα, ἐάν κα-
θιστώντας θεσμό τοῦ κράτους μας τήν
«ὁμοφυλοφιλική συμβίωση», εἶναι ἕτοιμη
νά προχωρήσει καί στό ἑπόμενο βῆμα τῆς
«ὁμοφυλοφιλικῆς οἰκογένειας», γιά τήν
ὁποία ἡ ἴδια θά ἔχει δημιουργήσει τίς ἀξια-
κές προϋποθέσεις διεκδικήσεώς της, ἀφοῦ
εἰσάγει ρητῶς πλέον διατάξεις γιά τό σύμ-
φωνο συμβιώσεως μέσα στό βιβλίο τοῦ
Ἀστικοῦ Κώδικα γιά τό οἰκογενειακό δί-
καιο. Κατά τόν ἴδιο τρόπο, ὅταν ἡ Πολιτεία
τό 2008 καθιέρωσε τό «σύμφωνο συμβιώ-
σεως» μεταξύ ἑτερόφυλων ζευγαριῶν, δέν
εἶχε ἀναλογισθεῖ ἀπό τότε ποιά θά ἦταν ἡ
ἀπάντηση ἀπέναντι στά αἰτήματα γιά τήν
ἐπέκτασή του στούς ὁμοφιλοφίλους καί
τήν ἐν τῷ μεταξύ ἐκδοθεῖσα καταδικαστική
ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου.

Τίς ἀνωτέρω παρατηρήσεις καί ἀνησυ-
χίες σᾶς ὑποβάλλομε, ἐπειδή, ὅπως καί ἡ
Πολιτεία, ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία διακονεῖ

τόν Ἄνθρωπο, ἄν καί μέ ἄλλη στόχευση,
τόν ἁγιασμό τῆς ζωῆς του. Ἡ ἐσχατολογική
ὀπτική καί ἡ δισχιλιετής πορεία τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς ἔχει δώσει τή δυνατότητα μα-
κρόπνοης θεωρήσεως ἀπέναντι στό πολι-
τειακό ἀξιακό σύστημα ὑπεράνω τόν προ-
σκαίρων ἀναγκῶν, πού αὐτό συχνά νομίζει
ὅτι ἐξυπηρετεῖ. Πέραν τοῦ γεγονότος ὅτι
τό σύμφωνο συμβιώσεως ἀποτελεῖ ὀπι-
σθοδρόμηση σέ ἔθιμα καί θεσμούς εἰδω-
λολατρικῶν ἐποχῶν, ὀφείλουμε, ἐκ λόγων
ἀγάπης γιά τόν Ἄνθρωπο, νά προειδο-
ποιήσουμε τήν Πολιτεία ὅτι τό ἐπίμαχο
«συμφωνητικό» παρασύρει σέ ἀπατηλή
διέξοδο ὅλους ὅσους στοχεύει νά βοηθήσει·
εἶναι ἕνα πιστοποιητικό καθωσπρεπισμοῦ,
πού κινεῖται μακριά ἀπό τήν ἀλήθεια καί
θά περιπλέξει τίς ζωές τους σέ χειρότερες
περιπέτειες.

Μέ τήν πεποίθηση ὅτι τυγχάνει τῆς κα-
τανοήσεώς σας ἡ σημασία τῶν ὡς ἄνω
ἐκτεθέντων, καί μέ τήν ἐλπίδα ὅτι στόν
σχεδιασμό καί στίς ἀποφάσεις σας θά συ-
νεξετάσετε τίς σχετικές θέσεις τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, σᾶς ἀπευθύνουμε τήν
εὐχή ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς
ἐνισχύει στά εὐθυνοφόρα καθήκοντά σας.

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ,
Πρόεδρος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης
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Ἡ ὁμόθυμη ὁμολογία τῶν Ὑμνογράφων
εἶναι, ὅτι «πρό αἰώνων κεκαλυμμένον μυστή-
ριον» ἐφανέρωσε «ἡ φρικτή μεταμόρφωσις»
τοῦ Χριστοῦ. «Μυστήριον δείκνυσι Χριστός
μαθηταῖς τοῖς ἐν Θαβώρ». Ποιό εἶναι τό μυ-
στήριο αὐτό, πού ἀποκαλύπτεται στούς ἔντρο-
μους μαθητές; «Ἡ δόξα τῆς θεότητός» του, ἡ
«πατρική» δόξα του, ἡ «ὡραιότης» τῆς θεό-
τητός του, «ἡ εὐπρέπεια τῆς θείας βασιλείας»
(χάρης-δηλαδή, θείας ἐνεργείας). Μεταμορ-
φούμενος ὁ Χριστός «σῆμα θεοπρεπές θεότητος
δείκνυσι» - δίνει θεϊκό σημάδι τῆς θεότητάς
του. Ἀφήνει νά φανεῖ ἡ «δυναστεία» του, ἡ
θεϊκή δύναμή του, καταυγάζοντας τούς μα-
θητές μέ τίς ἀκτῖνες τῆς δύναμής του καί
ἀποκαλύπτοντας, ὅτι εἶναι «εἰκών ἀπαράλ-
λακτος τοῦ Ὄντος», ἴσος δηλαδή μέ τόν Θεό-
Πατέρα. Γιά ὅλους βέβαια αὐτούς τούς θεο-
λογικούς ὅρους βρίσκουμε τήν πηγή μέσα
στήν Ἁγία Γραφή, Παλαιά καί Καινή Διαθήκη. 

Οἱ ἱεροί Ὑμνογράφοι θεολογοῦν γραφικά,
γιατί αὐτή εἶναι ἡ μοναδική θεολογική μέθοδος,
πού ξέρει ἡ Ὀρθοδοξία. Οἱ Πατέρες δέν εἶναι
φιλόσοφοι, καί γι’ αὐτό οὔτε «πλατωνικοί»,
οὔτε «ἀριστοτελικοί» μποροῦν νά ὀνομασθοῦν.
Εἶναι θεολόγοι τῆς Ἐκκλησίας, θεόπτες καί

θεοδίδακτοι στή θεολογία τους. Οἱ ὅροι πού
χρησιμοποιοῦν μπορεῖ νά ἀπαντοῦν καί σέ
φιλοσόφους. Στόν πατερικό ὅμως λόγο φορ-
τίζονται μέ ἐκκλησιαστικό περιεχόμενο καί
ἐκφράζουν ἀλήθεια, πού οἱ φιλόσοφοι δέν
μποροῦν ποτέ διανοητικά νά ἐγγίσουν.

Τριπλά μαρτυρεῖται ἡ θεότητα τοῦ Χριστοῦ
πάνω στό Θαβώρ. Πρῶτα μέ τό «φῶς» τῆς
δόξας του. Ἐδῶ συναντοῦν οἱ Ὑμνογράφοι
μιά μεγάλη δυσκολία. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὑπο-
χρεωμένος νά περιγράφει τίς θεῖες πραγματι-
κότητες, χρησιμοποιώντας «κτιστές» λέξεις,
τά «οὐράνια» μέ «ἐπίγεια» μέσα (βλ. Ἰωάν. 3,
12). Πῶς θά δείξουν, λοιπόν, ὅτι τό «φῶς»
αὐτό δέν ἔχει τίποτε κοινό μέ ὅ,τι μάθαμε στό
κτιστό μας σύμπαν νά ὀνομάζουμε φῶς; Ἐπι-
στρατεύουν, ἔτσι κάθε δυνατότητα λεκτική,
γιά νά δηλώσουν τή διαφορά, γιά νά μή μείνει
ἡ παραμικρή ἀμφιβολία: Τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ
τό χαρακτηρίζουν «ὑπέρ αἴγλην», πάνω καί
πέρα ἀπό κάθε λαμπρότητα· «ὑπέρ τόν ἥλιον»·
φωτισμό πού «ἔκρυψε τό σέλας τοῦ ἡλίου»·
«θεία δόξα» πού «ἀμβλύνει τάς ἡλιακάς φαι-
δρότητας». Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια,
γιά νά φανεῖ ὅτι αὐτό, πού ἄστραψε στό Θα-
βώρ, εἶναι ὁ «ἀσύγκριτος ἥλιος», «ὁ νοητός
ἥλιος τῆς δικαιοσύνης», ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκκλη-
σία μας καί τά Χριστούγεννα, ὅταν ἀνατέλλει
στόν κόσμο ὁ «Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης», ὁ
Χριστός.

Τήν θεότητα τοῦ Χριστοῦ μαρτυρεῖ καί ἡ

* Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μεταλληνοῦ, 
ἐν Μεταμόρφωση, ἐκδ. «Ἀκρίτας», Ἀθήνα 1984, σσ. 64-68.

Ἑρμηνευτική προσέγγιση τῆς Μεταμορφώσεως
μέ βάση τήν Ὑμνολογία*

ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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φωνή τοῦ Πατρός. «Καί φωνή ἄνωθεν τοῦ
Πατρός ἐκ τῆς νεφέλης, ἠχητικῶς προσμαρτυ-
ροῦσα». «Τήν υἱότητα τήν φυσικήν ὁ Γεννήτωρ
ὁμολογῶν, ἐκάλεσεν υἱόν…». Ἡ πατρική ἐπι-
βεβαίωση γίνεται γιά δεύτερη φορά, μετά τήν
βάπτιση τοῦ Χριστοῦ στόν Ἰορδάνη. Ἡ ἴδια
μαρτυρία καί ἐδῶ, συνοδευόμενη ἀπό τήν
φανέρωση τῆς δόξας τῆς θεϊκῆς στό πρόσωπο
καί τά ἐνδύματα τοῦ Θεανθρώπου.

Ἡ τρίτη ἐπιβεβαίωση ἔρχεται μέ τήν ἐμφά-
νιση τῆς φωτεινῆς νεφέλης. Οἱ ὕμνοι δηλώνουν
ἀπερίφραστα τή φύση της. Ὅπως τό φῶς τοῦ
προσώπου καί τῶν ἐνδυμάτων τοῦ Χριστοῦ,
ἔτσι καί αὐτή δέν εἶναι φυσικό-ἀτμοσφαιρικό
φῶς, ἀλλ’ ἄκτιστο φῶς καί αἰώνιο. Εἶναι ἡ
παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μέσα στό
φῶς τῆς θεότητος, τήν θεία βασιλεία. «Νεφέλης
φωτεινῆς, προσμαρτυρούσης ἐν θείῳ Πνεύματι
αὐτοῦ τήν γνησιότητα τῆς ἀιδίου θεότητος».
«… Ἡ νεφέλη σαφῶς τήν χάριν τοῦ Πνεύματος,
τήν ἐπισκιάσασαν, ἐν τῷ Θαβωρίῳ, παρεδήλου
ἐμφανέστατα», παρατηρεῖ σέ ἕναν ἀπό τούς
ὕμνους ὁ ἅγιος Ἰ. Δαμασκηνός. Κατά τόν
ἅγιο Ἀνδρέα Κρήτης, μεγάλο ὑμνογράφο καί
αὐτόν, ἡ νεφέλη τῆς Μεταμορφώσεως ἦταν ἡ
ἴδια ἡ περιστερά, πού φάνηκε στήν βάπτιση
τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή τό Πνεῦμα τό Ἅγιο:
«Νεφέλη … φωτεινή…, ἡ ἐπί τόν Ἰορδάνην
μικρόν ἔμπροσθεν καταπτᾶσα περιστερά, τό
Πνεῦμα τό ἅγιον, τό κατιόν ἄνωθεν ἐν εἴδει
περιστερᾶς...» (Ὁμιλία στή Μεταμόρφωση).
Γιά τήν παρουσία δέ τῆς νεφέλης χρησιμο-
ποιεῖται, χαρακτηριστικά, τόσο στήν Κ. Δια-
θήκη, ὅσο καί στούς ὕμνους τό ρῆμα «ἐπι-
σκιάζω» (Ματθ. 17, 5). Εἶναι τό ἴδιο ρῆμα,
πού χρησιμοποιεῖται καί στό Λουκ. 1, 35, γιά
νά δείξει τήν ἐπέλευση τοῦ Ἁγ. Πνεύματος
στήν Θεοτόκο καί τήν «ἀπειρόγαμο» σύλληψη
τοῦ Θεανθρώπου «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου». Καί
στίς δύο περιπτώσεις τό ρῆμα συνάπτεται μέ
τή θεία δόξα. Μέ ὅλα αὐτά δηλώνεται ἡ θεία
παρουσία.

Φανέρωση, ὅπως κατά τήν βάπτιση στόν

Ἰορδάνη, ἔτσι καί κατά τήν Μεταμόρφωση,
τοῦ μυστηρίου τῆς Ἁγίας Τριάδος. Αὐτό εἶναι
τό ἀποκαλυπτόμενο «μυστήριον», γιά τό ὁποῖο
μιλοῦν οἱ Ὑμνογράφοι· μαζί μέ τήν θεότητα
τοῦ Χριστοῦ καί τήν «φυσική» υἱότητά του.
Μυστήριο, γιατί παρόλο πού ἀποκαλύπεται,
μένει ἀκατανόητο. Ὄχι μόνο γιά τούς «ἀκα-
θάρτους» καί τούς ἀπίστους, ἀλλά καί γι’
αὐτούς τούς «φίλους τοῦ Θεοῦ», πού καί στόν
«δοξασμό» ἀκόμη ἀδυνατοῦν νά συλλάβουν
τόν Θεό, πού παραμένει μυστήριο καί ὅταν
ἀκόμη βλέπεται. Ὁ μεγάλος φιλόσοφος Πλάτων
ἔλεγε, ὅτι «θεόν φράσαι μέν δυνατόν, νοῆσαι
δι’ ἀδύνατον». Θά τόν διορθώσει ὅμως ὁ θεό-
πτης Πατέρας ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος:
«Θεόν φράσαι μέν ἀδύνατον, νοῆσαι δέ ἀδυ-
νατότερον» (Λόγ. Θεολ. 11, 4). Ὁ Θεός πα-
ραμένει στήν οὐσία του «ἀπερινόητος».

Αὐτό πού βλέπουν οἱ Μαθητές, λαμβά-
νοντας πείρα τοῦ ἀφράστου Μυστηρίου τῆς
θεότητας, εἶναι τό Φῶς. «Φῶς ἀναλλοίωτον,
Λόγε, φωτός Πατρός ἀγεννήτου. Ἐν τῷ φανέντι
φωτί σου σήμερον ἐν Θαβωρίῳ, φῶς εἴδομεν
τόν Πατέρα, φῶς καί τό Πνεῦμα, φωταγωγοῦν
πᾶσαν κτίσιν». Εἶναι τό ἐξαποστειλάριο τοῦ
Ὄρθρου, ἕνα τροπάριο πλημμυρισμένο στό
θεῖο φῶς. Τά Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος
ἀποκαλύπτονται ὡς Φῶς. Ὁ Θεός στή Γραφή,
καί γενικά στή γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας, συχνά
παρουσιάζεται ὡς φῶς. Ὄχι κατά τήν οὐσία
του, ἀλλά κατά τίς ἄκτιστες ἐνέργειές Του. Ἡ
Ὀρθοδοξία ἐκτός ἀπό τή διάκριση Φύσεως
(οὐσίας) καί Προσώπων στόν Θεό, δέχεται
καί μίαν ἄλλη ἄφατη διάκριση, τή διάκριση
Οὐσίας τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἄγνωστη καί
ἀκατάληπτη, καί τῶν θείων «δυνάμεων» ἤ
«ἐνεργειῶν» τῆς Θείας Οὐσίας, μέ τίς ὁποῖες
ἐνεργεῖ ὁ Θεός «πρός τά ἔξω», ἀποκαλύπτεται
καί προσφέρεται, γιά νά ἑνωθεῖ μέ τόν ἄνθρω-
πο. Αὐτές οἱ θεῖες «δυνάμεις» ἤ «ἄκτιστες
ἐνέργειες» εἶναι τό Θεῖο Φῶς. Εἶναι ἡ «δόξα»
καί «Χάρις» τοῦ Θεοῦ, πού καθιστᾶ ὁρατή
τήν ἀθεώρητη Θεότητα πάνω στό Θαβώρ.



ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015
Στή συνείδηση τοῦ λαοῦ μας ἡ Παναγία κατέχει ξεχωριστή θέση. Τό ὄνομά της εἶναι

ἄρρηκτα δεμένο μέ τή ζωή μας καί τήν Ὀρθοδοξία μας. Πρός τιμήν της χτίστηκαν καί
χτίζονται μικροί καί μεγάλοι Ναοί καί Μοναστήρια.

Τῆς δόθηκαν τά πιό ταιριαστά ἐπίθετα πού δείχνουν τίς ἀρετές καί τό θεῖο μεγαλεῖο
της. Κάποιοι εἶχαν τήν ὑπομονή νά μετρήσουν τίς ὀνομασίες πού κοσμοῦν τό πρόσωπό
της καί τίς ἀνεβάζουν γύρω στίς 1.400.

Ἡ Λογοτεχνία, ποίηση καί πεζογραφία ἔπλεξαν τά μεγαλύτερα καί καλύτερα
ἐγκώμια. Ἰδιαίτερα ἀσχολήθηκαν μέ τήν Παναγία μεγάλοι μελωδοί τῆς Ἐκκλησίας μας
ὅπως ὁ Κοσμᾶς ὁ Ἱεροσολύμων, ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ Θεόδωρος Στουδίτης, ὁ
Ἀνδρέας Κρήτης, ὁ ποιητής τοῦ Μεγάλου Κανόνος, ὁ Ρωμανός ὁ Μελωδός καί πολλοί
ἄλλοι.

Ἐκτός ἀπό τούς μεγάλους καί ὀνομαστούς ὅλων τῶν μορφῶν τῆς τέχνης ἡ Παναγία
ἀκτινοβολεῖ, θερμαίνει καί δυναμώνει τίς ψυχές ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Σ’ αὐτήν
προβλέπουν καί αὐτήν ἐπικαλοῦνται καί ζητοῦν τήν βοήθειά της ὅλοι στίς δύσκολες
στιγμές καί τίς ἀναποδιές τῆς ζωῆς. Παναγία μου! φωνάζουν μέσα ἀπό τήν ψυχήν τους
καί ἐλπίζουν νά σπεύσει στή λύση τῶν προβλημάτων τους.

Οἱ δύο παρακλητικοί κανόνες, τά δύο ὑπέροχα ποιήματα μέ ποιητικό τρόπο
ἐκφράζουν ὅλα ὅσα ὁ καθένας μας ἀπευθύνει στήν Παναγία καί μέ τά ὁποῖα ζητοῦμε
τή συνδρομή, συμπαράσταση καί μεσολάβητής της πρός τόν «Υἱόν της καί Θεόν
ἡμῶν».

Ὅλο τό χρόνο ἀπευθυνόμαστε μέ εὐλάβεια στήν Παναγία γιά νά τήν ὑμνήσουμε, νά
τήν εὐχαριστήσουμε καί νά ζητήσουμε τήν βοήθειά της. Εἰδικά ὅμως τόν Δεκαπενταύ-
γουστο κατακλύζουμε τίς ἐκκλησίες καί τά Μοναστήρια καί μέ κατάνυξη παρακολουθοῦμε
τούς παρακλητικούς κανόνες, πού ἐναλλάξ ψάλλονται. Εἶναι ὑπέροχες ποιητικές
συνθέσεις, ὁ μικρός τοῦ Θεοστηρίκτου μοναχοῦ, ὁ μεγάλος τοῦ Βασιλέως Θεοδώρου
Δούκα τοῦ Λασκάρεως.

Καλύπτουν τά αἰτήματα ὅλων μας, αἰτήματα πού ἀπευθύνονται κάθε στιγμή τῆς
ζωῆς μας, ἀφοῦ ἡ ζωή μας εἶναι γεμάτη ἀπό ἐμπόδια καί δυσκολίες κάθε φύσεως. Ἀπό
καρδιᾶς κραυγάζουμε μέ πόνο καί ἐλπίδα: «Δέσποινα, βοήθησον, ἐφ’ ἡμῖν σπλαγχνισθεῖσα,
σπεῦσον ἀπολλύμεθα ὑπό πλήθους πταισμάτων· μή ἀποστρέψῃς σούς δούλους κενούς·
σέ γάρ καί μόνην ἐλπίδα κεκτήμεθα».

Εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα μας. Ἰδιαίτερα τώρα πού ἀντιμετωπίζουμε μιά πρωτοφανή
κρίση πνευματική, ἠθική καί οἰκονομική. Γι’ αὐτό, φέτος κυριότατα πρέπει νά
στηρίξουμε τήν ἐλπίδα μας στήν Παναγία καί μέ τήν ὁλόψυχη καί ἀθρόα συμμετοχή
μας στίς παρακλήσεις νά παρακαλέσουμε νά ἐλεήσει τό ῎Εθνος μας, πού τόσες φορές
τό ἔσωσε καί τό βοήθησε νά ξεπεράσει πολύ δύσκολες καί ἐπικίνδυνες περιστάσεις.

Γ.Στ.Μ.

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΩΝ ΑΛΠΕΩΝ
Ἡ ἀεροπορική τραγωδία τῶν Ἄλπεων στή Γαλλία τήν φετινή Ἄνοιξη, ἐνῶ οἱ

Καθολικοί ἑτοιμάζονταν νά γιορτάσουν τό Πάσχα τους, στέρησε τή ζωή
ἀπό ἑκατοντάδες ἀνθρώπινες ὑπάρξεις, μεταξύ τῶν ὁποίων νεαροί μα-

θητές Γυμνασίου τῆς Γερμανίας, πού ἐπέστρεφαν στό τόπο τους
ὕστερα ἀπό πολυήμερη ἐκδρομή στή Γαλλία. Τό συμβάν συγκλόνισε

τήν παγκόσμια κοινή γνώμη, ὄχι τόσο κάτω ἀπό τίς ἰδιαίτερες
συνθῆκες, πού ἔγινε στίς πλαγιές τῶν γαλλικῶν Ἄλπεων, ὅσο καί
ἀπό τήν συρροή καί τόν συσχετισμό ἀναριθμήτων λεπτομερειῶν
στή σειρά τῶν γεγονότων, πού ὁδήγησαν στό τρομερό δυστύχη-
μα.

Εἶναι λίγο-πολύ γνωστά τά γεγονότα, ὅπως ἀπέδειξαν πο-
λυήμερες ἔρευνες τῶν ἁρμοδίων. Μέ ἁπλά λόγια ἕνα μέλος τοῦ
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πληρώματος, ὁ συγκυβερνήτης τοῦ μοιραίου ἀεροσκάφους, μένει λίγο μόνος στό πιλοτήριο, ἐνῶ ὁ
κυβερνήτης ἐγκατέλειψε προσωρινά τή θέση του γιά ἱκανοποίηση σωματικῆς ἀνάγκης. Ἀκριβῶς
ἐκείνη τή στιγμή ὁ συγκυβερνήτης κλειδώνει ἀπό μέσα τό πιλοτήριο καί τό ἀπομονώνει καί κάνει
τούς κατάλληλους χειρισμούς, ὥστε τό ἀεροσκάφος νά πάρει κλίση προσγείωσης μέ κατεύθυνση τά
βράχια τῶν γαλλικῶν Ἄλπεων. Σέ λίγα λεπτά τῆς ὥρας τό κακό ὁλοκληρώνεται μέ ὅλους τούς
ἐπιβάτες νεκρούς. Πολυήμερες ἐξονυχιστικές ἔρευνες γιά τήν ἐξιχνίαση τοῦ ἰατρικοῦ ἱστορικοῦ τοῦ
μοιραίου συγκυβερνήτη ἀπέδειξε χωρίς ἀμφιβολία ὅτι ὁ ἐν λόγῳ πιλότος ἀντιμετώπιζε ἀπό ἐτῶν
ὀξύτατο καταθλιπτικό ψυχολογικό πρόβλημα καί ἀπό καιρό σχεδίαζε στό ἀρρωστημένο του μυαλό
τό ἀπονενοημένο διάβημα: νά κάνει κάτι σπουδαῖο, πού νά συγκλονίσει τήν ἀνθρωπότητα.
Παραπέρα ἔρευνες τῆς προσωπικότητας τοῦ «ἥρωα» τῆς ἱστορίας μας ἴσως νά φέρουν στό φῶς καί
εὐθύνες ἄλλων.

Σύμφωνα μέ ἀνακοίνωση τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας εἶναι ἤδη καταθλιπτικό, δηλαδή
ὑποφέρει ψυχολογικά ἀπό κάποια μορφή κατάθλιψης τό 17% τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ. Μόνο
στίς Η.Π.Α. ἡ κατάθλιψη ἔχει κόστος σέ ἀπώλεια παραγωγικότητας περίπου 50 δισεκατομμυρίων
δολαρίων ἐτησίως. Καί προβάλλει τό ἐρώτημα: Γιατί τόση κατάθλιψη; Στό ἐρώτημα αὐτό προσπαθοῦν
νά ἀπαντήσουν δεκάδες οἰκονομολόγοι, ἱστορικοί, ψυχίατροι καί μία σωρεία ὑποθέσεων καί
ἑρμηνειῶν ἔχουν κατακλύσει τήν ἔντυπη καί τήν τηλεοπτκή σκέψη. Ἔχουμε λόγους νά εἴμαστε
ἀπαισιόδοξοι. Ἡ ἀνασφάλεια κυριαρχεῖ παντοῦ, πουθενά δέν ὑπάρχει μιά ἀσπίδα ἀπόλυτης
προστασίας. Οἱ φανατισμοί θεριεύουν, τό περιβάλλον μολύνεται, καί καταστρέφεται, ἡ ἐπιστήμη
ἔχει συνδεθεῖ μέ τήν οἰκονομία, ἡ φτώχεια διοχετεύεται, ἡ ἀνεργία καλπάζει, ἡ βία αὐξάνει, οἱ συγ-
κρούσεις καί οἱ πόλεμοι πληθαίνουν, ἡ ἠθική ἔκπτωση τείνει νά ἐπικρατήσει παντοῦ. Ἀποθώντας ὁ
ἄνθρωπος τήν ἔννοια τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐμπιστοσύνη του στήν ἰατρική πρόνοια καί προστασία
διώχνει ἀπό μέσα του τήν ψυχική του ἠρεμία καί γαλήνη. Τό γεγονός ὅτι ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος
φυλακίστηκε στόν ἑαυτό του εἶναι ὁ κύριος λόγος τῆς ἐσωτερικῆς του ἀγωνίας καί ἀνασφάλειας,
τοῦ ἄγχους, πού τόν βασανίζει. Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας εἶναι πιά μεταφυσικά ἄστεγος καί κο-
σμοθεωρητικά ἀνερμάτιστος.

Ἄς εἶναι ὁ βαρύς φόρος αἵματος, πού πλήρωσε τήν φετινή Ἄνοιξη ἡ ἀνθρωπότητα στίς γαλλικές
Ἄλπεις ὁ τελευταῖος, νά ἀναπαύσει ὁ Κύριος τῶν ζώντων τίς ἀδικοχαμένες ψυχές τῶν θυμάτων καί
νά χαρίσει παρηγορία καί ὑπομονή στούς συγγενεῖς καί φίλους τῶν ἀδικοχαμένων μεταστάντων.

Χ.Ν.Χ.

ΠΑΝΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ

Διαβάζουμε ὅτι τό μοναδικό Ἑλληνικό σχολεῖο, πού λειτουργεῖ στήν Κορυτσᾶ τῆς Β. Ἠπείρου
κινδυνεύει νά ἀναστείλει τή λειτουργία του, γιατί, λόγῳ μιᾶς οἰκονομικῆς κρίσης (!) τό Ὑπουργεῖο
μας καθυστερεῖ νά καλύψει τά ἔξοδα λειτουργίας του, καθώς καί τούς ἀφάνταστα μικρούς μισθούς
τῶν δασκάλων.

Εὐρέως διαδίδεται στήν Κορυτσᾶ ὅτι ἄν δέ λυθεῖ ἐγκαίρως τό θέμα, ὑπάρχει κίνδυνος ἡ ἀλβανική
κυβέρνηση νά διατάξει τό κλείσιμο του, ὁπότε οἱ Ἀλβανοί μαθητές, πού προτιμοῦν να φοιτοῦν στό
ἑλληνικό σχολεῖο, διατί ἡ ἐκπαίδευση πού παρέχεται σ’ αὐτό εἶναι πολύ ἀνώτερη ἐκείνου τοῦ μου-
σουλμανικοῦ σχολείου, φυσικόν εἶναι νά ἐγγραφοῦν στό μουσουλμανικό σχολεῖο, τό ὁποῖο χρημα-
τοδοτεῖται, χωρίς καμιά καθυστέρηση ἀπό τήν Τουρκία ἀπό τήν ἵδρυσή  του πρίν ἀπό 2 χρόνια.

Καί τί θά γίνει μέ τά βορειοηπειρόπουλα; Δέν τό σκέπτεται αὐτό τό ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο; Εἴπαμε
νά περιοριστοῦν τά ἔξοδα λόγω κρίσης, ἀλλά εἶναι ἐξοργιστικό στήν ὥρα πού διασπαθίζονται
ἀλόγιστα ποσά μεγάλα (φολκλορικές ἐκδηλώσεις Δήμων, μετακινήσεις μελῶν τῆς Κυβέρνησης γιά
ταξίδια πολυέξοδα, μέ ἀφάνταστες πολυτέλειες, ἐπιπλώσεις ὑπερπολυτελείας γραφείων κ.ἄλλα) νά
καθυστεροῦν τά ἐλάχιστα λειτουργικά ἔξοδα ἑνός σχολείου σέ τόσο νευραλγικό σημεῖο στήν Κο-
ρυτσᾶ.

Ἀντί νά ζητοῦμε τήν ἵδρυση καί ἄλλων Σχολείων σέ ἄλλες περιοχές ἑλληνικότατες στήν Ἀλβανία
καί ἀλλοῦ πᾶμε νά κλείσουμε τό μοναδικό, πού λειτουργεῖ στήν Κορυτσᾶ.

Θέλουν ἔνσημα (!) οἱ ἁρμόδιοι τοῦ Ὑπουργείου μας.
Γ.Στ.Μ.
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Οἱ «Θεομητορικές ἑορτές» συνδέονται
καί ἐξαρτιοῦνται ἀπό τόν κύκλο τῶν δε-
σποτικῶν ἑορτῶν. Ἐπειδή τό μυστήριο
τῆς Θεοτόκου νοεῖται πάντοτε σέ σχέση
μέ τό μυστήριο τῆς θείας Οἰκονομίας: «Τό
ὄνομα τῆς Θεοτόκου ἅπαν τό μυστήριον
τῆς οἰκονομίας συνίστησιν»1. Ἡ Θεοτόκος
εἶναι ἡ Παναγία, ὄχι μέ κάποια ἠθικιστική
ἔννοια, ἀλλά μέ τήν ἔννοια τῆς ὑπακοῆς
της νά διακονήσει τό θαῦμα τῆς σωτηρίας
ἤ νέας δημιουργίας τοῦ κόσμου.

Μέ τή Θεοτόκο «ὁ κτίστης μεταστοιχεί-
ωσε πρός τό καλύτερο ὅλη τήν κτίση, στό
πρόσωπο ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας. Γιατί
ἄν ὁ ἄνθρωπος, πού στέκει ἀνάμεσα στά
νοητά καί ὑλικά, εἶναι σύνδεσμος ὅλης τῆς
ὁρατῆς καί ἀόρατης κτίσεως, ὁ δημιουργός
Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ἑνώθηκε μέ τή φύση
τῆς ἀνθρωπότητας, διά τῆς φύσεως αὐτῆς

ἑνώθηκε μέ ὁλόκληρη τήν κτίση»2. Ἡ Θε-
οτόκος κατέχει κεντρική θέση στήν οἰκο-
νομία τῆς σωτηρίας καί παραμένει στό
κέντρο τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας,
πού εἶναι μυστήριο Χριστοῦ. Ἡ ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία ποτέ δέ λατρεύει τό Χριστό
χωρίς νά ἐπικαλεστεῖ ταυτόχρονα καί τήν
Παναγία μητέρα Του, τή Θεοτόκο καί ἀει-
πάρθενο Μαρία. Πρέπει μάλιστα νά ση-
μειώσουμε ὅτι τό μυστήριο τῆς Θεοτόκου
εἶναι μυστήριο καθαρά λειτουργικό. Εἶναι
μυστήριο πού ἐξιχνιάζεται καί βιώνεται
μέσα στή λειτουργική καί μέ τή λειτουργική
λατρεία τῆς Ἐκκλησίας3. Γιά τούς Ὀρθο-
δόξους, τό μυστήριο πού διακονεῖ ἡ Θεο-
τόκος εἶναι γεγονός «ὑπέρ λόγον καί ἔννοι-
αν», γεγονός δοξολογικό καί εὐχαριστιακό,
πού ἡ Ἐκκλησία διαφυλάσσει στή λει-
τουργική μνήμη καί σιωπή της. Ἡ Θεοτόκος

* Μιχαήλ Καρδαμάκη (†), Ὀρδόδοξη Πνευματικότητα. Ἡ αὐθεντικότητα τοῦ ἀνθρώπινου ἤθους,
ἐκδ. «Ἀκρίτας», Ἀθήνα 21993, σσ. 206-209.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

Ἡ Θεοτόκος μυστήριο λειτουργικό*
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εἶναι ἡ ὑπηρέτις τῆς σωτηρίας τῆς ἀνθρω-
πότητας ἀλλά καί τό εὐχαριστιακό δῶρο
τῆς ἀνθρωπότητας πρός τό Σωτήρα της.

Ἡ Θεοτόκος βρίσκεται στήν καρδιά
τῆς ὀρθόδοξης λατρείας γιατί ἀκριβῶς
εἶναι Θεοτόκος, Μητέρα τοῦ Θεοῦ, Μητέρα
πού γέννησε τό Θεάνθρωπο, πού ἔδωσε
τόν ἑαυτό της γιά νά γίνει ἡ σάρκα καί τό
σκήνωμα τοῦ Θεοῦ Λόγου κι ἔτσι οἱ ἄνθρω-
ποι καί ὁ κόσμος νά δεχτοῦν στό πρόσωπό
Της τό δημιουργό καί σωτήρα τους. Καί
γιατί ἀκόμη εἶναι Μητέρα τῶν ἀνθρώπων,
ἡ εὐλογημένη ἀνάμεσα στίς γυναῖκες, πού
στό πρόσωπό Της «χαίρει πᾶσα ἡ κτίσις».
Στή Θεοτόκο καί μέ τή Θεοτόκο ὅλη ἡ
κτίση βρίσκει τήν ἀληθινή ἔκφραση καί
τήν ὕψιστη τελείωσή της, τή χάρη καί τήν
εὐεργεσία ἀπό τό δημιουργό της, ὥστε ἡ
Θεοτόκος νά γίνεται ἡ ἀρχή καί τό μέτρο
τῆς κοινωνίας ὅλων τῶν πιστῶν καί ὅλων
τῶν κτισμάτων στή χάρη καί στή ζωή τοῦ
τριαδικοῦ μυστηρίου4. «Οὕτω νοεῖσθαι
καί λέγεσθαι Θεοτόκον τήν Ἁγίαν Παρθέ-
νον, οὐ μόνον διά τήν φύσιν τοῦ Λόγου,
ἀλλά καί διά τήν θέωσιν τοῦ ἀνθρωπίνου,
ὧν ἅμα, καί ἡ σύλληψις, καί ἡ ὕπαρξις τε-
θαυματούργηται»5.

Ἡ Θεοτόκος εἶναι ἡ Παναγία ὄχι δυνάμει
κάποιου προνόμιου, πού τήν ἀλλοτριώνει
ἀπό τό λοιπό γένος τῶν ἀνθρώπων, κά-
ποιας ἐξαιρετικῆς καταγωγῆς καί προ-

ελεύσεώς της, ἀλλά ἐξαιτίας τῆς ὑπακοῆς
Της, δηλαδή τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας,
πού κάνει νά συναντᾶται τό γένοιτο τοῦ
Θεοῦ μέ τό γένοιτο τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι
ἡ Παναγία μέ τήν ἀποδοχή καί τή μετοχή
Της στή χάρη, πού τήν κάνει «κεχαριτω-
μένη», τό πρότυπο τοῦ ἀνθρώπου τῶν
μακαρισμῶν, τοῦ τέλειου εὐαγγελικοῦ
ἀνθρώπου, πού στό πρόσωπό της βρί-
σκουμε τήν ἀνθρώπινη ὁλοκλήρωση καί
ἀποστολή, γεγονός πού τήν κάνει τή βάση
γιά μιά χριστιανική θεοκεντρική ἀνθρω-
πολογία. Ἡ  Θεοτόκος ζοῦσε «ζωήν τῆς
φύσεως κρείττονα· ἔζης γάρ οὐ σεαυτῇ· οὐ
γάρ σεαυτῆς ἕνεκα γεγένησαι. Ὅθεν ἔζης
Θεῷ, δι’ ὅν εἰς τόν βίον ἐλήλυθας, ὅπως
τῇ παγκοσμίῳ ἐξυπηρετήσῃς σωτηρίᾳ, ὅπως
ἡ ἀρχαία βουλή τοῦ Θεοῦ, τῆς τοῦ Λόγου
σαρκώσεως καί τῆς ἡμῶν θεώσεως, διά
σοῦ πληρωθῇ»6. Στό πρόσωπο τῆς Θεο-
τόκου «ἡ ἀνθρωπότητα ἔδωσε τή συγκα-
τάθεσή της γιά νά σαρκωθεῖ  ὁ Υἱός καί
νά ἔρθει νά κατοικήσει ἀνάμεσα στούς
ἀνθρώπους, γιατί, σύμφωνα μέ τήν πατε-
ρική σκέψη, ἡ θεία θέληση δημιούργησε
βέβαια τόν ἄνθρωπο, δέν μπορεῖ ὅμως νά
σώσει χωρίς τή συνδρομή τῆς ἀνθρώπινης
θελήσεως. Ἡ τραγωδία τῆς ἐλευθερίας
βρίσκει τή λύση της στούς λόγους: “Ἰδού
ἡ δούλη Κυρίου”»7. Ὅταν δηλαδή τό Ἀμήν
τοῦ ἀνθρώπου ἀπαντᾶ στό Ναί τοῦ Θεοῦ.

1. ’Ι. Δαμασκηνοῦ,  Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, PG 94, 1029. 1032.
2. ’Ι. Δαμασκηνοῦ, Λόγος εἰς τό Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ι (ἔκδ. Ἱδρύματος «Ὅσιος Ἰωάννης ὁ

Ρῶσσος»), Ἀθῆναι 1970, σ. 66.
3. Ν. Καβάσιλα, Ἡ Θεομήτωρ, Τρεῖς Θεομητορικές ὁμιλίες (ἐκδ. Πανελληνίου Ἱ. Ἱδρύματος Εὐαγγελιστρίας

Τήνου), Ἀθῆναι 1968, (Κείμενο-Εἰσαγωγή -Νεοελληνική ἀπόδοση-Σχόλια Π. Νέλλα), σ. 19.
4. L. Zander, Διδασκαλία καί εὐσέβεια τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, βλ. Τρία Δοκίμια περί Ὀρθοδοξίας,

σελ. 23· P. Evdokimov, Τό μυστήριον τῆς ἀγάπης, σ. 35.
5. ’Ι. Δαμασκηνός, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὀρθοδόξου πίστεως,  PG 94, 1032.
6. ’Ι. Δαμασκηνοῦ, Λόγος εἰς τό Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, σ. 90.
7. Vl. Lossky, Ἡ μυστική θεολογία τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, σ. 162.
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Ἡ Ἀναγέννηση
Ἀναγέννηση τοῦ (Νομοῦ) Σερρῶν χωριό
ἡ φήμη του δυναμικό καί ζωηρό,
μέ φωνές σέ δρόμους καί πλατεῖες,
καθημερινές μά καί ἀργίες.

Ἔšειψα γιά ἀρκετό καιρό
μά συνέχισα κ’ ἀπό κεῖ νά τ’ ἀγαπῶ
πίσω γύρισα τό βρῆκα,
χαρά δέν ἔνοιωσα μά πίκρα.

Τό χωριό μου ἔχει γεράσει,
καί στή λύπη ἔχει περάσει,
στούς δρόμους δέν κυκλοφορεῖ κανείς
κάπου ἕναν ἤ μία ἴσως δεῖς.

Τό χωριό σιγά-σιγά ἀδειάζει
μές στήν ἐρημιά βουλιάζει.
Συχνά οἱ καμπάνες θλιβερά χτυπᾶνε
κ’ ἄšον στήν στερνή οἰκία πᾶνε.

Μία μία ἡ λάμπα σβήνει,
σκοτεινό τό σπίτι ἀφήνει,
στήν αὐλόπορτα λουκέτο μπαίνει,
καί κανείς δέν μπαινοβγαίνει.

Στίς αὐλές ἀγκάθια, χόρτα μεγαλώνουν,
(ἑρπετά) φίδια μέσα τους τρυπώνουν,
τό μέρος ἀργά - ἀργά ἀγριεύει.
Ἡ ἐγκατάλειψη μέσα βασιλεύει.

Ἐπίλογος
Ἄρχοντές μας ἑνωθεῖτε
σωστή λύση γιά νά βρῆτε,
πῶς ἡ ὕπαιθρος νά ζωηρέψει
τό χωριό νά ζωντανέψει.

Μαρία Χαραλαμπίδου



Κοντά στά Ἑλληνοαλβανικά σύ-
νορα, σέ μιά βουνοπλαγιά, ἦταν ἡ
μικρή κωμόπολη πού ὁ Θεός καί ἡ

Πατρίδα ὅρισαν νά ὑπηρετεῖ.
Ἔμεινε σέ ἕνα μικρό σπιτάκι μέ μιά μεγάλη

αὐλή μέ πολλά δένδρα, κῆπο μέ ὁλόφρεσκα λα-
χανικά, ὁλάνθιστες τριανταφυλλιές πού αὐτόν
τόν καιρό σέ μεθοῦσαν μέ τό ἄρωμά τους.

Στήν ἴδια αὐλή ἦταν τό μεγάλο σπίτι τοῦ κ.
Νίκου, τοῦ νοικοκύρη της.

Κεῖνο τό δειλινό τοῦ Μάη καθόταν στό μπαλ-
κόνι καί διόρθωνε τά γραπτά τῶν μαθητῶν της,
τῶν προαγωγικῶν ἐξετάσεων. 

Στό μπαλκόνι τοῦ ἄλλου σπιτιοῦ καθόταν ἡ
οἰκογένεια τοῦ κ. Νίκου. Ἡ μητέρα του, ἡ κ.
Ἄννα, οἱ δύο ἀδελφές του, ἡ Δώρα καί ἡ Βάσω, ὁ
κ. Νῖκος μέ τή γυναίκα του, τήν κ. Ἐλευθερία,
πού ἡ πεθερά της ἔλεγε πώς τήν ἀγαποῦσε πε-
ρισσότερο ἀπό τίς θυγατέρες της. Καί στήν ἄλλη
ἄκρη τοῦ μπαλκονιοῦ τά δυό παιδιά τοῦ κ. Νί-
κου, ὁ Γιῶργος ἀπόφοιτος Λυκείου καί ἡ Ἀννού-
λα, μαθήτρια τοῦ Λυκείου, πού τώρα, ἄφησε γιά
λίγο τό βιβλίο τῶν Μαθηματικῶν γιά ἕνα μικρό
διάλειμμα, καί ἔπαιζε μέ τό ξαδελφάκι της.

Ἦταν ἡ ὥρα τῆς ξεκούρασης γιά τήν οἰκογέ-
νεια μετά τήν κοπιαστική ἐργασία στά καπνοχώ-
ραφα. 

Ἐκείνη ἦταν ἀφοσιωμένη στά γραπτά της καί
δέν ἄκουγε τίς συζητήσεις.

Ἕνα ἀπότομο φρενάρισμα αὐτοκινήτου τήν
ἔκανε νά πεταχτεῖ ἀπό τήν καρέκλα της καί νά
δεῖ πρός τό δρόμο. Ἔβγαινε τώρα ἀπό τό αὐτο-

κίνητο ἕνας μεσήλικας ἄνδρας καί
μαζί καί δυό γυναῖκες. Τό ντύσιμό
τους ἔδειχνε πώς γύριζαν ἀπό τά
χωράφια.

– Νῖκο! Ἀκούστηκε ἡ ἀνδρική
φωνή. Νῖκο, ἔρχομαι ἀπό τά χω-
ράφια. Τί ἔπαθαν, Νῖκο, τά φυτά
σου; Χάλασαν; Τί ἔγιναν τά
καπνά σου; Τί θά κάνεις
τώρα;...

– Ναί! Χάλασαν. Δέν ξέρω
γιατί... Ἀκούστηκε ἡ φωνή τοῦ
κ. Νίκου. Καί ἀμέσως ἤρεμα
συνέχισε. Ἄν μᾶς χρωστάει ὁ

Θεός... θά μᾶς τά δώσει πάλι.
Δέν ξέρει τί εἶπαν στή συνέχεια. Στό μυαλό

της σφηνώθηκαν τά λόγια: Ἄν ὁ Θεός μᾶς τά
χρωστάει, θά μᾶς τά δώσει. Κάθισε στήν καρέκλα
της, μά, στό μυαλό της δέν εἶχε τώρα τό περιε-
χόμενο τῶν γραπτῶν. Σκεφτόταν τήν ἁπλή
πίστη τοῦ κ. Νίκου, καί ρωτοῦσε μέσα της: «Θεέ
μου, σέ ποιούς χρωστᾶς;».

Μετά ἀπό λίγες μέρες ὁ ἐπιστάτης τοῦ Σχο-
λείου της τῆς εἶπε, πώς, τό Σαββατοκύριακο πού
μεσολάβησε πολλοί συγχωριανοί τοῦ κ. Νίκου
πῆγαν στό χωράφι του καί τό ξαναφύτεψαν μέ
φυτά ἀπό τά δικά τους. Ἔτσι συνήθιζαν νά κά-
νουν, εἶπε.

Ἦρθε τό καλοκαίρι καί ἔκλεισαν τά Σχολεῖα
καί ἔφυγε γιά διακοπές. Ὅταν τό Σεπτέμβριο
ἐπέστρεψε γιά τή νέα σχολική χρονιά, ρώτησε
τήν κ. Ἐλευθερία, πῶς πῆγε ἡ σοδειά στά καπνά.

– Πλούσια μᾶς τάδωσε ὁ Καλός Θεός! Εἶπε
χαρούμενη ἐκείνη. Πολύ πλούσια! Ἐδῶ καί 20
χρόνια πού εἶμαι σ’ αὐτό τό σπίτι καί δουλεύουμε
ὅλοι μαζί αὐτά τά χωράφια... ἦταν ἡ πλουσιό-
τερη σοδειά! Δόξα νἄχει ὁ Παντοδύναμος!

Μπῆκε στό σπίτι της μέ τούς λογισμούς:
«Τώρα, Θεέ μου, ξέρω σέ ποιούς χρωστᾶς
καί τά δίνεις πλούσια. Μοῦ τό ἀποκάλυ-
ψες! Χρωστᾶς σέ κείνους πού ἐμπιστεύον-
ται στήν ἀγάπη Σου. Κάνουν τό καθῆκον
τους, ἀφήνονται ἀμέριμνα στό Πατρικό,
Παντοδύναμό Σου σχέδιο καί... περιμέ-
νουν...».

Ὡραῖες ψυχές, ἀλήθεια, γύρω μας!
ψυχές πού ἀθόρυβα διδάσκουν παραδειγματί-

ζουν, ἐμπνέουν!!!
Σ.Θ.Ν.
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Σεβασμιώτατε,Στό Πνευματικό καί Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας τήν Τε-τάρτη 3 Ἰουνίου τό παρόν διείσδυσε στό παρελθόν καί συνομίλησε γιά τόνὍμιλο «ΟΡΦΕΑ» καί τήν προσφορά του στό δοκιμασμένο τόπο μας.Οἱ μαθητές μας, ὡς μάχιμοι σκαπανεῖς τοῦ πλούτου τῆς τοπικῆς ἱστορίας,ἐργάστηκαν συστηματικά ὑπέρ τῆς ἀνάκλησης τῆς λήθης μέ ἄοκνα γυμνά-σματα τῆς σκέψης καί ὁρμητικά ξεσπάσματα τῶν συναισθημάτων, μέ ἀπο-τέλεσμα νά ὑψωθοῦν τοῦ συγκινησιακοῦ χώρου ἀξιόλογες ποιότητες ἤθουςκαί ἀρετῆς.Μέ τή συνεργιακή συγκατάθεση τῆς ὑμετέρας ἐξοχότητας συμβάλλατεστήν ψηλάφηση ἀπ’ τούς μαθητές μας τοῦ «μίτου τῆς ἱστορίας», ὥστε νάγνωρίσουν, νά κατανοήσουν καί νά ἑρμηνεύσουν τό πρόσφατο παρελθόν καίσυνακόλουθα νά συνειδητοποιήσουν τίς σύγχρονες ἀνάγκες τῆς πατρίδαςμας καί τό δικό τους μερίδιο εὐθύνης.Δεχτεῖτε τίς εἰλικρινεῖς εὐχαριστίες μας γιά τίς μέριμνες, πού ἀδιάκοπανιώθουμε ὅτι μᾶς συντροφεύουν στίς δράσεις τῶν μαθητῶν μας.
Μέ σεβασμό

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δημήτριος Ἀθ. Σιαμάγκας 

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ε Γ Γ ΡΑ Φ Ο
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Ἐπειδή φέτος τήν 13η Αὐγούστου συμ-
πληρώνονται 50 χρόνια ἀπό τήν κοίμηση
τοῦ ἀξέχαστου ἁγιογράφου καί λογοτέχνη
Φώτη Κόντογλου, θεωρήσαμε χρέος μας νά
ἀσχοληθοῦμε μέ αὐτόν τό μεγάλο ἄνθρωπο
καί γνήσιο ὀρθόδοξο χριστιανό στό ἄρθρο
πού ἀκολουθεῖ.

῞Ενας ἀληθινός ἄνθρωπος. Ἕνας ἀληθι-
νός Ἕλληνας. Ἕνας γνήσιος χριστιανός ὁ
Φώτης Κόντογλου τά συνδύαζε ὅλα αὐτά κι
εἶναι νά τόν θαυμάζεις. Διαβάζεις κείμενά
του κι ἀναφωνεῖς: νά ἕνας σωστός Ἑλλη-
νορθόδοξος. Βλέπεις εἰκόνες του καί διαπι-
στώνεις ὅτι ὁ Θεός κινοῦσε τό χέρι του.

Κάποτε ὁ Ν. Καζαντζάκης τόν συνάν-
τησε στό Μυστρᾶ νά καθαρίζει τίς τοιχο-
γραφίες ἀπό τό ἁλάτι καί τούς σοβάδες
«στόν τρισχαριτωμένο ναό τῆς Περίβλε-
πτος». Θαύμασε τήν ὑπομονή του, τόν προ-
σεγμένο τρόπο τῆς δουλειᾶς του καί τή
γνώση του στό ἀντικείμενο τῆς ἀποστολῆς
του, γιατί δέν ἦταν δουλειά αὐτή ἀλλά θεία
ἀποστολή.

Κάποια στιγμή πῆρε τό μολύβι κι ἔγραψε
στό χαρτί: «Τά μάτια του λάμπουνε εὐχαρι-
στημένα, γιατί ξέρει πώς ἐκτελεῖ τό χρέος

του· καί τά χέρια του εἶναι γεμάτα ἀνυπομο-
νησία καί δύναμη. Πάλεψε πολύ στή ζωή
του, πόνεσε, μέ τά ἐφήμερα δέν μπόρεσαν νά
τόν λυγίσουν· πῶς νά λυγίσουν ἕνα
ἄνθρωπο πού πιστεύει στό Θεό;  Κι ὅταν τόν
παρασφίξει ἡ πίκρα, ἀρχινάει καί ψέλνει
θριαμβευτικά ἕνα τροπάρι: Τῇ ὑπερμάχῳ
στρατηγῷ τά νικητήρια … Ἤ: σιγησάτω
πᾶσα σάρξ βροτεία… Κι ἡ πίκρα ξορκίζεται,
καί ἡ γῆς μετατοπίζεται, κι ὁ Κόντογλου μέ
τό καφέ παλτό του, μέ τά σγουρά μαλλιά
του, μέ τά μεγάλα του μάτια μπαίνει ὁλάκε-
ρος στόν Παράδεισο»!1

Κάποια στιγμή πού μέ προσοχή ἔβλεπε
μέ θαυμασμό τή δουλειά τοῦ Φώτη Κόντο-
γλου ἕνας γίγαντας παπᾶς ὁ παπα-Πανα-
γιώτης, σπάνιος τύπος, ὅλο δύναμη,
ὁραματισμό, φρεσκάδα μυαλοῦ καί ψυχική
λεβεντιά» τούς πλησίασε κι ἄρχισε κου-
βέντα μαζί τους. Εἶπε πολλά ὁ παπα-Πανα-
γιώτης γιά τήν καταγωγή του ἀπό τόν
Πόντο, γιά τίς περιπέτειές του, ἔδωσε συμ-
βουλές στό νεαρό Φώτη ὡς καλός ψάλτης
πού ἦταν, καί ξαφνικά στράφηκε πρός τό
Ν. Καζαντζάκη καί δείχνοντας τόν Κόντο-
γλου εἶπε: «Τόν βλέπεις τοῦτον; Αὐτός δέν

Πύρινος στήν καρδιά καί φλογερός στήν πέννα
ἦταν ὁ ἀείμνηστος Φώτης Κόντογλου

Τοῦ φιλολόγου Γεωργίου Στ. Μπακιρτζῆ
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ἔχει μονάχα ἐδῶ φωνή (καί μοῦ δείχνει
τό λαρύγγι), ἔχει καί ἐδῶ φωνή! (καί μοῦ
δείχνει τό κεφάλι). Αὐτό εἶναι τό τέλειο!
Ἄλλοι ἔχουν φωνή μονάχα στό λαρύγγι
- τί νά τούς κάμεις; Αὐτοί μποροῦν, μπο-
ροῦν, μά δέν ξέρουν. Ἄλλοι πάλι ἔχουν
φωνή μονάχα στό μυαλό. Αὐτοί ξέρουν,
ξέρουν οἱ κακόμοιροι, μά δέν μποροῦν.
Χαρά σ’ ἐκείνους πού ἔχουν φωνή καί
στό μυαλό καί στό λαρύγγι»2.

Νά προσθέσουμε ἐμεῖς κι ἕνα ἄλλο
στοιχεῖο, σπάνιο καί πολύτιμο, ὅπως
ἐξάγουμε ἀπό τά γραπτά του ἦταν ἡ
εὐσέβεια καί ἡ ταπείνωσή του.

«Χρυσά χέρια καί πολλά χαρίσματα
μοῦ ἔδωσε ὁ Κύριος. Δέν τά μεταχειρί-
σθηκα γιά νά ἀποχτήσω ὑλικά ἀγαθά,
μήτε χρήματα, μήτε δόξα, μήτε κανενός
εἴδους καλοπέραση. Τά μεταχειρίσθηκα
πρός δόξαν τοῦ Κυρίου καί τῆς Ὀρθοδο-
ξίας του (…) κι ὅλο πού εἶχα ἕνα ὄνομα
καί πολλούς θαυμαστές, ποτέ δέν τά με-
ταχειρίσθηκα γιά ὠφέλειά μου, τόσο,
ὥστε ν’ ἀποροῦν οἱ γνωστοί μου κι οἱ
ξένοι. Ἤμουνα προσηλωμένος στό ἔργο
πού ἔβαλα γιά τό σκοπό μου, καί στόν
σκληρό ἀγῶνα γιά τήν Ὀρθόδοξη πίστη
μας. Γιά τοῦτο τυραννιστήκαμε καί τυ-
ραννιόμαστε στή ζωή μας. Φτωχός ἐγώ,
φτωχά καί τά παιδιά μας. Βιοπάλη
σκληρή»3.

Ὅταν ἐκοιμήθη 13 Αὐγούστου 1965
ὁ πνευματικός του πατέρας, ὁ πατήρ
Φιλόθεος Ζερβάκος ἔγραψε: «Ἀπολέσα-
μεν ἕν πνευματικόν κεφάλαιον. Ἐστερή-

θημεν ἑνός στρατιώτου τοῦ Χριστοῦ μέ
ψῆφον Ἠλιού. Ἦτο πύρινος εἰς τήν καρ-
δίαν, φλογερός εἰς τήν πένναν, ἀπαρά-
μιλλος εἰς τόν χρωστῆρα. Ἡ ἀναχώρησίς
του ἐκ τῶν προσκαίρων εἰς τά ἀεί διαμέ-
νοντα ἀφῆκε μέγα κενόν, δυσαναπλήρω-
τον εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί
τήν Ἑλλάδα»4.

Αὐτά τά χαρίσματα εἶχε ὁ Φώτης
Κόντογλου, αὐτά τά τάλαντα τοῦ χά-
ρισε ὁ Θεός καί τά καλλιέργησε καί τά
ἀξιοποίησε πρός δόξαν Θεοῦ καί ὠφέ-
λεια πνευματική τῶν ἀνθρώπων.

Νά εὐχηθοῦμε νά τά διαθέτουν οἱ
συμπαθεῖς ψάλτες μας καί οἱ ἁγιογρά-
φοι μας. Ὅσοι τά διαθέτουν μᾶς βοη-
θοῦν, ὥστε νά ξεχνοῦμε τίς σκοτοῦρες
τῆς καθημερινότητας, νά κατανυσσόμα-
στε, νά παίρνουμε δύναμη γιά τή συνέ-
χιση τοῦ πνευματικοῦ μας ἀγώνα καί
τῆς δύσκολης καθημερινῆς βιοπάλης.
Νά τό κάνουμε θέμα τῆς καθημερινῆς
προσευχῆς μας.

1. Ν. Καζαντζάκη «Ταξιδεύοντας», σ. 293,
Ἀθήνα 1970.

2. Αὐτόθι, σσ. 299-300.
3. «Ἐνδιαφέρον κείμενα ἀειμνήστων Φωτίου

Κόντογλου καί γέροντα Φιλοθέου Ζερβάκου»,
Ἐκδόσεις «Ὀρθοδόξου Κυψέλης», Θεσ/νίκη 2005,
σ. 9.

4. Αὐτόθι, σ. 11.
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Ἐκδρομή Παιδικῆς Ὀρχήστρας-Χορωδίας
Μία ἡμερήσια ἐκδρομή γιά τά παιδιά τοῦ Συλ-

λόγου «Παιδική ὀρχήστρα-χορωδία τῆς Ι.Μ.Σ.Ν.»
ἦταν τό δῶρο τοῦ Μητροπολίτη μας γιά τίς ὑπέροχες
ἐμφανίσεις τους στίς διάφορες ἐκδηλώσεις καί ἰδι-
αίτερα στή συναυλία μας πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχη
μας.

Ξεκινήσαμε μέ ἐκκλησιασμό τήν Κυριακή 14
Ἰουνίου στήν ἀδελφότητα «Λυδία» στήν Ἀσπρο-
βάλτα, ὅπου καί μᾶς περιποιήθηκαν μέ πολλή
ἀγάπη μετά τή θεία Λειτουργία μέ κεράσματα
ὑλικά ἀλλά καί πνευματικά. Μᾶς συγκίνησαν, τούς
εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως.

Ἀμέσως μετά πήγαμε στήν κατασκήνωση μπροστά
στή θάλασσα τοῦ Ε.Τζιώνη γιά παιχνίδι, χαλάρωση,
φαγητό μέσα σ’ ἕνα ἐξαιρετικά φροντισμένο περι-
βάλλον.

Στή συνέχεια πήραμε τήν ἀνηφοριά γιά τό μο-
ναστήρι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στά  Κερδύλια ὅπου
μᾶς περίμεναν μέ τό καθιερωμένο  λουκουμάκι καί
μέ πολλή ἀγάπη. Ὁ πατήρ Ἀλέξιος μίλησε στά
παιδιά μας μέ χαρά, σύντομα καί καρδιακά.

Συνεχίσαμε τήν ἀνηφοριά γιά νά φτάσουμε στό
Μνημεῖο στήν κορυφή, τό Μνημεῖο πού θυμίζει τό
ὁλοκαύτωμα τῶν Κερδυλίων τήν τραγική ἐκείνη
ἡμέρα τοῦ 1941. Ὁ πατήρ Μιχάλης, ὁ παπάς τοῦ
χωριοῦ Κερδυλίων ἦταν ἐκεῖ, μᾶς ἐνημέρωσε γιά
τά ἱστορικά γεγονότα, μᾶς συγκίνησε, μᾶς τόνωσε
τήν ἱστορική μας μνήμη καί μετά τόν ἑσπερινό καί
τό ὑπέροχο κέρασμα πήραμε τό δρόμο τῆς ἐπι-
στροφῆς γεμάτοι εὐχαριστίες στούς ἀνθρώπους
πού μᾶς φρόντισαν καί στόν Ἐπίσκοπό μας γι’
αὐτή τήν ἐκδρομή-δῶρο.

Τήν Κυριακή, 24 Μαΐου, στίς 7 τό ἀπόγευμα
στόν παλαιό «Ὀρφέα», πού τώρα εἶναι πολιτιστικό
κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας, ἔγινε ἡ καθιερωμένη
μουσική ἐκδήλωση γιά τό τέλος τῆς φετεινῆς σχολικῆς
περιόδου ἀπό τήν Παιδική ὀρχήστρα-χορωδία τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτας.

Τά παιδιά σέ ἀτομικές ἐμφανίσεις σέ διάφορα
ὄργανα -πιάνο-ἁρμόνιο-κιθάρα-ἀκορντεόν παρου-
σίασαν τήν πρόοδο στίς μουσικές τους σπουδές.

Τά χαρήκαμε καί σέ ὁμαδικές ἐμφανί-
σεις - ἑπτά κιθάρες - τρία ἀκορντεόν καί
ἄλλα.

Στό τέλος ἡ χορωδία μας μέ ὅλα τά
μέλη της μᾶς ἔφρανε μελωδικά μέ τήν
ἐξαιρετική ἀπόδοση ὄμορφων τραγου-
διῶν.

Ὁ Ἐπίσκοπός μας ἦταν ἐκεῖ, ὅπως καί
πλῆθος κόσμου, γιά νά χαρεῖ τά παιδιά
καί τό ἔργο πού ἐπιτελεῖται ἀθόρυβα καί
οὐσιαστικά μέ τούς καλούς δασκάλους
καί τούς ἐκλεκτούς συνεργάτες σ’ ὅλη
αὐτή τή δράση τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
Ἔδωσε τήν εὐχή του καί τίς εὐλογίες του
καί εὐχηθήκαμε «καλό καλοκαίρι» καί
«τοῦ χρόνου» μέ πολύ χειροκρότημα καί
χαρούμενη διάθεση.

Ἡμερήσια Προσκυνηματική
Ἐκδρομή

Τό Σάββατο, 20 Ἰουνίου 2015, μέ τή
βοήθεια τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ καί
τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου μας κ.κ. Θεολόγου, ἡ ἐνορία τοῦ
Ἱ. Μ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Σερρῶν πραγματοποίησε μονοήμερη προ-
σκυνηματική ἐκδρομή σέ ἱερά προσκυνή-
ματα τοῦ Νομοῦ Ἕβρου. Ἡ ἐκκίνηση
ἔγινε τό πρωί στίς 6 π.μ. ἀπό τήν πλατεία
Ἐλευθερίας, μπροστά ἀπό τήν Ἐθνική
Τράπεζα, μέ ἐπικεφαλῆς τόν προϊστάμενο
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ πρωτοπρε-
σβύτερο π. Ἀνδρέα Βογιατζῆ.

Μετά ἀπό μιά στάση γιά καφέ, μέσω
τῆς Ἐγνατίας Ὁδοῦ, ἔφτασαν γύρω στίς
11 π.μ. στόν πρῶτο προορισμό, πού ἦταν
ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας Πορταΐτισσας
Κορνοφωλιᾶς Σουφλίου.

Ἡ Μονή εἶναι Μετόχι τῆς Μονῆς Ἰβή-
ρων Ἁγίου Ὄρους. Τό πότε ἱδρύθηκε εἶναι
ἄγνωστο. Πάντως βέβαιες πληροφορίες
ἔχουμε ἀπό τόν 18ο αἰώνα, ὁπότε παρα-
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χωρήθηκε ἀνεπίσημα στή Μονή Ἰβήρων.
Ἀπό τό 1980 ἔχει ἐγκατασταθεῖ γυναικεία
ἀδελφότητα μοναχῶν, πού τηρεῖ τό τυπικό
τῆς μονῆς Ἰβήρων. Μέ εὐλάβεια προσκύ-
νησαν τήν θαυματουργή εἰκόνα τῆς Πα-
ναγίας, ἡ ὁποία εἶναι πιστό ἀντίγραφο
τῆς πρωτότυπης εἰκόνας τῆς Παναγίας
τῆς Πορταΐτισσας τῆς Μονῆς Ἰβήρων.
Στή συνέχεια, μετά ἀπό μικρή δέηση πρός
τόν Τριαδικό Θεό καί τήν Παναγία ἀπό
τόν π. Ἀνδρέα ὅλοι οἱ προσκυνητές μέ
κατάνυξη καί ἱερό δέος ἀσπάσθηκαν τε-
μάχιο ἱεροῦ λειψάνου (τό δεξί πόδι) τοῦ
Ἱερομάρτυρος Ἁγίου Χαραλάμπους.

Γεμάτοι ἀπό τή Χάρη τῆς Παναγίας
καί τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ξεκίνησαν
γιά τό δεύτερο προσκύνημα, πού ἦταν ἡ
Ἱερά Μονή Παναγίας Κοσμοσώτηρας.
Ἡ Βυζαντινή αὐτή Μονή (Ἱερός Προσκυ-
νηματικός Ναός σήμερα) τῆς Παναγίας
Κοσμοσώτηρας βρίσκεται στήν κωμόπολη
τῶν Φερρῶν, πού κατά πολλούς εἶναι μιά
μικρογραφία τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταν-
τινουπόλεως. Χτίστηκε τό 1152 μ.Χ. ἀπό
τό μοναχό Ἰσαάκιο Κομνηνό, γιό τοῦ Ἀλε-
ξίου Α΄ Κομνηνοῦ. Ὁ ἀρχιτεκτονικός τύπος
εἶναι σταυροειδής μέ τροῦλο. Σώζονται
ἐλάχιστες ἁγιογραφίες.

Ἡ Παναγία ἡ Κοσμοσώτηρα, πού γιορ-
τάζει τό Δεκαπενταύγουστο, ἀποτελεῖ τό
θρησκευτικό σύμβολο τῆς Θράκης. Ἔχει
ἀνακηρυχθεῖ προστάτιδα τῶν ἁπανταχοῦ
Θρακιωτῶν καί τό παγκόσμιο προσκυ-
νηματικό τους κέντρο. Μετά ἀπό σχετική
ξενάγηση ἀπό ὑπεύθυνο τοῦ Ναοῦ, ἀνα-
χώρησαν γιά τήν Ἀλεξανδρούπολη μέ
σκοπό νά ἐπισκεφθοῦν τό ἐκκλησιαστικό
μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τό μου-
σεῖο στεγάζεται σ’ ἕνα κτίριο δύο ὀρόφων
(πρώην Δημοτικό Σχολεῖο) καί περιλαμ-
βάνει πλούσιο ἐκκλησιαστικό ὑλικό, Εἰκό-
νες, Ἱερά ἄμφια, Ἱερά σκεύη, παλαιά
ἐκκλησιαστικά βιβλία κ.ἄ.

Τό ἀπόγευμα ἐπισκέφθηκαν τό τρίτο
προσκύνημα, τήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως

τῆς Θεοτόκου, τήν «Παναγία τοῦ Ἕβρου», ὅπως
τήν ἀποκαλοῦν. Τό Καθολικό τῆς Μονῆς θεμελιώθηκε
τό 1978 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Ἄνθιμο, νῦν
Μητροπολίτη Θεσ/νίκης. Οἱ πρῶτες μοναχές ἐγκα-
ταστάθηκαν τό 1983.

Οἱ ’Ενορίτες τῶν Ταξιαρχῶν Σερρῶν ἀφοῦ προ-
σκύνησαν τήν Ἐφέστιο Εἰκόνα τῆς Παναγίας, πα-
ρακολούθησαν τόν Ἑσπερινό καί μετά ἀπό λίγη
ἀνάπαυση ἀναχώρησαν γιά τίς Σέρρες εὐχαριστώντας
τόν Ἅγιο Θεό πού τούς δώρισε ὅλες αὐτές τίς πνευ-
ματικές τροφές στά διάφορα προσκυνήματα πού
εἶχαν ἐπισκεφθεῖ. Νωρίς τό βράδυ καί μέ τήν εὐχή
ν’ ἀκολουθήσει κι ἄλλη παρόμοια εὐκαιρία γιά
πνευματική στήριξη, ἔφτασαν στίς Σέρρες.

Α.Γ.Κ.

Χειροθεσία Ἀναγνώστου
Τήν Τρίτη, 30 Ἰουνίου, κατά τήν πανηγυρική

θεία Λειτουργία πού τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Θεολόγος, στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό
Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Σερρῶν, χειροθέτησε

σέ Ἀναγνώστη τόν μαθητή τῆς Β΄ τάξεως Γυμνασίου,
Σταῦρο-Ἀπόστολο Τσίτο.

Νέοι ἀπό τήν Ἱ. Μ. Ναζαρέτ 
στήν Ἱ. Μ. Σερρῶν

Ἐπίσκεψη ἐκπαιδευτικοῦ χαρακτῆρα στήν Ἱερά
Μητρόπολή μας πραγματοποίησε γιά τρίτη χρονιά
φέτος, μέρος τῆς χριστιανικῆς νεολαίας τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ναζαρέτ τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πα-
τριαρχείου Ἱεροσολύμων, κατόπιν παρακλήσεως
τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ.
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Θεοφίλου καί τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου Ναζαρέτ.
Οἱ 42 νέοι καί νέες, συνοδευόμενοι ἀπό τόν Σεβ.

Ναζαρέτ κ. Κυριακό ἀφίχθησαν ἀπό τήν Ἁγία Γῆ τό
πρωί τῆς Πέμπτης, 2 Ἰουλίου, στό ἀεροδρόμιο «Μα-
κεδονία» τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου τούς ὑποδέχθηκε
καί τούς καλωσόρισε ἐκ μέρους τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτου μας κ. Θεολόγου, κλιμάκιο κληρικῶν τῆς Μη-
τροπόλεως.

Μετά τήν ἐπιβίβαση στό πούλμαν, καί τήν πρώτη
γνωριμία μέ τήν ὄμορφη πόλη τῆς Θεσσαλονίκης, ἡ
ὁμάδα τῶν νέων κατευθύνθηκε στίς κατασκηνωτικές
ἐγκαταστάσεις τῆς Χρυσοπηγῆς Σερρῶν.

Τά παιδιά ἐντάχθηκαν ἀπό τήν πρώτη στιγμή στό
κατασκηνωτικό πρόγραμμα, χάρηκαν τίς ὀμορφιές
τοῦ τόπου μας, γνώρισαν ἀπό κοντά τά ἤθη, τά
ἔθιμα, τόν πολιτισμό καί τήν πατροπαράδοτη ἑλληνική
φιλοξενία.

Τό Σάββατο, 4 Ἰουλίου τό μεσημέρι, ὁ Σεβ. Ποιμε-
νάρχης μας, ἐπισκέφθηκε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Να-
ζαρέτ κ. Κυριακό καί τά παιδιά στίς κατασκηνώσεις
τῆς Χρυσοπηγῆς ὅπου εἶχε τήν εὐκαιρία νά συνομι-
λήσει μαζί τους καί νά τούς καλωσορίσει στήν ὄμορφη
ἐπαρχία μας.

Οἱ νέοι, μετά τήν τράπεζα καί τό ψυχαγωγικό
πρόγραμμα πού παρουσίασαν, εὐχαρίστησαν τόν
Σεβασμιώτατο γιά τήν ἐγκάρδια, πατρική καί τιμητική
φιλοξενία πού τούς προσέφερε κατά τήν ἐδῶ ἐπίσκεψή
τους, καί τοῦ εὐχήθηκαν ὁ Θεός νά τοῦ χαρίζει
δύναμη καί πολλά χρόνια γιά νά διακονεῖ τήν Ἐκκλη-
σία τοῦ Χριστοῦ.

Τέλος τοῦ προσέφεραν δῶρο ἀναμνηστικό ἀπό
τήν Ἁγία πόλη Ναζαρέτ.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας τό πρόγραμμα πε-

ριελάμβανε περιήγηση στήν πόλη τῶν
Σερρῶν καί στό παλαίφατο ἱστορικό μο-
ναστήρι τοῦ 13ου αἰῶνα πού εἶναι ἀφιε-
ρωμένο στόν μείζονα τῶν προφητῶν,
τόν Τίμιο Πρόδρομο, ὅπου ἡ ὁμάδα τῶν
νέων ἔτυχε ἐγκάρδιας φιλοξενίας.

Τήν Κυριακή, 5 Ἰουλίου, τό πρόγραμ-
μα περιελάμβανε θεία Λειτουργία καί
τό ἀπόγευμα ἐπίσκεψη στήν Ἱ. Μ. Πρ.
Ἠλιού.

Οἱ φιλοξενούμενοι ὀρθόδοξοι νέοι
ἀπό τήν ἐπίγεια πατρίδα τοῦ Κυρίου
μας, τή Ναζαρέτ, ἔμειναν στήν Ἱ. Μη-
τρόπολή μας, ὥς τήν Τετάρτη, 8 Ἰουλί-
ου.

Ὁ Σεβασμιώτατος 
στό Πλατύ Ἠμαθίας, στή Νάξο καί

στό Λαγκαδά
• Τό Σάββατο, 11 Ἰουλίου, ὁ Σεβ.

Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος, μετέβη
στό  Πλατύ Ἠμαθίας, παραμονή τῆς
ἑορτῆς τοῦ ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου,
ὅπου μέ μεγαλοπρέπεια τελέστηκαν οἱ
λατρευτικές ἐκδηλώσεις γιά τόν πρῶτο
ἑορτασμό, τοῦ ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιο-
ρείτου. Στόν πανηγυρικό ἀρχιερατικό
Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Θεολόγος πλαισιούμενος
ἀπό πλειάδα κληρικῶν. Στό κήρυγμά
του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν
πρόσφατη ἁγιοκατάταξη τοῦ ὁσίου Παϊ-
σίου ἀπό τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τοῦ
Οἰκ. Πατριαρχείου, πού γέμισε χαρά καί
ἐλπίδα σέ ὁλόκληρη τήν ’Ορθοδοξία.

• Τό διήμερο, 13 καί 14 Ἰουλίου, ὁ
Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος, με-
τέβη στή Νάξο, μέ τήν εὐκαιρία τῆς
ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιο-
ρείτου, προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου
καί ἔλαβε μέρος στίς λατρευτικές ἐκδη-
λώσεις πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Νικοδήμου.
Τή Δευτέρα, 13 Ἰουλίου, ἔλαβε μέρος
στόν πολυαρχιερατικό Ἑσπερινό στόν
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στάτησε στόν Ὄρθρο, Μεθώνης κ. Κλή-
μεντος καί τοῦ ἐπιχώριου Μητροπολίτου
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάν-
νου.

Στή διάρκεια τοῦ πανηγυρικοῦ Ἀρχιε-
ρατικοῦ Συλλείτουργου, στόν γεμᾶτο
ἀπό πλῆθος πιστῶν Ἱ. Ναό τό θεῖο λόγο
κήρυξε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεο-
λόγος, ὁ ὁποῖος μέ τή χρυσοστόμεια
εὐγλωττία πού τόν χαρακτηρίζει, ἀνα-
φέρθηκε ἐκτενῶς στήν σημασία τῆς τιμῆς
τῶν ἁγίων καί τῶν μαρτύρων στήν
Ἐκκλησία, τονίζοντας ὅτι τό παράδειγμα
τῆς βιωτῆς τους, πρέπει νά ἀποτελεῖ
ὁδηγό στή ζωή τοῦ κάθε χριστιανοῦ.

Ἡ τιμία κάρα τῆς ἁγίας Παρασκευῆς
στίς Σέρρες

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί σέ ἀτμό-
σφαιρα πνευματικῆς ἀνάτασης, ἡ Ἱερά
Ἀνδρώα Μονή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς
Σερρῶν, ὑποδέχθηκε τήν Τετάρτη, 22
Ἰουλίου, τμῆμα τῆς τιμίας κάρας τῆς
ἁγίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρα-
σκευῆς, πού φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή
Κοιμ. Θεοτόκου Μακρυμάλλης τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Τό ἱερό θησαύρισμα μετέφερε ὁ Πανοσ.
Ἀρχιμ. π. Ἰάκωβος, Ἡγούμενος τῆς ὡς
ἄνω Ἱερᾶς Μονῆς, τό ὁποῖο ὑποδέχθηκε
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος,
σύμπασα ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς,
κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
καθώς καί πλῆθος πιστῶν τῆς εὐρύτερης
περιοχῆς πού πανδήμως προσῆλθαν νά
προσκυνήσουν καί νά λάβουν τήν χάρη
τῆς ἁγίας.

Στή σύντομη προσλαλιά του, κατά
τήν διάρκεια τῆς δοξολογίας, ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἀναφέρθηκε θεολογικῶς στή
σημασία τῆς τιμῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων,
τά ὁποῖα εἶναι παρεκτικά στούς πιστούς
τῆς θείας χάριτος. Ἀναφερόμενος στήν
εὐλογητή ἔλευση τῆς Τιμίας Κάρας, ἀπευ-
θύνθηκε στούς πιστούς πού εἶχαν κατα-

πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγίου Νικοδήμου Νάξου καί
τήν Τρίτη, 14 Ἰουλίου, συμμετεῖχε στό πολυαρχιερατικό
συλλείτουργο στή θεία Λειτουργία. Μετά τό μεθέορτο

Ἑσπερινό ἀκολούθησε λιτανεία τῆς ἱερᾶς εἰκόνος
στό λιμάνι τῆς Νάξου ὅπου ἐνώπιον χιλιάδων πιστῶν
μίλησε ἐπικαίρως ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κατόπιν
παρακλήσεως τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Καλλινί-
κου.

• Τήν Κυριακή, 26 Ἰουλίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Θεολόγος, μετέβη στό Λαγκαδᾶ, προσκεκλη-
μένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννου,

μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς πολιούχου καί προ-
στάτου τῆς πόλεως Λαγκαδᾶ, ἁγίας ὁσιοπαρθενο-
μάρτυρος Παρασκευῆς. Κατά τή θεία Λειτουργία
πού τελέσθηκε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγίας
Παρασκευῆς προεξῆρχε στό Ἀρχιερατικό Συλλεί-
τουργο, συλλειτουργούντων τῶν θεοφιλεστάτων Ἐπι-
σκόπων Θερμῶν κ. Δημητρίου, ὁ ὁποῖος καί χορο-
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κλύσει τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς παροτρύνοντάς
τους νά ἐπωφεληθοῦν ἀπό αὐτή τήν πνευματική
“ὄαση” δροσιᾶς πού προσφέρει ἡ μητέρα μας Ἐκκλη-
σία μέσα στόν “καύσωνα” τῶν ἡμερῶν. Δέν παρέλειψε
ἐπίσης νά εὐχαριστήσει ἐγκαρδίως τό Σεβ. Μητρο-

πολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο, γιά τήν ἄδεια καί
εὐλογία τῆς ἐλεύσεως τοῦ ἱεροῦ λειψάνου στήν πόλη
τῶν Σερρῶν.

Στή συνέχεια τελέσθηκε Μέγας Ἀρχιερατικός
Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχη
μας καί κατόπιν ἡ ἱερά παράκληση στήν ἁγία Παρα-
σκευή.

Ἡ χαριτόβρυτος κάρα τῆς ἁγίας Παρασκευῆς πα-
ρέμεινε γιά προσκύνηση στήν Ἱερά Μονή ἕως καί τή
Δευτέρα, 27 Ἰουλίου, ἐνῶ κατά τήν διάρκεια τῆς πα-
ραμονῆς της πραγματοποιοῦνταν καθημερινά ἱερές
Ἀκολουθίες πρός ἁγιασμό καί πνευματική ἐνίσχυση
τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος 
στίς Κατασκηνώσεις

Τήν κατασκήνωση τῆς Πανελληνίου
Ἑνώσεως Γονέων «Ἡ Χριστιανική Ἀγω-

γή» (Γ.Ε.Χ.Α.) καθώς καί αὐτή τοῦ Ἁγίου
Δημητρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας,

πού βρίσκονται στήν καταπράσινη το-
ποθεσία τῆς Χρυσοπηγῆς, ἐπισκέφθηκε
τό Σάββατο, 25 Ἰουλίου ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Θεολόγος. Ὁ Σεβασμιώ-
τατος, ὅπως κάθε φορά, ἔγινε δεκτός μέ
πολύ σεβασμό καί μεγάλη χαρά ἀπό τά
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παιδιά πού φιλοξενοῦνται καί στίς δύο
κατασκηνώσεις, ἀπό τούς πνευματικούς
ὑπευθύνους τῶν κατασκηνώσεων, Ἀρχιμ.
π. Ἀνδρέα Γκουζούνη καί Πρωτοπρ. π.
Χρῆστο Μάνθο ἀντίστοιχα, ἀπό τούς
ἀρχηγούς, τά στελέχη, καθώς καί ἀπό
τούς ἐθελοντές καί ἐθελόντριες μέ τήν
βοήθεια τῶν ὁποίων λειτουργοῦν οἱ κα-
τασκηνώσεις.

Κατά τή διάρκεια αὐτῆς τῆς πνευμα-
τικῆς ἀναστροφῆς τῶν ἐλπιδοφόρων
βλαστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τό Σεβ.
Ποιμενάρχη μας, ἀναπτύχθηκε μία ἐποι-
κοδομητική συζήτηση σέ κλῖμα ἰδιαιτέρως
ἐγκάρδιο.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπαίνεσε τά παιδιά
γιά τήν παρουσία τους στήν μεγάλη ἀγκα-
λιά τῆς Ἐκκλησίας, προτρέποντάς τα νά
παραμείνουν κοντά της καί δι’ αὐτῆς
κοντά στόν Χριστό, πού ἀσφαλίζει καί
φωτίζει τή νεότητα. Τά προέτρεψε ἐπίσης
νά χαροῦν τήν ἀναστροφή τῶν ἡμερῶν
καί ὅσα πνευματικά καί ὠφέλιμα, προ-
σφέρει ἡ ζωή τῆς κατασκήνωσης. Συνε-
χάρη τούς γονεῖς πού ἐμπιστεύονται τά
παιδιά τους στήν κοινή Μητέρα ὅλων μας
Ἐκκλησία καί δέν παρέλειψε νά συμβου-
λεύσει τά παιδιά πού ἀγαποῦν τόν Χριστό
νά πορεύονται στή ζωή μέ ὁδηγό τήν
ἀθάνατη ἀλήθειά Του καί νά ἀποφεύγουν
τή συμπόρευση μέ τίς πρόσκαιρες καί
ἐπιζήμιες γοητεῖες τοῦ κόσμου.

Οἱ κατασκηνωτές μέ τή σειρά τους,
μέσα σέ κλῖμα ἁπλότητος καί χαρᾶς,
ἔψαλλαν ἐκκλησιαστικούς ὕμνους καί
τραγούδησαν νεανικά χριστιανικά τρα-
γούδια στό Σεβασμιώτατο καί τή συνοδεία
του, ἐπιτυγχάνοντας ἔτσι νά μεταδώσουν
στούς παρισταμένους μία γεύση τῆς κα-
τασκηνωτικῆς ζωῆς.

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος, εὐλόγησε πα-
τρικῶς τά «χρυσά νιάτα» τῆς Ἐκκλησίας,
εὐχήθηκε καλό ὑπόλοιπο καλοκαιριοῦ
καί διένειμε σέ ὅλους εὐλογίες καί γλυκί-
σματα.

Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς στό Ψυχικό
Μέ κατάνυξη καί μεγαλοπρέπεια ἔγινε ἡ ἑορτή

τῆς ἁγίας Παρασκευῆς στό ὄμορφο παρεκκλήσιο
στό χωριό Ψυχικό. Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 25
Ἰουλίου,  μέ πλῆθος κόσμου τελέστηκε ὁ πανηγυ-

ρικός ἑσπερινός καί ἡ ἀρτοκλασία ἐνῶ ἀνήμερα
τῆς ἑορτῆς τελέστηκε ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία. 

H ἑορτή  Κοιμήσεως  τῆς Θεοτόκου στήν
Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάσθηκε καί ἐφέτος
τό «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ», ἡ Κοίμηση τῆς Πα-
ναγίας μας καί στήν τοπική μας Ἐκκλησία καί
εἰδικά στήν ὁμώνυμη ἐνορία τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν
πού τιμᾶται στό σεπτό ὄνομά Της.

Τήν παραμονή, Παρασκευή 14 Αὐγούστου 2015,
τελέσθηκε ὁ μέγας Ἀρχιερατικός Πανηγυρικός
Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας, καθώς καί ἱερό, ἐπί-
καιρο κήρυγμα ἀπό τόν Σεβασμιώτατο  κ. Θεολόγο. 

Νωρίτερα καί ἐνώπιον τοῦ στολισμένου μέ ἄνθη
ἐπιταφίου τῆς Θεοτόκου ἐψάλησαν τά ἐγκώμια
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πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.
Ἀκολούθησε ἡ καθιερωμένη λιτάνευση

τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου, τῆς ἐπουράνιας
Μητέρας μας, στήν ὁποία συμμετεῖχαν
πλήθη πιστῶν καί προσκυνητῶν πού
προσῆλθαν καί ἐφέτος γιά νά ἀνάψουν
τό κερί τῆς εὐλαβείας τους, νά πραγμα-
τοποιήσουν τό τάμα τους καί νά ἀσπα-
σθοῦν τήν Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας,
τήν ὁποία στόλισαν μέ τά ἄνθη τοῦ σε-
βασμοῦ καί τῆς ἀγάπης τους.

Τό πρωί τοῦ Σαββάτου, 15 Αὐγούστου,
τελέσθηκε ἡ λαμπρή Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία.

Στίς εὐλογημένες καί ἅγιες στιγμές
τῆς λειτουργικῆς Εὐχαριστιακῆς Συνά-
ξεως, προστέθηκε καί ἡ χαρά τῆς εἰς
Πρεσβύτερον Χειροτονίας τοῦ Ἀρχιδια-
κόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Νε-
κταρίου Καϊμακάμη, τόν ὁποῖο ὁ Σεβα-

σμιώτατος λίγο πρίν τήν ἀπόλυση τῆς Θείας Λει-
τουργίας, προχείρισε σέ Ἀρχιμανδρίτη. Ὁ Σεβασμιώ-
τατος ἀπένειμε ἐπίσης τό ὀφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυ-
τέρου στόν ἐφημέριο τοῦ Ἱ. Ναοῦ π. Χρυσόστομο

Λουκάγκο καθώς ἐπίσης καί τοῦ Πνευματικοῦ στόν
π. Παναγιώτη Καραμβαλάση ἐφημέριο τοῦ ἰδίου
Ναοῦ.

Σέ ὅλους εὐχήθηκε πατρικῶς, κάθε εὐλογία τοῦ
Θεοῦ στό ἔργο τους καί ἐπικαλέσθηκε τήν κραταιά
προστασία τῆς Παναγίας μας στή ζωή καί τήν διακονία
τους στόν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου.
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Ἐπαίνεσε ἐπίσης τίς φιλότιμες προ-
σπάθειες τοῦ προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ,
Ἀρχιμανδρίτη π. Γαβριήλ Παλιούρα καί
τῶν συνεργατῶν του, κληρικῶν καί
λαϊκῶν γιά τήν ἄριστη προετοιμασία τῆς
ἱερᾶς πανηγύρεως. Μετά τό πέρας τῆς
Θείας Λειτουργίας παρετέθη τό παρα-
δοσιακό ἑόρτιο κέρασμα στήν αἴθουσα
τοῦ Ἱ. Ναοῦ, κατά τήν διάρκεια τοῦ
ὁποίου ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε
τούς παρευρισκομένους καί ἔδωσε τίς
εὐχές του τόσο στούς κληρικούς ὅσο
καί στούς πιστούς πού συμμετεῖχαν παν-
δήμως στήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου. 

Διοικητικές ἀλλαγές
στήν Μητρόπολή μας

Τήν Δευτέρα, 17 Αὐγούστου, πραγ-
ματοποιήθηκε Σύναξη τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου
στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου,
στό Ἐπισκοπεῖο. Στή Σύναξη, μετά τήν
καθιερωμένη προσευχή ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος, ἀνα-
φέρθηκε στήν ἀναδιάρθρωση τοῦ Κα-
νονισμοῦ Λειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας, καθώς ἐπίσης καί στίς
νέες Διοικητικές ἀλλαγές.

Στήν θέση τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἡ ὁποία πα-
ρέμεινε κενή τά τελευταῖα 28 χρόνια, ὁ
Σεβασμιώτατος διόρισε, τόν μέχρι τώρα
Διευθυντή τοῦ ἰδιαιτέρου Μητροπολιτι-
κοῦ Γραφείου Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτη π.
Γαβριήλ Παλιούρα, τόν ὁποῖο παρουσίασε
στή μηνιαῖα ἱερατική αὐτή Σύναξη καί
τοῦ εὐχήθηκε γιά τή νέα διακονία του
πλούσια τήν χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἐπίσης,
στή θέση τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ ἰδιαιτέρου
Γραφείου τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ ἀπό-
φαση τοῦ Μητροπολίτου, ὁρίσθηκε ὁ
Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Καϊ-
μακάμης.

Ἀπόδοση ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου στήν Ἱ. Μητρόπολή μας

Τήν Κυριακή, 23 Αὐγούστου, ἀπόδοση

τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, πανηγύριζε
ὁ Ἱ. Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Σερρῶν.

Τό Σάββατο, παραμονή τῆς ἑορτῆς, τελέσθηκε
πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν ὁποῖο
χοροστάτησε καί κήρυξε τό θεῖο λόγο ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Θεολόγος.

Τήν Κυριακή, τελέσθηκε πανηγυρική θεία Λει-
τουργία στήν ὁποία προεξῆρχε ὁ Σεπτός Ποιμενάρχης
μας κ. Θεολόγος. Στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας τέλεσε
τήν χειροθεσία πνευματικοῦ - ἐξομολόγου στόν ἐφη-
μέριο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Αἰδεσ. Πρωτ/ρο Εὐστράτιο Καρα-
τσούλη.

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Φανουρίου στίς Σέρρες
Μέ λαμπρότητα καί μεγάλη συμμετοχή χριστιανῶν,

ἑορτάστηκε καί ἐφέτος, στίς Σέρρες καί συγκεκριμένα
στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίων Ἀντωνίου καί Μα-
ρίνης, ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φα-
νουρίου τοῦ Νεοφανοῦς καί θαυματουργοῦ.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, Τετάρτη 26 Αὐγούστου
2015 τό ἀπόγευμα, ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικός
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, στόν ὁποῖο χοροστάτησε
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος πλαισιούμενος
ἀπό κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐντυπωσιακή ἐπίσης ὑπῆρξε καί ἡ συμπροσευ-
χητική παρουσία τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ἐντός καί ἐκτός
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου κατά ἀρχαῖο ἔθος, ἑορτάζεται
ὅλως ἰδιαιτέρως ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Φανουρίου.

Κατά τήν ψαλμωδία τῶν ἀπολυτικίων, σχηματί-
στηκε μικρή λιτανευτική πομπή, ἡ ὁποία κατέληξε
στόν αὔλειο χῶρο Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἐκεῖ ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ τέλεσε τήν ἀκολουθία
τῆς ἀρτοκλασίας, ἀνέγνωσε καί τήν προβλεπόμενη
εὐχή τοῦ Ἁγίου Φανουρίου καί εὐλόγησε τίς «Φα-
νουρόπιτες» πού παρασκεύασε καί προσκόμισε ἡ
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ἀναρίθμητη στρατιά τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν.
Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε χρόνια πολλά

καί εὐλογημένα στό πλῆθος τῶν παρευρισκομένων
πιστῶν, πού προσῆλθαν καί ἐφέτος νά λάβουν τήν
χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ μέ τίς πρεσβείες τοῦ
Ἁγίου Φανουρίου, νά τιμήσουν τήν μνήμη Του ἐνα-
ποθέτοντας τά φορτία τῶν προβλημάτων τῆς ζωῆς,
ἐκπληρώνοντας τό «τάμα» τους, δείχνοντας ἔτσι τήν
μεγάλη εὐλάβειά τους στόν Θεό καί στόν Ἅγιο.

Ἑσπερινός τῆς Ἀποτομῆς τῆς Κεφαλῆς
τοῦ Τιμίου Προδρόμου στήν Ἱερά Μητρόπολή μας
Ἡ ἑορτή τῆς Ἀποτομῆς τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου τιμήθηκε ἱεροπρεπῶς
στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν, ὅπου
τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς χοροστάτησε, κατά τόν
Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπερινό, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Σερρῶν κ. Θεολόγος.

Στήν Ἱερά Πανήγυρη συμμετεῖχαν κληρικοί τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί πλῆθος εὐλαβῶν προσκυ-
νητῶν, πολλοί ἀπό τούς ὁποίους μετέβησαν πεζοί
ἀπό τήν πόλη τῶν Σερρῶν καί τήν εὑρύτερη περιοχή,
φθάνοντας στήν Ἱερά Μονή, μετά ἀπό πολύωρη
ὁδοιπορία, προκειμένου νά συμμετάσχουν στόν πα-
νηγυρικό Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς, ἐκπληρώνοντας ἱερό
εὐλαβικό τάμα πρός τόν Πρόδρομο τοῦ Σωτῆρος
καί Βαπτιστή Ἰωάννη. Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ
Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στούς πολυπληθεῖς προ-
σκυνητές τήν εὐλογία τοῦ ἁγίου Θεοῦ.

Εὐχήθηκε ἐπίσης πατρικῶς, ἡ κραταιά σκέπη καί
εὐχή τοῦ Τιμίου Προδρόμου νά σκεπάζει τήν σεβαστή
Γερόντισσα τῆς παλαιφάτου αὐτῆς Μονῆς καί τίς
Ἀδελφές, ὥστε νά ἐκπληρώνουν τήν μοναχική τους
διακονία καί νά βιώνουν τόν Προδρομικό τρόπο ζωῆς.

Τήν ἁγιώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, σάββατο 29
Αὐγούστου, στήν Πανηγυρική θεία Λειτουργία προ-

εξῆρχε καί κήρυξε τό θεῖο Λόγο ὁ Θεο-
φιλέστατος Ἐπίσκοπος Θεουπόλεως κ.
Παντελεήμων.

Ἀπό τίς ποιμαντικές δραστηριότητες
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας

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

� Λειτούργησε: στούς Ἱ. Ναούς:
Ἁγ. Ἀναργύρων Σερρῶν (1/7), Ἁγ.  Γε-
ωργίου Ἄνω Λευκῶνος (5/7), Ἁγ. Κυ-
ριακῆς καί Μηνᾶ Σερρῶν (7/7), Παμμεγ.
Ταξιαρχῶν Σερρῶν (12/7), Ἁγ. Νικοδήμου
τοῦ Ἁγιορείτου Νάξου (14/7), Ἁγ. Μαρί-
νης καί Ἀντωνίου Σερρῶν (17/7), Ἁγ.
Παρασκευῆς Ἁγ. Πνεύματος (19/7), Προφ.
Ἠλιού Σερρῶν (20/7), Ἁγ. Παρασκευῆς
Λαγκαδᾶ (26/7), Κοιμ. Θεοτόκου Λαχανᾶ
(2/8), Θ. Μεταμορφώσεως Κατασκηνώ-
σεων ΓΕΧΑ (6/8), Κοιμ. Θεοτόκου
Σερρῶν (15/8).

� Χοροστάτησε: στήν Ἀκολουθία
τοῦ Ἑσπερινοῦ στούς Ἱ. Ναούς: Ὁσίου
Παϊσίου Ἁγιορείτου Πλατύ Ἠμαθίας
(11/7), Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου
Νάξου (13/7), Ἱ. Μονή Προφ. Ἠλιού Ἁγ.
Πνεύματος (19/7), Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Παρα-
σκευῆς Σερρῶν (22/7) καί 25/7), Θ. Με-
ταμορφώσεως Σερρῶν (5/8), Κοιμ. Θεο-
τόκου Σερρῶν (14/8).

� Προέστη: στή λιτανεία τοῦ Ἐπι-
ταφίου τῆς Παναγίας τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμ.
Θεοτόκου Σερρῶν (14/8).

� Τέλεσε: τίς Ἱερές Παρακλήσεις
τῆς Παναγίας στούς Ἱ. Ναούς: Ἁγ. Προ-
κοπίου Κ.Α.Α.Χ. Ἀσπροβάλτας (2/8), Ἁγ.
Κων/νου καί Ἑλένης Κάτω Βρασνῶν
(3/8), Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης Λίμνης
(4/8), Ἁγ. Γεωργίου Ἀσπροβάλτας (6/8),
Κοιμ. Θεοτόκου Ριβιέρας (7/8), Ἁγ. Λυδίας
Φιλιππησίας Ἀσπροβάλτας (10/8), Ἁγ.
Δημητρίου Ἀρέθουσας (11/8), Ἁγ. Πα-
ρασκευῆς Λιμένος Κερδυλίων (12/8), καί
Ἁγ. Νικολάου Κεφαλοχωρίου (13/8).
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Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός: «Ψυχή καί Χριστός σᾶς χρειάζεται»

Ἕνα πρᾶγμα θέ νά σᾶς φανερώσω, χρι-
στιανοί μου. Τό ἠξεύρω πώς θέ νά σᾶς
καύσω τήν καρδίαν, φοβερόν εἶναι καί λυ-
πηρόν, τρέμει ἡ καρδία μου νά τό εἰπῶ, μά
τί νά κάμω ὁπού μέ λέγει ὁ Χριστός μας
πώς, ἀνίσως καί δέν τό φανερώσω, μέ θα-
νατώνει καί μέ βάνει εἰς τήν Κόλασιν. Μᾶς
φανερώνει ἡ θεία Γραφή, τό ἅγιον Εὐαγ-
γέλιον πώς εἰς τόν ὄγδοον αἰῶνα θέ νά γένη
τό τέλος τοῦ κόσμου καί μέλλει νά χαλάση
ἐτοῦτος ὁ κόσμος καί θέ νά στείλη ὁ Θεός
τόν προφήτην Ἠλίαν νά διδάξη τούς χρι-
στιανούς νά φυλάγουν τήν πίστιν τους καί
τό πρόσταγμα τοῦ Θεοῦ καί ὕστερα μέλλει
νά ἔλθη ὁ Ἀντίχριστος νά διδάξη τούς χρι-
στιανούς νά ἀρνηθοῦν τήν πίστιν τους.

Ὁ Ἀντίχριστος, ἀδελφοί μου, εἶναι
ἄνθρωπος ὁπού ἔχει κακήν γνώμην, κακήν
προαίρεσιν καί κατοικάει μέσα ὁ Διάβολος
εἰς τήν καρδίαν του καί λέγει πώς εἶναι
Θεός καί ὁ Ἀντίχριστος θέ νά θανατώση
τόν προφήτην Ἠλίαν. Ἐγώ, ἀδελφοί μου,
ἐξετάζοντας ἔμαθα καί ἐκατάλαβα πώς ὁ
προφήτης Ἠλίας ἦλθε καί ὁ Ἀντίχριστος
ἦλθε καί ἐθανάτωσε τόν προφήτην Ἠλίαν.
Ὁ προφήτης Ἠλίας, χριστιανοί μου, εἶναι
ζωντανός τόσες χιλιάδες χρόνους καί ἠξεύ-
ρει ὁ Θεός πού τόν ἔχει φυλαγμένον ἕως
τήν σήμερον. Ἀνίσως καί θέλετε νά μάθετε
ποῦ εὑρίσκεται, ἐδῶ κοντά εἶναι καί αὐτός:
τά λόγια ὁπού σᾶς λέγω ἐκεινοῦ εἶναι.

Ὁ προφήτης Ἠλίας ὅταν ἔλθη νά δι-
δάξη, δέν ἔχει νά φανερωθῆ εἰς τόν κό-
σμον, καθώς λέγει τό Ἅγιον Πνεῦμα «ἵνα
μή ἐλθών πατάξη τήν γῆν ἄρδην», Ἤτοι,
λέγει τό Πνεῦμα τό ἅγιον, διά νά μήν φο-
βίσω καί ταράξω τόν κόσμον, τήν γῆν, δέν
θέλει τόν φανερώσω εἰς ἐσᾶς τούς χριστια-
νούς. Ἀμή τί ἔχει νά φανερωθῆ, παιδιά μου;
Ὁ ζῆλος του καί ἡ διδασκαλία του. Αὐτά
τά δύο μέ ἀξίωσεν ὁ πανάγαθος Θεός

ἐμένα διά τήν εὐσπλαγχνίαν του καί μοῦ τά ἐχά-
ρισε καί μή καρτερεῖτε ἄλλον Ἠλίαν νά σᾶς δι-
δάξη. Ἀμή τί καρτεροῦμεν; Λυπηρόν εἶναι νά
σᾶς τό εἰπῶ, σήμερον αὔριον καρτεροῦμεν
δίψες, πεῖνες μεγάλες, ὁπού νά δίνωμε χιλιάδες
φλωρία καί νά μή εὑρίσκωμε κομμάτι ψωμί καί
νερό. Σήμερον αὔριον καρτεροῦμεν θανατικά,
ἀσθένειες μεγάλες, ὁπού νά μή προφθάνουν οἱ
ζωντανοί νά θάπτουν τούς ἀποθαμένους. Σει-
σμός παγκόσμιος θέ νά γένη νά πέσουν ὅλα τά
ὀσπίτια καί ὅλα τά βουνά, νά γένη
ἕνας κάμπος ὅλος ὁ κόσμος, ἡ θά-
λασσα νά ἀσηκωθῆ ὑψηλά ἀπό τά
ὑψηλότερα βουνά ὁπού νά εἶναι εἰς
τόν κόσμον, δεκαπέντε πῆχες, τά
ἄστρα νά πέσουν ἀπό τόν οὐρανόν, ὁ
ἥλιος καί τό φεγγάρι νά σκοτεινιάσουν. Ὁ
οὐρανός ὁπού φαίνεται, ἡ γῆ καί τά πάντα θέ
νά καοῦν καί ὅλος ὁ κόσμος θέ νά ἀποθάνη.
Πότε θέ νά γένουν αὐτά; Ὁ Χριστός μοῦ λέγει
ἐζύγωσαν τώρα κοντά, τώρα ὀγλήγορα, ἔγγιξε
τό μαχαίρι εἰς τό κόκκαλον. Ἔξαφνα θέ νά γέ-
νουν, ἠμποροῦν νά γένουν καί ἀπόψε. Τάχα νά
μήν εἶναι καί τώρα ἀρχές; Δέν εἴδετε πῶς ἐχά-
θηκαν /τά γεννήματά σας; τά σπαρτά, ἐστρέφε-
ψαν οἱ βρύσες, τά ποτάμια; Σήμερον μᾶς
στερίζει τό ἕνα, αὔριον τό ἄλλο καί ἀπό ὀλίγον
ὀλίγον μᾶς τά δίνει ὁ Θεός καί ἡμεῖς ὡς ἀναί-
σθητοι δέν τά στοχαζόμεσθεν.

Τοῦτο σᾶς λέγω πάλιν καί σᾶς παραγγέλλω:
κἄν ὁ οὐρανός νά κατέβη κάτω κἄν ἡ γῆ νά
ἀνέβη ἀπάνω κἄν ὅλος ὁ κόσμος νά χαλάση
καθώς μέλλει νά χαλάση σήμερον αὔριον, νά μή
σᾶς μέλη τί ἔχει νά κάμη ὁ Θεός. Τό κορμί σας
ἄς σᾶς τό καύσουν, ἄς σᾶς τό τηγανίσουν, τά
πράγματά σας ἄς σᾶς τά πάρουν, μή σᾶς μέλη,
δῶστε τα, δέν εἶναι ἐδικά σας. Ψυχή καί Χριστός
σᾶς χρειάζεται. Ἐτοῦτα τά δύο ὅλος ὁ κόσμος
νά πέση, δέν ἠμπορεῖ νά σᾶς τά πάρη, ἔξω ἄν
τύχη καί τά δώσετε μέ τό θέλημά σας. Αὐτά τά
δύο νά τά φυλάγετε νά μήν τύχη καί τά χάσετε.

᾽Ιωάννου Β. Μενούνου, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Διδαχές (καί Βιογραφία), ἐκδ. «Τῆνος», Ἀθήνα 1979, σσ. 238-240.
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Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τά παιδιά ἀπό τή Ναζαρέτ πού φιλοξενήθηκαν 
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας (7/7).

Εὐσεβεῖς χριστιανές μέ τίς «φανουρόπιττες» πού παρασκεύασαν 
καί εὐλόγησε ὁ Σεβασμιώτατος στόν Ἑσπερινό τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Φανουρίου (26/8).




