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Καθώς πλησιάζει ἡ μεγάλη, φωτοφόρος
καί ἔνδοξος μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων
οὐρανίων Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί

Γαβριήλ, κατά τήν ὁποῖα ἑορτάζει ὁ περίβλε-
πτος καί περικαλλής πρῶτος τῆ τάξει Ναός
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, θά προσπαθή-
σουμε μέ ἁπλά λόγια, καί μέ ὁδηγούς τήν
Ἁγία Γραφή καί τούς θεοφόρους Πατέρες,
νά γνωρίσουμε καλύτερα τί διδάσκει ἡ Ἁγία
Μητέρα μας Ἐκκλησία καί ἡ Ἱερά Παράδοση
γιά τόν κόσμο τῶν ἀσωμάτων ἀγγέλων, τῶν
ἀύλων αὐτῶν ὑπάρξεων τοῦ οὐρανίου κόσμου. 

1. Φῶς πρό αἰώνων ὁ Θεός. Φῶς τό μόνο
ἀληθινό, αἰώνιο, τό ἄυλο ἄπειρο, παντελῶς
ἀκατάληπτο. Εἶναι άγαθός καί ἀρχή κάθε
ἀγαθοῦ καί ἀγάπης, καί γιά τόν λόγο αὐτό
δέν ἀρκεῖται στήν αὐτοθεωρία Του, ἀλλά ἐν
τῆ περισσεία τῆς ἀγαθότητός Του, θέλησε νά
συμμετάσχει καί κάποιος ἄλλος στό Φῶς Του
καί παρήγαγε τήν κτίση έκ τοῦ μή ὄντος εἰσ
τό εἶναι.1 Σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη διδα-
σκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως αὐτή δια-
σώζεται μέσα ἀπό τό Σύμβολο τῆς πίστεως, ὁ
Θεός δημιουργεῖ ὁλόκληρη τήν κτίση, τήν
ὀρατή ἀλλά καί τήν ἀόρατη. Πιστεύουμε δη-
λαδή, πώς ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ καί πάντα τά
ἐν αὐτῆ, δηλαδή ὅσα ὑπάρχουν πάνω σ’

αὐτήν, ὁ ἥλιος, ἡ σελήνη, τά πλήθη τῶν ἀστε-
ριῶν τοῦ σύμπαντος, ὁ ἄνθρωπος, τό τελει-
ότερο δημιούργημα, καθώς καί ὅλος ὁ ἀόρατος
κόσμος τῶν πνευμάτων, τό ἀναρίθμητο πλῆθος
τῶν ἁγίων ἀγγέλων, δημιουργήθηκαν ἐξ
αἰτίας τῆς ἄπειρης ἀγάπης ἀπό τόν Τριαδικό
Θεό «ἐκ τοῦ μηδενός»2 σέ κάποια συγκεκριμένη
χρονική στιγμή. 

Ὁ θεόπτης Προφήτης Μωυσῆς, ὁ ἱστορικός
συγγραφέας τῶν πρώτων πέντε βιβλίων (Πεν-
τατεύχου) τοῦ Κανόνος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
στό πρῶτο βιβλίο, τή Γένεση, ἐνῶ περιγράφει
πολύ παραστατικά τήν δημιουργία τοῦ αἰσθη-
τοῦ κόσμου, δέν ἀναφέρει τίποτε σχετικό μέ
τή δημιουργία τῶν ἁγίων ἀγγέλων, καί αὐτό
γιατί ὁ σκοπός τῆς δημιουργίας τους δέν ἔχει
νά κάνει μέ κάποια ἀνάγκη τοῦ Θεοῦ. Δέν
εἶναι δυνατόν  ὁ ὑλικός ἤ ἀκόμη καί αὐτός ὁ
πνευματικός κόσμος νά μπορεῖ νά προσφέρει
κάτι ἐπιπλέον στήν δόξα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.
Ὁ σκοπός τῆς δημιουργίας τῶν ἀγγέλων φα-
νερώνεται ἀπό τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσό-

Ο ΥΠΕΡΟΧΟΣ 
& 

ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ (Α)

1. Νέος Συναξαριστής τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Μήν Νοέμβριος.Ἴνδικτος, Ἀθήνα, 2004, σελ 83.
2. Σταύρου Καλαντζάκη,Ἐν ἀρχῆ ἐποίησεν ὁ Θεός, Ἐκδόσεις Παναγ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη,2011, σ.49.

Τοῦ Ἀρχιμ. Γαβριήλ Ζ. Παλιούρα
Πρωτοσυγγέλου Ἱ.Μ. Σερρῶν καί Νιγρίτης
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στομο, ὁ ὁποῖος λέγει ὅτι «ὁ Θεός μέ κίνητρο
Του τήν  ἀγάπη, τούς ἔδωσε ὕπαρξη καί ζωή,
μέ σκοπό νά συμμεριστούν ὡς λογικά ὄντα
τήν θεία μακαριότητά του».

Μία πρώτη εἰκόνα ὅπου συναντοῦμε ἀγγέ-
λους στά βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, εἶναι αὐτή
τῆς φύλαξης τοῦ Κήπου τῆς Ἐδέμ, δηλαδή
τοῦ Παραδείσου, ἀπό τά Χερουβίμ, μετά τήν
ἔξοδο τῶν πρωτοπλάστων3, ὅπως μας περι-
γράφεται στό βιβλίο τῆς Γενέσεως. Στό ἴδιο
βιβλίο διαβάζουμε ἀρκετές περιπτώσεις Ἀγγε-
λοφανειῶν. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε μία μόνο,
τήν έμφάνιση τοῦ Θεοῦ στόν Πατριάρχη
Ἀβραάμ μέ τή συνοδεία δύο ἀγγέλων.4

Ἀναφορές γιά τούς ἁγίους Ἀγγέλους συ-
ναντᾶμε σέ ἀρκετά ἀπό τά βιβλία τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης. Σέ  ἕνα μόνο καί συγκεκριμένα
στό βιβλίο τοῦ Ἰώβ ἔχουμε μία μικρή ἀναφορά
σχετικά μέ τή δημιουργία τῶν ἀγγέλων ἀπό
τό ἀψευδές «στόμα» τοῦ ἰδίου τοῦ Θεοῦ νά
λέει πώς  «ὅταν δημιουργήθηκαν τά ἀστέρια
τοῦ οὐρανοῦ, τότε οἱ ἄγγελοί μου μέ δοξολό-
γησαν μέ μεγάλη φωνή».5 Ἀπό τόν στίχο αὐτό
ἐξάγουμε τό συμπέρασμα ὅτι οἱ ἅγιοι ἄγγελοι
δημιουργήθηκαν πρίν ἀπό τήν τέταρτη ἡμέρα
τῆς δημιουργίας τοῦ ὑλικοῦ κόσμου ἀπό τόν
Θεό. Ἀπό τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας
οἱ Γρηγόριος Θεολόγος,  Βασίλειος ὁ Μέγας,
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, καί Ἰωάννης ὁ Δα-
μασκηνός διδάσκουν  ὅτι οἱ ἄγγελοι δημιουρ-
γήθηκαν πρίν ἀπό τά ὁρατά κτίσματα.

2. Μελετώντας τήν Ἁγία Γραφή, συλλέγουμε
τίς πληροφορίες μας σχετικά μέ τήν φύση, τό
παρουσιαστικό, ἀλλά καί τόν ἀριθμό τῶν
ἁγίων ἀγγέλων. Στήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, διαβάζουμε πώς
ὅλοι «οἱ ἄγγελοι εἶναι πνεύματα λειτουργικά,

τά ὁποῖα ἀποστέλλονται ἀπό τόν Θεό, γιά νά
ἐξυπηρετοῦν αὐτούς, πού πρόκειται νά κλη-
ρονομήσουν τήν αἰώνια ζωή.»6

Ὁ Κύριός μας διά τῆς θεοπνεύστου γραφί-
δος τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου μᾶς πληρο-
φορεῖ ὅτι, α) «..στήν ἀνάσταση οὔτε οἱ ἄνδρες
νυμφεύονται, οὔτε οἱ γυναῖκες πανδρεύονται,
ἀλλά εἶναι ὅλοι σάν ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ στόν
οὐρανό..»7, β) οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ δέν ἔχουν
φύλο, δηλαδή δέν διακρίνονται σέ ἄρρενες ἤ
θήλεις   καί γ) εἶναι μακράν τῶν σαρκικῶν
ἀπολαύσεων.

Ὁ Μέγας Βασίλειος διατυπώνοντας  τήν
ἄποψή του γιά τή φύση τῶν ἀσωμάτων ἀγγέ-
λων ἀποδίδει στούς ἀγγέλους σῶμα πού εἶναι
ἀέρινο ἀλλά καί πύρινο. Στό 16ο κεφάλαιο
τοῦ περίφημου δογματικοῦ ἀπολογητικοῦ του
συγγράμματος «Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»
πρός τόν Ἐπίσκοπο Ἰκονίου Ἀμφιλόχιο, ἀνα-
φέρει τά ἑξής: «Οἱ Ἄγγελοι ἔχουν ἕνα πάρα
πολύ λεπτό σῶμα, διότι δέν εἶναι ἐντελῶς
ἄυλοι  ὅπως εἶναι ὁ Θεός. Γιά αὐτό τό λόγο
βρίσκονται σέ κάποιο τόπο, καί γίνονται ὁρατοί
μέ τό εἴδος τοῦ δικοῦ τους σώματος ὅταν φα-
νερώνονται στούς ἁγίους..» 

Οἱ ἄγγελοι δέν εἶναι ὅλοι φτερωτοί ὅπως
συνηθίζουμε νά τούς ἀπεικονίζουμε. Στήν
κατηγορία αὐτή ἀνήκουν μόνο τά Χερουβείμ
καί τά Σεραφείμ. Τά ὑπόλοιπα ἀγγελικά τάγ-
ματα κινοῦνται μέ τήν ὁρμή τῆς πνευματικῆς
τους φύσεως, ὅπως διαβάζουμε στό βιβλίο
τοῦ  Προφήτου Δανιήλ. «Τότε ὁ ἄγγελος τόν
πήρε ἀπό τήν κεφαλή, τόν κράτησε ἀπό τήν
κόμη τῆς κεφαλῆς του, καί μέ τήν ὁρμή τῆς
πνευματικῆς του φύσεως τόν μετέφερε αὐτο-
στιγμεί στήν Βαβυλώνα καί τόν ἔθεσε πάνω
ἀπό τόν λάκκον τῶν λεόντων»8. 

3. Γεν. 3,24. καὶ ἐξέβαλε τὸν Ἀδὰμ καὶ κατῴκισεν αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς καὶ ἔταξε τὰ Χερουβὶμ καὶ
τὴν φλογίνην ρομφαίαν τὴν στρεφομένην φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς.

4. Γεν.18,1,Ὤφθη δὲ αὐτῷ ὁ Θεὸς πρὸς τῇ δρυΐ τῇ Μαμβρῇ, καθημένου αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ μεσημβρίας.
ἀναβλέψας δέ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ εἶδε, καὶ ἰδοὺ τρεῖς ἄνδρες εἱστήκεισαν ἐπάνω αὐτοῦ.

5.  Ἰώβ 38,7 
6. Εβρ. 1,14 
7. Ματθ. 22,30
8. Δαν. 13,36 
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Στό βιβλίο τῶν Κριτῶν περιγράφεται
ἄνθρωπος σταλμένος ἀπό τόν Θεό, μέ συγ-
κλονιστική καί πολύ φοβερή ὄψη καί ὁ ὁποῖος
ὅμως δέν ἀποκαλύπτει  τό ὄνομά του.9

Ὁ Προφήτης Δανιήλ  στό ὄραμα πού εἶδε
στόν ποταμό  Τίγρη περιγράφει πώς  τό πρό-
σωπό του ἀγγέλου εἶναι φωτεινό καί ἔχει τή
λάμψη τῆς ἀστραπῆς. Τά μάτια του λάμπουν
σάν πύρινες λαμπάδες, ἐνῶ τό σῶμα του μοι-
άζει σάν τόν πολύτιμο λίθο θαρσίς, οἱ βρα-
χίονες καί τά σκέλη του εἶναι σάν χαλκός
ἀστραφτερός, ἡ δέ φωνή του ἦταν δυνατή
καί βροντερή  καί παρομοιάζεται σάν τόν
ἦχο πολυαρίθμων ἀνθρώπων. 10

Τά τῆς ἐνδυμασίας τους  μᾶς τά περιγράφει
πάλι ὁ Προφήτης Δανιήλ στό ἴδιο ὄραμα «σή-
κωσα τά μάτια μου καί ἰδού, εἶδα ἕναν ἄνδρα,
ὁ ὁποῖος φοροῦσε λινό ἔνδυμα καί εἶχε ζωσμένη
τήν μέση του μέ ζώνη κοσμημένη μέ χρυσό
Ὠφάζ.»11

Παρόμοια περιγραφή πού ἀφορά ὄχι μόνο
τήν ὄψη ἀλλά καί τήν ἐνδυμασία τῶν ἀγγέλων
βρίσκουμε στό δεύτερο βιβλίο τῶν Μακκα-
βαίων. Ἐκεῖ Περιγράφεται ἕνας  ἄγγελος
ἔφιππος μέ χρυσή πανοπλία 12 καί ἄλλοι δύο
ἄγγελοι πολύ δυνατοί, μέ ἀκατανίκητη δύναμη,
πολύ ὄμορφοι καί ἐπιβλητικοί στήν ἐξωτερική
τους ἐμφάνιση, μέ ἀστραφτερή στολή. 13

Ἄγνωστος ἀλλά καί ἀμέτρητος παραμένει
ὁ ἀριθμός τῶν ἀγγέλων. Πρῶτος πού ἀναφέ-
ρεται στό θέμα αὐτό εἶναι ὁ Προφήτης Δανιήλ
στό ὅραμα τῶν τεσσάρων θηρίων. Μετά τήν
περιγραφή τους ὁ Προφήτης ὁραματίζεται

καί περιγράφει τόν φοβερό καί πύρινο θρόνο
τοῦ δικαίου κριτή Θεοῦ, στόν ὁποῖο παρα-
στέκονται χιλιάδες χιλιάδων, καί μυριάδες
μυριάδων ἀγγέλων.14

Παρόμοιες πληροφορίες γιά τόν ἀριθμό
τῶν ἀγγέλων συναντᾶμε καί στήν Καινή Δια-
θήκη. Ὁ Εὐαγγελιστής καί Ἀπόστολος Λουκᾶς
στή διήγησή του γιά τήν γέννηση τοῦ Θεαν-
θρώπου Χριστοῦ ἀναφέρει ὅτι κοντά στόν
ἄγγελο πού ἀνήγγειλε στούς ποιμένες τήν
ἐνανθρώπιση τοῦ Σωτῆρα, παρουσιάστηκε
ἕνα πλῆθος ἀπό τήν οὐράνια στρατιά τῶν
ἀγγέλων, οἱ ὁποῖοι ὑμνοῦσαν τόν Θεό.15

3. Οἱ ἄγγελοι ἔχουν ταξινομηθεῖ σέ τάξεις
καί ὁμάδες. Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης
στό περίφημο ἔργο του «Περί τῆς Οὐρανίου
Ἱεραρχίας» κατανέμει τίς οὐράνιες δυνάμεις
σέ μία ἱεραρχία σέ μία δηλαδή ἱερή τάξη.
Σκοπός τῆς Ἱεραρχικῆς αὐτῆς τάξεως εἶναι ἡ
κατά τό δυνατόν καλύτερη κοινωνία μέ τόν
Ἅγιο Θεό. Κάθε πρόσωπο, κάθε ἀγγελική
ὕπαρξη πού ἀνήκει σέ μιά ἱεραρχία, σέ μιά
ἀπό τίς τάξεις αὐτές,γίνεται τελειότερη ἀνά-
λογα μέ τήν δύναμη μίμησης πού ἔχει. Ὁ
Ἅγιος Διονύσιος ταξινομεῖ τίς Οὐράνιες δυ-
νάμεις σέ τρεῖς τριάδες καί σέ κάθε τριάδα
ὑπάρχουν τρεῖς ἀγγελικές τάξεις, τῶν ὁποίων
τά ὀνόματα ἔχουν σχέση μέ τίς ἰδιότητες τους.
Μᾶς παραδίδει ἕνα εἶδος σχεδιαγράμματος
μέ 3 ὁμόκεντρους κύκλους, ὅπου ὡς κέντρο
τῶν τριῶν κύκλων λαμβάνεται ὁ Θεός. Οἱ
ἀγγελικές τάξεις μεταδίδουν τό φῶς ἡ μία
στήν ἄλλη, ἐνῶ κάθε κύκλος πού ἀντιπροσω-

9. Κρ. 13,6 καὶ εἰσῆλθεν ἡ γυνὴ καὶ εἶπε τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς λέγουσα· ἄνθρωπος Θεοῦ ἦλθε πρός με, καὶ εἶδος αὐτοῦ ὡς εἶδος
ἀγγέλου Θεοῦ, φοβερὸν σφόδρα· καὶ οὐκ ἠρώτησα αὐτόν, πόθεν ἐστί, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὐκ ἀπήγγειλέ μοι.

10. Δαν. 10,6 
11. Δαν. 10,5
12. Β Μακ. 3,25 ὤφθη γάρ τις ἵππος αὐτοῖς φοβερὸν ἔχων τὸν ἐπιβάτην καὶ καλλίστῃ σαγῇ διακεκοσμημένος, φερόμε-

νος δὲ ῥύδην ἐνέσεισε τῷ Ἡλιοδώρῳ τὰς ἐμπροσθίους ὁπλάς· ὁ δὲ ἐπικαθήμενος ἐφαίνετο χρυσῆν πανοπλίαν ἔχων.
13. Β Μακ. 3,26 ἕτεροι δὲ δύο προεφάνησαν αὐτῷ νεανίαι τῇ ῥώμῃ μὲν ἐκπρεπεῖς, κάλλιστοι δὲ τῇ δόξῃ, διαπρεπεῖς

δὲ τὴν περιβολήν, οἳ καὶ παραστάντες ἐξ ἑκατέρου μέρους ἐμαστίγουν αὐτὸν ἀδιαλείπτως, πολλὰς ἐπιῤῥιπτοῦντες αὐτῷ
πληγάς.

14. Δαν. 7,10 ποταμὸς πυρὸς εἷλκεν ἔμπροσθεν αὐτοῦ· χίλιαι χιλιάδες ἐλειτούργουν αὐτῷ, καὶ μύριαι μυριάδες πα-
ρειστήκεισαν αὐτῷ· κριτήριον ἐκάθισε, καὶ βίβλοι ἠνεῴχθησαν.

15. Λουκ. 2,13 καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν Θεὸν καὶ λεγόντων·
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πεύει μία κατηγορία ἀγγέλων, ὅσο πιό κοντά
βρίσκεται στό κέντρο, τόσο πιό κοντά βρί-
σκονται στόν Θεό οἱ ἄγγελοι πού ἀνήκουν σ’
αὐτόν.  Στόν πρῶτο κύκλο κατατάσσονται,
οἱ οὐράνιες ὑπάρξεις πού βρίσκονται πάντα
γύρω ἀπό τόν Θεό, ἔχουν συνδεθεῖ πολύ
στενά μαζί του καί Τόν ὑπηρετοῦν ἄμεσα.
Στόν πρῶτο κύκλο, συναντᾶμε  τήν πρώτη
τριάδα ἀγγελικῶν δυνάμεων ἡ ὁποία ἀπαρ-
τίζεται ἀπό τά τάγματα τῶν α) Σεραφίμ, β)
Χερουβίμ γ) Θρόνων. Αὐτή ἡ τριαδική διάταξη
εἶναι ἡ πρώτη λεγόμενη Ἱεραρχία. 

α)Τά Σεραφίμ (ἡ λέξη προέρχεται ἀπό τόν
πλυθηντικό ἀριθμό τοῦ ἑβραικοῦ ρήματος
σαράφ πού σημαίνει καίω-θερμαίνω), πού
μποροῦμε νά τούς ἀποδώσουμε τό ἐπίθετο
φλογεροί ἤ λαμπεροί, βρίσκονται στήν ἀνώτατη
βαθμίδα τῆς ἀγγελικῆς ἱεραρχίας. Εἶναι τό
ἀγγελικό τάγμα πού βρίσκεται πιό κοντά ἀπό
ὅλα τά ὑπόλοιπα ἀγγελικά τάγματα στόν
θρόνο τοῦ Θεοῦ. Καμία ἄλλη ἀγγελική τάξη,
ἐκτός ἀπό αὐτή δέν εἶναι  περισσότερο πλησίον
πρός τόν Θεό. Καμία ἄλλη ἀγγελική ὕπαρξη
δέν φωτίζεται τόσο πολύ ἀπό τό φῶς καί τό
πῦρ τῆς Θεότητος ὅσο τό τάγμα τῶν Σεραφίμ.
Εἶναι τό τάγμα πού περικυκλώνει τόν θρόνο,16

σύμφωνα μέ τό ὅραμα τοῦ Προφήτου Ἡσαίου,
ἀλλά καί τόν ἴδιο τόν Τριαδικό Θεό. 

Τά τῆς μορφῆς τους μᾶς τά παραδίδει πάλι
ὁ Προφήτης Ἡσαίας. Κάθε ὀντότητα ἔχει  ἕξι
πτέρυγες. Μέ τίς δύο πτέρυγες σκεπάζουν
τελείως τό πρόσωπό τους, μέ τίς δύο ἄλλες

σκεπάζουν τούς πόδας τους καί τίς δύο ἄλλες
τίς χρησιμοποιοῦν γιά νά πετοῦν.17

Ἔργο τους εἶναι νά διακηρύσσουν τήν
ἁγιότητα τῆς Ἁγίας Τριάδος καί νά δοξολογοῦν
ἀκατάπαυστα τήν δόξα τῆς Μεγαλωσύνης
τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ, ψάλλοντας «Ἅγιος,
ἅγιος, ἅγιος Κύριος, Σαβαώθ…»18

β) Τά χερουβίμ ἀναφέρονται ὀνομαστικά
γιά πρώτη φορά στό βιβλίο τῆς Γενέσεως,19

ὡς φύλακες τοῦ Παραδείσου, καί εἶναι ἡ
πρώτη ἀναφορά σέ ἀγγέλους στήν Ἁγία Γραφή,
ὅπως ἀναφέραμε καί παραπάνω. Μία δεύτερη
ἀναφορά στά Χερουβίμ, πάλι ὡς φυλάκων,
συναντᾶμε στό βιβλίο τῆς Ἐξόδου, ἐκεῖ πού
ὁ Θεός δίδει τίς ὁδηγίες στό Μωυσή γιά τό
πώς νά κατασκευάσει τήν κιβωτό τῆς Διαθη-
κής. Σύμφωνα μέ τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, τά
δύο Χερουβίμ εἶναι χρυσά, τοποθετημένα τό
ἕνα ἀπέναντι στό ἄλλο, μέ τίς φτεροῦγες
ἀνοιχτές γιά νά προστατεύουν τό ἱλαστήριο,
τά δέ πρόσωπά τους παραγγέλει ὁ Θεός νά
εἶναι στραμένα ἐπάνω στό ἱλαστήριο. 20

Τά Χερουβίμ, ἡ λέξη προέρχεται ἀπό τόν
πλυθηντικό ἀριθμό τῆς ἑβραικῆς λέξης χερούβ
καί σημαίνει αὐτόν πού λατρεύει τόν Θεό ἤ
καί αὐτόν πού μεσιτεύει. Τό ὄνομά τους ση-
μαίνει πλῆθος γνώσης ἤ διάχυση σοφίας, δη-
λώνει τήν γνωστική καί θεοπτική τους ἱκανό-
τητα, τή δεκτικότητα πού ἔχουν νά δέχονται
τήν ὑπέρτατη φωτοδοσία καί τήν δυνατότητα
νά θεωροῦν τήν ὀμορφιά τοῦ Θεοῦ. 

Ἄλλο ἕνα σημεῖο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

16. Ησ. 6,2 καὶ Σεραφὶμ εἱστήκεισαν κύκλῳ αὐτοῦ,
17. Ησ. 6,2 ἓξ πτέρυγες τῷ ἑνὶ καὶ ἓξ πτέρυγες τῷ ἑνί, καὶ ταῖς μὲν δυσὶ κατεκάλυπτον τὸ πρόσωπον, ταῖς δὲ δυσὶ κα-

τεκάλυπτον τοὺς πόδας καὶ ταῖς δυσὶν ἐπέταντο.
18. Ησ. 6,3 καὶ ἐκέκραγεν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον καὶ ἔλεγον· ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος σαβαώθ, πλήρης πᾶσα ἡ γῆ

τῆς δόξης αὐτοῦ.
19. Γεν. 3,24 καὶ ἐξέβαλε τὸν Ἀδὰμ καὶ κατῴκισεν αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς καὶ ἔταξε τὰ Χερουβὶμ καὶ

τὴν φλογίνην ῥομφαίαν τὴν στρεφομένην φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς.
20. Εξ. 25.17,19 καὶ ποιήσεις δύο Χερουβὶμ χρυσοτορευτὰ καὶ ἐπιθήσεις αὐτὰ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν κλιτῶν τοῦ ἱλαστηρίου.

Ποιηθήσονται Χεροὺβ εἷς ἐκ τοῦ κλίτους τούτου καὶ Χεροὺβ εἷς ἐκ τοῦ κλίτους τοῦ δευτέρου τοῦ ἱλαστηρίου· καὶ ποιήσεις
τοὺς δύο Χερουβὶμ ἐπὶ τὰ δύο κλίτη. Ἔσονται οἱ Χερουβὶμ ἐκτείνοντες τὰς πτέρυγας ἐπάνωθεν, συσκιάζοντες ἐν ταῖς
πτέρυξιν αὐτῶν ἐπὶ τοῦ ἱλαστηρίου, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν εἰς ἄλληλα· εἰς τὸ ἱλαστήριον ἔσονται τὰ πρόσωπα
τῶν Χερουβίμ.

20.Α Βασ. 4,4 καὶ ἀπέστειλεν ὁ λαὸς εἰς Σηλώμ, καὶ αἴρουσιν ἐκεῖθεν τὴν κιβωτὸν Κυρίου καθημένου Χερουβίμ· καὶ ἀμφό-
τεροι οἱ υἱοὶ Ἡλὶ μετὰ τῆς κιβωτοῦ, Ὀφνὶ καὶ Φινεές. 
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ἀπό τό ὁποῖο μποροῦμε νά ἀντλήσουμε πλη-
ροφορίες γιά τά Χερουβίμ εἶναι στό Βιβλίο
τῶν Βασιλειῶν. Ἐκεῖ παρουσιάζεται ὁ Θεός,
νά «ἀναπαύεται» ἐπάνω στά χρυσά Χερουβίμ
τῆς Κιβωτοῦ.21

Ἀλλη μία παρόμοια πληροφορία συναντᾶμε
στό βιβλίο τοῦ Προφήτου Ἰεζεκιήλ.22 Ἀπό
αὐτά τά δύο ἐδάφια μποροῦμε νά ἐξάγουμε
τό συμπέρασμα, πώς ὁ Θεός «ἀναπαύεται»
καθήμενος ἐπί τῶν Χερουβίμ, καί «χρησιμο-
ποιεῖ» τό τάγμα αὐτό ὡς θρόνο Του. 

Παρόμοιες περιγραφές γιά τό τάγμα τῶν
Χερουβίμ, διαβάζουμε στά ὁράματα τοῦ Προ-
φήτου Ἰεζεκιήλ.23 Περιγράφονται τά Χερουβίμ
νά σχηματίζουν τό ἅρμα ἤ τόν κινητό έκεῖνο
θρόνο, μέ τόν ὁποῖο ἡ δόξα τοῦ Γιαχβέ μετα-
κινεῖται ἀπό καί πρός τόν οὐρανό. 

Τά τῆς μορφῆς τους τά μαθαίνουμε ἀπό
τά ὁράματα πού περιγράφονται στό πρῶτο
κιόλας κεφάλαιο τοῦ Προφητικοῦ βιβλίου
τοῦ Ἰεζεκιήλ. Μᾶς λέγει λοιπόν ὁ Προφήτης
πώς ἡ ὄψη τῶν Χερουβίμ ἦταν σάν μορφή
ἀνθρώπων.24 Ἐν τούτοις, ἔχουν τέσσερα πρό-
σωπα τό καθένα, δηλαδή πρόσωπο ἀνθρώπου
καί λέοντος ἀπό τά δεξιά, μόσχου ἀπό τά

ἀριστερά καί ἀετοῦ στήν ὀπίσθια ὄψη.25 Ἐπί-
σης, τό κάθε Χερουβίμ ἔχει τέσσερις πτέρυγες
καί κάτω ἀπό αὐτές  καί στά τέσσερα μέρη
εἶχαν χέρια ὅμοια μέ τά χέρια τοῦ ανθρώπου,
δύο σέ κάθε ὥμο.26 Εἶναι λαμπερά καί ἡ
λάμψη τους μοιάζει μέ αὐτή τῆς ἀστραπῆς. 27

Τό δέ φτερούγισμά τους εἶναι τόσο γρήγορο
καί δυνατό πού μοιάζει μέ ὕδατα καταρράκτη,
πού πέφτουν μέ μεγάλη ὁρμή.28 Μᾶς εἶναι
ὅμως πολύ δύσκολο νά ἀναπαραστήσουμε
μέ ἀκρίβεια τό θέαμα τῶν Χερουβίμ, τό ὁποῖο
περιγράφεται ἀπό τόν Προφήτη Ἰεζεκιήλ. 

γ) Οἱ Θρόνοι ἀναφέρονται ἁπλῶς ὀνομα-
στικά στήν  Καινή Διαθήκη στήν πρός Κολ-
λοσαεῖς ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου,
χωρίς νά παρέχεται κάποια ἄλλη πληροφορία
γιά τό ἀγγελικο αὐτό Τάγμα.29 Ἀπό τό περίφημο
ἔργο τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου,
μαθαίνουμε πώς τό ἀγγελικό τάγμα τῶν Θρό-
νων ἐπιτελεῖ τό ἔργο του ὡς θρόνος τοῦ Θεοῦ
καί περιγράφονται μέ τροχούς.  Ὁ Ἅγιος Διο-
νύσιος τούς θεωρεῖ ὡς τά ὄντα πού διανέμουν
τήν Θεϊκή Δικαιοσύνη.

Συνεχίζεται

21. Ιεζ. 11,22 Καὶ ἐξῇραν τὰ Χερουβὶμ τὰς πτέρυγας αὐτῶν, καὶ οἱ τροχοὶ ἐχόμενοι αὐτῶν, καὶ ἡ δόξα Θεοῦ Ἰσραὴλ ἐπ᾿
αὐτὰ ὑπεράνω αὐτῶν.

22.  Ιεζ. 1,4 καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ πνεῦμα ἐξαῖρον ἤρχετο ἀπὸ βοῤῥᾶ, καὶ νεφέλη μεγάλη ἐν αὐτῷ, καὶ φέγγος κύκλῳ αὐτοῦ καὶ
πῦρ ἐξαστράπτον, καὶ ἐν τῷ μέσῳ αὐτοῦ ὡς ὅρασις ἠλέκτρου ἐν μέσῳ τοῦ πυρὸς καὶ φέγγος ἐν αὐτῷ. Ιεζ. 9,3 καὶ δόξα
Θεοῦ τοῦ Ἰσραὴλ ἀνέβη ἀπὸ τῶν Χερουβὶμ ἡ οὖσα ἐπ᾿ αὐτῶν εἰς τὸ αἴθριον τοῦ οἴκου. καὶ ἐκάλεσε τὸν ἄνδρα τὸν ἐνδε-
δυκότα τὸν ποδήρη, ὃς εἶχεν ἐπί τῆς ὀσφύος αὐτοῦ τὴν ζώνην, Ιεζ. 10,1 Καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἐπάνω τοῦ στερεώματος τοῦ
ὑπὲρ κεφαλῆς τῶν Χερουβὶμ ὡς λίθος σαπφείρου ὁμοίωμα θρόνου ἐπ᾿ αὐτῶν. 

23. Ιεζ. 1,5 καὶ ἐν τῷ μέσῳ ὡς ὁμοίωμα τεσσάρων ζῴων, καὶ αὕτη ἡ ὅρασις αὐτῶν· ὁμοίωμα ἀνθρώπου ἐπ᾿ αὐτοῖς,
24. Ιεζ. 1,10 καὶ ὁμοίωσις τῶν προσώπων αὐτῶν· πρόσωπον ἀνθρώπου καὶ πρόσωπον λέοντος ἐκ δεξιῶν τοῖς τέσσαρσι καὶ

πρόσωπον μόσχου ἐξ ἀριστερῶν τοῖς τέσσαρσι καὶ πρόσωπον ἀετοῦ τοῖς τέσσαρσι.
25. Ιεζ. 1,8 καὶ χεὶρ ἀνθρώπου ὑποκάτωθεν τῶν πτερύγων αὐτῶν ἐπὶ τὰ τέσσαρα μέρη αὐτῶν· καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν τῶν

τεσσάρων
26. Ιεζ. 1,13 καὶ ἐν μέσῳ τῶν ζῴων ὅρασις ὡς ἀνθράκων πυρὸς καιομένων, ὡς ὄψις λαμπάδων συστρεφομένων ἀναμέσον

τῶν ζῴων καὶ φέγγος τοῦ πυρός, καὶ ἐκ τοῦ πυρὸς ἐξεπορεύετο ἀστραπή.
27. Ιεζ. 1,24 καὶ ἤκουον τὴν φωνὴν τῶν πτερύγων αὐτῶν ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτὰ ὡς φωνὴν ὕδατος πολλοῦ· καὶ ἐν τῷ

ἑστάναι αὐτὰ κατέπαυον αἱ πτέρυγες αὐτῶν.
28 Κολ. 1,16 ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε

κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι᾿ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται·
29. Εφ. 1,21 ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ

μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι·
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Συγκινούμεθα βαθύτατα ὅταν διαβάζουμε γιάτόν τρόπο ἑορτασμοῦ τῶν ἐθνικῶν μας ἐπε-τείων στήν Β. Ἤπειρο καί ἀπό τούς ἀπόδη-μους Ἕλληνες σ’ ὅλο τόν κόσμο.«Ἡ γιορτή ἦταν μιά πανδαισία, δέν ἦταν ἁπλῶς
γιορτή, ἡ ὁποία μᾶς μετέφερε σ’ ἐκεῖνα τά χρόνια
ὅπου μιά φούχτα Ἕλληνες τά ἔβαλαν μέ τήν πανίσχυρη
τότε Ἰταλία τοῦ Μουσολίνι καί τήν συνέτριψαν».«Ἀναπνέει κανείς τίς ἡμέρες αὐτές Ἑλλάδα. Ὁ
πρωϊνός ἐκκλησιασμός, ἡ ἐπιμνημόσυνη δέηση στό
μνημεῖο τῆς πόλεως μέ τήν κατάθεση στεφάνων σ’
αὐτό (...), ἡ λεβέντικη παρέλαση τῶν Σχολείων, οἱ
δημοτικοί χοροί, ἡ ἀπογευματινή ἑορτή μέ τά τρα-
γούδια, τό θεατράκι καί τούς παραδοσιακούς χορούς
ἀναπτερώνουν τό πατριωτικό φρόνημα τοῦ λαοῦ».Καί φέτος ἀντιπροσωπεία τῆς ΣΦΕΒΑ παραβρέ-θηκε στόν ἑορτασμό τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου στόχῶρο τῆς Β. Ἠπείρου, στίς περιοχές Ἀργυροκάστρου,Ἁγίων Σαράντα καί Κορυτσᾶς (...) Οἱ ἐκδηλώσειςστήν Κορυτσά ξεκίνησαν τό πρωί μέ δοξολογίαστήν παλαιά Μητρόπολη τῆς Κορυτσᾶς μέ συμμετοχήπλήθους Κορυτσαίων, τοπικῶν προέδρων, παλαιῶνΒορειοηπειρωτῶν ἀπό ἄλλα μέρη, τό Ἀργυρόκαστροκαί τή Χιμάρα, ἀλλά καί μέ παρουσία πολλῶν ἐπι-σήμων, περιφερειαρχῶν, Δημάρχων καί βουλευτῶνκυρίως ἀπό τήν Ἤπειρο καί τήν Δυτική Μακεδονία(...). Παρακολουθήσαμε μιά ἄψογη ἀπό κάθε ἄποψηἐκδήλωση πού μᾶς γέμισε ἐνθουσιασμό καί ὑπερη-φάνεια καί μᾶς μετέφερε νοερά στίς μέρες τῆς ἐπο-ποιΐας τῶν προγόνων μας. Οἱ ἐπισκέπτες καί εἰδικάὅσοι ἦλθαν πρώτη φορά σέ ἐπαφή μέ τό σχολεῖοκυριολεκτικά ἔμειναν ἄφωνοι μέ τήν ποιότητα τῆςδουλειᾶς πού γίνεται ἀπό τούς δασκάλους τόσοτούς ντόπιους ὅσο καί τούς Ἑλλαδίτες, ἀλλά καίἀπό τόν ἀπαράμιλλο ζῆλο καί ἐνθουσιασμό τῶνμαθητῶν, πού μᾶς συγκίνησαν μέ τόν δυναμισμόκαί τήν διάθεσή τους νά ἀναπαραστήσουν μέσαἀπό λόγο, θεατρική πράξη καί λεβέντικους χορούς,χρυσές στιγμές τῆς ἑλληνικῆς Ἱστορίας.

Τοῦ φιλολόγου 
Γεωργίου Στ. Μπακιρτζῆ
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Σπάνια παρακολουθοῦμε τέτοιου ἐπιπέδου ἑορτασμούς στήν πατρίδα μας.Τελευταῖα μάλιστα μέ θλίψη βλέπουμε νά ἀμαυρώνουν τίς ἐθνικές ἐπετείουςθλιβερά γεγονότα κυρίως στίς μεγάλες πόλεις. Τά ἔκτροπα βέβαια, εἶναι ἀλήθειαὅτι σημειώνονται ἀπό μικρές ὁμάδες καί κάτω ἀπό τίς πράγματι δύσκολεςσυνθῆκες τῆς ζωῆς μας τόν τελευταῖο καιρό. ῞Ομως εἶναι ἀνεπίτρεπτο νά ἐμποδί-ζονται οἱ πολίτες νά παρακολουθήσουν τήν παρέλαση, λόγῳ τῶν δρακόντειωνἀστυνομικῶν μέτρων, πού λαμβάνονται, γιά νά μπορέσουν οἱ ἐπίσημοι ἀνενόχλητοινά παραστοῦν στήν παρέλαση καί νά μήν ἀποδοκιμασθοῦν ἀπό τούς ὀργισμένους,δικαιολογημένα, πολίτες.Οἱ ἀδελφοί μας στή Β. Ἤπειρο καί οἱ ἀπόδημοι Ἕλληνες σ’ ὅλο τόν κόσμο μᾶςδείχνουν τόν τρόπο τοῦ σωστοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἐθνικῶν ἐπετείων, νά τούς μι-μηθοῦμε, ἄν θέλουμε νά μή φτάσουμε μοιραῖα στήν κατάργησή τους.Βέβαια ὑπάρχουν εὐτυχῶς λίγοι, πού ἐπιδιώκουν καί προπαγανδίζουν μέαἴολα ἐπιχειρήματα τήν κατάργησή τους, διατεινόμενοι ὅτι διασπαθίζονταιμεγάλα (;) ποσά γιά τή διοργάνωσή τους. Ὅμως αὐτά εἶναι ἐλάχιστα μπροστάστά ὑπέρογκα ποσά πού σπαταλοῦνται ἀλλοῦ, πού ἐκτός τῶν ἄλλων καί σκαν-δαλίζουν καί ἐξοργίζουν τόν ἁπλο λαό. Θά ἤμασταν ἐκτός θέματος, ἄν ἐπιμέναμεστό θέμα τῶν παρελάσεων.Δέν μποροῦμε ὅμως νά μή ρωτήσουμε: διαμαρτύρονται γιά τίς παρελάσειςτῶν ἐθνικῶν ἐπετείων, οἱ ὁποῖες ἀναπτερώνουν τό ἐθνικό φρόνημα καί ἀποτελοῦνἠθική ὑποχρέωση πρός ὅσους ἀγωνίστηκαν σκληρά καί σέ κείνους, πού ἔχυσαντό αἷμα τους καί ἄφησαν τά κόκκαλά τους στούς τόπους τῶν μαχῶν, γιά νά ἐξα-σφαλίσουν τήν ἐλευθερία μας. Γιατί σιωποῦν δίκην ἰχθύων καί δέν καταδικάζουντίς προκλητικές παρελάσεις τῶν ὁμοφυλόφιλων στήν Ἀθήνα καί Θεσσαλονίκηκαί ὅπου ἀλλοῦ, πού προκαλοῦν ντροπή καί καταισχύνη στούς νουνεχεῖς, ἀφοῦπροβάλλεται ἡ διαστροφή καί ἡ ἀνωμαλία στό ὄνομα τῆς ἑτερότητας καί διαφο-ρετικότητας;Ὁ σοδομισμός δέν εἶναι ἑτερότητα, εἶναι διαστροφή καί μέγα ἁμάρτημα γιάτό ὁποῖο ὁ Θεός κατέστρεψε τίς πόλεις Σόδομα καί Γόμορρα. Νά σημειώσουμεκαί τοῦτο, γιατί μιλοῦν καί ἰσχυρίζονται ὅτι μάχονται (τάχα) γιά τήν ἐλευθερίατοῦ ἀτόμου, ἐλευθερία δέν εἶναι νά κάνω ὅ,τι κατεβάζει τό ἀρρωστημένο μυαλόμου καί ὁ ἀχαλίνωτος ἑαυτός, ἀλλά νά μπορῶ νά κάνω αὐτό πού ἐπιβάλλει ἡἀντικειμενική ἀλήθεια καί κυρίως ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ.
Καί τό συμπέρασμα: Οἱ ἐκδηλώσεις (γιορτές, παρελάσεις, ὁμιλίες) ἐπιβάλλεταινά γίνονται στίς ἐθνικές ἐπετείους. Νά γίνονται ὅμως ὅπως πρέπει, ὅπως μᾶςδείχνουν οἱ Βορειοπειρῶτες ἀδελφοί μας καί οἱ ἀπόδημοι πατριῶτες μας ὅπουγῆς βρίσκονται.

* Τά ἀποσπάσματα πού παραθέσαμε εἶναι ἀπό τήν ἐφημερίδα 
«Βορειοπειρωτικό Βῆμα» τῆς Κόνιτσας.
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Ἀ κόμα μιά ἐπέτειος τοῦ ἡρωϊκοῦ ΟΧΙ.
Βρισκόμαστε καί πάλι μπροστά σέ
αὐτό τό μνημεῖο πού ἔγινε σύμβολο

τιμῆς πρός τούς ἥρωες τοῦ τόπου μας, πρόθυμοι
ξανά νά ἐπαινέσουμε τούς ἀκαταδούλωτους μα-
χητές τῆς ἐλευθερίας, μέ λόγια ποιητικά καί δο-
ξαστικά, πού βγαίνουν ἀπό τίς καρδιές μας ὡς
παλμοί εὐγνωμοσύνης, ἀπό ὅσους διαθέτουν
ἀκόμα αἰσθήματα φιλοπατρίας, ἀπό ὅσους δέν
ἔχασαν τήν ἱστορική μνήμη- πού ὅλο καί πιό πολύ
προσβάλλεται μεθοδικά καί ὑποτιμᾶται ποικιλο-
τρόπως-, ἀπό ὅσους ἔχουν σύμφυτη τήν παλλη-
καριά καί τό ἴδιο πνεῦμα αὐτοθυσίας.

Ἐξάλλου πῶς εἶναι δυνατόν νά ἐκτιμηθεῖ τό με-
γαλεῖο τῶν ἡρώων ἀπό ἐκείνους πού ἔχουν ἀκαλ-
λιέργητο πνεῦμα καί παχυλή ψυχή; Αὐτοί οὔτε
τόν πολιτισμό θαυμάζουν, οὔτε  τίς ἀξίες ἐκτι-
μοῦν, οὔτε τή θυσία ἀναγνωρίζουν, οὔτε ποτέ κα-
τορθώνουν νά ξεπεράσουν τήν πνευματική τους
πενία.

Οἱ ἥρωες ὅμως εὑρίσκονται πολύ ψηλά καί πε-
ριλάμπουν μέ τά κατορθώματά τους. Αὐτοί ἐνώ-
πιον τῆς εὐθύνης μέ προθυμία ἔκαναν ἕνα

τολμηρό βῆμα γρηγορότερο ἀπό τή φθορά,
μεθυσμένοι ἀπό τό ἀθάνατο κρασί τῆς
ἐλευθερίας, διψασμένοι γιά τή δικαιο-

σύνη καί τήν ἀξιοπρέπεια, ἀνυποχώρητοι στή
βαρβαρότητα καί ἀκαταμάχητοι στή σκληρότητα
τοῦ πολέμου.

Μέ ποιά λόγια νά περιγράψει κανείς τή θυσία
καί μέ ποιούς τρόπους νά ἐκθειάσει τήν ἀνεκτί-
μητη προσφορά τους στό γένος μας, σέ μᾶς καί
τά παιδιά μας; Ἔδειξαν τό ἄριστο πρότυπο τοῦ φι-
λοπάτριδα πολίτη, γιατί ἀγωνίσθηκαν χωρίς ὑστε-
ροβουλία, προσφέροντας ὅ,τι πολυτιμότερο
εἶχαν. Μέ πιστότητα στίς ἀρχές τους ὑψώθηκαν
πάνω  ἀπό τούς κοινούς θνητούς, γι’ αὐτό καί πα-
ραμένουν στόν κόσμο τῶν ἀθανάτων. Ἡ μνήμη
τους αἰώνια καί ὁ ἔπαινός τους διαρκής, ὄχι μόνο
σέ μέρες δύσκολες ἀλλά καί σέ καιρούς εἰρηνι-
κούς, κατά τούς ὁποίους ὅμως ἐλλοχεύει ὁ κίνδυ-
νος νά λησμονηθεῖ ἡ θυσία τους. Οἱ λαοί πού
ξεχνοῦν τούς ἥρωες ὅμως κινδυνεύουν νά ἀπο-
προσανατολιστοῦν καί νά περιπέσουν σέ τραγικά
ἀδιέξοδα. Ἄν ἀγνοηθοῦν τά πρότυπα, οἱ νέες γε-
νιές περιπλανιοῦνται σέ δύσβατα μονοπάτια,
ἀποκομμένες ἀπό τό ἱστορικό παρελθόν.

Κάτι τέτοιο συμβαίνει στίς μέρες μας. Γι’ αὐτό
ἡ γλῶσσα τῶν ἐνσυνείδητων σιγά καί ἡ ψυχή δι-
στάζει νά ἀναδιπλώσει τά εὐγνώμονα αἰσθήματα,
γιατί ἀντιλαμβάνεται ὅτι προδόθηκαν οἱ ἀγῶνες
τῶν ἡρώων.

Τῆς Θεοφανῆς Βουτσῆ

«Βράχος ἡ Ἑλλάδα ἀστρα-
φτερός ἀπό φῶς.
Τά λάβαρά της ἀπό 
καημούς καί λουλούδια.
Στῆς Ἀλβανίδας γῆς 
τίς χωματένιες φλέβες 
τά πιό τρανά βλαστάρια της.
Μήν τούς ξυπνᾶτε!
Πολεμοῦν ἀκόμα γιά μᾶς
πού ζοῦμε καί χορταίνουμε
ψωμί καί φῶς, 
πού ὑπερηφανεύομαστε
γιατί εἴμαστε Ἕλληνες,
ἀδέλφια αὐτῶν πού ἔμειναν
στῆς Ἡπείρου τά χάλκινα
σπλάχνα».
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Χαλκέντεροι ἀγωνιστές πού γράψατε μέ τό
αἷμα σας τό ἔπος τοῦ ’40 μάθετε πώς τά ὀχυρά
ἔπεσαν καί νέοι εἰσβολεῖς κατέχουν πλέον τήν πα-
τρίδα μας. Δυστυχῶς σέ αὐτό συνέργησαν καί ἐπί-
γονοί σας, Ἕλληνες στό γένος ἀλλά ὄχι στή ψυχή.
Αὐτή ἡ νέα αἰχμαλωσία φαίνεται ὅτι εἶναι πιό πο-
λιτισμένη, ὄχι ὅμως χωρίς τραγικά θύματα, πού
ὀφείλονται σέ αὐτοκτονίες καί ὄχι μόνο, οὔτε
δίχως ἐθνική ταπείνωση.

Στή γερμανική κατοχή τοῦ ’40 ἄνθρωποι πέθα-
ναν ἀπό πεῖνα στούς δρόους τῶν μεγαλουπό-
λεων, τώρα δυστυχεῖς πένητες ἀναζητοῦν στά
σκουπίδια λίγο φαγητό γιά νά στεριώσουν κάπως
τίς δυνάμεις τους. Τότε οἱ πεινασμένοι περιβάλ-
λονταν μέ τή συμπάθεια τῆς διεθνοῦς κοινότητας,
σήμερα ὅμως λοιδοροῦνται ἀπό χείλη μέ εἰρω-
νικά χαμόγελα.

Τότε ἡ παλληκαριά τῶν Ἑλλήνων ὑπερίσχυε τῶν
πανίσχυρων εἰσβολέων καί ἔγινε θρῦλος πού ἐξυ-
μνήθηκε μέ θαυμασμό, ἐνῶ ὑποκλίθηκαν αὐθόρ-
μητα οἱ ἡγέτες τοῦ δημοκρατικοῦ κόσμου,
σήμερα αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν μέ ὑπεροψία γιά
ἀνικανότητα κι ἐμεῖς σκύβουμε τό κεφάλι ἀμή-
χανα.

Ὁ ἡρωϊσμός τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ’40 μετατρά-
πηκε σέ τραγούδι πού κέντριζε τά μύχια τῶν καρ-
διῶν καί γεννοῦσε ἀκατάλυτη δύναμη γιά
πνευματικό λόγο ὑψηλοῦ ἐπιπέδου. Δέν εἶναι τυ-
χαῖο πώς λογοτέχνες τῆς μεταπολεμικῆς ἐποχῆς
τιμήθηκαν μέ Νόμπελ καί ἄλλα βραβεῖα, ἐνῶ
σπουδαῖοι καλλιτέχνες ὑπερέβησαν μέ τά ἔργα
τους τά σύνορα τῆς Χώρας καί κατάκτησαν παγ-
κόσμια ἀναγνώριση. Σήμερα ὅμως, ἡ πολιτισμική
παρακμή εἶναι ὑπαρκή, καθόσον τόν ἀναγνωρι-
σμένο πνευματικό λόγο διαδέχεται ἡ ἀκατάσχετη
φλυαρία καί τά ἀνιαρά δείγματα ὑποκουλτούρας.
Ἀκόμα καί οἱ συχνές πολιτισμικές ἐκδηλώσεις κά-
ποιες φορές στεροῦνται δημιουργικότητας καί
ὑπάγονται στή σκοπιμότητα τῆς προβολῆς τῶν
διοργανωτῶν, ὄχι τῆς τέχνης.

Ὁ  πνευματικός κόσμος τῆς μεταπολεμικῆς
Ἑλλάδας ἦταν ἕνας βασικός συντελεστής τῆς ἀνα-
συγκρότησης τῆς πατρίδας μας. Αὐτός ἔδωσε τήν
πνοή γιά δημιουργικότητα καί πρωτοποριακή παι-
δεία. Ἔτσι τότε, μέ γεμάτα ὄνειρα νέοι προερχό-
μενοι ἀπό φτωχές οἰκογένειες μέ τή συνδρομή καί
συμπαράσταση βιοπαλαιστῶν γονιῶν μπόρεσαν
νά σπουδάσουν καί νά διαπρέψουν στήν ἐπι-

στήμη σέ διεθνές ἐπίπεδο. Σήμερα πρωτοετεῖς
φοιτητές ἀπογοητεύονται διαβάζοντας συνθή-
ματα πού ἔγραψαν στούς τοίχους παλαιότεροι
φοιτητές, ὅπως αὐτό στή Γραμματεία Ἰατρικῆς
σχολῆς: «Νέοι φοιτητές καλῶς ἤρθατε στήν
Ἰατρική, σᾶς εὐχόμαστε καλή ξενιτιά μόλις πάρετε
τό πτυχίο σας».

Στίς μικρές ἀγγελίες ἐφημερίδων ἐκείνης τῆς
ἐποχῆς π.χ. διαβάζουμε ὅτι μιά ὑπερήλικη γρι-
ούλα σ’ ἕνα ἀπομακρυσμένο νησί πρίν ἀφήσει
τήν τελευταία της πνοή, χάρισε τό χρυσό της
σταυρό γιά νά στηρίξει τόν ἀγώνα κατά τοῦ κατα-
κτητῆ. Στίς μέρες μας αὐτή ἡ δυνατότητα δέν
ὑπάρχει, γιατί ἀκόμη καί τόν σταυρό τόν ἔδωσαν
σέ ἐνεχυροδανειστές γιά νά ἐξασφαλιστοῦν λίγα
χρήματα.

Ἡ συνδρομή τῶν γυναικῶν τῆς γενιᾶς τοῦ ’40
ἦταν ὑποδειγματική. Νύχτα-μέρα ὕφαιναν ροῦχα
γιά νά προσφέρουν τή θαλπωρή στούς στρα-
τιῶτες στά χιονισμένα βουνά. Σήμερα ἐξυφαίνον-
ται δόλιοι τρόποι εὔκολου πλουτισμοῦ σέ βάρος
τοῦ λαοῦ ἀπό παγερούς ἐκμεταλλευτές πού συ-
νήθως εἶναι ἐγκλωβισμένοι στήν σκανδαλώδη πο-
λυτέλεια καί τήν ἰδιοτέλεια.

Ἰδεολόγοι πολεμιστές στούς ἐθνικούς μας
ἀγῶνες, αὐτή προφανῶς δέν εἶναι ἡ Ἑλλάδα πού
ὁραματισθήκατε καί δώσατε τό αἷμα σας. Σᾶς
ζητᾶμε συγγνώμη, γιατί προδόθηκαν οἱ θυσίες
σας.

Θά μποροῦσα νά τελειώσω ἐδῶ, μέ τήν εὐχή
«Αἰωνία ἡ μνήμη σας».

Ὅμως ἐπανέρχομαι στούς ἐλπιδοφόρους στί-
χους τοῦ ἄγνωστου ποιητῆ πού εἰπώθηκαν στήν
ἀρχή. «Βράχος ἡ Ἑλλάδα ἀστραφτερός ἀπό φῶς»,
γιατί δέν λυγίζει καί ξέρει πώς νά ἀναδύεται ἀπό
τήν τέφρα, ἀνατέλλοντας τό φῶς τῆς ἐλπίδας γιά
νέες λαμπρές μέρες. Οἱ ἀγωνιστές τοῦ ’40 «πολε-
μοῦν ἀκόμα», ἀπό τά «χάλκινα σπλάχνα» τῶν
τάφων τους συνεχίζουν νά ἐκπέμπουν ἕνα δυνατό
μήνυμα σέ ὅλους μας: «Μή λυγίσετε στίς δυσκο-
λίες, ἀγωνιστεῖτε σκληρά, συμπεριφερθεῖτε ἀλλη-
λέγγυα, παράξετε πολιτισμό ἀντάξιο τοῦ γένους.
Νέοι φανεῖτε γενναῖοι καί ἀκαταδούλωτοι μέ
ἀνοιχτούς ὁρίζοντες καί ἀνυποχώρητη ὑπομονή,
μέ δημιουργικότητα καί ἐργατικότητα. Ἐσεῖς εἶστε
οἱ συνεχιστές τῶν ἡρώων.

Ὁ Θεός νά ἀναπαύει τήν ψυχή σας, ἀθάνατοι
ἥρωες».
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Στή συνείδηση τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ μας κάποιοι μῆνες ἔχουν ἰδιαίτερησημασία καί γι’ αὐτό ἀπέκτησαν πρόσθετη ὀνομασία. Ἔτσι ὁ Αὔγουστοςεἶναι ὁ μῆνας τῆς Παναγίας, ὁ Σεπτέμβριος τοῦ Σταυροῦ καί ὁ Ὀκτώβριοςτοῦ Ἁγ. Δημητρίου.Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐπιβεβαιώνεται ὁ ρόλος τῆς Παναγίας καί τοῦΣταυροῦ στή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Στήν περίπτωση δέ τοῦ Μεγαλο-μάρτυρα Ἁγ. Δημητρίου ἐπιβραβεύεται προφανῶς ἡ συμβολή του στήστερέωση τῆς χριστιανικῆς πίστεως μέ τήν ἄρνηση τῆς εἰδωλολατρίας καίτή διατράνωση τῆς ἀληθινῆς θεογνωσίας, ὅπως γνωστό τροπάριο τονίζει:«Δημήτριος καί Νέστωρ... τῶν εἰδώλων τήν πλάνην κατήργησαν καί τῆς
θεογνωσίας τό τέλειον μυστήριον λαμπρᾷ τῇ φωνῇ ὑψηγοροῦντες ἀνεκή-
ρυττον».Καί ὁ μεγάλος αὐτός ἆθλος δέν κατορθώθηκε τυχαῖα. Ἔγινε μέ τή βοή-θεια τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά καί χάρη στήν ἄμεπτη ζωή καί τά λαμπρά χαρίσματατοῦ Ἁγίου, τήν κατηχητική καί ἱεραποστολική του διακονία, τό σεπτό τουμαρτύριο, τά ἀναρίθμητα θαύματα, τήν προστασία τῆς πόλης του Θεσ-σαλονίκης, τῆς Ἑλλάδας καί τῆς οἰκουμένης ὅλης, καθώς ψάλλουμε στόἈπολυτίκιό του: «Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις σέ ὑπέρμαχον ἡ οἰκου-
μένη...».Στό παρόν ἄρθρο θά ἐπικεντρώσουμε τήν προσοχή μας στήν κατηχη-τική καί ἱεραποστολική διακονία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

1. Κλίση καί κλήση στήν ἹεραποστολήἩ «κλίση» εἶναι χάρισμα, τάλαντο, ἔμφυτη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ στόνἄνθρωπο. Εἶναι ἐσωτερική ψυχική δύναμη, πού πρέπει κατάλληλα νά καλ-λιεργηθεῖ. Ἡ «κλήση» εἶναι ἡ πρόσκληση τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἐκ μέρουςτοῦ ἀνθρώπου θετική ἀπάντηση στό θεῖο κάλεσμα. Στόν Ἅγιο Δη-μήτριο συναντοῦμε καί τά δύο: κλίση καί κλήση, καί μάλιστα σέἀξιοθαύμαστο βαθμό.Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἀρχιεπίσκοπος καί ἕτερος πο-λιοῦχος τῆς Θεσσαλονίκης, μέ πολύ θαυμασμό καί ἔκδηλη συγκί-νηση γράφει σέ ἐγκωμιαστική του ὁμιλία στόν ΜεγαλομάρτυραΔημήτριο:«Δημήτριος ὁ σοφός καί παρθένος καί ὅσιος καί ὡς εἰπεῖν πάγκαλός τε
καί παναμώμητος, καί φύσει καί σπουδῇ καί χάριτι λαμπρυνόμε-

νος» (Ε.Π.Ε., τόμ.11). (Δηλαδή, ὁ Ἅγιος Δημήτριος εἶναι ὁ σοφόςκαί παρθένος καί ὅσιος καί, θά ἔλεγα, αὐτός πού συγκεντρώνειστόν ἑαυτό του κάθε καλοσύνη καί ὁ πάναγνος. Τόν λαμπρύνεικαί ἡ φύση του καί ἡ παιδεία καί ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ.Ἀξίζει σίγουρα νά διερευνήσουμε μέ ποιόν τρόπο καί σέ ποιόβαθμό ἡ «φύση» του, ἡ «σπουδή» καί ἡ «Χάρη» τοῦ Θεοῦ λάμ-πρυναν καί στόλισαν τόν Ἅγιο.Ὡς πρός τό πρῶτο, ὁ Δημήτριος κληρονόμησε ἀπό τούς εὐσε-βεῖς γονεῖς του μιά ἄρτια φύση. Ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ἦτανγεμᾶτος μέ ἄρρητα χαρίσματα. Στή συνέχεια, ἦταν τρυφερός καίεὐγενικός νεανίας, πολύ ὡραῖος στήν ὄψη, καί ὄχι μόνο κατά τόνἐξωτερικό καί αἰσθητό ἄνθρωπο, ἀλλά σέ μεγαλύτερο ἀκόμη

Ὁ Ἅγιος 
Δημήτριος

ὡς πρότυπο 
Κατηχητῆ 

καί 
Ἱεραποστόλου

Τοῦ Δημ. Λάππα
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βαθμό κατά τόν ἐσωτερικό καί βαθύτερο. Αὐτή ὅμως ἡκαλή φύση  πρέπει νά δουλευτεῖ καί νά ἀξιοποιηθεῖ.Καί ὁ Ἅγ. Δημήτριος μέ τή σπουδή τῆς σοφίας, «ἐνπαιδείᾳ καί νουθεσία Κυρίου» (Ἐφεσ. 6. 4), μέ τή με-λέτη τῆς Ἁγ. Γραφῆς, τήν ἄσκηση, τή νηστεία, τήν προ-σευχή, τήν ἀγρυπνία καλλιέργησε καί τελειοποίησε τήφύση του. Ἰσχυροποίησε τήν πίστη του καί τήν ἔκανεἀνίκητη. Φύλαξε ἀμίαντη τή χάρη πού δέχτηκε κατά τόΒάπτισμά του εἰς Χριστόν. Γνώρισε καί τήρησε τό θέ-λημα τοῦ Θεοῦ. Ἐξάγνισε τόν ἑαυτό  καί δυνάμωσε τόνχαρακτήρα του. Στό ἄνθος τῆς νεότητάς του ἀποδέ-χτηκε τήν παρθενία, ἐπιλέγονγας τήν ἀπόλυτη ἀγάπητοῦ Θεοῦ ἔναντι κάθε ἄλλης ἀγάπης τοῦ κόσμου. Ἀνε-δείχθη ἔτσι στεφανωμένος νικητής ἀπό τή νεότητά του.Στήν παρίπτωση του ἰσχύει ἀπόλυτα τό «ἡμῶν τό πο-λίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει» (Φιλιπ. 3, 20), καθώςκαί τό «οὐκ ἦν ὅμοιος ἐπί τῆς γῆς» (πρβλ.Ἰώβ, 1,8).Ἧταν ἑπόμενο, λοιπόν, γιά νά ἔλθουμε στό τρίτοστοιχεῖο, στή Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ Θεός εἶδε τόν Δη-μήτριο. Ὁ Θεός «ὁ ἐρευνῶν νεφρούς καί καρδίας» (Ἀπ.2, 23), «ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὄψεται εἰς πρόσωπον, ὁ δέΘεός ὄψεται εἰς καρδίαν» (Α ́Βασιλ. 16,7) εὐδόκησε νάσκηνώσει σ’ αὐτόν, νά τόν καταστήσει σέ ὅλα θεϊκό.Γιατί βρῆκε τόν Δημήτριο «Χριστοῦ εὐωδία» (Β ́Κορ.2, 15), ἀγαπημένον τοῦ Χριστοῦ μαθητή, «σκεῦοςἐκλογῆς... τοῦ βαστάσαι στό ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶντε καί βασιλέων» (Πράξ. 9, 15).
2. Αὐταπάρνηση καί πνεῦμα θυσίαςΠιστός καί ὁ Δημήτριος, ὅπως οἱ Ἀπόστολοι στό κά-λεσμα τοῦ Κυρίου: «Δεῦτε ὀπίσω μου καί ποιήσω ὑμᾶςἁλιεῖς ἀνθρώπων. Οἱ δέ εὐθέως ἀφέντες τά δίκτυαἠκολούθησαν αὐτῷ» (Ματθ. 4, 19-20). Ἀπαρνήθηκεπάντα τά τοῦ κόσμου: ἀξιώματα, ἀπολαύσεις, ἀνέσεις,τιμές, ἀναγνώριση καί ἀφιερώθηκε στό διδακτικό καίἱεραποστολικό ἔργο τοῦ Χριστοῦ.Ἔζησε τό πνευματικό μαρτύριο τῆς συνειδήσεωςπρίν φθάσει στήν ἀπόλυτη θυσία, στό ἐξωτερικό καίσωματικό μαρτύριο. Ἀπό τή διδακτική καί ἱεραποστο-λική του ἐργασία στήν «καταφυγή» ὁδηγήθηκε βίαιαστή φυλακή τοῦ μαρτυρίου χωρίς διαμαρτυρίες. Χωρίςνά προστατευθεῖ, νά κρυφτεῖ ἤ νά προβάλει κάποιαἀντίσταση. Ἀλλά μέ πλήρη ὑπακοή καί ἀπόλυτη ἀφο-σίωση στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἦταν δηλαδή ἕτοιμος ἀπόκαιρό καί περίμενε. Πῶς τό λέγει ὁ Ψαλμωδός; «Ἡτοι-μάσθην καί οὐκ ἐταράχθην τοῦ φυλάξασθαι τάς ἐντο-λάς σου (Κύριε)» (Ψαλμ. 118, 60). Δηλαδή προετοιμά-

στηκα μέ κατάλληλες σκέψεις καί ἀποφάσεις καί δέναἰσθάνθηκα κλονισμό καί ἀμφιταλάντευση γιά νά φυ-λάξω τίς ἐντολές σου.Ἀκόμη, ἡ ἀτρόμητη αὐτή στάση τοῦ Μεγαλομάρ-τυρα Δημητρίου μᾶς φέρνει στή σκέψη τά λόγια νεό-τερου ἱεραποστόλου, γέννημα-θρέμμα καί αὐτός τῆςΘεσσαλονίκης. «Γιά τήν Ἱεραποστολή τό δόσιμο νάεἶναι ἀληθινό, ὁλοκληρτωτικό, δίχως κρατούμενα, μέδιάθεση αὐτοθυσίας καί αὐταπαρνήσεως καί μέ σκοπόνά ἀφήσουμε τά κόκκαλά μας μεταξύ τῶν ἰθαγενῶν»(π. Κοσμᾶς Γρηγοριάτης).
3. Πρότυπο κατηχητῆ καί ἹεραποστόλουὩς χριστιανός ὁ Δημήτριος, λατρεύοντας τόν ἀλη-θινό Θεό ἀπό πολύ ἐνωρίς κατενόησε τή μεγάλη ἀλή-θεια ὅτι «Ἐκκλησία χωρίς Ἱεραποστολή εἶναιἘκκλησία χωρίς ἀποστολή». Συνειδητοποίησε ἔτσι τόχρέος του πρός τούς μή γνωρίζοντες εἰσέτι τόν Χριστόκαί μέ ζέση καί ζῆλο ἀνέλαβε ἱεραποστολικό ἔργο μέκυριότερα ὅπλα του τόν λόγο καί τό παράδειγμά του.Εἶχε ἐπιλέξει «ἐπίσημον τόπο», τόν χῶρο πού βρι-σκόταν ἐκεῖ ὅπου σήμερα βλέπουμε τόν Ἱ. Ναό τῆς Πα-ναγίας Χαλκέων καί τό πάρκο τοῦ Ναοῦ. Ἐκεῖβρίσκονταν τότε πολλές καί μεγάλες στοές. Σέ μία ἀπόαὐτές γινόταν τό Κατηχητικό τοῦ Δημητρίου. Ἡ στοάαὐτή ἦταν γνωστή ὡς «Χαλκευτική», οἱ δέ Χριστιανοίτήν ἀποκαλοῦσαν «Καταφυγή». Ἦταν πράγματι ἕναἥσυχο λιμάνι τῆς εὐσέβειας. Ἡ δέ προσωνυμία τῆς«Καταφυγῆς» ἀντανακλοῦσε τήν παρηγορία καί τόπνευματικό καταφύγιο πού ἔβρισκαν κοντά στόνγλυκύ, ἑλκυστικό, πειστικότατο καί «σοφώτατο ἐν δι-δαχαῖς» (Δοξαστικό Αἴνων) χριστιανό δάσκαλο οἱ πο-νεμένες καρδιές.Δέν εἶναι εὔκολο πράγμα νά διδάσκει κανείς στόκέντρο τῆς πόλης καί μάλιστα μία ἀπαγορευμένηπίστη. Συγκεντρώνονται ἀπρόσκλητα πάσης φύσεωςἄνθρωποι μέ ποικίλα φρονήματα. Ἀπαιτεῖται αὐταπάρ-νηση, θεϊκός ζῆλος, θυσία, περιφρόνηση τοῦ θανάτου.Παρά ταῦτα ὁ Δημήτριος ἐξελίσσεται σέ ἕνα ζωντανόδιδάσκαλο τῆς Ἐκκλησίας, πού «εὐκαίρως ἀκαίρως»διδάσκει σέ ἄνδρες, γυναῖκες καί παιδιά τό εὐαγγέλιοτοῦ Χριστοῦ. Εἶναι «ὁ πλήρης Χάριτος καί ΠνεύματοςἉγίου», «ὁ σοφός», «ὁ πεπαιδευμένος», «ὁ δυνατός ἐνλόγῳ» στόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία τῆς Θεσσαλονίκης διάτοῦ ἐπισκόπου της ἀναθέτει τό διδακτικό της ἔργο,παρά τό νεαρό τῆς ἡλικίας του.



214 Ὁ Ἅγιος Νικήτας, τεῦχος 262, Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2015

Δίδασκε μέρα καί νύχτα. Ὄχι μέ φόβο, μήπως τόνκαταγγείλουν καί συλληφθεῖ, ἀλλά εὐθαρσῶς, «εὐπα-ρουσιάστως, μηδεμίαν ἀνθρωπίνην δόξαν λογιζόμε-νος». Καί τό ἀρχαῖο μαρτυρολόγιο τοῦ Ἁγίου συμπλη-ρώνει: «πείθων τε καί διαλεγόμενος κατά τό ἀποστο-λικόν ἔνταλμα τοῦ μακαρίου Παύλου πρός τόν ἅγιονΤιμόθεον γράφοντος... “κήρυξον τόν λόγον ἐπίστηθιεὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον,ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καί διδαχῇ”» (Β ́Τιμ. 4, 2).Πολλοί ἀπό τούς ἐγκωμιαστές τοῦ Ἁγίου Δημητρίουσυνδέουν στενά τόν Κατηχητή τῆς Θεσσαλονίκης μέτόν ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Παῦλο. «Ἐκεῖνος (ὁ Παῦλος)γράφει ὁ Λέων Στ·́ περιβληθείς διά τοῦ θείου φωτόςἀπέβη κύριος τῶν ἐθνῶν, μεταβαλών τόν κατά τῆςεὐσεβείας ζῆλον τῶν ἐχθρῶν ὑπέρ τῆς εὐσεβείας. Ὁμάρτυς (Δημήτριος) φλεγόμενος ὑπό τῆς εὐσεβείαςἐκήρυττεν “ἀπτοήτῳ γλώσσῃ” τό μυστήριον... συντελέ-σας εἰς τήν εἰς Χριστόν ἐπιστροφήν τῶν ἀνθρώπων».Πηγή τῆς διδασκαλίας του ὁ Δημήτριος εἶχε τήνἉγία Γραφή. Μέσα ἀπό τόν θεόπνευστο λόγο τοῦ Θεοῦἀποδείκνυε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἁμαρτωλόἄνθρωπο. Ἡ διδασκαλία του ἦταν λιτή, ἀπέριττη καίκατανοητή ἀπό ὅλους. Δίδασκε ὅτι ἡ θεία Σοφία (ὁἸησοῦς Χριστός) κατέβηκε ἀπό τόν οὐρανό γιά νά ζωο-γονήσει τόν πεσμένο στήν ἁμαρτία ἄνθρωπο καί νάσώσει τό δημιούργημά του μέ τό ἴδιο τό αἷμα του.Ἀποτελεσματικός ἐπίσης ἦταν ὁ Δημήτριος στήνἀντιμετώπιση τῶν αἱρετικῶν. Καί ὅπως ἔχει γραφεῖ γιάτόν Πρωτομάρτυρα Στέφανομ, κανείς δέν μποροῦσε νάἀντισταθεῖ «τῇ σοφίᾳ καί τῷ πνεύματι ᾧ ἐλάλει»(Πράξ. 6, 10) ὁ Δημήτριος. Κηρύττοντας δέ τό δόγματῆς Ἁγίας Τριάδος καί τονίζοντας τή θεότητα τοῦἸησοῦ Χριστοῦ ἀποστόμωνε τούς Ἰουδαίους. Ὁ Πα-τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος γράφει: «ὉΔημήτριος διά τοῦ φωτός τοῦ κηρύγματός του ἀπήλ-λαξε τήν Θεσσαλονίκην ἀπό τῆς πλάνης καί ὡδήγησετούς κατοίκους αὐτῆς πρός τόν Χριστόν».Συμπερασματικά, ὁ Δημήτριος εἶναι ἕνας χαρισμα-τικός διδάσκαλος τοῦ Εὐαγγελίου. Στήν ὑμνογραφίαἐξυμνεῖται ὡς: «Διδάσκαλος θεοσεβείας, φωστήρ λο-γικός τῆς εὐσεβείας, στόμα Χριστοῦ ἅγιον, στόμα χρυ-σαυγέστατον, στόμα Θεοῦ». Ἐνῶ ὁ Συμεώνἀρχιε πίσ κοπος Θεσσαλονίκης τόν ἀποκαλεῖ: «μεγάλοδιδάσκαλο τοῦ μυστηρίου τοῦ Χριστοῦ, ἀπόστολο καίεὐαγγελιστή τῆς βασιλείας τοῦ Χριστοῦ, χριστοκή-ρυκα, προφήτη καί Ἱεραπόστολο».

4. «Ὁ Θεός Δημητρίου, βοήθει μοι».Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Νέστορας, πρίν μονομαχήσει μέτόν παλαιστή Λυαῖο ἔτρεξε στή φυλακή γιά νά ζητήσειτήν εὐλογία τοῦ δασκάλου καί κατηχητῆ του Δημη-τρίου. Ἐκεῖνος τόν σταύρωσε στό μέτωπο καί προεφή-τευσε: «Καί τόν Λυαῖο νικήσεις καί ὑπέρ Χριστοῦμαρτυρήσεις». Ἔπειτα ὁ Νέστορας ὁρμώντας στό στά-διο κατά τοῦ Λυαίου  ἀνέκραξε: «Ὁ Θεός Δημητρίου,βοήθει μοι».Γεννιέται τό ἐρώτημα. Γιατί ὁ Νέστορας δέν εἶπε«Θεέ, βοήθει μοι», ἀλλά «Ὁ Θεός Δημητρίου, βοήθειμοι»;Ἡ μία ἀπάντηση εἶναι ὅτι ὁ Νέστορας μέ τόν τρόποαὐτό ἐπικαλεῖται τόν ἀληθινό Θεό, τόν ὁποῖο γνώρισεἀπό τόν Δημήτριο στήν «Καταφυγή». Καί αὐτός ὁ Θεόςεἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Δέν ἐπικαλεῖται ἀφηρημένακάποιον ἄγνωστο Θεό, ἀλλά Αὐτόν πού φανερώθηκεστό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Αὐτόν πού πιστεύει καί ὁκατηχητής καί ἡ τοπική Ἐκκλησία τῆς Θεσσαλονίκηςἀλλά καί ὅλη ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἄλλη ἀπάντηση ἀναδεικνύει τήν ἀπόλυτη ἐμπι-στοσύνη τοῦ μαθητῇ στό πρόσωπο τοῦ Κατηχητῇ τουκαί μέσω αὐτοῦ στόν ἴδιο τόν Θεό.Ὅταν στό πρόσωπο τοῦ Κατηχητῆ ἐπαληθεύονταιαὐτά πού λέγει, τότε αὐτό ἐνισχύει καί παραδειγματίζειτόν μαθητή. Ἀπό μιά ἄποψη, δηλαδή, ἔχουμε ἐδῶ τόνθρίαμβο τοῦ φωτεινοῦ διδασκαλικοῦ παραδείγματος.Μαθητής καί μελετητής τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πούἔλεγε: «μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς κἀγώ Χριστοῦ» (Α΄Κορ. ΙΙ 1), ὁ Δημήτριος μποροῦσε σιωπηλά καί ἀθό-ρυβα νά προβάλει καί τόν ἑαυτό του ὡς παράδειγμαπρός μίμηση. Καί ἡ προσπάθεια αὐτή εἶχε πλούσια τήνεὐλογία τοῦ Θεοῦ. Τό ἐπιβεβαίωνουν οἱ πολυπληθεῖςμαθητές του. Ἰδιαιτέρως ἡ περίπτωση τοῦ Νέστορα.
5. Τέλος, μιά εὐχή- σάν προσευχή.Ἅγιε μας Δημήτριε, ὡς ἔχων «εὐάρεστον παρρησίαν

πρός τόν Χριστόν» σέ παρακαλοῦμεν καί σέ ἱκετεύου-μεν:Σκέπε τά παιδιά καί τούς νέους, πού τόσο ἀγάπησεςκαί κατήχησες.Σκέπε τούς Ἱεραποστόλους μας, πού καθημερινά θυ-σιάζονται στούς μακρινούς τόπους τῆς διακονίας τους,πιστοί στή θεϊκή ἐντολή: «Πορευθέντες μαθητεύσατε
πάντα τό ἔθνη».
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Ἡ λειτουργική παράδοση πού καταγράφεται
στά Τυπικά θέλει τήν τελετή τῆς ὑψώσεως τοῦ
τιμίου Σταυροῦ, κατά τήν 14ην τοῦ μηνός Σε-
πτεμβρίου, νά πραγματοποιεῖται ἄλλοτε μετά
τόν 50ο ψαλμό στήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου,
συνηθέστερον στό τέλος τῆς δοξολογίας τοῦ
Ὄρθρου καί συγκεκριμένα τήν ὥρα πού ψάλ-
λεται τό ἀσματικό λεγόμενο τρισάγιο καί ἄλλοτε
κατά τήν τρίτη ὥρα. Ἡ συνήθεια νά γίνεται ἡ
ὕψωση στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας εἶναι
τῶν ἡμερῶν μας καί δέν δικαιώνεται ἀπό καμία
λειτουργική πηγή. Σέ κάθε περίπτωση πρόκειται
γιά μία πράξη πού ἔχει τήν ἀφετηρία της στόν
4ον αἰ., στά Ἱεροσόλυμα, ὡς ἐπίδειξη τοῦ τιμίου
Σταυροῦ «σ’ ὁλόκληρο τό ἐκκλησίασμα»1, ἀμέσως

μετά τήν ἑορτή τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ τῆς
Ἀναστάσεως πού ἔγιναν στίς 13 Σεπτεμβρίου
τοῦ ἔτους 3352.

Στόχος αὐτοῦ τοῦ κειμένου δέν εἶναι ἡ σχο-
λαία ἀναφορά στόν προευπρεπισμό τοῦ Σταυ-
ροῦ ἐπί δίσκου καί τήν λιτάνευσή του ἀπό τήν
ἁγία Τράπεζα «μέχρι τῶν βασιλικῶν πυλῶν
τοῦ ναοῦ»,  καί τήν ἀπό ἐκεῖ εἰσόδευσή του
στό μέσον τοῦ ναοῦ (θέση ἀρχαίου ἄμβωνος)
καί τήν τοποθέτησή του ἐπί «ηὐτρεπισμένου
τετραποδίου» ἤ δισκελίου3, ἀφοῦ βεβαίως προ-
ηγουμένως ὁ ἱερέας ἐκφωνήσει «μεγαλοφώνως»4

τό Σοφία ὀρθοί. Τό ἐνδιαφέρον μας ἐδῶ εἶναι
νά φωτισθεῖ περισσότερο καί ἀναδειχθεῖ αὐτό
καθ’ ἑαυτό τό γεγονός τῶν πολλῶν ὑψώσεων

Ἡ τελετή ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ 
στά λειτουργικά Τυπικά

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

1. A. RENOUX, Le codex armenien Jerusalem 121. II, edition…, Turnhout, Brepols, 1971 {Patrologia Orientalis 36},σ. 363
(μαρτυρία τοῦ 5ου αἰ.).

2. Βλ. Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗ (Πρωτοπρεσβυτέρου), «Οἱ ἑορτές τοῦ τιμίου Σταυροῦ», ἐν Τό Χριστιανικόν Ἑορτολόγιον,
Πρακτικά Η΄ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, Βόλος, 18-20 Σεπτεμβρίου
2006, Κλάδος Ἐκδόσεων τῆς Ἐπικοινωνιακῆς καί Μορφωτικῆς ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι
2007, σσ. 194-198.

3. Σύμφωνα μέ τό Τυπικό τῆς Εὐεργέτιδος (11ος αἰ.), ἡ λιτανευτική αὐτή εἴσοδος γίνεται νωρίτερα, μετά τόν 50ο
ψαλμό, καί ὁ τίμιος Σταυρός τοποθετεῖται στό σολέα, μπροστά ἀπό τό θυσιαστήριο: «Τοῦ ἱερέως ἠλλαγμένου
ὄντος μετά φελωνίου καί ἐπιτραχηλίου, ὁμοίως δέ καί διακόνου, λαβών ἐπί τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τό τίμιον ξύλον ὁ
ἱερεύς μετά τῆς θήκης αὐτοῦ ἄνωθεν μικροῦ ποτηροκαλύμματος κειμένου τοῦ σταυροῦ, προπορευομένου αὐτῷ καί
τοῦ διακόνου μετά τοῦ πυρείου καί τῶν νανουαλίων τῆς εἰσόδου ἐξέρχονται ἀπό τοῦ ἀριστεροῦ κλίματος καί
ἔρχονται μέχρι τοῦ βήματος εἰσοδεύοντες, καί  τιθέασιν αὐτόν ἐπί τοῦ τετραποδίου ἔμπροσθεν τοῦ ἁγίου
θυσιαστηρίου πλαγίως» (Α.DMITRIEVSKIJ, Opisanie Liturgitseskich Rukopisej, τόμ.  Ι. Κίεβο 1895 (=φωτ. ἀνατ.
1965), σ. 272).

4. Τυπικόν τοῦ ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου, διορθωθέν μεθ’ ὅσης ἐπιμελείας καί ὑπο-
μνηματισθέν τό κατά δύναμιν ὑπό Ἀρχιμ. ΔΟΣΙΘΕΟΥ, ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Παναγίας

Τοῦ Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ
Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
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τοῦ Σταυροῦ, ἀλλά καί τῶν πολλῶν «Κύριε,
ἐλέησον» πού ψάλλονται ἐκείνη τή στιγμή «μετά
κραυγῆς ἰσχυρᾶς»5.

Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ ὡραία αὐτή
τελετουργία μέ τούς πολλούς συμβολισμούς
καί τό ξεχωριστό λαϊκό ἐνδιαφέρον μᾶς μετα-
φέρει στήν πρώτη ἐκείνη πράξη τῆς μετά τήν
ἑορτή τῶν Ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως
ὕψωση τοῦ νεοευρεθέντος ἀπό τήν ἁγία Ἑλένη
τιμίου Σταυροῦ. Κατά τή συναξαριακή μας
παράδοση πού διασώζεται καί στό ἐν χρήσει
Μηναῖο τῆς Ἐκκλησίας, στό γεγονός ἐκεῖνο
ἔχει τίς ρίζες του καί τό «Κύριε ἐλέησον» πού
ψάλλει ὁ λαός. Μετά τήν προσκύνηση τοῦ
Σταυροῦ ἀπό τή Βασίλισσα καί τή Σύγκλητο,
ὁ λαός ζήτησε νά προσκυνήσει καί δέν μοροῦσε
νά δεῖ τίποτε. «Τότε ἀνῆλθεν ὁ Μακάριος Πα-
τριάρχης Ἱεροσολύμων καί ὕψωσεν ἐπί τοῦ
ἄμβωνος τόν τίμιον Σταυρόν· καί ἰδόντες, ἤρξατο
ὁ λαός κράζειν τό, Κύριε ἐλέησον. Καί ἔκτοτε
ἐπεκράτησε ἡ τιμία Ἑορτή τῆς Ὑψώσεως»6.

Ἀπό τίς παλαιότερες μαρτυρίες τῆς τελετῆς
τῆς ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ εἶναι αὐτή
πού ὑπάρχει στο Ἱεροσολυμιτικό Κανονάριο
(Τυπικό) τοῦ ζ΄ αἰ. Κατά τήν τρίτη ὥρα «σημαί-
νουσι διά τήν τελετήν». Ἐνδεδυμένου τοῦ ἱερέως,
τοποθετοῦνται τρεῖς ἤ ἕνας μόνο Σταυρός στήν
ἁγία Τράπεζα. Μετά τήν ἐκτενή, κάποια στιχηρά
τροπάρια καί τήν ὑπακοή τοῦ Σταυροῦ, ὁ διά-
κονος λέγει πάλι τήν ἐκτενῆ «Ἐλέησόν με ὁ
Θεός». Στή συνέχεια «ὁ ἱερεύς ὑψοῖ τόν Σταυρόν
(στήν ἁγία Τράπεζα) καί, ψαλλομένου πεντη-
κοντάκις τοῦ “Κύριε, ἐλεήσον” στρέφει αὐτόν
(πρός τόν λαόν)». Ἀκολουθοῦν πάλι στιχηρά
τροπάρια καί ἐκτενής δύο φορές. «Μετά ταῦτα
νίπτουσι τόν Σταυρόν. Μυρίζουσιν αὐτόν καί
λέγουσι τήν ὑπακοήν τοῦ Σταυροῦ. Ὁ λαός
ἀσπάζεται τόν Σταυρόν, καί τούς Σταυρούς τι-
θέασιν ἐπί τῆς Τραπέζης. Εἶτα ἄρχονται τῆς
Λειτουργίας»7. Ἀπό τήν ὡς ἄνω περιγραφή
φαίνεται ὅτι ἡ ὕψωση γινόταν στήν ἁγία Τρά-
πεζα κατά τήν τρίτη ὥρα. Τά «Κύριε, ἐλέησον»

ἦταν πενήντα. Στό πλαίσιο δέ ἁγιασμοῦ τοῦ
ὕδατος γινόταν ἡ ἐμβάπτιση καί ὁ μυρισμός
(μύρωμα) τοῦ Σταυροῦ.

Ἡ ἱεροσολυμιτική αὐτή παράδοση διαφο-
ροποιεῖται στή λειτουργικά πράξη τῆς Κων-
σταντινούπολης ἤ σέ Τυπικά ἄλλων περιοχῶν.
Εἰδικότερα στό ἀσματικό Τυπικό τῆς Ἁγίας
Σοφίας, τοῦ 10ου αἰ., ἡ ὡς ἄνω τελετή γινόταν
«ἀπό ἑσπέρας τῆς παννυχίδος τελουμένης».
Μετά τόν 50ο ψαλμό στόν Ὄρθρο καί τήν
ψαλμωδία κάποιων τροπαρίων «πολλάκις», ὁ
πατριάρχης ἀνέβαινε στόν ἄμβωνα, ὅπου μετά
ἀπό τή γονυκλισία, «κἄν τε Σάββατον ἐστιν
κἄν τε Κυριακή», ὕψωνε τό Σταυρό στά τέσσερα
σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα, «κατά ἀνατολήν, πρός
νότον, πρός δύσιν καί πρός ἄρκτον», ἀπό τρεῖς
φορές σέ κάθε σημεῖο, τοῦ λαοῦ μάλιστα κρά-
ζοντος τό «Κύριε, ἐλέησον». Συγκεντρωτικά τά
«Κύριε, ἐλέησον» ἦσαν 960. Ἀνάμεσα σέ κάθε
ὕψωση λεγόταν ἡ ἐκτενής καί ψάλλονταν σχε-
τικά τροπάρια. Στό τέλος γινόταν ἡ προσκύνηση
τῶν τιμίων ξύλων ψαλλομένου τοῦ «Τόν Σταυρόν
σου προσκυνοῦμεν...»8.

Σιγά-σιγά, καί γιά λόγους προφανῶς πρα-
κτικούς, τόσο στίς κατά πόλιν ἐκκλησίες, ὅσο
καί στά μοναστήρια διαμορφώνεται ἕνα ἑνιαῖο,
μέ μικροπαραλλαγές, τυπικό τῆς ὑψώσεως,
σύμφωνα μέ τό ὁποῖο προβλέπονται πέντε
ὑψώσεις τοῦ τιμίου Σταυροῦ, μέ ἑκατό «Κύριε,
ἐλέησον», στήν κάθε μία. Ἐξαίρεση ἀποτελεῖ
μόνο τό Τυπικό τῆς Ἁγίας Σοφίας Θεσσαλαο-
νίκης· «Δεῖ δέ γινώσκειν, σημειώνεται σέ χει-
ρόγραφο τοῦ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων τοῦ
14ο αἰ, ὅτι τό “Κύριε, ἐλέησον” ἐν ταῖς κατά
πόλιν ἐκκλησίαις καί ἐν τοῖς μοναστηρίοις πεν-
τακόσια ψάλλεται, ἐν δέ τῇ ἁγίᾳ Σοφίᾳ ἐν Θεσ-
σαλονίκῃ χίλια διακόσια ἑβδομήκοντα ἕν»9.

Στό παλαιότατο Τυπικό τοῦ Ἁγίου Σάββα
πού διαμορφώθηκε ἀρχικά στήν Ἱ. Μονή τοῦ
Ἁγίου Σάββα στήν Παλαιστίνη10, ἀλλά μετά
τήν εἰκονομαχία προσέλαβε στοιχεῖα ἀπό τό
τυπικό τῆς Κωνσταντινουπόλεως, γιά νά ὁλο-

Τατάρνης, ἔκδοσις τῆς αὐτῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Γρανίτσα Εὐρυτανίας ἄ.ἔ., σ. 128. Ἀνάλογες βεβαίως περιγραφές
ὑπάρχουν καί σέ ἄλλα Τυπικά. Ἐνδεικτικά μνημονεύουμε τό νεότερο Τυπικόν τοῦ Γεωργίου Ρήγα (Οἰκονόμου),
[Λειτουργικά Βλατάδων1], Θεσσαλονίκη 1994, σ. 272.

5. Τυπικόν τῆς Εὐεργέτιδος, ἐν Α. DMITRIEVSKIJ, ὅ.π., σ. 273.
6. Μηναῖο Σεπτεμβρίου, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν Ἀθήναις ἄ.ἔ., σ. 239.
7. Κ. Σ. ΚΕΚΕΛΙΔΖΕ (Πρωθιερέως), Ἱεροσολυμιτικόν Κανονάριον (Τυπικόν) τοῦ ζ΄ αἰῶνος (κατά Γεωργιανήν

μετάφρασιν), μεταφρασθέν ἐκ τοῦ Ρωσσικοῦ ὑπό Ἀρχιμανδρίτου ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ (Ἀνατύπωσις ἐκ τῆς «Νέας
Σιών»), ἐν Ἱεροσολύμοις 1914, σσ. 108-109.

8. J. MATEOS,  Le typicon de la Grand Église [Orientalia Christiana Analecta 165], τόμ. Ι, σσ. 28-30.
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κληρωθεῖ σέ μία νέα συνθετική μορφή (νεο-
σαββαϊτική) τόν 14ο-15ο αἰ.11, περιγράφεται
μέ συγκεκριμένο τρόπο ἡ ὕψωση τοῦ τιμίου
Σταυροῦ. Ὁ ἱερέας, ἱστάμενος στό μέσον τοῦ
ναοῦ καί βλέπων κατά ἀνατολάς λέγει εἰς ἐπή-
κοον πάντων τό πρῶτο αἴτημα τῆς ἐκτενοῦς,
«Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεός…». Ἀρχίζει κατόπιν ἡ
πρώτη ἑκατοντάδα μέ τό «Κύριε, ἐλέησον».
Σφραγίζει ὁ ἱερέας στήν ἀρχή μέ τόν τίμιο
Σταυρό τρίς καί κλίνει τήν κεφαλή «ὅσον σπι-
θαμήν ἀπέχειν ἀπό τῆς γῆς. Καί κατά μικρόν
ἀνίσταται ἄχρι συμπληρώσεως τῆς ἑκαταντάδος».
Στό 97ο «Κύριε, ἐλέησον», «ὑψοῖ τήν φωνήν ὁ
ἐκκλησιάρχης12, ἤγουν τό Κύριε ἐλέησον τρίς»,
προκειμένου νά ἀντιληφθεῖ ὁ ἱερέας τό τέλος
τῆς ἑκατοντάδος, ὁπότε καί «σφραγίζει πάλιν
τρίς». Αὐτό ἐπαναλαμβάνεται ἄλλες τέσσερες
φορές, πρός νότον, δυσμάς, βόρεια καί πάλι
πρός ἀνατολάς. Στό τέλος γίνεται ἡ προσκύνηση
καί ὁ ἀσπασμός τοῦ τιμίου Σταυροῦ «κατά τά-
ξιν», ψαλλομένων τοῦ Κοντακίου «Ὁ ὑψωθείς
ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως...» καί ἄλλων τροπα-
ρίων13. Ἡ κατά παρόμοιον τρόπον τελούμενη
σήμερα ὕψωση τοῦ τιμίου Σταυροῦ ἐπιμαρτυρεῖ
τή μεγάλη ἐξάρτηση τῶν νεοτέρων Τυπικῶν,
μοναχικῶν (π.χ. Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους,
Ἱ. Μονῆς Ξηροποτάμου,καί Γεωργίου Ρήγα),
καί ἐνοριακῶν (π.χ. Γ. Βιολάκη) ἀπό τό Τυπικό
τοῦ Ἁγίου Σάββα.

Σέ μοναστηριακά Τυπικά, ὅπως π.χ. αὐτό
τῆς Εὐεργέτιδος (11ου αἰ.), πού ἐπηρέασε τά
μέγιστα τή μετέπειτα λειτουργική πράξη14, ἀλλά
καί τό τῆς Μονῆς τοῦ Σωτῆρος στήν  Κάτω
Ἰταλία (12ου αἰ.) διασώζονται χαρακτηριστικές

λεπτομέρειες ὅσον ἀφορᾶ τήν τάξη τῆς ὑψώσεως
τοῦ τιμίου Σταυροῦ. Ἐδῶ ἐπιλέγουμε τά ὅσα
γίνονται κατά τήν πρώτη ὕψωση  πρός ἀνατολάς
καί τόν τρόπο ψαλμωδίας τῆς πρώτης ἑκατον-
τάδος τοῦ «Κύριε, ἐλέησον». Ἡ ὕψωση, ὅπως
ἤδη ἀναφέραμε, γίνεται στό τέλος τοῦ Ὄρθρου,
στό σολέα, «ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου». Ὁ
ἱερέας ἵσταται «ἐν τῷ τόπῳ τῶν ψαλτῶν» πλαι-
σιούμενος, ἐκ δεξιῶν καί ἐξ εὐωνύμων,  ἀπό
δύο διακόνους. Ὅταν ὁ λαός ὁλοκληρώσει τό
τροπάριο «Σῶσον, Κύριε, τῶν λαόν σου…» «ὁ
ἱερεύς σφραγίζειν ἀπάρχεται15, τοῦ ἐκκλησιάρχου
μετά τῶν συνισταμένων αὐτῷ εὐθύς ἐκβοῶντος
τό Κύριε, ἐλέησον, ἐκ γ΄. μετά κραυγῆς ἰσχυρᾶς
καί καθ’ ἕκαστον Κύριε, ἐλέησον, σφραγίζει ὁ
ἱερεύς μετά τοῦ τιμίου Σταυροῦ ἐκ γ΄. κατά
ἀνατολάς, ἤγουν εἰς γ΄. μόνα Κύριε, ἐλέησον.
Εἶτα ἵσταται κατά μικρόν, ὑψῶν τόν Σταυρόν
ἀμφοτέραις χερσίν, ἀνατείνων αὐτάς εἰς ὕψος,
ἕως τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, ἱσταμένων καί τῶν
διακόνων, ὡς εἴρηται, ἐκ δεξιῶν καί ἐξ εὐωνύμων
ὁ δέ ἐκκλησιάρχης μετά τό τέλος τῆς γ΄. κραυγῆς
καί σφραγίσεως ἅμα παντί τῷ λαῷ ἄρχεται τό
Κύριε, ἐλέησον ὁμαλώτερον μέν, τραχύτερον δέ
ὅμως, ὥς τε τά προλεχθείσας τρεῖς πρώτας
φωνάς ἀπαρχῆς ἐκτός εἶναι τοῦ ἀριθμοῦ τῆς
ἑκατοστῆς ἀφ’ οὗ δέ πᾶς ὁ λαός τάς φωνάς κοι-
νωσάμενος βοᾶν ἄρχονται, ἐξ αὐτῆς ἀριθμόν
δέχεται ἡ ἑκατοντάς. Ἡνίκα δέ φθάσῃ εἰς ϟζ΄.
Κύριε, ἐλέησον, ὑψοῖ πάλιν τήν φωνήν ὁ ἐκκλη-
σιάρχης, ὡς αἰσθόμενον τόν ἱερέα τέλος λαμ-
βάνειν τήν ἑκατοστήν, ἐν ᾧ μέρει ἵσταται σφρα-
γίζειν πάλιν ἐκ γ΄. Αὐτοῦ δέ ἐν ταυτῷ σφραγί-
ζοντος, καί τοῦ λαοῦ τρισσῶς ἐκβοῶντος τό

9. A. DMITRIEVSKIJ, ὅ.π., τόμ. ΙΙΙ, Πετρούπολις 1917 (=φωτ. ἀνατ. 1965), σ. 200.
10. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Διάλογος..., ΤΒ΄, ΤΓ΄, PG 155, 556CD. Βλ. καί PG 155, 900CD.
11. Ἡ πρώτη ἔντυπη ἔκδοσή του ἔγινε τό ἔτος 1545, τύποις Ἀνδρέου Κουνάδου, στή Βενετία, Βλ. Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΙΩΤΟΥ,

Ἄρθρα καί μελετήματα γιά τό Τυπικόν τοῦ Ἁγίου Σάββα, ἔκδ. Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος, Ἀθῆναι 2013, σσ. 17-
37. Ἡ τελευταῖα ἔκδοσή του εἶναι τοῦ 2012, «Τυπικόν Ἁγίου Σάββα», τυπικόν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας,
ἔκδοσις Ἱερᾶς Λαύρας Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, ἐν Ἱεροσολύμοις 2012, (ἐκδοτική παραγωγή «Τό παλίμψηστον»,
ἐν Θεσσαλονίκῃ), ἐπιμελείᾳ Ἀρχιμ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ.

12. Β.Α. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ, Ἐκκλησιαστικά ἀξιώματα καί ὑπηρεσίες στήν πρώιμη καί μέση Βυζαντινή περίοδο, ἔκδ.  Ἀ.
Ν. Σάκκουλα Ἀθήνα -Κομοτηνή 1996, σ. 216: «Τό κύριο ἔργο τοῦ ἐκκλησιάρχη μονῆς ἦταν ἡ διοίκηση τοῦ ναοῦ της,
καί ἐπίσης ἡ φροντίδα γιά τήν εὔρυθμη τέλεση τῶν ἱεροτελεστιῶν».

13. Βλ. Ἀρχιμ. ΔΟΣΙΘΕΟΥ, ὅ.π., σ. 129. Ἀρχιμ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ (ἐπιμέλεια), ὅ.π., σσ. 85-86.
14. Βλ. Π.Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ, «Ἡ Μονή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Εὐεργέτιδος», ἐν Ἀναφορά εἰς μνήμην Μητροπολίτου

Σάρδεων Μαξίμου 1914-1986, τόμ. 5, Γενεύη 1989, σσ. 268-269.
15. Κατά τό Τυπικό τῆς Μονῆς τοῦ Σωτῆρος στήν Κάτω Ἰταλία ἄλλος ἱερεύς κρατᾶ τό Σταυρό κατά τή λιτάνευσή

του ἀπό τήν ἁγία Τράπεζα ἕως τόν ἄμβωνα καί ἄλλος ἱερεύς κάνει τήν ὕψωση: «Ἐξέρχεται ὁ ἱερεύς, ὁ μέλλων
ὑψῶσαι τό τίμιον ξύλον, ἐκ τῶν ἁγίων θυρίων, προπορευομένων ἔμπροσθεν αὐτοῦ δύο διακόνων, ἐπί χεῖρας
ἔχοντος τοῦ ἑνός θυμιατήριον. Καί ἕτερος ἱερεύς ὄπισθεν βαστάζων τό τίμιον ξύλον ἐπί τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ. Καί
διαβάς ὁ ἱερεύς, ὁ μέλλλων ὑψῶσαι ποιεῖ γονυκλισίας γ΄. Καί σταθείς κατά ἀνατολάς ἐπί τοῦ ἄμβωνος, ἄρας τό
τίμιον ξύλον ἀπό τοῦ ἑτέρου ἱερέως ἀπαρχεται σφραγίζειν…» (M. ARRANZ,  Le Typicon du Monastère du Saint-
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Κύριε ἐλέησον, τελειοῦται ἡ ἑκατοντάς»16. Κατά
τήν ἴδια τάξη γίνονται καί οἱ ἄλλες τέσσερες
ὑψώσεις. Στό τέλος, ψαλλομένων σχετικῶν
τροπαρίων, «ἀπάρχεται πρῶτος ὁ καθηγούμενος
μόνος καί προσκυνεῖ, εἶτα καθεξῆς πάντες δύο
δύο, ποιοῦντες ἴσως καί εὐτάκτως ἔμπροσθεν
τοῦ τιμίου ξύλου ἀν γ΄. μετανοίας»17.

Ἀναφέρθηκε παραπάνω ὅτι στό Τυπικό τῆς
Ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, πού μέ ἰδιόχειρη
γραφή τοῦ συντάκτη του ἁγίου Συμεών δια-
σώθηκε στόν Κώδικα τῶν Ἀθηνῶν 2047, γίνεται
λόγος ὄχι γιά πεντακόσια, ἀλλά γιά 1271 «Κύριε,
ἐλέησον» κατά τήν τελετή τῶν πέντε ὑψώσεων
τοῦ τιμίου Σταυροῦ. Οἱ ὑψώσεις αὐτές σέ ὅλα
τά σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα (ἀνατολή, νότος, δύση,
βοράς, ἀνατολή) ἐπαναλαμβανόταν τρεῖς φορές
ἀπό τόν ἀρχιερέα, ὁ ὁποῖος στεκόταν στόν
ἄμβωνα. «Στήν πρώτη ὕψωση ἐξεφωνεῖτο τό
“Κύριε ἐλέησον” 3+97 φορές κάθε φορά, δηλαδή
συνολικά πεντακόσιες φορές (ἐφόσον οἱ ὑψώσεις
ἦταν πέντε. Στήν ἀρχή οἱ ψάλτες ἐκφωνοῦσαν
τά τρία πρῶτα “Κύριε, ἐλέησον”, ἐνῶ τά τελευ-
ταῖα λέγονταν “γεγωνότερον” μέ πιό δυνατή
δηλαδή φωνή). Στή δευτέρα ὕψωση 3+77, δη-
λαδή συνολικά τετρακόσιες φορές. Στήν τρίτη
3+71 καί μία, δηλαδή συνολικά τριακόσιες
ἑβδομήντα μία φορές»18.

Θά μποροῦσε κανείς νά χαρακτηρίσει ὅλες
αὐτές τίς λεπτομέρειες στήν τάξη τῆς ὑψώσεως
καί κυρίως τίς διαφορές, ὅσον ἀφορᾶ τόν
ἀριθμό τοῦ «Κύριε, ἐλέησον», ὡς κάτι τό σχο-
λαστικό καί ἀνώφελο. Τό μεγαλεῖο ὅμως καί ἡ
ὀμορφιά τοῦ λειτουργικοῦ Τυπικοῦ βρίσκεται
στή λεπτομέρεια, τήν ἐπανάληψη, ἴσως καί τήν
ὑπερβολή. Ὅλα αὐτά παραπέμπουν στήν προ-

τεραιότητα - κραυγή γιά ἀναζήτηση τοῦ θείου
ἐλέους καί ἐπιβεβαιώνουν τήν ἀλήθεια ὅτι
«εἰργάσω σωτηρίαν ἐν μέσῳ τῆς γῆς ὁ Θεός,
Σταυρόν καί τήν Ἀνάστασιν»19 μέ τά ὁποῖα
μᾶς ἔσωσε. Παρηγοροῦν ἀκόμη τόν πιστό μέ
τήν διάθεση καί ἀναμονή πού δημιουργεῖ ἡ
ἀπορία!

Στήν προκειμένη περίπτωση ὑπάρχουν πράγ-
ματι «ἀπορούμενα» σχετικά μέ τήν βαθύτερη
τυπολογία καί σημασία τῆς ὑψώσεως τοῦ τιμίου
Σταυροῦ. «Εἶναι ἀπομίμησις τῶν κινήσεων τῆς
εὑρέσεως τοῦ Σταυροῦ; Εἶναι ὕψωσις γιά νά
τόν ἰδοῦν οἱ πιστοί καί νά τόν προσκυνήσουν,
ὅπως ἔγινε τότε καί ὅπως θέλει ἡ συναξαριστική
παράδοσις; Εἶναι εὐλογία τῶν τεσσάρων περά-
των τοῦ κόσμου; Εἶναι συμβολισμός τῆς ὑψώσεως
καί τῆς δόξης τοῦ ἐσταυρωμένου Χριστοῦ; Εἶναι
κάτι πού θυμίζει τούς βασιλικούς θριάμβους
τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καί τήν ὕψωσι τῶν νικητῶν;
Ἴσως καί ὅλα αὐτά μαζί»20. Σέ κάθε περίπτωση
ὅποια ἀπάντηση καί νά δώσει κανείς, σίγουρα
αὐτή ἔχει ὁλιστικό χαράκτήρα. Δέν ξεφεύγει
δηλαδή ἀπό τά θεολογικά, τά κοσμολογικά
καί ἀνθρωπολογικά δεδομένα τῆς ἑορτῆς πού
διά τῆς ὑμνογραφίας της θέλει τό φυτόν τῆς
ζωῆς νά πιστοῦται τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
καί νά καταγγέλλει τήν πρός τούς οὐρανούς
ἀνύψωσή Του21. Τόν τετραπέρατον δέ κόσμο
νά ἁγιάζεται ἀπό τό οὐρανοῦ ἰσοστάσιον εὖρος
καί μῆκος τοῦ Σταυροῦ22. Καί τόν ἄνθρωπο νά
βρίσκει τήν πληρότητά του στήν διά τοῦ Σταυ-
ροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως νίκη κατά τοῦ θανά-
του, στήν ἐλευθερία, ἀλλά καί χαρά πού δημι-
ουργεῖ στήν ψυχή ἡ ἐν Χριστῷ ζωή.

Sauveur à Μessine [Orientalia Christiana Analecta 185], Roma 1969, σ. 24.
16. A.DMITRIEVSKIJ,  Opisanie…,τόμ. Ι, σ. 273.
17. A.DMITRIEVSKIJ,  Opisanie…, τόμ. Ι, σ.274. Πρβλ. Μ. ARRANZ,  Le Typicon du Monastère du Saint-Sauveur à

Messine, σσ.24-25.
18, Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Ἰδιορρυθμίες τῆς λειτουργικῆς πράξεως τῆς Θεσσαλονίκης κατά τίς ἀρχές τοῦ ιε΄ αἰῶνος,

Ἀνάτυπο, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 157. Πρβλ. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Εὐχολόγιον, Κώδ. Ἀθηνῶν 2047, φ.
110rv.

19. Δοξαστικό Ὄρθρου ἑορτῆς, ὑψώσεως τοῦ τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ.
20. Ι.Μ.ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Λογική Λατρεία, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἀθήνα 31997, σ.

223.
21. Βλ. τέταρτο τροπάριο ψαλλόμενο ἐν ὅσῳ γίνεται ἡ προσκύνηση.
22. Βλ. τρίτο τροπάριο τῶν Αἴνων τῆς ἑορτῆς καί πέμπτο τροπάριο ψαλλόμενο ἐν ὅσῳ γίνεται ἡ προσκύνηση.
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Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΣΤΡΟΦΟΣ

Στίς 13-1-2015 ἡ Ἱερά Σύνοδος τῶν ἐπισκόπων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντι-
νουπόλεως μέ σχετική της πράξη προέβη στήν ἁγιοκατάταξη τοῦ Ἁγιορείτου μοναχοῦ Γέροντος
Παϊσίου. Ὅρισε ταυτόχρονα ἡ ἐτήσια μνήμη του νά ἑορτάζεται τήν 12η Ἰουλίου ἑκάστου ἔτους,
ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του (12 Ἰουλίου 1994).

Ἐφέτος, λοιπόν, γιά πρώτη φορά, στίς 12 Ἰουλίου 2015, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιόρτασε τή
μνήμη τοῦ ἁγίου μέ ἐπισημότητα καί συρροή πλήθους πιστῶν κατά τήν ἑσπερινή ἀκολουθία, τήν
παραμονή τῆς γιορτῆς καί κατά τήν θεία λειτουργία τήν κυριώνυμη ἡμέρα. Στόν ἑσπερινό καί
τήν ἀγρυπνία μάλιστα, πού τελέσθηκε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στή
Σουρωτή τῆς Χαλκιδικῆς, ὅπου ἀναπαύεται τό ἱερό σκήνωμα τοῦ ἁγίου, παρέστη καί ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος.

Καταθέτοντας ἐλάχιστο φόρο τιμῆς στή μνήμη τοῦ ἁγίου θά θέλαμε νά παρουσιάσουμε μιά
ὄψη τῆς πολυδιάστατης καί πολύπλευρης προσωπικότητας τοῦ ἁγίου, πού φρονοῦμε ὅτι δέν
προβλήθηκε τόσο καί δέν προσέχτηκε, ὅσο θά ἔπρεπε, ἀπό τά πνευματικά του παιδιά τόν καιρό,
πού ἦταν ἐδῶ μαζί μας. 

Πληροφορίες ἀντλήσαμε ἀπό τό βιβλίο «Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου», πού ἔγραψε
ὁ Ἱερομόναχος Ἰσαάκ καί πού ἐκδόθηκε στό Ἅγιο Ὄρος τό 2004.

Ἕνα στοιχεῖο τοῦ ἁγίου, πού δέν τονίσθηκε ἐπαρκῶς, ἦταν ὅτι διέθετε τό προνόμιο τοῦ νά
εἶναι εὔχαρις καί εὔθυμος. Τό εὔθυμο εἶναι ἀρετή καί ὁ αὐθόρμητος γέλωτας εἶναι ἀδιάβλητος
καί εὐλογημένος. Ὁ Γέροντας Παΐσιος, μολονότι ἐπί σειρά ἐτῶν ἀπό τήν μικρή του ἡλικία τόν τα-
λαιπωροῦσαν ποικίλα ἐπώδυνα προβλήματα ὑγείας, δέν ἔχανε ποτέ τό κέφι του καί τήν καλή
του διάθεση στίς συζητήσεις του μέ τούς ἐπισκέπτες του, πού καθημερινά ἀθρόοι τόν ἐπισκέπτονταν
στό εὐλογημένο ἁγιορείτικο κουτλουμουσιανό κελί τῆς «Παναγούδας». Συχνά διηγεῖτο χαριτωμένες
ἱστορίες, πού προκαλοῦσαν αὐθόρμητο γέλιο, γιά νά παρηγορήσει θλιμμένες ψυχές. Πολλές
φορές κάτω ἀπό ἕνα ἁπλό ἀστεῖο κρυβόταν ἕνα βαθύ πνευματικό νόημα. Ἔκανε λογοπαίγνια,
παρετυμολογίες καί κάποιους ἀπίθανους συσχετισμούς λέξεων. Εἶχε καί τήν λεπτότητα νά μή
πληγώνει κανένα καί νά μή κατακρίνει πρόσωπα. Ἀπό τά πολλά, ὅσα ὑπέπεσαν στήν ἀντίληψή
μας, σημειώνουμε λίγα ἐπιλεκτικά.

1. -Γέροντα, ποῦ τά βρίσκετε τόσα λουκούμια; τόν ρώτησε μικρό παιδί.
–Νά, τά παίρνω ἀπ’ αὐτές τίς λουκουμιές, καί τοῦ ἔδειξε τίς κουμαριές.
2. –Πάτερ, τί κάνεις ἐδῶ; τόν ρώτησε κάποιος ἀδιάφορος.
–Προσέχω τά μυρμήγκια νά μή τσακώνονται.
3. Σέ παρόμοια περίπτωση, πού ρωτήθηκε πῶς περνᾶ τήν νύχτα, τοῦ ἀπάντησε: «Νά, τά

καντήλια, πού εἶναι στόν οὐρανό, ἔχω διακόνημα νά ἀνάβω κάθε βράδυ», ἐννοώντας τά ἀστέ-
ρια.

4. Ἦρθε κάποιος καί ρώτησε: 
–Πάτερ μου, πῶς θά ἀποκτήσω νήψη;
–Νά νίβεσαι κάθε μέρα. Ἄν καί ἐγώ, πού νίβομαι, χαΐρι δέν εἶδα ἀκόμα.
5. Κάποτε, ἡ γνωστή του κ. Καίτη Πατέρα πῆγε στή Σουρωτή μαζί μέ τόν κ. Γεώργιο Λαγό,

καθηγητή τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, νά δεῖ τόν Γέροντα. Τῆς εἶπε: «Τώρα
ἦρθες μέ Λαγό, τήν ἄλλη φορά θά ἔρθεις μέ χελώνα».

Πράγματι τήν ἄλλη φορά πῆγε μέ μιά κυρία, χάθηκαν στό δρόμο καί ἀντί πέντε ἔκαναν ἐννέα
μέ δέκα ὧρες, γιά νά φθάσουν.

6. Προσπάθησε νά ἀσπασθεῖ τό χέρι νεοχειροτονημένου ἱερέως καί ἐκεῖνος ἀπό ταπείνωση
δέν τό ἔδωσε. «Ἄν ἤθελες νά ἔχεις δικό σου χέρι, νά μή γινόσουν παπάς», τοῦ εἶπε καί πῆρε καί
τό φίλησε.



7. Στήν «Παναγούδα» μιά μέρα φύτευε κουκάρι, πού τό εἶχε μέσα σ’ ἕνα κουτί
ἀπό καλαμαράκια. Ἦρθε ἕνας «ἔξυπνος» μέ τά χέρια πίσω καί τόν ρώτησε τί κάνει.

–Φυτεύω καλαμαράκια, ἀπάντησε ὁ Γέροντας.
–Πιάνουν, Γέροντα;
–Πῶς.  Ἅμα τά βάλεις μέ τά μουστάκια κάτω, πιάνουν.
8. «Στήν πνευματική ζωή νά μή χωλαίνουμε, νά μή μένουμε στό χώλ (προθάλαμος).

Ὅσοι χωλαίνουν δέν μπαίνουν στό σαλόνι τοῦ Θεοῦ, ἐννοώντας τόν Παράδεισο.
9. Παραμονές τοῦ Τριωδίου εἶπε ὁ Γέροντας σέ κάποιον προσκυνητή «Ἔχεις πε-

ράσει τά διόδια; Ἐκεῖ ὅταν περνᾶνε, πληρώνουν. Ἐμεῖς, ὅταν περνᾶμε στό Τριώδιο,
πληρώνουμε;» ἐννοώντας κάνουμε καμιά θυσία;

10. Ἄλλες φορές ὁ Γέροντας «ἐμωρωποίει», δηλαδή ἔκανε σαλότητες. Σέ ἐπίσκεψη
ἄσχετου πνευματικά ἀνθρώπου, πού  ἤθελε νά περάσει μόνο τήν ὥρα του καί νά
τοῦ πεῖ τά τρέχοντα νέα, ὁ Γέροντας τό κατάλαβε καί τόν ρώτησε «Ἔ, τί χαμπάρια;
Πόσο πάει ἡ λίρα;». Ἄν καί ἦταν ἀκτήμων ἀσκητής, ἔδειχνε δῆθεν ἐνδιαφέρον γιά
τήν τιμή τῆς λίρας.

11. Εἰδοποίησε τό Μοναστήρι (Κουτλουμουσίου) νά μή τόν ἐνοχλήσει κανείς γιά λίγες
μέρες. 

Μιά παρέα φοιτητές πέρασαν ἀπό τό κελλί του. Χτύπησαν ἐπίμονα, ἀλλά ὁ Γέροντας
δέν ἄνοιξε. Μπῆκαν ἀπό τά σύρματα καί ὁ Γέροντας ἀναγκάσθηκε νά ἀνοίξει καί τούς
ρώτησε τί θέλουν.

–Γέροντα νά συζητήσουμε πνευματικά.
–Βρέ παιδιά, τί πνευματικά νά συζητήσουμε;
Ἐδῶ χρειάζεται ἀστυνομία. Τί λέει ὁ Χριστός στό Εὐαγγέλιο; «Ὁ μή εἰσερχόμενος

διά τῆς θύρας, ἀλλά ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν καί δέν προσέθεσε ἀπό διάκριση τή
συνέχεια τοῦ χωρίου «ἐκεῖνος κλέπτης ἐστί καί λῃστής».

12. Ἄλλη φορά παρεβίασε τό φράκτη κάποιος Ἀρχιμανδρίτης. Ὁ Γέροντας ἀπό
λεπτότητα δέν εἶπε τίποτε. Μετά ἔλεγε ἀστεϊζόμενος «Ἔ, αὐτός ἔχει εὐλογία (ἄδεια),
εἶναι Ἀρχιμανδρίτης (ἀρχηγός τῆς μάνδρας)».

13. Ἐπικρίνοντας μέ χαριτωμένο τρόπο τή χρήση νοθευμένου κεριοῦ ἔλεγε ὅτι,
ἐπειδή εἶναι ἀπό παραφίνη, παρά (χρήματα) ἀφήνει.

14. Παρηγορώντας θλιμένη ψυχή ἔλεγε: «Τοῦ λοιποῦ μή λυποῦ».
15. Κάποιος δαιμονισμένος τοῦ εἶπε: «Ἐγώ εἶμαι ὁ ὤν. Πέσε νά μέ προσκυνήσεις».

Τοῦ ἀπαντᾶ ὁ Γέροντας: «Ὄνος εἶσαι, βρέ, ὄνος εἶσαι» ἀπευθυνόμενος στό δαιμόνιο,
πού στήν πραγματικότητα μιλοῦσε.

16. Μοναχός τόν ρώτησε ἄν ἐπιτρέπεται νά τρῶμε σόγια καί ἀπάντησε: «Πολλά
σόγια ἔχουμε, ἀλλά σόϊ μέ τούς ἁγίους Πατέρες δέν ἔχουμε».

17. «Ἐσύ, Γέροντα, εἶσαι ἀσκητής», τοῦ εἶπε ἁγιορείτης. Ὁ Γέροντας δυσαρεστη-
μένος, ρώτησε: «Τί θά πεῖ ἀσκητής;» καί συνέχισε «Ἀσκητής θά πεῖ ἀσκεπής, ἐνῶ
ἐγώ ἔχω καλύβι. Ἄρα δέν εἶμαι οὔτε ἀσκεπής οὔτε ἀσκητής».

Ἐνώπιον τοῦ ἐπουρανίου θυσιαστηρίου, ὅπου τώρα βρίσκεται, ἄς
δέεται ἀκατάπαυστα καί ἄς πρεσβεύει ὡς ἅγιος πιά τῆς Ἐκκλησίας

μας γιά τή σωτηρία τῶν ψυχῶν μας.
Χ.Ν.Χ.

ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 
ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ

Τρόμαξα ὅταν διάβασα γιά τά παιγνίδια νέου τύπου ὅτι
«ὁ χρόνος ἐνασχόλησης μέ τά συγκεκριμένα παιγνίδια κυ-

μαίνεται στίς 22 ὧρες ἑβδομαδιαίως, ἐνῶ ἕνα ποσοστό 8%
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δηλώνει ὅτι ξεπερνᾶ τίς 40 ὧρες παιγνιδιοῦ»*.
Καί διερωτιέται κανείς ποῦ τίς βρίσκουν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, κατά βάση παιδιά καί νέοι, καί

τίς διαθέτουν, γιά τά παιγνίδια αὐτά; Δέν πρέπει νά διαβάσουν, νά δουλέψουν, νά ἀναπαυθοῦν,
νά κάνουν τόν περίπατό τους γιά νά ξελαγαρίση τό μυαλό; Ποιά ἀπόδοση μποροῦν νά ἔχουν
ἄν εἶναι μαθητές ἤ φοιτητές στίς σπουδές τους;

Κι ἄν ἀκόμα εἶναι καλά τά παιγνίδια, ἀσκοῦν τόν νοῦν, πλουτίζουν τίς γνώσεις, καλλιεργοῦν
τίς ἱκανότητές  τους, καί πάλι προκαλοῦν κόπωση καί σκοτισμό τοῦ νοῦ καί ψυχολογικά προ-
βλήματα. Δυστυχῶς ὅμως συνήθως δέν εἶναι τέτοια ἀλλά βλαπτικά καί ἀπό πλευρᾶς γενικότε-
ρης.

Νά ἐπισημανθεῖ ὅτι καί στίς δύο περιπτώσεις - εἴτε καλά εἶναι, εἴτε βλαπτικά- εἶναι σίγουρο
ὅτι δημιουργοῦν φοβερή ἐξάρτηση ἀπ’ τήν ὁποία πῶς θά μπορέσουν οἱ καταγινόμενοι μέ
αὐτά νά ἐπιτύχουν τήν ἀπεξάρτηση γιά νά νοιώσουν ἐλεύθεροι καί νά ἀσχοληθοῦν μέ κάτι
ἀνώτερο;

Ὁ ἄνθρωπος ἔχει καί ψυχή ἀθάνατη, μέ ἀπαιτήσεις δικαιολογημένες, πού συνιστοῦν
ὑποχρέωση νά τήν τρέφουμε μέ τό λόγο τοῦ καλοῦ Θεοῦ μας, μέ τόν Ἄρτο τῆς Ζωῆς, γιατί
ἀλλιῶς θά μαραθεῖ σάν τό ἀπότιστο δένδρο.

Γιά τά παιδιά μεγάλη εἶναι ἡ εὐθύνη τῶν γονέων γιά νά προλάβουν τέτοιες ἐπικίνδυνες συ-
νήθειες, γιά τούς μεγάλους εἶναι ἀπαραίτητη κάποια ἐνημέρωση, πρίν εἶναι πολύ ἀργά.

Φυσικά καί τό κράτος δέν εἶναι ἄμοιρο εὐθύνης, τοὐλάχιστον γιά τά ἐπικίνδυνα παιγνίδια,
πού ἐπιτρέπει νά κυκλοφοροῦνται γιά νά γεμίζουν τά βαλάντια τῶν ἐπιχειρηματιῶν δικῶν
μας καί ξένων.

Γ.Στ.Μ
* Περιοδικό ὁ «Σωτήρ» 15 Φεβρουαρίου, στ. 82, 2010.

«ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ;»

Εἰς ἐφαρμογήν τοῦ νόμου γιά τό «πόθεν ἔσχες;» κάθε χρονιά βλέπουμε στήν τηλεόραση
καί τόν τύπο τί ἐδήλωσαν οἱ διάφοροι πολιτικοί μας. Ἡ δήλωσή τους ὅλως δέν ἀπαντᾶ στό
ἐρώτημα ἀπό ποῦ τά ἔχεις, ἀλλά τί ἔχεις.

Γι’ αὐτό ἐνῶ ὁ σκοπός τοῦ νομοθέτη ἦταν νά θέσει τέρμα στήν ἀπόκτηση περιουσιῶν μέ
τρόπους ὄχι καί τόσο νόμιμους, δέν ἐπιτυγχάνεται τίποτε ἀπόλυτα.

Νά ἀναφέρουμε μιά μέθοδο πού χρησιμοποίησε ὁ αὐτοκράτορας Βυζαντίου Νικηφόρος ὁ
Α΄ (802-811 μ.Χ.) πολύ ἀποτελεσματική καί ἀποδοτική.

Κάποτε ἔμαθε ὅτι κάποιος φορολογικός ὑπάλληλος ἔγινε πολύ πλούσιος μέσα σέ λίγο
χρόνο. Τόν ἐκάλεσε καί τοῦ εἶπε:

–«Βάλε τό χέρι σου στό κεφάλι μου καί ὁρκίσου πόσο χρυσάφι ἔχεις.
–100 λίτρες… ἀπάντησε τρομοκρατημένος ἐκεῖνος.
–Πήγαινε νά τά φέρεις!
Ὁ ὑπάλληλος γρήγορα πῆγε καί γύρισε λαχανιασμένος, φυσικά, φέρνοντας τό χρυσάφι.
–Τί κάθεσαι καί σκοτίζεσαι, φροντίζοντας γιά ἕνα τόσο μεγάλο ποσόν; Κάθησε νά φᾶμε. Κι

ἔπειτα, φεύγοντας πάρε ἑκατό νομίσματα. Θά σοῦ εἶναι ἀρκετά».
Ὁ Νικηφόρος ἦταν ἀπό τούς πρώτους ἀρχηγούς κρατῶν, πού ἐφάρμοσε τό «πόθεν ἔσχες;».
Ἁπλός ὁ τρόπος, χωρίς ἐξεταστικές ἐπιτροπές, ἔρευνες καί χρονοβόρες διασταυρώσεις.

Ἁπλός ἀλλά ἄμεσα ἀποδοτικός. Ἀρκεῖ, βέβαια, νά ὑπάρχει πολιτική βούληση καί ἄμεσοι
μέθοδοι ἐφαρμογῆς τῶν ὑφισταμένων νόμων. 

Δώδεκα αἰῶνες πρίν ἀπό μᾶς ὁ Νικηφόρος Α΄ χωρίς τά τεχνικά μέσα πού ἔχουμε ἐμεῖς στή
διάθεσή μας, βρῆκε τρόπο γιά νά βάλει μυαλό στούς παράνομα πλουτοῦντες, ἐμεῖς τί κάνουμε;
Τά σχόλια τῶν ἀναγνωστῶν!

Γ.Στ.Μ



Ἕνα χαρακτηριστικό γνώρισμα ἀλλο-
τρίωσης, ἀπομάκρυνσης δηλ. καί
ἀποξένωσης τοῦ ἀνθρώπου τῆς

ἐποχῆς μας ἀπό τόν φυσιολογικό ἑαυτό του,
ἀπό τή φυσιολογική του συμπεριφορά,  ἀπό
τό «κατά φύσιν ζῆν» ὅπως λένε οἱ πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἡ ἀποφυγή τῆς διακρι-
τικότητας.

Ὅταν λέμε διακριτικότητα ἐννοοῦμε κατά
τόν Γ. Μπαμπινιώτη τήν ἰδιότητα τοῦ ἀνθρώ-
που νά συμπεριφέρεται μέ τρόπο πού δέν
προσβάλλει τούς ἄλλους. Ἡ ἀποφυγή προ-
σβολῆς τῶν ἄλλων γιά τίς ἰδέες τους καί τίς
ἀπόψεις τους καί ἡ ἐπίδειξη ἀνοχῆς καί σε-
βασμοῦ τῆς ἑτερότητας ἀποτελοῦν βασισκά
γνωρίσματα τοῦ κατά φύσιν ζῆν, τοῦ φυσιο-
λογικοῦ μέ ἄλλα λόγια τρόπου ζωῆς, πού
εἶναι σχέση, ἀγάπη, κοινωνία καί ἐπικοινωνία
τοῦ ἀνθρώπου καταρχήν μέ τό Θεό  καί κα-
τεπέκταση μέ ὅλους τούς ἀνθρώπους.

Γιά νά βιωθεῖ ὅμως μέ ὅσο γίνεται μεγαλύ-
τερη πληρότητα αὐτός ὁ τρόπος ζωῆς πού
συνιστᾶ τόν καταλήθειαν βίον, τήν ὄντως
ζωή, βασικό στοιχεῖο τῆς ὁποίας εἶναι ἡ δια-
κριτικότητα, προϋποθέτονται ὁρισμένοι πα-
ράγοντες ἐσωτερικοί καί ἐξωτερικοί, τούς
ὁποίους συχνά ὑποτιμοῦμε. 

Σημαντικός ἐσωτερικός παράγων πού ἐξω-
θεῖ τόν ἄνθρωπο στήν ἀπομάκρυνσή του ἀπό
τό κατά φύσιν ζῆν εἶναι οἱ ἐμπαθεῖς λογισμοί.
Τό εἶπε κάποτε ξεκάθαρα αὐτός ὁ Κύριος:
«ἔσωθεν ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων οἱ
διαλογισμοί οἱ κακοί ἐκπορεύονται… πάντα
ταῦτα τά πονηρά ἔσωθεν ἐκπορεύονται καί
κοινοῖ (καθιστοῦν ἀκάθαρτο) τόν ἄνθρωπο»

(Μάρκ. 7, 21-23). Ἀλλά καί ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος συνιστοῦσε στούς Φιλιππησίους: «τό
λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστίν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά,
ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα
εὔφημα, εἴ τις ἀρετή καί εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα
λογίζεσθε» (Φιλιπ. 4, 8).

Μέ τό νά ἐπισημαίνουμε τόν ἀρνητικό πα-
ράγοντα τῶν κακῶν, τῶν ἐμπαθῶν λογισμῶν
γιά τή βίωση τοῦ κατά φύσιν ζῆν καί νά προ-
σπαθοῦμε νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπ’ αὐτούς ἀπο-
μακρύνοντάς τους ματαιοπονοῦμε. Κι αὐτό
γιατί ἡ φύση μας, ὁ ἐγκέφαλός μας δέν μπορεῖ
νά μείνει κενός ἀπό σκέψεις καί λογισμούς.
Ἀπεχθάνεται τήν ἔννοια τοῦ κενοῦ. Ἀπαιτεῖται
λοιπόν ὄχι ἁπλά ἀπομάκρυνση τῶν λογισμῶν
αὐτῶν ἀλλά ἀντικατάστασή τους, μέ σκέψεις
καί λογισμούς σάν αὐτούς πού συνιστᾶ ὁ
Ἀπόστ. Παῦλος ὁ μεγάλος αὐτός ἀνατόμος
τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, στούς Φιλιππησίους.

Ἐξωτερικοί παράγοντες εἶναι οἱ ἐπηρεασμοί
καί οἱ ἐπιδράσεις πού ὑφίστάμεθα ἀπό τόν
κοινωνικό μας περίγυρο καί τό περιβάλλον
μας γενικότερα. Τόν τελευταῖο καιρό γινόμαστε
δυστυχῶς συχνά αὐτόπτες καί αὐτήκοοι μάρ-
τυρες τηλεοπτικῶν διαλόγων, στούς ὁποίους
ἡ προσβολή μεταξύ τῶν συμμετεχόντων σ’
αὐτούς, ἡ ἔνταση καί ἡ ὀξύτητα εἶναι συνηθι-
σμένα φαινόμενα. Εἶναι διάλογοι ἀπό τούς
ὁποίους  ἀπουσιάζει παντελῶς ἡ διακριτικό-
τητα, ἡ ἠρεμία, ἡ νηφαλιότητα, ἡ στοιχειώδης
ἀνοχή καί ὁ σεβασμός πρός τή διαφορετικό-
τητα. Ὡς τόσο ἐπαιρόμαστε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες
γιά τήν καταγωγή μας ἀπό ἔνδοξους προγό-
νους, οἱ ὁποῖοι ὅμως εἶχαν δώσει ἐξαιρετική
βαρύτητα στήν διαλεκτική τέχνη, ἡ ὁποία συ-

Τοῦ Φιλοκτήμονα Χ. Φάκα
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νίστατο ὄχι μόνο στήν ἔκφραση, ἀλλά κυρίως
στή σύνθεση τῶν θέσεων καί ἀντιθέσεων, τῶν
διαμετρικά ἀντιθέτων δηλαδή ἀπόψεων.

Οἱ περισσότεροι ἀπό τούς σημερινούς τη-
λεοπτικούς διαλόγους ἀσκοῦν δυστυχῶς δυ-
σμενή ἐπίδραση στούς τηλεθεατές καί εἰδικό-
τερα στά παιδιά μας, τά ὁποῖα ἑκόντα-ἄκοντα
ὄχι μόνο μᾶς ἀντιγράφουν, ἀλλά ἐνίοτε καί
μᾶς ξεπερνοῦν. Μ’ αὐτόν τόν τρόπο γινόμαστε
γι’ αὐτά παραδείγματα ὄχι πρός μίμηση, ἀλλά
πρός ἀποφυγή. Τά κρούσματα βίαιης συμπε-
ριφορᾶς παιδιῶν πρός συμμαθητές τους, τά
λεγόμενα μπούλινγκς, πού παρατηροῦνται
τελευταῖα, ἀποτελοῦν ἀδιάψευτες μαρτυρίες
γιά τήν ἀλήθεια τῶν ὅσων ἐπισημαίνουμε στό
σημεῖο αὐτό.

Μέ τή διακριτικότητα συνδέονται ἀναπό-
σπαστα πολλές ἄλλες ἀρετές, ὅπως εἶναι ἡ
εὐγένεια, ἡ λεπτότητα, ἡ ἀρχοντιά, ἡ γνήσια,
ἡ εἰλικρινής, ἡ πηγαία, ἡ ἔμπρακτη, ἡ θυσια-
στική γιά τούς ἄλλους ἀγάπη, ἡ κορωνίδα
αὐτή τῶν χριστιανικῶν ἀρετῶν, ἡ ταπείνωση,
τό βάθρο τῶν ἀρετῶν· ἀρετές γιά τίς ὁποῖες
ἔκανε λόγο κατ’ ἐπανάληψη ὁ Χριστός καί
τίς ὁποῖες ἀναλύει ὑπέροχα ὁ ὅσιος Ἰωάννης
ὁ Σιναΐτης στήν «Κλίμακά» του.

Τόν ἀντίποδα τῆς διακριτικότητας καί τῶν
συνδεομένων μ’ αὐτήν ἀρετῶν ἀποτελοῦν ἡ
ἀδιακρισία, ἡ ἀγένεια, ἡ χοντροκοπιά, τό ἐνο-
χλητικό ἐνδιαφέρον γιά τά προσωπικά θέματα
τῶν ἄλλων, ἡ κατάκριση καί ἡ καταλαλιά, ἡ
ἀναίδεια καί ἀναισχυντία, στοιχεῖα πού συνι-
στοῦν τόν λεγόμενο ἀρνητισμό, ὁ ὁποῖος θω-
ρεῖται ὡς τό χαρακτηριστικό γνώρισμα πνευ-
ματικῆς παρακμῆς.

«Μέ τόν ἀρνητισμό - λέγει ὁ Χρ. Μαλεβί-
τσης- οἰκοδομεῖται τό ζωτικό μίσος τοῦ μει-
ονεκτικοῦ, ἡ μνησικακία τοῦ ἀτάλαντου καί
ἀπνευμάτιστου. Εἶναι τό περιεχόμενο τοῦ
πνευματικοῦ κενοῦ. Εἶναι ἡ εὔκολη διέξοδός
τῶν μειονεκτικῶν, οἱ ὁποῖοι, ἐπειδή ἀδυνατοῦν
νά ἀναχθοῦν πέρα καί πάνω ἀπό τήν στερη-
μένη ἀτομικότητά τους, ἀρνοῦνται νά ἀπο-
δεχθοῦν ὅ,τι τούς ὑπερβαίνει»1.

Ὁ ἀρνητισμός εἶναι ἐμφανής στόν ἑλλαδικό
χῶρο ἰδιαίτερα τήν περίοδο αὐτή πού ἀντι-
μετωπίζουμε τήν κρίση· μιά κρίση πού κακῶς
τήν χαρακτηρίζουμε μόνο ὡς οἰκονομική,
γιατί εἶναι καί πνευματική, (ὄχι διανοητική)
καί προπαντός ἠθική, πού προκάλεσε καί
τήν οἰκονομική κρίση.

Πρίν ἀπό κάμποσα χρόνια κάποιοι «προ-
οδευτικοί» συμπατριῶτες μας ἀρνοῦνταν τόν
ἐκκλησιαστικό γάμο καί εἰσηγοῦνταν τήν ἀντι-
κατάστασή του μέ τόν πολιτικό. Στίς μέρες
μας  τείνει νά ἀντικατασταθεῖ καί αὐτός μέ
τήν ἁπλή συμβίωση ἑτερόφυλων ζευγαριῶν.
Ἤδη ψιθυρίζεται ὅτι γίνεται προσπάθεια νά
καθιερωθεῖ νομοθετικά καί στήν πατρίδα μας
ὁ γάμος ὁμόφυλων ζευγαριῶν.

Ἐάν ἀρχίσουμε νά ἀποδεχόμαστε ἔτσι,
ἀβασάνιστα, τέτοιες ἀρωστημένες συνήθειες
πού μᾶς ἔρχονται ἀπ’ ἔξω καί ὁρισμένες
ἄλλες, πού εἶναι ξένες πρός τήν ψυχοσύνθεσή
μας, τά ἔθιμά μας καί τήν ἑλληνορθόδοξη
παραδοσή μας, σέ συνδυασμό μέ τό ὀξύτατο
δημογραφικό πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζουμε,
τή δυσκολία ἐπαγγελματικῆς ἀποκατάστασης
τῶν νέων μας, τήν ἀνεργία, τήν ἀθρόα ἐγκα-
τάσταση λαθρομεταναστῶν στή χώρα μας,
διερωτᾶται κανείς: ποιό μπορεῖ νά εἶναι τό
μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ; Ὁ Θεός νά βάλει τό
χέρι του!

Εὐτυχῶς πούς τούς χαλεπούς αὐτούς και-
ρούς ἡ Ἐκκλησία, μέ τούς ξενῶνες της, τά
συσσίτια, τά κοινωνικά παντοπωλεῖα, τά
ἰατρεῖα, τά φαρμακεῖα κ.ἄ. προσφέρει ἀνε-
κτίμητες ὑπηρεσίες σέ ἀναξιοπαθοῦντες ἀδελ-
φούς μας καί προπαντός ἐλπίδα, αἰσιοδοξία
καί βεβαιότητα ὅτι δέν χάθηκαν ὅλα. Γιατί
παρά τό γεγονός ὅτι σήμερα  εἶναι «πολλά τά
κύματα καί χαλεπόν τό κλυδώνιον» κατά τόν
ἱερό Χρυσόστομο, «οὐ δεδοίκαμεν μή κατα-
ποντισθῶμεν, ἐπί γάρ τήν πέτραν ἑστήκαμεν».
Καί πέτρα εἶναι ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία, ἡ
ὁποία εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός «παρατεινόμενος
εἰς τούς αἰῶνας».

1. Περιοδικό «Εὐθύνη» τ. 84, Δεκέμβριος 1998.



Συνῆλθε σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου
2015, στήν πρώτη Συνεδρία της ἡ Διαρκής Ἱερά
Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 159ης
Συνοδικῆς Περιόδου.

Στήν ἀρχή τελέσθηκε ἡ εἰδική Ἱερά Ἀκολουθία
ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
καί στή συνέχεια ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος,
καλωσόρισε τά νέα μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς
Συνόδου, εὐχήθηκε εὐόδωση τῶν ἐργασιῶν τῆς
Συνόδου σέ πνεῦμα ἀγάπης καί συνεργασίας.

Μετά τόν Μακαριώτατο Πρόεδρο, ἐκ μέρους
τῶν Σεβασμιωτάτων Συνοδικῶν Συνέδρων ἀντι-
φώνησε ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς
Συνόδου Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἠλείας
κ. Γερμανός, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν
Μακαριώτατο Πρόεδρο, γιά ὅσα ἐποικοδομητικά
εἶπε, ἀνέφερε ὅτι κατά τήν διάρκεια τῶν ἐργα-

σιῶν αὐτῆς τῆς Συνοδικῆς Περιόδου θά
ὑπάρξει ἄψογος συνεργασία.

Μετά τήν ἐπικύρωση τῶν Πρακτικῶν τῆς
Ἐξουσιοδοτήσεως ἀπό τῆς λήξεως τῆς προ-
ηγουμένης Συνόδου ἕως σήμερα, συγκροτήθηκαν
τά Συνοδικά Δικαστήρια σύμφωνα μέ τίς δια-
τάξεις τοῦ Νόμου 5383/1932 «Περί Ἐκκλησια-
στικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό αὐτῶν διαδι-
κασίας». Στή συνέχεια διορίσθηκαν οἱ Σεβα-
σμιώτατοι Συνοδικοί Σύνδεσμοι - Μέλη τῶν
Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν κατά τίς διατάξεις τῆς
παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ Νόμου
590/1977, καθώς καί τά Συνοδικά Μέλη στά Δι-
οικητικά Συμβούλια Ἀποστολικῆς Διακονίας,
Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου καί Ὑποεπιτροπῆς «Δυπτύχων». Ἐπί-
σης, ἔγινε ἡ συγκρότησις τοῦ Α.Υ.Σ.Ε καί τῶν
λοιπῶν Ὑπηρεσιακῶν Συμβουλίων.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος διο-
ρίσθηκε ὡς Συνοδικός Σύνδεσμος τῆς Συνοδικῆς
Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεό-
τητος.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

9 η ς  Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ  2 0 1 5
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Κατόπιν, ἀναγνώσθηκε ὁ Κανονισμός
Ἐργασιῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου.

Μέ ἀφορμή τίς πρόσφατες δηλώσεις τοῦ
Ὑπουργοῦ Οἰκονομίας κ. Νίκου Χριστοδου-
λάκη στήν Θεσσαλονίκη, ὅτι μέχρι τώρα
καμία κυβέρνηση δέν τόλμησε νά φορολογήσει
τήν Ἐκκλησία, ἡ Δ.Ι.Σ. συζήτησε τό θέμα καί
ἀποφάσισε νά ἐπαναλάβει τήν δήλωση πού
εἶχε δημοσιεύσει τήν 6η Σεπτεμβρίου πρός
ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ γιά τήν ἰσχύουσα πραγ-
ματικότητα.

Κατ’ ἀρχάς, προκαλεῖ ἀπορία ἡ ἀναπα-
ραγωγή τοῦ ἀστικοῦ μύθου ὅτι «ἡ ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία δέν φορολογεῖται ἤ ἔχει φορολογικά
προνόμια» ἀπό τόν ἴδιο τόν Ὑπουργό Οἰκο-
νομίας τῆς χώρας. Ἐπειδή ἴσως ὁ κ. Ὑπουργός
δέν ἔχει προλάβει νά ἐνημερωθεῖ γιά τίς νο-
μοθετικές ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν τελευταία
του θητεία ὡς Ὑπουργοῦ Οἰκονομίας-Οἰκο-
νομικῶν (2001-2004) καί μέχρι σήμερα, ἐπα-
ναλαμβάνουμε ὅ,τι προβλέπεται καί κατα-
βάλλεται ἀπό τά νομικά πρόσωπα τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος: 

α. Φόρος Εἰσοδήματος μέ συντελεστή 26%
γιά τά ἔσοδά τους, τά ὁποία μάλιστα θεω-
ροῦνται κατά νόμον ὡς «ἔσοδα ἀπό ἐπιχει-
ρηματική δραστηριότητα», καί προκαταβολή
Φόρου Εἰσοδήματος ἑπομένου ἔτους μέ συν-
τελεστή 55% (ἄρθρα 44,45 περ. γ΄, 47 παρ.
2, 58,71 παρ. 1 τοῦ Ν. 4172/2013).

β. Φόρος Δωρεῶν καί Κληρονομιῶν μέ
συντελεστή 0,5%, ὅπως προβλέπεται γιά τά
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καί τούς
Ο.Τ.Α. (ἄρθρα 25 παρ. 3, 29 παρ. 5, 43
Κεφ. Β΄ παρ. α΄ Ν. 2960/2001, 25 παρ. 9,
14, 16 Ν. 3842/2010).

γ. Φόρος Προστιθέμενης Ἀξίας (ΦΠΑ) μέ
τούς ἴδιους συντελεστές, οἱ ὁποῖοι γενικῶς
ἰσχύουν γιά παραδόσεις ἀγαθῶν καί παροχή
ὑπηρεσιῶν, πού ἀποτελοῦν ἐμπορική δρα-
στηριότητα (Ν. 2859/2000).

δ. Ἑνιαῖος Φόρος Ἀκίνητης Ἰδιοκτησίας
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.), κύριος καί συμπληρωματικός,
γιά ὅλα τά ἀκίνητά τους (ἄρθρα 5 παρ.

3 Ν. 4223/2013, δέκατο ὄγδοο παρ.
1.β Ν. 4286/2014). Ἀπαλλάσσονται
μόνο οἱ λατρευτικοί χῶροι καί οἱ κοινωφελεῖς
χῶροι (π.χ. γηροκομεῖα, αἴθουσες συσσιτίων)
πού ἰδιοχρησιμοποιοῦνται. Ἡ ἐν λόγῳ ἀπαλ-
λαγή ἰσχύει ὄχι μόνο γιά τήν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος, ἀλλά καί γιά ὅλους τούς νόμιμα
ὑφισταμένους λατρευτικούς χώρους ἤ ἀκίνητα
κοινωφελοῦς χρήσεως πού χρησιμοποιοῦνται
ἀπό ὅλες τίς γνωστές θρησκεῖες καί ὅλα τά
μή κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ
δικαίου (σωματεῖα, ἱδρύματα κ.λπ.) (ἄρθρα
3 παρ. 1 παρ. δ΄, ε΄, στ, α) Ν. 4223/2013).

Ἐπί πλέον παρακρατοῦνται καί ἀποδί-
δονται ἀπό τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρό-
σωπα φόροι γιά παροχή μισθωτῶν ἤ ἀνε-
ξάρτητων ὑπηρεσιῶν (ἄρθρο 61, 62, 64 παρ.
1δ Ν. 4172/2013) καί καταβάλλονται τέλη
χαρτοσήμου (κώδ. Π.Δ. τῆς 28.7.1931) καί
ὅλες οἱ κρατήσεις (π.χ. ΟΓΑ) ἐπί τῆς ἀξίας
συναλλαγῶν, πού ἰσχύουν γενικῶς γιά τά
ὑπόλοιπα νομικά πρόσωπα.

Τέλος, ἡ ὁποιαδήποτε ἀνησυχία τῆς Ἐκκλη-
σίας, τήν ὁποία διασκέδασε ὁ κ. Ὑπουργός
κατά τόν ἀνωτέρω ἀτυχῆ τρόπο, σέ σχέση μέ
τήν ὑπερφορολόγηση τῶν πολιτῶν καί τήν
ἀποτελεσματική διαχείριση ἀπό τό Κράτος
τῶν φορολογικῶν ἐσόδων, προέρχεται ἀπό
τήν ζωντανή ἐμπειρία μέσα ἀπό τίς Ἐνορίες,
τά ἐκκλησιαστικά ἱδρύματα καί τά φιλόπτωχα
ταμεῖα, πού παρέχουν ἠθική καί ὑλική συμ-
παράσταση στή διαρκῶς αὐξανόμενη ἀνθρώ-
πινη ἀνάγκη, φτωχοποίηση καί ἔλλειψη ἐλπί-
δας τῶν κατοίκων αὐτῆς τῆς χώρας, γεγονός
πού συνεπάγεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία δικαιοῦται
καί ὑποχρεοῦται «διά νά ὁμιλεῖ» γιά τά θέ-
ματα αὐτά, ἐλευθέρως καί ἀκωλύτως, στήν
πολιτική ἡγεσία τῆς Πατρίδας.

Ἀκολούθως ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀσχο-
λήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά ζητήματα.

Ἐκ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου



Ἡ 1η Ὀκτωβρίου κάθε χρόνο εἶναι
ἀφιερωμένη στήν τρίτη ἡλικία, τούς
γέροντες, τίς ρίζες τῆς ζωῆς ὅλων

τῶν ἀνθρώπων.
Οἱ σκέψεις τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ ἔχουν ὡς σκοπό

πρῶτα νά ἀποσαφηνίσουν τήν ἔννοια τοῦ γήρατος,
καθώς καί τό εὖρος του, καί στή συνέχεια νά
δώσουν κάποιες ἀπόψεις πού πιστεύεται ὅτι,
ἐφόσον μεταφρασθοῦν σέ πράξεις, θά βοηθήσουν
στή βελτίωση τῆς προσωπικῆς καί κοινωνικῆς
ζωῆς.

Ἀλήθεια, ἀναρωτηθήκαμε ποτέ τί θά πεῖ ἡλικία;
Τί θά πεῖ πέρασμα τοῦ χρόνου καί ἄν ἡ ἡλικία
εἶναι ἡμερολογιακό ἤ βιολογικό φαινόμενο;

Ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ μεγάλος μακεδόνας φιλόσο-
φος, μᾶς πληροφορεῖ σχετικῶς ὅτι χρόνος εἶναι
«τό νῦν» τό «τό τώρα» καί ὄχι τό παρελθόν, πού
πέρασε, ἤ τό μέλλον, πού δέ γνωρίζουμε καί ἀπο-
φαίνεται ὅτι πολλά «τώρα» τό ἕνα κοντά στό
ἄλλο κάνουν τό χρόνο.

Αὐτός ὁ χρόνος, ὁ ἡμερολογιακός, εἶναι δια-
φορετικός ἀπό τό βιολογικό χρόνο, πού τόν ἀπο-
τελοῦν τά ἄπειρα κύτταρα τοῦ ἀνθρώπινου ὀργα-
νισμοῦ καί προσδιορίζουν, αὐτά κυρίως, τήν ἡλικία
τοῦ ἀνθρώπου.

Ἑπομένως δέ μᾶς γερνάει τό πέρασμα τοῦ χρό-
νου· μᾶς γερνάει τό κύτταρό μας.

Εἶναι χαρακτηριστικά αὐτά πού γράφει σχετικῶς
ὁ Γαληνός, ἰατρός - συγγραφέας τοῦ 2ου μ.Χ.
αἰώνα. «Κωλύσαι μέν τό γήρας ἀδύνατον· ἐπισχεῖν
δέ τό τάχος αὐτοῦ δυνατόν». Νά παρεμποδίσουμε
τό γήρας, μᾶς λέει, εἶναι ἀδύνατο. Ὅμως νά ἐπι-
βραδύνουμε τόν ἐρχομό του εἶναι δυνατό.

Γιά τήν ἐπίτευξη αὐτῆς τῆς πανανθρώπινης
λαχτάρας ρόλο σημαντικό παίζει ἡ προσωπική
εὐαισθησία, ἀλλά καί ἡ συνδρομή τοῦ περιβάλλοντος
τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ γνώση τῆς ἀνθρώπινης ἰδιοσυ-
στασίας καί ἡ ἄμεση καί ἔμμεση ἐπίδραση τοῦ
κοινωνικοῦ περίγυρου ἐπηρεάζουν σημαντικά πρός
τήν κατεύθυνση αὐτή. 

Καί πρῶτα ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος κάθε ἡλικίας
ἐπιβάλλεται νά γνωρίζει τόν ἑαυτό του. Νά ἔχει
πλήρη τή συναίσθηση τῆς «ἀθεράπευτης» ἐλλει-
πτικότητάς του. Νά ἀναγνωρίζει τή φυσική, τήν

Τοῦ Θεοφίλου Πασχαλέρη
Φιλολόγου - καθηγητῆ
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γηράσκω ἀεί
βελτιούμενος

«Τό νά ξέρεις 
νά γερνᾶς 

εἶναι τό ἀριστούργημα 
τῆς σοφίας»

Ἄμλετ
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ἠθική καί τή μεταφυσική του ἔνδεια. Ἡ ἐπί-
γνωση αὐτῆς τῆς πραγματικότητας τόν ὑπο-
χρεώνει νά ἐπιζητεῖ καί νά ἀξιοποιεῖ ὅλα
ἐκεῖνα τά μέσα πού θά τόν βοηθήσουν νά
ἀντιμετωπίζει μέ ἀξιοπρέπεια τίς τρεῖς μορφές
τῆς σωματικῆς του ἔνδειας.

Μέ τόν τρόπο αὐτό θά βρεθεῖ σέ μιά περίοδο
μαθητείας πού εἶναι εὔλογο ὅτι δέ θά περιο-
ρίζεται μόνο στήν προγραμματισμένη ἀγωγή,
τήν παιδεία, ἀλλά θά προέρχεται καί ἀπό
ἄλλους κοινωνικούς φορεῖς καί θά διαρκεῖ σέ
ὅλη του τή ζωή.

Γιατί ὁ ἄνθρωπος παιδεύεται (μέ τίς δύο
σημασίες πού ἔχει ἡ λέξη στή γλώσσα μας:
βασανίζεται καί μορφώνεται), ὅσο ζεῖ, ἐφόσον
εἶναι ὑγιής. Τέλος αὐτή ἡ λειτουργία δέν ἔχει
παρά μόνο τό θάνατο ἤ τήν ἄνοια. Ἡ θητεία
στή μάθηση εἶναι διαρκής καί χωρίς τέλος.
Αὐτό τόν κρατᾶ πάντοτε ἄγρυπνο καί ἕτοιμο
γιά τήν ἀλλαγή πρός τό καλύτερο ἤ καί τό
χειρότερο. Οἱ ἐξελικτικές μεταβολές δέ στα-
ματοῦν ποτέ. Συνεχίζονται, καί μάλιστα μέ
γοργό ρυθμό, σέ ὅλη τή διαδρομή τοῦ χρό-
νου.

Βεβαίως, γιά τά γηρατειά δέν ὑπάρχουν
ὑποκειμενικά οἱ δυνατότητες γιά ἀγῶνες τοῦ
εἴδους αὐτοῦ. Ἡ χαλάρωση τῶν σωματικῶν
δυνάμεων, ἡ κάμψη τῆς πνευματικῆς ἀντοχῆς
καί ἡ ἔνταση τῶν δυνάμεων τῆς ἀδράνειας
περιορίζουν τά πεδία δράσης καί ἔκφρασης
τοῦ γηρασμένου ἀνθρώπου.

Ὑπάρχουν ὡστόσο γιά τήν τρίτη ἡλικία
τό καταλάγιασμα καί ἡ εἰρήνευση τῆς ψυχῆς,
τό μέστωμα τῆς ζωῆς καί ἡ ἀποθησαυρισμένη
πείρα.

Μέ τά ἐφόδια αὐτά τά γηρατειά ἀποδε-
σμευμένα ἀπό τίς βιοτικές ἀνάγκες καί μέριμνες,
καθώς καί τούς ἐπαγγελματικούς ἀνταγωνι-
σμούς, μέ ἐσωτερική εὐστάθεια καί ἀκλόνητη
ἐμπειρία μποροῦν νά «φιλοσοφοῦν» καί νά
ἐπιδίδονται ὡς θεατές ἀπό ἀπόσταση στήν
ὁλοκλήρωση τῆς προσπάθειάς τους γιά πνευ-
ματική τελείωση καί κοινωνική καταξίωση καί
ἀποδοχή.

Στίς μέρες μας, βεβαίως ἡ αὐτονόμηση τῆς
ζωῆς σέ αὐτοσκοπό περιόρισαν στόν ἄνθρωπο
τήν αἴσθηση τῆς ἀνάγκης νά χρησιμοποιεῖ
τίς πνευματικές του λειτουργίες καί τή σωμα-
τική του δυναμικότητα γιά τήν πραγμάτωση
τῆς σωματικῆς του ὁλοκλήρωσης.

Ἐπίσης ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἀγνοεῖ τό
λόγο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ὅτι
εἶναι «ζῶον θεούμενον θεία ἐπινεύσει» καί ὅτι
ἡ ζωή του ἀποτελεῖ μέσο, μέ τό ὁποῖο θά πε-
ράσει ἐξελικτικά ἀπό τό «κατ’ εἰκόνα» στό
«καθ’ ὁμοίωσιν» μέ τήν ἐγρήγορση καί τήν
προσωπική του προσπάθεια, ἀλλά, καί προ-
παντός, μέ τή θεία βοήθεια καί συνδρομή.

Ὡστόσο, ὅπως κι ἄν ἔχουν τά πράγματα,
ἡ ὡριμότητα, ὡς ὑπέρβαση τῆς μειονεξίας,
διάσπαση τοῦ κλοιοῦ τῆς φιλαυτίας καί ἀπό-
κτηση τῆς δυνατότητας προσαρμογῆς στίς
δύσκολες κυρίως καταστάσεις ἀποτελεῖ στα-
θερή στόχευση τόσο τῆς ἑτερόφωτης, ὅσο
καί τῆς αὐτόνομης ἀγωγῆς γιά τόν ἄνθρωπο.
Στό ἰδεατό αὐτό τέρμα ἀποβλέπει μέ τούς
ἀγῶνες καί τίς ἀγωνίες του σ’ ὅλη του τή ζωή.

Ὡς ὁδίτης, ὁδοιπόρος, καί ὄχι πολίτης
αὐτοῦ τοῦ κόσμου θά περάσει πολλούς σταθ-
μούς καί θά ἀποκτήσει πληθώρα καί ποικιλία
ἐμπειριῶν. Τά γηρατειά θεωροῦνται, φυσιο-
λογικά, ὁ τελευταῖος σταθμός τῆς ἐπίγειας
ζωῆς του. Χρέος του ἀποτελεῖ νά ἀξιοποιήσει
ὅλες τίς εὐκαιρίες, πού τοῦ παρουσιάζονται,
καί νά ἐξαντλήσει ὅλες τίς δυνατότητές του,
γιά νά πραγματώσει ἀξιοπρεπῶς τή σωματο-
ψυχική του ὁλοκλήρωση.

Μέ τόν τρόπο αὐτό θά ἔχει τήν ἱκανοποίηση
ὅτι δέν ἔζησε εἰς μάτην καί ὅτι τό πέρασμα
του ἀπό τή ζωή συνιστᾶ παράδειγμα ὄχι πρός
ἀποφυγήν, ἀλλά πρός μίμησιν.



ἕνας θεολόγος ποιητής.
Ἐντυπωσιάζεται κανείς, διαβάζοντας τά ἔργα του

ἀπό τή βαθύτητα τοῦ ἁπλοϊκοῦ του λόγου.
Δέν θά ἦταν τολμηρό, ἄν λέγαμε, πώς εἶναι
οἰκεῖος πρός τήν πνευματική καί θεολογική

ἀτμόσφαιρα τοῦ Συμεών τοῦ Νέου Θεο-
λόγου. Μιά χαρισματική καί ποιητική

θεολογία δέν εἶναι τυχαία ὑπόθεση καί
οὔτε ὀφείλεται σέ προσωπικές ἱκανότητες

καί ἀνάλογη παιδεία. Προϋποθέτει πάνω
ἀπό ὅλα ὑψηλή ἔμπνευση ἀλλά καί βαθιές
πνευματικές ἐμπειρίες. Ἡ ἐμπειρία βαθαίνει
τό λόγο.

Γι’ αὐτό καί ἡ Ὀρθοδοξία δέν κρίνεται
τόσο ἀπό τό θεολογικό της λόγο ὅσο ἀπό τή

θεολογική της πράξη. Ὁ ἅγιος Συμεών ἔλεγε πώς δέν
τόν φοβίζει τόσο ἡ αἵρεση τοῦ θεολογικοῦ λόγου,
πού εὔκολα ἐπισημαίνεται καί διορθώνεται, ὅσο ἡ
αἵρεση τῆς ζωῆς. Αὐτή τήν αἵρεση τῆς πράξης καί
τοῦ βίου πρόσεχε ἰδιαίτερα καί ὁ ἅγιος Νεόφυτος ὁ
Ἔγκλειστος. Τά ἔργα του εἶναι ἀνάγκη νά μελετηθοῦν
κάτω ἀπό αὐτήν τήν προοπτική. Ἐπιβάλλεται ἡ
ἀναζήτηση ὄχι μόνο τοῦ ὀρθοῦ λόγου, ἀλλά καί τῶν
στοιχείων ἐκείνων πού διαμορφώνουν μιά ὀρθή
πράξη.

Βέβαια, μιά ἀπό τίς μεγάλες ἰδιαιτερότητες τοῦ
ἁγίου Νεοφύτου εἶναι καί ἡ εὐαισθησία του πρός
τόν οὐσιαστικό ἐσωτερικό θεολογικό λόγο, πρός
αὐτόν πού συχνά ὀνομάζω στοχαστικό καί ποιητικό
ποιμαντικό λόγο. Τό κήρυγμα καί ἡ κατήχηση δέν
μπορεῖ νά καταναλίσκονται συνεχῶς σέ μία πεζή
καθημερινότητα. Ἀνάγκη νά πλουτίζονται ἀπό ἕναν
οὐσιαστικό καί στοχαστικό θεολογικό λόγο. Ὁ ἅγιος
Νεόφυτος, παρά τόν ἁπλό καί σεμνό του λόγο,
μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὡς ἕνας ἀπό τούς προδρόμους
τοῦ ἡσυχασμοῦ καί τῶν μεγάλων θεολογικῶν διερ-
γασιῶν τοῦ δέκατου τέταρτου αἰώνα. Ἡ ὑψηλή θεο-
λογική σύλληψη καί ἡ δογματική βαθύνοια τοῦ
ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ προϋποθέτει ἕνα εὐρύ-
τατο φάσμα μιᾶς λαϊκῆς εὐσέβειας καί θεολογίας
πού θά γονιμοποιήσει τό δικό του θεολογικό λόγο
καί θά τόν κάνει πιό οὐσιαστικό καί ἰδιαίτερα ση-
μαντικό. Ἡ ἡσυχαστική καί παλαμική θεολογία εἶναι
ἡ συνισταμένη καί ὁ καρπός μιᾶς βαθύτερης πνευ-
ματικῆς διεργασίας σέ ὅλα τά ἐπίπεδα τοῦ θεολογικοῦ
λόγου καί τῆς θεολογικῆς πράξης ἐντός τῆς Ὀρθοδο-
ξίας.

Ὁ κάθε ἅγιος γίνεται τό στίγμα καί τό σημεῖο
ἀναφορᾶς τῆς γόνιμης θεολογικῆς σκέψης ἀλλά καί
τῆς ἀληθινῆς ὀρθόδοξης πνευματικότητας. Θεολογική
σκέψη καί πνευματικότητα χρειάζεται νά συμπο-
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* Γεωργίου Π. Πατρώνου, Ἐκκλησία καί κόσμος,
Θέματα πνευματικοῦ καί κοινωνικοῦ προβλη-
ματισμοῦ, Ἀποστολική Διακονία, Ἀθήνα 22002,
σσ. 339-342.

Μέσα στή σιωπή καί στήν προσευχή
βιώνεται καί τό μυστήριο τῆς θεολο-
γίας. Ὁ θεολογικός λόγος στήν πιό
γόνιμη προσέγγισή του εἶναι λόγος
ποιητικός. Ὁ Θεός «ἐποίησε τόν οὐρα-
νόν καί τήν γῆν», πού σημαίνει ὅτι ὁ
Θεός εἶναι πάνω ἀπό ὅλα καί πρῶτα
ἀπ’ ὅλα «ποιητής». Ὁ ἄνθρωπος καί ἡ
δημιουργία εἶναι τό «ποίημα» τοῦ
Θεοῦ. Καί ὁ ἄνθρωπος προσεγγίζοντας
τόν Θεό γίνεται «ποιητής». Ὁ ἅγιος
Νεόφυτος, αὐτό τό ἀγρίμι τῆς φύσης
πού κούρνιαξε «μετά τῶν πτηνῶν καί
τῶν ὀρνέων» στόν ἄβατο Μελισσό-
βουνο τῆς Πάφου, γίνεται τό «ποίημα»
τοῦ Θεοῦ καί ἀναδεικνύεται στό τέλος
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ρεύονται σέ κάθε ἀνανεωτική φάση. Ὁ ἅγιος
Νεόφυτος μᾶς ἔδειξε μέ τή δική του ἐμπειρία
αὐτό τό οὐσιαστικό καί ἀναγκαῖο συνταίρια-
σμα. Ὀρθόδοξη θεολογία καί πνευματική
ἐμπειρία, ὡς σύνεση καί ἑνότητα, ἀποτελοῦν
τόν οὐσιώδη καρπό μιᾶς συνεποῦς ἐκκλησιο-
κεντρικῆς πορείας ζωῆς. Ὅλα αὐτά ἐκτός τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι θαυμαστά καί σπουδαῖα γιά
τήν ἱστορία, ἀλλά ἀποτελοῦν ἁπλῶς καί μόνο
φαινόμενα πολιτιστικά. Στεροῦνται δηλαδή
τοῦ χαρισματικοῦ καί σωτηριολογικοῦ στοι-
χείου. Γιά τόν ἅγιο Νεόφυτο, ἡ Ἐκκλησία
εἶναι ἡ μόνη «ἐράσμια χώρα», ὅπου ἀναπαύεται
ἡ ψυχή καί ἀνθοφορεῖ τό πνεῦμα. Ὁ Ἰησοῦς
Χριστός εἶναι ὁ «ἠγαπημένος» τῶν ἐκλεκτῶν
ὑπάρξεων. Ὁ μοναχός Νεόφυτος διαλέγεται
μαζί του, ἀκριβῶς ἐπειδή ἔχει τήν αἴσθηση
μιᾶς ἄμεσης συμπόρευσης. Ἡ ἀμεσότητα λόγου
καί ζωῆς εἶναι βασικό στοιχεῖο αὐτῆς τῆς
κοινωνίας. Γιά τόν ἅγιο σ’ αὐτή τή ζώσα κοι-
νωνία ὅλα εἶναι παρόντα καί ἔχει τή δυνατό-
τητα ἄμεσης μετοχῆς σέ ὅλα τά γεγονότα τῆς
ζωῆς τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἱστορίας τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ὁ ἴδιος γίνεται ἀκόλουθος καί μαθητής
τοῦ Χριστοῦ. Μιμεῖται τή ζωή τοῦ Κυρίου
καί τῶν ἁγίων. Ὁ εὐαγγελικός λόγος δέν εἶναι
γι’ αὐτόν μιά ἀπόκρυφη ἱερή διδαχή κι ἕνα
ἀποστολικό κήρυγμα. Γίνεται λόγος ἀνακαι-
νιστικός καί σωτηριολογικός. Τό Εὐαγγέλιο

ἔχει τόν ἀνθρώπινο καί θεῖο λόγο σέ μιά
θαυμαστή ἑνότητα καί σύνθεση. Ὅμως τό
Εὐαγγέλιο πάνω ἀπ’ ὅλα ἐκφράζει ἕνα πρόσωπο
μέ τό ὁποῖο καλεῖσαι νά διαλεχθεῖς μαζί του.

Ὅλα αὐτά προϋποθέτουν, βέβαια, μιά ἄλλη
αἴσθηση καί μετοχή στά γεγονότα τῆς πίστεως.
Ἐπιβάλλεται μιά οὐσιωδέστερη μετοχή καί
ἀναγωγή τῆς ζωῆς μας ἀπό τά ἐπουσιώδη
τοῦ ἱστορικοῦ παρόντος στά οὐσιώδη τοῦ
ἐσχατολογικοῦ μέλλοντος. Ὁ μοναχισμός, ὡς
ἐσχατολογική κοινωνία, παρέχει τύπο ζωῆς
μέ τό θεωρητικό βίο γι’ αὐτή τή ζώσα ἀναγωγή
ἀπό μιά ἀτελή ἀνθρωπογνωσία σέ μιά τέλεια
θεογνωσία. Καί θεογνωσία σημαίνει κοινωνία
μέ τόν Θεό.

Ἡ χαρισματική θεολογία τοῦ ἁγίου Νεο-
φύτου προϋποθέτει ἀκριβῶς μιά πραγματική
κοινωνία καί συμμέθεξη, μιά οὐσιώδη συνο-
μιλία μέ τό ἐρώμενο πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ· «εἰ θεολόγος εἶ, ἀληθῶς προσεύξει· καί
εἰ ἀληθῶς προσεύξει, θεολόγος εἶ». Αὐτή ἡ
ρήση τοιῦ Εὐάγριου Ποντικοῦ, τοῦ μεγάλου
ἐκείνου μύστου τῆς μυστικῆς καί νηπτικῆς
θεολογίας, ἐκφράζει ἐπαρκῶς τό ζητούμενο
ἐδῶ, δηλαδή μιά θεολογία ὡς προσευχή καί
κοινωνία μέ τό Θεό, γεγονός πού μέ συνέπεια
βίωσε στή ζωή του ὁ ἅγιος Νεόφυτος ὁ
Ἔγκλειστος.

Εὐχαριστήριο
Ἡ Διεύθυνση τοῦ Καταστήματος Κράτησης Κεντρικῆς Μακεδονίας 111

αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσει
ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΟΛΟΓΟ

Γιά τήν ἐκκλησιαστική του διακονία πού ἀγκαλιάζει μέ ξεχωριστό
ἐνδιαφέρον ἐκείνους τούς συνανθρώπους μας πού πληρώνουν τό τίμημα
γιά τά ἀνεπίτρεπτα κοινωνικά τους λάθη μέ τήν στέρηση τῆς ἐλευθερίας

τους μέσα σέ κάποια Φυλακή καί ἐπιπλέον μέ τόν στιγματισμό
τῆς κοινωνίας πού δύσκολα ἐξαλείφεται.

Ἡ πολύτιμη παρουσία τῶν ἐφημερίων καί τῆς Ἱερᾶς ἐξομολογήσεως πρός τούς κρατού-
μενους τῆς Φυλακῆς μας εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἔκφραση Ἀγάπης καί ἠθικῆς συμπαράστασης
πρός τούς κρατούμενους ἀδελφούς μας.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙ ΑΥΤΟ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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Ὁ Σεβασμιώτατος στό Σεπτό Κέντρο
τῆς Ὀρθοδοξίας

Στήν ἕδρα τοῦ πανσεβάσμιου κέντρου τῆς πα-
νορθοδοξίας, τό Φανάρι μετέβη ἀπό τῆς 29ης
Αὐγούστου ἕως τῆς 2ας Σεπτεμβρίου, κατόπιν τι-
μητικῆς προσκλήσεως τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί συμ-
μετεῖχε στήν Σύναξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίας Τριάδος Ταξείμ, μέ θέμα τήν ἐνημέρωση
ἀναφορικῶς μέ τήν μέλλουσα νά συγκληθεῖ κατά
τό προσεχές ἔτος 2016, Μεγάλη καί Πανορθόδοξο
Σύνοδο στήν ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί-
ου.

Παράλληλα ἔλαβε μερος στήν ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου
καί ὑπέγραψε μετά τήν ἀκολουθία, μέ τούς ἄλλους
Ἀρχιερεῖς τόν Κώδικα τῆς νέας Ἰνδικτιῶνος.

Ἡ φλόγα τῆς ἀγάπης στίς Σέρρες
Γιά 13η συνεχή χρονιά, ἡ Πανελλήνια Ὁμο-

σπονδία Συλλόγων Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν
(Π.Ο.Σ.Ε.Α.) σέ συνεργασία μέ τό Ὑπουργεῖο
Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης, Ἐθνικό Κέν-
τρο Αἱμοδοσίας (ΕΚΕΑ), Ἑλληνική Ὁμοσπονδία
θαλασσαιμίας (Ε.Ο.ΘΑ.) πραγματοποίησε τήν Πα-
νελλήνια λαμπαδηδρομία μέ σκοπό τήν εὐαισθη-

τοποίηση τοῦ κοινοῦ στό θέμα τῆς ἐθελοντικῆς
αἱμοδοσίας, προκειμένου ἡ χώρα μας νά καταστεῖ
αὐτάρκης σέ ἐθελοντικά προσφερόμενο αἷμα.

Τήν Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015,
πέρασε ἀπό τήν πόλη τῶν Σερρῶν, ἡ
φλόγα τῆς Ἀγάπης σκορπίζοντας τό μή-
νυμα τῆς ἐθελοντικῆς αἱμοδοσίας. Κατά
τήν πορεία της μέσα στήν πόλη τῶν
Σερρῶν, τήν φλόγα ὑποδέχθηκε στήν
Ἱερά Μητρόπολή μας ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας κ. Θεολόγος, ὁ ὁποῖος συνεχάρη
τούς διοργανωτές καί εὐχήθηκε ὥστε τό
μήνυμα τῆς ἀγάπης τῆς ἀλληλεγγύης,
τῆς προσφορᾶς πρός τόν ἄγνωστο πά-
σχοντα συνάνθρωπό μας νά διαδοθεῖ σ’
ὅλο τόν κόσμο.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό Ἅγιον Ὄρος
Προσκυνηματική ἐπίσκεψη στό περι-

βόλι τῆς Παναγίας, στό ἁγιώνυμο ὄρος
τοῦ Ἄθωνος, πραγματοποίησε ὁ Σεβ.
Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος τό τριή-
μερο, ἀπό 21-24 Σεπτεμβρίου, συνοδευό-
μενος ἀπό κληρικούς καί λαϊκούς συ-
νεργάτες τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἡ ἐπίσκεψη ξεκίνησε τό πρωί τῆς Δευ-
τέρας 21 Σεπτεμβρίου. Πρῶτος σταθμός
τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τῆς συνοδείας
του ἦταν ἡ Ἱερά Μονή Καρακάλλου,
ὅπου ἔτυχαν θερμῆς καί ἐγκάρδιας ὑπο-
δοχῆς ἀπό τόν σεβαστό Καθηγούμενο
τῆς Ἱ. Μονῆς Γέροντα Φιλόθεο καί τή
συνοδεία του. Μετά τήν ὑποδοχή τελέ-
σθηκε ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων
Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης.

Τό πρωί τῆς Τρίτης, μετά τήν θεία
Λειτουργία, στό κατανυκτικό παρεκκλή-
σιο τοῦ Ἁγίου Γεδεών ἐντός τῆς Ἱ. Μονῆς
Ἰβήρων, ἡ ὁποία κατέχει ὡς πολύτιμο
πνευματικό θησαυρό τήν εἰκόνα τῆς Πα-
ναγίας μας, τῆς Πορταϊτίσσης, τήν ὁποία
προσκύνησαν στό Ἱερό Παρεκκλήσι της.
Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γέ-
ροντας Ναθαναήλ, ταπεινός καί κατα-
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δεκτικός, γεμᾶτος καλοσύνη, ξενάγησε τό Σεβα-
σμιώτατο καί τούς συνοδούς του στό μουσεῖο τῆς
Μονῆς, «πνευματικό διδακτήριο» τῆς εὐσεβείας
τῶν πατέρων μας καί ἀναχώρησαν πλουσιότεροι
πνευματικά γιά τήν πολίχνη τῶν Καρυῶν, τό κέντρο
τῆς Ἀθωνικῆς Χερσονήσου.

Στίς Καρυές ὁ Σεβασμιώτατος καί οἱ συνοδοί
του ἐπισκέφθηκαν τόν ἱστορικό ναό τοῦ Πρωτάτου,
ἁγιογραφημένο ἀπό τόν καλύτερο, ἴσως, ἁγιογράφο
ὅλων τῶν ἐποχῶν Μανουήλ Πανσέληνο, στόν ὁποῖο
φυλάσσεται ἡ θαυματουργός καί ἐφέστιος εἰκόνα
τῆς Παναγίας τοῦ Ἄξιον Ἐστί. Ἀμέσως μετά καθη-
κόντως, ἐπισκέφθηκαν τήν Ἱερά Ἐπιστασία, τό
ἀνώτερο διοικητικό ὄργανο τῆς Ἀθωνικῆς πολιτείας.
Ἐκεῖ ὁ Πρωτεπιστάτης Γέροντας Παῦλος Λαυριώτης
καί οἱ ἐπιστάτες γ. Γρηγόριος Ξενοφωντινός καί γ.
Γαβριήλ Ἐσφιγμενίτης καλοσώρισαν τόν Σεβα-

σμιώτατο Μητροπολίτη μας καί τούς συνοδούς
του πατέρες, προσφέροντας τό καθιερωμένο ἁγιο-
ρείτικο κέρασμα, εὐχόμενοι καλό, εὐλογημένο καί
ψυχωφελές προσκύνημα

Ἑπόμενος σταθμός τῆς ἱερᾶς ἀποδημίας τοῦ
Σεβασμιωτάτου καί τῶν συνοδῶν του ἦταν τό Χι-
λανδαρινό κελλί τοῦ Ἁγ. Νικολάου τοῦ Βραχνιώτη,
ὅπου μονάζει ὁ λόγιος Ἱερομόναχος π. Ἰωακείμ μέ
τόν ὑποτακτικό του. Μετά τήν ἐγκάρδια φιλοξενία
στό κελλί τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Βραχνιώτη ἐπι-
σκέφθηκαν τήν Μεγάλη Σκήτη τῶν Καρυῶν, τό
γνωστό «Σαράϊ» πού εἶναι ἀφιερωμένη στόν ἅγιο
Ἀπόστολο Ἀνδρέα τόν Πρωτόκλητο, γιά νά προ-
σκυνήσουν τό εὐωδιάζον ἀπότμημα τῆς τιμίας
Κάρας τοῦ ἁγίου.

Τρίτος σταθμός ἦταν τό μεγάλο καί
φιλόκαλο κελλί τοῦ Ἁγίου Νικολάου
«Μπουραζέρη», ὅπου ἡ ἀγάπη καί ἡ
ὑποδοχή τοῦ Γέροντος Ἀρσενίου καί τῶν
πατέρων τούς συγκίνησε βαθειά. Ἐκεῖ
θαύμασαν τίς ὑπέροχες ἁγιογραφίες, τά
θαυμαστά ψηφιδωτά, τό λαμπρό νέο κα-
θολικό καί κυρίως τή βαθειά πνευματι-
κότητα τῶν πατέρων, καί ἀναχώρησαν
γεμᾶτοι ἀπό εὐλογίες γιά τήν Ἱερά Μονή
Καρακάλλου.

Τήν Τετάρτη, μετά τήν θεία Λειτουργία
στήν Ἱ. Μονή Καρακάλλου ὁ Σεβασμιώ-
τατος εὐχαρίστησε τόν σεβάσμιο Ἡγού-
μενο τῆς Ἱ. Μονῆς, Γέροντα Φιλόθεο καί
τούς καλούς πατέρες γιά τήν ἀρχοντική
τους ἀγάπη καί τήν ὄντως «Δεσποτική»
φιλοξενία, πού τούς παρεῖχαν κατά τήν
ὀλιγοήμερη ἐκεῖ παραμονή τους, γεγονός
πού τούς ἔκανε νά νιώσουν ὅτι βρίσκονται
σέ τόπο οἰκεῖο καί ἀγαπημένο.

Εὐχή καί ἐπιθυμία ὅλων, μέ πρῶτο
τόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας καί τά μέλη
τῆς συνοδείας του ἦταν ὅπως ἡ Παναγία
Μητέρα μας νά τούς ἀξιώσει σύντομα
νά ζήσουν καί πάλι παρόμοιες στιγμές
πνευματικῆς ἀνάτασης, εὐφροσύνης καί
παρακλήσεως.

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ
Τό διήμερο 19 καί 20 Σεπτεμβρίου, μέ

ἰδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκαν τά
Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Ξηροποτάμου.

Σύμφωνα μέ τή λειτουργική τάξη, τό
Σάββατο τό ἀπόγευμα, 19 Σεπτεμβρίου
μεταφέρθηκαν στόν Ἱερό Ναό τά ἱερά
μαρτυρικά λείψανα καί ἐψάλη ἡ ἀκο-
λουθία τῆς ἐναποθέσεως τῶν ἱερῶν λει-
ψάνων στήν Ἁγία Τράπεζα καί στή συ-
νέχεια τελέσθηκε ὁ Ἑσπερινός τῶν Ἐγκαι-
νίων.

Τήν ἑπομένη, Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου,
ὁ Σεβασμιώτατος παρουσίᾳ πλήθους
πιστῶν προέστη στήν ἀκολουθία τῶν
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Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τέλεσε τήν πρώτη
ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν ἐγκαινιασμένο
πλέον Ἱερό Ναό.

Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας χειροθέτησε
σέ Ἀρχιμανδρίτη τόν Αἰδεσ. πρεσβύτερο π. Νικόλαο
Στεφανίδη ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἡμερήσια προσκυνηματική ἐκδρομή
ἐνορίας Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν
Τήν Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, μέ τή βοήθεια τοῦ

ἁγίου Θεοῦ καί τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου
ποιμενάρχου μας κ. Θεολόγου, ἡ ἐνορία τοῦ Ἱ. Μ.
Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν πραγμα-
τοποίησε ἡμερήσια προσκυνηματική ἐκδρομή σέ
δύο ἱερά προσκυνήματα τοῦ νομοῦ Θεσσαλονίκης
μέ ἐπικεφαλῆς τόν προϊστάμενο τοῦ Φιλοπτώχου
Ταμείου τῆς ἐνορίας π. Ἀναστάσιο Πάππο.

Ἡ ἐκκίνηση ἔγινε στίς 7.30΄ τό πρωΐ ἀπό τήν
Ἐθνική Τράπεζα. Ὁ πρῶτος προορισμός ἦταν ἡ
ἱερά μονή Παντοκράτορος Μελισοχωρίου λίγα χι-
λιόμετρα ἀπό τή Θεσσαλονίκη μεταξύ τῶν χωριῶν

Λητῆς καί Μελισσοχωρίου, στήν πλαγιά
ἑνός λόφου. Ἡ μονή θεμελιώθηκε τό 1985
καί τό 1990 ἀποπερατώθηκαν τό ἀπα-
ραίτητο κτήριο γιά τή στέγαση τῆς ὀλι-
γομελοῦς ἀδελφότητας καθώς καί τό Κα-
θολικό τῆς μονῆς καί δόθηκε ἡ ἔγκριση
ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο νά λειτουργεῖ
ἔκτοτε ὡς ἀνδρικό κοινόβιο μέ τή μορφή
Ἡσυχαστηρίου ἀφιερωμένου στόν Παν-
τοκράτορα Κύριό μας. Μέχρι τό 1992 μέ
τίς πλούσιες δωρεές εὐλαβῶν χριστιανῶν
εἶχαν ἀνεγερθεῖ δύο εὐρύχωρα παρεκ-
κλήσια, τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων καί τῶν
Ἁγίων Νεομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου
καί Εἰρήνης. Ἀφοῦ οἱ ἐνορίτες προσκύ-
νησαν μέ εὐλάβεια τή θαυμαστή καί ἐφέ-
στιο εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς «Κυρίας
τῶν Ἀγγέλων», πού κατέχει τήν πρώτη
θέση στούς θησαυρούς τῆς  μονῆς καί
παρακολούθησαν μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον
τή σχετική ἐνημέρωση ἀπό ἕνα μοναχό,
κατευθύνθηκαν στό ἑπόμενο προσκύνημα
στή Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 25 χιλιόμε-
τρα μακριά ἀπό τήν πόλη. Πρόκειται γιά
τό Ἱερό Ἡσυχαστήριο Μοναζουσῶν
«Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος»,
πού ὀργάνωσε ὁ Γέροντας Παΐσιος καί
ὑπῆρξε ὁ πνευματικός καθοδηγητής του
μέχρι τήν πρόσφατη ὁσιακή κοίμησή του.
Μετά τήν ἁγιοκατάταξη ἀπό τό Οἰκου-
μενικό Πατριαρχεῖο τοῦ ἱερομονάχου
Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκη τό 1986 ἄρχισε
ἡ ἀνέγερση περικαλλοῦς ἱεροῦ ναοῦ ἐπ’
ὀνόματί του, πού ἀποπερατώθηκε τό
1991. Ἐδῶ φυλάσσονται τά ἱερά λείψανα
τοῦ ἁγίου Ἀρσενίου, τά ὁποῖα ἔφερε ἤδη
ἀπό τό 1970 ὁ Γέροντας Παΐσιος.

Ὡς τό 1991 Καθολικό τῆς  μονῆς ἦταν
ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.
Οἱ προσκυνητές μέ κατάνυξη καί συγκί-
νηση μαζί προσκύνησαν τόν τάφο τοῦ
ὁσίου Γέροντα Παϊσίου καί νωρίς τό βρά-
δυ ἐπέστρεψαν στίς Σέρρες (βλ. φωτο-
γραφία).
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Ἱερατική Σύναξη
Στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέν-

τρου, στό Ἐπισκοπεῖο, τήν Πέμπτη 1
Ὀκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε Σύ-
ναξη τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας.

Μετά τόν Ἁγιασμό,  ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος,
πού τέλεσε καί τήν ἀκολουθία, ἀνα-
φέρθηκε σέ διοικητικά καί ὑπηρεσιακά
θέματα καί ἀνέπτυξε διάφορα ζητήματα
πού σχετίζονται μέ τό ποιμαντικό ἔργο
τῶν Ἱερέων.

Στή συνέχεια ἔλαβε τό λόγο ὁ Αἰδεσ.
Πρωτ/ρος π. Ἰορδάνης Θεμελίδης, ὁ
ὁποῖος ὑπενθύμισε, ἐν ὄψει τοῦ νέου
διδακτικοῦ ἔτους τήν ἔναρξη τῶν μα-
θημάτων τῶν Σχολῶν τοῦ Μαξιμείου
Ἱδρύματος καί τῶν ἄλλων δραστηριο-
τήτων του, ὥστε ὅλοι οἱ κληρικοί, ἰδι-
αίτερα οἱ νεοχειροτονηθέντες νά ἐνη-
μερωθοῦν καί νά συμβάλουν γιά τήν
καλύτερη καί ἀποτελεσματικη λειτουρ-
γία του. Ἀκολούθησε διάλογος καί στό
τέλος ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε σ’
ὅλους τούς Κληρικούς.

Στήν Μονή Ταξιαρχῶν Πηλίου 
ὁ Μητροπολίτης μας

Λαμπρότατη ἦταν καί φέτος ἡ θερινή
πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παμμεγί-
στων Ταξιαρχῶν Πηλίου, ἐπί τῇ ἀνα-
μνήσει τοῦ ἐν Χώναις Θαύματος τοῦ
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Τῆς Ἱερᾶς Πα-
νηγύρεως προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της μας κ. Θεολόγος, τόν ὁποῖο πλαι-
σίωσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριά-
δος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος, μέ τή
συμμετοχή πλήθους κληρικῶν μας,
ἀντιπροσωπειῶν τῶν Ἱερῶν Μονῶν
τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας παρουσίᾳ
τῶν τοπικῶν πολιτιστικῶν καί Στρα-
τιωτικῶν Ἀρχῶν καί μεγάλου ὄγκου
προσκυνητῶν.

Ἔναρξη μαθημάτων στό Μαξίμειο
Μέ τόν καθιερωμένο Ἁγιασμό τόν ὁποῖο τέλεσε ὁ

Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος τήν Δευτέρα,
28 Σεπτεμβρίου, στήν αἴθουσα τῆς Ἐκκλ. Βιβλιοθήκης
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Μυριόβιβλος» τοῦ Μαξι-
μείου Ἱδρύματος, ἄρχισαν τά μαθήματα καί οἱ δρα-
στηριότητές του γιά τό διδακτικό ἔτος 2015-2016.

Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στίς
δραστηριότητες τῶν Σχολῶν πού πραγματοποιοῦνται
στό Μαξίμειο Πνευματικό καί Πολιτιστικό Κέντρο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Μεταξύ τῶν ἄλλων τόνισε
ὅτι ἡ φροντίδα ὅλων εἶναι νά ὑπάρχει διαρκῶς ἕνα
πνεῦμα ἀνανεώσεως ὅσον ἀφορᾶ τίς δραστηριότητες
τοῦ Ἱδρύματος, ἐνῶ δέν παρέλειψε νά κάνει ἀναφορά
στόν ἀείμνηστο προκάτοχό του, κυρό Μάξιμο, λέ-
γοντας ὅτι συνεχίζει καί ἐπαυξάνει τό ἔργο πού
ὁραματίστηκε ἐκεῖνος.

Στή συνέχεια εὐχαρίστησε τούς μαθητές καί τούς
καθηγητές τοῦ Ἱδρύματος, τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου καί ἰδιαιτέρως τόν γενικό διευθυντή π.
Ἰορδάνη Θεμελίδη, ὁ ὁποῖος «ἔχει ἐπωμιστεῖ τήν με-
γάλη εὐθύνη νά διοικεῖ καί νά κατευθύνει τίς δρα-
στηριότητες τοῦ Ἱδρύματος».

Στό τέλος εὐχήθηκε πλούσια τήν εὐλογία τοῦ
Θεοῦ κατά τή νέα ἐκπαιδευτική χρονιά, στόν γενικό
Διευθυντή, στούς καθηγητές, στούς μαθητές καί
στούς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐμπιστεύονται τά παιδιά
τους στήν φιλόξενη ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας.
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Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ πέριξ
τοῦ περικαλλοῦς νέου Καθολικοῦ καί ἡ ἀρτοκλασία,
μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δη-

μητριάδος κ. Ἰγνάτιος προσφώνησε τόν Σεβ. Ποι-
μενάρχη μας, ἀναφερόμενος στό ἔργο καί στήν προ-
σφορά του στήν Τοπική μας Ἐκκλησία, κατά τό πα-
ρελθόν, στό πλάι τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου
Χριστοδούλου, ἐνῶ εὐχήθηκε πλούσια τήν εὐλογία
τῶν Ἀρχαγγέλων στήν Ἀρχιερατική του διακονία
στή Μακεδονική γῆ.

Ἀπό τή μεριά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Θεο-
λόγος εὐχαρίστησε ἀπό καρδιᾶς γιά «τήν ἐξαιρετική
εὐλογία νά εἶμαι σήμερα ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν σ’ αὐτή
τήν μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη», ἐνῶ ἐπεσήμανε
ὅτι «ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καυχᾶται γιά τόν
Σεβ. Ποιμενάρχη σας, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνα ὅλως δια-
κεκριμένο μέλος τῆς ἁγιωτάτης Ἱεραρχίας μας, χαι-
ρόμεθα καί δοξάζομε τόν Θεό γιά τόν σεπτό Ποιμε-
νάρχη σας, ὁ ὁποῖος ἦρθε εἰς διαδοχήν τοῦ ἀλήστου
μνήμης Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, πού ἐποίμανε
θεοφιλῶς αὐτόν τόν λαό ἐπί 24 χρόνια. Ἐπί τῶν βη-
μάτων του βαδίζει ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης σας, ὁ ὁποῖος
πλουτίζει τήν διακονία του μέ καινοτόμες δράσεις».

Στή συνέχεια ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας τόνισε
ὅτι «οἱ γιορτές τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἀφορμές
πνευματικοῦ ἀναβαπτισμοῦ, κατά τίς ὁποῖες καλού-
μεθα νά καταθέσουμε τήν μαρτυρία μας, ν’ ἀνανεώ-
σουμε τήν πίστη μας, ν’ ἀναβαπτισθοῦμε στά νάματα
τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας, νά ἔλθουμε ἐγγύτερα
στόν Θεό τῶν πατέρων μας, νά διδαχθοῦμε, νά στη-
ριχθοῦμε, νά παρακληθοῦμε ἀπό τά θαύματα τῶν

ἁγίων μας, νά γνωρίσουμε τούς ἀδελφούς
μας, μέσα σέ παροξυσμό ἀγάπης καί
στοργῆς...».

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσήμανε, στή
συνέχεια, τρεῖς ἀλήθειες πού προκύπτουν
ἀπό τήν ἑορτή: «στή ζωή μας, πού εἶναι
ἕνας συνεχής ἀγώνας, βρισκόμαστε κάτω
ἀπό τήν μέριμνα καί ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὁ
ὁποῖος φροντίζει γιά τήν παραμικρή
ἀνάγκη μας … ταυτοχρόνως, ὅμως, στόν
κόσμο αὐτό βρισκόμαστε κάτω ἀπό τόν
συνεχή πόλεμο τοῦ διαβόλου καί τῶν
ὀργάνων του, πού ἀπεργάζονται, μέ μι-
σάνθρωπο πάθος, τήν ἀπώλεια ὅλων
μας. Δέν πρέπει νά ὑποτιμοῦμε τίς με-
θοδεῖες καί τά τεχνάσματά του, ἀλλά νά
νιώθουμε τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ δύναμη
τοῦ ὁποίου εἶναι ἀσυναγώνιστη, πού μᾶς
σκεπάζει καί μᾶς λυτρώνει ἀπό τήν ἀπώ-
λεια καί τόν ὄλεθρο…». Ἡ δεύτερη ἀλή-
θεια εἶναι ὅτι «ὁ Θεός ἐπιτρέπει ἕως
καιροῦ τήν δράση τοῦ διαβόλου, ἐπειδή
θέλει νά ἀναδεικνύεται ἡ ποιότητα τῆς
πίστεώς μας, ἐπειδή, μέσα ἀπό τήν χρι-
στιανική ἀντιμετώπιση τῶν πειρασμῶν
ἀναδεικνύονται οἱ ἅγιοι καί οἱ μάρτυρες
τῆς πίστεως, μέσα ἀπό τήν ὑπομονή μας
στούς πειρασμούς στεφανωνόμαστε μέ
ἀθάνατα στεφάνια, πού ἑτοιμάζει ὁ Χρι-
στός γιά ὅσους ὑπομένουν τίς θλίψεις
καί τούς πειρασμούς αὐτῆς τῆς ζωῆς…».
Ἡ τρίτη ἀλήθεια, πού προκύπτει ἀπό
τή σημερινή ἑορτή, εἶναι ὅτι, «ὅταν οἱ
πειρασμοί καί οἱ δοκιμασίες φθάνουν
σέ ὁριακό σημεῖο, τότε ἐπιτελεῖται τό
θαῦμα, γιά ἐκείνους, βέβαια, πού πι-
στεύουν καί δίδει διέξοδο καί ἀπάντηση
στίς προσευχές μας…». Τέλος, ὁ Σεβα-
σμιώτατος κάλεσε νέ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη
στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, «ἰδίως στίς δύ-
σκολες περιστάσεις τῆς ἐποχῆς μας. Δέ
θά μᾶς ἐγκαταλείψει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ.
Μπορεῖ νά μᾶς πολεμᾶ ὁ διάβολος, ἐκμε-
ταλλευόμενος τά λάθη καί τῆς ἀδυναμίες
μας, ἀλλά νά μή φοβούμεθα, γιατί ὁ Χρι-
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στός μᾶς ἀγαπᾶ καί μᾶς προστατεύει».
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέστηκε πανηγυρική θεία

Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

μας κ. Θεολόγου. Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Ἀρχιμ.
Ἐπιφάνιος Οἰκονόμου, Ἱεροκῆρυξ. Στό τέλος τῆς
θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐπαίνεσε τήν
Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς γιά τήν πρόοδό της σέ ὅλα
τά ἐπίπεδα, ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ Γέροντος
Ἀντωνίου καί τῆς Ἡγουμένης Νικοδήμης καί εὐχα-
ρίστησε τόν λαό γιά τήν πληθωρική του συμμετοχή
στήν Ἱερά Πανήγυρη.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό Λαγκαδᾶ
Τήν Κυριακή, 4 Ὀκτωβρίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης

μας κ. Θεολόγος μετέβη στό Λαγκαδᾶ καί συμμετεῖχε
ὡς Ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, στή θεία Λειτουργία μέ Πατριαρχική
χοροστασία, πού τελέσθηκε στόν Ἱερό Μητροπο-
λιτικό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ καί στίς
λοιπές ἐκδηλώσεις, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς εὐλογητῆς

ἐπισκέψεως τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στήν
Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί
Ρεντίνης.

Ὁ Καθηγητής κ. Παναγιώτης 
Ἰ. Σκαλτῆς Νέος Πρόεδρος 
τοῦ Τμήματος Θεολογίας 

τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Τό μέλος τῆς Συντονιστικῆς Ἐπι-

τροπῆς τοῦ Περιοδικοῦ μας «Ὁ Ἅγιος
Νικήτας» καί συνεργάτης τῆς Τοπικῆς
μας Ἐκκλησίας Καθηγητής τῆς Λειτουρ-
γικῆς κ. Παναγιώτης Ἰ. Σκαλτσῆς ἐξελέγη
πρόσφατα νέος Πρόεδρος τοῦ Τμήματος
Θεολογίας τῆς Θεο-
λογικῆς Σχολῆς
Α.Π.Θ. Ἀποτελεῖ γιά
μᾶς τιμή ἡ ἐξέλιξη
αὐτή καί εἶναι βέ-
βαιον ὅτι ὁ κ.
Σκαλτῆς, διακρινό-
μενος γιά τή θεολο-
γική του κατάρτιση
καί τό ἐκκλησιαστι-
κό του ἦθος, θά συμ-
βάλλει, τά μέγιστα,
στήν προώθηση τῶν
ἐπιστημονικῶν καί
πνευματικῶν στοχεύσεων τοῦ Τμήματος
Θεολογίας. Τόν συγχαίρουμε καί τοῦ
εὐχόμεθα καλή διακονία στά νέα ὑψηλά
καθήκοντά του.

Ἐθελοντική αἱμοδοσία
Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως

Θεοτόκου Σερρῶν διοργάνωσε μέ μεγάλη
ἐπιτυχία γιά δεκάτη ὀγδόη φορά «ΗΜΕ-
ΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ»

Ἡ Αἱμοδοσία ἔγινε τήν Κυριακή, 4
Ὀκτωβρίου 2015, μετά τή θεία Λειτουρ-
γία στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Ἐνο-
ριακοῦ Κέντρου ἀπό συνεργεῖο τοῦ Κέν-
τρου Αἱμοδοσίας τοῦ Γενικοῦ Νοσοκο-
μείου Σερρῶν.
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Στό κάλεσμα αὐτό τῆς ἀγάπης πολλοί
πιστοί ἀνταποκρίθηκαν μέ χαρά στό
προσκλητήριο αὐτό τῆς ἀγάπης καί
ἔσπευσαν νά δώσουν λίγο ἀπό τό αἷμα
τους γιά νά σωθεῖ κάποιος συνάνθρωπός
μας. Συγκεντρώθηκαν 65 φιάλες αἷμα.

Μέ τήν μεγάλη καί ὕψιστη αὐτή προ-
σφορά τους ἔδειξαν ἔμπρακτα τήν ἀγάπη
τους στούς συνανθρώπους μας πού χρει-
άζονται λίγο αἷμα γιά νά σωθοῦν.

Μέ αὐτή τήν ἐθελοντική αἱμοδοσία
δίνεται ἡ δυνατότητα στό σημερινό πιστό
νά μιμηθεῖ καί μ’ αὐτό τόν τρόπο τόν
Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, πού πρῶτος
Αὐτός πρόσφερε τό τίμιο Αἷμα Του γιά
τή σωτηρία καί τή ζωή ὅλου τοῦ κό-
σμου.

Σύναξη τῶν Ἱερέων ὑπευθύνων 
Νεότητος καί Κατηχητῶν 
τῆς Μητροπόλεως Σερρῶν

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Θεοῦ καί
τίς εὐχές τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ.
Θεολόγου τήν Κυριακή, 4 Ὀκτωβρίου
ἐ.ἔ. στήν ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτό-
κου Βύσσιανης Σερρῶν, ἔγινε ἡ πρώτη
ἐφετεινή Σύναξη Ἱερέων Ὑπευθύνων
Νεότητος, καί Κατηχητῶν τῆς τοπικῆς
μας Ἐκκλησίας,  μέ τήν ἔναρξη τοῦ
Νέου Κατηχητικοῦ ἔτους 2015-2016.

Στίς 6 τό ἀπόγευμα τελέσθηκε ὁ Ἀρχιερατικός
Ἑσπερινός ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας καί κλη-
ρικούς. Μετά τόν Ἑσπερινό στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς οἱ προσκεκλημένοι γεύθηκαν τό πατροπα-
ρόδοτο Μοναστηριακό κέρασμα, στό ὄμορφο, καί

φροντισμένο ἀπό τήν Ἱερά Ἀδελφότητα, φυσικό πε-
ριβάλλον.

Στή συνέχεια ἀκολούθησε ἡ Σύναξη στόν Ἱερό
χῶρο τοῦ Καθολικοῦ. Στήν ἀρχή  προσφώνησε τήν
ὁμήγυρη ὁ Ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς
τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος
Καϊμακάμης, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ καλωσόρισε τούς προ-
σκεκλημένους, εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Μητροπολίτη
γιά τήν ἰδιαίτερη εὐλογία - τιμή, στήν συγκεκριμένη
διακονία του, καί τόνισε ἀφενός τήν μοναδική καί
διαρκή ἀξία τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου στήν Ἐκκλησία
καί μάλιστα στά ταλαιπωρημένα Ἑλληνικά νειάτα
τῆς σύγχρονης ἐποχῆς, καί ἀφετέρου τήν ἀνάγκη
τῆς ἐνίσχυσης τῆς συγκεκριμένης ποιμαντικῆς δια-
κονίας λόγω τῆς πολυποίκιλης κρίσης.

Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν μεστό
ἁγιοπνευματικό του λόγο, βγαλμένο μέσα ἀπό τόν
πλοῦτο τῆς πατρικῆς του ἀγάπης καί ἐμπειρίας,
ἀπό τήν πολύχρονη ἐκκλησιαστική του διακονία
στούς νεανικούς τομεῖς, ἔθεσε τίς βασικές ἀρχές,
ἀλλά καί τό σκοπό τῆς κατηχητικῆς διακονίας τῆς
Ἐκκλησίας μας πρός τήν νεότητα γιά τήν νέα ἱερα-
ποστολική χρονιά καθώς καί τά χαρακτηριστικά
τοῦ ἐργάτη σ’ αὐτή τή διακονία. Τονίσθηκε ἡ τιμητική
κλήση τῶν κατηχητῶν νά μεταφέρουν τό μήνυμα
τῆς Ἐκκλησίας, τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου, καί νά
κάνουν προσιτή τή Εὐαγγελική ἀλήθεια στούς ἀνθρώ-
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πους, καί μάλιστα στήν εὐαίσθητη παιδική ἡλικία,
σέ ψυχές ὄχι γόνιμες, καλλιεργημένες καί δεκτικές,
τοῦ μηνύματος τοῦ Χριστοῦ. Σήμερα, ἔχουν πολλούς
περισπασμούς καί προκλήσεις ἀπό τό διαδύκτιο
ὅπου προβάλλεται ἡ ἀθεΐα, ἀπιστία, ἡ ἀμφισβήτηση,
στό πολύ βεβαρυμένο πρόγραμμα τοῦ Σχολείου,
τῶν φροντιστηρίων καί ὁ χρόνους πού τούς ἀπομένει
ἐλαχιστοποιεῖται. Ὁ διάκονος τοῦ Θεοῦ καλεῖται
νά μεταδώσει τήν πίστη στόν Θεό ὅπως ὁ Χριστός
τήν δίδαξε, οἱ Ἀπόστολοι παρέδωσαν καί οἱ Πατέρες
διαφύλαξαν. Οἱ Κατηχητές καλοῦνται νά βοηθήσουν
νά ζήσουν οἱ νέοι τό μυστήριο τῆς πίστης, καί νά
ἑνωθοῦν μέ τόν Χριστό. Εἶπε, νά ζοῦν οἱ κεκλημμ-
μένοι ἀπό τόν Θεό στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τήν
ὀμορφιά αὐτῆς τῆς διακονίας ὡς συμπαραστάτες
στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας βαδίζοντας, στά χνάρια
τῶν Ἀποστόλων, τῶν δώδεκα, τῶν ἑβδομήκοντα.
Νά ἐπιτελοῦν αὐτό τό ἔργο μέ ἀγάπη, πίστη,
ὑπομονή καί πολλή ταπείνωση. Δόθηκαν πρακτικές
συμβουλές, γιά νά ὁδηγηθοῦν οἱ ψυχές σ’ Ἐκεῖνον
πού ἀνήκουν, μέ τά κίνητρα πού θά δώσει φέτος ἡ
σειρά τῶν μαθημάτων, θά βαδίσουν ὥστε νά ζήσουν
οἱ νέοι ἀπό αὐτή τή ζωή τή ὀμορφιά τῆς ἐν Χριστῷ
ζωῆς.

Ἀκόμη τονίσθηκε ὅτι δομικό στοιχεῖο αὐτῆς τῆς
ἐκκλησιαστικῆς διακονίας εἶναι ἡ εὐλογία ἀπό τόν
Θεό Πατέρα στούς Κατηχητές, πού μέ χαρά ἀντα-
ποκρίθηκαν στήν κλήση Τοῦ Θεοῦ γιά νά διακονή-
σουν στόν εὐαίσθητο καί πολύ τιμητικό αὐτό χῶρο.

Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας του ὁ Ποιμενάρχης
μας, ἔδωσε τά διοριστήρια στούς Κατηχητές καί
μία εὐλογία ἰδιαίτερη, ἕνα πνευματικό βιβλίο, εὐχό-

μενος σέ ὅλους πλούσια τήν εὐλογία τοῦ
Θεοῦ στή ζωή καί τήν διακονία τους καί
κατά τήν νέα ἱεραποστολική χρονιά.

Στήν τράπεζα, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς,
τέλος, παρατέθηκε πλούσιο δεῖπνο μέ
τήν φροντίδα τῶν μοναζουσῶν τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς. Ἐκεῖ ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρί-
στησε τήν Γερόντισσα Ἰσιδώρα καί τίς
περί αὐτῆς ἀδελφές, γιά τήν ἐγκάρδια
φιλοξενία, ἀλλά καί τούς Ἱερεῖς καί Κα-
τηχητές γιά τήν πρόθυμη ἀνταπόκρισή
τους στό κάλεσμα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη-
σίας.

Ἐκλογές Ἀρχιερέων
Τήν Παρασκευή 9 Ὀκτωβρίου, συνε-

δρίασε ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἐξέλεξε
δύο νέους Μητροπολίτες γιά τίς χηρεύου-
σες Μητροπόλες Κεφαλληνίας καί Τρίκ-
κης καί Σταγῶν.

–Γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη Κεφαλλη-
νίας ἐξέλεξε τόν Πανοσ. Ἀρχιμ. Δημήτριο
Ἀργυρό μέ 69 ψήφους. Στή διαδικασία
τοῦ τριπρόσωπου ὁ πανοσ. Ἀρχιμ. Δη-
μήτριος Ἀργυρός ἔλαβε 66 ψήφους ἀπό

76 ψηφισάντων, ὁ πανοσ. Ἀρχιμ. Νικό-
λαος Χαρτουλιάρης 22 ψήφους καί ὁ
πανοσ. Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Καλογήρου 15
ψήφους.

Ὁ ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Κε-
φαλληνίας κ. Δημήτριος (κατά κόσμον
Σπυρίδων-Ἰωάννης) Ἀργυρός γεννήθηκε
στό Φτερνό Λευκάδος τό ἔτος 1958, υἱός
τοῦ Δημητρίου καί τῆς Ἀλεξάνδρας.
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Μετά τήν ἐγκύκλια μόρφωσή του εἰσήχθη στό
Τμῆμα Ποιμαντικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, λαμβάνοντας
ὑποτροφία ἀπό τό Ι.Κ.Υ. κατά τήν τετραετή του
φοίτηση (1982-1986).

Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στή
Ρώμη (1986-1991), στό Pontificio Instituto di Archeo-
logia Cristiana  μέ ἐξειδίκευση στήν Παλαιοχριστιανική
Ἀρχαιολογία καί Τέχνη καί ἀκολούθως ἀνηγορεύθη
Διδάκτωρ τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογίας καί Τέ-
χνης.

Ἐπίσης ἔλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στήν
Ἐκκλησιαστική Ἱστορία (Pontificio Instituto Orien-
tale).

Ἔλαβε ἐπίσης Πτυχίο ἀπό τό Τμῆμα Ἱστορίας
καί Ἀρχαιολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πα-
νεπιστημίου Ἰωαννίνων.

Μοναχός ἐκάρη τήν 23η Δεκεμβρίου 1980 στήν
Ἱ. Μ. Βελλάς, Διάκονος ἐχειροτονήθη τήν 25η Δε-
κεμβρίου 1980 καί Πρεσβύτερος τήν 26η Φεβρουα-
ρίου 1987, ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Ἰωαν-
νίνων κυρό Θεόκλητο.

Διετέλεσε Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱ. Μ. Ἰωαννίνων,
Διευθυντής τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς
Βελλάς (1993-2007), καί Πρόεδρος τῆς Διοικούσης
Ἐπιτροπῆς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδη-
μίας Βελλάς ἀπό τό ἔτος 2007 ἕως σήμερα.

Τό ἔτος 2008 ἐξελέγη ἀναπληρωτής καθηγητής
τῆς Χριστιανικῆς καί Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας στήν
Α.Ε.Α. Βελλάς, ὁμιλεῖ τήν Ἰταλική καί Γαλλική γλώσ-
σα. Ἡ χειροτονία τοῦ νέου Μητροπολίτου Κεφαλ-
ληνίας τελέσθηκε στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Διονυσίου τοῦ
Ἀρεοπαγίτου Ἀθηνῶν, τό Σάββατο, 10 Ὀκτωβρίου,
ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο.

–Γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη Τρίκκης καί Σταγῶν,
ἐξέλεξε τόν Πανοσ. Ἀρχιμ. Χρυσόστομο Νάση μέ
48 ψήφους. Στή διαδικασία τοῦ τριπρόσωπου ὁ
Πανοσ. Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Νάσης ἔλαβε 49 ψήφους
ἀπό 76 ψηφισάντων, ὁ πανοσ. Ἀρχιμ. Γρηγόριος
Κωνσταντίνου 45 ψήφους καί ὁ πανοσ. Ἀρχιμ. Εἰρη-
ναῖος Καλογήγου 6 ψήφους.

Ὁ ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Τρίκκης καί
Σταγῶν κ. Χρυσόστομος (κατά κόσμον Γεώργιος)
Νάσης, γεννήθηκε στήν Πάτρα στίς 30 Ἰανουαρίου

1975. Περάτωσε τίς ἐγκύκλιες σπουδές
του στό Θεσπρωτικόν τοῦ Νομοῦ Πρε-
βέζης.

Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλο-
νίκης καί πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης.

Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀγγλικῆς γλώσ-
σης. Ἐκάρη μοναχός στήν Ἱερά Μονή
τῆς Ἁγίας Θεοδώρας, τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἐπί ἡγουμε-
νίας τοῦ νῦν Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
κ. Ἰωάννου, στίς 18 Ὀκτωβρίου 1999.

Ἐχειροτονήθη διάκονος στίς 20
Ὀκτωβρίου 1999. Πρεσβύτερος καί Ἀρχι-
μανδρίτης στίς 5 Ὀκτωβρίου 2000 ὑπό
τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Θεσσα-
λονίκης κυροῦ Παντελεήμονος Β΄ Χρυ-
σοφάκη.

Διετέλεσε γραμματεύς καί διευθυντής
τῆς οἰκονομικῆς ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί διευ-
θυντής τοῦ φοιτητικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
οἰκοτροφείου «Ἅγιος Ἀντώνιος», τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, κα-
θώς καί ἱερατικῶς προϊστάμενος στόν
Ἱερό  Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης, Ἄνω
Τούμπα Θεσσαλονίκης, ἐπί ἀρχιερατείας
Μητροπολίτου Παντελεήμονος Β΄ Χρυ-
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σοφάκη καί Μητροπολίτου Ἀνθίμου Ρούσ-
σα.

Ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Τρίκκης καί
Σταγῶν Ἀλεξίου διορίσθηκε Πρωτοσύγ-
κελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης
καί Σταγῶν, τήν 1ην Σεπτεμβρίου 2014.

Ἔλαβε μέρος σέ θεολογικά συνέδρια
καί συνέγραψε θεολογικά καί ἐκκλησια-
στικά ἄρθρα.

Ἡ χειροτονία τοῦ νέου Μητροπολίτου
Τρίκκης καί Σταγῶν τελέσθηκε στόν Ἱ.
Ναό Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου
Ἀθηνῶν, τήν Κυριακή, 11 Ὀκτωβρίου,
ἀπό τόν Μακαρ. Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο.

Ἀρχιερατικοί Ἑσπερινοί
Ἀπό τό Σάββατο, 17 Ὀκτωβρίου στόν

Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Παμμεγ.
Ταξιαρχῶν Σερρῶν, ἄρχισαν οἱ καθιε-
ρωμένοι κατ’ ἔτος Ἀρχιερατικοί Ἑσπερι-
νοί, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου μας κ. Θεολόγου. Στήν διάκρεια
τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἑσπερινῶν προσφέ-
ρεται ἀπό δόκιμο κάθε φορά κήρυκα
τοῦ θείου λόγου σύντομος λόγος οἰκο-
δομῆς καί παρακλήσεως στό λαό τῆς πό-
λεώς μας. Ἡ ποιμαντική αὐτή πρωτο-
βουλία ἀποσκοπή στήν ἐντονώτερη κατά
Χριστόν οἰκοδομή τοῦ πληρώματος τῆς
τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Ἀντιαιρετική ἑσπερίδα 
στήν Ἱ.Μ. Σερρῶν.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νι-
γρίτης, μέ τήν εὐλογία καί προτροπή τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Θεολόγου, μέ
τήν εὐθύνη τοῦ Γραφείου ἐπί τῶν Αἱρέ-
σεων, διοργάνωσε καί παραγματοποίησε
τήν Δευτέρα, 19 Ὀκτωβρίου 2015 καί
ὥρα 7 μ.μ. στήν αἴθουσα τοῦ «Παλαιοῦ
Ὀρφέα Σερρῶν», Ἀντιαιρετική Ἐκδήλωση
μέ θέμα: «Ἡ Ὀρθόδοξη θεώρηση τῆς
Γιόγκα καί τοῦ Διαλογισμοῦ», στήν

ὁποία μετεῖχαν δύο διακεκριμένοι ἐπί θεμάτων
αἱρέσεων ὁμιλητές, προσκεκλημένοι τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας. Τήν ἐκδήλωση παρακολούθη-
σαν κληρικοί καί πλῆθος λαοῦ τῆς πόλεως τῶν
Σερρῶν καί τῆς εὐρύτερης περιοχῆς.

Τούς δύο ὁμιλητές παρουσίασε στό κοινό ὁ
Πρωτοπρ. π. Κων/νος Μαλάκος, ἐντεταλμένος τῆς
Ἐκκλη σίας τῶν Σερρῶν ἐπί τῶν αἱρέσεων.

Τό θέμα ἀναπτύχθηκε διεξοδικά ἀπό τούς δύο
ἐκλεκτούς ὁμιλητές σέ δύο εἰσηγήσεις.  Ὁ Πανοσ.
Ἀρχιμανδρίτης π. Μελέτιος Στάθης, συνεργάτης
τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος ἐπί τῶν αἱρέσεων, ἀνέπτυξε εἰσήγηση μέ
θέμα: «Γιόγκα καί Διαλογισμός. Νεοεποχήτικες
θρησκευτικές πρακτικές» καί ὁ Πανασ. Ἀρχι-
μανδρίτης π. Θεόφιλος Λεμοντζῆς, Ἱεροκήρυκας
τῆς Ἱ.Μ. Βεροίας καί Δρ. Θεολογίας, ἀνέπτυξε
εἰσήγηση μέ θέμα: «Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν γυ-
μναστική Γιόγκα».

Στήν ὡς ἄνω ἀντιαιρετική ἑσπερίδα καί μετά
ἀπό ἐκτενῆ συζήτηση τονίσθηκαν τά ἀκόλουθα
ἀναφορικά μέ τήν πρακτική τῆς Γιόγκα καί τοῦ
Διαλογισμοῦ ἐξ ὄψεως Ὀρθοδόξου.

1. Ἡ «Γιόγκα» ἀποτελεῖ θεμελιῶδες κεφάλαιο
τῆς θρησκείας τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ.

2. Ἡ Γιόγκα καί ὁ Διαλογισμός ἐντάσσονται
στό λεγόμενο κίνημα τῆς «Νέας Ἐποχῆς».

3. Ἔχει ποικιλομορφία σχολῶν, κλάδων, ἐφαρ-
μογῶν καί τάσεων.

4. Δέν ἀποτελεῖ «εἶδος γυμναστικῆς».
5, Ἡ «Γιόγκα» τυγχάνει ἀπολύτως ἀσυμβίβαστη

μέ τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη  μας καί δέν
ἔχει καμία θέση στή ζωή τῶν Χριστιανῶν.

6. Ἡ «Γιόγκα» ὡς φιλοσοφία προβάλλει τό
ἄτομο καί ὑποβιβάζει τό πρόσωπο.

Στό τέλος τῆς ἐκδηλώσεως, τήν ὁποία παρα-
κολούθησε πλῆθος λαοῦ, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας
εὐχαρίστησε τούς δύο ἐκλεκτούς ὁμιλητές γιά τήν
σφαιρική καί τεκμηριωμένη παρουσίαση τῶν θε-
μάτων τους. Ἡ Ἐκκλησία, τόνισε ὁ Σεβ., ἐνημερώνει
μέ λόγο ὑπεύθυνο καί τεκμηριωμένο τόν λαό τοῦ
Θεοῦ γιά τίς ξένες πρός τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί
ζωή πρακτικές πού κάτω ἀπό μία ἑλκυστική ἐπι-
φάνεια ὑποκρύπτουν ἀλλότριους σκοπούς,
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Ἡ ἑορτή τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου στίς Σέρρες
Τήν Τετάρτη, 21 Ὀκτωβρίου, ἡμέρα πού ἡ

Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν
λειψάνων τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Χριστοδούλου
τοῦ ἐν Πάτμῳ, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σερρῶν καί Νι-
γρίτης, ὅπως κάθε χρόνο, ἑόρτασε ἱεροπρεπῶς τήν
μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός.

Ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ ἦταν τό ἱερό Πα-
ρεκκλήσιο τῶν Ὁσίων Χριστοδούλου καί Μαξίμου
πού ἀνιδρύθηκε ἀπό διετίας ἑντός τοῦ «Μαξιμείου»
Πνευματικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως μας, κατόπιν πρωτοβουλίας τοῦ
Σεβ. Ποιμενάρχου μας.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, Τρίτη 20 Ὀκτωβρίου
2015, τό ἀπόγευμα, ἐψάλη ὁ μέγας πανηγυρικός
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μεθ’ ἀρτοκλασίας, στόν
ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.

Θεολόγος πλαισιούμενος ἀπό κληρικούς τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως. Συγκινητική ὑπῆρξε ἡ συμπροσευ-
χητική παρουσία τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς πόλεως
Σερρῶν.

Πρίν τήν ἀπόλυση, ὁ Σεβασμιώτατος κήρυξε
τόν θεῖο λόγο πρός τούς πιστούς, ἀναφερόμενος
στήν ζωή τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου καί στά μηνύματα
γιά τήν ζωή μας πού προέρχονται ἀπό αὐτήν, ἐνῶ
δέν παρέλειψε νά κάνει ἀναφορά καί στήν ἀνεπα-
νάληπτη καί πολυτάλαντη προσωπικότητα τοῦ μα-
καριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλά-
δος κυροῦ Χριστούλου, ὁ ὁποῖος ἑόρταζε αὐτή
τήν ἡμέρα τά σεπτά ὀνομαστήριά του.

Ὅπως τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ μακαριστός
Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ὑπῆρξε μιά ἐξαιρετική
εὐλογία τοῦ Θεοῦ στήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα
μας, οἱ δέ πνευματικές του ὑποθῆκες εἶναι πάντοτε

ἐπίκαιρες, διδακτικές καί ὑπομνηστικές
τοῦ χρέους μας. Ἡ διακονία τοῦ ἀοιδίμου
Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, τόνισε ὁ
Σεβασμιώτατος, εἶχε ὅλα ἐκεῖνα τά χα-
ρακτηριστικά πού περιγράφει ὁ Κύριός
μας στήν διδασκαλία Του περί τοῦ καλοῦ
Ποιμένος.

Τέλος, εὐχήθηκε χρόνια χαριτωμένα
καί εὐλογημένα στούς συμπροσευχομέ-
νους πιστούς, πού προσῆλθαν γιά νά τι-
μήσουν τήν μνήμη Του δείχνοντας ἔτσι
τήν μεγάλη εὐλάβειά τους στόν Θεό καί
στόν Ἅγιο.

Σήμερα τό πρωί στό ἱερό παρεκκλήσιο,
τελέσθηκε ἡ θεία Λειτουργία, στό τέλος
τῆς ὁποίας ἐψάλη ἱερό τρισάγιο ὑπέρ
ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας ψυχῆς τοῦ
ἀοιδίμου Πρωθιεράρχου Χριστοδούλου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στή Θεσσαλονίκη
Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 25 Ὀκτω-

βρίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας μετέβη
στυή Θεσσαλονίκη, προσκεκλημένος τοῦ
Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλο-
νίκης κ. Ἀνθίμου, καί ἔλαβε μέρος στόν
πανηγυρικό πολυαρχιερατικό Ἑσπερινό,
πού τελέσθηκε στόν Ἱερό Προσκυνημα-
τικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεσ/νίκης,
μέ ἀφορμή τήν ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου
Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυρο-
βλύτου. 

Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία
σέ ἐγκαταλελειμένο χωριό 

τῶν Σερρῶν μετά ἀπό 70 χρόνια.
Μέ κάθε λαμπρότητα, ὅπως ἄλλωστε

ὁρίζει ἡ ἐκκλησιαστική τάξη καί μέσα σέ
κλῖμα χαρᾶς καί συγκινήσεως, τήν Κυ-
ριακή, 25 Ὀκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε
ἡ πρώτη, μετά ἀπό  70 χρόνια, θεία Λει-
τουργία, στόν ἐρειπωμένο Ἱ. Ναό Ἁγ.
Δημητρίου τοῦ χωριοῦ Λάκκος Σερρῶν,
ὁ ὁποῖος μετά ἀπό πολλούς ἀγῶνες καί
κόπους ἀνακατασκευάστηκε.

Προηγήθηκε, τό Σάββατο 24 Ὀκτω-
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βρίου, ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν θυρανοιξίων
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τόν ὁποῖο τέλεσε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Θεολόγος καί ράντισε μέ ἁγιασμό

ὁλόκληρο τόν Ἱ. Ναό, τήν Ἁγία Τράπεζα καί τίς
Ἱερές Εἰκόνες του.

Τό πρωί τῆς Κυριακῆς, ὁ σεπτός Ποιμενάρχης

μας μετέφερε λειψανοθήκη μέ ἱερά ἀποτμήματα
λειψάνων, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἕνα τοῦ Ἁγ. Δη-
μητρίου καί τά ἐναπέθεσε στήν Ἁγ. Τράπεζα τοῦ Ἱ.
Ναοῦ γιά τήν τέλεση τῆς θ. Λειτουργίας. Χορο-
στάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί στή συ-
νέχεια προεξῆρχε τῆς θ. Λειτουργίας.

Κατά τή διάρκεια τῆς ὁμιλίας του, ὁ Σεβασμιώ-
τατος, ἐξῆρε τή σημασία τοῦ γεγονότος καί ἀνα-
φέρθηκε ἐκτενῶς, στήν ἱστορία τοῦ ἐγκαταλει-
φθέντος χωριοῦ Λάκκος. Ἑνός ἱστορικοῦ καί μαρ-
τυρικοῦ χωριοῦ, μέ ρίζες στήν βυζαντινή ἐποχή,
τοῦ ὁποίου οἱ κάτοικοι ὑποχρεώθηκαν ἀπό τούς
βορείους γείτονες, τό 1944 νά τό ἐγκαταλείψουν
καί νά ἀπομακρυνθοῦν βιαίως ἀπ’ αὐτό. Ἔτσι καί
ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγ. Δημητρίου ἔμεινε γιά 70
χρόνια «ἀλειτούργητος», χωρίς οὐσιαστική ἐπίβλεψη
καί φροντίδα, μέ ἀποτέλεσμα νά ὑποστεῖ σοβαρό-
τατες φθορές καί καταστροφές, τόσο  ἀπό τόν

πανδαμάτορα χρόνο, ὅσο καί ἀπό τούς
κατά καιρούς χρυσοθῆρες. Ὁ Σεβ. εὐχα-
ρίστησε, ὅλους ἐκείνους πού μέ τίς φιλό-
τιμες προσπάθειές τους ἐργάσθηκαν νυχ-
θημερόν γιά τήν ἀποπεράτωση τῆς ἀνα-
στήλωσης καί ἀνακαίνισης τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Παρότρυνε, ἐπίσης, ὅλους τούς Λακκιῶτες
νά πανηγυρίζουν τήν ἡμέρα μνήμης τοῦ
Ἁγ. Δημητρίου στό παλαιό χωριό τους
ἀλλά καί μιά τουλάχιστον ἀκόμη φορά
κατά τή διάρκεια τοῦ ἔτους, ὥστε νά
συγκεντρώνονται ὅλοι στό χωριό τους
ὅπου εἶναι οἱ ρίζες τῆς καταγωγῆς τους
σημειώνοντας, ὅτι, ὅπως τό δέντρο πού
ἔχει ρίζες μεγάλες καί βαθειές εἶναι πιό
γερό καί καρποφόρο, ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος
πού τιμᾶ καί κρατᾶ δυνατές τίς ρίζες
του, μπορεῖ νά ἀντιμετωπίζει νικηφόρα
τίς ὅποιες δυσκολίες τῆς ζωῆς.

Στό τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρ-
θηκε καί στόν ἡρωϊκό θάνατο τοῦ τε-
λευταίου ἱερέα τοῦ χωριοῦ, π. Ἰωάννου
Γεράκη, ὁ ὁποῖος ἀρνούμενος νά ὑπο-
κύψει στίς ἀπειλές τῶν Βουλγάρων νά
λειτουργήσει στή Βουλγαρική γλῶσσα,
ὑπέστη ἀπό τίς ἀφόρητες πιέσεις καί
ἀπειλές, καρδιακή προσβολή καί παρέ-
δωσε τήν ἁγία του ψυχή στόν Κύριο. Ὁ
Σεβασμιώτατος, στό τέλος τῆς θ. Λει-
τουργίας τέλεσε τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύ-
σεως τῶν ψυχῶν, τοῦ τελευταίου ἐφημε-
ρίου τοῦ χωριοῦ π. Ἰωάννου καθώς καί
ὅλων τῶν κεκοιμημένων κατοίκων τοῦ
ἱστορικοῦ αὐτοῦ χωριοῦ.

Ἡ συμμετοχή τῶν κατοίκων τοῦ ἐρει-
πωμένου χωριοῦ Λάκκος πού τώρα κα-
τοικοῦν στίς Σέρρες καί σέ γειτονικές
κωμοπόλεις ἦταν μεγάλη καί ἡ συγκίνηση
καί ἡ χαρά ὅλων ἔκδηλη.

Ἐκδήλωση γιά τούς Νεομάρτυρες
Στό πλαίσιο τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ τρέ-

χοντος ἔτους 2015 ὡς ἔτους τῶν ἁγίων
ἐνδόξων Νεομαρτύρων, ἡ Ἱερά Μητρό-
πολή μας πραγματοποίησε τήν πέμπτη
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κατά σειράν πνευματική ἐκδήλωση, τήν Τετάρτη,
28 Ὀκτωβρίου στήν αἴθουσα τοῦ παλαιοῦ Ὀρφέα
Σερρῶν.

Ὁμιλητής στήν ἐκδήλωση ἦταν ὁ κ. Πέτρος
Σαμσάρης, Διδάκτωρ Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας

τοῦ Πανεπιστημίου
Ἰωαννίνων, ὁ ὁποῖος
μίλησε μέ θέμα: «Ἡ
εἰκονογραφία τοῦ
Νεομάρτυρα Ἁγίου
Γεωργίου τοῦ ἐξ
Ἰωαννίνων καί ἡ
ἐξάπλωσή της στήν
περιοχή τῶν
Σερρῶν». Τήν θαυ-
μάσια ὁμιλία του

πλαισίωνε μέ προβολή εἰκόνων τοῦ Νεομάρτυρα
Ἁγ. Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων μέσω βίντεο γουόλ.

Τόν ὁμιλητή παρουσίασε στήν κατάμεστη ἀπό
πλῆθος κόσμου αἴθουσα, ὁ Διευθυντής τοῦ Μαξι-
μείου Πνευματικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Κέντρου π.
Ἰορδάνης Θεμελίδης ὁ ὁποῖος ἀνέφερε καί τό βιο-
γραφικό τοῦ ὁμιλητῆ.

Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεπτός Ποιμενάρχης
μας κ. Θεολόγος, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν ὁμιλητή

γιά τήν ἐνδιαφέρουσα εἰσήγησή του ἡ ὁποία ἔδωσε
τήν εὐκαιρία νά ἀνιχνεύσουμε τήν εἰκονογραφία
τοῦ Ἁγ. Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων στήν περιοχή
τῶν  Ἰωαννίνων καί στήν περιοχή τῶν Σερρῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος στόν Ἱ. Ναό 
Ἁγ. Σοφίας Ν. Ψυχικοῦ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος μετέβη
τήν Κυριακή, 18 Ὀκτωβρίου, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας

Σοφίας Νέου Ψυχικοῦ μέ ἀφορμή τά σα-
ράντα χρόνια ἀπό τά ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ.

Στή θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος λει-
τούργησε γιά πρώτη φορά στήν νέα κε-
κοσμημένη μαρμαρόγλυπτη Ἁγία Τρά-
πεζα.

Τό θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτα-
τος, ὁ ὁποῖος μεταξύ ἄλλων ἀνέφερε:
«Κάθε ναός εἶναι λιμάνι πνευματικό στό
ὁποῖο ἀναπαυόμεθα καί θωρακιζόμεθα
ἀπό τίς τρικυμίες τῆς ζωῆς. Κάθε Ναός
εἶναι τό σπίτι μας».

«Σήμερα φτώχυνε ὁ κόσμος μας ὄχι
ἐπειδή φτώχυναν τά βαλάντιά μας ἀλλό
ἐπιεδή φτωχύναμε σέ πίστη, σέ αἰσθήματα,
σέ εὐγνωμοσύνη. Σήμερα ὁ ἄνθρωπος
ἔγινε ἄπιστος καί ἐγωϊστής νομίζει ὅτι τά
πάντα ἐξαρτῶνται ἀπό τήν ἱκανότητά
του, γι’ αὐτό φτωχύναμε».

Σέ ἄλλο σημεῖο ὁ Μητροπολίτης μας
τόνισε: «Ὁ κόσμος κενοποιεῖ τόν ἄνθρω-
πο, δηλαδή τόν ἀδειάζει, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία
τόν καινοποιεῖ, τόν κάνει καινούργιο».

Στή συνέχεια ὁ Προϊστάμενος τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. Ἰωαννίκιος Κουλια-
νόπουλος εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Μητρο-
πολίτη μας γιά τήν τιμητική του παρουσία
σήμερα πού ἑορτάζεται ἡ συμπλήρωση
40 χρόνων ἀπό τά ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ
καί τοῦ ἀπένειμε ἐκ μέρους καί τῶν συ-
νεφημερίων του ἀναμνηστικό μετάλλιο.

Ἑορτή τῆς Παναγίας 
Πονολυτρίας στίς Σέρρες

Ἡ 28η Ὀκτωβρίου εἶναι μία ἡμερο-
μηνία ὁρόσημο γιά τήν Πατρίδα μας ἡ
ὁποία ἑορτάζει μία ἀπό τίς ἐνδοξότερες
σελίδες τῆς σύγχρονης ἱστορίας της,

Κατ’ αὐτή τήν ἡμέρα ἡ Ἁγία μας
Ἐκκλησία ἐπίσης τιμᾶ τήν φωτοφόρο
Σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, πού
ὡς Ὑπέρμαχος Στρατηγός ἐνδυνάμωνε
τούς προγόνους μας στά πεδία τῶν μαχῶν
ὥστε νά ἐπιτελέσουν μέ συναίσθηση εὐθύ-
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νης καί ἀπαράμιλλο ἡρωϊσμό τό καθῆκον τους
πρός τήν πατρίδα. 

Ἰδιαιτέρως ὅμως ἡ Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν ἑορ-
τάζει λαμπρῶς τήν Σύναξη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
τῆς Πονολυτρίας, τῆς ὁποίας τό χαριτόβρυτο ἱερό
ἀνάγλυφο εἰκόνισμα (11ος αἰών) φυλάσσεται στόν
Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν.

Τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς, Τρίτη, 27 Ὀκτωβρίου,
τελέσθηκε ὁ μέγας πανηγυρικός Ἀρχιερατικός
Ἑσπερινός μεθ’ ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβ, Ποιμενάρχου μας κ. Θεολόγου.

Ἰδιαίτερη εὐλογία κατά τόν ἐφετινό ἑορτασμό
ὑπῆρξε ἡ ἔλευση ἀποτμήματος ἱεροῦ λειψάνου τοῦ
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Καλλίδου, Ἀρχιεπισκόπου

Ἡρακλείας καί Ραιδεστοῦ, τό ὁποῖο δωρήθηκε
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἀπό τόν Παναγιώτατο
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο.

Συγκεκριμένα, πρίν ἀπό τήν ἀπόλυση τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ, ὁ σεπτός Ποιμενάρχης κ. Θεολόγος, λιτα-
νευτικῶς, κατέθεσε τό ἱερό λείψανο σέ εἰδικό εὐτρε-

πισμένο προσκυνητάριο, ὡς μόνιμη ἁγιαστική πα-
ρουσία στόν ὡς εἴρηται παλαίφατο Ἱ. Ναό τῶν
Σερρῶν.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος, ἀναφέρθηκε

στόν πνευματικό σύνδεσμο τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη
Σερρῶν καί Νιγρίτης.

Ὑπεγράμμισε τό γεγονός, πώς ὁ Ἅγιος
Γρηγόριος, στίς Σέρρες ὁλοκλήρωσε τίς
ἐγκύκλιες σπουδές του καί ξεκίνησε τήν
Ἱερατική του διακονία, λαμβάνοντας τό
ἀγγελικό σχῆμα καί τόν πρῶτο βαθμό
τῆς Ἱερωσύνης στόν Ἱ. Ναό τῶν Ἁγίων
Θεοδώρων Σερρῶν τό ἔτος 1862, ἀπό
τόν πνευματικό του προστάτη καί διδά-
σκαλο Μητροπολίτη Σερρῶν Μελέτιο
(Θεοφιλίδη).

Ἐπίσης ὁ Σεβ. εὐχαρίστησε ἐγκαρδίως
τόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσα-
λονίκης κ. Ἄνθιμο γιά τήν ἐξαιρετική
εὐλογία πρός τήν ἱστορική Μητρόπολη
τῶν Σερρῶν, τῆς παραχωρήσεως δηλαδή,
ἀποτμήματος ἐκ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ
Ἁγίου Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἡρα-
κλείας πρός μόνιμη εὐλογία καί ἁγιασμό
τοῦ πιστοῦ λαοῦ καί σύμβολο ἑνότητος
καί ἐν Χριστῷ ἀγάπης τῶν δύο ἱστορικῶν
τοπικῶν Ἐκκλησιῶν.

Σήμερα Τετάρτη, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς
τῆς Ἁγίας Σκέπης στόν ἱερό Καθεδρικό
Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν τε-
λέσθηκε ἡ πανηγυρική Ἀρχιερατική θεία
Λειτουργία. Τῆς θείας Εὐχαριστίας προ-
εξῆρχε ὁ σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.
Θεολόγος.

Μαζί του συνιερούργησαν ἱερεῖς τῆς
Μητροπόλεώς μας,  ἐνῶ πλήθη πιστῶν
παρεβρέθησαν στόν Ἱ. Ναό, γιά νά συμ-
προσευχηθοῦν καί νά μεγαλύνουν τήν
Κυρία Θεοτόκου τήν Πονολύτρια, τό
παλλάδιο τῶν Σερρῶν ὡς προφρόνως
ἔχει ἀποκληθεῖ.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος,
ἀναφέρθηκε στή σημασία τῆς σημερινῆς
ἡμέρας γιά ὅλο τό Ἔθνος, στούς ἐνδόξους
ἀγῶνες πού ἔδωσαν οἱ Ἕλληνες γιά τή
διαφύλαξη τῆς ἐλευθερίας, ἀψηφώντας
τόν κίνδυνο καί τήν ἴδια τους τή ζωή,
ἐνῶ στάθηκε ἰδιαίτερα στό μεγαλεῖο τῆς
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πίστεώς τους πρός τόν Θεό, μέσα ἀπό τήν ὁποία
ἀνεδείχθησαν νικητές στόν φαινομενικό ἄνισο
ἀγώνα τους κατά τῶν ἀδίκων ἐπιδρομέων.

Ἀκολούθως, στίς 11.00 π.μ. ἐψάλη ἡ ἐπίσημη
Δοξολογία γιά τό ἡρωϊκό ἔπος τοῦ1940, στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό τῶν Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν,
στήν ὁποία προέστη ὁ Σεβ. πλαισιούμενος ἀπό
σύσσωμο τόν ἱερό Κλῆρο τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν.

Τό παρόν ἔδωσαν πλῆθος Χριστιανῶν, καθώς
καί ἡ Ὑπουργός Μακεδονίας-Θράκης κ. Μαρία
Κόλλια -Τσαρουχᾶ, ὁ Ἀρχηγός τῆς Ἀξιωματικῆς
Ἀντιπολίτευσης κ. Εὐάγγελος Μεϊμαράκης, οἱ Βου-
λευτές τοῦ Νομοῦ, οἱ τοπικές Ἀρχές, ἐκπρόσωποι
τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας καί τοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς,
ἀντιπροσωπεῖες τῆς πρωτοβάθμιας καί δευτερο-
βάθμιας ἐκπαίδευσης μέ τίς γαλονόλευκες σημαῖες
καί τά λάβαρα καθώς καί πολιτιστικοί σύλλογοι
μέ τίς παραδοσιακές τους φορεσιές.

Μετά τό πέρας τῆς Δοξολογίας ὁ Σεβασμιώτατος,
μαζί μέ τόν ἱερό Κλῆρο, τούς Ἀρχοντες τοῦ τόπου
καί τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ, μετέβη ἐν πομπῇ, στό
χῶρο τῆς πλατείας «Ἐλευθερίας» τῶν Σερρῶν.

Ἐκεῖ, ἐνώπιον τοῦ ἀνδριάντα τοῦ Σερραίου
ἥρωα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως Ἐμμ. Παππᾶ,
ἐψάλη ἐπιμνημόσυνη δέηση, κατετέθησαν στέφανοι,
τηρήθηκε ἑνός λεπτοῦ σιγή στή μνήμη ὅλων ὅσων
θυσιάστηκαν γιά τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος μας
καί ἐψάλη ὁ Ἐθνικός Ὕμνος.

Τέλος, ἀκολούθησε ἡ καθιερωμένη παρέλαση
μέ ἀντιπροσωπεῖες Σχολικῶν τμημάτων τῆς πόλεως,
Πολιτιστικῶν Συλλόγων καί τμημάτων Στρατοῦ. 

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Παρεκκλησίου
Παναγίας Ἐλεούσης στή Νιγρίτα
Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ὁ Σεβ. Μητρο-

πολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος
τό Σάββατο, 31 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. τέλεσε
τά ἐγκαίνια, σύμφωνα μέ τήν προβλεπό-
μενη ἐκκλησιαστική τάξη, τοῦ Ἱεροῦ Πα-
ρεκκλησίου Παναγίας Ἐλεούσης τῆς Νι-
γριτινῆς καί Ὁσίας Παρθενομεγαλομάρ-

τυρος Παρασκευῆς τῆς Ἀθληφόρου στή
Νιγρίτα. Τό Ἱερό Παρεκκλήσιο βρίσκεται
στό Νάρθηκα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου Νιγρίτης.

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 30
Ὀκτωβρίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας με-
τέφερε τήν λειψανοθήκη μέ τά 3 ἀπο-
τμήματα ἱερῶν Λειψάνων καί τά τοπο-
θέτησε στήν Ἁγία Τράπεζα τοῦ παρα-
κείμενου ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Γεωργίου Νιγρίτης. Μετά τήν σχετική
ἀκολουθία τελέστηκε ὁ Ἑσπερινός τῶν
ἐγκαινίων μέ τήν παρουσία πολλῶν ἐνο-
ριτῶν.

Τό πρωΐ τῆς ἑπομένης τελέστηκε ὁ
Ὄρθρος στόν παρακείμενο Ἱερό Ναό
Ἁγίου Γεωργίου χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου μας καί στή συνέχεια ξε-
κίνησε ἡ τελετή τῶν ἐγκαινίων μέ τήν
Λιτάνευση τῶν Ἱερῶν Λειψάνων πέριξ
τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου. Ὁ Σεβασμιώ-
τατος μπαίνοντας στό πρός ἐγκαινισμό
Ἱερό Παρεκκλήσιο ἐπικεφαλής κλήρου
καί λαοῦ, ἔχοντας ἀνά χείρας τά Ἱερά
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Μαρτυρικά Λείψανα, τέλεσε τήν λαμπρή ἀκολουθία
τῶν ἐγκαινίων. Κατά τή διάρκεια αὐτῆς ὁ Ποιμε-
νάρχης μας ἀναφέρθηκε στή σπουδαιότητα, τό
πνευματικό μεγαλεῖο τῶν Ἐγκαινίων Ἱεροῦ Ναοῦ

καί στά διδακτικά πνευματικά μηνύματά τους,
καθώς τό αἴτημα τῆς ἐν Χριστῷ ἀνακαίνισης τῆς
ζωῆς μας εἶναι ὁ σκοπός τοῦ πνευματικοῦ μας
ἀγώνα. Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐγκαινίων τε-
λέστηκε ἡ πρώτη Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία.

Μεγάλος ἀριθμός πιστῶν ἀπό τήν ἐνορία ἀλλά
καί τήν εὐρύτερη περιοχή, πού εὐλαβοῦνται ἰδιαι-
τέρως τήν Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ἐλεούσης

τῆς Νιγριτινῆς παρακολούθησε τά Ἐγκαί-
νια καί συμμετεῖχε στή θεία Λειτουργία.

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι τό Ἱερό Εἰκό-
νισμα τῆς Παναγίας τῆς Ἐλεούσης, πού
ἀπό τοῦ 2007 εἶναι ἐνθρονισμένο στό
Ἱερό Παρεκκλήσιο, εἶναι ἀκριβές ἀντί-
γραφο τῆς πρωτοτύπου Ἱεράς Εἰκόνος
τοῦ 14ου αἰώνος πού βρίσκεται στό Γε-
ροντικό στασίδι τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Φιλοθέου Ἁγίου Ὄρους, ὅπου
κατά τήν παράδοση, οἱ πατέρες τήν ὀνο-
μάζουν καί Νιγριτινή ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι ἡ
πρωτύτυπη Εἰκόνα μέχρι τόν 19ο αἰώνα
βρισκόταν στή Νιγρίτα καί ἀπό ἐκεῖ ἐξα-
φανισθεῖσα μέ θαυμαστό τρόπο εὑρέθη
στό Γεροντικό στασίδι τοῦ Φιλοθεΐτικου
Καθολικοῦ.

Ἡ τοπική Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν τελεῖ
τήν Σύναξη τῆς Κυρίας Θεοτόκου τῆς
Νιγριτινῆς τήν πρώτη Κυριακή ἑκάστου
Νοεμβρίου.

Ἀπό τίς ποιμαντικές δραστηριότητες
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νι-
γρίτης κ. Θεολόγος κατά τό μήνα Σε-
πτέμβριο καί τό μήνα Ὀκτώβριο:

– Λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε στούς Ἱ. Ναούς:
Ἱ. Μονῆς Ταξιαρχῶν Πηλίου (6/9), Κοιμ.

Θεοτόκου Παλαιοῦ Λαγκαδίου (13/9),
Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν (14/9), Ἱ. Μονῆς
Παναγίας Βύσσιανης (20/9), Ἁγίου Νικήτα
Ἐπισκοπείου (26/9), Ἁγίου Γεωργίου Ξη-
ροποτάμου (27/9), Ἁγ. Σοφίας Νέου Ψυ-
χικοῦ Ἀθηνῶν (18/10), Ἁγ. Δημητρίου
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Λάκκος (25/10), Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν (28/10),
Παναγίας Ἐλεούσης Νιγρίτης (31/10).

– Χο ρ ο σ τ ά τ η σ ε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ στούς Ἱ. Ναούς: Ἱ. Μονῆς Ταξιαρχῶν Πηλίου
(5/9), Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν (7/9), Τιμίου Σταυροῦ
Σερρῶν (13/9), Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Ψυχικοῦ
(25/9), Ἁγ. Χριστοδούλου καί Μαξίμου τοῦ Μαξι-
μείου Ἱδρύματος (20/10), Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης,
Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Παμμεγ. Ταξιαρχῶν
Σερρῶν (24/10), Παμμεγ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν (24/10),
Ἁγ. Δημητρίου Θεσ/νίκης (25/10), Ἁγ. Θεοδώρων
Σερρῶν (27/10).

– Τέ λ ε σ ε : Ἁγιασμό στό 18ο Δημοτικό Σχολεῖο
Σερρῶν, στό 1ο Γυμνάσιο Σερρῶν, στό Εἰδικό Σχο-

λεῖο Σερρῶν, στό 6ο Δημοτικό Σχολεῖο Σερρῶν,
στό 3ο Γυμνάσιο Σερρῶν, στό Ἑσπερινό Σχολεῖο,
στό 4ο ΕΠΑΛ (11/9), στό Μαξίμειο Πνευματικό
Κέντρο (28/9), στήν Ἀντιπεριφέρεια Σερρῶν μέ τήν
εὐκαιρία Ἐκθέσεως Serexpo (2/10),  μέ τήν εὐκαιρία
τῆς ἔναρξης τῆς Ἱεραποστολικῆς χρονιᾶς γιά τούς

Ἀναγνώστες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σερρῶν
στό Ἱ. Παρεκκλήσιο Ἁγ. Κων/νου καί
Ἑλένης Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
Παμμεγ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν (25/10).

– Π ρ ο έ σ τ η  στίς Δοξολογίες: α) μέ
τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Ἀρτε-
μίου, προστάτου τῆς Ἀστυνομίας (20/10),
β) μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῆς
Ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου
1940, στό Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγ.
Ταξιαρχῶν Σερρῶν (28/10), γ) μέ τήν
εὐκαιρία τῆς ὑποδοχῆς τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος
Παναγίας Γλυκοφιλοῦσας στόν Ἱ. Ναό
Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου (25/10). Θ. Λειτουργία στόν Τίμιο Σταυρό Σερρῶν (14/9).

Ἁγιασμός στό 1ο Γυμνάσιο Σερρῶν (11/9)

Ἁγιασμός στό Ἱ. Παρεκκλήσιο Ἁγ. Κωνσταντί-
νου καί Ἑλένης Ἱ.Μ. Ναοῦ Παμμεγ. Ταξιαρχῶν

Σερρῶν (25/10).
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Ἅγιος Δημήτριος: «Ἦν οὖν καί διδάσκαλος καί ἀπόστολος»

Κείμενο*
Ἦν οὖν νεανίας ἁπαλός, εὖ μάλα καλός

ἰδεῖν, οὐ τόν ἔξω καί ὑπ’ αἴσθησιν μόνον
ἄνθρωπον, ἀλλά πολλῷ μᾶλλον τόν ἔνδον
καί μή ὁρώμενον, ὅν ἰδών ὁ βλέπων εἰς
καρδίαν Θεός ἐπί τοσοῦτον ἥλω τοῦ νοεροῦ
καί ἀθεάτου κάλλους, ὡς ἐνσκηνῶσαι
εὐδοκῆσαι τούτῳ καί ἕν πνεῦμα μετ’ αὐτοῦ
τελέσαι καί ἐξ ἐκείνου τά πάντα ἀπεργάσασθαι
θεῖον. Εὗρε γάρ τόν μέν Δαβίδ ἄνδρα, Δημή-
τριον δέ μηδ’ εἰς ἡλικίαν ἀνδρῶν παραγγεί-
λαντά πω, νέον δέ ἔτι κομιδῇ, κατά τήν
καρδίαν εὗρεν ἑαυτοῦ ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον,
πληρωτήν τῶν ἐνταλμάτων αὐτοῦ· εὗρε σκεῦος
ἐκλογῆς κατά Παῦλον, τοῦ βαστάσαι τό ὄνομα
αὐτοῦ ἐνώπιον ἐθνῶν καί βασιλέων· εὗρεν
«ἔσοπτρον ἀκηλίδωτον» δεκτικόν καί δει-
κτικόν τῆς ὑπερανῳκισμένης καί ἀπορρήτου
καλλονῆς. Ἐγώ καί τῆς φωνῆς ἐκείνης ἐπ’
αὐτόν ἀκούω μυστικῶς ἐνεχθείσης, «ἰδού ὁ
παῖς μου, ὅν ᾐρέτισα, εἰς ὅν εὐδόκησεν ἡ
ψυχή μου· θήσω τό Πνεῦμα μου ἐπ’ αὐτόν,
καί κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ»· καί τούς
μέν μετασκευάσει καί κατασκευάσει ἀξίους
ἐξ ἀναξίων, ἵνα ᾗ αὐτός «ὡς στόμα ἐμόν»,
τούς δέ ἐλέγξει καί καταισχυνεῖ καί ἀποδείξει
κατηρτισμένους ὄντας εἰς ἀπώλειαν. Εἰ γάρ
καί περί Χριστοῦ ταῦτα γέγραπται, ἀλλά καί
ὡς δι’ ἐκείνου τοῖς κατ’ ἐκεῖνον ἀκριβῶς
βιοῦσι χαρισθησόμεθα.

Ἦν οὖν καί διδάσκαλος καί ἀπόστολος
τοὐντεῦθεν Δημήτριος ὁ σοφός καί παρθένος
καί ὅσιος καί ὡς εἰπεῖν πάγκαλός τε καί πα-
ναμώμητος, καί φύσει καί σπουδῇ καί χάριτι
λαμπρυνόμενος. Καί Δημητρίῳ τότε κατά τό
εἰρημένον περί τοῦ Αὐσίτου Ἰώβ «οὐκ ἦν
ὅμοιος ἐπί τῆς γῆς»· μᾶλλον δέ τούτῳ τῷ
πάντα θείῳ οὐδ’ αὐτός ἦν ὁ Ἰώβ ὅμοιος, ᾧ
ποτε, κατά τό γεγραμμένον, «ὅμοιος ἐν ἀνθρώ-
ποις οὐκ ἦν».

Μετάφραση
Ἦταν λοιπόν ἁπαλός νεανίας, πολύ ὡραῖος

στήν ὄψη, ὄχι μόνο κατά τόν ἐξωτερικό καί
αἰσθητό ἄνθρωπο, ἀλλά πολύ περισσότερο κατά
τόν ἐσωτερικό καί μή βλεπόμενο. Ὅταν τόν εἶδε ὁ
Θεός πού βλέπει στήν καρδιά τόσο πολύ ἐξετίμησε
τό νοερό καί ἀθέατο κάλλος, ὥστε νά εὐδοκήσει
νά ἐνσκηνώσει σ’ αὐτόν καί νά διαμορφώσει μαζί
μέ αὐτόν ἕνα πνεῦμα καί ἀπό ἐκεῖνο νά τόν κατα-
στήσει καθ’ ὅλα θεῖον. Πραγματικά εὑρῆκε τόν
μέν Δαβίδ ἄνδρα, τόν δέ Δημήτριο, χωρίς
νά ἔχει καταγραφεῖ ἀκόμη σέ ἡλικία
ἀνδρῶν, ἀλλά πολύ νέον ἀκόμη, τόν
εὑρῆκε ἀνεπαίσχυντο ἐργάτη του κατά
τήν καρδιά, ἐκπληρωτή τῶν ἐντολῶν
του· τόν εὑρῆκε σκεῦος ἐκλογῆς κατά
τόν Παῦλο, νά βαστάσει τό ὄνομά του ἐνώ-
πιον ἐθνῶν καί βασιλέων· τόν εὑρῆκε «καθρέπτη
ἀκηλίδωτον», δεκτικό καί δεικτικό τῆς ὑπερβατικῆς
καί ἀπόρρητης καλλονῆς. Ἐγώ ἀκούω νά μετα-
φέρθηκε σ’ αὐτόν μυστικῶς κι’ ἡ φωνή ἐκείνη
«ἰδού ὁ υἱός μου πού ἐδιάλεξα, στόν ὁποῖο εὐαρέ-
στησε ἡ ψυχή μου· θά βάλω ἐπάνω του τό Πνεῦμα
μου καί θά ἐκφέρει κρίση στά ἔθνη»· καί ἄλλους
μέν θά μετασκευάσει καί ἀπό ἀναξίους θά κατα-
στήσει ἀξίους, γιά νά εἶναι αὐτός «σάν στόμα
μου», ἄλλους δέ θά ἐλέγξει καί θά καταισχύνει,
καί θ’ ἀποδείξει ὅτι εἶναι καταρτισμένοι γιά ἀπώ-
λεια. Ἄν καί αὐτά ἔχουν γραφεῖ γιά τόν Χριστό,
ὅμως ἐννοεῖται ὅτι θά χαρισθοῦν δι’ ἐκείνου σέ
ὅσους ζοῦν ἀκριβῶς κατά τό παράδειγμα ἐκεί-
νου.

Ἦταν λοιπόν καί διδάσκαλος καί ἀπόστολος
ἀπό ἐδῶ ὁ Δημήτριος, ὁ σοφός καί παρθένος καί
ὅσιος καί θά μπορούσαμε νά εἰποῦμε πάγκαλος
καί παναμώμητος, λαμπρυνόμενος διά τῆς φύσεως
καί σπουδῆς καί χάριτος. Στόν Δημήτριο τότε,
κατά τό εἰρημένο γιά τόν Αὐσίτη Ἰώβ, «δέν ὑπῆρχε
ὅμοιος ἐπάνω στή γῆ»· μᾶλλον δέ μέ αὐτόν τόν
κατά τά πάντα θεῖο οὔτε ὁ ἴδιος ὁ Ἰώβ δέν ἦταν
ὅμοιος, μέ τόν ὁποῖο κάποτε κατά τήν Γραφή
«δέν ὑπῆρχε ὅμοιος μεταξύ τῶν ἀνθρώπων».

* Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὁμιλία ΜΘ΄, στόν ἀνάμεσα στούς ἁγίους μεγαλομάρτυρα καί θαυματουργό
καί μυροβλύτη Δημήτριο, Ἕλληνες Πατέρες 79, Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 170-173.
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Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη καί ἄλλους Ἀρχιερεῖς
κατά τήν ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου (1/9). 

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη προσκυνητῶν ἀπό τόν Βόλο στό Σεβασμιώτατο (13/9). 


