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“ τά ἔσοδα

ἀπό τίς πωλήσεις

τοῦ Περιοδικοῦ διατίθενται

σέ πολύτεκνες οἰκογένειες καί

γενικά στό φιλανθρωπικό ἔργο
τῆς Μητροπόλεώς

μας”.



Στή σάλα τοῦ πατρικοῦ 
μου σπιτιοῦ, ὑπῆρχε 

μιά ὄμορφη ντουλάπα. 
Ἦταν σκαλιστή μέ δύο 
ὡραῖες ἀνθοδέσμες σκαλι-
σμένες στό πάνω καί στό 
κάτω μέρος, πού διακλα-
δίζανε τά σκαλιστά λου-
λούδια τους γύρω - γύρω 
ἀπ’ τή μεσαία πόρτα της. 
Ἡ μεσαία πόρτα εἶχε ἕνα 
μεγάλο ὁλόσωμο ὀβάλ κα-
θρέπτη, καί ἄνοιγες αὐτήν 
γιά νά βάλλης τά ροῦχα 
σου σέ κρεμάστρες. Στό 
κάτω μέρος εἶχε δυό με-
γάλα συρτάρια, καί τό 
ἐπάνω μέρος της εἶχε ἕνα 
σκαλιστό ἀέτωμα πού 
ἄφηνε δεξιά καί ἀριστερά 
δύο βαθουλώματα, τά ὁποῖα ἡ μητέρα μου 
τά στόλιζε μέ δυό γυάλινες ἴδιες φρουτιέρες, 
πού ἀκουμποῦσαν σέ δυό ὄμορφα πλεκτά 
ἄσπρα πετσετάκια πού ἡ μαμά τά κολλάριζε 
πάντα τίς καλές ἡμέρες. Ὅταν ἄνοιγε ἡ πόρ-
τα οἱ φρουτιέρες δέν κινδύνευαν νά πέσουν 
παρ’ ὅλον ὅτι πολλές φορές ἐμεῖς ἀνοίγαμε 
βιαστικά τήν ντουλάπα νά ντυθοῦμε νά φύ-
γουμε, γιατί αὐτό τό βαρύ ἔπιπλο καθόταν 
καλά στή θέσι του. Τήν ἀγαπούσαμε αὐτή τήν 
ντουλάπα. Τώρα τήν κληρονόμησε κάποια 
ἀπό τίς ἐγγονές καί τήν ἔχει γιά ἀντίκα στό 
σπίτι της. Ἐμένα ἡ μαμά μοῦ ἔδωσε τή μία ἀπ’ 

τίς φρουτιέρες. 
Τήν ἤθελα καί 
χάρηκα , γ ια -
τί μοῦ θυμίζει 
κάτι ἀπ’ τό πα-
τρικό μου σπί-
τι. Βέβαια μᾶς 

τά μοίρασε ὅλα, κι ἐμένα 
μοῦ ἔχει δώσει τή σιφινιέ-
ρα της, πού εἶναι μιά ψιλή 
σκαλιστή συρταριέρα, πού 
στό μεσαῖο μέρος ἔχει 
δυό φῦλλα, πού ἀνοίγουν 
κι ἐκεῖ εἶναι ἕνα ντουλά-
πι, καί στό πιό πάνω δυό 
συρτάρια μικρά δεξιά κι 
ἀριστερά. Κάτω ἔχει τέσ-
σερα συρτάρια μεγάλα 
πέρα - πέρα. Τό ἐπάνω 
μέρος εἶναι σκεπασμένο 
μ’ ἕνα μάρμαρο καί ἐπάνω 
στό μάρμαρο ἡ μαμά ἔβα-
ζε μερικά μπιμπελώ πού τά 
εἶχε δῶρα ἀπ’ τό γάμο της 
καί τἄλεγε, καί θυμόταν 
ποιός τῆς τά εἶχε δωρήσει. 
Μιά γιάλινη κίτρινη γλυκο-

θήκη, μέ κάλυμμα μεταλλικό καί ποδαράκια 
μεταλλικά. Ἕνας μικρός ἀράπης, πού ἦταν 
κουμπαράς, ἀλλά πού ἦταν ἕνα ὄμορφο πήλι-
νο κεφάλι μέ ὁλόμαυρο χαριτωμένο στίλβω-
μα. Μιά πράσινη μικρή αὐγοθήκη 
γιάλινη μέ καπάκι ὁλοστόλιστο, 
καί ἄλλα διάφορα γιά νά μή σᾶς 
κουράζω ἀντικείμενα. Κυρίως 
μιά ὄμορφη γιάλινη καρά-
φα μέ χρῶμα μελί καί 
ἕξι μικρά ποτηράκια 
τό καθένα μέ διαφο-
ρετικό χρῶμα. Αὐτή ἡ 
σιφινιέρα περιστοιχιζό-
ταν τότε ἀπό δύο τρίπο-
δες ἀνθοστῆλες πού εἶχαν 
ἐπάνω ἀνθοδοχεῖα. 

Αὐτό ὅμως πού κυρίως θέλω νά ’πῶ εἶναι 
ὁ μεγάλος καθρέφτης τῆς ντουλάπας, πού σ’ 
ἔδειχνε ὁλόσωμο. Ὅλοι μας στήν ἐφηβεία καί 

Ὁ ψεύτης
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου 

κ.   Ἰ γ ν α τ ί ο υ

«νίψον ἀνομήματα μή μόναν ὄψιν»
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στήν πρώτη νιότη μας κοιταζόμαστε ὧρες 
σ’ αὐτόν τόν καθρέφτη, ἔτσι ὅπως ντυνόμα-
στε ὅπως κάνουν συνήθως οἱ νέοι. Ἡ μαμά 
περνοῦσε ἀπό δίπλα καί ἐνοχλημένη ἀπ’ τήν 
ματαιοδοξία μας ἔλεγε: «ὁ καθρέφτης εἶναι 
ψεύτης». Μήν κοιτᾶς δηλαδή τόν καθρέφτη, 
ξεγελάει! Σοῦ λέει ὅτι εἶσαι ὁ πιό ὄμορφος 
τοῦ κόσμου, ἀλλά δέν εἶσαι. Καί βέβαια, πολ-
λά ὑπονοοῦσε ὅταν τὄλεγε αὐτό. Τόνιζε τήν 
ματαιοδοξία, μ’ αὐτό τόν ἁπλό λόγο. Ἔλεγε 
ὅτι δέν εἶσαι ὅπως ἀκριβῶς σέ δείχνει, γιατί 
ἐσύ τόν βλέπεις τόν ἑαυτό σου καί τόν ὑπε-
ρεκτιμᾶς καί λές πώς εἶσαι ὁ πιό ὡραῖος τοῦ 
κόσμου, κι ὥσπου νά βγῆς ἔξω ἀμέσως χά-
νεσαι ἀνάμεσα στούς πιό ὡραίους. Λέει ὅτι 
εἶναι ψεύτης, γιατί σέ δείχνει μόνο ἀπ’ ἔξω, κι 
ὄχι ἀπό μέσα. Εἶναι ψεύτης, μήν τόν πιστεύῃς. 
Βέβαια ποιός δέν 
εἶναι ὡραῖος στά νιά-
τα του; Καί βέβαια, ὁ 
καθρέπτης δέν εἶναι 
ψεύτης. Ὅπως εἶσαι 
σέ δείχνει. Ἁπλῶς 
ἐσύ βλέπεις ὑπο-
κειμενικά τά πράγ-
ματα. Ὑπερεκτιμᾶς 
τόν ἑαυτό σου. Τόν 
βλέπεις ὄμορφο. Πιό 
ὄμορφο ἀπ’ ὅτι εἶναι. 
Καί ὄχι μόνο. Γιατί 
ἐξ ἄλλου ἐκτός ἀπό 
ὄμορφο τόν βλέ-
πεις καί σάν τόν πιό 
ἔξυπνο, τόν πιό ἱκα-
νό, τόν πιό ἐπιτήδειο, τόν πιό λογικό. Καί σ’ 
αὐτό δέν φταίει ὁ καθρέπτης. Φταῖνε πρῶτα 
τά νιάτα βέβαια. Ἀλλά κυρίως φταῖς ἐσύ. Για-
τί τώρα πού ὡρίμασες δέν χάνεις τόν χρό-
νο σου στόν καθρέπτη, δέν θέλεις νά κοι-
τάζεσαι πολύ, δέν ὑπερεκτιμᾶς τόν ἑαυτό 
σου. Τώρα σέ προσγειώνει ἡ ἐξωτερική σου 
ἐμφάνισι. Ὁ Νέος ὅμως; Αὐτός ὧρες μπρο-
στά στόν καθρέπτη, νά βλέπῃ καί νά θαυμά-
ζει τόν ἑαυτό του. Νάρκισσος πραγματικός. 
Νά τά βλέπῃ ὅλα ὅπως τά θέλει στά μέτρα 
του. Ἄκρως ὑποκειμενικά. Ὑποκειμενικά δέν 
βλέπει ἐξ ἄλλου ὁ νέος τήν νέα πού ἀγαπᾶ; 
Δέν τήν βλέπει σάν τήν πιό ὡραία τοῦ κό-
σμου; Ὁ νέος ἔλεγε στή μάννα του, πού πε-

ρίμενε μιά οὐρανοκατέβατη πάντα νύφη γιά 
τό γυιό της, «Τήν ἀγαπῶ. Μήν τήνε ’δῆς μέ τά 
δικά σου μάτια, μέ τά δικά μου νά τήν ’δῇς 
καί θά γενῇς κομμάτια». Ἤ ὅσον ἀφορᾶ τόν 
μέσα ἄνθρωπο, πού ὁ καθρέπτης δέν τόν 
βλέπει καί δέν τόν δείχνει, τήν ἔσω ὡραιό-
τητα πού ἔχει μεγαλύτερο βάρος καί γι’ αὐτή 
τή ζωή καί γιά τήν ἐπέκεινα, ὄμορφα δέν τά 
λέει ἡ γνωστή μαντινάδα; Ἐμεῖς βλέπουμε γυ-
ναῖκα στά νειᾶτα μας κι ἀναζητοῦμε μόνο τήν 
ὀμορφιά. Μά ἡ μαντινάδα λέει:

«Ὄμορφο εἶναι τ’ ὄμορφο,  
πέντε φορές καί δέκα,

μά ἀπ’ ὅλα τ’ ὀμορφότερο,  
ἡ γνωστική γυναῖκα». 

Ὄχι κυρίως ἡ ὄμορφη ἀλλά ἡ μυαλωμέ-
νη γυναῖκα. Ἡ σύνεσις ὅμως καί ἡ πεῖρα τί 

λέει; Δέν βλέπει τόν 
ἐξωτερικό ἄνθρω-
πο. Ὅλοι ξέρουμε 
τήν διδασκαλία τῆς 
μή κατ’ ὄψιν κρίσε-
ως, τοῦ Κυρίου μας. 
Τοῦ Κυρίου μας πού 
εἶναι ὁ πιό ὡραῖος. 
Ὁ Νυμφίος ὁ κάλλει 
ὡραῖος παρά τούς 
υἱούς τῶν ἀνθρώπων, 
αὐτός πού δίδαξε 
νά καθαρίζουμε τό 
ἔσωθεν τοῦ ποτη-
ρίου. Γι’ αὐτό ἄς μήν 
πλανώμαστε. Ὅλοι 
ξέρουμε πῶς πλανή-

θηκε κι ὁ Προφήτης ἀπό τήν κατ’ ὄψιν κρί-
σι. Ὅταν εἶδε τόν Ἐλιάβ, τόν πρωτότοκο τοῦ 
Ἰεσσαί, γεροδεμένο, ψηλό, ἡλιοψημένο καί 
ψυχωμένο, γενναῖο μέ παράστημα καί βλέμ-
μα ἀστραποβόλο, «αὐτός σκέφθηκε θἆναι 
ὁ χριστός κυρίου, ὁ Βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ». 
Δέν ἦταν ὅμως αὐτός. Ἦταν ὁ Δαβίδ, ὁ ταπει-
νός καί γενναῖος, ὁ χαρισματικός καί ἀληθινά 
προωρισμένος γιά Βασιλεύς καί Προφήτης. 
Ὁ ὡραῖος τῇ ψυχῇ καί τῷ σώματι. Ὁ Ἅγιος 
Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοψ, ὁ μαῦρος τήν ὄψι καί 
ἀποκρουστικός τῇ θέᾳ, ὁ γίγας μέ τήν ἁγία 
ψυχή καί τήν ἀληθῆ ἁγιότητα βίου, πού ὅταν 
δοκιμαζόμενος ὑποτιμήθηκε ἀπ’ τό Γέρο-
ντά του, ἀκριβῶς γιά νά φανῇ ἡ ἀρετή του, 
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καί τοῦ εἶπαν, «ἐσύ φύγε, μήν παρακάθεσαι 
στό Δεῖπνο», θεώρησε πολύ φυσικό νά τόν 
ἀποπέμπουν καί φεύγοντας ἐπιτιμοῦσε τόν 
ἑαυτό του. «Φύγε, καλά σοῦ λένε, μαῦρε κατά 
τήν ὄψιν καί πτωχέ σέ ἀρετές. Πῶς τόλμησες 
νά παρακαθήσῃς μέ τούς λευκούς καί ἐναρέ-
τους;» Καί μετά τόν κάλεσαν, τόν ἐπαίνεσαν 
καί τόν ὑπερύψωσαν. Δέν εἶναι λοιπόν ἀπα-
τηλός ὁ καθρέπτης. Ἐσύ μέ τήν ματαιοδοξία 
σου τόν ὑπερεκτιμᾶς. Σέ ξεγελᾶ, σέ προκαλεῖ, 
σέ κάνει κομπαστή, ὑπεροπτικό, σέ ἀναστα-
τώνει, σέ ἐξυψώνει γιά νά σέ ρίψῃ πιό κάτω. 
Κι αὐτό στήν οὐσία ἐσύ τό θέλεις. Πέρνα 
σοῦ λέει σήμερα, νά ’δῇς τήν ὡραιότητα τῆς 
νεότητός σου, κι ἔλα αὔριο νά ’δῇς τίς ρυτί-
δες καί τήν «ἐπί τά χείρῳ μετάπλασί σου», 
τήν ὁποία φέρει ὁ ἀδυσώπητος χρόνος. Ὅλοι 
ξέρουμε τίς ἀλλαγές πού φέρνει κι ἡ ἁμαρ-
τία. Ὁ μεγάλος ζωγράφος Λεονάρντο Ντά Βί-
ντσι προκειμένου νά ζωγραφίσῃ τόν Μυστικό 
Δεῖπνο, γύριζε τήν ἀγορά νά βρῇ ἕνα νέο γιά 
νά τόν χρησιμοποιήσῃ σάν μοντέλο, γιά νά 
ζωγραφίσῃ τόν Χριστό. Καί βρῆκε ὄντως ἕνα 
νέο, μέ ὄμορφη ὄψι, μέ σταρένιο τό χρῶμα 
τοῦ δέρματος, μέ ὄμορφα μαλλιά καί ἱλαρό, 
γλυκό βλέμμα καί ζωγράφισε τόν Χριστό. Κι 
ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα ν’ ἁγιογραφήσῃ τόν Ἰούδα, 
μετά ἀπό πολύ καιρό ἀφοῦ εἶχε σχεδόν ἕτοι-
μο τόν πίνακα, ἔψαχνε πάλι στήν ἀγορά νά 
βρῇ ἕναν ἄνδρα νά μοιάζῃ τόν Ἰούδα, ὅπως 
τόν εἶχε αὐτός ἀποτυπωμένο στό νοῦ του. 
Καί βρῆκε ἕναν κακότροπο, μαυρισμένο καί 
ἄσχημο στήν ὄψι μέ βλέμμα ἄγριο, περίερ-
γο καί ἀπλανές καί τόν ζήτησε γιά μοντέλο 
τοῦ Ἰούδα, κι ὁ ἄνθρωπος ἔκλαψε γιατί ἦταν 
αὐτός πού εἶχε χρησιμοποιηθεῖ σάν πρότυπο 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἄσωτη ζωή τόν εἶχε 
διαστρέψει, τόν εἶχε ἀσχημίσει. Ὑπάρχουν 
καθρέπτες καί καθρέπτες. Καί ὐπάρχουν καί 
πρόσωπα καθρέπτες σ’ αὐτό τόν κόσμο.

Γιατί ἀγαπᾶτε τόσο πολύ τή γιαγιά καί πέ-
φτετε στήν ποδιά της κι ἀκουμπάτε τά κε-
φαλάκια σας καί τήν χαϊδεύετε κι ἀκοῦτε τίς 
ἱστορίες της; Ἀφοῦ τώρα δέν εἶναι ὄμορφη, 
γέρασε. Ἔχασε τήν φρεσκάδα της, ρυτίδιασε 
τό πρόσωπό της, καί τρεμοσβήνει τό βλέμμα 
της. Τί βλέπετε ἀπ’ αὐτήν καί τήν ἀγαπᾶτε; 
Εἶναι ἡ γιαγιά μας ἡ καλή, πού μᾶς νανούρι-
ζε, πού μᾶς χάϊδευε, πού μᾶς πρόσεχε καί 

πού ἄνοιγε τήν ζωή της σάν βιβλίο ζωῆς, νά 
διαβάσουμε τό Νόμο τοῦ Θεοῦ, νά ’δοῦμε 
τίς ζωγραφιές του, τήν ὀμορφιά ὅλου τοῦ 
κόσμου πού μᾶς ἀποκάλυπτε μέ τόν ἠθικό, 
τόν καθαρό, τόν ἅγιο βίο της. Φιλᾶμε τά ζα-
ρωμένα χέρια της, αὐτά πού μᾶς κράτησαν, 
πού μᾶς ὡδήγησαν στήν Ἐκκλησία καί στίς 
μυστικές ἀτραπούς τῆς ζωῆς τῆς Χάριτος, 
τῆς προσευχῆς, τῆς κατηχήσεως, τῆς θείας 
διδασκαλίας. Μέ τό ὕψος τῆς ἀρετῆς της, ξε-
περνάει τίς ἀλλαγές τοῦ χρόνου στό πρόσω-
πο καί στό σῶμα της. Μ’ ἕνα ὑγιῆ καί πλούσιο 
πνευματικά ἐσωτερικό κόσμο μέ λελαμπρι-
σμένη τήν στολή τῆς ψυχῆς, ἐκτινάσσεται σέ 
ὕψη καί γίνεται φῶς, γίνεται πρότυπο ζωῆς, 
γίνεται θησαυρός πνευματικός, θεῖος, ἅγιος. 
Γίνεται καθρέπτης, νά καθρεπτίσῃς τήν μι-
κρότητά σου, τήν ὁποιαδήποτε ἀσχήμια σου. 
Εἶναι ὡραῖα ἡ γιαγιά, εἶναι ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν 
εὐαγγελιζομένων τήν εἰρήνην. Μελαγχολικά 
λέει ὁ ποιητής: «Ἄχ ποὖσαι νιότη ποὔδειχνες 
πώς θά γινόμουν ἄλλος». Δέν ταιριάζει ὅμως 
σ’ ἐμᾶς ἡ ἀπόγνωσις, ἡ ἀπογοήτευσις. Γιά μᾶς 
ὑπάρχει ἡ ἐσωτερική ἀνακαίνισις, ἡ μεταμόρ-
φωσις πού ὅταν ἔλθῃ θά λαμπρύνῃ καί θά 
φωτίσῃ καί αὐτό τό ἀλλοτριωμένο καί ἀλλοι-
ωμένο ἀπ’ τό χρόνο σῶμα. Θά ἀνακαινισθῇ 
ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου. Τότε θἆσαι στήν ἡλι-
κία τοῦ Χριστοῦ, τότε θἆσαι ὁλόλαμπρος καί 
φωτεινός, σάν τόν Ἀδάμ πρίν τήν παρακοή κι 
ὄμορφος.

Στόν καθρέπτη τῆς σάλας, θεῖα καί ἱερά 
βιώματα. Εἴδαμε τήν ὀμορφιά τοῦ ὄμορφου 
κόσμου τοῦ Θεοῦ, πού ὀμορφαίνει τά πάντα, 
εἴδαμε τίς ἐναλλαγές, εἴδαμε τήν ματαιότητα 
τοῦ πρόσκαιρου βίου, φιλοσοφήσαμε, ἀπο-
φασίσαμε ν’ ἀνταλλάξουμε αὐτή τήν ὀμορ-
φιά μέ τήν ἄλλη, τήν θεία, τήν μένουσα, αὐτή 
πού θά μᾶς ἀναστήσῃ, θά μᾶς ἀνεβάσῃ στούς 
κόσμους τοῦ Θεοῦ καί θά μεταπλάσῃ καί 
τήν ἐπίγειο σκηνή μας, τό σαρκίο μας σ’ ἕνα 
ὄμορφο σῶμα, θεωμένο καί ἅγιο τό ὁποῖο θά 
ἔχει καταξιώσει ἡ Θεία Χάρις πού καινοποιεῖ 
τούς γηγενεῖς, πού κάνει τόν δίκαιο νά λάμπῃ 
σάν φωστήρας στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἄς 
εὐχηθοῦμε νά τό ζήσουμε στήν αἰώνια μα-
καριότητα, ὅπως τότε στό φτωχό πατρικό 
μας, στή φτωχογειτονιά τοῦ νησιοῦ μας, στήν 
σάλα μας...
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στίς ἱερές πανηγύρεις τῆς 
Παναγίας τοῦ Ἀρμενίου, τόν 
Δεκαπενταύγουστο καί τῆς 
ἰδιαιτέρας πατρίδος του, τοῦ 
Στεφανοβικείου, ὅπου ἐκεῖ 
συναντοῦσε καί τούς ἀγαπη-
μένους του συγγενεῖς. 

Πρό ὀλίγου καιροῦ, 
ἀσθενής ὤν λειτουργή-
θηκε στόν Ναό τοῦ ἁγίου 
Ἀχιλλίου καί ἀποχαιρέτησε 
κληρικούς, Ἱεροψάλτες καί 
λαϊκούς δίδοντας σέ ὅλους 
τήν εὐχή καί τήν εὐλογία 
του. Στήν ἐξόδιο ἀκολουθία 
τοῦ μεταστάντος πνευμα-
τικοῦ πατρός, πού ἔλαβε 
χώρα στόν κατανυκτικό 
Ναό τῆς καλύβης τῶν Θω-
μάδων, ἐπάνω στήν Μικρά 
Ἁγία Ἄννα τοῦ ἁγίου  Ὄρους 
τό μεσημέρι τῆς Κυριακῆς 
28 Αὐγούστου (ἡμέρα κατά 
τήν ὁποία οἱ ἁγιορεῖτες 
ἑόρταζαν τό Πάσχα τοῦ Κα-
λοκαιριοῦ, τήν μεγαλυτέρα 
Θεομητορική ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θε-
οτόκου) ἔλαβαν μέρος οἱ Ἡγούμενοι τῶν Ἱερῶν Μονῶν 
Φιλοθέου Νικόδημος καί Γρηγορίου Χριστοφόρος, ἐνῶ 
συμμετεῖχαν μαζί μέ τούς χορούς τῶν εὐλογημένων 
ἁγιορειτῶν πατέρων καί ἀρκετοί Λαρισαῖοι, οἱ ὁποῖοι 
ἀποχαιρέτησαν συγκινημένοι τήν εὔλαλο ἀηδόνα τοῦ 
ἁγίου  Ὄρους, τόν σεμνό καί ἱεροπρεπή, ἀσκητικό καί 
σεβάσμιο πάπα-Θωμά, τόν ὁποῖο εἴθε νά συναντήσου-
με πάλι ἄδοντα καί ψάλλοντα, στήν Οὐράνια χορο-
στασία τοῦ Παραδείσου, στήν χαρά τῆς Βασιλείας τῶν 
Οὐρανῶν, τήν ὁποία ὁ μεταστάς ὑπερβαλλόντως ἐπό-
θησε ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων ἐκ τῆς μικρᾶς νεότητός του! 

Ἄς ἔχουμε τίς εὐχές του κι ἄς δέεται ὁ πολιός Γέρων 
τώρα ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ ἀλλά καί 
ἐνώπιον τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἀφοῦ ὅπως τονίστηκε 
κατά τήν ἐξόδιο ἱερά ἀκολουθία του ὑπό τῶν ἐρημιτῶν 
πατέρων, «Ἡ Παναγία μᾶς τόν ἔφερε στό ἅγιον Ὄρος κι 
ἡ Παναγία πού ἑόρταζε, μᾶς τόν πῆρε…»

Ἐξεδήμησε πρός Κύριον στίς 27 Αὐγούστου 2016 τό 
πρωί καί ἤδη αὐλίζεται στίς αὐλές τοῦ Κυρίου ὁ ἀεί-

μνηστος Γέροντας τῆς μο-
ναστικῆς ἀδελφότητος τῶν 
Θωμάδων, πάπα-Θωμάς, 
ὁ καλλικέλαδος. Ὁ ἀείμνη-
στος Γέροντας καταγόταν 
ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή 
μας καί συγκεκριμένα ἀπό 
τό Στεφανοβίκειο, ὅπου 
γεννήθηκε τό 1940 καί 
σέ ἡλικία μόλις 10 ἐτῶν 
ἀνεχώρησε, κατόπιν ὑπο-
δείξεως τῆς Ὑπεραγίας 

Θεοτόκου γιά τό ἅγιον Ὄρος. Ἐμόνασε κοντά στά 70 
χρόνια στό περιβόλι τῆς Παναγίας καί ἀγάπησε μέ ὅλη 
του τήν καρδιά τόν Οὐρανογείτονα Ἄθωνα, στόν ὁποῖον 
ἔψαλλε μελίρρυτα μαζί μέ τήν εὐλογημένη ἱεροψαλτική 
συνοδεία του γιά πολλές δεκαετίες, κατακοσμώντας τίς 
πολύωρες κατανυκτικές μεγάλες καί ἀλησμόνητες ἱερές 
ἀγρυπνίες τῶν Ἱερῶν Μονῶν ἀλλά καί τῶν κελλίων. 

Ὑπῆρξεν γλυκύς στήν ὄψη, ταπεινός στήν καρδιά 
καί γεμάτος ἀγάπη γιά τόν κάθε εὐλαβή προσκυνητή, 
πού κατέφθανε στά βάθη τῆς ἐρήμου τοῦ ἁγίου Ὄρους 
γιά νά βρεῖ λίγη πνευματική ἀνάπαυση, παρηγοριά καί 
ξεκούραση. Ἀγαποῦσε πολύ τήν ἰδιαιτέρα του πατρί-
δα καί πολλές φορές ἐπισκεπτόταν μέ πολύ σεβασμό 
καί ἰδιαίτερη ἀγάπη τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιο, τόν ὁποῖο γνώρι-
ζε ἀπό τῆς νεότητός του καί συλλειτουργοῦσαν μαζί ἤ 
ἔψαλλε κοντά του, τόσο στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό 
τοῦ  ἁγίου Ἀχιλλίου, ὅπου θαύμαζε τόν Πρωτοψάλτη κ. 
Κυριαζή Δασκαλούδη καί συνέψαλλε μαζί του, ὅσο καί 
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εὐχάριστο, δραστήριο, χαρισμα-
τικό καί ἰδιαίτερα πρωτοπόρο 
καί ὀργανωτικό. Ἔτσι γιά πολ-
λά συναπτά ἔτη ὑπηρέτησε μέ 
ἰδιαίτερη προθυμία καί ἔνθεο 
ζῆλο ὡς καθηγητής βυζαντινῆς 
μουσικῆς τῆς σχολῆς τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρ-
νάβου «Ὁ Ἅγιος Ἀχίλλιος», ὅπου 
ἀπό τήν θέση αὐτή ἀνέδειξε πολ-

λούς νέους καί σπουδαίους Ἱεροψάλτες, οἱ ὁποῖοι κοσμοῦν 
μέχρι σήμερα τά ἱερά ἀναλόγια τῶν ἐκκλησιῶν μας.

Ἀκόμη, ὑπῆρξε ὁ ἱδρυτής τοῦ συλλόγου Φίλων Βυζα-
ντινῆς καί Παραδοσιακῆς Μουσικῆς καί πολλῶν ἀκόμη με-
γάλων χορωδιῶν, στίς ὁποῖες ἡγήθηκε καί διακρίθηκε ὡς ὁ 
καλύτερος χοράρχης, κοντά στόν ὁποῖο συγκεντρώνονταν 
καταξιωμένα μέλη τῆς Λαρισαϊκῆς κοινωνίας, ἄνδρες καί 
γυναῖκες καί διδάσκονταν μέ τόν καλύτερο τρόπο τόσο τήν 
βυζαντινή μουσική, ὅσο καί τά παραδοσιακά ἄσματα καί τά 
δημοτικά τραγούδια τῆς ἀθάνατης Πατρίδος μας καί τοῦ γέ-
νους μας. Πολλές καί σέ πολλά μέρη ἦταν οἱ ἐμφανίσεις τῶν 
ἀξέχαστων αὐτῶν χορωδιῶν, ὅπου ὁ ἀλησμόνητος Μαέστρος 
καί Χοράρχης εἰσέπρατε τά συγχαρητήρια καί τόν δίκαιο τῆς 
Ἐκκλησίας ἔπαινο γιά τό θαυμάσιο ἀποτέλεσμα τῆς κοπια-
στικῆς, πλήν ὅμως ἀξιολόγου καί καρποφόρου ἐργασίας του.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνάβου 
κ. Ἰγνάτιος, ὁ ὁποῖος εἶχε ἄρρηκτους πνευματικούς δεσμούς 
μέ τόν μεταστάντα, τόν ἐτίμησε ἐπανειλημμένως τόσο γιά τήν 
προσφορά του στήν σχολή βυζαντινῆς μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως, ὅσο καί γιά τήν πολυετή διακονία του στό 
πρῶτο ἀναλόγιο τῆς Νικαίας.

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ, στήν Νίκαια, σέ ἡλικία 89 ἐτῶν 
στίς 18 Αὐγούστου 2016 καί τήν ἑπομένη τελέσθηκε μέσα 
σέ κλίμα βαθιᾶς κατανύξεως ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία του, στήν 
ἐνορία τῆς γενετείρας του, τήν ὁποία γιά τόσα πολλά χρόνια 
ἐκόσμησε μέ τήν βυζαντινή, μελιστάλακτη καί κρυστάλλινη 
φωνή του. Ὁ ἱερός κλῆρος μέ πρῶτο τόν Ἀρχιερατικό Ἐπί-
τροπο Νικαίας, αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. 
Ἀριστείδη Οἰκονόμου, ὁ ὁποῖος ἐξεφώνησε καί τόν προσή-
κοντα ἐπικήδειο λόγο, οἱ ἐντιμότατοι ἄρχοντες, ὁ εὐσεβής 
λαός, οἱ οἰκεῖοι τοῦ ἀπελθόντος, οἱ χοροί τῶν μαθητῶν του 
καί κυρίως οἱ φανερά συγκινημένοι ἀδελφοί του  Ἱεροψάλ-
τες, ἀποχαιρέτησαν τόν μεγάλο αὐτό Χοράρχη καί Διδάσκα-
λο γιά τήν αἰωνιότητα μέ τήν εὐχή καί τήν προσδοκία ὅτι 
ἀπό τοῦδε θά συμψάλλει μαζί μέ τούς χορούς τῶν Ἀρχαγγέ-
λων καί τῶν μεγάλων Ὑμνωδῶν τῆς Ἐκκλησίας στήν οὐράνια 
χοροστασία, «ὅπου ἦχος καθαρός ἑορταζόντων καί βοώ-
ντων ἀπαύστως τούς οὐράνιους ὕμνους καί τίς ἀτελείωτες 
θεῖες μελωδίες…». Ἀμήν!

Καλό Παράδεισο ἀλησμόνητε Διδάσκαλε, 
Γεώργιε Μωραΐτη!

Ὁἀείμνηστος Γεώργιος Μω-
ραΐτης, πολιός καί διακε-

κριμένος Ἱεροψάλτης καί Διδά-
σκαλος τῆς Βυζαντινῆς Μου-
σικῆς, ὑπῆρξε λαμπρός Πρω-
τοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου Νικαίας Λαρίσης γιά 
πενήντα ὁλόκληρα χρόνια.

Γεννήθηκε στή Νίκαια, τήν 
ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, στίς 
25 Δεκεμβρίου τοῦ 1927. Μεγάλωσε μέσα σέ φτωχική οἰκο-
γένεια ὀρφανός ἀπό πατέρα καί ἀναγκάσθηκε νά ἐργάζεται 
ὡς βοσκός ἀπό μικρή ἡλικία γιά νά συντηρεῖ τή μητέρα του 
καί τά τέσσερα ἀδέρφια του. Ὡστόσο ὅμως ἔλαβε τήν κατά 
Θεόν ἀνατροφή ἀπό τήν μητέρα του καί τό ἐν Νικαίᾳ οἰκο-
γενειακό του περιβάλλον, ἐνῶ παράλληλα ἀπό πολύ νωρίς 
ἄρχισε νά ἑλκύει τήν καρδιά του ἡ ἐκκλησιαστική ζωή καί 
ἡ ἀπαράμιλλη τέχνη τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς. Ἀπό τῆς νεό-
τητός του καί παρά τίς δυσκολίες τῆς σκληρῆς ἐποχῆς, τόν 
ἀξίωσε ὁ Θεός νά βιώσει τίς χαρές τῆς πνευματικῆς ζωῆς, 
νά συγκροτήσει τήν ἄριστη οἰκογένειά του, ἀλλά καί νά γνω-
ρίσει σπουδαίους ἀνθρώπους, ἀνθρώπους τοῦ πνεύματος, 
πού ἔπαιξαν σπουδαῖο ρόλο στήν διαμόρφωση τῆς προσω-
πικότητός του καί στήν μετέπειτα πορεία του, ἐνῶ τά πρῶτα 
ἀκούσματα τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς τά ἀπέκτησε ἀπό τόν 
ἀείμνηστο σοφό διδάσκαλο τοῦ χωριοῦ του καί Ἱεροψάλτη 
συγχρόνως τῆς πατρικῆς του ἐνορίας κ. Παπαγιαννόπουλο. 
Μετά τή στράτευσή του ἐπῆρε τήν ἀπόφαση νά καλλιεργήσει 
ἔτι περισσότερο τό τάλαντο, μέ τόν ὁποῖο τόν ἐπροίκισε ἡ 
χάρις τοῦ Θεοῦ καί ἄρχισε μαθήματα βυζαντινῆς μουσικῆς 
πλησίον τοῦ χαρισματικοῦ Διδασκάλου καί Πρωτοψάλτη τοῦ 
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης κ. Πλάτωνος 
Στωικΐδη, μαθητοῦ τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς τῆς ἁγίας Σιών, 
στά Ἰεροσόλυμα.

Ὁπλισμένος λοιπόν καί μέ τήν καλή γνώση τῆς βυζα-
ντινῆς μουσικῆς, ἀλλά καί προικισμένος μέ τό χάρισμα τῆς 
καλλιφωνίας, ἀναλαμβάνει πλέον ἐπίσημα τό ἔτος 1957 τήν 
διακονία τοῦ δεξιοῦ ἀναλογίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου Νίκαιας, θέση τήν ὁποία ἐπαξίως κατεῖχε γιά πενήντα 
ὁλόκληρα χρόνια μέχρι τό 2007 ὅπου παραιτήθηκε οἰκειο-
θελῶς γιά λόγους ὑγείας.

Τό ἀναλόγιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Νικαίας πραγματικά κα-
τακοσμήθηκε μέ τήν πολυετῆ του παρουσία του καί οἱ ψυχές 
τῶν φιλόμουσων πιστῶν χριστιανῶν καθημερινά ἀνέβαιναν 
εἰς ἀέρας ὑψοποιούς, μέ τήν πιστή ἐκτέλεση τῶν μελῶν τῆς 
Ἐκκλησίας καί μέ τήν γλυκύτητα τῆς χαρισματικῆς φωνῆς τοῦ 
ἀπελθόντος μαΐστορος τῆς βυζαντινῆς τέχνης καί μουσικῆς.

 Ο μεταστᾶς διδάσκαλος καί μέγας Πρωτοψάλτης Γεώρ-
γιος Μωραΐτης, προσέφερε τά μέγιστα ὅμως καί σέ ἄλλους 
τομεῖς δράσεως τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, καθότι ἐπρόκειτο γιά 
ἕναν ἄνθρωπο εὐλογημένο ἀπό τόν Θεό, φιλομαθῆ, εὐγενῆ, 

(+) ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: 
Ο ΑΞΙΟΣ ΧΟΡΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
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Β΄. Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ξενοφῶντος
 τοῦ Βασιλείου Χ. Στεργιούλη

 Θεολόγου

Παραδομένοι στὸν ὕπνο, δὲν ἀκοῦμε τὴν 
μοναστηριακὴ καμπάνα, ποὺ σημαίνει τὶς 

μεταμεσονύκτιες ὧρες τὴν ἔγερση γιὰ τὴν Ἀκο-
λουθία τοῦ «βαθέος ὄρθρου». Αὐτὴ τελεῖται 
λίγες φορὲς τὸ χρόνο, στὶς μνῆμες ὀνομαστῶν 
Ἁγίων. Σήμερα, 8 Μαΐου μὲ τὸ παλιὸ ἑορτολό-
γιο, τελεῖται αὐτὴ ἡ Ἀκολουθία λόγῳ τῆς ἑορτῆς 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Τοῦ ἐπιστή-
θιου Μαθητῆ τοῦ Χριστοῦ.

Ξυπνᾶμε λοιπὸν ἀργότερα. Τὴν ὥρα ποὺ 
γλυκοχαράζει. Καθὼς ἀχνοφέγγει ἡ ἡμέρα. Τὸ 
διακρίνουμε μὲ χαρὰ στὰ τζάμια τῶν παραθύ-
ρων καὶ τοῦ τρούλου τοῦ Καθολικοῦ, στὸ ὁποῖο 
μεταβαίνουμε. Φωτίζονται σταδιακὰ καὶ κάνουν 
ὅλο καὶ πιὸ πολὺ εὐδιάκριτο τὸν ἔξω του ναοῦ 
χῶρο. Ἐνῶ τὸ θαμπὸ φῶς τὸ καντηλιῶν προσδί-
δει μία ἰδιαίτερη κατανυκτικὴ ὄψη στὸν ἐσωτε-
ρικό του χῶρο.

Μὲ τὴ λήξη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου, 
ἀρχίζει ἡ θεία Λειτουργία. Τελεῖται αὐτὴ στὸ 
Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρ-
τύρων, ποὺ εἶναι στὸ βόρειο μέρος τοῦ Καθολι-

κοῦ, ἐκεῖ ὅπου βρίσκεται καὶ ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου 
Ἀθανασίου. Ἀπέναντι αὐτοῦ βρίσκεται τὸ νότιο 
Παρεκκλήσιο ποὺ εἶναι ἀφιερωμένο στὸν Ἅγιο 
Νικόλαο.

Ἀκολουθοῦμε τὸν ἱερέα, τὸν ἱεροδιάκονο καὶ 
τοὺς μοναχούς, ποὺ ἐξέρχονται ἀπὸ τὸν κυρί-
ως ναὸ (τὸ Καθολικό), ὁ ὁποῖος ἀδειάζει τώρα 
ἐντελῶς ἀπὸ κόσμο, καὶ μεταβαίνουμε στὸ βό-
ρειο Παρεκκλήσιο, ὅπου ἀρχίζει ἡ θεία λειτουρ-
γία. Κι ἐπειδὴ σ’ αὐτὸ παρατηρεῖται τὸ ἀδιαχώ-
ρητο, μένουμε ἀπ’ ἔξω σὲ στασίδι τῆς Λιτῆς. Ἀπὸ 
τὴ θέση αὐτὴ ἀπολαμβάνουμε ὅλη τὴ θεία μυ-
σταγωγία, ποὺ ἔχει ζηλευτὴ χάρη, ἁπλότητα καὶ 
κατάνυξη. Ἔρχονται στὸ νοῦ τὴν ὥρα αὐτὴ τὰ 
λόγια τοῦ μεγάλου σύγχρονου Ἄγγλου Βυζαντι-
νολόγου Στῆβεν Ράνσιμαν: ‘‘Ἴσως μετὰ ἀπὸ ἕνα 
αἰώνα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θὰ εἶναι ἡ μόνη 
ἀπὸ τὶς μεγάλες Χριστιανικὲς Ἐκκλησίες, ποὺ θὰ 
ἔχει ἐπιζήσει, ἀφοῦ αὐτὴ μόνη θυμᾶται πὼς ἡ 
θρησκεία εἶναι μυστήριο’’. Θὰ θέλαμε νὰ μὴν τε-
λειώσει ποτὲ αὐτὴ ἡ λειτουργικὴ πανδαισία. Νὰ 
σταματήσει ὁ χρόνος γρήγορα. Μὰ δὲ γίνεται.
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Μετὰ τὴν Τράπεζα, ποὺ ἀκολουθεῖ τὴ θεία 
Λειτουργία, κινοῦμε μὲ τὰ μικρὰ λεωφορεῖα γιὰ 
τὴν πρωτεύουσα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τὶς Καρυές. 
Ἔξω βρέχει καταρρακτωδῶς καὶ τὰ λεωφορεῖα 
δυσκολεύονται στὴν πορεία τους. Τόσο ἀπὸ 
τὰ πολλὰ νερὰ τῆς βροχῆς, ποὺ ἐμποδίζουν 
τὴν ὁδήγηση, –καθὼς κλείνουν τὴν ὁρατότητα 
στοὺς ὁδηγοὺς– ὅσο καὶ ἀπὸ τὶς λάσπες, ἐξαι-
τίας τῶν ὁποίων λοξοδρομοῦν ἐπικίνδυνα οἱ 
τροχοί.

Ὁδεύουμε ἀργά, μὲ μεγάλη προσοχή. Μπλά-
βα ἡ θάλασσα, δυνατὸ τὸ κύμα. Γεμάτες νερὰ 
οἱ νεροσυρμές, κόβουν τὴν ἀνάσα στὸν ὁδηγό. 
Δυσδιάκριτοι στὸ βάθος οἱ ἀρσανάδες τῶν μο-
ναστηριῶν Σταυρονικήτα καὶ Παντοκράτορος, 
καθὼς καὶ τὰ ἴδια 
τὰ μοναστήρια.

Τρ ο μ ά ζ ο υ μ ε 
καθὼς περνᾶμε τὴ 
μεγάλη ρεματιὰ τοῦ 
μοναστηριοῦ τῶν 
Ἰβήρων, ποὺ ἔχει 
κατεβάσει πολὺ 
νερό. Ἀπ’ ἐδῶ ὅμως 
ὁ δρόμος εἶναι πιὸ 
ἄνετος καὶ ἡ βροχὴ 
κοπάζε ι  κάπως. 
Ἔτσι προχωροῦμε 
ἐλεύθερα ὣς τὶς 
Καρυές.

Στὶς Καρυὲς μει-
ώνεται ἡ ἀριθμητικὴ 
δύναμη τῆς ὁμάδος μας. Μένουμε δεκαπέντε 
προσκυνητές, ἀφοῦ οἱ ὑπόλοιποι προορίζονται 
γιὰ τὸ Βατοπέδι. Κινοῦμε γρήγορα γιὰ τὸ λιμά-
νι τῆς Δάφνης. Τὸ κεντρικό τοῦ Ἁγίου Ὄρους, 
ἀπ’ ὅπου μὲ πλοῖο θὰ διαπεραιωθοῦμε στὸ μο-
ναστήρι τοῦ Ξενοφῶντος. Ἔξω βρέχει καὶ πάλι 
δυνατά. Ἀλλὰ ὁ δρόμος γενικὰ εἶναι καλός. Σὲ 
πολλὰ σημεῖα εἶναι στρωμένος μὲ τσιμέντο. 
Ἔτσι ὁδεύουμε ἄνετα καὶ γρήγορα. Μόνη δυ-
σκολία τώρα οἱ συναντήσεις μὲ ἄλλα ὀχήματα, 
ἰδίως στὶς στροφές.

Ἀνηφορίζουμε συνεχῶς. Ὁ καιρὸς εἶναι 
μουντὸς καὶ δὲν ἀφήνει πολλὰ περιθώρια νὰ 
χαροῦμε τὴν ὀμορφιὰ τοῦ ἱεροῦ βουνοῦ. Ἀπο-
λαμβάνουμε μόνο τὴ θέα κάποιων μεμονωμέ-
νων κελλιῶν καὶ τῆς κορυφῆς τοῦ Ἄθωνος στὸ 
βάθος μακριά.

Σὰν βγαίνουμε ψηλά, στὸ ξέφωτο τοῦ βου-
νοῦ καὶ παίρνουμε τὸν κατήφορο γιὰ τὴ Δάφνη, 
ἔχουμε μπροστά μας τὸ ἔξοχο καταπράσινο 
τοπίο τῆς νοτιοδυτικῆς πλευρᾶς τοῦ Ἄθωνος 
μὲ τὴ γαλανόλευκη θάλασσα. Στὸ βάθος πέρα 
διακρίνεται ἡ χερσόνησος τῆς Κασσάνδρας. 
Τὸ δεύτερο «πόδι» τῆς Χαλκιδικῆς. Καθὼς κο-
πάζει ἡ βροχή, ἀπολαμβάνουμε ἀπὸ ψηλὰ τὴν 
ἔξοχη εἰκόνα τοῦ μοναστηριοῦ τοῦ Ξηροποτά-
μου μὲ τοὺς θόλους τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τὶς ξε-
πλυμένες κεραμοσκεπές του. Στὸ βάθος κάτω 
προβάλλει ἡ εἰκόνα τοῦ λιμανιοῦ τῆς Δάφνης 
μὲ τὰ μικρὰ καὶ μεγάλα πλεούμενα, ποὺ μοιά-
ζουν μὲ παιδικὰ παιχνίδια. Πιὸ πέρα διακρίνεται 
ὁ ἀνηφορικὸς δρόμος γιὰ τὴ Σιμωνόπετρα. Τὸ 

μεγάλο ἑπταόρο-
φο μοναστήρι, ποὺ 
εἶναι κτισμένο στὰ 
δόντια ἑνὸς τερά-
στιου βράχου. Ἀνα-
καλοῦμε τὴν ὥρα 
αὐτὴ τὶς εὐχάριστες 
ἀναμνήσεις ἀπὸ 
τὴν περσινὴ προ-
σκυνηματική μας 
ἐπίσκεψη σ’ αὐτὸ 
κι ἐκφράζουμε τὸν 
πόθο νὰ μπορού-
σαμε νὰ τὸ ἐπισκε-
φθοῦμε τώρα. Μὰ 
δὲν γίνεται. Δὲν τὸ 
ἐπιτρέπει οὔτε ὁ 

χρόνος, οὔτε ὁ καιρός.
Κατηφορίζοντας συνεχῶς, φθάνουμε τελικὰ 

στὸ λιμάνι τῆς Δάφνης μὲ τὰ λιγοστὰ οἰκήματα, 
ποὺ στεγάζουν διάφορες ὑπηρεσίες (Τελωνεῖο, 
Λιμεναρχεῖο, κ.ἄ.) καὶ καταστήματα εἰδῶν ἁγιο-
ρείτικης τέχνης. Ὁ κόσμος εἶναι τόσο πολύς, 
ὥστε παρατηρεῖται τὸ ἀδιαχώρητο. Ἰδίως στὸ 
ἐκδοτήριο εἰσιτηρίων γιὰ τὰ πλοῖα. Καὶ παρα-
τηροῦνται συνεχῶς νέες ἀφίξεις μὲ πλοιάρια 
καὶ αὐτοκίνητα. Ἀταίριαστος ὁ συνωστισμὸς 
αὐτὸς τοῦ κόσμου καὶ ὁ θόρυβός του μὲ τὴν 
ἡσυχία τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ βα-
σικὸ στοιχεῖο καὶ τὴν ἀπαραίτητη προϋπόθεση 
πνευματικῆς ἀνάστασης καὶ ἐξύψωσης.

Μὲ τὴν ἄφιξη τοῦ πλοίου «Ἄξιον Ἐστίν», ποὺ 
ἐκτελεῖ τὸ δρομολόγιο Δάφνης-Οὐρανούπολης, 
ὁ κύριος ὄγκος τοῦ πλήθους ἀνεβαίνει πάνω 
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του, ὕστερα ἀπὸ τὸ σχετικὸ τελωνειακὸ ἔλεγχο. 
Μαζί τους κι ἐμεῖς μὲ προορισμὸ τὸ μοναστήρι 
τοῦ Ξενοφῶντος. Ἡ βροχὴ ἔχει τώρα κοπάσει, 
ἀλλὰ δυναμώνει ὁ ἀέρας. Λυσσομανάει κυριο-
λεκτικά. Λὲς καὶ θέλει νὰ μᾶς πετάξει στὴ θά-
λασσα. Γι’ αὐτὸ κατευθυνόμαστε στὴν καμπίνα.

Σὲ λίγο φθάνουμε στὸν ἀρσανὰ τοῦ μεγά-
λου Ρώσικου μοναστηριοῦ τοῦ Ἁγίου Παντελε-
ήμονος μὲ τοὺς χαρακτηριστικοὺς βολβοειδεῖς 
τρούλους καὶ τὸ ὀνομαστὸ ὡρολόγι μὲ τὴ με-
γάλη καμπάνα. Τὴ δεύτερη στὸν κόσμο, ὕστερα 
ἀπ’ ἐκείνη τοῦ Κρεμλίνου. Κόσμος πολὺς εἶναι 
στὸν ἀρσανά. Στὴν πλειονότητά τους Ρῶσοι. 
Στερήθηκαν γιὰ πάνω ἀπὸ ἑβδομήντα χρόνια 
τὴ γλυκιὰ θαλπωρὴ τῆς ὀρθόδοξης πίστης καὶ 
τώρα τρέχουν σὰν τὰ διψασμένα ἐλάφια, γιὰ νὰ 
τὴν ἀπολαύσουν. Πρόσθετος λόγος ποὺ ἔχουν 
ἔλθει τώρα ἐδῶ εἶναι καὶ ὁ ἐπικείμενος, τὸ ἑπό-
μενο Σάββατο, ἑορτασμὸς τῆς συμπλήρωσης 
χιλίων χρόνων ἀπὸ τὴν παρουσία Ρώσων μο-
ναχῶν στὸ Ἅγιον Ὄρος. Αὐτὸς θὰ γίνει μὲ τὴν 
παρουσία τοῦ Πατριάρχη τῆς Μόσχας Κυρίλ-
λου καὶ τοῦ Ρώσου Προέδρου Βλ. Πούτιν. Θὰ 
ἔχει δηλαδὴ πανηγυρικὸ χαρακτήρα.

Μετὰ τὸ Ρώσικο μοναστήρι ὁ καπετάνιος 
βάζει πλώρη γιὰ τὸ μοναστήρι τοῦ Ξενοφῶντος, 
ποὺ σὲ λίγο προβάλλει ἐνώπιόν μας. Δὲν εἶναι 
μακρινὴ ἡ ἀπόστασή του. Ἴσαμε νὰ «κάνεις» ἕνα 
τσιγάρο, ὅπως παρατηρεῖ φίλος συνταξιδιώτης.

Στὸ ἀρχονταρίκι τοῦ Ξενοφῶντος συνα-
ντοῦμε τὸν π. Θεωνὰ καὶ τοὺς λοιποὺς μονα-
χοὺς ποὺ διακονοῦν σ’ αὐτό. Μᾶς καλωσορί-
ζουν, μᾶς προσφέρουν τὸ καθιερωμένο ἁγιο-
ρείτικο κέρασμα καὶ μᾶς ὁδηγοῦν στὰ δωμάτια. 
Τακτοποιούμαστε καὶ στὶς ἔξι τὸ ἀπόγευμα 
ποὺ ἡ καμπάνα σημαίνει Ἑσπερινό, ὁδηγούμα-
στε στὸ Καθολικό. Ἔχει ἤδη ἀρχίσει ἡ ἑσπερινὴ 
Ἀκολουθία. Ὁ ναὸς εἶναι γεμάτος μοναχοὺς καὶ 
προσκυνητές. Δὲν ὑπάρχουν ὅμως ὄρθιοι, για-
τί, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ στασίδια, ἔχουν τοποθετηθεῖ 
καὶ καθίσματα. Εἶναι αὐτὴ μία πρωτοτυπία γιὰ 
τὸ Ἅγιον Ὅρος, πολὺ ὠφέλιμη καὶ ἐξυπηρετικὴ 
γιὰ τοὺς προσκυνητές, ποὺ αὐξάνουν πολὺ τε-
λευταίως.

Ἡ Ἀκολουθία ἐξελίσσεται ἤρεμα, ταιριαστὰ 
μὲ τὴ γαλήνια ἀπογευματινὴ ἀτμόσφαιρα. Οἱ 
χοροὶ τῶν ψαλτῶν ἀποδίδουν μὲ χάρη τὰ ἀνα-
στάσιμα ἐκκλησιαστικὰ μελωδήματα. Ἰδιαίτερα 
δὲ τὸ τροπάριο «Κύριε, τὸν παράλυτον οὐχ ἡ 

κολυμβήθρα ἐθεράπευσεν….». Εὔχεσαι νὰ μὴν 
τελειώσει ποτὲ αὐτὴ ἡ μουσικὴ πανδαισία, στὴν 
ὁποία διακρίνουμε μὲ χαρὰ τοὺς αὐταδελφοὺς 
συμπατριῶτες μας ἱερομονάχους π. Σεραφεὶμ 
καὶ π. Λουκᾶ, καθὼς καὶ τὸν ἐπίσης Λαρισαῖο 
μοναχὸ Παχώμιο.

Τάξη καὶ ἡσυχία χαρακτηρίζουν κατόπιν καὶ 
τὴν Τράπεζα τὴν ὥρα τοῦ βραδυνοῦ φαγητοῦ. 
Καθὼς καὶ τὴν ἐν συνέχειᾳ Ἀκολουθία τοῦ Ἀπο-
δείπνου, παρὰ τὸ πλῆθος τῶν προσκυνητῶν. Τὸ 
Ἀπόδειπνο εἶναι ἡ τελευταία κοινὴ λατρευτικὴ 
σύναξη τῶν μοναχῶν. Μετὰ ἀπ’ αὐτὸ ἀποσύρο-
νται στὰ κελλιὰ γιὰ τὴν ἀτομική τους προσευχή, 
τὸν Κανόνα τους.

Ἀποσυρόμαστε κι ἐμεῖς στὸ Ἀρχονταρίκι, 
στὴ μεγάλη αἴθουσα τοῦ ὁποίου μας ἐπισκέ-
πτεται ὁ π. Σεραφείμ, μὲ τὸν ὁποῖο ἔχουμε γιὰ 
ὥρα ὠφέλιμη συνομιλία. Καὶ θὰ διαρκοῦσε αὐτὴ 
ἀκόμη περισσότερο, ἂν ἡ κούραση δὲν μᾶς 
ἀνάγκαζε νὰ ἀποσυρθοῦμε στὰ δωμάτια γιὰ 
ὕπνο.

Ὁ γλυκὸς ἦχος τῆς καμπάνας, ποὺ ἀντηχεῖ 
εὐχάριστα στὶς γύρω λαγκαδιὲς κι ὣς πέρα στὴ 
θάλασσα καὶ κάνει τὰ πουλιὰ νὰ πετοῦν τρο-
μαγμένα, ἀποτελεῖ τὸ πρωϊνό μας ξυπνητήρι. 
Ἐγειρόμαστε καὶ σπεύδουμε στὸ Καθολικό. Οἱ 
μοναχοὶ εἶναι στὰ στασίδια τοὺς κάτω νεύο-
ντες. Προσεύχονται κινοῦντες στὰ δάχτυλα τὰ 
κομποσχοίνια τους. Κάθε κόμπος καὶ μία εὐχή. 
Ἕνα «Κύριε ἐλέησον» πρὸς τὸν Πανοικτίρμονα 
Θεό. Ἡ προσευχὴ εἶναι τὸ κύριο μέλημά τους. 
Ἡ πιὸ μεγάλη προσφορὰ στὸν ἑαυτό τους καὶ 
στὸν κόσμο. Ἴσως αὐτὲς οἱ «ἐκ βαθέων» ἱκεσίες 
τους νὰ μᾶς κρατοῦν ἀκόμη ὡς ἄτομα καὶ ὡς 
κοινωνία μέσα στὸ χαλασμὸ ποὺ ζοῦμε. Αὐτὲς 
οἱ σκέψεις ἔρχονται αὐθόρμητα στὸ νοῦ μου 
καθὼς παίρνω θέση στὸ στασίδι ἀπέναντι ἀπ’ 
τοὺς ἱεροψάλτες κι ἀρχίζω νὰ ἀπολαμβάνω τὴν 
κυριακάτικη ὀρθρινὴ Ἀκολουθία, ποὺ τελεῖται 
μέσα στὸ Καθολικό. Ὅλες οἱ Κυριακάτικες Λει-
τουργίες γίνονται σ’ αὐτό.

Ψαλμωδίες καὶ ἀναγνώσματα, τάλαντα καὶ 
σήμαντρα ἠχοῦν εὐχάριστα μέσα στὴν πρωϊνὴ 
σιγαλιά. Καὶ ἐμφανίζουν τὸ ναὸ ὡς καλοτάξιδο 
καράβι ποὺ ὁδεύει πρὸς τὴν αἰωνιότητα. Εἶναι 
μία ἁπτὴ εἰκόνα τῆς «οὐριοδρομούσης» Ἐκκλη-
σίας.

Περισσότερο μεγαλειώδης ὅμως εἶναι στὴ 
συνέχεια ἡ θεία Λειτουργία, στὴν ὁποία προε-
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ξάρχει ὁ ἡγούμενος, πλαισιούμενος ἀπὸ ἱερο-
μονάχους τοῦ μοναστηριοῦ. Τόσο οἱ ἐκφωνή-
σεις τῶν ἱερέων, ὅσο καὶ ἡ μελωδικὴ χορωδιακὴ 
ἀπόδοση τῶν ὕμνων ἀπὸ τοὺς χοροὺς τῶν ἱε-
ροψαλτῶν, δημιουργοῦν μία εὐχάριστη ἀτμό-
σφαιρα, ποὺ κόβει τὴν ἔντονη τὴν ὥρα αὐτὴ 
διάθεση γιὰ ὕπνο. Δὲν ἐπιτρέπει κἄν τὴν ἀπο-
μάκρυνσή μας ἀπὸ τὸ ναὸ, οὔτε γιὰ λίγο. Οὔτε 
γιὰ νὰ δροσίσουμε τὰ πρόσωπά μας μὲ νερό, 
προκειμένου νὰ κατανικήσουμε τὴ νύστα, ποὺ 
μᾶς πολιορκεῖ.

Τὴ θεία Λειτουργία ἐπισφραγίζει ὁ θριαμ-
βευτικὸς ἀναστάσιμος παιάνας «Χριστὸς Ἀνέ-
στη…» καὶ ἀκολουθεῖ ἡ μετάβαση στὴν Τράπε-
ζα μὲ πομπή. Προηγεῖται ὁ ἡγούμενος, ντυμένος 
μὲ μανδύα καὶ κρατώ-
ντας πατερίτσα, ὅπως 
οἱ ἐπίσκοποι. Ἀκολου-
θοῦν οἱ ἱερεῖς, οἱ μο-
ναχοὶ καὶ ὅλοι οἱ προ-
σκυνητὲς. Ἴδια ἡ τάξη 
στὴν Τράπεζα, ὅπως καὶ 
κατὰ τὸ βραδυνὸ φαγη-
τό, τῆς προηγούμενης 
ἡμέρας. Μόνη διαφορὰ 
ἡ τέλεση τῆς Ἀρτοκλα-
σίας στὸ τέλος τοῦ φα-
γητοῦ. Τὸ «ὕψωμα» τῆς 
Παναγίας, ὅπως λένε.

Μετὰ τὴν Τράπε-
ζα, εὐχαριστοῦμε τὸν 
ἡγούμενο καὶ τοὺς κα-
λοὺς πατέρες γιὰ τὴ 
φιλοξενία καὶ τρέχουμε 
ν’ ἀνεβοῦμε στὸ πλοῖο, 
ποὺ θὰ μᾶς φέρει στὴν 
Οὐρανούπολη. Εἶναι τὸ 
τελευταῖο τῆς γραμμῆς. Φαίνεται ἤδη νὰ προ-
σεγγίζει στὸ λιμάνι.

Ἀπὸ τὸ πλοῖο ἀγναντεύουμε ὄμορφες ἁγιο-
ρείτικες ἀμμουδερὲς παραλίες καὶ λιμανάκια, 
γραφικὲς δασώδεις ἐκτάσεις πιὸ πάνω καὶ στὸ 
βάθος μακριά τῆς θάλασσας καΐκια μὲ βάρκες. 
Ὁ καιρὸς παρουσιάζει αἰσθητὴ βελτίωση σὲ 
σχέση μὲ χθές. Καὶ οἱ συζητήσεις δίνουν καὶ 
παίρνουν. Ἔτσι δὲν καταλαβαίνουμε πότε φθά-
νουμε στὴν Οὐρανούπολη. Τὴ μικρὴ πολίχνη 
ἔξω ἀπὸ τὸ Ὄρος μὲ τὸ πλῆθος τοῦ κόσμου 
στὴν ἀποβάθρα. Μοιάζει πολύβουο μελίσσι τὴν 

ὥρα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ του. «Ἕνας κόσμος 
ποὺ ζεῖ σὲ μίαν ἄλλη, ὅλο πίκρες καὶ πόνους 
ζωὴ» κατὰ τὸν ποιητή.

Ἀκολουθώντας τοὺς λοιποὺς ἐπιβάτες βγαί-
νουμε σχεδὸν τελευταῖοι στὴν ξηρά, ἀκολου-
θώντας δύο γέροντες μοναχούς. Προχωροῦν 
ἄνετα, μὲ ἠρεμία, χωρὶς ἄγχος καὶ βιασύνη. 
Εἶναι οἱ νικητὲς τῆς ζωῆς. Ἔχουν συλλάβει ἁπλὰ 
τὸ νόημά της. Γνωρίζουν πῶς τὸ πιὸ σπου-
δαῖο εἶναι νὰ μὴν χάσεις τὴν αἰωνιότητα. Καὶ γι’ 
αὐτὴν ἀγωνίζονται. Γιὰ νὰ κερδίσουν τὸ στοί-
χημά της.

Στὸν Πύργο τῆς Οὐρανούπολης μᾶς ἀναμέ-
νουν τὰ λεωφορεῖα. Ἐπιβιβαζόμαστε πάνω τους 
καὶ κινοῦμε γιὰ τὴ Λάρισα. Καθὼς προχωροῦμε 

ὅμως, στρέφουμε κάθε 
τόσο τὰ βλέμματα πίσω, 
γιὰ ν’ ἀντικρύσουμε τὸ 
ἁγιασμένο βουνό, ποὺ 
τόσο μίλησε κι ἔμεινε 
στὴν καρδιά μας. Καὶ 
οἱ συζητήσεις μας πε-
ριστρέφονται γύρω ἀπὸ 
ὅσα εἴδαμε, ἀκούσαμε, 
ζήσαμε κατὰ τὸ ὀλι-
γοήμερο προσκύνημά 
μας σ’ αὐτό. Ὑπῆρξε 
ἕνα ἀναβάπτισμα ψυ-
χοσωματικό. Μία τό-
νωση μέσα στὸ χάλι 
καὶ στὸ χαλασμὸ ποὺ 
ζοῦμε καὶ εὐτελίζει τὴ 
ζωή μας. Τὴν κάνει βά-
ρος ἀσήκωτο καθὼς 
ξεπουλιέται ἡ πατρίδα, 
καταστρέφεται ἡ οἰκο-
γένεια καὶ ἡ κοινωνία. 

Ὑποθηκεύεται τὸ μέλλον τῶν κατοπινῶν γενεῶν. 
Ἐκπατρίζονται οἱ νέοι καὶ ἰδίως οἱ ἐπιστήμονες. 
Καὶ ἀλλοιώνεται ἐθνολογικὰ καὶ θρησκευτικὰ ἡ 
σύσταση τοῦ πολιτισμοῦ μας.

Φθάνοντας στὴ Λάρισα, συμφωνοῦμε ὅλοι 
πὼς δὲν ὑπάρχει καλύτερο ἀντιστάθμισμα 
στὸν ὀρυμαδὸ τοῦ κακοῦ ποὺ μᾶς ἀπειλεῖ μὲ 
ἀφανισμό, ἀπὸ τὴν καταφυγὴ στὶς ρίζες μας. 
Στὴ ζωοδότρα παράδοση τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ 
τῆς Ὀρθοδοξίας. Καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι ἕνα 
τέτοιο μεγάλο κέντρο, πού ἀκτινοβολεῖ τὸ δυ-
νατὸ φῶς τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας.
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ΠΕΜΠΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΛΑΡΙΣΑΪΚΩΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη 3 Νοεμ-
βρίου 2016, στά πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ 

τῶν ἐν Λαρίσῃ Ἁγίων, ἡ πέμπτη, κατά σειρά, 
ἐπιστημονική ἡμερίδα Λαρισαϊκῶν Ἁγιολο-
γικῶν Σπουδῶν, πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μη-
τρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου στό φιλόξε-
νο ἀμφιθέατρο τοῦ Χατζηγιάννειου Πνευμα-
τικοῦ Κέντρου Λάρισας. Ἡ ἡμερίδα ξεκίνησε 
μέ προσευχή πρός τούς Αγίους τῆς Λάρισας 
καί καλωσόρισμα τῶν συμμετεχόντων ἀπό 
τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱ.Μ. Λαρίσης καί 
Τυρνάβου, Ἀρχιμ. Ἀχίλλιο Τσούτσουρα. Θε-
ματικό κέντρο τῶν ἐργασιῶν τῆς πέμπτης 
ἡμερίδας ἦταν ἡ προβολή τῆς προσωπικότη-
τας τοῦ Διονυσίου Φιλοσόφου, Μητροπολί-
του Λαρίσης καί τῆς ἱστορίας τῶν νεότερων 
μνημείων καί ναῶν τῆς πόλης.

Τό θέμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου ἦταν: «Οἱ 
Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, φίλοι τοῦ Θεοῦ καί πο-
λίτες τῆς Βασιλείας Του». Ἡ εἰσήγηση τοῦ 
Σεβασμιωτάτου παρουσίασε τήν ἁγιότητα 
ὡς γεγονός ἐκκλησιαστικό, τό ὁποῖο ἀφορᾶ 
τούς πιστούς ὡς μέλη ἑνός συγκεκριμένου 
σώματος, τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή 
τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία ὡς σῶμα Χριστοῦ 
καθιστᾶ Ἁγίους, γι’ αὐτό καί καλεῖται Ἁγία, καί 

εἶναι αὐτή ἡ ὁποία καθιστᾶ τά μέλη Της, μέλη 
τίμια τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἐπιπλέον ὅμως 
ἡ ἁγιότητα ἐπειδή εἶναι γεγονός ἐκκλησιαστι-
κό καθίσταται συγχρόνως καί γεγονός ἐσχα-
τολογικό, αὐτός δέ ὁ ἐσχατολογικός προσα-
νατολισμός περιγράφεται ἀπό τούς Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν ὅρο τῆς «φιλίας», ὡς 
τρόπου συγκεκριμένης σχέσης μέ τόν Χρι-
στό καί τήν Ἐκκλησία Του ἀλλά καί τοῦ ἐσχα-
τολογικοῦ εἰκονισμοῦ τους, ὡς πολιτῶν τῆς 
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 

Στήν συνέχεια εἰσηγητής ἦταν ὁ κ. Δημή-
τρης Παπάζης, ἀναπληρωτής καθηγητής 
Ἐκ κλησιαστικῆς Ἱστορίας τῆς Ἀνωτάτης Ἐκ-
κλησια στικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, ὁ 
ὁποῖος ἀνέπτυξε θέμα: «Διονύσιος Μητρο-
πολίτης Λαρίσης «Φιλόσοφος» ἤ Σκυλοσο-
φος» [1541(;)-1611]». 

Ὁ κ. Παπάζης ἀναφέρθηκε στήν γέννηση, 
τήν καταγωγή, τήν κουρά, τήν μόρφωση καί 
τήν διακονία τοῦ Διονυσίου στήν πατριαρχική 
αὐλή τῆς Κωνσταντινουπόλεως κοντά στόν 
ἀπό Λαρίσης κορυφαῖο Πατριάρχη Κωνστα-
ντινουπόλεως Ἱερεμία Β΄ Τρανό. Σχολίασε 
περιεκτικά τά τῆς πνευματικῆς συνδέσεώς 
του μέ αὐτόν, πού εἶχαν ὡς συνέπεια τήν 
ἐκλογή του ὡς Μητροπολίτη Λαρίσης ἀπό 
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τήν Μεγάλη Σύνοδο τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως τό 1593, ἡ ὁποία ἀνέδειξε τή Μητρόπολη 
Μόσχας σέ Πατριαρχεῖο καί δημιούργησε 
προϋποθέσεις πρόσφορες γιά τήν ὑποστήρι-
ξη τῶν ὑποδούλων ἀπό τόν ὁμόδοξο εὐσεβῆ 
Ρῶσο ἡγεμόνα Θεόδωρο. Κλείνοντας ἔκανε 
ἀναφορά στά γεγονότα τοῦ Νοεμβρίου 1600, 
τή διαφυγή τοῦ Φιλοσόφου στήν Ἰταλία καί 
τήν ἀπομάκρυνσή του ἀπό τό μητροπολιτικό 
θρόνο τῆς Λάρισας. 

Ἡ εἰσήγηση στήν συνέχεια τῆς κ. Παρα-
σκευῆς Παπαδημητρίου, Θεολόγου-Δρ. Βυ-
ζαντινῆς Τέχνης τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ 
Α.Π.Θ. εἶχε ὡς θέμα: «Τό τέμπλο τοῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης». 
Ἡ μνημειακή μορφή τοῦ τέμπλου τοῦ Μητρο-
πολιτικοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης, 
σύμφωνα μέ τήν κ. Παπαδημητρίου, ἀποπνέει 
ὕφος κλασικισμοῦ καί ἀκαδημαϊσμοῦ, σύμ-
φωνα μέ τίς τάσεις πού διαμορφώθηκαν ἤδη 
ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα. Ὀργανώνεται 
σέ τρεῖς ζῶνες. Στήν κάτω τοποθετοῦνται 
τά θωράκια, στή μεσαία ζώνη οἱ Δεσποτικές 
εἰκόνες καί ἕπεται ἡ ἄνω ζώνη μέ τίς εἰκόνες 

τοῦ Δωδεκαόρτου καί τῶν Ἀποστολικῶν. Φέ-
ρει στήν ἀπόληξή του κομψό τριγωνικό ἀέ-
τωμα, τό ὁποῖο ἐπιστέφεται μέ ἁπλό Σταυρό. 

Τό τέμπλο, πέρα ἀπό τή σπουδαιότητα πού 
παρουσιάζει συμβολικά, ὅπως ὅλα τά τέμπλα, 
ἔχει κάτι τό ἰδιαίτερο. Ξεδιπλώνει τήν ἱστορία 
σπουδαίων προσωπικοτήτων, πού ἄφησαν βα-
θιά ἴχνη στόν τόπο μας. Ξεκινώντας τήν ἔρευ-
να κατέληξε ἡ κ. Παπαδημη τρίου «δέν εἴχαμε 
κανένα γραπτό στοιχεῖο γιά τό τέμπλο τοῦ 
ναοῦ. Μέ μόνα στοιχεῖα τίς ὑπογραφές τῶν 
καλλιτεχνῶν καί τίς θύμησες ὅσων ἔζησαν τά 
γεγονότα, προσπαθήσαμε νά ξεδιπλώσουμε 
τόν μίτο καί νά ἀνακαλύψουμε τήν ἐνδιαφέ-
ρουσα ἱστορία τοῦ τέμπλου τῆς πόλης μας». 

Τέλος, ὁ κ. Νικόλαος Παπαθεοδώρου ἰα-
τρός-ἱστορικός ἐρευνητής μίλησε μέ θέμα: 
«Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου Λαρί-
σης. Ἱστορική διαδρομή». Ὁ ἱερός ναός τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου εὑρίσκεται σήμερα στό κέ-
ντρο τῆς ὁμώνυμης συνοικίας, ἡ ὁποία κατά 
τούς τελευταίους χρόνους τῆς τουρκοκρα-
τίας ὀνομαζόταν Παράσχου μαχαλάς. Στήν 
εἰσήγησή του ὁ ὁμιλητής ἀναφέρθηκε στούς 
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Ἀνοῖξτε τήν πόρτα  
τῆς καρδιᾶς σας

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Μᾶς ἔχουν ἀνάγκη...

ταπεινούς χώρους λατρείας 
πού ὑπῆρχαν στήν περιοχή 
τῆς συνοικίας πρίν ἀνεγερθεῖ 
τό 1857 ἡ βασιλική τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου. Ἐν συνεχείᾳ περιέ-
γραψε τήν ἀρχιτεκτονική τοῦ 
ναοῦ, τήν ἐσωτερική διακό-
σμηση καί τό κωδωνοστάσιο, 
τόν τεράστιο αὔλειο χῶρο, τίς 
ἱστορικές στιγμές πού συν-
δέθηκαν μέ τόν ναό κατά τήν 
πορεία τῶν 105 περίπου χρό-
νων ζωῆς του. Ὁ κ. Παπαθεο-
δώρου ἔκλεισε τήν εἰσήγησή 
του μέ μία σύντομη περιγραφή τοῦ νέου ση-
μερινοῦ μεγαλοπρεποῦς ναοῦ.

Τήν ἡμερίδα ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνά-
τιος, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τούς ὁμιλητές 
καί τό ἀκροατήριο γιά τήν συμμετοχή τους 
καί ἐπεσήμανε τό ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τῆς Ἱ. 
Μητρόπολης γιά τήν ἀνάδειξη ὁποιωνδήπο-
τε νέων στοιχείων σχετικά μέ τούς τοπικούς 
ἁγίους καί γενικότερα μέ τήν ἱστορία τῆς 
Μητροπόλεως καί τῆς ἐπαρχίας της. Ἀνακοί-
νωσε τήν χαρά τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας α) γιά 
τήν μετονομασία τῆς ὁδοῦ τῆς πόλεως ἀπό 
Διονυσίου Σκυλοσόφου σέ Διονυσίου Φιλο-
σόφου καί β) γιά τήν ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως τοῦ σχετικοῦ πονήματος καί τῆς 

σπουδαίας ἐπιστημονικῆς 
μελέτης τοῦ Ἐλλογιμωτάτου 
Καθηγητοῦ κ. Δημητρίου Πα-
πάζη, σχετικά μέ τήν ζωή, τήν 
δράση καί τό ἔργο τοῦ Ἱερο-
μάρτυρος Διονυσίου, τοῦ Φι-
λοσόφου, ἐνῶ εὐχήθηκε σέ 
ὅλους τούς παρισταμένους 
οἱ Ἅγιοι τῆς Λάρισας νά τούς 
ἐνδυναμώνουν καί νά τούς 
στηρίζουν στόν καθημερινό 
τους ἀγώνα, εἰδικά στίς δύ-
σκολες αὐτές μέρες γιά τήν 
πατρίδα μας. 

Τήν ἐκδήλωση συντόνισαν ὁ Πρωτο-
σύγκελλος π. Αχίλλιος Τσούτσουρας καί ὁ 
κ.Χαράλαμπος Στεργιούλης, Δρ. Βυζαντινῆς 
Φιλολογίας τοῦ Α.Π.Θ. Μεταξύ ἄλλων πα-
ρευρέθηκαν ὁ Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Ἀπό-
στολος Καλογιάννης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης 
κ. Χρῆστος Καλομπάτσος, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. 
Γεώργιος Σούλτης, ὁ πρόεδρος τοῦ παραρτή-
ματος τῆς Π.Ε.Θ. Λάρισας κ. Δημήτριος Οἰκο-
νόμου, ἡ Προϊσταμένη Ἐφορείας Βυζαντινῶν 
Ἀρχαιοτήτων κ. Σταυρούλια Σδρόλια, ὁ Διευ-
θυντής τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Ὁ 
Ἅγιος Ἀχίλλιος» κ. Ἠλίας Παπαδόπουλος, ἡ 
δημοτική σύμβουλος κ. Μαίρη Καμηλαράκη, 
πολλοί ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως, ἀρκετοί κα-
θηγητές καί πλῆθος κόσμου.
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Μεγαλοπρεπῶς καί μέ κάθε ἐκκλησιαστική 
λαμπρότητα ἑορτάσθηκαν οἱ τοπικοί ἅγιοι 

τῆς Λαρισαϊκῆς Ἐκκλησίας στή κοινή σύναξη καί 
ἑορτή τους τό πρωτοκύριακο τοῦ Νοεμβρίου. 
Ἔτσι μετά τήν ἡμερίδα τῶν Λαρισαϊκῶν ἁγιολο-
γικῶν σπουδῶν πού διεξήχθη στήν Λάρισα ἀπό 
διακεκριμένους ἐπιστήμονες καί πολλές ἀκόμη 
πλούσιες λατρευτικές ἐκδηλώσεις πού ἔλαβαν 
χώρα τίς ἡμέρες αὐτές στήν τοπική Ἐκκλησία, 
πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 5 Νοεμβρίου 
2016 τό ἀπόγευμα ἡ πάνδημη ὑποδοχή τῶν 
ἱερῶν λειψάνων καί τῆς ἱερᾶς καί χαριτοβρύτου 
ἁγίας εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Ἀρμενιώτισσας 
στόν προαύλειο χῶρο τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ἱε-
ροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης, παρι-
σταμένων τῶν εὐλαβῶν ἱερέων τοῦ Θεοῦ τοῦ 
Ὑψίστου καί σύμπαντος τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ.

Στήν ὑποδοχή καί τόν πανηγυρικό ἑσπερι-
νό τῆς ἱερᾶς συνάξεως τῶν ἐν Λαρίσῃ διαλαμ-
ψάντων Ἁγίων χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ἀρχιεπίσκοπος Μπουζαίου κ. Κυπριανός 
καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης 
καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος, ἐνῶ ἔψαλλε πολυμε-
λής χορός ἐκλεκτῶν Ἱεροψαλτῶν ὑπό τήν δι-
εύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
καί Διδασκάλου κ. Ἀθανασίου Παναγούλη. Στό 
κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Μπουζαίου κ. Κυπριανός ἀναφέρθηκε πολύ 
εὔστοχα στήν χάρη καί τήν δύναμη τῶν Ἁγίων 
καί ἐπικαλέσθηκε αὐτήν τήν χάρη τους ἀλλά καί 
τήν θεία τους εὐλογία.

ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ Η ΕΟΡΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΞΗ

ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΛΑΡΙΣΗ ΑΓΙΩΝ

Τήν ἑπομένη ἡμέ-
ρα, Κυριακή 6 Νοεμ-
βρίου 2016 τό πρωί, 
τελέσθηκε πανηγυρι-
κό Ἀρχιερατικό συλ-
λείτουργο, στόν κα-
τάμεστο ἀπό πιστούς 
χριστιανούς Ἱερό Ναό 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου, 
στό ὁποῖο χοροστά-
τησε ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης 
Θεσσαλιώτιδος καί 
Φαναριοφερσάλλων 
κ. Τιμόθεος καί συνιε-

ρούργησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς Μπου-
ζαίου κ. Κυπριανός καί Λαρίσης καί Τυρνάβου 
κ. Ἰγνάτιος, μαζί μέ πλειάδα ἱερέων καί μέ τήν 
συμμετοχή πολλῶν Ἱεροψαλτῶν, ἀναγνωστῶν, 
μαθητῶν καί ἱεροπαίδων. Στό γεμάτο ἀπό θε-
ολογικά μηνύματα κήρυγμά του ὁ Μητροπολί-
της Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθεος ἀναφέρθηκε 
στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας, κα-
θώς καί στήν ζέουσα πίστη τῶν Ἁγίων καί στό 
πῶς Ἐκεῖνοι κατόρθωσαν νά φτάσουν σέ ὕψη 
ἁγιότητος, δίδοντας καθημερινά τήν μαρτυρία 
τῆς πίστεώς τους καί βιώνοντας τόν Χριστό σέ 
κάθε ἔκφανση τῆς ἐπιγείου ζωῆς τους. Κάλεσε 
δέ τούς πιστούς νά μείνουν ἑδραῖοι καί ἀμετα-
κίνητοι στήν Ὀρθόδοξη πίστη, πού καθημερινά 
ἀναδεικνύει ἁγίους, ὁσίους καί μάρτυρες!
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Τούς φιλοξενουμένους Σεβασμιωτάτους 
Ἀρχιερεῖς προσφώνησε διά θερμῶν λόγων ὁ 
Σεβσμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ἰγνάτιος, καλω-
σορίζοντάς τους στήν πόλη αὐτή τῶν Ἁγίων καί 
τῶν Ὁσίων.

Πολύ συγκινητική ἦταν ὅμως καί ἡ παρου-
σία πολλῶν νέων ἀνθρώπων πού περίμεναν 
ἀρκετή ὥρα στήν οὐρά, προκειμένου νά ἀσπα-
σθοῦν τά ἱερά λείψανα καί τήν ἁγία εἰκόνα τῆς 
Θεομήτορος, πού ἦλθε ἀπό τό εὐλογημένο 
χωριό τοῦ Ἀρμενίου γιά νά στηρίξει καί νά 

ἐνδυναμώσει τίς καρδιές τῶν πιστῶν. Το ἀπό-
γευμα τῆς Κυριακῆς τελέσθηκαν ἐνώπιον τῶν 
ἱερῶν λειψάνων ὁ μεθέορτος ἑσπερινός τῶν 
ἐν Λαρίσῃ Ἁγίων καί ἐψάλλησαν οἱ χαιρετισμοί 
τους, πού εἶναι ποίημα, ὅπως καί ὁλόκληρη ἡ 
ἀσματική ἀκολουθία τοῦ φιλαγίου Μητροπο-
λίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ, 
ἐνῶ ὅλοι οἱ εὐλαβεῖς χριστιανοί συνέψαλλαν 
τό ἀπολυτίκιο τῶν Ἁγίων καί τῆς Παναγίας τῆς 
Ἀρμενιώτισσας, ἐπικαλούμενοι τήν χάρη τους 
καί τήν εὐλογία τους!
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Τὸ ἔπος τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, 
εἶναι «ἕνα ἀπόλυτα μοναδικὸ γε-

γονὸς στὴν ἱστορία μας καὶ ἀπὸ τὴν ἄπο-
ψη τῶν περιστάσεων … καὶ τῶν διαστά-
σεων ποὺ πῆρε», ὅπως τὸ χαρακτήρισε ὁ 
Παναγιώτης Κανελλόπουλος, στὶς 3 Μα-
ΐου 1984, στὴν ἱστορική του ὁμιλία γιὰ 
τὸν ἑορτασμὸ συμπλήρωσης 80 ἐτῶν ἀπὸ 
τὴν ἔναρξή του. Καὶ γιατί ὁ Παναγιώτης 
Κανελλόπουλος, ὁ σπουδαῖος αὐτὸς φι-
λόσοφος, πολιτικὸς καὶ ἀκαδημαϊκὸς τοῦ 
προσέδωσε αὐτὸν τὸν χαρακτηρισμό; Γιὰ 
τέσσερις λόγους· α) γιατί ὅλοι κι ὅλοι οἱ 
Ἕλληνες ποὺ ἀγωνίστηκαν πολεμώντας 
γιὰ νὰ διατηρήσουν τὴν ἑλληνικὴ ταυτό-
τητα τῆς Μακεδονίας καὶ ἀνῆκαν σὲ μα-
χόμενα ἔνοπλα σώματα δὲν ξεπερνοῦσαν 
τοὺς δύο χιλιάδες. Κι ὅπως ὁ ἴδιος σημειώ-
νει: «ποτὲ στὴν ἱστορία μας τόσο λίγοι δὲν 
πρόσφεραν στὸν Ἑλληνισμὸ τόσα πολλὰ 
σὲ τόσο μικρὸ χρονικὸ διάστημα.1»· β) για-
τί ὁ ἀγώνας τῶν Μακεδονομάχων ἦταν 
πολὺ σκληρός, ἀφοῦ δροῦσαν κάτω ἀπὸ 
συνθῆκες ἀσφυκτικές. Ἡ ὕπαιθρος ἦταν 
γεμάτη παγίδες καὶ τὰ βουνὰ ἔκρυβαν θα-
νάσιμους κινδύνους· γ) γιατί οἱ Ἕλληνες 
ἄργησαν νὰ ξυπνήσουν καὶ νὰ συντα-
χθοῦν πίσω ἀπὸ τὰ μαχόμενα ἀντάρτικα 
σώματα. Χρειάσθηκε, γράφει ὁ Π. Κανελ-
λόπουλος: «πολλὴ δουλειά, ὀργανωτικὴ 
ἱκανότητα… συντονισμὸς ἐνεργειῶν σὲ 
χώρα ποὺ βρισκόταν κάτω ἀπὸ τὸν ζυγὸ 
ἑνὸς ἰσχυροῦ μακροχρόνιου κατακτητῆ, 

1. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Τὸ ἱστο-
ρικὸ νόημα τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, Ἀθήνα 
1984, σ. 20. 

Οἱ ἀπαρχὲς τοῦ 

Μακεδονικοῦ Ἀγώνα

τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας»2 γιὰ νὰ 
ἀφυπνισθοῦν οἱ Ἕλληνες καὶ τέλος δ) ὁ 
ἀγώνας αὐτὸς ἦταν ταυτόχρονα πολε-
μικὸς καὶ πολιτιστικός. «Τὴν Μακεδονία 
τὴν ἔσωσαν –δηλαδὴ ἀπέτρεψαν τὸν κίν-
δυνο νὰ τὴ χάσει ὁ Ἑλληνισμὸς– καὶ τὰ 
ὅπλα ἀλλὰ καὶ ἡ παιδεία.3»

Πότε καὶ πῶς 
ἀρχίζει νὰ ἀλλάζει 
ἡ κατάσταση στὴν 
Μακεδονία; Ἀπὸ 
τὰ τέλη τοῦ 19ου 
αἰ., ὅταν ἀρχίζουν 
σιγὰ-σιγὰ νὰ σχη-
ματίζονται ἔνοπλα 
ἑλληνικὰ σώμα-
τα στὰ ἐδάφη τῆς 
τουρκοκρατούμε-
νης Μακεδονίας. 
Χαρακτηριστικὸ 
παράδειγμα· ὁ σλαβόφωνος καπετὰν Κώτ-
τας. Ὁ Κώττας ξεκίνησε τὴν δράση του τὸ 
1897. Ἀνυπότακτο πνεῦμα, ἔτρεφε μεγάλο 
μῖσος γιὰ τοὺς τούρκους κατακτητές, γι' 
αὐτὸ καὶ ἀρχικὰ ἐντάχθηκε στὴ βουλγα-
ρικὴ «Ἐσωτερικὴ Μακεδονικὴ Ἐπανα-
στατικὴ Ὀργάνωση» (VMRO), ποὺ δια-
κήρυσσε τὸν ἀλυτρωτισμό της μὲ τὸ σύν-
θημα «Ἡ Μακεδονία στοὺς Μακεδόνες». 
Γρήγορα ὅμως ἦρθε σὲ ρήξη μαζί τους καὶ 
ἄρχισε νὰ συντονίζει τὴν ἔνοπλη δραστη-
ριότητα τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου τῆς περι-
οχῆς. Ὁ Κώττας, ἐπίσης, ἐνέπνεε φόβο καὶ 

2. Κανελλόπουλος, Τὸ ἱστορικὸ νόημα τοῦ 
Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, σ. 21.

3. Κανελλόπουλος, Τὸ ἱστορικὸ νόημα τοῦ 
Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, σ. 25.

τοῦ Χαράλαμπου Στεργιούλη
Φιλολόγου - Δρ. Βυζαντινῆς Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Α΄ μέρος

Καπετάν Κώττας
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στοὺς Τούρκους καὶ ὅσοι τόλμησαν νὰ τὸν 
ἀψηφήσουν βρῆκαν κακὸ τέλος στὰ χέρια 
του. Σημαντικὸ ρόλο στὴ μεταστροφὴ του 
ἔπαιξε καὶ ἡ γνωριμία του μὲ τὸν Γερμανὸ 
Καραβαγγέλη, τὸν μαχητικὸ μητροπολίτη 
Καστοριᾶς.

Λίγο νωρίτερα, τὸ 1894, στὴν Ἀθήνα 
εἶχε ἱδρυθεῖ ἀπὸ Ἕλληνες ἀξιωματικοὺς 
ἡ Ἐθνικὴ Ἑταιρεία, στὰ πρότυπα τῆς Φι-
λικῆς Ἑταιρείας. Σκοπός της ἡ ἀναζωπύ-
ρωση τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος τῶν Ἑλλή-
νων καὶ ἡ προπαρασκευὴ τῆς ἀπελευθέρω-
σης τῶν ἀλύτρωτων ἀδελφῶν. Γρήγορα ἡ 
δράση της ἐξαπλώθηκε κι ἐκτὸς Ἑλλάδας, 
στοὺς Ἕλληνες τῆς ὁμογένειας, ἐξασφα-
λίζοντας ἔτσι τεράστια οἰκονομικὰ μέσα 
καὶ μεγάλη ἐπιρροή. Ἡ Ἐθνικὴ Ἑταιρεία 
ἀρχικὰ ἀνέλαβε νὰ συντονίσει τὴν ὀργά-
νωση καὶ δράση ἀντάρτικων ὁμάδων ἀπὸ 
παλιοὺς καπετάνιους καὶ ἀρματολοὺς τῆς 
Μακεδονίας ποὺ εἶχαν καταφύγει στὴ 
Θεσσαλία. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ σώματα ποὺ 
ἀνέλαβε νὰ συντονίσει καὶ νὰ ὑποστηρί-
ξει ἡ Ἐθνικὴ Ἑταιρεία ἦταν τὸ σῶμα τοῦ 
καπετὰν Ἀθανασίου Μπρούφα.

Ἀρχὲς Ἰουλίου τοῦ 1896 ὁ Μπρού-
φας μὲ τὴν ὁμάδα του ἀποβιβάσθηκε στὴ 
Σκάλα Ἐλευθεροχωρίου (σημερινὴ Με-
θώνη, στὶς βόρειες ἀκτὲς τῆς Πιερίας) καὶ 
κατευθύνθηκε πρὸς τὸ Βέρμιο. Τὴν ἑπό-
μενη χρονιὰ (1897) τὸ σῶμα τοῦ Μπρού-
φα, καταδιωκόμενο συνεχῶς ἀπὸ ἰσχυρὰ 
τουρκικὰ ἀποσπάσματα, εἰσῆλθε στὴν 
περιοχὴ τοῦ Μοριχόβου. Στὴ συνέχεια 
ἀναγκάστηκε νὰ στραφεῖ ἀνατολικὰ 
κι ἔφτασε στὸ Σιδηροκάστρο. Γρήγορα 
ὅμως φεύγει κι ἀπὸ κεῖ πρὸς τὸ Καβα-
ντάρτσι (Τίκβες). Ἐκεῖ περικυκλώθηκε 
ἀπὸ τουρκικὸ τάγμα στρατοῦ ὕστερα 
ἀπὸ προδοσία Βουλγάρων. Ἐπακολού-
θησε δεκατετράωρη μάχη. Πάρα πολλοὶ 
Τοῦρκοι σκοτώθηκαν, ἀλλὰ τὸ σῶμα τοῦ 
Μπρούφα διαλύθηκε. Ὁ ἴδιος τραυμα-
τίστηκε στὸν μηρό, κατόρθωσε ὅμως νὰ 
ξεφύγει ἀπὸ τὸν κλοιὸ καὶ νὰ κρυφτεῖ 
σ’ ἕνα σπίτι παρακείμενου χωριοῦ. Ἐκεῖ 
κατὰ μία ἐκδοχὴ πέθανε ἀπὸ αἱμορραγία 
καὶ κατ’ ἄλλους αὐτοκτόνησε μὲ δηλητή-

ριο. Ὑπῆρξε ἀπὸ τοὺς πρώτους νεκρούς 
τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα.

Ὁ ἀτυχὴς ὅμως Ἑλληνο-τουρκικὸς πό-
λεμος τοῦ 1897 ἐπέφερε τὴ διάλυση τῆς 
Ἐθνικῆς Ἑταιρείας, καθὼς σύμφωνα μὲ 
τὸν Κωνσταντῖνο Ἀβτζιγιάννη: «οἱ ἐνέρ-
γειες τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας, οἱ ὁποῖες 
εἶχαν φθάσει οὐσιαστικὰ νὰ ὑπερκαλύ-
πτουν αὐτὲς τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης, 
τελικὰ εἶχαν καταστροφικὰ ἀποτελέ-
σματα, καθὼς ὁ μεγαλοϊδεατισμὸς καὶ 
ὁ ὑπέρμετρος πατριωτισμὸς ποὺ ἐξεδή-
λωνε ἦταν ἁπλῶς ἀδύνατον νὰ ὑλοποι-
ηθοῦν μὲ τὰ μέσα τὰ ὁποῖα διέθετε ἡ 
Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ νὰ υἱοθετηθοῦν ἀπὸ 
τοὺς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι πρωταγωνι-
στοῦσαν τότε στὸ πολιτικὸ προσκήνιο.4» 
Εἶχε ὅμως ἀφήσει πίσω της καὶ ἀναμμέ-
νη τὴ σπίθα γιὰ νέους ἀγῶνες. Ὁ στενὸς 
σύνδεσμος μεταξὺ τῶν μελῶν της –κυρί-
ως νεαρῶν ἀξιωματικῶν– ἡ ἐνασχόληση 
αὐτῶν τῶν ἀξιωματικῶν μὲ τὴ συγκρό-
τηση ἀνταρτικῶν σωμάτων, ἡ γνωριμία 
τους μὲ τοὺς πρώτους μακεδονομάχους 
καὶ ὁ πατριωτικὸς ἰδεαλισμὸς τους «πολὺ 
σύντομα θὰ τοὺς ξανάφερναν κοντὰ μὲ 
σκοπὸ τὴν ὀργάνωση νέων ἀγώνων ἀπὸ 
διαφορετικὴ βάση αὐτὴ τὴ φορὰ γιὰ τὴν 
ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας.5»

Ἔτσι ἀπὸ τὸ 1897 καὶ μέχρι τὸ 1904 
τὴν ὥρα ποὺ τὸ ἐπίσημο ἑλληνικὸ κρά-
τος δὲν εἶχε τὴν παραμικρὴ ἀνάμειξη σὲ 
ὁποιαδήποτε δράση, νεαροὶ ἀξιωματικοί, 
ὅπως ὁ Παῦλος Μελᾶς, ὁ Κωνσταντῖνος 
Μαζαράκης-Αἰνιὰν κ.ἄ. βρίσκονται σὲ 
συνεχῆ ἐπαφὴ μεταξύ τους ἀλλὰ καὶ μὲ 
παράγοντες στὴν Μακεδονία καὶ τὴν 
Ἤπειρο. Ἡ ἀνακίνηση τοῦ ζητήματος τοῦ 
ἀγώνα στὴ Μακεδονία θὰ ξεκινήσει μετὰ 
τὴν ἐξέγερση τοῦ Ἴλιντεν, στὶς 20 Ἰουλίου 
1903. Ἀρχικὰ τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἐπέδειξε 
ἀδιαφορία γιὰ τὰ ὅσα συνέβησαν μὲ τὴν 

4. Κωνσταντῖνος Ε. Ἀβτζιγιάννης, Ὁ Μα-
κεδονικὸς Ἀγώνας τόμ. Ι, [Πολεμικὴ Ἱστορία 
τοῦ Ἔθνους], σ. 80.

5. Ἀβτζιγιάννης, Ὁ Μακεδονικὸς Ἀγώνας 
Ι, σ. 80.
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πρώτη αὐτὴν ὀργανωμένη ἀπόπειρα τοῦ 
βουλγαρικοῦ στοιχείου στὴ Μακεδονία 
καὶ Θράκη.

Ἂν ἀνατρέξουμε ὅμως, στὰ ἀπομνημο-
νεύματα τῶν Μακεδονομάχων δυστυχῶς 
θὰ ἀπογοητευθοῦμε ἀπὸ τὴ στάση τῆς 
ἑλληνικῆς κυβέρνησης. Γράφει ὁ Ναοὺμ 
Σπανός, μακεδονομάχος ὁπλαρχηγὸς ἀπὸ 
τὸ Ἄργος Ὀρεστικό, ποὺ στὰ 1903 βρι-
σκόταν στὴν Ἀθήνα, γιὰ νὰ ζητήσει βοή-
θεια καὶ ὁδηγίες ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος: 

«Κατὰ τὶς 4 Ἰουνίου 1903 ἔλαβα ἐπι-
στολὴν ἀπὸ Π. Μάντσην, ἐργοστασιάρχην 
ἐκ Παγκαρόβου Μοναστηρίου, διὰ τῆς 
ὁποίας μοῦ ἔγραφεν ὅτι εἰς τὰς 20 Ἰουλίου 
οἱ Βούλγαροι θὰ κηρύξωσιν τὴν ἐπανά-
στασιν εἰς τὴν Μακεδονίαν. ‘‘Ἔστω πρὸς 
γνῶσιν σου’’, μοῦ ἔλεγε.

Ἀμέσως μὲ τὴν ἐπιστολὴν ἐπῆγα εἰς 
τὸν κ. Δραγούμην. Ἀφοῦ τὴν ἐδιάβασεν, 
μὲ ἔστειλεν εἰς τὸν γεν. γραμματέα τοῦ 
Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Πανᾶν. 
Ἐπῆγα, τὴν διάβασε, καὶ τοῦ λέγω: ‘‘Δὲν 
πρέπει νὰ ἀφήσωμε νὰ γίνεται ἐπανάστα-
σις ἀπὸ Βουλγάρους. Καὶ ἡμεῖς οἱ Μακε-
δόνες νὰ πᾶμε ἐναντίον τῶν βουλγαρικῶν 
συμμοριῶν.» Μοῦ λέγει: ‘‘Καλὴ ἡ ἰδέα σου, 
κάμε ὅ,τι ξεῦρεις. Τὸ ἐπίσημον κράτος δὲν 
θὰ ἀνακατευθῆ· ὑπάρχουν λόγοι’’.

Σηκώθηκα κι ἔφυγα…
Ἐντὸς ἕξι ἡμερῶν ἑτοίμασα τριάκοντα 

δύο ἄντρες. Τοὺς ὅρκισα, ἐφρόντισα διὰ 
ὅπλα κ.λπ. … Εἶχα παλικάρια Μακεδό-
νας καὶ τοὺς ἔστειλα εἰς δύο δόσεις εἰς τὰ 
σύνορα· εἰς τὴν τρίτην ἀποστολὴν ἦτο νὰ 
φύγω καὶ ἐγώ. Κατέβηκα εἰς Πειραιᾶ, μὲ 
ἀκολουθοῦσεν ὅμως ὁ ἐνωμοτάρχης Οἰκο-
νόμου… Μοῦ εἶπε πὼς μὲ θέλει ἡ ἀστυνο-
μία. Μὲ ἔστειλαν εἰς Ἀθήνας. Ἐκεῖ ὁ δι-
ευθυντὴς τῆς ἀστυνομίας μοῦ λέγει: ‘‘Κα-
πετάνιε, ἔχω διαταγὴ νὰ σὲ ἀπελάσω’’ καὶ 
διέταξε νὰ μὲ βαστήξουν.

Τότε ἔγραψα κάρτα εἰς τὸν κ. Μελᾶν μὲ 
ὅλα τὰ συμβάντα. Ὁ Μελᾶς ἦλθεν ἀμέσως 
μὲ τὸ ποδήλατον, ἀφοῦ προηγουμένως 
ἐπῆγεν εἰς τὸν κ. πρωθυπουργόν. Λέγει 
εἰς τὸν διευθυντήν: ‘‘Πῶς ἀπεφασίσατε 
νὰ ἀπελάσετε τὸν καπετὰν Ναοὺμ καὶ νὰ 

τὸν παραδώσετε εἰς τοὺς Τούρκους; Εἶναι 
ἐντροπή. Νὰ τὸν ἀφήσετε ἐλεύθερον’’.

Ὁ διευθυντὴς μὲ συνεβούλεσε ὅτι δὲν 
πρέπει νὰ φεύγουν ὁμάδες, διότι ἡ Τουρ-
κία θὰ εὕρη ἀφορμὴν νὰ μᾶς κηρύξη τὸν 
πόλεμον.

Τὴν ἄλλην ἡμέραν ἐπῆρα τηλεγράφη-
μα ἀπὸ τοὺς ἄνδρας μου ἀπὸ τὴν Καλα-
μπάκα (σύνορα τότε τοῦ ἑλληνικοῦ κρά-
τους μὲ τὴν Τουρκία) ὅτι συνελήφθη ὅλο 
τὸ σῶμα (ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες) καὶ νὰ τοὺς 
στείλω χρήματα νὰ ἔλθουν πίσω.»6 Τέ-
τοιου εἴδους βοήθεια καὶ ὁδηγίες ἔλαβε 
ὁ καπετὰν Ναοὺμ ἀπὸ τὸ ἐπίσημος ἑλλη-
νικὸ κράτος.

(Συνεχίζεται)

6. Α. Κωστόπουλος-Β. Κωτουλοπούλου-
Κωστοπούλου, Ὁ Μακεδονικὸς Ἀγώνας, 
Ἱστορικὸ Ἀνθολόγιο, γ΄ ἔκδοση, Μαλλιάρης 
Παιδεία, Θεσσαλονίκη 2014, σ. 193.

Μακεδονομάχοι. Στὸ κέντρο 
εἰκονίζεται ὁ καπετὰν Ναοὺμ
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Ἡμέρα τιμῆς ἡ 13η Δεκεμβρίου γιά τήν ἐθελόντρια 
γυναίκα, ὅπως τήν καθιέρωσε ὁ Σεβαστός Πατρι-

άρχης μας γιά νά τιμήσει τήν γυναίκα τῆς προσφορᾶς, 
τῆς ἀγάπης, τῆς φιλανθρωπίας. Τίς γυναῖκες πού σε-
μνά καί ἀθόρυβα προσφέρουν καθημερινά καί ἔγιναν 
βοηθοί στό ἔργο πού ἐκεῖνος ἐμπνεύστηκε.

Ὅμως τοῦτες τίς Χριστουγεννιάτικες μέρες, μιά 
γλυκιά νοσταλγία πλημμυρίζει τήν ψυχή μου. Μιά νο-
σταλγία γιά κάποια πρόσωπα πού τόσο πρόωρα ἔφυ-
γαν ἀπό κοντά μας. Σέ δύο φίλες ἀγαπημένες πού ἀπό 
τή πρώτη στιγμή στάθηκαν ἀρωγοί στό ἔργο του ὅταν 
πρωτοῆλθε στή Λάρισα σάν νέος μητροπολίτης. 

Στίς δύο πρῶτες κυρίες τῆς ΛΟΓΙΑΣ στενές συνερ-
γάτισσες τοῦ Σεβασμιότατου κ.κ. Ἰγνατίου. Τοῦ ἀνθρώ-
που τῆς ὑπομονῆς καί τῆς ἀγάπης, τοῦ ἀνθρώπου 
πού ἐμπνεύστηκε καί δημιούργησε ὅλο αὐτό τό ἔργο 
σέ αὐτή τήν εἰκοσαετία.

Γιατί ἡ Λάρισα μέσα σέ αὐτή τήν εἰκοσαετία ἀπέ-
κτησε ἐκκλησιαστικά ἱδρύματα, πού ποτέ δέν εἴχαμε 
φανταστεῖ, ραδιοφωνικό σταθμό στούς 96,3 καθημε-
ρινός σύντροφός μας, δανειστική βιβλιοθήκη, τράπεζα 
αἵματος, σχολές γονέων, νεανικές συντροφιές, στέγη 
γερόντων στό Ἀρμένιο, τό Κρίκειο Ὀρφανοτροφεῖο 
Θηλέων, τόν Ἐπιούσιο καί ἄλλα. Ἱδρύματα πού μέ 
πολύ κόπο ἔφτιαξε ὁ Δεσπότης μας καί βρῆκαν πα-
ρηγοριά χιλιάδες ψυχές. Εἰδικά τώρα πού ἡ χώρα μας 
βρέθηκε στή δίνη μεγάλης κρίσης.

Σ’ αὐτές τίς δύο κυρίες λοιπόν, μέ πολλή ἀγάπη 
καί νοσταλγία θέλω νά ἀναφερθῶ γιατί ἔζησα ἀπό κο-
ντά ὅλο τό μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς τους.

Τήν Ντίνα Καραμπάτσα τήν δασκάλα μας καί τήν 
Λίτσα Καντώνια τήν ἀρχόντισσα, πού ἀθόρυβα γλυ-
κιές, ὑπομονετικές βρέθηκαν δίπλα του ἀπό τήν πρώ-
τη ἡμέρα ἀρωγοί στό ἔργο του. Πρῶτες στά δέματα γιά 
τούς ἀπόρους, πρῶτες στίς ἐπισκέψεις στά ἱδρύματα, 
στίς ἐπισκέψεις σέ σπίτια γερόντων, πρῶτες στό ἔρα-

Νοσταλγία γιά δύο ἀγαπημένα πρόσωπα 
τοῦ ἐθελοντισμοῦ στή Λάρισα

νο τῆς ἀγάπης. Μέ πόσο μεράκι φτιάχναμε δεματάκια 
γιά τά παιδιά τῆς παιδιατρικῆς ἤ τοῦ γηροκομείου στό 
τόσο φιλόξενο σπίτι τῆς Λίτσας.

Τώρα ξεφυλλίζοντας παλιά τεύχη τοῦ «ΤΑΛΑ-
ΝΤΟΥ» τίς βλέπω νά χαμογελᾶνε μέσα ἀπό παλιές 
ἐξορμήσεις. Στούς Ἁγίους Τόπους, στό Σινά, στοῦ Ἰορ-
δάνη, στήν Καππαδοκία, στό Οἰκουμενικό Πατριαρ-
χεῖο, στή Πάτμο καί ἀλλοῦ. Πόσες ἀναμνήσεις πλημ-
μυρίζουν τήν ψυχή μου.

Ὅμως ἐκεῖ πού ἔνοιωσα πόσο ἀλήθεια ἄξιζαν ἦταν 
ἡ 1η ἡμέρα λειτουργίας τοῦ «Ἐπιουσίου». Τό παλιό 
ἐγκαταλειμμένο ὑπόγειο τοῦ Ἐπισκοπείου πού παλιό-
τερα εἶχε φιλοξενήσει ἑκατοντάδες ταλαιπωρημένους 
πρόσφυγες ἀπό τήν Ἀλβανία εἶχε μετατραπεῖ σέ μία 
σύγχρονη τραπεζαρία. Μιά κουζίνα ἀστραφτερή καί 
ὅλα γύρω πεντακάθαρα. Ἔτσι ἤθελε ὁ Δεσπότης μας 
γιά νά μήν νοιώθουν οἱ ἄνθρωποι πού θά σιτίζονται 
ἐκεῖ ἄσχημα ἤ ἄβολα. Νά νοιώθουν οἰκογενειακή θαλ-
πωρή. Ἦταν Ἀπρίλιος τοῦ 2002. Ὁ  Ὑπεύθυνος Ἱερέας 
τῶν συσσιτίων εἶχε δώσει ἐντολή: «Τήν πρώτη ἡμέρα 
θά μαγειρέψουν οἱ κυρίες τῆς ΛΟΓΙΑΣ μετά θά ἀνα-
λάβουν οἱ ἐνορίες». Ἦταν Μ. Σαρακοστή. Τό φαγητό 
σουπιές μέ πιλάφι, σαλάτα, ἐλιές καί φροῦτο. Μερίδες 
90. Οἱ 60 μερίδες γιά ἄτομα πού θά ἔτρωγαν στήν 
τραπεζαρία καί 30 γιά αὐτούς πού θά ἔπαιρναν τό φα-
γητό πακέτο γιά τό σπίτι.

Πανικός! Πώς θά τά βγάζαμε πέρα, καμιά μας δέν 
εἶχε ἀνάλογη ἐμπειρία. Στή ΛΟΓΙΑ ἤμασταν ὅλες καί 
ὅλες τέσσερις γυναῖκες. Θά ἔχουμε μάγειρα; Τόλμησα 
νά ρωτήσω τόν ὑπεύθυνο. «Σιγά μήν σᾶς φέρω καί 
τή ΒΕΦΑ» ἦταν ἡ ἀπάντηση. Καί τότε ἡ πρόνοια τοῦ 
Θεοῦ. «Γυναίκα ἀνδρεία τίς εὑρίσκει» λέει κάπου ὁ 
ὕμνος. Μη σέ νοιάζει, μήν πανικοβάλλεσαι, μοῦ εἶπε ἡ 
κυρά δασκάλα, θά ἔλθουμε καί ἐμεῖς , ἐγώ καί ἡ Λίτσα 
καί κάποιες ἄλλες. Καί ἦρθαν πρωί - πρωί.

Ἀκόμα τίς θυμᾶμαι μία πρός μία. Ἡ Ἄννα ἀπό τόν 
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Τύρναβο, ἡ Λένα μέ τήν ἀδερφή της τήν Φανή, ἡ Βαϊ-
τσα, ἡ κα Εὐανθία, ἡ Δήμητρα. «Καλῶς τά κοριτσάκια» 
τίς καλωσόρισε ἡ Ντίνα. «Τίς ποδιές καί τώρα δου-
λειά». Καί μέ τόσο μεράκι, τόση ἀγάπη, πού δέν νοιώ-
σαμε οὔτε στιγμή ὅτι κουραστήκαμε. Νά βλέπω τή Λίτσα 
νά ἁρπάζει κάτι τεράστιες κατσαρόλες, νά τίς βάζει στό 
νεροχύτη καί νά τίς τρίβει καί νά τίς λαμποκοπάει. Ποιά; 
Ἡ Λίτσα πού στό σπιτικό της εἶχε δυό καί τρεῖς βοη-
θούς. Ποιά; Ἡ Ντίνα, ἡ διανοούμενη, ἡ πολυγραφότατη 
πού ἔμαθε γράμματα σέ χιλιάδες παιδιά στά χωριά τῆς 
Θεσσαλίας. Ἡ μιά γέννημα θρέμμα τῆς Σαμαρίνας νά 
σιγοτραγουδᾶ: «Ἐσεῖς μωρέ παιδιά βλαχόπουλα, παιδιά 
τῆς Σαμαρίνας» περήφανη πάντα γιά τήν καταγωγή της 
καί ἡ ἄλλη μιά πανέξυπνη Μωραΐτισσα νά κάνει ἐθνικό 
ὕμνο της τό: «Γειά καί χαρά σας Μωραΐτες ἀδερφοί». 

Αὐτές τίς στιγμές νοσταλγῶ καί σᾶς ἀφιερώνω τίς 
σκέψεις μου. Τό μυαλό μου ταξιδεύει στά Χριστού-
γεννα τοῦ 1991 πού ἑκατοντάδες πρόσφυγες ἀπό τήν 
Ἀλβανία εἶχαν πλημμυρίσει τό χῶρο τοῦ Ἐπισκοπείου. 
Δεκέμβρης μήνας κρύο, παγωνιά, καί ἐσύ Ντίνα μέ 
ἐντυπωσίασες βγάζοντας τό παλτό σου νά σκεπάσεις 
μία παγωμένη Βορειοηπειρώτισσα μέ ἕνα μωρό στήν 
ἀγκαλιά. Καί ἐσύ Λίτσα ἕνα βράδυ πῆρες μαζί σου, μιά 
οἰκογένεια ἀπό τά Τίρανα μέ δυό μικρά παιδιά καί τά 
φιλοξένησες στό σπίτι σου γιά ἕξι ὁλόκληρους μῆνες. 
Πῆρες δασκάλα νά μάθουν τά παιδιά ἑλληνικά καί τά 
ἔστειλες στό ὠδεῖο γιατί τούς ἄρεσε πολύ ἡ μουσική. 

Τώρα μεγάλες κοπέλες πιά, ἐκεῖνα τά κουτσούβε-
λα, τίς εἴδαμε στήν ἐξόδιο ἀκολουθία τῆς Λίτσας καί 
συγκινηθήκαμε. Παίζουν καί οἱ δυό βιολί σέ ὀρχήστρα 
τῶν Ἀθηνῶν. 

Αὐτές ἦταν οἱ δύο θαυμαστές ἐθελόντριες ἡ Λί-
τσα καί ἡ Ντίνα πού θά μποροῦσα νά γράψω σελίδες 
ὁλόκληρες γιά τίς ἄδειες τσέπες τῆς Λίτσας ἀλλά καί 
τοῦ Στέλιου τοῦ συζύγου της πού ἔδιναν ἁπλόχερα σέ 
ὅποιον ζητοῦσε. Ἡ φιλανθρωπία ἦταν γι’ αὐτούς τρό-
πος ζωῆς. Καί εὐτυχῶς ὁ σπόρος πού ἐκεῖνοι ἔσπειραν 
ἔγινε καρπός καί ὅπως λέει καί ὁ σοφός λαός μας: 
«Τό δέντρο ἀπό τούς σπόρους του φαίνεται». Κι ἐσεῖς 
εὐτυχῶς ἀφήσατε καλή σπορά, τά ἄξια παιδιά σας. 

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι, ὅ,τι κάνατε, τό κάνατε μέ πίστη 
καί ἀγάπη γιά ἐκεῖνον τόν Παντογνώστη. Γιατί καί οἱ 
δυό σας εἴχατε μία ἄδολη ἀγάπη, μιά πίστη ἁπλή πα-
ραδοσιακή ὅπως τῆς Λίτσας πού ἄναβε τά κούτσουρα 
στό τζάκι τό βράδυ τῆς νύχτας τῶν Χριστουγέννων καί 
ξενυχτοῦσε γιά νά κάνει παρέα στήν Παναγιά μας πού 
θά ἔφερνε τόν Θεάνθρωπο. Ἡ δέ Ντίνα ἕνα παγωμέ-
νο πρωινό πηγαίνοντας στόν Ἅγιο Ἀχίλλειο βρῆκε στό 
δρόμο μία γριούλα ἀνήμπορη, τή γνώριζε ὅμως καλά 
πώς πήγαινε δυστυχῶς στήν ἐκκλησία γιά νά φωνάξει 
ἐναντίον τοῦ Μητροπολίτη μας, γιατί δυστυχῶς στή 
Λάρισα βιώσαμε καί τέτοια φαινόμενα, καί παρόλα 
αὐτά τήν βοήθησε νά ἀνέβει ἕως τό προαύλιο.

Αὐτές ἦταν δύο ἀπό τίς πρῶτες συνεργάτες ἐθε-
λόντριες τοῦ Μητροπολίτη μας. Καλές, γλυκιές, ὑπο-
μονετικές πού τόσο γρήγορα ἔφυγαν ἀπό κοντά μας. 
Πιστεύουμε ὅτι ἀπό ἐκεῖ ψηλά θά βλέπουν τό ἔργο 
τοῦ Δεσπότη πού τόσο στήριξαν νά συνεχίζεται καί νά 
μεγαλώνει. Οἱ ἐθελόντριες ἔγιναν ἑκατοντάδες, οἱ με-
ρίδες τοῦ ΕΠΙΟΥΣΙΟΥ ἀπό 90 ξεπερνοῦν πιά τίς 400 
τώρα μάλιστα πού ἡ κρίση ἔπληξε τή χώρα μας καί ὁ 
κόσμος ὑποφέρει, τό ἔργο τοῦ ἐθελοντισμοῦ θεριεύει 
καί ζοῦμε μέ τήν πίστη ὅτι ὑπάρχει ἐλπίδα. Ἐλπίδα πού 
μόνο Ἐκεῖνος ξέρει νά δίνει.

Θά ζοῦμε κάποιοι μέ τήν σκέψη σας, νομίζουμε 
ὅτι εἶναι ἀκόμα χθές πού σᾶς βρίσκαμε στό κήρυγ-
μα τοῦ Ἐπισκόπου τήν Τρίτη στόν Ἅγιο Νικόλαο. Πού 
πηγαίναμε γιά καφέ μετά τήν λειτουργία τοῦ Ἁγίου 
Ἀχιλλείου. 

Αὐτή τήν Τρίτη θά ἐκκλησιαστοῦμε καί θά νοιώ-
σουμε ὅτι εἶστε ἀνάμεσά μας, ἀέρινες, γλυκιές, στοργι-
κές, μάνες, σύζυγοι, φίλες μά πάνω ἀπ’ ὅλα ἐθελόντρι-
ες. Γιατί μόνο τότε οἱ νεκροί δέν λησμονιοῦνται ὅταν 
δέν τούς ξεχνᾶμε. Καί ἐμεῖς εἴμαστε σίγουροι ὅτι δέν 
σᾶς ξεχνᾶμε καί εὐχόμαστε ὁ Πανάγαθος Θεός νά σᾶς 
κατατάξει «Ἐν χώρᾳ ζώντων» καί σέ λίγες μέρες νά 
ἀκούσετε ἐκεῖ ψηλά μέ τά ἀστεράκια τοῦ οὐρανοῦ τήν 
Οὐράνια θεία μελωδία «Χριστός γεννᾶται Δοξάσετε».

Οἱ φίλες ἀπ’ τήν συντροφιά τῆς Τρίτης
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Διήρκεσαν μόλις 16 ἡμέρες! Ἦταν 
οἱ Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες αὐτόν τόν 

Αὔγουστο πού πέρασε στό Ρίο. Ἦταν ἐκεῖ 
πού ἀγωνίσθηκαν καί διέπρεψαν Ἑλληνό-
πουλα καί Ἑλληνοποῦλες. Οἱ 31οι Ὀλυ-
μπιακοί Ἀγῶνες πού κατέταξαν τήν Πα-
τρίδα μας στήν 23η θέση ἐπί συνόλῳ 206 
χωρῶν. Οἱ Νικηφόροι μας ἔφεραν στήν 
Πατρίδα 3 χρυσᾶ, 1 ἀσημένιο καί 2 χάλ-
κινα μετάλια!!! Ἡ πανελλήνια χαρά καί 
περηφάνεια ἔστειλε τούς παιᾶνες της στά 
μήκη καί τά πλάτη τῆς γῆς. Ἡ παρα-
γκωνισμένη τῶν Δυνατῶν Πατρίδα μας 
ἔψαλλε τόν Ἐθνικό Ὕμνο της ὁμόφωνα 
καί ὁμόψυχα! Τῆς 
Ἑλλάδας μας τόν 
Ἐθνικό Ὕμνο! Τόν 
Ὕμνο πού θεό-
πνευστα συνέθεσε 
ὁ Διονύσιος Σο-
λωμός καί μέσα 
στίς 158 τετράστι-
χες στροφές του 
περιέκλεισε τήν 
Ἑλλάδα ὁλάκερη. Τήν Ἑλλάδα ἀπό τοῦ 
αἰῶνος ἕως τοῦ αἰῶνος! Τόν Ὕμνο πού 
τό 1828 ὁ φίλος τοῦ Ποιητῆ, Νικόλαος 
Μάντζαρος, μελωποίησε ἀγγελοεμπνευ-
σμένα. Κι ἀπό τότε τά χείλη τῶν Ἑλλή-
νων βγάζουν τά ἐσώψυχά τους, σάν τήν 
τρανύτερή τους Ὁμολογία Πίστεως στήν 
Πατρίδα!!! Ὁ ἱερότερος σύνδεσμος Πατρί-
δας καί Ὀρθόδοξης Πίστης ὁμολογιακά 
ψάλλεται καί ἁπλώνει τήν ἠχώ, τόν ἀντί-
λαλο, τόν ἀπόηχο σέ γῆ καί σ’ οὐρανό. 
Σέ θάλασσα καί σέ ξηρά. Τά Ἑλληνόπου-
λα στούς Ὀλυμπιακούς τοῦ Ρίο νίκησαν! 
Τά Ἑλληνόπουλα ἔψαλαν! Τά Ἑλληνό-

πουλα δαφνοστεφανωμένα ἐπέστρεψαν 
στήν Πατρίδα μας. Δέν γκρεμίστηκαν 
τά τείχη τῆς Πόλης στήν ὑποδοχή τους, 
παρά μονάχα ἐκεῖνα τά νοερά καί μιση-
τά τείχη πού περιτείχισαν τήν Πατρίδα 
μας σάν κακοοφειλέτη καί κακοδιαχει-
ρίστρια τοῦ τραπεζικοῦ χρήματος πού 
διαφεντεύει τήν οἰκουμένη. Ὕψωσαν τούς 
θησαυρούς τῆς πυγμῆς καί τῆς ρωμαλέ-
ας Ἑλληνικῆς ψυχῆς σέ βάθρο πανύψη-
λο. Ἡ δόξα πέταξε καί στεφάνωσε τούς 
ἀγωνιστές... Τούς σύναξε μέ τούς ἄλλους 
νικητές τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων ἀπό 
τό μακρυνό 776 π.Χ. μέχρι καί τοῦ σύγ-

χρονου 2016. Μαζί 
μέ τούς Ὀλυμπιο-
νίκες πού ἀγωνί-
ζονταν μόνον σ’ 
ἕνα ἄθλημα, τήν 
κούρσα σταδίου 
καί λάβαιναν ὡς 
ἔπαθλο ἕνα κλα-
δί ἐλιᾶς, νἆτοι 
οἱ Αὐγουστιανοί 

Ὀλυμπιονίκες τοῦ 2016 μέ τά ἐπιστήθια 
μετάλια σέ χρυσό, ἀσήμι καί χαλκό... Κι 
εἴχαμε περηφάνεια!!! Γιά τίς νίκες τους 
στά Στάδια...

Καί τότε ἦταν πού ἦρθαν στό νοῦ κά-
ποια ἄλλα Στάδια. Τοῦ 54 μέχρι καί τοῦ 
68 μ.Χ. Τοῦ 94 μέχρι καί τοῦ 96 μ.Χ. Τοῦ 
97 μέχρι καί τοῦ 116 μ.Χ. Τοῦ 118 μέχρι 
καί τοῦ 129 μ.Χ. Τοῦ 161 μέχρι καί τοῦ 
178 μ.Χ. Τοῦ 193 μέχρι καί τοῦ 212 μ.Χ. 
Τοῦ 235 μέχρι καί τοῦ 237 μ.Χ. Τοῦ 249 
μέχρι καί τοῦ 251 μ.Χ. Τοῦ 257 μέχρι καί 
τοῦ 259 μ.Χ. Καί τέλος τοῦ 285 μέχρι καί 
τοῦ 305 μετά Χριστόν. Στά στάδια τῆς 

Σταδια και Νικες
τῆς κ.  Ἰωάννας Δενδραμῆ
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Ρώμης κυρίως. Μέ θεατές νηστικούς γιά 
«ἄρτον καί θεάματα». Μέ καθήμενο σέ 
ὑψηλότατο βάθρο τόν ἑκάστοτε αὐτοκρά-
τορα πού ἦταν ...φιλολέων. Πού ἔτρεφε 
λιοντάρια. Μέ τήν πιό ἀκριβή τροφή: 
τήν σάρκα τῶν καταδιωκομένων Χρι-
στιανῶν. Τότε πού μέ δάφνινα στεφάνια 
στό κεφάλι του ὁ αὐτοκράτορας ἔδινε τό 
ἔναυσμα γιά τό πιό αἱμοβόρο καί ἄνισο 
ἄθλημα. Πάλη Χριστιανικῶν σωμάτων 
μέ νηστικά λιοντάρια. Ἐκεῖ νά δεῖς γεν-
ναίους καί γενναῖες κάθε ἡλικίας!!! Ἐκεῖ 
νά δεῖς Ὁμολογία Πίστεως!!! Ἐκεῖ νά δεῖς 
ἀτρόμητες ὑπάρξεις!!! 
Ἐκεῖ νά δεῖς σφρῖγος 
καί ῥώμη!!! Ἐκεῖ νά δεῖς 
ἀκρωτηριασμένες σάρ-
κες νά τρέχουν μέ μο-
ναδική ἀρτιμέλεια γιά 
τούς μακρυνούς Οὐρα-
νούς τῆς δόξης τοῦ 
Κυρίου!!! Πόση ἀγάπη 
γιά τήν Ἀγάπη στοίβα-
ξαν τά στάδια ἐκεῖνα!!! 
Ἀναρριγᾶς σάν τό σκε-
φτεῖς. Ἀναρριγᾶς σάν 
διαβάζεις στά ἡμερο-
λόγια Μνήμης Ἁγίων 
σελίδες ἄγραφες κάθε 
μέρα. Δέν χωρᾶνε οἱ 
20.000.000 ἑκατομμύρια καί πλέον μάρ-
τυρες τῶν Σταδίων τῶν ὑπό κυριαρχίαν 
αἱμοβόρων διωκτῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ. 
Δέν εἶναι σέ μᾶς καί σέ κανέναν γνω-
στά ὀνόματα καί ἡλικίες ἑκατομμυρίων 
καταδιωγμένων στή Γῆ πού βρῆκαν τό 
Ὑπεράγιο Καταφύγιό τους στήν Οὐράνια 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μας. Ἦταν ὅμως ὅλοι 
οἱ πιστοί ἐκεῖ! Ἦταν ὅλοι οἱ Ὁμολογητές 
τῆς Θείας Πίστεως! Καί ἔφευγαν σίγου-
ρα γιά τόν Ἐπουράνιο Βασιλέα μόνον 
ἡμέρες ἡλιόλουστες στή γῆ. Γιά νἆναι 
γεμάτα τά στάδια τῶν διωκτῶν καί 

νἄχουν πολλούς θεατές. Ἔτσι ἐνῶ ὅλων 
τῶν ἄμοιρων θεατῶν τά σαρκικά μάτια 
ἀντίκρυζαν αἷμα καί πληγωμένα μέλη 
καί ὑπολείμματα ἀπό σάρκες καταδιωγ-
μένων Χριστιανῶν, οἱ εὐτυχεῖς ἀνδρεῖοι 
Μάρτυρες τῆς Πίστεώς τους ἀντίκρυζαν 
τόν Βασιλέα τῶν ὅλων!!! Ἄθλιοι αὐτοκρά-
τορες διέταζαν τόν θάνατο. Καί οἱ ὑπέρο-
χοι ἄνθρωποι πού θεωροῦνταν νεκροί γι’ 
αὐτούς καί τελειωμένοι ἐχθροί τῆς αὐτο-
κρατορίας τους, ὁλοζώντανοι ἔφευγαν 
γιά τήν Αἰώνια Ἀθανασία!!! Οἱ δάφνες 
στά κεφάλια τῶν ἐντολοδόχων θανάτου 

γιά τούς ἀκλόνητους 
Χριστιανούς μοσχοβο-
λοῦσαν ἀπό γήϊνο χρυ-
σάφι καί δαφνίλα. Τά 
στεφάνια τῆς Δόξης 
τοῦ Κυρίου γιά κεφαλά-
κια παιδικά, ἐφηβικά, 
νεανικά, γηραλέα ἦταν 
ὁ Χρυσός! Ἦταν πού ὁ 
Ἴδιος ὁ Ἥλιος τῆς Δι-
καιοσύνης τούς ἔφερε 
στό Στερέωμά Του μέ 
ὅλο τόν περιούσιο λαό 
του τόν ἀγαπημένο!!! 
Οἱ μεγάλοι Νικητές 
ἐκείνων τῶν Σταδίων 
ἀφοῦ κατετρόπωσαν τά 

πάθη τους τά ἴδια, λαμπρυνόμενοι ἀπό 
τό Φῶς τό ἀνέσπερον στό ὁποῖο πίστε-
ψαν μέ ἀκλόνητη πίστη ἔμειναν ὁρόση-
μο πιστῶν, καί γνήσιων τέκνων τοῦ Θεοῦ 
γιά ὅλους τούς κατοπινούς Χριστιανούς. 
Διαχρονική θησαυρική ἀξία γιά ὅποιον 
βαπτίσθηκε. Γιά ὅποιον ζεῖ σέ χώρα 
Ὀρθόδοξη ἤ μή. Γιά ὅποιον ἀνενόχλητος 
ἀσκεῖ τά Θρησκευτικά του καθήκοντα ἤ 
γιά ὅποιον διώκεται ποικιλοτρόπως καί 
παντοιοτρόπως. Γιά ὅποιον ἀκούει τήν 
καμπάνα νά κελεύει ἔλα ἀδελφέ νά λει-
τουργηθεῖς ἤ γιά ὅποιον κρυφά κι ἀντί-
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κρυφα πάει σέ τόπο Λατρείας κεκρυμ-
μένο. Γιά ὅποιον εἶναι ἐλεύθερος καί γιά 
ὅποιον εἶναι ἀκόμη καί στίς μέρες μας 
αἰχμάλωτος... Γιά τούς Νικηφόρους 
Μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ δέν ἀκούσθηκαν 
παιᾶνες ἐπίγειας δόξης. Δέν ἐγράφησαν 
Ὕμνοι τότε οὔτε συνετέθησαν. Δέν ἐψάλη-
σαν ἀπό χείλη σαρκικά. Οἱ ἄγγελοι μο-
νάχα τούς ὑποδέχονταν ψάλλοντας τήν 
Δόξα τοῦ Κυρίου!!! Καί οἱ διωγμοί τῶν 
Χριστιανῶν Μαρτύρων τῶν Ἡρώων τῶν 
Σταδίων διήρκεσαν πάρα πολλά χρόνια. 
Ὄχι μόνον 16 ἡμέρες... 

Μακάρι τό παράδειγμά τους καθη-
μερινά καί καθεσπερινά νά τό φανταζό-
μαστε ἔστω. Ὅταν ἀκόμα δέν μᾶς διώκει 
κανείς ἄρχοντας. Ὅταν δέν εἶναι ἀκόμη 
ἡ δική μας ὥρα γιά τήν Ὁμολογία τῆς 

Πίστεώς μας. Ὅταν ἀκόμη δέν εἴμαστε 
στό στάδιο τοῦ διωγμοῦ ὅπως τότε στήν 
Σμύρνη πού τήν ἅγιασε τό κατακρε-
ουργημένο σῶμα τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ 
Ἁγίου Ἐπισκόπου πού ἔμεινε πιστός στήν 
Πίστη ἐκεῖ στό λιμάνι της καί ἀπό ἐκεῖ 
ἔφυγε συνοδεία ἀγγέλων γιά τόν λιμένα 
τῆς Σωτηρίας! Ὅταν ἀκόμη τό πάθος 
τοῦ μίσους ὁρκισμένων ἐχθρῶν τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ δέν μᾶς κάνει πυροτεχνήμα-
τα, ὅταν ἀκόμη δέν αἰχμαλωτιζόμαστε 
καί δέν ἀγνοοῦν τά ἀδέλφια μας γιά τήν 
κατάληξή μας. Μακάρι οἱ Μάρτυρες 
- ἥρωες τῆς Πίστεώς μας νά μᾶς ἐνδυ-
ναμώνουν ὅλους μας μέ τό παράδειγμά 
τους. Γιά νά δοῦμε κι ἐμεῖς τό ἔπαθλο. 
Νά γίνουμε ἄξιοι τῆς Νίκης. Γιά νά μήν 
χαθοῦμε στή χίμαιρα τῆς ἀναξιότητας...

www.imlarisis.gr
Ἀπό 1η Ἰουλίου ἕως 31 Αὐγούστου 2016

οἱ ἐπισκέψεις στήν Ἱστοσελίδα μας ἀνῆλθαν

σέ 26.238 !
Συνεχίζουμε δυναμικά!



Μᾶς ἀξίωσε ὁ Πανάγαθος Θεός καί κά-
ναμε τήν ἀπόβασή μας στό νησί τοῦ 

Ἁγίου Σπυρίδωνος. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι εἴχα-
με προγραμματίσει αὐτή τήν ἐξόρμησή μας 
ἀρκετό καιρό πρίν, ἀλλά κάποια ἐμπόδια 
στέκονταν πάντοτε καταλυτικά μπροστά μας 
καί διαρκῶς τήν ἀναβάλαμε. Ὥσπου ἦλθε τό 
πλήρωμα τοῦ χρόνου… Νέοι, φοιτητές καί 
ἐπιστήμονες πού συμμετέχουν στή δράση 
τοῦ Γραφείου Νεότητας τῆς Μητροπόλεως 
καί κάθε Σάββατο βράδυ συγκεντρώνονται 
στή φιλόξενη Κατακόμβη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης, ὅπου πραγματο-
ποιεῖται ἡ Σύναξη: «Ἐγώ, ἐσύ, ὁ Χριστός καί 

ἡ καθημερινότητά μας…», νωρίς τό πρωί, χα-
ράματα σχεδόν, ὁ καθένας μέ τό δισάκι του 
στόν ὦμο σπεύσαμε στό σημεῖο συνάντησης 
γιά νά ἐπιβιβαστοῦμε στά μέσα μεταφορᾶς! 
Ἤμασταν 155 πρόσωπα, γεμάτοι ἐνέργεια 
καί ἀνυπομονησία… μερικούς τούς πῆρε ὁ 
ὕπνος καί δυστυχῶς συνέχισαν νά «ὀνειρεύ-
ονται τήν Κέρκυρα»: ὅταν ξύπνησαν ἦταν 
ἤδη ἀργά! Μία ἀγωνία τήν εἴχαμε φυσικά, 
λόγω τῶν ἄσχημων καιρικῶν συνθηκῶν πού 
ἐπικρατοῦσαν - ἀλλά ἀπτόητοι ἀφήσαμε τήν 
ἐλπίδα μας στό Θεό καί σέ λίγες ὧρες εἴχα-
με φθάσει στό λιμάνι τῆς Ἠγουμενίτσας καί 
ἀπό ἐκεῖ στό νησί τῶν Φαιάκων…

ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΑ ΚΑΝΤΟΥΝΙΑ…
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Καί ξαφνικά τό σύννεφο ἔφερε βροχή, ἀλλά ἐμεῖς 
δέν μείναμε μοναχοί… ἐκλάβαμε τήν βροχή ὡς χαρά 
καί κατευθυνθήκαμε στό ναό τῶν Ἁγίων Πάντων! Στό 
ναό ὅλων τῶν Ἁγίων μας, ἑπομένως καμία μοναξιά, 
ἀντιθέτως γίναμε ἕνα μαζί Τους! Ὁ δικός μας π. Θεμι-
στοκλῆς μᾶς ὑποδέχθηκε, μᾶς καλωσόρισε, μᾶς μίλησε, 
μᾶς ἄνοιξε τήν καρδιά του, μᾶς κέρασε καί πολλά ἀκό-
μη… μαζί μας σέ ὅλο τό εὐλαβικό προσκύνημά μας...

Σέ λίγο φθάσαμε στό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Σπυ-
ρίδωνος. Ρίγη συγκινήσεως ἐνώπιον τοῦ ἀφθάρτου σκη-
νώματος. Ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως π. Ἰου-
στίνος μᾶς μίλησε γιά τόν Ἅγιο καί τά θαύματά του καί 
μᾶς προσέφερε ὡς εὐλογία, τό ἄνοιγμα τῆς Ἱερᾶς Λάρ-
νακος καί τήν εὐκαιρία νά ἀκουμπήσουμε μέ τά ἀνάξια 
χείλη καί χέρια μας τόν ἄγρυπνο φρουρό, ὄχι μόνο τοῦ 
νησιοῦ, ἀλλά καί ὁλόκληρης τῆς Ὀρθοδοξίας μας...
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Διασχίζοντας τά ὄμορφα καί γραφικά Κα-
ντούνια, στάση στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς 
Παναγίας. Ἐκεῖ καί τό λείψανο τῆς Ἁγίας Θε-
οδώρας. Ἀκόμη μία εὐλογία. Οἱ πατέρες τοῦ 
ναοῦ, ὁ πρωθιερεύς π. Σπυρίδων καί ὁ ἕτερος 
π. Σπυρίδων μᾶς ὑποδέχθηκαν μέ ὅλη τους 
τήν ἀγάπη…

Ἑπόμενος προορισμός ἡ Παναγία τῶν Βλα-
χερνῶν καί τό Κανόνι… κοντά μας ὡς ξεναγοί, 

ὁ φίλος π. Γεώργιος (αὐθεντικός Κερκυραῖος 
φιλόμουσος: μᾶς εἶπε καί τά τραγουδάκια του, 
δεχόμενος καί παραγγελιές) καί ὁ σεβαστός 
κ. Βλαχόπουλος (φιλόλογος καί ἀναγνώστης: 
ἱστορικός συνδυασμός παρελθόντος καί πα-
ρόντος)... οἱ πιό «σκληροτράχηλοι» ἀρχίζουν 
νά κατηφορίζουν… οἱ ἐναπομείναντες σκέ-
πτονται τήν ἀνηφόρα… καί οἱ μέν καί οἱ δέ 
πάντως τίς selfie τους τίς ἔβγαλαν…
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Ὥρα γιά φαγητό… καί ἔχουμε μία πεί-
να… μαζί μας καί οἱ νέοι πού κατευθύνει ὁ 
π. Θεμιστοκλῆς. Ἑνώνουμε ὅλοι τίς φωνές, 
τίς ἱκανότητες, τά χαρίσματα καί ξεκινάει ἕνα 
ὄμορφο γλέντι, πού μόνο ὅσοι ζοῦνε ἐντός 
τῆς Ἐκκλησίας γνωρίζουν τί σημαίνει…

Ἐπιστροφή στό Λιστόν. Ἐλεύθερη ὥρα. 
Καφεδάκι. Ψώνια. Ἀναμνηστικά. Κούμ κουάτ. 

Περιμένουν βλέπεις οἱ γονεῖς…
Ἀποχαιρετοῦμε τό νησί τοῦ Ἁγίου λαμ-

βάνοντας καί τήν εὐχή τοῦ Μητροπολίτου 
Κερκύρας κ. Νεκταρίου, τοῦ φιλόξενου οἰκο-
δεσπότου. Τό καράβι σαλπάρει… Οἱ Κερ-
κυραῖοι φίλοι μας στό λιμάνι γιά νά μᾶς κα-
τευοδώσουν… μέ ὑπόσχεση ὅτι σύντομα θά 
εἶναι κοντά μας…
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Ἰουλίου - Αὐγούστου 2016

Ἐντός τοῦ πλοίου καί ἡ ὁμάδα ποδοσφαί-
ρου τοῦ Ἀπόλλωνος Λαρίσης - ἔπαιζαν στήν 
Κέρκυρα. Κέρδισαν. Ἀφορμή γιά νά τούς 
συγχαροῦμε… βγαίνουν τά ὄργανα, οἱ σχετι-
κές γαργάρες καί τί τρανός χορός θά γένει… 
Ξεσηκώνονται ὅλοι οἱ ἐπιβάτες καί γινόμαστε 
ὅλοι μαζί μία μεγάλη παρέα. Μία συντροφιά 
μέ ἀρχηγό μας τόν Χριστό!

Καί πάλι στά λεωφορεῖα μέ προορισμό 
τήν ἀγαπημένη μας πόλη. Τήν πόλη τοῦ Ἁγίου 
Ἀχιλλίου. Τήν πόλη πού ἔχει ὡς Ποιμενάρχη 
της ἕναν Ἱεράρχη πού ἀγαπάει τούς νέους 
καί τό ἀποδεικνύει ὄχι μόνο μέ λόγια, ἀλλά 
μέ πράξεις. Σᾶς εὐχαριστοῦμε Σεβασμιώτατε 
Πατέρα μας…

Τό ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς πιό δύσκολο. 
Οἱ ἀναμνήσεις ζωηρές καί ζωντανές. Κάνου-
με τό Ἀπόδειπνό μας γιά νά εἴμαστε ἕτοιμοι. 
Λίγο μετά τά ξημερώματα φθάνουμε στόν 
δικό μας τόν παππού, τόν Ἅγιο Νικόλαό μας. 
Ἀκόμη μία ἐξόρμησή μας φθάνει στό τέλος. 
Ἕνα ταξίδι μέ πολλά ὀφέλη πνευματικά. Μέσα 
σέ μία ἐποχή πού καθημερινά τραγουδᾶ, 
ὑμνεῖ, ζωγραφίζει καί εἰκονοποιεῖ τόν κάθε 
λογῆς ἔρωτα, ἐμεῖς διαλέγουμε τόν Θεῖο 
Ἔρωτα, πού τόν συναντοῦμε στά πρόσωπα 
τῶν Ἁγίων μας καί στήν κοινωνία τῶν φίλων 
καί ἀδελφῶν μας.

Στά ἴδια μέρη νά ξαναβρεθοῦμε…
π. Ἰγνάτιος
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Χρονικά 
Μητροπόλεως

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἰγνάτιος

Ἀπό τόν ἁγιασμό τῶν ἐγκαινίων  
τῆς νέας περιφερειακῆς ὁδοῦ Λαρίσης

Ἀπό τόν ἁγιασμό τῶν ἐγκαινίων τοῦ νέου τμήματος 
Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας

Ἰουλίου - Αὐγούστου 2016

Σάββατο 2/7: (ἀπόγευμα) 
Παρέστη στόν ἁγιασμό, γιά 
τήν ἐπαναλειτουργία τοῦ Ἱε-
ροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν 
καί στόν ἑσπερινό, στόν ὁποῖο 
χοροστάτησε ὁ Μακαριώτα-
τος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, 
παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς 
Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυ-
λόπουλου.

Κυριακή 3/7: (πρωί) Συλλει-
τούργησε μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο 
κι ἄλλους Ἀρχιερεῖς, μέλη τῆς 
Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, στόν 
ἴδιο Ἱ. Ναό.

Τρίτη 5/7: (ἀπόγευμα) Τέ-
λεσε τόν ἁγιασμό τῶν ἐγκαινίων 
τῆς Λεωφόρου Καραμανλῆ στή 
Λάρισα, παρουσίᾳ τοῦ Περιφε-
ρειάρχου Θεσσαλίας κ. Κων. Ἀγο-
ραστοῦ καί τοῦ Δημάρχου Λαρι-
σαίων κ. Ἀποστόλου Καλογιάννη.

Κυριακή 10/7: (πρωί) Προέ-
στη στή Θεία Λειτουργία καί τέ-
λεσε τό 40νθήμερο μνημόσυνο 
τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως π. Ἀθα-
νασίου Ρούσσου στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου 
Ἀνδρέα Σαλαμῖνος.
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Παρασκευή 15/7: (μεση-
μέρι) Τέλεσε τόν ἁγιασμό τῶν 
ἐγκαινίων τοῦ νέου τμήματος 
Βιοχημείας - Βιοτεχνολογίας τῆς 
Σχολῆς Ἐπιστημῶν Ὑγείας τοῦ 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σάββατο 16/7: (πρωί) Τέ-
λεσε τό ἐτήσιο μνημόσυνο τῆς 
μακαριστῆς Παρασκευῆς Καρα-
μούζη, μητέρας τοῦ Πρωτοσυ-
γκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Μυτιλήνης π. Ἰακώβου, στήν 
Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτό-
κου Κορμπόβου Τρικάλων.

(ἀπόγευμα) Χοροστάτησε 
στόν πανηγυρικό ἑσπερινό καί 
κήρυξε τόν θεῖο Λόγο στόν Ἱ.Ν. 
Ἁγίας Μαρίνας Λαρίσης.

Κυριακή 17/7: (πρωί) Λει-
τούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο 
Λόγο στόν Ἱ. Μητροπολιτικό 
Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης.

Τρίτη 19/7: (ἀπόγευμα) Χο-
ροστάτησε στόν πανηγυρικό καί 
κήρυξε τόν θεῖο Λόγο στόν Ἱ.Ν. 
Προφήτη Ἠλία Λαρίσης.

Τετάρτη 20/7: (πρωί) Λει-
τούργησε στόν ἴδιο Ἱ.Ναό, ὅπου 
τόν θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Ἀρχι-
μανδρίτης π. Νικηφόρος Κοντο-
γιάννης.

Κυριακή 24/7: (πρωί) Λει-
ρούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο 
Λόγο στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό 
Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης, ὅπου 
τέλεσε τό 40νθήμερο μνημό-
συνο τῆς μακαριστῆς Βασιλικῆς 
Ἀθανασοπούλου, ἀδελφῆς τοῦ 
ἐπιτίμου Προέδρου τῆς «Χρι-
στιανικῆς Ἑστίας» Λαρίσης κ. 
Κωνσταντίνου Ἀθανασόπουλου.

Δευτέρα 25/7: (ἀπόγευμα) 
Χοροστάτησε στόν Πανηγυρικό 

Μέ τήν μοναστική ἀδελφότητα τῆς Ἱ. Μ. Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Κορμπόβου Τρικάλων

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό 
στόν  Ἱ.Ν. Ἁγίας Μαρίνης Λαρίσης

Ἀπό τήν πανήγυρη  
τοῦ  Ἱ.Ν. Προφήτου Ἡλιοῦ Λαρίσης
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Ἀπό τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος  
στή Βέροια

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό  
στήν Ἁγία Παρασκευή Τεμπῶν

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη στίς κατασκηνώσεις τῆς ΓΕΧΑ  
στή Σκοτίνα Πιερίας

Ἑσπερινό στό Ἱερό Προσκύνημα 
Ἁγίας Παρασκευῆς Τεμπῶν. 

Τρίτη 26/7: (πρωί) Λειτούρ-
γησε καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς 
τοῦ ὁμωνύμου χωρίου.

(ἀπόγευμα) Χοροστάτη-
σε στόν πανηγυρικό στόν Ἱ.Ν. 
 Ἁγίου Παντελεήμονος τῆς γυ-
ναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας 
Γλυκοφιλούσης Ραψάνης.

Τετάρτη 27/7: (πρωί)  Συλ-
λειτούργησε μέ πλειάδα Ἀρχιε-
ρέων στόν παλαιό Ἱ. Μητροπο-
λιτικό Ναό Ἁγίων Πέτρου καί 
Παύλου Βεροίας, γιά τά ὀνομα-
στήρια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Βεροίας κ. Παντελεήμονος.

Δευτέρα 1/8: (πρωί)  Χορο-
στάτησε στήν Ἀκολουθία τῆς 
Παρακλήσεως πρός τήν Ὑπερα-
γία Θεοτόκο, στή γυναικεία Ἱερά 
Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτό-
κου Πυργετοῦ.

Στή συνέχεια ἐπισκέφθηκε 
τίς Κατασκηνώσεις τῆς ΓΕΧΑ 
Λαρίσης, στή Σκοτίνα Πιερίας, 
καί μίλησε κατάλληλα πρός τούς 
κατασκηνωτές.

Τρίτη 2/8: (ἀπόγευμα) Χο-
ροστάτησε στήν Ἀκολουθία τῆς 
Παρακλήσεως στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου 
Νικολάου Στομίου.

Στή συνέχεια ἐπισκέφθηκε 
τίς Κατασκηνώσεις τῆς Χριστια-
νικῆς Ἑστίας Λαρίσης, στό Στό-
μιο, καί μίλησε κατάλληλα πρός 
τίς κατασκηνώτριες.

Τετάρτη 3/8: (ἀπόγευμα) 
Χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία 
τῆς Παρακλήσεως στόν Ἱ.Ν. Ἁγί-
ων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Συ-
κουρίου.
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Πέμπτη 4/8: (ἀπόγευμα) 
Χοροστάτησε στόν Πανηγυρικό 
Ἑσπερινό στόν Ἱ.Ν. Μεταμορ-
φώσεως τοῦ Σωτῆρος 1ης Στρα-
τιᾶς καί προέστη στή λιτάνευση 
τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος.

Σάββατο 6/8: (πρωί) Λει-
τούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο 
Λόγο στόν Ἱ.Ν. Μεταμορφώ-
σεως τοῦ Σωτῆρος Στεφανοβι-
κείου, ὅπου προχείρισε Πρωτο-
πρεσβύτερο τόν Ἐφημέριο τῆς 
Ἐνορίας π. Ἰωάννη Γρατσούνα 
καί χειροθέτησε τρεῖς νέους 
Ἀναγνῶστες τῆς Ἐνορίας.

Κυριακή 7/8: (πρωί) Λει-
τούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο 
Λόγο στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Κωνστα-
ντίνου καί Ἑλένης Λαρίσης.

(ἀπόγευμα) Χοροστάτη-
σε στήν Ἀκολουθία τῆς Παρα-
κλήσεως στόν Ἱ.Ν. Ζωοδόχου 
Πηγῆς Ἀργυροπουλίου, ὅπου 
προχείρισε Πρωτοπρεσβύτε-
ρο τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας π. 
Κωνσταντῖνο Τσιγάρα.

Δευτέρα 8/8: (ἀπόγευμα) 
Χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία 
τῆς Παρακλήσεως στόν Ἱ.Ν. Γε-
νεσίου τῆς Θεοτόκου Σπηλιᾶς, 
ὅπου προχείρισε Πρωτοπρε-
σβύτερο τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνο-
ρίας π. Ἀθανάσιο Φλῶρο.

Τρίτη 9/8: (ἀπόγευμα) Χο-
ροστάτησε στήν Ἀκολουθία τῆς 
Παρακλήσεως στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου 
Ἀθανασίου Μελίας, ὅπου προ-
χείρισε Πρωτοπρεσβύτερο καί 
Πνευματικό τόν Ἐφημέριο τῆς 
Ἐνορίας π. Βασίλειο Γκουνέλα 
καί χειροθέτησε Ἀναγνώστη καί 
Ψάλτη τόν Πρωτοψάλτη τοῦ Ἱ. 
Ναοῦ.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη στίς κατασκηνώσεις  
τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας στό Στόμιο Λαρίσης

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό  
στόν  Ἱ.Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος  

στήν 1η Στρατιά Λαρίσης

Ἀπό τήν πανήγυρη τοῦ  Ἱ.Ν. Μεταμορφώσεως  
τοῦ Σωτῆρος Στεφανοβικείου
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Ἀπό τήν παράκληση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου  
στήν ὀρεινή Σπηλιά μέ τόν νέο Πρωτοπρεσβύτερο  

π. Ἀθανάσιο Φλῶρο

Μέ τόν νέο πρωτοπρεσβύτερο  
π. Κωνσταντῖνο Τσιγάρα

Ἀπό τήν παράκληση τῆς  Ὑπεραγίας Θεοτόκου  
στή Μελία μέ τόν νέο Πρωτοπρεσβύτερο  

π. Βασίλειο Γκουνέλα

Τετάρτη 10/8: (ἀπόγευμα) 
Χοροστάτησε στήν Ἀκολου-
θία τῆς Παρακλήσεως στόν Ἱ.Ν. 
Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης 
Ἀμυγδαλέας.

Πέμπτη 11/8: (πρωί) Δέχθη-
κε στό γραφεῖο του τόν Σεβ. 
Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. 
Γεώργιο.

Παρασκευή 12/8: (βράδυ) 
Χοροστάτησε στήν Ἀκολου-
θία τῆς Παρακλήσεως καί στόν 
Ἑσπερινό τῆς ἱερᾶς Ἀγρυπνίας, 
πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θε-
οτόκου, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό 
Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης.

Κυριακή 14/8: (πρωί) Συ-
μπροσευχήθηκε ἀπό τοῦ ἱεροῦ 
Βήματος στόν Ἱ.Ν. Παναγίας 
Ἑκατονταπυλιανῆς Πάρου.

(ἀπόγευμα) Παρέστη στόν 
Πανηγυρικό Ἑσπερινό, στόν ἴδιο 
Ἱ. Ναό, προσκεκλημένος τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου Παροναξίας 
κ. Καλλινίκου.

Δευτέρα 15/8: (πρωί) Πα-
ρέστη στό ἀρχιερατικό συλλεί-
τουργο, στόν ἴδιο Ἱ. Ναό, ὅπου 
κήρυξε τόν θεῖο Λόγο, καί στή 
συνέχεια προέστη στη λιτάνευση 
τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας. 

Πέμπτη 18/8 καί Παρα-
σκευή 19/8: Συμμετεῖχε στίς 
ἐργασίες τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συ-
νόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος γιά τόν μῆνα Αὔγουστο.

Σάββατο 20/8: (πρωί) Λει-
τούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο 
Λόγο στόν Ἱ.Ν. Παμμεγίστων 
Ταξιαρχῶν Καρίτσας, ὅπου τέ-
λεσε τό τριετές μνημόσυνο τοῦ 
μακαριστοῦ ἀρχιμανδρίτου π. 
Παύλου Χαρίση.
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Κυριακή 21/8: (πρωί) Λει-
τούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο 
Λόγο στόν Ἱ. Μητροπολιτικό 
Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης.

Δευτέρα 22/8: (ἀπόγευ-
μα) Παρέστη στόν Πανηγυρικό 
Ἑσπερινό στόν Ἱ.Μ. Παναγίας 
Φανερωμένης Νέας Μηχανιώ-
νας, προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί 
Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου.

Τρίτη 23/8: (πρωί) Προέστη 
στό πολυαρχιερατικό συλλεί-
τουργο στόν ἴδιο Ἱ. Ναό καί κή-
ρυξε τόν θεῖο Λόγο. 

Κυριακή 28/8: (πρωί) Λει-
τούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο 
Λόγο στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου 
Σαλαμῖνος καί τέλεσε τό ἐτή-
σιο μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου 
ἀδελφοῦ του Κωνσταντίνου.

Ἀπό τήν ἀγρυπνία γιά τήν Θεομητορική ἑορτή  
στόν  Ἱ.Μ.Ν. τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου

Ἀπό τήν Θ. Λειτουργία  
στόν  Ἱ.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Καρίτσας

Ἀπό τήν πανήγυρη τῆς Παναγίας Φανερωμένης  
στή Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης
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ΡΑΔ ΙΟΦΩΝ ΙΑ 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου

96,3 FM stereo
Ἡ φωνή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας στό Ραδιόφωνο

Τηλ.: 2410 624.926

Καθημερινό 
Συσσίτιο Ἀπόρων

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου.

Ἐνισχύστε 
τήν φιλανθρωπική μας 

δραστηριότητα!

Στεῖλτε τίς συνεργασίες σας στό «Τάλαντο»
Τό περιοδικό δέχεται συνεργασίες τῶν ἀναγνωστῶν μέ ἄρθρα σχετικά μέ τήν 
ὕλη του. Παρακαλοῦμε τά ἄρθρα πού ἀποστέλλετε νά εἶναι καθαρογραμμένα καί 
νά μήν ξεπερνοῦν τίς 3 χειρόγραφες σελίδες.

Ἡ Διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ εἶναι:
Ἱερά Μητρόπολις Λαρίσης καί Τυρνάβου, 

γιά τό περιοδικό «Τό Τάλαντο», Ἰωαννίνων 3, 413 34, Λάρισα.

Κ Ο Υ Π Ο Ν Ι  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Σ
Γιά νά γραφτεῖτε συνδρομητές στό περιοδικό «Τό Τάλαντο», συμπληρῶστε καί στεῖλτε τό κουπόνι 

στή διεύθυνση: Ἱερά Μητρόπολις Λαρίσης καί Τυρνάβου, γιά τό περιοδικό «Τό Τάλαντο», 
Ἰωαννίνων 3, 413 34, Λάρισα, μαζί μέ τήν οἰκονομική σας ἐνίσχυση.

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΔΟΣ                                                                   ΑΡ.               Τ.Κ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΟΛΗ

ΧΩΡΑ

Ἐτήσια συνδρομή: 15 ΕΥΡΩ
Ἡ ἔγκαιρη ἀποστολή τῆς συνδρομῆς σας στηρίζει τήν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ μας.




