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Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Σήμερα αὐτήν τήν ἱερή καί πανευφρόσυνη

νύκτα, τήν λουσμένη στό ἱλαρό καί ἀνέσπερο
φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἡ μητέρα
μας Ἐκκλησία μέ στοργή μᾶς συγκαλεῖ σέ
πανηγύρι πνευματικό πού στερεώνει τήν πίστη,
ἀνανεώνει τήν ἐλπίδα, καινοποιεῖ τήν ὕπαρξη,
φωτίζει τούς ἀγῶνες, ἑνώνει τόν κόσμο, εἰρη-
νεύει τήν ψυχή, χαρίζει ἄρωμα αἰωνιότητος
καί ἀθανασίας  στήν ζωή μας. Τήν  ἀνάσταση
ἑορτάζουμε σήμερα. Τήν Ἀνάσταση τοῦ Χρι-
στοῦ, τήν ἀνάσταση τοῦ ἀνθρώπου, «οὔκ ἔτι
ἐλπιζομένην, ἀλλ’ ἤδη γεγενημένην» κατά τόν
ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο. Ἡ Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τό θεμέλιο τῆς χριστια-
νικῆς πίστεώς μας. Τό συγκλονιστικότερο
θαῦμα τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας, πού σημα-
τοδοτεῖ τήν ἀνάπλαση τῆς ἀνθρωπίνης  φύ-
σεως, τήν εἴσοδο στήν δόξα τῆς καινῆς κτίσεως,
τήν βιωματική πρόγευση τῆς ἐσχατολογικῆς
μας προοπτικῆς. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χρι-
στός, ἀφοῦ συνέτριψε, «χειρί παντοδυνάμῳ»
τήν δύναμη τοῦ χάους καί τοῦ θανάτου ἀνέστη
ἐκ τοῦ τάφου ἡλιόμορφος καί ἀστραπηβόλος,
συναναστήσας τό ἀνθρώπινο γένος. Ἡ Ἀνά-
σταση τοῦ Χριστοῦ συνιστᾶ ἐγγύηση καί προ-
ϋπόθεση καί τῆς καθολικῆς Ἀναστάσεως τοῦ

ἀνθρωπίνου γένους. Γι’ αὐτό σήμερα «θανάτου
ἑορτάζομεν τήν νέκρωσιν, ἅδου τήν καθαί-
ρεσιν, ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου τήν ἀπαρχήν». 

Ἡ κορυφαῖα αὐτή πανήγυρη τῆς πίστεώς
μας μέ τίς συγκλονιστικές συνέπειές της στόν
ἴδιο τόν πυρήνα τῆς ὑπάρξεώς μας  θά πρέπει
νά ἑορτάζεται  ὄχι μέ ὅρους κοσμικούς ἀλλά
βαθειά πνευματικούς καί ἐκκλησιολογικούς.
Πάσχα πανηγυρίζουμε σήμερα, πέρασμα δη-
λαδή «ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν». Τό
Πάσχα τῆς χάριτος. Τήν ἕνωσή μας μέ τό μυ-
στικό καί αἰώνιο Πάσχα, δηλαδή τόν Κύριό
μας, πού εἶναι «ἡ ἀλήθεια, ἡ ὁδός καί ἡ ἀνά-
στασις». Στήν σωτηριώδη αὐτή ἀλήθεια μᾶς
μυσταγωγεῖ ἡ ἁγία Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία μας.
Στό Πάσχα τῶν πιστῶν, στόν ἀπαστράπτοντα
πνευματικό χῶρο τοῦ θαύματος, ὅπου εἰσερ-
χόμεθα μέ καθαρές τίς πνευματικές καί σω-
ματικές μας αἰσθήσεις. «Καθαρθῶμεν τάς
αἰσθήσεις καί ὀψόμεθα τῷ ἀπροσίτῳ φωτί τῆς
Ἀναστάσεως, Χριστόν ἐξαστράπτοντα καί χαί-
ρετε φάσκοντα» ὑμνολογεῖ τό καλλίφωνο
ἀηδόνι τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Δαμασκηνός. Ὁ Ἀναστάς Κύριός μας δέν
ἄφησε στόν κόσμο μίαν μόνο ἠθική διδασκαλία.
Συνέστησε τήν Ἐκκλησία Του, ἡ ὁποῖα κατά
τόν θεῖο Παῦλο «Σῶμα Χριστοῦ» προσαγο-

«Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ, ὅσος τε ὁρατός, καί ὅσος ἀόρατος. Χριστός ἐκ νεκρῶν,
συνεγείρεσθε. Χριστός εἰς ἑαυτόν, ἐπανέρχεσθε. Χριστός ἐκ τάφων, ἐλευθερώθητε τῶν
δεσμῶν τῆς ἁμαρτίας. Πύλαι ἅδου ἀνοίγονται, καί θάνατος καταλύεται… Πάσχα Κυρίου,
Πάσχα, καί πάλιν ἐρῶ Πάσχα, τιμῆ τῆς Τριάδος. Αὕτη ἑορτῶν ἡμῖν ἑορτή  καί πανήγυρις
πανηγύρεων… Σήμερον δε τήν ἀνάστασιν αὐτήν ἑορτάζομεν, οὔκ ἔτι ἐλπιζομένην, ἀλλ’ ἤδη
γεγενημένην…». (Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Λόγος 45, Εἰς τό ἅγιον Πάσχα).
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ρεύεται.  Σῶμα τοῦ Σταυρωθέντος καί Ἀνα-
στάντος Χριστοῦ. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά λάβει
πείρα αὐτῆς τῆς ἀναστάσεως καί νά οἰκειο-
ποιηθεῖ τά πολυτίμητα δῶρα της ἔχει μόνο
μία ἐπιλογή. Ἐπιλογή ἐλευθερίας, ἀλλά καί
σωτηρίας. Νά εἶναι μέλος τοῦ παναγίου αὐτοῦ
Σώματος τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου, νά τρέφεται
καί νά ἁγιάζεται πνευματικῶς μέ τήν μετάληψη
τοῦ θεωμένου καί ἀναστημένου Δεσποτικοῦ
Σώματος καί Αἵματος ἀπό τόν κρατῆρα τῆς
ψυχοτρόφου Τραπέζης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας μας. Κάθε φορά πού κοινωνοῦμε, «μετά
φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης» τοῦ πα-
ναγίου  Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ,
Πάσχα ἐπιτελοῦμε, γιατί Πάσχα, μυστικό καί
ἅγιο, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Ἀναστάς Κύριος. 

Ἀγαπητοί μου ἀδεφοί,
Τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως στίς δύσκολες

καί ἀποκαλυπτικές ἡμέρες μας ἀποκτᾶ μία
συγκλονιστική ἐπικαιρότητα. Ζοῦμε σέ ἕνα
κόσμο πού βρίσκεται σέ πρωτοφανῆ σύγχυση,
πού παρουσιάζει στοιχεῖα βαθειᾶς παρακμῆς.
Λείπουν ἡ ἐλπίδα και ἡ προοπτική ἀπό τήν
ζωή μας. Ὄχι ἡ ἐλπίδα, πού «ἐμπορεύονται»
τά κάθε λογῆς συμφέροντα, ἐπιδιώξεις καί
ἰδιοτέλειες τῶν ἀνθρώπων. Ἀλλά ἡ ἐλπίδα,
πού εἶναι γεμάτη φῶς ἀθανασίας. Ἡ ἀλήθεια
εἶναι ὅτι ὁ Χριστός λείπει σήμερα ἀπό τήν
ζωή πολλῶν ἀπό ἐμᾶς. Ἡ ἁγία ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία μας, ἡ μία καί μοναδική Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἡ θεματοφύλαξ καί μυ-
σταγωγός τῆς δυνάμεως τοῦ Σταυροῦ καί τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, διότι Ἀνάσταση
χωρίς Σταύρωση δέν ὑπάρχει. Τό μυστήριο
τοῦ Σταυροῦ φωτίζεται μόνον ἀπό τό φῶς
τῆς Ἀναστάσεως. Μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ
Κύριος βεβαιώνει καί φανερώνει τήν νίκη τοῦ

Σταυροῦ. Ἡ ἀγάπη, καί μάλιστα ἡ σταυρωμένη
ἀγάπη, στό θεανδρικό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ
μας ἀποδεικνύεται ἀσυγκρίτως  πιό δυνατή
ἀπό τό μῖσος, ἡ ζωή πιό δυνατή ἀπό τόν θά-
νατο, ἡ ἀλήθεια ἰσχυροτέρα τοῦ ψεύδους,
ἔστω καί ἄν αὐτό φαίνεται ὅτι πρός καιρόν
κυριαρχεῖ. Αὐτήν τήν ὑπερούσια ἀλήθεια
ἐκφράζει ὁ περίφημος κατηχητικός λόγος τοῦ
ἱεροῦ Χρυσοστόμου γιά τήν ἑορτή τῆς Ἀνα-
στάσεως. Ἄς ἀκούσουμε προσεκτικά τί διδά-
σκει: «...Μηδείς ὀδυρέσθω πταίσματα, συγ-
γνώμη ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε, μηδείς φοβείσθω
θάνατον, ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος
θάνατος… Ἀνέστη Χριστός καί πεπτώκασι
δαίμονες, Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσιν ἄγγε-
λοι. Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται. Χρι-
στός γάρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κε-
κοιμημένων ἐγένετο. Αὐτῷ ἡ δόξα καί τό κράτος
εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Ἡ χάρις τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας μετά
πάντων ὑμῶν, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν ἐνδόξως  
ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντα Κύριον.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ  
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Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ ἁγία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού
παροικεῖ στίς Σέρρες καί τήν Νιγρίτα
μέ χαρά πνευματική καί αἰσθήματα βα-
θυτάτου σεβασμοῦ σέ λίγες, ἀπό σήμερα
ἡμέρες θά ἔχει τήν ὕψιστη εὐλογία καί
τιμή νά ὑποδεχθεῖ τόν Παναγιώτατο
Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολο-
μαῖο, ἐρχόμενο προφρόνως, κατόπιν
προσκλήσεώς μας, ἀπό τῆς Βασιλίδος
τῶν πόλεων, γιά νά εὐλογήσει πρωθιε-
ραρχικῶς τόν ἐδῶ κατοικοῦντα φιλογενῆ
λαό τοῦ Θεοῦ καί νά λαμπρύνει μέ τήν
ἁγία καί χαριτοφόρο παρουσία του τόν
ἐφετεινό ἑορτασμό τῆς ἱερᾶς μνήμης
τοῦ συμπολιούχου μας Νεομάρτυρος
Νικήτα, πού θυσιάσθηκε γιά τήν ἀγάπη
τοῦ Χριστοῦ, τήν δόξα τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας μας καί τόν στηριγμό τῶν
ἀδελφῶν του, τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως
τοῦ 1808.

Ὁ Πατριάρχης τοῦ ἐνδόξου Γένους
μας, ὁ ὑψιπετής ἀετός τῆς ἁγίας Ὀρθο-
δοξίας μας, ὁ μεγαλώνυμος ἄρχοντας
τῆς πατριᾶς τοῦ χριστωνύμου λαοῦ, θά
εὑρίσκεται πλησίον μας ἀπό τό ἀπόγευμα
τῆς Παρασκευῆς 17ης Ἀπριλίου ἕως τῆς
πρωίας τῆς 21ης τοῦ ἴδιου μῆνα, ὡς
εὐλαβέστατος προσκυνητής τῶν ἱερῶν
σκηνωμάτων τῆς πίστεως καί τῆς ἱστο-
ρίας τοῦ μαρτυρικοῦ μας τόπου, ὡς
ἁγιώτατος καί κορυφαῖος λειτουργός
τοῦ μυστηρίου τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας
μας, ὡς φιλόστοργος πατέρας παιδίων
εὐγενῶν καί φιλοτίμων, ὡς γλυκύς ἐμψυ-
χωτής καί συμπαραστάτης τοῦ χειμα-
ζομένου ἀπό ποικίλες δυσκολίες καί
ἀνάγκες λαοῦ μας. Ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης, ὡς πρωτεύθυνος διάκονος
καί ἐγγυητής τῆς ἁγίας καί ἀμωμήτου
πίστεώς μας, ὡς ὕψιστος ἐκφραστής καί
ἐργάτης τῆς πανορθοδόξου ἑνότητος
εἶναι πρόσωπο ἱερώτατο, καθαγιασμένο
στήν χαρμολύπη τοῦ σταυρικοῦ φρο-
νήματος καί δοξασμένο στό φῶς τῆς Ἀ-
ναστάσεως. Τό μέτρο τῆς Πατριαρχικῆς

Πρός τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως



56 Ὁ Ἅγιος Νικήτας, τεῦχος 259, Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2015

ἀξίας μᾶς τό παραδίδει ἡ ἀξιοσέβαστη
συνείδηση καί παράδοση τοῦ Γένους
μας, διατυπωμένη μάλιστα διά χειρός
αὐτοκρατορικῆς. «Πατριάρχης ἐστίν
εἰκών ζῶσα τοῦ Χριστοῦ καί ἔμψυχος,
δι’ ἔργων καί λόγων ἐν αὐτῷ ζωγραφῶν
τήν ἀλήθειαν» (Αὐτοκράτωρ Βασίλειος,
Ἐπαναγωγή τοῦ Νόμου-884 μ.Χ).

Ἡ ἐπισκοπική μου καρδία χαίρει
καί ἀγάλλεται γι’ αὐτή τήν πολυτίμητη
καί πολυσήμαντη εὐλογία τοῦ Θεοῦ
στήν ἀρχιερατική μου διακονία σέ
αὐτόν τόν εὐλογημένο τόπο καί μεγα-
λύνει δοξάζουσα τό ἅγιο καί ὑπερύ-
μνητο ὄνομα τοῦ Κυρίου μας, ὅτι μέλλει
ἐπισκέψασθαι τόν λαόν του ὁ μέγας
καί ἰσχυρός καστροφύλαξ τῆς θείας
τῶν ὀρθοδόξων παρεμβολῆς, ὁ ἄγρυ-
πνος πρωτεπίσκοπος τῆς πατρώας
εὐσεβείας, ὁ ἀνύστακτος φρουρός καί
οἰκονόμος τῆς ἑνότητος καί εὐσταθείας
τῶν ἀνά τήν Οἰκουμένη ἁγίων τοῦ
Χριστοῦ Ἐκκλησιῶν. Ἔρχεται ὁ Πα-
ναγιώτατος στήν ἀγγελοσκέπαστη
πόλη καί ἐπαρχία μας κομίζοντας μαζί
του τήν δαψιλῆ χάρη τῶν ἱερῶν προ-
σκυνημάτων καί ἁγιασμάτων τῆς Κων-
σταντίνου πόλεως, τήν παρηγορία τῆς
δακρυσμένης Δέσποινας Παναγίας τῆς
Ἁγίας Σοφίας, τήν ἱλαρότητα τοῦ ἀνε-
σπέρου φωτός τοῦ ταπεινοῦ Φαναρίου,
τήν ἀκοίμητη προσευχή τῆς Ἐκκλη-
σίας τῶν τοῦ Χριστοῦ πενήτων, τήν
δόξα, τήν εὐρυχωρία καί τό μεγαλεῖο
τῆς πονεμένης Ρωμιοσύνης, τήν ἀρχον-
τιά καί τόν πολιτισμό τῶν ἀθάνατων
καί ἀλησμόνητων κοιτίδων τῆς φυλῆς
μας.

Ἀδελφοί μου,

Μέσα στήν χαρά καί τήν γλυκειά
προσμονή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου
μας, πού θά ζήσουμε, σύν Θεῷ, σέ
λίγες ἀπό σήμερα ἡμέρες, ἡ τοπική
μας Ἐκκλησία προετοιμάζεται πυρε-
τωδῶς γιά τήν ἱστορική καί κατά πάντα
εὐλογητή καί εἰρηνοφόρο ἐπίσκεψη
τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου μας στήν πόλη καί τήν Μη-
τρόπολη μας. Γι’αὐτόν τόν λόγο, καλῶ
ὅλους σας, τόν εὐαγῆ κλῆρο, τά περί-
σεμνα τάγματα τῶν μοναχῶν, τούς
εὐγενεῖς ἄρχοντες, καί τόν φιλόχριστο
λαό μας, νά ὑποδεχθοῦμε, μέ  πηγαῖο
ἐνθουσιασμό, εἰλικρινῆ σεβασμό καί
υἱοπρεπῆ ἀφοσίωση τόν Πρῶτο τοῦ
Γένους μας, τόν σεπτό Προκαθήμενο
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας,

τήν Παρασκευή 17 Ἀπριλίου ἐ.ἔ.,
στίς 6 τό ἀπόγευμα,

στήν πλατεῖα Ἐλευθερίας
τῶν Σερρῶν,

ἀλλά καί νά εἴμεθα παρόντες μέ θερ-
μότητα ἐκδηλώσεων ἀγάπης καί τιμῆς
στήν πενθήμερη εὐλογημένη πορεία
του στήν κατά Σέρρας καί Νιγρίτα
Ἐκκλησία, ἀποτελοῦσα λίθον τίμιον
καί ἱερόν τῆς αἰγληέσσης Πατριαρχικῆς
μίτρας τῆς  Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησίας.

Ἡ δε χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος
τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εὔχομαι
νά ἁγιάζουν, νά εὐλογοῦν καί νά στη-
ρίζουν τήν ζωή σας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
16:30 Ἄφιξις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ

Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟ ΜΑΙΟΥ καί τῆς τι-
μίας συνοδείας αὐτοῦ εἰς τό ἀεροδρόμιον Χρυ-
σουπόλεως.

17:30 Προϋπάντησις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟ ΛΟΜΑΙΟΥ
καί τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ εἰς τά πρός ἀνα-
τολάς ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί
Νιγρίτης.

18:00 Ὑποδοχή τῆς Α.Θ.Π, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Κωνσταντινου πό λεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡ ΘΟΛΟΜΑΙΟΥ εἰς
τήν κεντρικήν πλατείαν τῶν Σερρῶν. Προ -
σφώνησις ὑπό τοῦ Δημάρχου Σερραίων. Ἀντι-
φώνησις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου.

18:30 Ὑποδοχή τοῦ Παναγιωτάτου ἀπό τήν
Χριστιανική Νεολαία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
τῶν Σερρῶν στό προαύλειο τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ.

19:00 Δοξολογία ἐπί τῇ εὐλογητῇ ἐλεύσει τῆς
Α.Θ. Παναγιό τητος εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν
τῶν Παμμεγίστων Ταξι αρχῶν Σερρῶν. Ὁμιλίαι.

20:00 Ἐπίσκεψις εἰς τό Ἐπισκοπεῖον Σερρῶν
καί συνάντησις  μετά τῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως καί
τοῦ Νομοῦ.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
09:45. Ἁγιασμός ἐγκαινίων τοῦ νέου Πνευ-

ματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητρο πόλεως Σερρῶν
καί Νιγρίτης. Ὁμιλία τοῦ Παναγιωτά του πρός
τήν χριστιανική Νεολαία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως.

10:30 Ἐπίσκεψις εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν
Κειμη λιαρχεῖον «ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ». Ἐγκαίνια
ἐκθέσεως ἱερῶν εἰκόνων τῶν Νεο μαρτύρων.
Ἐπίσκε ψις εἰς τόν Ἐκκλησιαστικόν Ρα διοφωνικόν
Σταθμόν «ΡΑΔΙΟ  ΚΙΒΩΤΟΣ».

11:30 Ἐπίσκεψις εἰς τόν Ἱερόν, Καθεδρικόν
καί Προσκυνημα τικόν  Ναόν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων
Μεγαλομαρτύρων Θεοδώρων Σερρῶν. Ἐπιμνη-
μόσυνος δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς  ψυχῆς
τοῦ ἀοιδίμου Μητροπο λίτου Σερρῶν Ἀποστόλου
(Χριστοδού λου), τοῦ Ἰμβρίου.

12:30 Ὑποδοχή τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατρι άρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙ-
ΟΥ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου
Σερρῶν. Δοξολογία. Ἁγιασμός ἐγκαινίων τῆς
ἀνα καινισθείσης μο ναστη ριακῆς τραπέζης.

18:00 Ὑποδοχή ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγίας Σου-
μελᾶ.

19:00 Μέγας Πατριαρχικός πανηγυρικός
Ἐσπερι νός εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν, χοροστατοῦντος
τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.

ΤΗΣ Α.Θ.Π., ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΑΠΟ 17ης ΕΩΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
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ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
07:00-11:00 Ὄρθρος καί Πατριαρχική  Θεία

Λει τουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν, προεξάρχοντος
τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενι κοῦ Πατριάρχου
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. Ὁμιλίαι.

13:00 Ἐπίσημον Γεῦμα εἰς τό Ξενοδοχεῖον
«PhilipposXenia» πρός τιμήν τοῦ Πανα γιωτάτου
Οἰκου μενικοῦ Πατριάρχου.

17:30 Ἐπίσκεψις εἰς τό ἐν Σέρραις Ἐπισκο-
πεῖον. Ὑποβολή σεβασμάτων ὑπό τῶν μονα-
στικῶν ἀδελφοτήτων, τῶν πολιτιστι κῶν συλλό-
γων καί λοιπῶν φορέων τῆς  πόλεως καί τοῦ
Νομοῦ.

19:00 Ἐπίσκεψις εἰς τό Διοικητήριον Σερρῶν.
20:00 Ἐκδήλωσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Σερρῶν καί Νιγρίτης εἰς τήν αἴθουσαν «Ἀστέρια»
τοῦ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρῶν, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρ-
ρες».

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
09:30 Ὁμιλία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμε-

νικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟ ΜΑΙΟΥ εἰς
τό Πνευματικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μη τροπόλεως
Σερρῶν καί Νιγρίτης, πρός τόν ἱερόν κλῆρον.

11:00 Ἐπίσκεψις εἰς τό 1ον Γυμνάσιον
Σερρῶν.

12:30 Ἐπίσκεψις εἰς τό Μαξίμειον Πνευμα-
τικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε ως Σερρῶν
καί Νιγρίτης. Ξενάγησις εἰς τήν ἔκθεσιν ἁγιο-
γραφίας τῶν μαθητῶν τῆς Σχο λῆς Ἁγιογραφί -
ας.

13.00 Ἄφιξις τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τό νέον
Κοινωνικόν Παντοπωλεῖον «Κιβωτός Ἀγάπης».
Ἐγκαίνια.

17:30 Ἐπίσημος ὑπο δοχή καί δοξολογία εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νι γρίτης.

18:30 Ἁγιασμός ἐγκαινίων τοῦ ἱδρύματος
φιλοξενίας ἡλικιωμέ νων ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου
Οἰκου μενικοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Τερπνήν.
Ὁμιλία τοῦ κτίτορος καί Εὐεργέτου κ. Δημητρίου
Ἀναστασιάδη. Ἀντιφώνησις τοῦ Παναγιωτά-
του.

20:00 Ἐκδήλωσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Σερρῶν καί Νιγρίτης πρός τιμήν τοῦ Παναγιω-
τάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μέ παραδο-
σιακούς σκοπούς τῆς Μικρασίας εἰς τό ἀμφιθέ-
ατρον τοῦ Τ.Ε.Ι. Κεντρικῆς Μακεδονίας, ὑπό
τόν τίτλον «Μελωδικές μνῆμες τῆς Μικρασίας».

ΤΡΙΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
10:30 Ἀναχώρησις τοῦ Παναγιωτάτου καί

τῆς τιμίας Συνοδείας αὐτοῦ ἐκ Σερρῶν.
11:30 Ἄφιξις εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἱεραπο-

στολικήν Ἀδελφότητα «Λυδία ἡ Φιλιππησία»
εἰς Ἀσπροβάλταν. Δοξολογία. Ὁμιλίαι.

Ἀναχώρησις διά Κωνσταντινούπολιν
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Πολλοί ἦσαν ἐκεῖνοι πού ἔλαβαν μέρος
καί διακρίθηκαν στόν ἀγώνα τόν
ἔνδοξο τοῦ 1821, καί τούς ὀφείλουμε

εὐγνωμοσύνη μεγάλη. Μά πιό πολύ ἀπ’
ὅλους ἦταν ὁ Κολοκοτρώνης, πού συνέβαλε
μέ τήν πίστη του τή φλογερή, τή μεγάλη ὑπο-
μονή του, τό γερό μυαλό του καί τή στρατη-
γική του ἱκανότητα, γιά νά φτάσει σέ αἴσιο
τέλος ὁ ἀνεπανάληπτος ἐκεῖνος ἀγώνας τοῦ
ἔθνους μας.

Γι’ αὐτό πολλοί προσπάθησαν νά περιγρά-
ψουν τόν ἄνθρωπο καί τήν ἀξιοσύνη του. Ξε-
χώρισα μιά σύντομη περιγραφή τοῦ Γέρου
τοῦ Μοριᾶ, πού μᾶς ἔδωσε ὁ ἀξεπέραστος
μάστορας στίς περιγραφές προσώπων καί κα-
ταστάσεων, ὁ Ν. Καζαντζάκης.

«Ἡ ζωή τοῦ Κολοκοτρώνη ἦταν ἕνα δραμα-
τικό χαρακτηριστικό ξετύλιγμα μιᾶς πλούσιας
νεοελληνικῆς ψυχῆς: πίστη, αἰσιοδοξία, πεῖσμα,
παλικαριά, σίγουρο πραχτικό μυαλό, εὐλυγισία
γεμάτη δόλους, σάν τόν Ὀδυσσέα. Ὅταν ὅλοι
οἱ καλαμαράδες πελάγωναν ἤ οἱ σακαράκες
τρώγουνταν μεταξύ τους, ὁ Κολοκοτρώνης
ἔβλεπε τήν ἁπλούστερη, σωστότερη λύση. Μα-
λακός καί καλόκαρδος ὅταν σύφερνε στό με-
γάλο σκοπό, σκληρός καί ἄγριος ὅταν ἔπρεπε.
Σκληρός καί ἄγριος προπάντων στόν ἑαυτό
του». (...)

Γύμναζε καί σκληραγωγοῦσε τόν ἑαυτό του,
γιά νά εἶναι ἕτοιμος. Μάθαινε χρόνια μέσα
στούς ξένους στρατούς τήν πολεμική τέχνη τήν

«ρέγουλα τῶν ἁρμάτων» μάθαινε στά καράβια
τό «ρισάρτο», τήν ἔφοδο, ἑτοιμάζονταν. Κι
ὅταν ξέσπασε ἡ Ἐπανάσταση βρέθηκε, πενην-
τάρης πιά, ἀπό τήν κορφή ὥς τά νύχια ὀργα-
νωμένος καί ἕτοιμος. Πάνοπλος. Εἶχε
ἀποταμιέψει γνώση μέ τό καντάρι, πονηριά, πα-
λικαριά, πείρα μεγάλη, ἔπλεκε τραγούδια κι
ἀλάφρωνε τό «ντέρντι» του, ἔρριχνε στήν κρί-
σιμη στιγμή μιά παροιμία κι ἀποστόμωνε τίς
ἀκατάστατες παρλάτες.

Πιό χιουμοριστική καί βαθιά, πιό ἐπιγραμ-
ματική διατύπωση δέ βρήκανε ὥς τώρα τά νε-
οελληνικά μας προβλήματα. 

Ὅταν, μετά τήν ἀπελευθέρωση, ἔπεσαν
ἀπάνω στήν ἁπλοϊκή μικρούλα Ἑλλάδα ὅλοι
δάσκαλοι κι ἤθελαν νά τήν ντύσουν ἀρχαῖα, νά
μιλάει ἀρχαῖα, νά κυβερνιέται ἀρχαῖα, ὁ Κολο-
κοτρώνης κουνοῦσε τό μυαλωμένο νηφάλιο κε-
φάλι του μέ θυμό καί περγέλιο «Μοῦ τή
χάλασες τήν Ἑλλάδα, βασιλιά μου!» ἔλεγε στόν
Ὄθωνα καί συνιστοῦσε μέ θυμόσοφο τρόπο
πῶς σιγά-σιγά θά πετύχαινε νά τήν κάνει νά βα-
δίζει μέ τούς Εὐρωπαίους, τούς φράγκους,
ὅπως ἔλεγε.

«Στέρεος νοῦς, κρίση κοφτερή, ἀτσάλι· τούς
μεγάλους νόμους, πού τόσο τούς μπλέκει καί
τούς περιπλέκει ἡ λογική ἀνάλυση, αὐτός τούς
ἔβλεπε μέ τό ἀητίσιο μάτι του ὅπως εἶναι:
ἁπλούς, παντοδύναμους, πού ἀλίμονο σέ
ὅποιον ξεστρατίσει καί πάρει δικό του ἀντάρ-
τικο δρόμο.

Τοῦ φιλολόγου Γεωργίου Στ. Μπακιρτζῆ
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Τή λευτεριά τῆς Ἑλλάδας τήν ἔβλεπα σάν
μιά ἱστορική ἀνάγκη, πού καμιά δύναμη δέν
μπορεῖ νά τήν ἀλλάξει. «Ὁ Θεός» ἔλεγε,
«ἔβαλε τήν ὑπογραφή του νά λευτερωθεῖ ἡ
Ἑλλάδα· δέν μπορεῖ τό λοιπόν νά πάρει πίσω
τήν ὑπογραφή του».

Ἔβλεπε ἁπλά καί γι’ αὐτό ἄσφαλτα. Μιά
φορά, στήν ὑποδοχή τοῦ Ὄθωνα ἕνας δάσκα-
λος πού πίστευε πώς ξαναφέρνοντας τήν
ἀρχαία λέξη, ξανάφερνε καί τήν ἀρχαία
Ἑλλάδα, φώναξε στά παρατεταγμένα γιά τήν
βασιλική ὑποδοχή παλικάρια: «Πῦρ, κροτοβό-
λει!». Φώναξε, ξαναφώναξε, τίποτα. Τά παλι-
κάρια δέν καταλάβαιναν. Καί τότε πετάχτηκε ὁ
Κολοκοτρώνης «Φωτιά, βρέ παιδιά!» φώναξε,
κι ἀκούστηκαν μεμιᾶς οἱ χαρούμενες ντουφε-
κιές.

Ἔτσι ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ κοίταζε κι’ ἔλυνε
ἁπλᾶ καί ἄμεσα ὅλες τίς δυσκολίες. Χωρίς νά
παραφέρεται οὔτε ἀπό τούς ἀρχαίους, οὔτε
ἀπό τούς Φράγκους. Οὔτε ἀπό τούς κοτσαμ-
πάσηδες  καί τούς Τούρκους. Στίς πιό δύσκο-
λες, στίς πιό πικρές στιγμές, ὁ νοῦς του
κρατοῦσε τήν ἰσορροπία καί δέν ἔχανε στή δρο-
σιά του. Ὅταν ἔστειλαν ἕνα μπουλούκι στρατό
νά τόν πιάσουν στό μικρό σπιτάκι του, ὅπου
περνοῦσε τίς στερνές μέρες του, κοντά στό
Ναύπλιο, ὁ Γέρος ἄνοιξε ἥσυχα τήν πόρτα:
«Τί χρειάζεται τόσος στρατός» εἶπε «γιά νά μέ
πάει στή φυλακή; Ἔφτανε νά μοῦ στείλουν ἕνα
μαλλιαρό σκυλί ἀπό ἐκεῖνα πού κάνουν θελή-
ματα μ’ ἕνα γράμμα κι ἕνα φανάρι στό λαιμό».

Εἶχε τήν ὁρμή καί τό μέτρο, ἤξερε νά ὑπο-
χωρεῖ γιά νά προχωρεῖ. Κυκλωμένος ἀπό
ἐχθρούς, Ρωμιούς καί Τούρκους, ἦταν ἀνάγκη
νά ἐπιστρατεύει ὅλη του τήν παλικαριά καί τήν
πανουργία γιά νά μή χαθεῖ τό Γένος. Συχνά τόν
παρατοῦσαν ὅλοι κι ἔμενε μόνος στά βουνά καί
ξεσποῦσε τότε στό κλάμα. Ἔκλαιε σάν τούς
ὁμηρικούς ἥρωες, μέ τά μακριά μαλλιά του καί
τήν περικεφαλαία , ἔκλαιε κι ἀλάφρωνε. Ξανά-
παιρνε κουράγιο, σχεδίαζε στό νοῦ του νέο τερ-
τίπι, ἔστελνε γραφές, τύλιγε πάλι τούς
προεστούς, ξεγελοῦσε τούς Τούρκους, ἀνεμά-

ζωνε τούς Ἕλληνες, καί ξανάρχιζε ὁ ἀγώνας.
«Ἕνας βλάχος, ἕνας πού δέν ἔχει πιθαμή

χωράφι στόν τόπο μας, ἦρθε νά μᾶς κάτσει στό
κεφάλι!», ἔλεγαν τά μεγάλα ὀνόματα, οἱ πλού-
σιοι κοτσαμπάσηδες τοῦ Μοριᾶ.

Καί δέν ἤξεραν πώς ὁ βλάχος αὐτός κι ὁ
ἀπένταρος εἶχε μέσα του ἕνα στρόβιλο δημι-
ουργικό, πού ἄδραχνε ὅλη αὐτή τήν ὕλη, τήν
ἀντίδραση, τήν τεμπελιά, τή μοχθηρία, καί τήν
ἀνάγκαζε νά περιστραφεῖ γύρω του, νά πάρει
τό σχῆμα πού αὐτός ἤθελε, νά γίνει λεύτερη
Ἑλλάδα.

Ὁ Κολοκοτρώνης μέ ὅλα τά προτερήματα
καί τά ἐλαττώματα εἶναι ἕνας ἀπό τούς ἄρχη-
γούς τῆς ράτσας μας. Ἐδῶ στήν Τριπολιτσά,
πού τήν πῆρε μέ τό μυαλό του καί τό σπαθί
του, τό χνότο του μένει ἀκόμα σκόρπιο στόν
ἀγέρα, κι ἕνας νέος μποροῦσε μέ τήν ὑπομονή
καί τή συγκέντρωση νά συμπυκνώσει, πρότυπο
κι ὁδηγό, τόν ἀδάμαστο Γέρο. Κι ἔτσι, σέ μάχη
πιά ἀόρατη καί ψυχική νά νικήσει πάλι καί νά
κουρσέψει τήν Τριπολιτσά»1.

Στό τέλος τῆς περιγραφῆς δίδεται συμβουλή
σέ κάθε νέο, κάθε Ἕλληνα θά ἔλεγα, «μέ τήν
ὑπομονή καί τή συγκέντρωση νά συμπυκνώσει,
πρότυπο καί ὁδηγό τόν ἀδάμαστο Γέρο». Ἄν
εἴχαμε ὅλοι μας ὡς πρότυπο καί ὁδηγό τό Γέρο
τοῦ Μοριᾶ, τόν Θοδωρῆ Κολοκοτρώνη, θά βρί-
σκαμε λύση σ’ ὅλα τά δυσεπίλυτα προβλήματα,
πού μᾶς ταλαιπωροῦν ὡς ἄτομα καί ὡς Ἔθνος.

Ὁ καθένας μας διαβάζοντας τήν περιγραφή
νά σκεφθεῖ σέ ποιά σημεῖα μπορεῖ νά τοῦ γίνει
πρότυπο ὁ Κολοκοτρώνης. Ἄλλος θά ὑπο-
γραμμίσει τήν τόλμη καί παλικαριά του, ἄλλος
τήν ἐπιμονή καί ὑπομονή του, ἄλλος τή μεγάλη
πίστη του στό Θεό καί τήν Θεοτόκο, ἄλλος τή
μεγαλοψυχία καί ἀμνησικακία, ἄλλος τήν ἁπλό-
τητα καί ντοπροσύνη κι ἄλλος ὅ,τι τοῦ χρειάζε-
ται. Ὅλοι καί κάτι μποροῦμε καί πρέπει νά
πάρουμε ἀπό τήν ἀνεπανάληπτη προσωπικό-
τητά του.

1. Ν. Καζαντάκη «Ταξιδεύοντας»,
Ἀθήνα 1970, σελ. 257-260.
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Τήν 13η τοῦ μηνός
Ἰανουαρίου 2015
ἡμέρα Τρίτη χτυ-

ποῦν ξαφνικά χαρμόσυνα οἱ
καμπάνες τῶν ναῶν στή μικρή
ἀκριτική πόλη Κόνιτσα καί
στίς ἄλλες πόλεις τῆς Ἑλλάδος.
Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο
Κωνσταντινουπόλεως κατέτα-
ξε ἐπίσημα στό Ἁγιολόγιο τῆς
Ὀρθοδοξίας τόν Ἁγιορείτη γέ-
ροντα Παΐσιο.

Γεννήθηκε στά Φάρασα τῆς
Καπαδοκίας στίς 25 Ἰουλίου
τοῦ 1924. Ὁ πατέρας του ὀνο-
μαζόταν Πρόδρομος Ἐζνεπίδης
καί ἡ μητέρα του Εὐλαμπία.
Εἶχε ἄλλα 8 ἀδέλφια. Στίς 7
Αὐγούστου τοῦ 1924 βαπτί-
σθηκε ἀπό τόν ἱερέα τους π. Ἀρσένιο τόν Καπαδόκη,
πού τώρα εἶναι ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας. Στήν βά-
πτισή του ἔδωσε τό ὄνομά του λέγοντας: «θέλω
καί ἐγώ νά ἀφήσω καλόγερο στό πόδι μου». Στήν
ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν (1924) ἡ οἰκογένεια
Ἐζνεπίδη ἐγκαταστάθηκε στήν Κόνιτσα. Ἕνα θαῦμα,
πού ἔγινε στόν μικρό Ἀρσένιο ἦταν καθοριστικό
γιά τή ζωή του. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἐμφανίσθηκε
ὁλοζώντανος μπροστά του καί τοῦ εἶπε: «Ἐγώ εἰμι
ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ κἄν
ἀποθάνῃ ζήσεται» (Ἰωάν. ια΄ 25-26). Ἀπό τότε ἡ
ἐπιθυμία του ἦταν νά γίνει μοναχός. Μετά τήν ἀπό-
λυσή του ἀπό τόν ἑλληνικό στρατό (1949) προσῆλθε
στήν Ἱερά Μονή Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
ὅπου ἔλαβε ρασοευχή καί τό ὄνομα Ἀβέρκιος. Τό
1956 στή μονή Φιλοθέου πῆρε τό «Μικρό Σχῆμα»
καί ὀνομάσθηκε Παΐσιος. Τό 1958 κατά προτροπή
τῆς Παναγίας ἐπανῆλθε στήν Κόνιτσα καί γιά 4
χρόνια ἔμεινε στήν Ἱερά Μονή Στομίου Κονίτσης.
Ἀπό ἐκεῖ πῆγε στό θεοβάδιστο ὄρος Σινᾶ, στό κελλί
τῶν ἁγίων Γαλακτίωνος καί Ἐπιστήμης, ὅπου ἡ
ἄσκησή του ἔφθασε σέ μέτρα ὑπεράνθρωπα. Τό
1964 ἐπέστρεψε στό Ἅγιον Ὄρος. Ἀσκήθηκε μέ
ἀδιάλειπτη προσευχή καί βαριά διακονήματα σέ
διάφορα ἀσκητήρια. Τά τελευταῖα χρόνια ἔμεινε
στό κελλί «Παναγούδα» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτ-
λουμουσίου.

Προσέτρεξαν στόν Γέροντα Παΐσιο ὀρθόδοξοι
ἀπό ὅλα τά ἔθνη καί κατά ἑκατοντάδες καί χιλιάδες

τόν ἐπισκέπτονταν τόσο
στό Ἅγιον Ὄρος ὅσο καί στό
Ἱερό Ἡσυχαστήριο Μονα-
ζουσῶν «Εὐαγγελιστής Ἰωάν-
νης ὁ Θεολόγος» στή Σουρω-
τή-Θεσσαλονίκης (ὅπου ἐκεῖ
ἐνταφιάσθηκε μετά τήν κοί-
μησή του 12 Ἰουλίου τοῦ 1994),
γιά νά λάβουν τήν εὐλογία του
καί νά ἀκούσουν τήν σοφή δι-
δασκαλία καί συμβουλή του,
ἀλλά καί νά λάβουν ἀπαντή-
σεις στά προβλήματα, πού τούς
ἀπασχολοῦσαν. Μαθητές τοῦ
Ὁσίου ὑπῆρξαμε κι ἐμεῖς. Ὁ
φίλος μου καί συγχωριανός
μου πού μένει καί ἐργάζεται
στό Σικάγο τῶν Η.Π.Α. ἦλθε
νά τόν ἀκούσει καί νά πάρει

τήν εὐχή του στό ὑπαίθριο ἀρχονταρίκι τῆς Πανα-
γούδας. Ἀφοῦ ἀκούσαμε τά σοφά λόγια του, λόγια
τοῦ Θεοῦ, διετύπωσε ὁ φίλος μου τήν ἐρώτησή
του: «Γέροντα Παΐσιε στήν Ἀμερική μᾶς παροτρύνουν
οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας νά κοινωνοῦμε κάθε
Κυριακή ἀκόμη καί χωρίς νηστεία». Ὁ Γέροντας
εἶπε: «Παιδί μου ἐδῶ ὑπάρχουν μοναχοί καί Πατέρες,
πού δέν πίνουν οὔτε νερό τήν Παρασκευή. Δέν εἶμαι
πνευματικός, ρώτησε τόν ἡγούμενο π. Χριστόδουλο,
αὐτός εἶναι Πνευματικός». Πράγματι, ὁ φίλος μου
ἐξομολογήθηκε καί πῆρε τήν ἀπάντηση: «Νά νη-
στεύεις παιδί μου, ὅσο τό ἐπιτρέπει ἡ ὑγεία σου, καί
νά προσέρχεσαι στό σωτήριο μυστήριο τῆς θείας
Κοινωνίας».

Ὁ ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης συνέγραψε τέσσερα
βιβλία καί ἡ Ἱερά Μονή τῆς Σουρωτῆς ἔχει ἐκδώσει
ἕξι θαυμάσιους τόμους μέ διδασκαλίες τοῦ Ὁσίου.
Δόκιμοι συγγραφεῖς ἔχουν γράψει στόν ἡμερήσιο
καί περιοδικό τύπο, ἔχουν ἐκδώσει περισσότερα
ἀπό 20 βιβλία γιά τήν ἁγία ζωή τοῦ Ὁσίου, πού με-
ρικά ἔχουν μεταφρασθεῖ σέ ξένες γλῶσσες. Πλήρη
ἐφαρμογή στό πρόσωπο τοῦ Ὁσίου Παϊσίου ἔχει ἡ
ρήση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου «τῶν
γάρ ἁγίων οὐχί τά ρήματα μόνον, ἀλλά καί αὐτά τά
πρόσωπα πνευματικῆς γέμει χάριτος».

Ὅσιε Παΐσιε, τώρα πού βρίσκεσαι στό φῶς τῆς
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν τῶν
ἁμαρτωλῶν.

ΑΠ. Δ. ΨΑΘΑΣ



62 Ὁ Ἅγιος Νικήτας, τεῦχος 259, Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2015

Mέσα στήν ἀναστάσιμη χαρά,
αὐτήν τήν εὐλογημένη ὥρα τῆς
λήξης τῶν κατηχητικῶν μας συγ-

κεντρώσεων, οἱ καρδιές μας εἶναι γεμάτες
ἀπό εὐγνωμοσύνη στό Θεό. Εὐγνωμοσύνη
γιά ὅλα αὐτά πού ἡ ἀγάπη Του πλούσια
μας πρόσφερε. Σήμερα ὅμως εἶναι μιά ἰδι-
αίτερα εὐλογημένη μέρα γιά μᾶς πού ἀφή-
νουμε πίσω τά ὄμορφα μαθητικά χρόνια.
Δέν ξέρω ἀπό ἀπό ποῦ νά ἀρχίσω. Τά συ-
ναισθήματα πού κυριαρχοῦν μέσα μου,
εἶναι συγκίνηση κι ἀγωνία. Συγκίνηση γιά
ὅλα αὐτά πού ἔζησα 11 ὁλόκληρα χρόνια.
Τά ὄμορφα χρόνια τῆς παιδικῆς κι ἐφηβικῆς
μου ἡλικίας κοντά στό Χριστό. Μέσα ἀπό
τό Κατηχητικό ἔμαθα ποιό εἶναι τό θέλημα
τοῦ Θεοῦ. Νά σέβομαι καί ν’ ἀκούω τίς
ἐντολές Του. Ἔμαθα καί πολλές φορές,
πόνεσα πολύ, τήν ὀμορφιά ἀλλά καί τήν
σκληράδα πού ἔχει ὁ ἀγώνας νά ξερριζώσω
τά πάθη τῆς ψυχῆς καί νά φυτέψω ἐκεῖ
κοντά τῆς ἀρετῆς λουλούδια.

Χάρηκα πού ἔκανα μέσα σ’ αὐτήν τίς
συναντήσεις μας μέ φίλους μέ τά ἴδια
ἐνδιαφέροντα. Νά ζήσουμε κάτι ὄμορφο,
κάτι ὑψηλό, κάτι εὐγενικό. Νά ζήσουμε
τόν ἴδιο τό Χριστό. Οἱ ἁγιασμοί στό Κα-
τηχητικό μας, οἱ ἐκδρομές μας τά τρα-
γούδια, οἱ χειροτεχνίες, οἱ γιορτές μας,
θά μᾶς μείνουν ἀξέχαστες. Πῶς νά περά-
σουν στή λήθη οἱ εὐλογημένες ἐκεῖνες
ὧρες τῆς Σαρακοστῆς, Χριστουγέννων
καί Πάσχα πού περιμέναμε νά ζυμώσουμε
τά πρόσφορά μας και νά τά δώσουμε
στόν ἱερέα μέ τά ὀνόματά μας καί την

προσφορά τῆς καρδιᾶς μας! Πόσα εὐχα-
ριστῶ καρδιᾶς ἀλήθεια! Τά θέματα μας
καλοβαλμένα, πάντα ἁγιογραφικά καί
πατερικά ἄλλοτε ἀπό βίους ἁγίων καί
ἄλλοτε ἀπό φωτεινά παραδείγματα ἁγίων
ἀνθ΄ρωπων, καθημερινῶν, ἁπλῶν μόρφω-
σαν τήν ψυχή μας.

Καί τώρα ἔφτασε ἡ ὥρα αὐτά πού πή-
ραμε ὅλα αὐτά τά χρόνια νά τά κάνουμε
πράξη. Τώρα πού θά βγοῦμε στή ζωή
νἄμαστε δυνατοί, μέ τόν Δυνατό Χριστό.

Εὐχαριστῶ τό Θεό πού βρέθηκα σ’
αὐτόν τόν εὐλογημένο χῶρο τῆς Ἐκκλη-
σίας.

Πολλά εὐχαριστῶ στόν Ποιμένα μας,
τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν μέριμνα καί τή
διακριτική του φροντίδα γιά τά νιάτα καί
τίς συγκεντρώσεις μας.

Εὐχαριστῶ ἐπίσης τόν πνευματικό μας
πατέρα, ὁ ὁποῖος στεκόνταν ἄγρυπνα
κοντά μας γιά τήν πορεία τῆς πνευματικῆς
μας ζωῆς.

Εὐχαριστῶ τόν ἱερέα μας γιά τίς προ-
σευχές του.

Εὐχαριστῶ ὅλους ἐκείνους πού στά-
θηκαν κοντά μας καί βάλανε τό λιθαράκι
τους γιά νά εἴμαστε σήμερα ἐδῶ.

Καί σεῖς ὅλοι ἀδέλφια μου πνευματικά
πού θά συνεχίσετε τόν ὄμορφο ἀγώνα,
φροντίστε μ’ ὅλες τίς σειρῆνες τοῦ κακοῦ
πού θά ἠχοῦν γύρω σας νά μήν διακόψετε
τό ζῆλο καί τή λαχτάρα γιά τήν ἐκκλη-
σιαστική ζωή. Ἔτσι ὅλοι μαζί θά δοξολο-
γοῦμε τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μας.
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Στή λειτουργική παράδοση τῆς Ἐκκλη-
σίας τό Πάσχα τόσο ἱστορικά, ὅσο
καί θεολογικά θεωρεῖται ἡ ἀρχαι-

ότερη ἑορτή1. Εἶναι τό ἄμωμον Πάσχα,
«Πάσχα μέγα, Πάσχα τῶν πιστῶν, Πάσχα
τό πύλας ἡμῖν τοῦ παραδείσου ἀνοῖξαν»2.
Ὁ τύπος τοῦ νομικοῦ Πάσχα ἐκπληρώνεται
στό Πάσχα τοῦ Κυρίου. Ἔτσι ἡ ἱστορία τῆς
σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἔχει μία
συνέχεια, πραγματούμενη μέσα ἀπό τό προ-
εικόνισμα τῆς νέας ἀπελευθέρωσης, πού
εἶναι ἡ ἰουδαϊκή ἑορτή, ἀλλά κυρίως μέσα
ἀπό τό γεγονός τοῦ πάθους καί τῆς ἀνά-
στασης τοῦ Κυρίου, πού εἶναι τό ἀληθινό
Πάσχα3.

Δέν εἶναι καθόλου τυχαῖο ὅτι οἱ ρίζες
τοῦ χριστιανικοῦ Πάσχα βρίσκονται στήν
Ἰουδαϊκή παράδοση. Στόν ἐνιαύσιο ἀμνό
τῆς ἐξόδου καί στήν ἐτήσια ἀνάμνηση τῆς
διάβασης ἀπό τή γῆ τῆς δουλείας στή χώρα
τοῦ φωτός καί τῆς ἐλευθερίας4. Ἡ εἰκόνα
τοῦ ἀμνοῦ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὁλοκλη-
ροῦται στό Χριστό, τόν ἀμνό τοῦ Θεοῦ5, ὁ
ὁποῖος ἑκουσίως θυσιάζεται καί προσφέ-
ρεται καί προσφέρει ὡς μέγας ἀρχιερεύς
τήν ὑπέρτατη θυσία πρός τό Θεό Πατέρα
τόν ἑαυτό Του6. Ὁ μυστικός Δεῖπνος, ὅπου
ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ γίνεται πασχάλιος βρώση
καί πόση τῶν πιστῶν, συνδύασε τό Πάσχα
τοῦ νόμου καί τό καινό Πάσχα, τό Πάσχα
τῆς Παλαιᾶς καί τό Πάσχα τῆς Καινῆς Δια-
θήκης «Διπλοῦς ὁ δεῖπνος· Πάσχα γάρ
νόμον φέρει καί Πάσχα καινόν· Αἷμα, σῶμα
Δεσπότου» σημειώνεται στό δίστιχο τοῦ
συναξαρίου τοῦ Πάσχα.

Τήν ἴδια ἡμέρα, κατά τήν ὁποία ὁ Κύριος
παρέδωσε τή Διαθήκη τήν Καινή τοῦ σώ-
ματος καί τοῦ αἵματός Του καί κατά τήν
ὥρα πού θυσιαζόταν ὁ εἰκονικός πασχάλιος
ἀμνός τῶν Ἑβραίων, ἔλαβε χώρα καί ἡ
ἀληθινή αἱματηρή θυσία τοῦ ἀμνοῦ τοῦ
Θεοῦ, τοῦ Χριστοῦ. «Ὡς πρόβατον ἐπί σφα-

Τοῦ Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ
Καθηγητῆ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
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γήν ἤχθη καί ὡς ἀμνός ἐναντίον τοῦ κείρον-
τος αὐτόν ἄφωνος»7 καί «τάς ἁμαρτίας ἡμῶν
αὐτός ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπί τό
ξύλον» τοῦ σταυροῦ8. Τό αἷμα Του ἔβαψε τή
γῆ καί ὀστοῦν αὐτοῦ, κατά τή Γραφή, δέν
συνετρίβη9.

Στόν Κύριο ὅμως δέν ἐκπληρώθηκε μόνο
ὁ τύπος τοῦ Πάσχα, τοῦ δείπνου, τοῦ ἀμνοῦ,
ἀλλά καί τό Πάσχα - διάβαση. Ὁ Κύριος δέν
διέβη τυπικῶς, ὅπως οἱ Ἑβραῖοι, ἀπό τήν
Αἴγυπτο στή γῆ τῆς ἐπαγγελίας, ἀλλ’ ἀληθῶς
ἀπό τό θάνατο στή ζωή. Ἀπό τό θάνατο καί
τόν τάφο στή μακαρία καί ἀτελεύτητη μετά
θάνατον ἀθάνατη ζωή. Ὁ τάφος ἔγινε γιά
τόν Κύριο ὅ,τι ἡ Ἐρυθρά θάλασσα γιά τούς
Ἑβραίους· ὁ πόρος τῆς διάβασης ἀπό τό φυ-
σικό θάνατο, τοῦ ὁποίου ὑπέρ ἡμῶν ὡς ἄνθρω-
πος γεύθηκε, στήν διά τῆς ἐκ νεκρῶν ἀνα-
στάσεως ἐγκαινιαζόμενη νέα πραγματικότητα.
«Χριστός ἐγερ θείς ἐκ νεκρῶν, οὐκέτι ἀποθνή-
σκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει»10.

Ὁ χρόνος, λοιπόν, καί ἡ ἱστορία τῆς σωτη-
ρίας πού ἄρχισε μέ τά γεγονότα τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης, συνεχίζονται καί μέ τό Μεσσία
ἀποκτοῦν τό πλῆρες νόημά τους, ὅπως κι
ἕνα νέο σκοπό: Ἡ τελική κοσμική νίκη τῆς
Βασιλείας φανερώνεται ἤδη μέ τό Μεσσία.
Γιά τό λόγο αὐτό τό χριστιανικό Πάσχα εἶναι
τό ἴδιο Πάσχα τοῦ ἐκλεκτοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ,
τό Πάσχα τῆς Ἐξόδου καί τῆς ἀπαλ λαγῆς
ἀπό τή δουλεία, τό Πάσχα τῆς ἐρήμου, τό
Πάσχα τοῦ ἐρχομοῦ στή γῆ τῆς ἐπαγγελίας.
Σ’ αὐτό τό Πάσχα, ὡς μία σειρά ἀπό γεγονότα,
προστίθεται τώρα μία ἀκόμη ἔννοια, ἡ τελική,
πού περιέχει ὅλες τίς ἄλλες: «Καί γάρ τό
Πάσχα ἡμῶν ὑπέρ ἡμῶν ἐτύθη Χριστός»11.
Αὐτό τό τελικό γεγονός καθιστᾶ τό χριστιανικό
Πάσχα σύμβολο τῆς νέας περιόδου τῆς ἱστορίας
τῆς σωτηρίας, πού κατευθύνεται πρός τήν
ὁλοκλήρωση τοῦ Πάσχα, μέ τήν ἀτελεύτητη
ἡμέρα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ12.

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι τό καινούριο Πά-
σχα, τοῦ θανάτου καί τῆς ἀναστάσεως τοῦ
Κυρίου, οἱ πρῶτοι Χριστιανοί τό διακήρυτταν
καί τό ὁμολογοῦσαν ἑορτάζοντάς το κατά τίς
ἑβδομα διαῖες «ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ»13 εὐχα-
ριστιακές συνάξεις. Ἡ θεία Εὐχαριστία ἀπό

τήν ἀποστολική ἐποχή μέχρι καί σήμερα εἶναι
τό κατ’ ἐξοχήν πασχάλειο μυστήριο πού τε-
λεῖται κυρίως τήν Κυριακή, τήν ἡμέρα τῆς
ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἡ θεία Εὐχαριστία
εἶναι αὐτή πού μᾶς κάνει κοινωνούς καί με-
τόχους τῆς ἀναστά σεως καί ἡ θεία Λειτουργία
εἶναι πού διατηρεῖ μέσα στήν Ἐκκλη σία τό
Κυριακόν σῶμα, τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί τό
αἷμα «τό συστάν ἐκ Πνεύματος ἁγίου, τό γεν-
νηθέν ἀπό τῆς Μαρίας Παρθένου, τό ταφέν,
τό ἀναστάν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, τό ἀνελθόν εἰς
τούς οὐρανούς καί καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ
Πατρός»14.

Ἡ κατ’ ἐξοχήν βεβαίως ἀναπαράσταση
καί ἀνανέωση τοῦ Πάσχα γίνεται κατά τήν
ἐτήσια ἱστορική ἐπέτειο τοῦ γεγονότος αὐτοῦ.
Ἡ παλαιότερη μαρτυρία γιά τόν ἐτήσιο αὐτόν
ἑορτασμό εἶναι τοῦ δεύτερου αἰώνα15.

Τό Πάσχα ἑορταζόταν ἀπό τήν ἀποστολική
ἐποχή. Στό συμπέρασμα αὐτό ὁδηγούμαστε
ἀπό τό ὅτι:

α) Οἱ πρῶτοι Χριστιανοί ὡς Ἰουδαῖοι γνώ-
ριζαν τό Ἰουδαϊκό ἑορτολόγιο, στό ὁποῖο,
ὁπωσδήποτε, εἶχαν κατορθώσει νά προβάλουν
τά γεγονότα τοῦ πάθους καί τῆς ἀνάστασης
τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ αὐτά συνέβησαν σέ μία
ἐποχή, κατά τήν ὁποία τελοῦσαν τό ἐτήσιο
Πάσχα16, β) ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶναι ὁ
πρῶτος ὁ ὁποῖος διέκρινε τό χριστιανικό
Πάσχα ἀπό τό νομικό λέγοντας ὅτι δέν πρέπει
νά ἑορτάζουμε «ἐν ζύμῃ παλαιᾷ, μηδέ ἐν ζύμῃ
κακίας καί πονηρίας, ἀλλ’ ἐν ἀζύμοις εἰλικρι-
νείας καί ἀληθείας»17 καί συνέδεσε τήν ἑορτή
τοῦ Πάσχα μέ τό πάθος καί τήν ἀνάσταση
τοῦ Κυρίου, προκαλώντας, ὅπως εἶναι γνωστό,
τήν ἀντίδραση τῶν Ἰουδαιο-χριστιανῶν, καί
γ) ὅτι, ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, ἀπό πολύ ἐνωρίς
ἡ ἀνάσταση συνδέθηκε μέ τή θεία Εὐχαριστία
καί τήν Κυριακή.

Ἀρχικά βεβαίως, καί ἀναφερόμαστε στό
χρόνο πρίν ἀπό τήν ἀποστολική Σύνοδο, ὅλοι
οἱ Χριστιανοί συνεόρταζαν τό Πάσχα μέ τούς
Ἰουδαίους. Προοδευτικά ὅμως ἐπικράτησε
νά ἑορτάζεται ὁ σταυρικός θάνατος καί ἡ
ἀνάσταση τοῦ Κυρίου τήν πρώτη Κυριακή
μετά τίς 14 τοῦ μηνός Νισάν, ἡμέρα ἑορτῆς
τοῦ νομικοῦ Πάσχα18. Στήν ἐπιλογή αὐτή συ-
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νέβαλε τό ὅτι σύμφωνα μέ τόν εὐαγγελιστή
Ἰωάννη ἡ σταύρωση τοῦ Κυρίου ἔγινε τήν
προηγούμενη ἡμέρα ἀπό τό Ἰουδαϊκό Πάσχα,
ἡ δέ ἀνάσταση τήν ἑπομένη τοῦ Σαββάτου,
δηλαδή τήν Κυριακή19. Παρά τίς διαφοροποι-
ήσεις ὡς πρός τήν ἐπιλογή τῆς ἡμερομηνίας
ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα καί τίς ἔριδες τοῦ 2ου
αἰώνα πού δημιούργησαν οἱ λεγόμενοι «Τεσ-
σαροκεσδεκατῖται»20, ἀπό τόν 3ο αἰώνα ἐπι-
κρατεῖ ἡ Κυριακή ὡς ἡμέρα τοῦ Πάσχα σέ
ὅλες τίς Ἐκκλησίες. Τό πρόβλημα ὅμως τελικά
λύθηκε ἀπό τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο (325),
ἡ ὁποία ἐπέβαλε ὁμοιομορφία ἑορτασμοῦ σέ
ὅλες τίς Ἐκκλησίες ὁρίζοντας ὅτι τό Πάσχα
θά ἑορτάζεται τήν πρώτη Κυριακή, μετά τήν
πρώτη πανσέληνο τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας. Ὁ
ὑπολογισμός αὐτός ἔγινε βάσει τοῦ ἀλεξαν-
δρινοῦ ἡμερολογίου21.

Ὁ τρόπος ἐπίσης τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα
στήν ἀρχαία Ἐκκλησία ἦταν πανηγυρικός καί
χαρμόσυνος. Ὁρισμένα στοιχεῖα τοῦ ἑορτασμοῦ
αὐτοῦ, ὅπως π.χ. ἡ νηστεία πού προηγεῖται
καί ἡ νυκτερινή ἀκολουθία μαρτυροῦν τή σύν-
δεση τοῦ χριστιανικοῦ πασχάλειου τυπικοῦ
μ’ αὐτό τοῦ ἰουδαϊκοῦ τυπικοῦ. Βεβαίως δέν
ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ Ἐκκλησία δίδει
ἐντελῶς νέο περιεχόμενο στά δύο παραπάνω
ἰουδαϊκά πρότυπα. Τό ἰουδαϊκό ἑσπερινό γεῦμα
πού τελείωνε τά μεσάνυχτα γίνεται ὁλονύκτια
ἀγρυπνία πού διαρκεῖ μέχρι τό πρωί22. Μέ
αὐτοσχέδιους ὕμνους, ἀναγνώ σμα τα, προσευχές
καί τέλεση τῆς θείας Εὐχαριστίας ἀρχικά καί
ἀπό τό 2ο αἰώνα μέ πιό συγκεκριμένη ἀκο-
λουθία, ὅπως φαίνεται ἀπό τό περίφημο ποίημα
τοῦ Μελίτωνα Σάρδεων (180 μ.Χ.) «Περί Πά-
σχα»23, πού κατά τούς εἰδικούς εἶναι ἀπόσπα-
σμα ἀπό τήν ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς24.

Ἡ νηστεία ἐπίσης τοῦ Πάσχα ἀρχικά ἦταν
δύο ἡμέρες, ὡς προετοιμασία μάλιστα τῶν
ὑποψηφίων νά βαπτισθοῦν τό Πάσχα, τήν
κατ’ ἐξοχήν βαπτισματική ἡμέρα στήν ἀρχαία
Ἐκκλησία25. Τό βάπτισμα, ὡς συμμετοχή στό
θάνατο καί τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου26, δέν
μποροῦσε παρά νά εἶναι συνδεδεμένο μέ τό
Πάσχα, πού ἀποτελεῖ τήν ἀφετηρία τοῦ ἑορ-
τολογίου τῆς χριστιανικῆς Ἐκ κλησίας27. Ἡ ἐν
λόγῳ νηστεία στά μέσα τοῦ Γ΄ αἰώνα ἔγινε μία

ἑβδομάδα28 καί ἀρχές τοῦ Δ΄ αἰώνα αὐξήθηκε
σέ 40 ἡμέρες κατά μίμηση τῆς νηστείας τοῦ
Χριστοῦ29.

Ἔτσι σιγά σιγά ὁλοκληρώνεται ἡ προπα-
ρασκευαστική τοῦ Πάσχα περίοδος μέ τή Με-
γάλη Ἑβδομάδα καί τή Μεγάλη Τεσσαρακο-
στή30. Κυρίαρχη θέση στόν ἑορτασμό τοῦ
Πάσχα εἶχε ἠ παννυχίδα τοῦ Μεγάλου Σαβ-
βάτου, ἡ λαμπροφόρος «καί τοῦ μεγάλου φωτός
ἀντίτυπος» κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τό θεολό-
γο31, κατά τήν ὁποία γίνονταν τά βαπτίσματα
καί οἱ ὧρες πού ἀκολουθοῦσαν καλύπτονταν
μέ προσευχές, δεήσεις, ψαλμούς, ἀναγνώσματα
καί ἀκρόαση κηρύγματος. Ἡ ἀκολουθία, ὅπως
ἀναφέραμε, διαρκοῦσε μέχρι τίς πρωϊνές ὧρες
καί ὁλοκληρωνόταν μέ τή θεία Λειτουργία
καί τήν Κοινωνία ὅλων τῶν πιστῶν. Κατά τό
μεσονύκτιο λάμβανε χώρα καί τό ἄνοιγμα τοῦ
πασχαλίου φωτός, σύμβολο τοῦ ἀναστάντος
Χριστοῦ πού «ἦν τό φῶς, τῶν ἀνθρώπων»32

καί τῆς λαμπρότητος πού λύει τό σκότος τῆς
ἁμαρτίας. 

Ἡ ἑορτή τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου πα-
ρατεινόταν ἑπτά ἀκόμη ἡμέρες, τή Διακαινήσιμο
λεγόμενη ἑβδομάδα, ἡ ὁποία λογιζόμενη ὡς
μία ἡμέρα ἔληγε τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ ἤ
ἀντί πασχα33. Ἀναλυτική περιγραφή τῆς ἑορτῆς
τοῦ Πάσχα τόν Δ΄ αἰώνα μᾶς δίδει ἡ Αἰθερία34.
Κατά τή μεταγενέστερη βυζαντινή περίοδο ἡ
ἑορτή τοῦ Πάσχα ἔγινε ἀκόμη πιό λαμπρή καί
πλουτίσθηκε μέ ἐξαίρετους ὕμνους μεγάλων
ὑμνογράφων τῆς Ἐκκλη σίας, ὅπως τοῦ Δα-
μασκηνοῦ, τῆς Κασσιανῆς κ.ἄ.

Σημασία πάντως ἔχει ὅτι τό Πάσχα, τό γε-
γονός τῆς ἀναστά σεως πού πλήρωσε μέ φῶς
τά πάντα, τόν οὐρανό, τή γῆ καί τά καταχθόνια,
ἀποτελεῖ τό κέντρο τῆς λατρευτικῆς μας ζωῆς.
Ἡ ζωή τοῦ καθενός μας πλέον πηγάζει ἀπό
τό γεγονός τῆς ἀναστά σεως τοῦ Χριστοῦ. Μαζί
Του συσταυρώθηκε καί πέθανε ὁ ἄνθρω πος
τῆς ἁμαρτίας, ὁ παλαιός ἄνθρωπος τῶν παθῶν
καί τῆς κατάρας, ὁ ὑπόδουλος στό φόβο τοῦ
θανάτου καί τῆς φθορᾶς. Τώρα ὅμως ὁ θάνατος
ἔχει συντριβεῖ. «Ἐπικράνθη, γιατί κατηργήθη.
Ἐπικράνθη, γιατί ἐνεπαίχθη. Ἐπικράνθη, γιατί
ἐνεκρώθη. Ἐπικράν θη γιατί ἐδεσμεύθη»35.
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Στόχος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μέσα ἀπό τή
λατρεία της νά κάνει τό μήνυμα τῆς ἀναστάσεως
ὄχι ἕνα ἐτήσιο μόνο βίωμα, ἀλλά μία καθημερινή
ὑπόθεση καί ἐμπειρία πού θά πιστοποιεῖ ὅτι
εἴμαστε σωσμένοι ἐν Χριστῷ. Εἴμαστε τέκνα
τῆς ἀναστάσεως, περιπα τοῦντες «ἐν καινότητι
ζωῆς»36, μέτοχοι τῆς ζωῆς καί τῆς κατά τοῦ
θανάτου νίκης τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ.

Μιλήσαμε ἤδη, ἐν συντομίᾳ, γιά τόν πα-
σχάλειο χαρακτήρα τοῦ βαπτίσματός μας,
ὅπως ἐπίσης καί γιά τήν Κυριακή ἡ ὁποία σέ
ἑβδομαδιαία βάση μᾶς θυμιζει τήν ἀνάσταση.
Εἶναι ἡ «ἀπαρχή τῆς ἀναστάσεως»37, ἡ «ἀρχή
τῆς κτίσεως» τοῦ παλαιοῦ καί τοῦ νέου κό-
σμου38. Κάθε λατρευτική προσευχή σέ καθη-
μερινή βάση ἔχει ὡς στόχο νά μᾶς συνδέσει μέ
τό μυστήριο τοῦ σταυρωθέντος καί ἀναστάντος
Χριστοῦ καί νά μεταμορφώσει τή ζωή μας.
Ἐκεῖνο ὅμως τό μυστήριο πού κατ’ἐξοχήν
ἀποτελεῖ ἀνάμνηση καί ἐμπει ρία «τοῦ σταυροῦ,
τοῦ τάφου, τῆς τριημέρου ἀναστάσεως, τῆς εἰς

οὐρανούς ἀναβάσεως, τῆς ἐκ δεξιῶν καθέδρας,
τῆς δευτέρας καί ἐνδόξου πάλιν παρουσίας»
Του39 εἶναι, ὅπως καί πάλι τό ξανατονίσαμε, ἡ
θεία Εὐχαριστία. Τό μυστήριο αὐτό βαστάζει
τό βάρος τοῦ μεγάλου μυστηρίου τοῦ Πάσχα,
τοῦ Πάσχα τοῦ Κυρίου μέ τήν πλήρη του
μορφή· τοῦ δείπνου, τῆς κοινωνίας τοῦ ἀμνοῦ,
τῆς μετοχῆς στή νίκη κατά τοῦ θανάτου καί
τῆς διάβασης στήν ἀθάνατη ζωή. Ὁσάκις ὁ
πιστός κοινωνεῖ τοῦ μυστηρίου τῆς θείας
Εὐχαρι στίας «Πάσχα ἐπιτελεῖ» κατά τόν ἱερό
Χρυσόστομο, χθές, σήμερα, αὔριο, καθημερι-
νά40.

Μετοχή, λοιπόν, στή θεία Εὐχαριστία καί
γενικότερα στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας
σημαίνει μετοχή στό γεγονός τῆς ἀναστάσεως
τοῦ Κυρίου μας, σημαίνει ὁμολογία τῆς πα-
σχάλιας πίστης μας, σημαίνει πρόγευση τῶν
ἐσχάτων καί βίωση «ἐν ἐσόπτρῳ» τῆς ἀνέσπερης
ἡμέρας τῆς Βασιλείας Του.
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ΕΞ ΟΙΚΕΙΩΝ ΤΑ ΒΕΛΗ
Πρίν λίγο καιρό ἡ τρομοκρατία τῶν «τζιχαντιστῶν» μουσουλμάνων στό Παρίσι σκόρπισε

τόν τρόμο καί τήν φρίκη. Νεκροί, ἀθῶα θύματα, ὑπῆρξαν πολλοί δημοσιογράφοι καί
δοικητικοί ὑπάλληλοι τῶν γραφείων ἑνός σατιρικοῦ γαλλικοῦ περιοδικοῦ στό κέντρο τοῦ
Παρισιοῦ καί πελάτες ἑνός ἑβραϊκοῦ παντοπωλείου σέ συνοικία τοῦ Παρισιοῦ. Καί ἡ λαϊκή
ἀγανάκτηση ὑπῆρξε ἀκόμη μεγαλύτερη ἀπό τόν φόβο καί τήν φρίκη. Μετά τήν αἱματηρή
αὐτή ἑκατόμβη τόσων θυμάτων ἀκούστηκαν ἀπό ἐπίσημα στόματα σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο,
ἀλλά καί ἁπλῶν πολιτῶν, δηλώσεις καταδικαστικές τῆς πρωτοφανοῦς σέ ἀγριότητα αὐτῆς
συμπεριφοροᾶς τῶν φανατικῶν μουσουλμάνων στήν καρδιά τοῦ Παρισιοῦ. Ἀπό ὅλα, ὅσα
εἰπώθηκαν, ξεχωρίζουμε τά λόγια τοῦ δημάρχου τοῦ Ρότερνταμ, ὁ ὁποῖος πραγματικά
ξέσπασε ἀπευθυνόμενος πρός τούς φανατικούς μουσουλμάνους. Εἶπε μεταξύ ἄλλων:
«Φαίνεται πραγματικά ἀδιανόητο νά ἀντιδρᾶ κάποιος στήν ἐλευθερία. Αὐτό εἶναι ἠλίθιο.
Ἄν δέν σᾶς ἀρέσει ἡ ἐλευθερία, ἑτοιμάστε τά πράγματά σας καί φύγετε. Ἄν δέν σᾶς ἀρέσει ἡ
Δύση… στά τσακίδια!».

Ὁ δήμαρχος τοῦ Ρότερνταμ, πού δήλωσε τά παραπάνω, εἶναι ὁ ἴδιος μουσουλμάνος,
ὀνόματι Ἀμπουτσαλέμπ, γιός ἰμάμη καί μετανάστευσε ἀπό τό Μαρόκο στήν Ὁλλανδία σέ
ἡλικία δεκαπέντε ἐτῶν. Ἡ ἀγανάκτηση, πού ἐξέφρασε ὁ δήμαρχος τοῦ Ρότερνταμ ἐναντίον
τοῦ ἰσλαμικοῦ φανατισμοῦ τῶν «τζιχαντιστῶν», εἶναι ἀγανάκτηση ἑνός μουσουλμάνου.
Ἀλλά αὐτό δέν εἶναι παράδοξο, ἀπό μιά ἄποψη εἶναι ἀπολύτως φυσιολογικό.

Πραγματικά ἀξίζει ἐδῶ νά ἀναρωτηθοῦμε ποιοί πλήττονται ἀπό τήν τρομοκρατία τῶν
«τζιχαντιστῶν». Πλήττονται ἀσφαλῶς οἱ δυτικές κοινωνίες, στίς ὁποῖες ἁπλώνεται ἕνα
πέπλο τρόμου καί ἀνασφάλειας. Πλήττονται ἐπίσης καί οἱ δυτικές οἰκονομίες, πού θά ὑπο-
χρεωθοῦν νά ἐπωμισθοῦν τό δυσβάστακτο κόστος τῆς ἀντιμετώπισης τῆς τρομοκρατικῆς
ἀπειλῆς καί τῆς πρόληψης ἀνάλογων τρομοκρατικῶν κτυπημάτων. Πλήττονται ἀκόμη οἱ δη-
μοκρατικές ἐλευθερίες καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, καθώς πολλοί θά φανοῦν πρόθυμοι
νά ἐγκρίνουν ἤ, ἔστω, νά ἀνεχθοῦν τόν περιορισμό τους στό ὄνομα τῆς πανθομολογουμένης
ἀνάγκης ἀντιμετώπισης τῆς τρομοκρατικῆς ἀπειλῆς. Μέ λίγα λόγια ἀπό τήν τρομοκρατία
τῶν «τσιχαντιστῶν» πλήττονται σχεδόν οἱ πάντες. Ἀλλά δέν γνωρίζουμε ἄν πλήττεται
κανένας τόσο, ὅσο πλήττονται οἱ ἴδιοι οἱ μουσουλμάνοι. Ὅσοι ζοῦν στίς δυτικές κοινωνίες
μοιραῖα θά δοῦν τίς κοινωνίες αὐτές νά γίνονται πιό ἐπιφυλακτικές καί ἴσως ἀφιλόξενες
ἀπέναντί τους. Ποιό λοιπόν τό ὄφελος; Μήπως τελικά θύματα τοῦ ἰσλαμικοῦ φανατισμοῦ
εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ μουσουλμάνοι; Βλέποντας ἔτσι τά πράγματα λέμε ὅτι ἡ ὀργισμένη ἀντίδραση
τοῦ μουσουλμάνου δημάρχου τοῦ Ρότερνταμ ἐναντίον τοῦ ἰσλαμικοῦ φανατισμοῦ δέν εἶναι
παράδοξη, ἀλλά ἀπό μιά ἄποψη εἶναι ἀπολύτως φυσιολογική.

Χ.Ν.Χ.

TA ΔΥΣΚΟΛΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι νέος ἀλλά καί ἀργότερα ὡς ὥριμος δέ σκέπτεται τά γηρατειά. Σάν

διαβεῖ ὅμως τό Ρουβίκωνα τῶν 50 καί 60 ἐτῶν, ἀρχίζει νά ἀκούει τό βαρύ βηματισμό τους.
Τότε ὑποψιάζεται ὅτι πλησιάζουν, ἔρχονται, ἦρθαν. Τό μαρτυροῦν τά συμπτώματά τους.

Νοιώθει τό σῶμα νά πονεῖ, τήν ἀντοχή του νά λιγοστεύει, καί τή μνήμη του νά παρουσιάζει
κενά. Τότε ἀρχίζει νά φοβᾶται τά χειρότερα. Ὑπάρχουν καί χειρότερα; Ἀσφαλῶς. Εἶναι ἡ τα-
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πείνωση πού κουβαλοῦνε τά γηρατειά. Ἡ ἀπώλεια τῆς ἀξιοπρέπειας καί ἡ κού-
ραση - ἀγανάκτηση - τῶν ἄλλων ἀπό τίς ἰδιοτροπίες καί γενικά τή γηροκό-
μηση.

Ὁ ψαλμωδός στόν 70 ψαλμό, στίχο 9 ἁπλώνει χέρια βοηθείας πρός τό Θεό
καί ζητεῖ: «Μή ἀπορρίψῃς με εἰς καιρόν γήρως, ἐν τῷ ἐκλείπειν τήν ἰσχύν μου
μή ἐγκαταλίπῃς με». Στή δύσκολη περίοδο τῶν γηρατειῶν ὁ ψαλμωδός κατα-
φεύγει σέ Κεῖνον, πού δέ διαψεύδει τίς ἐλπίδες τοῦ ἀνθρώπου καί μέ τήν πα-
ρουσία Του δίνει δύναμη καί κουράγιο γιά νά ἀντιμετωπιστοῦν σωστά καί οἱ
πιό δύσκολες καταστάσεις.

Ἐκεῖ πού ἀνθρωπίνως ὅλα εἶναι μαῦρα καί σκοτεινά, ὅταν δέ διαφαίνεται
κάποιο φῶς ἐλπίδας, ὁ Θεός ξέρει πῶς θά ἐνισχύσει τόν πιστό καί θά κάνει νά
μή χάσει τήν ἐλπίδα του. Θά φωτίσει ὅμως καί τούς οἰκείους γιά νά δείξουν
κατανόηση στόν ἀσθενή γέροντα, στήν ἀνήμπορη γερόντισσα, νά ἐξοπλισθοῦν
μέ ὑπομονή στό ὄντως δύσκολο ἔργο τῆς περιποίησης καί τῆς φροντίδας τοῦ
ἀπόμαχου καί τῆς ἀπομάχου τῆς ζωῆς, πού τά πολλά χρόνια καί τά βάσανα
τούς φόρτωσαν μέ κάποιες ἰδιοτροπίες.

Ὅσοι ἤδη εἰσήλθαμε στή δύσκολη αὐτή περίοδο τῆς ζωῆς νά σιγοψιθυρί-
ζουμε τήν ἡμέρα ἀλλά καί τίς ἀτέλειωτες νύχτες τῆς ἀϋπνίας ἤ ὀλιγοϋπνίας τό
στίχο τοῦ ψαλμοῦ: «Κύριε εἰς καιρόν γήρως», ὅταν μᾶς ἐγκαταλείπουν οἱ σω-
ματικές, γιατί ὄχι καί οἱ διανοητικές δυνάμεις, Ἐσύ στάσου κοντά μας καί στή-
ριξέ μας νά μή κλονιστοῦμε καί χάσουμε τό θάρρος μας. Κάνε νά περάσουμε
εἰρηνικά τά δύσκολα χρόνια τῶν γηρατειῶν κι ἄν Ἐσύ τό ἐπιτρέψεις χωρίς
ὀδύνες, μέ σῶες τίς φρένες μας μά καί ζωντανή τήν πίστη μας σέ Σένα. Αὐτή
θά εἶναι ἡ μεγαλύτερη παρηγοριά μας.

Αὐτά ὅλα ἔχουσα ὑπόψη της ἡ στοργική μάνα μας, ἡ Ἐκκλησία σέ κάθε λει-
τουργία ἀπευθύνει θερμή αἴτηση: «Χριστιανά τά τέλη τῆς ζωῆς μας, καί καλήν
ἀπολογίαν τήν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ αἰτησώμεθα».

Ὅσοι καί ὅσες μπήκαμε ἤδη στά γηρατειά καλόν εἶναι νά προσθέτουμε στήν
παραπάνω αἴτηση αὐτά πού ἔγραψε φωτισμένος γέροντας, πού πρόσφατα
ἐκοιμήθη: «βοήθησέ με Κύριε, νά συνειδητοποιῶ ὅλο καί βαθύτερα τήν πραγ-
ματικότητα ὅτι μπῆκα στά γηρατειά, ὥστε νά μή γίνωμαι τυραννικός ἤ βαρετός
ἤ ἐπαχθής ἤ ἀσυμπαθής καί σιχαμερός στούς γύρω μου καί ἰδιαίτερα στούς
τυχόν συνεργάτες μου».

Γ.Στ.Μ.

ΑΓΙΑΣΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Πνευματική καί ἁγιασμένη θεωροῦσε τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ὁ Φώτης

Κόντογλου, γιατί δέν εἶχε μόνο ὑλικούς σκοπούς καί ὑλικές αἰτίες
ἀλλά πρωτίστως καί κυρίως πνευματικούς (ές).

Συνήθως οἱ ἐπαναστάσεις γίνονται ἀπό ὑλικές αἰτίες:
«σκλαβιά, στέρηση, κακοπέραση, βασανιστήρια, περιφρό-
νηση». Κι ὅταν κάποιες ἀπό αὐτές θεωροῦνται πνευματικές
στήν πραγματικότητα δέν εἶναι. Τήν ἐλευθερία λ.χ. τήν
ἑννοοῦν ὡς δυνατότητα νά κάνει ὁ ἄνθρωπος ὅσα νομίζει
σωστά καί δίκαια γιά τή ζωή του αὐτή, τήν ὑλική ζωή,
χωρίς νά πιστεύει πώς ὑπάρχουν καί ἄλλα γιά τά ὁποῖα

πρέπει νά ἐπιδιώκει, ὅπως εἶναι ἡ ψυχή καί ἡ θρησκεία.
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Ἡ ἑλληνική ἐπανάσταση, ὅμως δέν ἔγινε οὔτε εἶχε ὡς αἰτία μόνο τίς ὑλικές στερήσεις
καί «τήν κακοπάθηση τοῦ κορμιοῦ μοναχά» εἶχε καί καθαρά πνευματικές αἰτίες, ὅπως
φαίνεται στούς στίχους τοῦ τραγουδιοῦ: 

Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστιν, τήν ἁγίαν,
γιά τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερίαν,
γι’ αὐτά τά δύο πολεμῶ·
κι ἄν δέν τά ἀποκτήσω,
τί μ’ ὠφελεῖ νά ζήσω;
Αὐτά διακήρυσσαν καί οἱ μεγάλοι ἥρωες τοῦ ’21.
• Ὁ στρατηγός Μακρυγιάννης σέ πλεῖστα σημεῖα τῶν ἀπομνημονευμάτων του: α). «…

Νά μάθουν νά θυσιάζουν γιά τήν πατρίδα τους καί τή θρησκεία τους περισσότερη ἀρετή,
νά ζήσουν ὡς ἄνθρωποι σ’ αὐτήν τήν πατρίδα καί μ’ αὐτήν τήν θρησκείαν. Χωρίς ἀρετήν
καί πόνο εἰς τήν πατρίδα, καί πίστη εἰς τήν  θρησκείαν τους ἔθνη δέν ὑπάρχουν»1. β). Ἡ
πατρίδα τοῦ κάθε ἀνθρώπουκαί ἡ θρησκεία εἶναι τό πᾶν καί πρέπει νά θυσιάζει καί πα-
τριωτισμόν καί νά ζῆ αὐτός καί οἱ συγγενεῖς του ὡς τίμιοι ἄνθρωποι εἰς τήν κοινωνία»2.

• Ὁ Κολοκοτρώνης: «Παιδιά μου! Πρέπει νά φυλάξετε τήν πίστη σας καί νά τήν
στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τά ἅρματα, εἴπατε πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ
πατρίδος. Ὅλα τά ἔθνη τοῦ κόσμου ἔχουν καί φυλάττουν μιά θρησκεία. Καί αὐτοί οἱ
Ἑβραῖοι, οἱ ὁποῖοι κατατρέχοντο καί μισοῦντο καί ἀπό ὅλα τά ἔθνη, μένουν σταθεροί εἰς
τήν πίστη τους»3.

• Ὁ Ὀδυσσέας Ἀνδροῦτσος.
«Ἤτανε φαίνεται ἀπό τό Θεό γραμμένο ν’ ἁδράξουμε τ’ ἅρματα μιά μέρα καί νά

χυδοῦμε καταπάνου στούς τυράννους μας, πού τόσα χρόνια ἀνελεήμονα μᾶς τυραγνεύουν…
Οἱ ἐκκλησίες μας γενήκανε τζαμιά καί ἀχούρια τῶν τουρκῶν· κανένας δέ μπορεῖ νά πεῖ,
πώς τάχα ἔχει τίποτε ἐδικό του, γιατί τό ταχιά βρίσκεται φτωχός, σάν διακονιάρης στή
στράτα… Ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε χέρια, γνώση καί νοῦ· ἄς εἴμεθα, ἀδέρφια, βέβαιοι πώς ὁ
Χριστός μας, ὁ πολυαγαπημένος, θά βάλει τό χέρι ἐπάνω μας… ἄς ὠφεληθοῦμε ἀπό τήν
περίσταση», δηλαδή τήν στάση τοῦ Ἀλῆ πασᾶ ἐνώπιον τῆς Πύλης, «ὁπού ἔστειλε γιά
ἐλόγου μας· μία ὥρα, πρέποντας εἶναι νά ξεσπάσει αὐτό τό μαράζι, ὁπού μᾶς τρώγει τήν
καρδιά. Στά ἄρματα, ἀδέλφια! Ἤ νά ξεσκλαβωθοῦμε ἤ ὅλοι νά πεθάνουμε. Καί βέβαια,
καλύτερο θάνατο δέν μπορεῖ νά προτιμήσει κάθε χριστιανός καί Ἕλληνας»4.

Γι’ αὐτό στήν ἐπανάσταση, πήγαιναν μπροστά πλῆθος ρασοφόροι, μοναχοί, ἱερεῖς καί
δεσποτάδες μέ τό σταυρό στό χέρι καί τραβοῦσαν ἀπό πίσω οἱ λαϊκοί, ἄλλοι μέ λάβαρα
καί εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίου Δημητρίου, τοῦ Ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἄλλοι πάλι κραδαίνοντας ὅ,τι μποροῦσε νά χρησιμεύσει στή μάχη μέ
τούς ἄπιστους τυράννους.

Νά κλείσουμε τό σχόλιό μας, ὅπως ἀρχίσαμε, μέ τόν Φώτη Κόντογλου: «Λοιπόν, δέν
εἶναι ἁγιασμένη ἡ Ἐπανάστασή μας, δέν εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία ματωμένη γιά νά φυλάξει τήν
πίστη μας· (…) Ἡ ἀληθινή Ὀρθοδοξία εἶναι πλοῦτος καί ρίζα ἀθανασίας, εἶναι φυτρωμένη
βαθειά στήν καρδιά τοῦ ὀρθοδοξώτατου λαοῦ μας»5.

Γ.Στ.Μ.

1.  Γ. Μακρυγιάννη, «Ἀπομνημονεύματα», σ. 87, ἐκδόσεις Γαλαξία.
2. ὅ.π., σ. 91.
3. Θ. Κολοκοτρώνη, «Λόγος στήν Πνύκα» Νεοελληνικά Ἀναγνώσματα ΣΤ΄ Γυμνασίου,

Ἀθήνα 1975, Ο.Ε.Δ.Β. σ. 15.
4. Κείμενα τῆς Μεθορίου 19 σ. 11. «Τό εἰκοσιένα, ἡ κιβωτός τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ».
5. ὅ.π., σ. 115.
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Μέσα στό ζοφερό σκοτάδι πούἀγκαλιάζει τήν ἀνθρώπινη ὕπαρ-ξη, στά μεσάνυχτα τοῦ πόνου,τῆς ἀρρώστιας, τῆς ἀνέχειας, τῆς ἀδικίας,τῆς ἀπογνώσεως, ἡ Ἐκκλησία προσκα-λεῖ:«Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρουφωτός». Χριστός Ἀνέστη!Ὅσο κι ἄν φαίνονται παράλογα καίὀδυνηρά ὅσα συμβαίνουν γύρω μας καίμέσα μας, ὑπάρχει ὡστόσο νόημα στήνἀνθρώπινη ζωή. Ἡ δικαιοσύνη καί ἡ ἀγάπητοῦ Θεοῦ πῆραν τήν πιό θριαμβευτικήἔκφρασή τους μέ τήν ἀνάσταση τοῦ Χρι-στοῦ, καταργώντας τή δεσποτεία τοῦ μί-σους καί τοῦ θανάτου. Ἐδῶ κορυφώνεταιτό αἰώνιο πασχαλινό μήνυμα τοῦ Εὐαγ-γελίου. Ὁ Θεός «ἐγείρας αὐτόν (τόν Χρι-στόν) ἐκ νεκρῶν», «ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷαὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, ὑπεράνω πάσηςἀρχῆς καί ἐξουσίας καί δυνάμεως καί κυ-ριότητος καί παντός ὀνόματος ὀνομαζο-μένου οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλάκαί ἐν τῷ μέλλοντι, καί πάντα ὑπέταξενὑπό τούς πόδας αὐτοῦ» (Ἐφεσ. 1, 20-22).Ὅλες οἱ ἄλλες ἐξουσίες καί ἀρχές τοῦ κό-σμου τούτου, ὅσο κι ἄν παρουσιάζονταικατά καιρούς σκληρές καί ἀκαταγώνιστες,τελικά εἶναι εὔθραυστες καί ἐφήμερες.Στόν ἀναστάντα, λοιπόν, Κύριο στηριχθεῖτε

μέ ἐμπιστοσύνη ἀπόλυτη. Ἑνωθεῖτε μέΑὐτόν σέ κοινωνία μυστηριακή μέ τό βά-πτισμα καί τή θεία Εὐχαριστία, γινόμενοισυμμέτοχοι στόν θάνατο, τήν ταφή καίτήν Ἀνάστασή Του. Αὐτό τό λυτρωτικόμυστήριο τοῦ Πάσχα ζοῦμε ἐν χαρᾷ οἱ πι-στοί καί προγευόμαστε τήν αἰώνια ζωήπού μᾶς χάρισε μέ τό Πάθος καί τήν Ἀνά-στασή Του.«Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρουφωτός» καί δεχθεῖτε τό μυστικό μήνυματοῦ Πάσχα. Τό πασχαλινό φῶς ἀποκαλύ-πτει τή σταθερή σχέση Ἀναστάσεως καίΣταυρώσεως καί μᾶς προσκαλεῖ νά ἀπο-δεχθοῦμε τή λογική τῆς ἑκούσιας θυσίας,
ὡς μορφή ζωῆς, πού νικᾶ κάθε εἴδους θά-
νατο. Κάθε εἰλικρινής θυσία, πού γίνεταιμέ ἀνιδιοτελή ἀγάπη, ἀποκτᾶ νόημα ἀνα-στάσιμο. Δίνει πασχαλινό νόημα στήνἀνθρώπινη ὕπαρξη. Ἡ ἀνάσταση βρίσκεταιμέσα στόν σταυρό· ὅταν τόν δεχόμαστε,ἐλεύθερα, ὅπως ὁ Χριστός, ἀπό ἀγάπη γιάτόν Θεό καί τούς συνανθρώπους μας. Γι’αὐτό καί ὅλοι, ὅσοι Τόν ἀκολούθησαν μέσυνέπεια καί ἀφοσίωση, ἔζησαν τίς πιόμεγάλες δυσκολίες, συμφορές καί στερή-σεις, ἀκόμη καί τό μαρτύριο, μέσα σ’ αὐτήτή σταυροαναστάσιμη εὐφροσύνη. Τούτητή χαρά πού καμιά στέρηση, κανείς διωγ-

ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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μός, καμμιά συκοφαντία καί κανείςκατατρεγμός δέν μπόρεσε νά τούςτήν ἀφαιρέσει, καθώς ἀγκάλιαζαντό σταυρό τους μέ τό βλέμμα στόνἀναστάντα Χριστό.«Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνε-σπέρου φωτός». Ἕνα φῶς, πούδέν προορίζεται ἀποκλειστικά γιάμερικούς ἐκλεκτούς ἀνθρώπους ἤλαούς, οὔτε περιορίζεται μόνο σ’αὐτούς, ἀλλά πού θά πρέπει ν’
ἀγκαλιάσει τούς πάντες, χωρίς δια-
κρίσεις ἐθνῶν, φυλῶν, χρωμάτων,
καταγωγῆς. Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν,Αὐτός πού εἶναι τό φῶς, πού «φω-τίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενονεἰς τόν κόσμον», μεταμορφώνειτά πάντα, κάθε μορφή ζωῆς, σχέ-σεων καί ἐξελίξεως. Μέ τήν ἔγερσήΤου, «τό ἀνθρώπινον σύμπαν τῶντοῦ ᾍδου ἀπάρας πυθμένων εἰςοὐρανούς ἀνεβίβασεν». Ὅλοι οἱἄνθρωποι, ὅλοι οἱ λαοί ἔχουν δι-καίωμα στή νίκη, στήν ἀγάπη, στήχαρά τῆς Ἀναστάσεως. Καί ἡἘκκλησία, ἐκστατική μπροστά στίςπαγκόσμιες διαστάσεις τοῦ γεγο-νότος, ψάλλει: «Ἡ ἀνάστασίς σου,Χριστέ Σωτήρ, ἅπασαν ἐφώτισεντήν οἰκουμένην», «Πεφώτισται τάσύμπαντα τῇ Ἀναστάσει σου, Κύ-ριε». Ὁλόκληρη ἡ κτίση ἀποκτᾶνέο φῶς: «Νῦν πάντα πεπλήρωταιφωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τάκαταχθόνια».

* † Ἀναστασίου, Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων
καί πάσης Ἀλβανίας, 

Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, 
ἐκδ. «Μαΐστρος», Ἀθήνα 2007, σσ. 51-56.

«Καί ἀναβλέψαι θεωροῦσιν
ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος»

Μάρκ. ιστ΄ 4

Μετράω τούς λίθους τούς μεγάλους σφόδρα,
πού ἀπ’ τά βήματά μου ἀπεκύλησες.

Θυμᾶμαι τά πανύψηλα βουνά,
πού στέκονταν μπροστά μου ἀπειλητικά,
καί Σύ μέ ἕνα Σου λόγο τά ἰσοπέδωσες.

Ἀναπολῶ τά ὁρμητικά ποτάμια,
πού ἀπ’ τούς στόχους μου μέ χώριζαν
καί Σύ μέ ἕνα μόνο βλέμμα Σου,
τά στέγνωσες.

Σ’ εὐχαριστῶ!
Καί δέομαί Σου, Κύριε, νά μήν ξεχνῶ
ὅλες ἐκεῖνες τίς μικραναστάσεις,
πού ἡ Ἀνάστασή Σου στή ζωή μου ἔφερε.

Κι ὅλο νά ἐλπίζω καί νά προσδοκῶ
τοῦ μέλλοντος αἰῶνος τή ζωή
καί τή μεγάλη Ἀνάσταση
τοῦ δεύτερου ἐρχομοῦ Σου.

Ἀσπασία Κακούρη



ΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
Η ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ;

Ἀρχικά ἔχουμε τήν κατάργηση τῆς πολυ-
σύλλαβης παραλλάγης μέ τήν μονοσύλλαβη.
Δηλαδή, τό Ἄνανες, Νέανες, Νανά, Ἅγια ἀντι-
καθίσταται μέ τίς μονοσύλλαβες Πα, Βου, Γα,
Δι, Κε, Ζω, Νη πού ἀποτελοῦν εὔφωνους συλ-
λαβισμούς τῶν ἑπτά πρώτων γραμμάτων τοῦ
ἑλληνικοῦ ἀλφάβητου. Γίνεται ἔπειτα ἡ σαφής
καταμέτρηση τοῦ χρόνου κι ὁ κανονισμός τῶν
σχετικῶν σημαδιῶν. Ἔχουμε πλέον τόν ὁρισμό
τῶν διαστημάτων καί τῶν κλιμάκων τῶν 3
γενῶν (Διατονικό, Χρωματικό, Ἐναρμόνιο).
Δηλαδή ὁ κάθε ἦχος ἔχει τή δική του κλίμακα
καί συγχρόνως γίνεται καί ὁ καθορισμός τῆς
ἐνέργειας τῆς κάθε φθορᾶς. Μία ἀκόμη ση-
μαντική ἀλλαγή εἶναι καί αὐτή: Κρατήθηκαν
10 ἀπό τά 15 φωνητικά σημάδια. Αὐτά εἶναι
τά γνωστά σέ ὅλους ἴσον, ὀλίγον, πεταστή,
κεντήματα, κέντημα, ὑψηλή, ἀπόστροφος,
ὑπορροή, ἐλαφρόν καί χαμηλή. Καταργήθηκαν
τά ἑξῆς 5. ὀξεία, πελαστόν, κούφισμα, δύο
ἀπόστροφοι καί κρατημοϋπόρροον. Ἀπό τά
40 ἄφωνα σημάδια καταργήθηκαν τά 35 καί
ἔμεναν 5 καί εἶναι: ἡ βαρεία, τό ψηφιστόν, τό
ὁμαλόν, τό ἕτερον ἤ σύνδεσμος καί τό ἀντικέ-
νωμα. Καταργήθηκαν τό τρομικόν, τό ἐκστρε-
πτόν, τό πίασμα, τό ἀντικενωκύλισμα, τό κύ-
λισμα, ἡ παρακλητική, τό λύγισμα, τό ἐπέγερμα,
τό τρομικόν σύναγμα, τό ψηφιστόν σύναγμα,
τό ξηρόν κλάσμα, τό ἀργοσύνθετον, τό γορ-
γοσύνθετον, τό οὐράνισμα, ὁ θεματισμός ἔσω,
ὁ θεματισμός ἔξω, τό θές καί ἀπόθες, τό πα-
ρακάλεσμα, τό χόρευμα, τό σείσμα, τό σύναγμα,
τό τρομικόν παρακάλεσμα, τό ψηφιστόν πα-
ρακάλεσμα, τό ἡμίφωνον, τό ἡμίφθορον καί

τό θέμα ἁπλοῦν.
Εἰσάγονται νέα σημάδια: μαρτυρίες, φθορές

καί σημάδια διαίρεσης τοῦ χρόνου. Ἁπλο-
ποιοῦνται ἐπίσης καί τά ἐκτεταμένα παλαιά
ἀπηχήματα τῶν ἤχων. Τέλος, πολύ σημαντική
ἀπόρροια τῆς νέας μεθόδου ἦταν ὅτι ἐξηγήθηκε
τό περιεχόμενο τῶν θέσεων καί τῶν μεγάλων
ἀποστάσεων ὁλογράφως μέ τό μεταγραφικό
ἔργο τῶν τριῶν Διδασκάλων καί τῶν μαθητῶν
τους (Πέτρου Ἐφεσίου, Πέτρου Ἁγιοταφίτου,
τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων Ἰωάσαφ, Ματθαίου,
Νικολάου, Νικηφόρου καί Θεοφάνους). Ἀπό
τά εἶδη μελοποιΐας λησμονεῖται πλέον τό
παλαιό στιχηραρικό μέλος, ἐκλείπει τό Κον-
τακάριο καί βαθμιαία ἐξαφανίζεται τό Μαθη-
ματάριο καί τό Κρατηματάριο.

Αὐτή λοιπόν ἡ μουσική μεταρρύθμιση τοῦ
1814 εἶναι ὁ σπουδαιότερος σταθμός τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς μας μουσικῆς. Ἄν μάλιστα
ἀναλογιστοῦμε τό χρόνο καί τίς συνθῆκες
κάτω ἀπό τίς ὁποῖες πραγματοποιήθηκε, θά
ἀντιληφθοῦμε ὅτι τό ἐγχείρημα ἀποκτᾶ ξεχω-
ριστή ἀξία καί σπουδαιότητα.

Ὅπως ὅμως κάθε νέα προσπάθεια ἀντιμε-
τωπίζεται μέ σκεπτικισμό καί καχυποψία, ἔτσι
καί οἱ τρεῖς αὐτοί Διδάσκαλοι ἀντιμετωπίσθη-
καν ἀπό τούς τότε συναδέλφους τους, ἀλλά
καί ἀπό μεταγενέστερους δασκάλους καί μου-
σικολόγους, μέ καχυποψία καί, σέ μερικές πε-
ριπτώσεις, μέ μεγάλη σκληρότητα. Παρά τίς
διαφορετικές ἀπόψεις καί τίς ἐπικρίσεις ἤ
ἀκόμη καί τίς κατακρίσεις κάποιων Ἑλλήνων
καί ξένων ἐρευνητῶν, θά πρέπει νά σταθοῦμε
στό γεγονός ὅτι οἱ τρεῖς αὐτοί δάσκαλοι ἐγκαι-
νίασαν μία νέα περίοδο πού ἔδωσε ἀφορμές
στήν ἐπιστήμη τῆς μουσικολογίας, ἡ ὁποία

τοῦ Χρήστου Καραμάνη,
Καθηγητῆ Μουσικῆς

Γ΄

* Ὁμιλία, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στόν «ΟΡΦΕΑ» Σερρῶν τήν 1η Δεκεμβρίου 2014.
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ἰδιαίτερα στήν πατρίδα μας ἔχει λίγα χρόνια
παρουσίας, νά ἀνοίξει νέους ὁρίζοντες γιά τό
συγκεκριμένο μουσικό σύστημα.

Ἀσφαλῶς καί δέν μποροῦμε νά ἰσχυριστοῦμε
ὅτι οἱ τρεῖς Διδάσκαλοι ἔπραξαν τό τέλειο.
Αὐτό, ἄλλωστε, φαίνεται καί ἀπό τήν ἀναγ-
καιότητα πού προέκυψε γιά σύσταση ἀναθεω-
ρητικῆς μουσικῆς Ἐπιτροπῆς στά 1881 ἀπό τό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο γιά νά ἀντιμετωπι-

σθοῦν τά προβλήματα πού προέκυψαν ἀπό
τήν μεγάλη αὐτή ἀλλαγή. Τά μέλη, μάλιστα, τῆς
Ἐπιτροπῆς ἀναγνωρίζουν στήν ἔκθεσή τους
πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τό ἔργο τῶν τριῶν Διδα-
σκάλων, τό ὁποῖο ἔγινε ὁ ἀσφαλής δρόμος γιά
νά συνεχίσει τήν πορεία της ἡ μουσική παράδοση
τῆς Ὀρθοδοξίας.

Δέν θά ἤθελα νά Σᾶς κουράσω μέ ὁρολογίες
καί μουσικούς κανόνες σχετικά μέ τίς ἀντιρρήσεις
πού ὑπάρχουν γιά τό ἔργο τῶν τριῶν Διδασκά-
λων. Σήμερα, ἄλλωστε, ἔχει παγιωθεῖ τό θεω-
ρητικό σύστημα ἀλλά καί ὁ τρόπος τοῦ ψάλλειν.
Οἱ ὅποιες διαφορές ἔχουν νά κάνουν μέ τίς το-
πικές παραδόσεις οἱ ὁποῖες ἔχουν δημιουργηθεῖ,
κυρίως στήν πατρίδα μας, καί ὄχι τόσο στό θε-
ωρητικό σύστημα τῆς μουσικῆς μας, διότι, γιά
νά εἴμαστε πραγματικοί καί εἰλικρινεῖς τά θεω-
ρητικά τῆς μουσικῆς σέ ἐλάχιστους ἐνδιαφέρουν.
Ὁ πιστός μέσα στήν Ἐκκλησία θέλει νά ἀκούσει
σεμνή καί κατανυκτική ψαλμωδία γιά νά μπο-

ρέσει νά βοηθηθεῖ στήν προσευχή του.
Γι’ αὐτό καί στίς περισσότερες σχολές ἐκμά-

θησης τῆς ψαλτικῆς, ὅλα τά χρόνια μέχρι καί
τίς ἡμέρες μας, ξεχωριστή βαρύτητα δίδεται
στό πρακτικό μέρος καί ὄχι στό θεωρητικό. Οἱ
ὅποιες θεωρητικές διαφορές ἐνδιαφέρουν ἐλά-
χιστους ἀπό τούς συνανθρώπους μας καθώς
καί τά προβλήματα πού δημιουργοῦνται. Γι’
αὐτό ἄλλωσε σέ κάθε ἐπιστήμη καί σέ κάθε

τομέα ὑπάρχουν οἱ εἰδικοί γιά
νά τά ἐπιλύουν καί ἐμεῖς νά
εἰσπράττουμε τό ἀποτέλεσμα τῶν
ἐρευνῶν τους.

῎Εντυπη ἔκδοση νέων βι-
βλίων μέ τήν καινούρια παρα-
σημαντική καί ὀφέλη.

Καθιερώνεται λοιπόν ἡ νέα
Μέθοδος καί ἀρχίζει ἡ ἐκτύπωση
νέων βιβλίων μέ τήν παρασημαν-
τική. Τό δύσκολο ἔργο τῆς ἐκτύ-
πωσης τό ἀνέλαβε ὁ Πέτρος Μα-
νουήλ στό Βουκουρέστι τό 1820.
Ἐκεῖ τυπώνεται γιά πρώτη φορά
τό «Νέον Ἀναστασιματάριον».
Ἀκολουθεῖ καί δεύτερο βιβλίο
ἀπό τόν ιδιο, χωρισμένο σέ δύο
μέρη: α) τό σύντομο Δοξαστάριον
τοῦ Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ

Πελοποννησίου καί β) τό Τριώδιο τοῦ ἰδίου.
Παράλληλα οἱ τρεῖς Διδάσκαλοι ἀναθέτουν
στόν μαθητή τους Θάμυρη τήν ἐκτύπωση δικῶν
τους χειρογράφων τήν ἴδια ἐποχή στό Παρίσι.
Πρῶτο τυπώνεται τό θεωρητικό του Χρύσανθου
καί ἔπειτα τό Δοξαστάριον τοῦ Πέτρου Λαμ-
παδαρίου.

Τά ὀφέλη ἀπό αὐτές τίς ἔντυπες ἐκδόσεις
ἦταν πράγματι μεγάλα. Ἀπαλλάχθηκαν οἱ μα-
θητές ἀπό τούς κόπους τῆς ἀντιγραφῆς καί τίς
δαπάνες καί βρῆκαν πλέον τήν ἐλευθερία τους
νά μποροῦν καί νά μελετοῦν ὄχι μόνο αὐτά
πού ἤξερε ὁ ψάλτης τῆς ἐκκλησίας τους ἀλλά
καί πάμπολλα ἄλλα μαθήματα. Βέβαια τήν
ἐποχή αὐτή παρατηρεῖται τό ἑξῆς φαινόμενο:
Στίς κατά καιρούς ἐκδόσεις μουσικῶν βιβλίων
καταγραφόταν μᾶλλον ἠθελημένα καί ἡ ὑπο-
κειμενική ἑρμηνεία τοῦ ἐκδότου. Ὁ Γεώργιος
Βιολάκης ἀναφέρει γι’ αὐτό τό θέμα σέ ἐπιστολή
του πρός τόν Οικουμενικό Πατριάρχη Κων/νο
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τόν Ε΄ ὅτι ἐπειδή στήν ἀρχή ὑπῆρχε ἔλλειψη
τοῦ Δοξασταρίου τοῦ Πέτρου τοῦ Πελοποννη-
σίου πολλοί τύπωναν τό βιβλίο αὐτό μέ τό
ὄνομα τοῦ Πέτρου. Βέβαια, μέσα στή δική τους
ἔκδοση ἔβαζαν καλλωπιστικά στοιχεῖα δικά
τους μέ ἀποτέλεσμα ἕνα π.χ. Δοξαστικό νά
ὑπάρχει ἐκεῖ μέ διαφορετικές παραλλαγές.
Ἔφτασε καί στό σημεῖο ἀκόμα καί ὁ ἴδιος ὁ
Βιολάκης νά ἀπορεῖ γιά τό ποῦ βρίσκεται τό
πρωτότυπο μέλος τοῦ Πέτρου. Μήπως καί στίς
μέρες μας δέν γίνεται αὐτό; Θά μποροῦσα νά
ἀπαριθμήσω πολλά παραδείγματα. Θά ἀνα-
φερθῶ μόνο σέ ἕνα. Τό «Δύναμις» τοῦ Μπαλα-
σίου τοῦ Ἱερέως. Ὅποια Θεία Λειτουργία κι ἄν
ἀνοίξετε, θά τό βρεῖτε μέσα καί ἄν τό μελετήσετε,
θά δεῖτε ὅτι σέ καμιά δέν εἶναι ἴδιο. Ἄς ἐλπίσουμε
ὅτι κάποτε θά σταματήσει αὐτή ἡ συνήθεια καί
θά ἔλθουμε πάλι στό κλασικό, τό ὁποῖο εἶναι
καί τό πιό ὡραῖο.

Ἀνακεφαλαιώνοντας ἄς θυμηθοῦμε καί τά
ὀφέλη ἀπό τήν καθιέρωση τῆς νέας μεθόδου.

1) Μετέβαλε τήν συμβολική καί στενογραφική
ἰδιότητα τῶν φθόγγων σέ τέλεια ἀνάγνωση,
χωρίς νεωτερισμούς. Ἐπεξηγήθηκαν, δηλαδή,
θέσεις καί ἀποτυπώθηκαν στό χαρτί μέ τόν κα-
λύτερο δυνατό τρόπο ἀπαλλάσσοντας τούς μα-
θητές ἀπό τή δύσκολη καί ἐπίπονη προσπάθεια
ἀπομνημόνευσης μεγάλων μελωδικῶν γραμμῶν.

2) Συμπεριέλαβε στό ἐξηγητικό της ἔργο πα-
λαιές μελωδίες. Δέν τίς ἔβαλε στό περιθώριο.
Τουναντίον πάνω σ’ αὐτές στηρίχθηκε ἡ Νέα
Μέθοδος. Δέν ἔγραψαν πρῶτα δικά τους μα-
θήματα οἱ τρεῖς Διδάσκαλοι ἀλλά φρόντισαν
πρώτιστα νά μεταγράψουν τίς παλαιές μελωδίες
ἔτσι ὥστε νά ὑπάρξει συνέχεια στήν Παραδοση
καί οἱ ἴδιοι νά μήν κατηγορηθοῦν ὅτι δέν εἶναι
συνεχιστές αὐτῆς. Ὕστερα μελοποίησαν τά δικά
τους μαθήματα.

3) Μείωσε τό χρόνο ἐκμάθησης τῆς ψαλτικῆς
τέχνης σέ μονοψήριο ἀριθμό ἐτῶν. Πρίν τή Με-
ταρρύθμιση ἦταν φύσει ἀδύνατο νά μάθει κά-
ποιος τήν ψαλτική τέχνη σέ λιγότερο ἀπό 20
χρόνια. Τώρα μπορεῖ νά τήν μάθει μέ πολλή
ὑπομονή καί κόπο σέ πολύ λιγότερα χρόνια.
Θά μποροῦσαν παιδιά νά ψάλλουν σέ ἀναλόγιο
ἤ νά δίνουν συναυλίες μέ τήν παλαιά Παραση-
μαντική; Ἐννοεῖται πώς ὄχι! Αὐτό ὅμως τό κα-
τάφεραν οἱ τρεῖς Διδάσκαλοι μέ τήν Νέα Μέθοδο

πού μᾶς ἄφησαν. Καί
4) Συνετέλεσε στήν εὐρεία ἐκμάθηση τῆς

Βυζαντινῆς Μουσικῆς σέ πάρα πολλούς ἀνθρώ-
πους, εἴτε αὐτοί εἶναι νέοι εἴτε εἶναι ἡλικιωμένοι,
εἴτε εἶναι ἄνδρες ἤ καί γυναῖκες.

Γενικά μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι παρά τά ἐπι-
μέρους προβλήματα, τά ὁποῖα ὑπάρχουν σέ
κάθε ἀνθρώπινο ἔργο, οἱ τρεῖς Διδάσκαλοι τῆς
Μεταρρύθμισης πέτυχανα ἕνα εἶδος κωδικο-
ποίησης τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, μεταρ-
ρύθμισαν μέ συστηματικό τρόπο τή μουσική
γραφή καί μᾶς ἔδωσαν τήν εὐκαιρία ἡ μουσική,
πού ψάλλουμε σήμερα, νά εἶναι ἡ ἴδια, ἡ ὁποία,
ἄν καί δέχθηκε τίς ἀρνητικές ἐπιδράσεις τοῦ
χρόνου καί τίς κατά καιρούς φθοροποιές ἱστο-
ρικές συνθῆκες, νά παραμείνει στήν οὐσία ἀναλ-
λοίωτη. Οἱ ἀναλύσεις πού ἔγιναν στά διάφορα
μέλη δέν ἔθιξαν τή βάση τοῦ θεωρητικοῦ συ-
στήματος τῆς ὀκταηχίας καί ἡ παράδοση τηρή-
θηκε μέ πολύ σεβασμό καί εὐλάβεια.

Ἡ νέα σημειογραφία, θά λέγαμε ἁπλά, ἦλθε
στήν ὥρα της. Διότι ἦταν αὐτό πού περίμεναν
ὅλοι μέσα ἀπό μία πολύχρονη μουσική διεργασία
καί ἀπό πολλές ἀπόπειρες γιά ἀλλαγή. Ξεπήδησε
στόν ἀναγκαῖο χρόνο μέσα ἀπό τά σπλάγχνα
τῆς παράδοσης, ἡ ὁποία τήν συντηροῦσε. Ἀνδρώ-
θηκε γρήγορα γιά νά παίξει τόν ἱστορικό της
ρόλο. Δέν μπορεῖ, ἄλλωστε, νά μήν μνημονευθεῖ
τό γεγονός ὅτι εἶναι τό μοναδικό ἀπό τά μουσικά
συστήματα γραφῆς, τό ὁποῖο δέν ἀφομοιώθηκε
ἀπό τό σύστημα τοῦ πεντάγραμμου. Ὅλα τά
ἄλλα μουσικά συστήματα διαφόρων λαῶν χά-
θηκαν καί ὑποτάχθηκαν στό πεντάγραμμο!

Κλείνοντας θά ἤθελα νά παραθέσω τήν προ-
τροπή τοῦ Μητροπολίτου Προικοννήσου Φιλο-
θέου, ὁ ὁποῖος μᾶς συμβουλεύει τά ἑξῆς! «Οἱ
σήμερον ὑπάρχοντες ἱεροψάλται θά ἦτο
εὐκταῖον, ἐάν μετά ζήλου ἐπεδίδοντο εἰς μόνην
τήν μελέτην τῶν μαθημάτων τῶν ἀρχαίων τῆς
Ἐκκλησίας μουσουργημάτων καί θείων ἀσμάτων,
τῶν διά τῆς νέας μουσικῆς γραφῆς, ὀρθῶς καί
καλῶς λίαν ὑπό τῶν τριῶν Διδασκάλων Χρυ-
σάνθου, Γρηγορίου καί Χουρμουζίου ἀναλυ-
θέντων, ἀποφεύγοντες νεωτερισμούς κατά τήν
προφοράν ἤ κατά τήν γραφήν ἤ κατά τήν ἔκθε-
σιν».

Εὐχαριστῶ πολύ‼!
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Στήν ταπεινότητά μου ἔλαχε νά
καταθέσω στήν ἀγάπη σας ὁρι-
σμένες σκέψεις γιά τήν προσωπικό-

τητα καί τήν προσφορά τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα
πατρός Εὐσεβίου, πνευματικοῦ πατρός γενομένου τῶν περισσοτέρων ἀπό μᾶς πού
συμμετέχουμε στήν λατρευτική αὐτή σύναξη.

Κάποτε ὁ Κύριος, ἀπευθυνόμενος στούς μαθητές του, εἶπε: «ὅταν ποιήσητε
πάντα τά διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὅτι ὅ ὠφείλομεν ποιῆσαι
πεποιήκαμεν» (Λουκ. 17, 10).

Τήν ἐντολή αὐτήν ἐφάρμοσεν ὁ μακαριστός Γέροντας μέ ἀπόλυτη ἀκρίβεια σ’
ὅλη τήν ἐπίγεια βιοτή του, ταπεινώνοντας ὑπερβολικά τόν ἑαυτό του καί αὐτο-
προσδιοριζόμενος ὄχι μόνον ὡς δοῦλος ἀλλά καί ὡς κεγχριαῖος μοναχός· δηλ.
τόσο μικρός καί ἀσήμαντος ὅσο μικρό καί ἀσήμαντο εἶναι ὡς πρός τό μέγεθός του
τό κεγχρί.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος,
πνευματικός ἀδελφός καί ἐπιστήθιος φίλος τοῦ Γέροντα, χαρακτήρισε τόν πατέρα
Εὐσέβιο σέ ἐκδήλωση πού ἔγινε πρός τιμή του στή Θεσ/νίκη στίς ἀρχές τοῦ
1914, ὡς ἀναζητητή τοῦ ἀπολύτου, μέ τήν ἔννοια ὅτι βίωνε τήν ὀρθόδοξη
πνευματικότητα μέ ἀπόλυτη συνέπεια, χωρίς παρεκκλίσεις καί συμβιβασμούς.

Ἄλλοι τόν χαρακτήρισαν ὡς παρόμοιο, ἰσάξιο καί ἰσοδύναμο μέ τούς τρεῖς
ἱεράρχες, γιατί, ὅπως ἐκεῖνοι, ἔτσι καί ὁ μακαριστός Γέροντας ἦταν διδάσκαλος
οἰκουμενικός· ὄχι οἰκουμενιστής. Ἡ πνευματική καί κοινωνική του προσφορά δέν
περιορίστηκε μόνο στόν ἑλλαδικό  χῶρο. Ἐπεκτάθηκε καί σ’ ἄλλες χῶρες, ὅπως
α) στή Γαλλία, ὅπου δίπλα στόν ἀββᾶ Πιέρ βοηθοῦσε καί περιέθαλπε παρα-

στρατημένους ἀνθρώπους τῆς νύχτας, κατασκευάζοντας καί
κουβαλώντας δέματα, γεγονός πού τοῦ προκάλεσε ἀνήκεστο
βλάβη στό ἐριστικό του σύστημα, βλάβη ἡ ὁποία, ὡς «σκόλοψ

Τοῦ Φιλοκτήμονα Χ. Φάκα

ΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ
ΓΕΡΟΝΤΑ

π. ΕΥΣΕΒιο ΒΙΤΤΗ*



* Ἐκφωνήθηκε στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Ἀντωνίου Σερρῶν κατά τήν τέλεση τοῦ ἱ. μνημοσύνου γιά τήν ἀνάπαυση
τῆς ψυχῆς τοῦ Γέροντα.

τῇ σαρκί», τόν συνόδευε σ’ ὅλη του τή ζωή, β) στή
Γερμανία καί γ) γιά πολλά χρόνια στή Σουηδία,
ὅπου προσέφερε ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες στόν ἐκεῖ
ἀπόδημο Ἑλληνισμό.

Ἡ τεράστια θεολογική καί φιλοσοφική του συγ-
κρότηση, ἡ εὐαισθησία του, ἡ εὐγένειά του, ἡ λε-
πτότητα καί διακριτικότητά του καί τό μεγάλο
συγγραφικό του ἔργο καθώς καί ἡ ἄρνησή του νά
δεχθεῖ ἀξιώματα πού τοῦ προσφέρονταν, μᾶς θυ-
μίζουν τόν ἅγιο Γρηγόριο τό Θεολόγο.

Ἡ πνευματική καί κοινωνική του προσφορά
(ἄγνωστη στούς πολλούς) μᾶς θυμίζει τό τεράστιο
καί πολλαπλό κοινωνικό ἔργο τοῦ Μεγ. Βασιλείου.
Ὅ,τι εἰπώθηκε γι’ κεῖνον, ὅτι «ἦταν σύμβουλος
ἀγαθός, παραστάτης δεξιός, τῶν θείων ἐξηγητής,
τῶν πρακτέων καθηγητής, γήρως βακτηρία, πί-
στεως ἔρεισμα», ἰσχύει ἀπόλυτα καί γιά τό Γέ-
ροντα. Πόσες φορές δέν ἐπισκεπτόταν ἀσθενεῖς
ἀδελφούς στά σπίτια τους ἤ στά νοσοκομεῖα ἀκόμη
καί τίς μεταμεσονύκτιες ὧρες, ξενυχτώντας κοντά
τους καί συνοδεύοντάς του καμιά φορά καί στό
ἐξωτερικό! Τόν πόνο καί τήν δοκιμασία τῶν
ἀδελφῶν ἔκανε προσωπική του ὑπόθεση. Ἡ φράση
τοῦ Παύλου «τίς ἀσθενεῖ καί οὐκ ἀσθενῶ, τίς
σκανδαλίζεται καί οὐκ ἐγώ πυροῦμαι» (Β΄ Κορ.
11, 29) δέν τοῦ ἐπέτρεπε «κατεχθῆναι ἀπό τοῦ
ὕπνου» (Πράξ. 20, 9).

Πολλές πτυχές τῆς ζωῆς τοῦ Γέροντα, ὅπως ἡ
προάσπιση τῶν χριστιανικῶν ἀληθειῶν, ὅταν αὐτές
πολεμοῦνταν ἀπό τόν ὁποιοδήποτε, ἡ μαχητικό-
τητά του καί προπαντός ἡ ἀπέραντη, ἡ θυσιαστική
ἀγάπη γιά ὅλους, ἀνεξαρτήτως χρώματος, ἐθνικό-
τητας, θρησκείας κ.λπ. μᾶς θυμίζουν τόν ἱερό Χρυ-
σόστομο. Ἕνας Γάλλος ἱστορικός, ὁ Gregoir,
ἀναφερόμενος στόν ἱ. Χρυσόστομο, γράφει: «ἦταν
σκληρός γιά τήν ἁμαρτία καί γεμάτος εὐσπλαχνία
γιά τούς ἁμαρτωλούς». Χαρακτηρισμός  πού προ-
σιδιάζει ἀπόλυτα στό μακαριστό Γέροντα Εὐσέβιο.

Γιά τόν π. Εὐσέβιο ὁ κατ’ ἀλήθειαν βίος, ἡ
ὄντως ζωή εἶναι σχέση, ἀγάπη, κοινωνία καί ἐπι-
κοινωνία μέ τό Θεό καί τούς ἀνθρώπους. Εἶναι
γνωστό ὅτι ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης ἔμεινε γνω-
στός στήν ἱστορία ὡς ὁ μαθητής τῆς ἀγάπης. Νο-
μίζω ὅτι καί γιά τόν πατέρα Εὐσέβιο ὁ

χα ρα κτη ρισμός πού ἀνταποκρίνεται πλήρως στήν
προσωπικότητά του καί τήν προσφορά του εἶναι
ὅτι ἦταν ὁ ἐκφραστής τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης.

Βίωνε καί ἐξέφραζε τήν γνήσια, τήν πηγαία, τήν
εἰλικρινή καί ἀνιδιοτελή ἀγάπη, πού πάντα στέγει
πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει»
καί ποτέ δέν ἐκπίπτει, ὅπως τήν περιγράφει ὁ
Ἀπόστ. Παῦλος στό 13 κεφάλαιο τῆς Α΄ πρός Κο-
ρινθίους ἐπιστολῆς του. Στό πόνημά του: «Ἐμεῖς
καί ἡ ἀγάπη μας» χαρακτηρίζει τήν γνήσια ἀγάπη
ὡς καθολική, ἐπειδή ἀγκαλιάζει τούς πάντες, ἐνῶ
τήν ἀγάπη πού ἐκφράζεται σέ ὁρισμένα μόνο πρό-
σωπα τήν ἀποκαλεῖ «ὄχι σωστή ἀγάπη, ἀλλά λειψή
ἤ καί ὄχι σπάνια ἀγάπη ἀρρωστημένη καί παθολο-
γική. Τήν ἀλήθεια αὐτήν τήν ξεκαθάρισε μέ ἀπό-
λυτη σαφήνεια ὁ Κύριος  στήν ἐπί τοῦ ὄρους
ὁμιλία του, ὅταν εἶπε: «ἐάν ἀγαπήσητε τούς
ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθόν ἔχετε; οὐχί καί οἱ
τελῶναι τό αὐτό ποιοῦσι;» (Ματθ. 5, 46). «Ἐγώ δέ
λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν, εὐλογεῖτε
τούς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μι-
σοῦσιν ὑμᾶς καί προσεύχεσθε ὑπέρ τῶν ἐπηρεα-
ζόντων ὑμᾶς καί διωκόντων ὑμᾶς» (Ματθ. 5, 44).

Γιά ὅλους ἐμᾶς πού τελούσαμε κάτω ἀπό τήν
πνευματική πατρότητα τοῦ Γέροντα καί γιά τήν πε-
ριοχή μας γενικότερα ἡ ἐδῶ παρουσία του ἦταν με-
γάλη εὐλογία. Πῶς μποροῦμε νά ξεχάσουμε τίς
στιγμές πού βιώναμε στό ἐξομολογητήριό του ἐξο-
μολογούμενοι μέ συντριβή τά ἁμαρτήματά μας καί
συμμετέχοντας στή συνέχεια στίς ὡραῖες, ἐποικο-
δομητικές καί ἐπωφελεῖς συζητήσεις, ἐμβαθύνον-
τας στίς πιό βαθιές θεολογικές ἔννοιες τῆς πίστης
μας! Οἱ στιγμές αὐτές ἦταν μιά πνευματική ὄαση
στήν ξηραΐλα, τήν ἐρημιά καί στήν πεζότητα τῆς
ζωῆς μας.

Ἡ κοίμηση τοῦ γέροντα καί ἡ ἐκδημία του
ἄφησε μέσα μας ἕνα τεράστιο καί δυσαναπλήρωτο
κενό. Μᾶς παρηγορεῖ ὅμως ἡ βεβαιότητα ὅτι ἀπό
ἐκεῖ πού βρίσκεται τώρα - καί βρίσκεται χωρίς
ἀμφιβολία στόν παράδεισο - εὔχεται, δέεται καί
πρεσβεύει στόν πανάγαθο Θεό γιά τήν πνευματική
μας προκοπή καί τή σωτηρία μας.

Ὁ Θεός νά μᾶς ἀξιώσει νά εἴμαστε πάντα δέ-
κτες τῶν εὐλογιῶν του.
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24. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. 1393-
Ὁ Νικόλαος Γ΄ ἀναφέρεται τό ὄνομά

του στούς ἐπισκοπικούς καταλόγους τῆς
Μητροπόλεως Σερρῶν μέ διαφορά χρό-
νου ἀρχιερατείας ἑνός ἔτους 1393 ἤ 1394.
Ὁ Βασίλειος Λήμνου τόν ἀναφέρει ἀπό
τό 1394-1395. Βέβαιο ὅμως εἶναι ὅτι
ἀρχιεράτευσε ἀπό τό 1393, διότι ὑπο-
γράφει 11ος στή σειρά, μεταξύ 27 ἀρχιε-
ρέων, τό Μάϊο τοῦ 1393, τό πατριαρχικό
καί συνοδικό ἔγγραφο καθορισμοῦ τῶν
συνόρων τοῦ Πρωτάτου καί τό τρίτο τυ-
πικό τῶν δικαιωμάτων τοῦ Ἁγίου Ὄρους91.

Μέ συνοδική ἀπόφαση τοῦ πατριαρ-
χείου ὁ Νικόλαος Γ΄ Σερρῶν ὡς Πρόεδρος
τῶν Φιλίππων κατεῖχε κατ’ ἐπίδοση τό
1394 καί τή μητρόπολη Φιλίππων.

Γνωστός εἶναι καί ἀπό τό γράμμα τοῦ
πατριάρχου Ἀντωνίου Δ΄ (1391-1397)
πού τόν ἀνέθεσε νά ἐπιλύσει τήν διαφορά
μεταξύ τῶν ἱερῶν Μονῶν Εἰκοσιφοινίσσης
Παγγαίου καί Βατοπεδίου Ἁγίου Ὄρους.
Οἱ Βατοπεδινοί εἶχαν ἕνα ὑδρόμυλο στό
ποταμό Πάνακα (Ἀγγίτη) ἀλλά οἱ μοναχοί
τῆς Εἰκοσιφοινίσσης ἔκτισαν σέ μικρά
ἀπόσταση καί νέο ὑδρόμυλο. Ἐπειδή μει-
ώθηκαν αἰσθητά τά ἔσοδα τοῦ Βατοπε-
δίου διαμαρτυρήθηκαν οἱ μοναχοί του
ἐγγράφως στόν πατριάρχη Κων/πόλεως
Ἀντώνιο. Ὁ πατριάρχης ἔγραψε πρός τό
μητροπολίτη Σερρῶν Νικόλαο τό 1395
γράμμα καί ζητοῦσε νά ἐπιλύσει τή δια-
φορά τους. Ὁ Νικόλαος διέταξε τούς
Εἰκοσιφοινίτες νά γκρεμίσουν τόν ὑδρό-
μυλό τους, ἀλλ’ ἐπειδή δέν ὑπάκουσαν

τούς ἀφόρισε92.
Γιά νά διακρίνεται στή σειρά τῶν ὁμο-

νύμων μητροπολιτῶν Σερρῶν Νικόλαο
Α΄ Γοριανίτη (1221-1230) καί Νικόλαο
Β΄ (1315-1327) μνημονεύεται ὡς Νικόλαος
Γ΄.

25. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β΄ 1395.
Τόν Θεόδωρο Β΄ ὡς μητροπολίτη

Σερρῶν τόν θεωροῦν ὡς δημιούργημα
τῆς φαντασίας μερικῶν ἱστορικῶν. Δέν
πρέπει νά τόν συγχέουμε μέ τόν Θεόδωρο
Μαντζούκη πού ἀρχιεράτευσε στίς Σέρρες
τό 1116 ἐφ’ ὅσον ἀναφέρεται ὡς μητρο-
πολίτης Σερρῶν σέ συγκεκριμένο γράμμα
μέχρι πού νά εὑρεθοῦν καί ἄλλα ἀπο-
δεικτικά στοιχεῖα θά τόν ἀναφέρουμε μέ
ἐπιφύλαξη τῆς πλήρους ἀλήθειας. Ὁ ἀεί-
μνηστος Π. Πέννας στηριζόμενος σέ πλη-
ροφορίες , πρῶτον τοῦ Σπύρου Λάμπρου
«ὡς ἐμφαίνηται, πρό τοῦ Νίφωνος μνη-
μονεύονται ὡς μητροπολίτες Σερρῶν τό
μέν 1394 Νικόλαος τό δέ 1395 Θεόδωρος»,
δεύτερον τοῦ Μ. Γεδεών πού ἀναφέρει
ὅτι τό γράμμα τοῦ Πατριάρχη Ἀντωνίου
στάλθηκε πρός Θεόδωρον, καί τρίτον
τοῦ Εὐαγγέλου Στράτη πού δέχεται τίς
παραπάνω πληροφορίες ἀναγνωρίζει τό
Θεόδωρο μητροπολίτη Σερ -
ρῶν  κατά τά ἔτη 139593.
Ἀποδίδει τό μολυβδόβου-
λο τοῦ μητροπολίτη
Σερρῶν Θεοδώ-
ρου Μαντζούκη
(1166-) στόν

Τοῦ μακαριστοῦ Κυριάκου Παπακυριάκου, θεολόγου καθηγητῆ

Θ΄

91. Γεδεών, Ἄθως, σ. 115.
92. Acta, τόμ. Β΄ 240. Μ. Γεδεών, Πατριαρχ. πίνακες, σ. 449 ἑξῆς.
93. Λάμπρου, Νέος Ἑλληνομνήμων, τόμ. ΙΓ΄, σ. 32.
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ἀναφερόμενο Θεόδωρο καί τόν συγκα-
ταλέγει στόν ἐπισκοπικό κατάλογο
Σερρῶν. Τήν ἄποψή του τήν ἀποδέχτηκαν
οἱ μεταγενέστεροι ἱστορικοί, πλήν τοῦ
Χαράλαμπου Βουρουτζίδη, πού τόν
ἀπορρρίπτει ἐξ ὁλοκλήρου στό ἄρθρο
του «προσθῆκες καί ἀλλαγές στό ἐπι-
σκοπικό κατάλογο τῶν Σερρῶν»94. Τό
θέμα τῆς τοποθετήσεώς του ἤ μή στόν
ἐπισκοπικό κατάλογο χρήζει νά ἑρευνηθεῖ
καί ἀπό ἄλλες ἱστορικές πηγές.

26. ΝΗΦΩΝ Β΄ 1396-1397
Ὁ Νήφων Β΄ ἀναφέρεται μέ τήν ἴδια

χρονολογία ἡ ἀρχιερατεία του σ’ ὅλους
τούς ἐπισκοπικούς καταλόγους τῆς μη-
τρόπολης Σερρῶν πλήν τοῦ Δημοσθένους
Μέλφου. Ὁ Χ. Βουρουτζίδης95 ἀποκλείει
τό Νήφωνα ἀπό τόν ἐπισκοπικό κατάλογο
τῶν Σερρῶν, διότι οἱ συμπεριελαβόντες
αὐτόν Δ.Σ. Λάμπρος, Π. Πέννας καί
ἄλλοι στηρίχθηκαν στήν πληροφορία
τοῦ Μανουήλ Γεδεών ὅτι ὑπόγραψε τήν
ἐπιστολή τοῦ πατριάρχου Ἀντωνίου Δ΄
καί δέν διεπίστωσαν ὡς ἀποδεικνύεται
ἐκ τῶν ὑπογραφῶν ὅτι ὁ Νήφων ἦταν

μητροπολίτης
Π α λ α ι ῶ ν
Πατρῶν καί

ὄχι Σερρῶν. Ὁ
Νήφων μέ τό

ἄρθρο τοῦ Χ. Βου-
ρουτζίδη καθίσταται
ἀνύπαρκτος μητρο-
πολίτης τῶν Σερρῶν
ἀλλά τόν τοποθετοῦμε
στόν ἐπισκοπικό κα-
τάλογο τῶν Σερρῶν
ἐπειδή τόν ἀναφέρουν
οἱ περισσότεροι  ἱστο-

ρικοί μέ τήν ἴδια καί ἀπαράλακτη χρο-
νολογία. Μέ τό ὄνομα Νήφων Α΄ συναν-
τήσαμε καί ἄλλο μητροπολίτη Σερρῶν
προγενέστερα κατά τά ἔτη 1327-1328.
Πρέπει νά διευκρινισθεῖ ἡ ἀλήθεια γιά
τό θέμα τοῦ μητροπολίτη  Νήφωνος Β΄
καί ἄλλων κατόπιν ἐπιμελημένης  ἱστο-
ρικῆς ἔρευνας.

27. ΑΓΝΩΣΤΟΣ 1407
Στήν Πατρολογία Migne τόμος 160

στήλη 100 γράφει ὅτι «παρόντος καί τοῦ
ἀειδήμου καί ἁγιωτάτου Πατριάρχου Ματ-
θαίου καί τοῦ Σερρῶν καί τοῦ Βερροίας
καί τῶν λοιπῶν ἀρχιερέων» . Ἀπ’ αὐτό
συμπεραίνουμε ὅτι ἐπί Πατριάρχου Ματ-
θαίου παρέστη στήν Κωνσταντινούπολη
σέ πατριαρχική συνεδρίαση καί ὑπόγραψε
ἀνωνύμως κάποιος ὡς μητροπολίτης
Σερρῶν.

Ἀνώνυμα ἀναφέρεται ὡς μητροπολίτης
Σερρῶν κάποιος πού παραβρέθηκε στήν
Κων/πολη κατά τήν ἐξόδιο τελετή τοῦ
Μητροπολίτη Γοτθίας Ὁλόβωλου  στά
χρόνια τῆς πατριαρχείας τοῦ Ματθαίου
Α΄96.

28. ΙΓΝΑΤΙΟΣ 1421
Σέ ἔγγραφα τοῦ 1603-1837 τοῦ Β΄

ἀρχαίου κώδικα σ. 66 τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν μνημονεύεται
ὡς μητροπολίτης Σερρῶν «Ἰγνάτιος»
ὀνόματι ἐν ἔτσι στπκθ΄ ἀπό κτίσεως κό-
σμου ἤ (6929-5508) 142197. Ἐπίσης στίς
15/9/1421 ὁ Ἰγνάτιος ὑπογράφει ἀπόφαση
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ δικαστηρίου Σερρῶν
πού τακτοποιεῖ τά κληρονομικά δίκαια
τῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου στά
κτήματα πού τῆς δώρησαν μέ ἀφιερω-
τήριο γράμμα πρό ἑβδομήκοντα τριῶν

94. Π. Πέννα, Ἱστορία Σερρῶν, ὅ.π., σ. 451. Χ. Βουρουζίδη, Σερραϊκά
Χρονικά, τόμ. 15, σσ. 92-93.

95. Χ. Βουρουτζίδη, ὅ.π. σσ. 92-93.
96. Ξενοφῶντος Σιδερίδη, Περί τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει μονῆς τοῦ Σωτῆρος

Χριστοῦ τοῦ Φιλανθρώπου, Ἐκκλησ. Ἀλήθεια, Κων/πολη 1897, σ. 278. Χ. Βου-
ρουτζίδη, ὅ.π., σ. 96.

97. Προσκυνητάριο Ἱ. Μ. Τ. Προδρόμου Σερρῶν, σ. 31, σημείωση στ΄.
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ἐτῶν ὁ Κων/ντίνος Τρυπομμάτης μέ τή
σύζυγό του Ξένη τό Νοέμβριο τοῦ 1349.

Ἡ ἀρχιερατεία του στίς Σέρρες ἐπι-
βεβαιώνεται καί σέ ἕνα χειρόγραφο τοῦ
ἰδίου αἰώνα ἀπό τή Λευκωσία πού βρί-
σκεται στήν Ἐθνική βιβλιοθήκη τῶν Πα-
ρισίων98. Σ’ αὐτό ὑπογράφει: «Ὁ ταπεινός
Μητροπολίτης Σερρῶν καί ὑπέρτιμος
Ἰγνάτιος». Πῶς βρέθηκε καί ὑπόγραψε
τό παραπάνω χειρόγραφο στήν Κύπρο
δέ γνωρίζουμε. Πιθανόν ἐπί τουρκοκρα-
τίας νά ὁδηγήθηκε αἰχμάλωτος ἤ ἐξόρι-
στος στήν Κύπρο ἀπό τούς Τούρκους.
Ἀγοραπωλησίες αἰχμαλώτων ἀπό τή Μα-
κεδονία καί τήν Κρήτη καί σέ ἄλλα μέρη
ἀναφέρονται ἀπό τόν κ. Μέρτζιο στά
μνημεῖα Μακεδονικῆς ἱστορίας. Δέν ἀνα-
φέρεται ὅμως σ’ ὅλους τούς ἐπισκοπικούς
καταλόγους.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1430.
(δέν ὑπολογίζεται στή σειρά διότι
τόν ἀναφέραμε 10ο στή σειρά 

στόν 12ο αἰώνα)
Ἐπανερχόμεθα στό ἴδιο πρόσωπο γιά

τό Φίλιππο πού μᾶς ἀπασχόλησε τόν
11ο ἤ 12ο αἰώνα καί ἐπαναλαμβάνουμε
τήν ἀμφισβήτηση τῆς τοποθετήσεώς του
στή χρονολογική σειρά τοῦ ἐπισκοπικοῦ
πίνακα τῶν Σερρῶν, διότι οἱ γνῶμες δι-
χάζονται ὡς πρός τή χρονολογία τῆς
ἀρχιερατείας του ἀπό τή «Σφόδρα ἀπο-
τετριμένην» ἐπιγραφή τῆς ἐνεπίγραφης
πλάκας πού βρίσκονταν στό δάπεδο τοῦ
ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων πλησίον τοῦ
ἐσωνάρθηκα, ὅπως ἀναφέρει ὁ Παπα-
γεωργίου99. Ἡ πλάκα γράφει: «+ Ἱερός
ὁ Φίλιππος  μητ(ροπολίτης) / τόν σικόν
(σηκόν) εδόμη(σε/(;) 6938 ἀπό κτίσεως
κόσμου (1430) Θεοδώρου μάρτυρος τοῦ

Καλλινίκου». Ἀπό τήν ἀνάγνωση αὐτή
θεώρησαν ὅτι ὁ Φίλιππος ἦταν μητρο-
πολίτης στίς Σέρρες τό 1430.

Τό 1905 μελέτησε τήν ὡς ἄνω ἐπι-
γραφή ὁ Γεώργιος Λαμπάκης100 καί δια-
φώνησε μέ τή χρονολογία 1430 τῆς ἐπι-
γραφῆς. Ὁ Παπαδόπουλος ὁ Κεραμεύς
ὅταν διάβασε τήν ἐπιγραφή, συμπλήρωσε
τήν ἑρμηνεία της καί πρότεινε ἀπό τό
ἔμμετρο τῆς ἐπιγραφῆς καί τό τύπο τῶν
γραμμάτων ὅτι ἡ πλάκα γράφτηκε τόν
11ο ἤ  12ο αἰώνα καί ὄχι τό 1430. Γράφει:
«Ὅπερ ἀληθές τῆς ἐπιγραφῆς οὔσης
ἐμμέτρου· ὡς δέ τοιαύτης, ἑπόμενον ὅτι
ὁ ἀριθμός ἔτους εἰς αὐτήν, οἷον ὁ Παπα-
γεωργίου φανεροῖ, παντάπασιν οὐκ εἰσχω-
ρεῖ· ἀντί δέ τοῦ δωρεάν οὕτως ἐκπηγά-
σαντος ἔτους, ζητητέον οἶμαι λέξιν μᾶλλον
ἐκ πέντε συλλαβῶν, ἧς ὁ τόνος ἐπί τῆς
παραληγούσης. Εἰκάζω ἐκ τοῦ σχήματος
τῶν ἐπί τοῦ μαρμάρου γραμμάτων, ὅτι ὁ
Φίλιππος οὗτος ὁ μητροπολίτης ἤκμαζε
ἤ τῇ ἑνδεκάτῃ ἤ τῇ κατόπιν αὐτῆς ἑκα-
τονταετερίδι»101. Ἑπομένως ὁ ὡς ἄνω
Φίλιππος ἀρχιεράτευσε στίς Σέρρες κατά
τό Λαμπάκη καί τόν Παπαδόπουλο στά
τέλη τοῦ 11ου ἤ ἀρχές τοῦ 12ου αἰώνα,
καί κατά τούς ἄλλους τό 1430. Οἱ ἐργα-
σίες στό ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων π.χ.
τοῦ ψηφιδωτοῦ στήν κόγχη τοῦ ἁγίου
Βήματος ἔγιναν ἀνάλογα μέ τήν ἐσφαλ-
μένη ἤ σωστή ἀνάγνωση τῆς χρονολογίας
τῆς ἀρχιερατείας τοῦ Φιλίππου στίς Σέρ-
ρες.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις ὁ κ. Χ. Βου-
ρουτζίδης τοποθετεῖ τόν μητροπολίτη
Φίλιππο στούς ἐπισκοπικούς καταλόγους
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν στά τέλη
τοῦ 11ου ἤ ἀρχές τοῦ 12ου αἰ.102 καί ὄχι
τό 1430. Μέχρι ἐπανεξετάσεως τῆς χρο-

98. Κυπριακαί σπουδαί, Λευκωσία 1959, τόμ. ΚΓ΄ σ . 40.
99. Π. Παπαγεωργίου, Αἱ Σέρραι καί τά προάστεια, σ. 256, Γ. Καφτατζῆ, ὅ.π., τόμ. Α΄, σ. 136.
100. Γ. Λαμπράκη, Δελτίο Χριστ. Ἀρχαιολ. Ἑταιρίας, Ε΄ 1905, σ. 53, ἀρ. 34 - Γ. Καφτατζῆ, ὅ.π.,

τόμ. Α΄, σ. 136, ἀρ. 95 - Παπαγεωργίου, ὅ.π., σ. 256.
101. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Σερραϊκά, Γ. Λαμπάκη, Δελτίο Ε΄ τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολο-

γικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 1905, σ. 53.
102. Χ. Βουρουτζίδη, ὅ.π., σσ. 97-98.
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νολογίας τῆς ἐπιγραφῆς τῆς πλάκας ἐπι-
φυλασσόμεθα νά τόν ἀπορρίψουμε ἐξ
ὁλοκλήρου ἀπό τήν α΄ ἤ τή β΄ θέση.

29. ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ; 15ος αἰῶνας
Ὁ Μητροφάνης ἀναφέρεται στόν κώ-

δικα τῆς ἱερᾶς Μονῆς Προδρόμου ὡς
ἑξῆς «Ἐν πρώτοις μνήσθητι Κύριε τοῦ
ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Μητροφάνους» χωρίς
ὅμως νά διευκρινίζει ἄν ὁ μνημονευόμενος
Μητροφάνης ἦταν μητροπολίτης Σερρῶν
ἤ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
Μητροφάνης Β΄  (1439-1443). Ἀναφέρεται
ἀχρονολογήτως στούς ἐπισκοπικούς κα-
ταλόγους τοῦ Μητροπολίτη Λήμνου Βα-
σιλείου Ἀτέση. Ὁ Π. Πέννας τόν χρονο-
λογεῖ ἀνάμεσα στίς ἀρχιερατεῖες τοῦ Θε-
οδοσίου (1371) καί τοῦ Ματθαίου Φα-
κρασῆ (1376). Ψάχνουμε στό σκοτάδι νά
βροῦμε πληροφορίες γιά τούς μητροπο-
λίτες τῶν Σερρῶν. Κάθε ἀναφορά πού
ἔχει σχέση μέ μητροπολίτη τήν ἐξετάζουμε
μέ σκοπό νά βροῦμε μιά ἄκρη γιά νά
συμπληρώσουμε τά κενά πού ὑπάρχουν
στό ἐπισκοπικό κατάλογο τῶν Σερρῶν.
Ἡ κάθε πληροφορία στήν ἐξέταση τοῦ
καταλόγου τῶν ἐπισκόπων πρέπει νά
ἀναφέρεται γιά νά τήν ἔχουν ὑπ’ ὄψη
τους οἱ μεταγενέστεροι ἱστορικοί ἐρευ-
νητές. Θέλουμε νά συμπληρώσουμε τό
πολύ δύσκολο πάζλ τοῦ καταλόγου μέ
τίς βιογραφίες τῶν ἐπισκόπων, μητρο-
πολιτῶν καί τοποτηρητῶν τῆς Μητρο-
πόλεως Σερρῶν, ἀλλά λείπουν πολλά
κομμάτια.

30. ΜΑΚΑΡΙΟΣ Β΄ 1447
Μετά ἀπό τήν ἐπιβολή  τῶν παπικῶν

στή σύνοδο τῆς Φλωρεντίας καί Φεράρας
καί τῆς ψευδοενώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν,

οἱ φιλενωτικοί τῆς Κων/πόλεως προώθη-
σαν στίς χηρεύουσες μητροπόλεις φιλε-
νωτικούς ἐπισκόπους. Τήν ἐποχή πού
ἤκμαζαν στίς Σέρρες ἔριδες μεταξύ Ὀρθο-
δόξων καί φιλενωτικῶν τοποθέτησαν ὡς
μητροπολίτη αὐτῆς τόν μονάζοντα στά
Μετέωρα φιλενωτικό Μακάριο. Οἱ γνήσιοι
Ὀρθόδοξοι Σερραῖοι, κλῆρος καί λαός,
ἀντέδρασαν στήν ἐκλογή τοῦ Μακαρίου.
Μέ τήν ἀκοινωνησία πού τήρησαν καί
μέ τήν συμπεριφορά τους πρός αὐτόν
καί τίς ἱερές ἀκολουθίες του τόν ἀνάγ-
κασαν νά παραιτηθεῖ  ἀπό τή θέση τοῦ
μητροπολίτη Σερρῶν, τόν Αὔγουστο τοῦ
1447. Ἀρχιεράτευσε  γιά λίγο διάστημα..
Ὁ ἴδιος γράφει: «Ἐγώ ὁ ταπεινός μητρο-
πολίτης Σερρῶν Μακάριος, κρίμασιν οἷς
οἶδε ὁ Θεός, γενόμενος ἀρχιερεύς καί
ἀπελθών εἰς τήν ἐγχειρισθεῖσαν μοι Ἐκκλη-
σίαν καί μή εὑρών ἀνάπαυσιν παρά τῶν
ἐκεῖσε εὑρισκομένων ἱερέων καί λαϊκῶν…
ἀναγκασθείς ἐπανῆλθον πάλιν εἰς τήν
ἡμετέραν μονήν ὅθεν καί ἐξῆλθον…». Γιά
λόγους γαλήνης καί ἡρεμίας παραιτήθηκε
καί ξαναγύρισε στά Μετέωρα, στό μονα-
στήρι τῆς μετάνοιάς του. Τόν δέχτηκαν
στό μοναστήρι κατόπιν ὁμολογίας τῆς
Ὀρθόδοξης πίστης του  «εἰς τήν Ἁγίαν
καί ὁμοούσιον Τριάδα, τόν ἕνα Θεόν, πα-
τέρα ἀγέννητον, Υἱόν γεννητόν καί πνεῦμα
ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ πατρός, οὐχί δέ
καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ, καθώς ἡ τῶν Λατίνων
Ἐκκλησία δοξάζει, ἀποβαλλόμενος καί
τήν ἐν Φλωρεντίᾳ σύνοδον καί πάντα τά
πραχθέντα  ἐκεῖσε καί τά καθόλου δόγματα
τῶν Λατίνων, ἅτε ἀποβάλλεται ἡ ἐκκλησία
ἡ ἀνατολική»103.

103. Β. Λάουρεντ, τόμ. 17, Παρί 1959, σ. 198. Βλ. Χ. Βουρουτζίδη, σ .99 σημείωση 132.
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Ἑσπερινός, χαιρετισμοί 
καί πολυαρχιερατική θεία Λειτουργία

στούς Ἁγίους Θεοδώρους Σερρῶν
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε τήν Παρα-

σκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015, ὁ Πανηγυρικός
Ἑσπερινός τῶν ἁγίων Θεοδώρων στόν ὁμώνυμο
καί πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό στίς Σέρρες. Στήν
Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, συμπρο-
σευχομένου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Θεολό-
γου.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ τελέσθηκε ἡ
Ἀκολουθία τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία
Θεοτόκο. Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Πρωτοσύγκελλος
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος, Ἀρχιμ. Δα-
μασκηνός Κιαμέτης ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στόν
βίο τῆς Παναγίας. Ἀπό τήν πλευρά του ὁ Μητρο-
πολίτης μας εὐχαρίστησε τόν κ. Ἰγνάτιο πού λάμ-
πρυνε μέ τήν παρουσία του τίς ὡς ἄνω Ἀκολουθίες

στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων
Θεοδώρων.

Τήν ἑπομένη Σάββατο 28 Φεβρουαρίου
τελέσθηκε πολυαρχιερατική θεία Λει-
τουργία στόν ἑορτάζοντα Καθεδρικό καί
Προσκυνηματικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεο-
δώρων. Τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουρ-
γίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, ὁ ὁποῖος κήρυξε
τό θεῖο λόγο. Ἐπίσης συλλειτούργησαν
οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Μαρωνείας κ. Παν-
τελεήμων καί Σερρῶν κ. Θεολόγος.

Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας
ἀκολούθησε περιφορά τῆς ἱερᾶς εἰκόνος

στούς δρόμους τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν.
Στίς ἐκδηλώσεις παρέστησαν ὁ Δήμαρχος,
οἱ Ἀρχές τῆς πόλεως, βουλευτές ἐνῶ τήν
Εἰκόνα συνόδευε ἄγημα τοῦ στρατοῦ καί
ἡ φιλαρμονική τοῦ Δήμου Σερρῶν.

Ἔκπληξη μαθητῶν στόν Σεβ. Μητρο-
πολίτη μας κ. Θεολόγο τήν Κυριακή

τῆς Ὀρθοδοξίας.
Πανηγυρικά ἑορτάστηκε ἡ Κυριακή

τῆς Ὀρθοδοξίας στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό τῶν Ταξιαρχῶν στίς Σέρρες. Τῆς
πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας προ-
εξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί
Νιγρίτης κ. Θεολόγος, πλαισιούμενος
ἀπό κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος
ὁ ὁποῖος τόνισε τήν σημαντικότητα τῆς
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ἑορτῆς, ὑπογραμμίζοντας ὅτι ἡ ἡμέρα αὐτῆ μᾶς
θυμίζει τίς πολυάριθμες νίκες τῆς ὀρθόδοξης πί-
στης.

Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ἀκολού-
θησε περιφορά τῶν ἱερῶν Εἰκόνων πέριξ τοῦ ἱεροῦ
ναοῦ, παρουσία τῶν Ἀρχῶν τοῦ Τόπου καί πλῆθος
πιστῶν.

Τέλος νά ἀναφερθεῖ ὅτι μιά εὐχάριστη ἔκπληξη
περίμενε τόν Σεβασμιώτατο ἀπό μαθητές τοῦ γυ-
μνασίου ἑλληνίδων, οἱ ὁποῖοι τοῦ τραγούδησαν
ἀνοιξιάτικα τραγούδια ἐνῶ τοῦ φόρεσαν συμβολικά
ἕναν μάρτη στό χέρι. 

Ἐπίσκεψη ἐνορίας Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν στίς φυλακές Νιγρίτας

Τήν Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου, ἡ ἐνορία τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Σερρῶν μέ ἕνα λεωφορεῖο ὑπό τόν πρόεδρο τοῦ
φιλοπτώχου ταμείου π. Ἀναστάσιο πραγματοποίησε,
ὅπως κάθε χρόνο, ἐξόρμηση ἀγάπης στίς φυλακές

Νιγρίτας σέ ἐφαρμογή τῆς σχετικῆς
ἐντολῆς τοῦ Κυρίου μας.

Ἡ ἐκκίνηση ἔγινε ἀπό τήν Ἐθνική
Τράπεζα στίς 8:00 τό πρωί. Ἀφοῦ παρα-
δόθηκαν στούς ὑπεύθυνους τῶν φυλακῶν
τά δέματα μέ εἴδη ἱματισμοῦ, πού συγ-
κεντρώθηκαν ἀπό τούς ἐνορίτες, καθώς
καί κάποιο χρηματικό ποσό γιά τήν ἀπο-
φυλάκιση ἀπόρων κρατουμένων, συνέ-
χισαν τήν πορεία τους μέσω Κερδυλλίων
καί Ἀσπροβάλτας πρός Χαλκιδική γιά
ἕνα προσκύνημα στήν ἀνδρώα Ἱερά Μονή
τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου
στό Βατοπέδιο Χαλκιδικῆς, στή γαλήνια
καί ὄμορφη τοποθεσία Μαυρόλακκος.
Ὁ ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης συνα-
ριθμήθηκε μεταξύ τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλη-
σίας μας τό ἔτος 1986 μέ πατριαρχική
καί συνοδική πράξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου. Τό 1970 τά τίμια λείψανά
του ἀνακομίσθηκαν ἀπό τήν Κέρκυρα,
ὅπου εἶχε ταφεῖ, στό γυναικεῖο Ἡσυχα-
στήριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
στή Σουρωτή Θεσσαλονίκης ἀπό τόν
πρόσφατα ἁγιοκαταταχθέντα πατέρα
Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη, πού τόν βάφτισε
ὁ ὅσιος Ἀρσένιος δίνοντας τό ὄνομά του
(Ἀρσένιος Ἐζνεπίδης ὀνομαζόταν ὁ ἅγιος
Παΐσιος πρίν μονάσει). Νονός καί βα-
φτιστήρι κατάγονταν ἀπό τά Φάρασα
τῆς Καππαδοκίας. Οἱ ἐκδρομεῖς συγκεν-
τρώθηκαν στό ἀρχονταρίκι, ὅπου δέχτη-
καν μιάν ἐνημέρωση γιά τή Μονή καί
τόν ὅσιο Ἀρσένιο ἀπό τόν γέροντα τῆς
Μονῆς καθώς καί πνευματικές διδαχές.

Στή συνέχεια πῆγαν στά Νέα Μουδα-
νιά, ὅπου γευμάτισαν τό μεσημέρι, καί
μέσω Θεσσαλονίκης ἐπέστρεψαν στίς
Σέρρες.

Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί
Μέ εὐλάβεια καί κατάνυξη πραγμα-

τοποιήθηκαν οἱ κατανυκτικοί Ἑσπερινοί
κατά τή διάρκεια τῆς Μεγ. Τεσσαρα-
κοστῆς στήν Ἱ. Μητρόπολή μας.Σ’ ὅλους
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χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος
καί παρακολούθησε ὁ Ἱ. Κλῆρος καί πλῆθος πιστῶν.

* Τήν 1η Μαρτίου Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν,
ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός
τελέσθηκε στόν Ἱ. Ναό Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν,
ὅπου κήρυξε τό θεῖο λόγο ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἄνθιμος
Ρεγγίδης.

* Τήν 8η Μαρτίου Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν,
στόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό πού πραγματοποιήθηκε
στόν Ἱ. Ναό 40 Μαρτύρων Σερρῶν, τό θεῖο λόγο
κήρυξε ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Οἰκονόμου,
ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος
καί Ἁλμυροῦ.

* Τήν 15η Μαρτίου, Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν,
ἑορτή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, στόν Ἱ. Ναό Τιμίου
Σταυροῦ τελέσθηκε ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός,
ὅπου μίλησε ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἀλέξιος, Ἡγούμενος
Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους.

* Τήν 22α Μαρτίου, Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν,
στόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό πού τελέσθηκε στόν Ἱ.
Ναό Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης, τό θεῖο λόγο κήρυξε
ὁ Ὁσιολ. Ἱερομόναχος π. Ἐφραίμ Σιμωνοπετρίτης.

* Τήν 29η Μαρτίου, Ε΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν,
ἑορτή τῆς ὁσίας μητρός ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας,
στόν Κατανυκτικό Ἑσπεερινό πού τελέσθηκε στόν
Ἱ. Ναό Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν μίλησε ὁ
Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἰωάννης Καλαϊτζῆς, ἱεροκήρυξ τῆς
Ἱ. Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου.

Τά Ἄχραντα Πάθη
στήν πόλη τῶν Σερρῶν

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἀποβλέπου-
σα στόν ἁγιασμό, στήν πνευματική στε-
ρέωση καί ἐνίσχυση τῶν πιστῶν καί μά-
λιστα κατά τήν ψυχοσωτήριο περίοδο
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,
μέ τιμή, σεβασμό ἀλλά βαθειά κατάνυξη,
ὑποδέχθηκε τά Ἅγια καί Ἄχραντα πάθη
τοῦ Κυρίου μας. Ἡ ὑποδοχή τους ἔγινε
ἀπό τό Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Θεολόγο
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ὁ μεθέορτος Ἑσπερινός.
Κατά τήν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργία χειρο-

θέτησε τό μαθητή τῆς Β΄ Γυμνασίου, Θεόδωρο Τσε-
σμετζῆ σέ ἀναγνώστη.

Στίς πανηγυρικές ἐκδηλώσεις συμμετεῖχαν ὁ
εὐαγής κλῆρος, οἱ ἄρχοντες τοῦ τόπου καί ὁ φιλό-
χριστος λαός, ὁ ὁποῖος κατέκλυσε καί τίς δύο ἡμέρες
τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ναό.

* Γιά μιά ἀκόμη χρονιά ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας,
προκειμένου νά τιμήσει τήν ἱερά μνήμη τῶν ἡρωϊκῶν
πρωταγωνιστῶν τῆς ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγε-
νεσίας τοῦ 1821, κληρικῶν καί λαϊκῶν πού ἔδωσαν
τή ζωή τους γιά τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος, διορ-

γάνωσε ἐπετειακή ἐκδήλωση, τήν Τετάρτη, 25 Μαρ-
τίου, στήν κατάμεστη ἀπό πλῆθος κόσμου αἴθουσα
τοῦ παλαιοῦ «ΟΡΦΕΑ» Σερρῶν.

Στό πρῶτο μέρος τῆς ἐκδήλωσης μίλησε ὁ ἐπί-
κουρος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Α.Π.Θ.  κ. Ἰωάννης Μπάκας μέ θέμα: «Νεομάρτυρες

στήν εἴσοδο τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Παρα-
σκευῆς Σερρῶν, τή Δευτέρα, 9 Μαρτίου,
τό ἀπόγευμα ἐρχόμενα ἀπό τήν Ἱερά
Μονή Ταξιαρχῶν Αἰγιαλείας. Τά Ἄχραν-
τα Πάθη περιλαμβάνουν τεμάχια τῆς
κόκκινης χλαμύδας, τοῦ σπόγγου, τοῦ
ἀκάνθινου στεφάνου καί τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ, ἐπί τοῦ ὁποίου θυσιάστηκε ὁ
Σωτῆρας τοῦ κόσμου Κύριός μας Ἰησοῦς
Χριστός. Τά ἱερώτατα αὐτά κειμήλια
τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου μας παρέμειναν
στήν Ἱερά Μονή Ἁγ. Παρασκευῆς ἕως
καί τήν Πέμπτη, 12 Μαρτίου, ὅπου κα-
θημερινά τελοῦνταν ἱερές ἀκολουθίες
πρός ἁγιασμό καί πνευματική ἐνίσχυση
τῶν πιστῶν.

Ὁ ἑορτασμός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
στήν Μητρόπολή μας

* Μέ λαμπρότητα τελέσθηκαν οἱ πα-
νηγυρικές, λατρευτικές ἀκολουθίες στόν
Ἱ. Ναό Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν, μέ τήν
εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου, τήν 24η καί 25η Μαρτίου
καθώς καί ἡ ἐπετειακή ἐκδήλωση ἀνή-
μερα τῆς μεγάλης ἑορτῆς.

Τήν Τρίτη, 24 Μαρτίου, παραμονή
τῆς ἑορτῆς, ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικός
Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Σερρῶν κ. Θεολόγου
ἐνῶ τό θεῖο λόγο κήρυξε ὁ προϊστάμενος
τοῦ Ἱ. Ναοῦ Πρωτοπρ. π. Ἰορδάνης Θε-
μελίδης μέ θέμα: «Εὐαγγελίζου γῆ χαράν
μεγάλην… αἰνεῖτε οὐρανοί Θεοῦ τήν δό-
ξαν». Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ
καί τῆς Ἀρτοκλασίας, τελέσθηκε Πα-
ράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Τήν Τετάρτη, 25 Μαρτίου, ἀνήμερα
τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, στήν πα-
νηγυρική θεία Λειτουργία προέστη ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος, ὁ
ὁποῖος καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο μέ θε-
ολογική ἐνάργεια καί πατριωτικό παλμό.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας τελέσθηκε
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τοῦ 18ου καί 19ου αἰώνα. Ὁ Νεομάρτυς
Ἅγ. Νικήτας ὁ Νέος, ὁ ἐν Σέρραις ἀθλή-
σας». Ἡ ὁμιλία ἦταν ἐνταγμένη στά
πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ, ἀπό τήν τοπική
μας Ἐκκλησία, τοῦ ἔτους 2015 ὡς ἔτους
Νεομαρτύρων.

Στό δεύτερο μέρος ἡ χορωδία Πα-
ραδοσιακῆς Μουσικῆς τοῦ Μαξιμείου
Πνευματικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Κέντρου
παρουσίασε ἕνα πρόγραμμα μέ ἐπίκαιρα
πατριωτικά - δημοτικά τραγούδια τά
ὁποῖα ξεσήκωσαν καί δημιούργησανἐθνι-
κό παλμό στούς ἀκροατές.

Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώ-
τατος, ὁ ὁποῖος συνεχάρη ἐγκαρδίως
τόν ὁμιλητή - καθηγητή κ. Ἰ. Μπάκα

γιά τήν ἐμπεριστα-
τωμένη καί ἐπιστη-
μονικῶς ἄρτια εἰσή-
γησή του.

Ἐπίσης συνεχάρη
τό νέο χοράρχη καί
διευθυντή τῆς χορω-
δίας κ. Μιχάλη
Μπουρέλο καί ὅλα
τά μέλη τῆς πολυ-
πληθοῦς παραδο-
σιακῆς χορωδίας τῆς
τοπικῆς μας Ἐκκλη-
σίας καί ὅλους ὅσοι

συνέβαλαν στήν ἐκδήλωση αὐτή καί
ἀπηύθυνε εὐχές καί εὐλογίες σέ ὅλους
τούς παρευρισκομένους.

Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν πα-
ρουσία τους, ἡ Σερραία Ὑπουργός Μα-
κεδονίας - Θράκης κ. Μαρία Κόλλια -
Τσαρουχᾶ, ἡ Δήμαρχος Νιγρίτης κ. Ἁγνή
Δουβίτσα, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Σερρῶν
κ. Ἰωάννης Μωϋσιάδης , ἐκπρόσωπος
τοῦ Δημάρχου Σερραίων καί πλῆθος
λαοῦ.

Ἐκδήλωση λόγου καί μέλους
Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, καθώς

ὁδεύουμε πρός τήν Ἁγία καί Μεγάλη
Ἑβδομάδα, γιά νά προσκυνήσουμε τό

Σωτήριο Πάθος, τόν Σταυρό καί τήν ἔνδοξη Ἀνά-
σταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, θέλουσα νά
μᾶς εἰσαγάγει στό κατανυκτικό καί διδακτικό κλῖμα
τῶν ἁγίων ἡμερῶν, διοργάνωσε τή Δευτέρα, 30
Μαρτίου, τό βράδυ, ἐκδήλωση μέ θέμα: «Ἅγιον
Φῶς. Τό θαῦμα τοῦ Ἁγ. Φωτός τῆς Ἀναστάσεως
στό Ζωοδόχο Τάφο τοῦ Χριστοῦ».

Στό πρῶτο μέρος
τῆς ἐκδήλωσης, ἡ
ὁποία πραγματοποι-
ήθηκε στήν αἴθουσα
τοῦ παλαιοῦ ΟΡΦΕΑ
Σερρῶν, μίλησε γιά
τήν ἱστορική περίοδο
τοῦ 4ου μέχρι τοῦ
16ου αἰώνα, τοῦ Ἁγ.
Φωτός, ὁ συγγραφέ-
ας κ. Χάρης Σκαρ-
λακίδης. Ὁ ὁμιλητής
μέ εἰκόνες καί γρα-
πτές πηγές τεκμηρίω-

σε τήν συνεχή ἐκδήλωση ἐμφανίσεως τοῦ Ἁγ. Φωτός
κατά τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου τῆς Ἀναστάσεως.

Στό δεύτερο μέρος ἡ βυζαντινή χορωδία τοῦ Μα-
ξιμείου Πνευματικοῦ μας Κέντρου ἀπέδωσε μέ ἐπι-
τυχία ὕμνους τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς καί τῆς Μεγάλης
Ἑβδομάδος, μέ τούς ὁποίους μᾶς εἰσήγαγε στό κα-
τανυκτικό κλίμα τῶν φρικτῶν παθῶν τοῦ Κυρίου.
Ἐπιμελητής καί χοράρχης τῆς βυζαντινῆς χορωδίας
ἦταν ὁ πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμ. Θεοτόκου

Σερρῶν καί καθηγητῆς τῆς Σχολῆς Βυζ. Μουσικῆς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας κ. Μιχαήλ Κλέτσας.
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Ἀπό τίς ποιμαντικές δραστηριότητες τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου μας

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης κ.
Θεολόγος κατά τό δεύτερο δεκαπενθήμερο τοῦ Φε-
βρουαρίου τό μήνα Μάρτιο καί τό πρῶτο δωδεκαή-
μερο τοῦ μηνός Ἀπριλίου.

- Λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε στούς Ἱ. Ναούς: Ἁγ. Νικήτα
τοῦ νέου Σερρῶν (15/2, 29/3 καί 4/4), Τιμίου Προ-
δρόμου Κουβουκλίων (22/2), Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν
(28/2 καί 9/4), Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν (1/3,
11/4 καί 12/4), Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέου Σουλίου
(8/3), Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν (15/3), Ἁγ. Γεωργίου

Νιγρίτης (22/3), Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν (25/3), Ἁγ.
Γεωργίου Ἀσπροβάλτας (5/4), Ἱ. Μονή Κοιμ. Θεο-
τόκου Βύσσιανης Σερρῶν (6/4),  Ἱ. Μονῆς Τιμίου
Προδρόμου (7/4), Ἱ. Μονῆς Προφ. Ἠλιού Ἁγ. Πνεύ-
ματος (8/4). 

- Χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε : α) Στήν Ἀκολουθία τοῦ
Ἑσπερινοῦ στούς Ἱ. Ναούς: Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Σερρῶν (28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4), Ἁγ. Νικήτα
Σερρῶν (21/2), Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν (24/3), 

β) στήν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου
τῆς Α΄ Στάσεως στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν
(27/2), τῆς Β΄ Στάσεως στόν Ἱ. Ναό Κοιμήσεως Θεο-
τόκου Σκουτάρεως (6/3), τῆς Γ΄ Στάσεως στόν Ἱ.
Ναό Ἁγ. Τριάδος Χριστός (13/3), τῆς Δ΄ Στάσεως
στόν Ἱ. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κάτω Μητρουσίου
(20/3) καί τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου στόν Ἱ. Μητροπο-
λιτικό Ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν
(27/3). 

γ) στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου στόν Ἱ.
Ναό Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν (8/4) καί Ἁγ. Αἰκατερίνας
Γεν. Νομαρχιακοῦ Νοσοκομείου Σερρῶν (8/4).

δ) στήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου:
Κυριακή τῶν Βαΐων στόν Ἱ. Ναό Σπυ-
ρίδωνος Σερρῶν (5/4), Μ. Δευτέρα στόν
Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀναργύρων Σερρῶν (6/4),
Μ. Τρίτη στόν Ἱ. Ναό Κοιμ. Θεοτόκου
Σερρῶν (7/4),

ε) στίς Ἱ. Ἀκολουθίες τοῦ Νιπτῆρος
στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Νικήτα Σερρῶν (8/4),
τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου στόν Ἱ. Ναό
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν (8/4),
τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως
στόν Ἱ. Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Σερρῶν (10/4), στήν Ἀκολουθία τῆς
Ἀποκαθηλώσεως στό Α΄ Κοιμητήριο
Σερρῶν (10/4).

- Π ρ ο έ σ τ η : στίς Ἀκολουθίες τοῦ
Ἐπιταφίου στούς Ἱ. Ναούς Ἁγ. Κων/νου
καί Ἑλένης Α΄ Κοιμητηρίου Δήμου
Σερρῶν, Ζωοδόχου Πηγῆς Β΄ Κοιμητη-
ρίου Σερρῶν, Γεν. Νομαρχιακοῦ Νοσο-
κομείου Σερρῶν καί Παμμεγίστων Τα-
ξιαρχῶν Σερρῶν.

- Τέ λ ε σ ε : Ἐπιμνημόσυνες δεήσεις:
α) γιά τούς πεσόντες τό 1913 στή θέση
«Πλατανούδια» Τερπνῆς, μέ τήν εὐκαιρία
τῆς 102ης ἐπετείου τῆς ὁμωνύμου ἱστο-
ρικῆς μάχης στό Ἡρῶο τῆς Τερπνῆς
(17/2).

β) Στό Ἡρῶο τοῦ Δήμου Νιγρίτης
γιά τούς πεσόντες κατά τήν ἀπελευθέ-
ρωση τῆς πόλης (21/2).

γ) μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης δώ-
δεκα ἐτῶν, ἀπό τήν ἐκδημία τοῦ Μακα-
ριστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν κυροῦ
Μαξίμου στόν Ἱ. Ναό Ἁγίων Θεοδώρων
Σερρῶν (5/3).

2) Δοξολογίες: α) μέ τήν εὐκαιρία
τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 102ας ἐπετείου τῆς
ἀπελευθερώσεως τῆς Νιγρίτης στόν Ἱ.
Ναό Ἁγ. Γεωργίου Νιγρίτης (21/2), β)
γιά τήν ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς παλιγγενε-
σίας τῆς 25ης Μαρτίου στόν Ἱ. Μητρο-
πολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Σερρῶν.



Ὁ Χριστός νικητής τοῦ θανάτου*

Κείμενο*
Ἔπεισε γάρ τούς Ἰουδαίους εἰς σφαγήν αὐτόν αἰτή-

σασθαι καί γέγονεν, ὅπερ οὐ προσεδόκησεν· ἐσφάγη
γάρ οὐκ εἰς ἄλλο μέρος, ἀλλ’ εἰς τήν πλευράν, ἀφ’ ἧς
ἔρρευσεν ὕδωρ καί αἷμα· ἵνα, ἐπειδή πρότερον διά τῆς
ἐκ πλευρᾶς πλασθείσης γυναικός ἦλθεν ἀπάτη, οὕτω
διά τῆς πλευρᾶς τοῦ δευτέρου Ἀδάμ λύτρον καί καθάρσιον
τῆς προτέρας γένηται· λύτρον μέν διά τοῦ αἵματος, κα-
θάρσιον δέ διά τοῦ ὕδατος. Τοῦτο δέ οὐ κατά γνώμην
ἀπέβαινε τῷ διαβόλῳ· καί γάρ ὅν ἐφοβεῖτο γενέσθαι
θάνατον, τοῦτον ἀπέθανεν ὁ Κύριος, κἀκεῖνος ἐσκύλευται·
καί νομίσας κρατεῖν τόν Χριστόν ἐν τῷ θανάτῳ αὐτός
μᾶλλον ἐδείχθη νεκρός· καί καυχησάμενος ἄνθρωπον
ἐνεδρεύειν, πεποίηκε γνωσθῆναι Θεόν. Ἅμα γάρ ἀπέ-
θανεν, ἡ μέν κτίσις ἀνήλιος γέγονε, τό δέ καταπέτασμα
τοῦ ναοῦ ἐρράγη, ἡ γῆ ἐσείσθη καί αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν,
οἱ στρατιῶται σύν τοῖς πυλωροῖς τοῦ ᾅδου κατέπτηξαν.
Ἀφ’ ὧν ἦν ἰδεῖν μηκέτι ἄνθρωπον, ἀλλά Θεόν ἀληθῶς
ἐν σώματι, ὡς καί οἱ θεωροῦντες ἔλεγον· «Ἀληθῶς
οὗτός ἐστι Θεοῦ Υἱός». Καί γάρ πολλά μνημεῖα ἠνεῴχθη-
σαν καί ἠγέρθησαν τούτων οἱ νεκροί.

Τυφλόν ἀληθῶς ἡ κακία· νομίσας γάρ ἀποκτείνειν,
ἕνα, τῶν πάντων ἐστέρηται· καί νομίσας εἰς ᾅδην κατα-
φέρειν, ἐκβέβληται τοῦ ᾅδου. Καί ἀπεδείχθη πᾶσιν, ὅτι
οὐκ ἀσθενείᾳ φύσεως τέθνηκεν ὁ Σωτήρ, ἀλλά τόν θά-
νατον εἰς ἀναίρεσιν ἐδίωξεν, ἵνα καταργήσῃ τοῦτον,
«Καί ἀπαλλάξη τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διά παντός
τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἧσαν δουλείας. Οὐ πολύ γοῦν διέστη καί
τάς ὠδῖνας ἔλυσε τοῦ ᾅδου, καί τούς μέν ἄλλους ἤγειρε
λέγων· «Ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν»· αὐτός δέ ἐξανέστη
καί κατέζησε τοῦ θανάτου, χλεύην αὐτοῦ τήν τόλμαν
ἡγησάμενος· ὡς καί ἐν ὕμνοις προανεφωνεῖτο, λέγοντος
τοῦ Πνεύματος· «Ὁ κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται
αὐτούς, καί ὁ Κύριος ἐκμηκτηριεῖ αὐτούς». Χλευάζεται
γάρ ἀληθῶς οὕτω παιχθείς, καί παρά γνώμην αὐτῷ τῶν
πραγμάτων ἀποβάντων. Δίκην γάρ τοῦ ζωϋφίου τοῦ
καλουμένου σφηκός, προσβάλλοντος πέτρᾳ, καί τῇ προ-
σβολῇ μή βλάπτοντος, ἀλλά καί τό μέτρον μᾶλλον ἀπολ-
λύοντος· οὕτω καί ὁ θάνατος ἐσφάλη πολύ, προσβαλών
τῇ ζωῇ, ἥτις ἐστίν Χριστός· οὐ γάρ ἠδυνήθη κρατῆσαι
αὐτόν τῷ θανάτῳ, ἀλλά μᾶλλον  καί τό κέντρον ἀπώλεσεν·
ὥστε καί οὕς πρότερον ἐφόβει τό κέντρον, νῦν αὐτοῦ
κατακερτομεῖν καί λέγειν· «Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον;
ποῦ σου, ᾅδη, τό νῖκος;»· καί πάλιν· «Κατέπιεν ὁ
θάνατος ἰσχύσας»· καί πάλιν· «Ἀφεῖλεν ὁ Θεός πᾶν δά-
κρυον ἀπό ἀπό παντός προσώπου»

Μετάφραση
Ἔπεισε τούς Ἰουδαίους (ὁ διάβολος) νά ζητήσουν τήν σφαγήν

του, καί ἔγινεν ἔτσι αὐτό πού δέν ἐπερίμενεν· ἐσφάγη δηλαδή ὄχι
σέ ἄλλο σημεῖο ἀλλά στήν πλευρά, ἐκ τῆς ὁποίας ἔτρεξε νερό καί
αἷμα, καί τοῦτο ἔγινε ἔτσι, ὥστε, ἐπειδή προηγουμένως ἡ ἀγάπη
ἦλθε διά τῆς γυναικός, ἡ ὁποία ἐπλάσθη ἐκ τῆς πλευρᾶς, ἔτσι καί
τώρα διά τῆς πλευρᾶς τοῦ δευτέρου Ἀδάμ, νά δοθεῖ τό λύτρο καί
τό καθαριστικό τῆς πρώτης πλευρᾶς, τό λύτρο μέν διά τοῦ
αἵματος, τό καθαριστικό δέ διά τοῦ ὕδατος. Καί αὐτό συνέβη
στόν διάβολο χωρίς νά τό θέλει διότι τό θάνατο πού φοβόταν ἄν
συνέβαινε αὐτόν τόν θάνατο ἀπέθανεν ὁ Κύριος, καί ἐκεῖνος
ἀπογυμνώθηκε. Καί ἐνῶ ἐνόμισεν ὅτι θά κρατήσει τό Χριστό
στόν θάνατο, αὐτός μᾶλλον ἀποδείχθηκε νεκρός,
καί ἐνῷ  νόμισε ὅτι παραμονεύει ἄνθρωπον, μέ τίς
ἐνέργειές του τόν ἀπέδειξε Θεόν. Διότι μόλις ἀπέ-
θανεν, ἡ μέν κτίση σκοτίσθηκε, τό δέ καταπέτασμα
τοῦ ναοῦ ἐρράγισεν, ἡ γῆ σείσθηκε, καί οἱ πέτρες
σχίσθηκαν, οἱ στρατιῶτες δέ μαζί μέ τούς φύλακες
τῶν πυλῶν τοῦ ᾍδου κατετρόμαξαν. Ἀπ’ αὐτά μπορεῖ
κανείς νά καταλάβει ὅτι δέν ἐπρόκειτο πλέον περί ἀνθρώπου,
ἀλλ’ ὅτι ἦταν πραγματικά Θεός μέ σῶμα, ὅπως ἔλεγαν καί αὐτοί
πού ἔβλεπαν τά συμβαίνοντα. «Ἀληθινά αὐτός εἶναι Υἱός Θεοῦ».
Διότι καί πολλά μνημεῖα ἄνοιξαν καί ἀναστήθηκαν οἱ νεκροί
των.

Ἡ κακία εἶναι πραγματικά τυφλή. Διότι ὁ διάβολος ἐνῷ νόμισε
πώς θά σκοτώσει ἕναν, ἔχασε τά πάντα, καί ἐνῷ νόμισε ὅτι θά
κατεβάσει καί θά τόν κλείσει στόν Ἅδη, διώχθηκε αὐτός ἀπό τόν
ᾍδη. Καί ἀποδείχθηκε σέ ὅλους, ὅτι ὁ Σωτήρ δέν πέθανε ἐξ
αἰτίας φυσικῆς ἀδυναμίας, ἀλλά κατεδίωξε τό θάνατο γιά νά τόν
ἀφανίσει, «καί νά ἀπαλλάξει ὅσους, διά τόν φόβον τοῦ θανάτου,
ἔμεναν ὑποδουλωμένοι καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ζωῆς των». Δέν
χρειάσθηκε λοιπόν πολύ διά νά ἀφανίσει τίς ὠδίνες τοῦ ᾍδου.
Καί τούς μέν ἄλλους ξύπνησε λέγοντας· «Σηκωθῆτε, φεύγουμε
ἀπό ἐδῶ», αὐτός δέ ἀναστήθηκε καί ἔζησε μετά ἀπό τό θάνατο
θεωρήσας τήν αὐθάδειά του χλευαστική, ὅπως προλεγόταν στούς
ὕμνους, ὅπου λέγει τό Πνεῦμα· «Αὐτός πού κατοικεῖ στούς οὐρανούς
θά τούς περιγελάσει καί ὁ Κύριος θά τούς περιγελάσει καί ὁ
Κύριος θά τούς διασκορπίσει». Πραγματικά λοιπόν χλευάζεται ὁ
θάνατος, καί περιπαίζεται κατά τέτοιον τρόπο, διότι τά πράγματα
εἶχαν ἀντίθετο ἀποτέλεσμα ἀπ’ αὐτό πού ἐπεδίωκε. Διότι ὅπως
ἐκεῖνο τό ζωάκι πού λέγεται σφῆκα, ἐπιτίθεται στήν πέτρα καί μέ
τήν ἐπίθεση αὐτή δέν βλάπτει τήν πέτρα, ἀλλά μᾶλλον χάνει τό
κεντρί, τό ἴδιο μεγάλο λάθος ἔκαμε καί ὁ θάνατος, μέ τό νά
ἐπιτεθεῖ κατά τῆς ζωῆς, ἡ ὁποία εἶναι ὁ Χριστός, διότι δέν μπόρεσε
νά τόν συγκρατήσει μέ τό θάνατο, ἀλλά μᾶλλον ἔχασε καί τό
κεντρί του, ὥστε καί ἐκεῖνο πού προηγουμένως φόβιζε τό κεντρί,
τώρα νά τόν χλευάζουν καί νά λέγουν· «Ποῦ εἶναι θάνατε, τώρα
τό κεντρί σου; Ποῦ εἶναι, ᾍδη, ἡ νίκη σου;», καί πάλιν· «Ὁ
θάνατος ἔγινε πολύ δυνατός καί κατάπιε πολλούς»,  καί πάλιν·
«Ὁ Θεός θά ἐξαλείψει κάθε δάκρυ ἀπό τά μάτια των».

* Μεγάλου Ἀθανασίου, Εἰς τό πάθος τοῦ Κυρίου καί εἰς τόν Σταυρόν, ΕΠΕ 31, ἐκδ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Θεσσαλονίκη 1977, σσ.
80-84.
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Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τό Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου Θεσσαλῶν «Παναγία ἡ Ξενιά» (3/3).

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν χορωδία Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ
καί Πολιτιστικοῦ Κέντρου κατά τήν ἐκδήλωση τῆς 25ης Μαρτίου 2015.


