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“ τά ἔσοδα

ἀπό τίς πωλήσεις

τοῦ Περιοδικοῦ διατίθενται

σέ πολύτεκνες οἰκογένειες καί

γενικά στό φιλανθρωπικό ἔργο
τῆς Μητροπόλεώς

μας”.



Πέθανε ξαφνικά, μετά 
ἀπό ὀλ ιγοήμερη 

ταλαιπωρία, ἕνας νέος 
ἄνδρας. Ἕνας ἐπιστήμο-
νας μέ καλές σπουδές, 
καλή δουλειά καί συγκρο-
τημένη καλή οἰκογένεια. 
Πενήντα χρονῶν ἄνθρω-
πος. Στήν πιό δημιουργική 
ἡλικία. Γύρω του, τήν ὥρα 
τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας, 
ἡ καλή του σύζυγος, νέα 
κοπέλλα, καί τά δυό τους 
παιδιά. Κλαμμένοι καί συ-
ντετριμμένοι ὅλοι τους. Ὁ 
Ναός κατάμεστος ἀπό τούς ἐπισήμους μας 
πρῶτα, κι ἀπό συγγενεῖς, φίλους, συναδέλ-
φους, γείτονες καί γνωστούς. Μιά συγκίνησι 
περιεφέρετο στήν ἀτμόσφαιρα καί μιά σιωπή 
βασίλευε στόν ἱερό χῶρο. Ὁ καθένας, ἔκα-
νε ὁπωσδήποτε τίς σκέψεις του. Κι ἐγώ σάν 
ὅλους, προσευχόμουν γι’ αὐτή τήν ψυχή πού 
ἔφυγε καί σκεπτόμουν τήν ζωή τῶν ἀνθρώ-
πων αὐτῶν ἀπό ’δῶ καί πέρα. Κλείνει ὁ τά-
φος, χαιρετοῦν οἱ συγγενεῖς καί φίλοι, κλεί-
νει καί ἡ πόρτα τοῦ πονεμένου σπιτιοῦ, καί 
οἱ ἄνθρωποι καλοῦνται νά ζήσουν μέ ἄλλους 
τρόπους καί ἄλλους ῥυθμούς τώρα. Τά ξέρω 
πολύ καλά ὅλα αὐτά. Τά ἔζησα ἀκριβῶς ἔτσι. 
Βέβαια, τώρα τά πράγματα εἶναι πιό καλά ἀπό 
ἀπόψεως καλύψεως τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν καί 
οἱ τοπικές κοινωνίες ἔχουν ἀμβλύνει τόν τρό-
πο ἀντιμετωπίσεως τοῦ πένθους, ἀλλά ὡστό-
σο ὁ πόνος εἶναι πόνος. 

Πενήντα χρονῶν ἤτανε κι ὁ πατέρας μου 
ὅταν ἔφυγε γιά τούς Οὐρανούς. Κλάψαμε 
ἀγκαλιασμένα, πολλές ὧρες, ὅλα τ’ ἀδέλφια 
μαζί. Μᾶς συμπαραστάθηκαν ὅλοι. Μετά 
ὅμως αὐτή ἡ μάνα μᾶς συμμάζεψε. Αὐτή κρά-
τησε τά ἡνία αὐτοῦ τοῦ σπιτιοῦ. Θυμᾶμαι, τί 
μᾶς εἶπε. Ὁ μεγάλος ἦταν εἴκοσι δύο χρονῶν 

κι ἐγώ ἐννέα. Κι ὅλοι οἱ 
ἄλλοι στίς ἐνδιάμεσες 
ἡλικίες. «Ἐγώ ζητιάνα δέν 
γίνομαι. Θά δουλέψουμε 
ὅλοι. Μικροί-μεγάλοι, γιά 
νά τά βγάλουμε πέρα. Ἡ 
σύνταξι ἀπ’ τόν πατέρα 
σας εἶναι μικρή. Οἱ ἀνά-
γκες μας εἶναι μεγάλες. 
Δέν εἶναι τώρα ὁ μπαμπάς 
πού φρόντιζε γιά ὅλα». 
Καί ἔτσι πορευτήκαμε. 
Δέν πεινάσαμε, ἀλλά πά-
ντως δυσκολευτήκαμε 
πολύ. Ὅλοι ἔλεγαν: «Τά 

παιδιά δέν ὀρφανεύουν ἀπό πατέρα. Ὀρφά-
νεια εἶναι ἅμα χαθῇ ἡ μάνα». Ἔχει μιά ἀλήθεια 
αὐτό, ἀλλά δέν εἶναι ἡ καθαρή ἀλήθεια. Ἀλλά-
ζουν ὅλα. Δέν ὑπάρχει αὐτός πού ἔχει τήν 
στοργή, τήν ἀγάπη, τή φροντίδα, πού παρέχει 
τήν ἀσφάλεια, τήν σιγουριά, πού σέ κρατάει 
ἀπ’ τό χέρι καί σέ ὁδηγεῖ. Αὐτός πού κρατάει 
αὐτή τή μοναδική σχέσι. Προσφέρει αὐτός 
τή διδασκαλία, κι ἐσύ τήν μαθητεία. Βάζει 
ὅρους ζωῆς κι ἐσύ τούς τηρεῖς. Παρέχει 
ἀσφάλεια, ἀγάπη, στοργή, σιγουριά, κι ὅλα τά 
ἀγαθά γιά νά ζήσῃς, κι ἐσύ συνεισφέρεις στή 
σχέσι αὐτή μέ τήν ὑπακοή σου, τήν ὑποτα-
γή σου. Δέν μπορῶ νά περιγράψω πόσο μᾶς 
ἔλειψε. Τά πρῶτα Χριστούγεννα πήγαμε μό-
νοι μας στήν Ἐκκλησία, καί τό πρῶτο Πάσχα, 
πήγαμε μόνοι μας στήν Ἀνάστασι. Ἡ μαμά 
μᾶς περίμενε στό σπίτι, γιατί ἔτσι ἔπρεπε νά 
κάνῃ. Φρόντιζε νἄχουμε τά ἀπαραίτητα. Μᾶς 
ἔλειπαν ὅμως πολλά. Πρό πάντων, ζηλεύαμε 
ὅταν οἱ ἄλλοι ἔλεγαν «ὁ πατέρας μου», «ὁ 
μπαμπάς μας». Τό ἐνδεικτικό πού πῆρα ἀπό 
τό Σχολεῖο τό ἐρχόμενο καλοκαίρι, ἐκεῖ πού 
ἄλλοτε ἔγραφε «πατρός ἁλιέως», τώρα ἔγρα-
φε «...πατρός ὀρφανός». 

Πέρασε ὁ καιρός, ξεθαρρέψαμε, ἦλθαν 

«Ὀρφανόν καί χήραν ἀναλήψεται...» 
(Ψαλμός 145, 9)

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου 
κ.   Ἰ γ ν α τ ί ο υ
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καλύτερες μέρες. Ἡ μάνα μᾶς ἔλεγε: «Κανο-
νίστε τά λεφτά σας. Ἐγώ δανεικά δέν ζητάω. 
Κι ἔτσι μέ λίγα περνούσαμε. Βοηθοῦσε ἡ 
μαμά, βοηθοῦσε ὁ ἕνας τόν ἄλλο, τά βγάλα-
με πέρα. Ἡ μαμά δέν ἔδειχνε ὅτι τῆς λείπει 
ὁ μπαμπάς. Ὅταν ὅμως ἔπαιρνε τά ροῦχα νά 
τά σιδερώσῃ κι ἦταν μόνη της, ἤ ἔκανε καμ-
μιά ἄλλη καθιστική δουλειά, μοιρολογοῦσε 
κι ἔκλαιγε. Πολλές φορές τήν ἀκούσαμε κα-
θώς ἐρχόμαστε ἀπό ἔξω. Μόλις μᾶς ἄκου-
γε, σταματοῦσε, σκούπιζε τά δάκρυα καί 
προσποιόταν. Ὅταν ὅμως ἐρχόταν ἡ ὥρα 
νά παντρέψουμε ἕνα ἀπ’ τ’ ἀδέλφια, ἀφοῦ 
ντυνόμαστε καί μέναμε γιά λίγο μόνοι μας, 
ὅπως συνηθιζόταν τότε, καί βάζαμε νερό κι 
ἁλάτι σ’ ἕνα βαθύ πιάτο καί βάζαμε λίγο ἀπ’ 
αὐτό συμβολικά σύμφωνα μέ τίς παραδό-
σεις μας στό μέτωπο, γιά νά συγχωρεθοῦμε 
μεταξύ μας, καί ζούσαμε αὐτή τήν συγκίνησι, 
ἀφοῦ κάποιος ἔφευγε ἀπ’ τήν πατρική ἑστία 
νά κάνῃ δική του οἰκογένεια, κλαμμένη γύ-
ριζε πρός τήν φωτογραφία τοῦ πατέρα μας 
καί τοὔλεγε: «Σήκω Παῦλε, πᾶμε στόν Ἅγιο 
Μηνᾶ, νά παντρέψουμε τό παιδί». Τότε τό 
ἔδειχνε πόσο τῆς ἔλειπε. 

Μόνη της κι αὐτή τώρα ἡ νέα κοπέλα κα-
λεῖται νά μαζέψῃ πρῶτα τά συντρίμμια τῆς 
ψυχῆς της, καί νά ὁπλισθῇ μέ θάρρος γιά 
νά κρατήσῃ τά παιδιά της. Ἔχει εὐτυχῶς γιά 
στήριγμα καί τή μάνα της. Δέν εἶναι ὅμως τό 
ἴδιο. Εἶναι ἀλλιῶς τώρα. Αὐτός πού χαιρόταν 
διπλά στίς χαρές καί στίς ἐπιτυχίες τῶν παι-
διῶν ἔφυγε. Αὐτές οἱ ὧρες τοῦ ἀνῆκαν. Δέν 
θά εἶναι ὅμως νά τίς χαρῇ. Ἄς χαίρεται τοὐλά-
χιστον ἐκεῖ πού εἶναι. «Ἄς λάμπῃ ὁ ἥλιος κι 
ἄς λάμπῃ στά βουνά», πού λέει ὁ λαός μας. 
Ἄς εὐχηθοῦμε νά τό ἀντιμετωπίσῃ ψύχραιμα 
γιά νά μπορῇ νά κρατήσῃ καλά τό σπίτι της. 
Τώρα βέβαια δέν ἐπιβαρύνουν τό πένθος 
οἱ στερήσεις καί οἱ δυσκολίες ὅπως τότε σ’ 
ἐμᾶς. Καί ἡ οἰκογένεια θά πορευτῇ καλά μέ 
τήν βοήθεια τοῦ καλοῦ Θεοῦ. Σ’ ἐμᾶς ὅμως 
ἦταν ἀλλιῶς. Θυμᾶμαι πού δέν μᾶς ἐπιτρεπό-
ταν τόν πρῶτο καιρό νά πᾶμε ὅπου θέλουμε. 
Θυμᾶμαι τίς γιαγιάδες καί τίς θειάδες πού 
ἔβαλαν τήν ἄλλη μέρα στήν μέση τῆς αὐλῆς 
ἕνα καζάνι μέ μαύρη μπογιά καί μᾶς ἔβαψαν 
ὅλα τά ροῦχα μας μαῦρα. Τώρα τοὐλάχιστον 
δέν γίνονται αὐτά. 

Εἶδα καί μιά κοπέλα ἀπ’ τό περιβάλλον 
πού μεγάλωσα, πού ἔχασε νωρίς τόν ἄντρα 
της καί μεγάλωσε μόνη της τά παιδιά της. 
Καί τῆς ἔγιναν πολύ καλά τά παιδιά, καί ὁ 
γυιός καί ἡ κόρη. Δέν ἐννοοῦσε νά παντρέψῃ 
τό παιδί καί νά μήν εἶμαι. «Πότε μπορεῖτε. 
Ὅποτε μπορεῖτε σεῖς θά τόν κάνουμε τόν 
Γάμο», μοὔλεγε. Τό παιδί μεγάλωσε κοντά 
μας. Στά Κατηχητικά μας καί στίς ἀγκάλες 
τίς πνευματικές τοῦ πνευματικοῦ περιβάλλο-
ντος τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ πού κάνα-
με τά Κατηχητικά μας. Καί πῆγα στόν Γάμο 
τοῦ παιδιοῦ. Ἔτυχε νά φθάνω στόν Ναό τήν 
ὥρα πού κατέβαιναν ἀπ’ τό σπίτι καί τούς 
εἶδα. Συνήθως κάποια ἀπ’ τά ἄρρενα μέλη 
τῆς οἰκογενείας ὁδηγοῦν τό γαμπρό στό 
Ναό. Αὐτή μόνη της κρατοῦσε τό παιδί ἀπ’ 
τό χέρι της καί τό ὡδήγησε στήν Ἐκκλησία. 
Δάκρυσαν πολλά μάτια αὐτή τήν ὥρα. Γιατί 
εἶναι πολύ καλή μάνα καί τό γενναῖο αὐτό 
παιδί, πολύ σεβαστικό. Ἔλειπε ὁ πατέρας. 
Κανένας δέν τόν ἀνεπλήρωνε. Ἔλειπε καί 
φαινόταν. Ἡ μάνα ὅμως μετά ἀπ’ τό δάκρυ, 
ἄφησε τά δάκρυα καί τίς συγκινήσεις γιά νά 
χαρῇ τήν χαρά τοῦ παιδιοῦ της. Τώρα μεγα-
λώνει ἐγγόνια. 

Προχωρᾶμε τραυματισμένοι σ’ αὐτόν τόν 
κόσμο, ἀλλά προχωρᾶμε. Ἔτσι θέλει ὁ Θεός. 
Ὁ πατέρας μας δέν ἐρχόταν ποτέ μέ ἄδεια 
χέρια στό σπίτι. «Ἔχω παιδιά» ἔλεγε. «Θέλω 
νά τά ’δῶ νά χαίρωνται». Καί τώρα βλέπω 
πώς καί τ’ ἀδέλφια μου, ἔτσι κάνουν στό σπί-
τι τους. Φορτωμένοι μέ ἀγαθά γιά τά παιδιά 
τους. Νά μή πικραθοῦν, νά μήν νοιώσουν 
ὅπως ἐμεῖς τότε. «Χαλάλι τοῦ Θεοῦ» ὅπως 
ἔλεγε κι ἡ γιαγιά. «Ἔτσι ἤθελε ἔτσι ἔκανε. 
Μεγάλο τ’ ὄνομά Του». Μακάρι κανείς νά μή 
ζήσῃ ὀρφάνειες καί στερήσεις ἀπό ’δῶ καί 
πέρα. Κι ἐμεῖς, ἄς σκουπίζουμε τά δάκρυα, 
ἄς μετρᾶμε τά τραύματά μας καί νά τά θερα-
πεύουμε, μέχρι νά συναντήσουμε τόν πατέρα 
μας, τή μάνα μας πού «ἔφυγε» μετά, μέχρι νά 
συναντήσουμε καί τ’ ἀδέλφια πού ἔφυγαν ἐν 
τῷ μεταξύ καί νά βρεθοῦμε ὅλοι μαζί στίς 
ἀγκάλες τοῦ Θεοῦ Πατέρα, τοῦ μόνου ἀθά-
νατου Πατέρα πού μᾶς πληροφορεῖ μέσα 
μας κάθε στιγμή γιά τήν ἀγάπη Του, τήν ἀπέ-
ραντη στοργή Του καί μᾶς κρατεῖ ἀσφαλεῖς 
στήν πλατειά Πατρική Του ἀγκαλιά...
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τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀχιλλίου Τσούτσουρα, Πρωτοσυγκέλλου τῆς  Ἱ.Μ. Λαρίσης & Τυρνάβου

τοῦ ἁγίου Ὄρους, προκειμένου νά μᾶς ἐνισχύει 
πνευματικά καί νά μᾶς στηρίζει στόν ἀγῶνα μας.

Γλυκύς καί εὐγενής, πρόσχαρος πάντοτε καί 
ἐπιεικής, πατερικός στούς λόγους του, πρακτι-
κός στήν σκέψη του καί ἁπλοϊκός, φυσικός καί 
αὐθόρμητος στούς τρόπους του, ὁ π. Γρηγό-
ριος ἀλλοίωνε τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων πού 
ἔσπευδαν κοντά του γιά νά λάβουν δύναμη καί 
παρηγοριά ἀπό τήν ἄδολη καί ἰδιαίτερα καλλι-
εργημένη καρδία του.

Ταπεινῶς φρονῶ πώς ἀπόλυτα στό πρό-
σωπο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Γρηγορίου, 
τοῦ πράου καί ταπεινοῦ τῇ καρδίᾳ, ἁρμόζουν 
οἱ λόγοι πού συνέταξε καί ἐκήρυττε ὁ ἅγιος 
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης γιά τούς ἀνθρώπους 
πού θέλησαν νά γίνουν ἐρημικά πτηνά, τά ὁποῖα 
ζῶντας μέσα στίς ἀετοφωλιές τῆς γῆς ἔφτασαν 
νά ἔχουν πλήρη κοινωνία μέ τόν Θεό, Θεικῷ 
ἔρωτι πτερούμενοι.

«Τί σπουδαιότεροι τούτων; διερωτᾶται ὁ 
ἅγιος, Τί σπουδαιότεροι τούτων, ἄνθρωποι νά 
μιμοῦνται τήν ἀγγελική πολιτείαν; Τί τό ὁρώμε-
νον; ἄνθρωπος νά ζεῖ μόνος μόνῳ Θεῷ; Τί ἄλλο 
ἐρασμιώτερο, νά εἶναι κανείς ἑνωμένος μέ τόν 
ἠγαπημένο του Νυμφίο Χριστό διά τῆς ἀγά-
πης καί τῆς ἀδιαλείπτου καρδιακῆς προσευχῆς; 
Τότε εἶναι πού φωνάζει μέσα στήν ἔρημο δυ-
νατά ἡ ψυχή του, πότε μέ τόν Παῦλο: «τίς ἡμᾶς 
χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;» καί 

Μέ αἰσθήματα ἱερᾶς συγκινήσεως ἄκουσαν 
οἱ Φιλαθωνίτες τῆς Λάρισας τό γεγονός 

τῆς κοιμήσεως τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος τῶν 
Δανιηλαίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Γρηγορίου Ἱερο-
μονάχου, τήν παραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς, 31 
Δεκεμβρίου 2016. Μέσα στό βαρύ χειμώνα καί 
τό ψῦχος, ἀποκλεισμένη ἡ ἀθωνική πολιτεία 
ἀπό συγκοινωνίες καί πλοιάρια, πληροφορήθη-
κε τήν πρός Κύριον ἐκδημία τοῦ ἐν ἁγίοις ἀνα-
παυομένου πολυσεβάστου καί πολυκλαύστου 
Γέροντος τῶν Δανιηλαίων, ἀειμνήστου π. Γρη-
γορίου. Τό γλυκύτατο ἀηδόνι τοῦ Παγγαίου καί 
ἡ γλυκύφθογγος μούσα τῶν Κατουνακίων τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους ἐσίγησε, γιά νά ψάλλει τώρα καί 
νά εὐφραίνεται στήν οὐράνια χοροστασία, ἐκεῖ 
ὅπου ἦχος καθαρός ἑορταζόντων καί βοώντων 
ἀπαύστως τήν ὠδή τοῦ Ἀγαπητοῦ.

Ὁ ἀείμνηστος γέροντας π. Γρηγόριος ἐγκα-
τέλειψε ἀπό τῆς νεανικῆς του ἡλικίας τήν πα-
τρίδα του γιά νά ἀνέλθουν μαζί μέ τόν κατά 
σάρκα ἀδελφό του, στό ἁγιώνυμο ὄρος τῶν 
δακρύων καί τῶν στεναγμῶν, στήν ἱερά συνο-
δεία τοῦ Γέροντος Δανιήλ τοῦ Κατουνακιώτου, 
ὅπου κοντά στούς ἡγιασμένους πατέρες τῆς 
συνοδείας διδάχθηκαν τά τῆς μοναχικῆς πο-
λιτείας. Τόν γνωρίσαμε νέοι φοιτητές στήν φι-
λόξενη συνοδεία τους καί γευθήκαμε καί τῆς 
ἀβραμιαίας δοχῆς του ἀλλά καί τῆς πλουσίας 
πνευματικῆς διδαχῆς του. Μᾶς ἔγραφε δέ καί 
ἐπιστολές ἀπό τά οὐρανογείτονα Κατουνάκια 

ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΝΙΗΛΑΙΩΝ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
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πότε μέ τόν Θεοφόρο Ἰγνάτιο: «ὁ ἐμός ἔρως 
ἐσταύρωται...»

Ξεχωριστή ἡ ἀγάπη ἐκείνων, λέει ὁ ἱερός 
Πατήρ, πού ἀπεφάσισαν νά ζήσουν στήν καρ-
διά τῆς ἐρήμου καί μακαρία ἡ ζωή τους, γιατί 
αὐτοί πτεροῦνται πρός τόν Θεό μέ ἕνα διάπυ-
ρο, μέ ἕνα ὑπερβολικό καί ἐπιτεταμένο ἔρω-
τα. Ὁ Γέροντας Γρηγόριος ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς 
θείας ἀγάπης ἐγκατέλειψε τόν κόσμο, ἀπό τῆς 
νεότητός του καί δέν τό εἶδε αὐτό ποτέ ὡς θυ-
σία ἤ σταυρό ἀλλά ἀντίθετα ὡς θεία εὐδοκία, 
ὡς δωρεά τοῦ Θεοῦ καί μεγάλη εὐλογία τοῦ 
Ἐσταυρωμένου του Νυμφίου πρός αὐτόν. 

Ἐκεῖνος πού ἐζήτησε στήν ἔρημο τόν Θεό, 
ἀξιοῦται μετά τήν κάθαρση τῆς καρδιᾶς του 
πλείστων ὅσων δωρεῶν καί στό τέλος φθάνει 
στήν τελεία ἕνωση μέ τόν Θεό. Καί ἀληθινά 
ὠφελεῖ τόν ἑαυτόν του καί μέ τήν προσευχή του 
ἐξιλεώνει τόν Θεό γιά τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου 
πού παντοιοτρόπως τούς εὐεργετεῖ καί τούς 

ἐπιστρέφει 
στήν Θεο-
γνωσία. Ὁ 
ἀπερχόμε-
νος Γέρο-
ντας ὑπῆρξε 
μία διαρκῶς 
ἀ ν α μ μ έ ν η 

λαμπάδα γιά νά φωτίζει τά σκοτεινά μονοπά-
τια τῶν ἀνθρώπων καί ἕνα φῶς πού φώτιζε τίς 
πονεμένες ψυχές πού τόν πλησίαζαν, κατευθύ-
νοντάς τις στό Φῶς τῆς Θεογνωσίας, στήν σω-
τηρία καί τόν ἁγιασμό. 

Ἄσκηση, νηστεία, ἀγρυπνία, ξενιτεία, συνέ-
πεια στούς κανόνες τῆς μοναχικῆς ζωῆς καί 
κυρίως ὁλοπρόθυμη ἑκούσια ὑπακοή εἶναι ὁ 
ἄξονας πού κινεῖται ὁ πνευματέμφορος ἄνδρας, 
πού μέ ὅλη αὐτή τήν ἀσκητική «κακοπάθεια» 
ἔχει ἐλευθερώσει πιά τόν νοῦ του ἀπό τήν 
αἰχμαλωσία τῶν παθῶν καί μπορεῖ νά ἀδολε-
σχεῖ τώρα στά πνευματικά νοήματα.

Ἐξάλλου αὐτό εἶναι καί τό ποθούμενον, κατά 
τόν Ἁγιορείτη Νικόδημο, ἡ πνευματική ἀναγέν-
νηση, ἡ μεταμόρφωση καί ἡ διαρκής ἀνάβαση 
στήν σφαίρα τῆς Χάριτος καί σέ αὐτό συντελ-
λοῦν πολλά, ἡ πολύωρη προσευχή στόν Ναό, 
πού χαριτώνει τόν ἐργάτη τῶν θείων ἐντολῶν, ἡ 
μονολόγιστη εὐχή, πού τόν ἐξαϋλώνει, ἡ ἔλλο-
γος συνομιλία μέ τόν Θεό, πού τοῦ δίδει φτερά, 
ἡ ἀγρυπνία πού προσφέρει στήν ψυχή χερουβι-
κούς ὀφθαλμούς γιά νά θεωρεῖ τόν Θεό, ἡ στέ-

ρηση, πού γυμνάζει τόν νοῦν νά ἡγεμονεύει ἐπί 
τῶν ἀλόγων ὀρέξεων, ἀντί νά κυριαρχεῖται ἀπό 
αὐτές καί τέλος ἡ ἱερά ἡσυχία, πού ἀνάπτει στό 
βάθος τῆς καρδιᾶς μόνον τόν τοῦ Θεοῦ πόθον 
καί ἔρωτα καί ἐκτείνει τόν νοῦν στήν θεωρία 
τοῦ θείου κάλλους. 

Αὐτό τό θεῖο κάλλος ὁ ἀείμνηστος γέρο-
ντας, π. Γρηγόριος, ἀπό τήν ἔρημο τῶν Κατου-
νακίων ἀνεζήτησε, αὐτό περιέγραφε μέ τήν 
γεμάτη ἀγαθότητα παιδική καρδία του, αὐτό 
ἔψαλλε μέ τήν γλυκύτατη φωνή του, αὐτό προ-
σπαθοῦσε καί ἀποτύπωνε στίς θαυμάσιες βυζα-
ντινές εἰκόνες πού ἱστοροῦσε μέ τήν συνοδεία 
του καί κυρίως αὐτό ἐβίωνε καί ὑμνοῦσε, μέχρι 
τῆς μακαρίας τελευτῆς του, πού ἕτοιμος πιά, μέ 
πλήρη πνευματική διαύγεια, μέ ἀγάπη ἀληθινή 
καί μέ πολλά θαυμαστά σημεῖα ἀνεχώρησε γιά 
τήν αἰωνιότητα!

Ἡ ἐξόδιος ἱερά ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ 
Γέροντος τελέσθηκε τήν ἴδια ἡμέρα στό ὄμορ-
φο καθολικό τῆς συνοδείας, τό ἀφιερωμένο 
στήν Σύναξη τῶν Ἁγιορειτῶν Ὁσίων Πατέρων 
καί ἔλαβαν μέρος περί τούς ἑβδομήντα πατέ-
ρες καί ἀσκητές ἀπό τά γειτονικά κυρίως κελ-
λιά, ἐνῶ ὁ ἐνταφιασμός τοῦ σκηνώματός του 
ἔλαβε χώρα στό κοιμητήριο τῆς ἀδελφότητος, 
πλησίον τοῦ μακαριστοῦ ἀδελφοῦ του καί τῶν 
λοιπῶν ὁσίων πατέρων.

Καλή ἀνάπαυση ἀλησμόνητε πάτερ Γρηγό-
ριε, Καλό Παράδεισο καί μνημόνευε καί ἡμῶν 
ἀπό τήν ἐν Οὐρανοῖς θριαμβεύουσα Ἐκκλησία!
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τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀχιλλίου Τσούτσουρα, Πρωτοσυγκέλλου τῆς  Ἱ.Μ. Λαρίσης & Τυρνάβου

καί ἤδη πορεύεται στόν Οὐράνιο Νυμφίο 
του, τόν ὁποῖο ὑπερηγάπησε καί ὑπηρέτησε 
πιστά, ἀφήνοντας τήν εὐχή του καί τήν εὐλο-
γία του στά παιδιά του, τά πολλά ἐγγόνια καί 
δισέγγονά του καί τούς οἰκείους του, καθώς 
καί στό ποίμνιό του.

Ἡ ἐξόδιος ἱερά ἀκολουθία τοῦ μεταστά-
ντος π. Ζήση τελέσθηκε τήν Πέμπτη 3 Νο-
εμβρίου τό ἀπόγευμα, ἀπό τόν Ἱερό Ναό 
τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος Ραχούλας, προεξάρ-
χοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνατίου, ὁ ὁποῖος 
ἀποχαιρέτησε μέ θερμούς λόγους τόν ἀπελ-
θόντα λευίτη τῆς Ἐκκλησίας, πού ὑπηρέτησε 
μέ ζῆλο καί ἀφοσίωση τήν Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ. Ἐπίσης στήν ἐξόδιο ἀκολουθία ἔλαβαν 
μέρος ἀρκετοί ἱερεῖς καί πολλοί εὐσεβεῖς 
χριστιανοί, ἀποχαιρετώντας μέ αἰσθήματα 
σεβασμοῦ καί ἀγάπης τόν ἀείμνηστο πάπα-
Ζήση.
«ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗΤΕ 

ΚΑΙ ΠΟΛΥΣΕΒΑΣΤΕ π. ΖΗΣΗ!»

Τό πρωί τῆς Πέμπτης 3ης Νοεμβρίου 2016 
παρέδωσε τήν ψυχή του στόν Δικαιοκρί-

τη Κύριο, σέ 
ἡλικία 87 ἐτῶν, 
ὁ ἀγαθός λευ-
ίτης, μακαρι-
στός ἤδη ἱε-
ρεύς καί Οἰκο-
νόμος τῶν μυ-
στηρίων τοῦ 
Θεοῦ, π. Ζή-
σης Τζάνακας, 
συνταξιοῦχος 
ἐφημέριος τοῦ 
Ἱ.Ν. Ἁγίου Νι-
κολάου Κου-
τσοχείρου. Ὁ 

μακαριστός ἱερεύς διηκόνησε μέ ἱερό ἐνθου-
σιασμό καί ζῆλο ἔνθεο τήν ἐνορία τοῦ Κου-
τσοχείρου καί τούς πιστούς κατοίκους του, 
ἐνῶ μέχρι βαθυτάτου γήρατος ἀγαποῦσε τήν 
θεία λατρεία, τά ἱερά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας 
μας καί τούς πονεμένους καί ἐνδεεῖς ἀδελ-
φούς μας. Γεννήθηκε στίς 29 Νοεμβρίου τοῦ 
1929 στήν Ραχούλα Λάρισας, ὅπου ἔλαβε τήν 
ἐγκύκλιο μόρφωση καί ὅπου ἀνετράφη ἐν 
παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου ἀπό τούς θεο-
σεβεῖς γονεῖς του. Ἀπόφοιτος τοῦ ἐκκλησια-
στικοῦ φροντιστηρίου Βόλου χειροτονήθηκε 
Διάκονος στίς 26/10/1978 καί Πρεσβύτερος 
στίς 29/10/1978 ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητρο-
πολίτου Λαρίσης κυροῦ Σεραφείμ. Ἐνήργη-
σε καί πρωτοστάτησε σέ πολλά καλά ἔργα 
τῆς ἐνορίας του καί ἄφησε ἀγαθή μαρτυρία 
σέ ὅλους τούς πιστούς χριστιανούς καί τῆς 
ἐνορίας του καί τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδος του. 
Ὁ π. Ζήσης στερήθηκε ἐδῶ καί πολλά χρό-
νια τήν ἀείμνηστη πρεσβυτέρα του Φανή, 
μέ τήν ὁποία δημιούργησαν τήν πολυμελή 
οἰκογένειά τους καί τό γεγονός αὐτό πραγ-
ματικά ἐπλήγωσε τήν πονεμένη καρδία του. 
Μετῆλθε τώρα τῶν ἐνθάδε πλήρης ἡμερῶν 

ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΕΝ ΚΥΡΙΩ Ο ΠΑΛΑΙΟΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟΥ π. ΖΗΣΗΣ
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Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

 τοῦ Βασιλείου Χ. Στεργιούλη
 Θεολόγου

Τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ 
ἀνακήρυξε βασιλιά 

της ἡ Πολωνία στὸ τέλος 
τοῦ παρελθόντος ἔτους 
(26 Νοεμβρίου 2016), 
ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ 
περιοδικὸ «Χριστιανικοὶ 
Παλμοί». Ἀπεκήρυξε τὸ 
ἀθεϊστικὸ παρελθόν της 
καὶ διατράνωσε τὴν πίστη 
της σ’ Αὐτόν. Γνωστοποί-
ησε ὅτι εἶναι χριστιανικὸ 
ἔθνος μὲ ἐπίσημη τελε-
τή, ἐγκαινίων τεραστίου 
ἀγάλματος τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ὕψους 33 μέ-
τρων, ὅσα εἶναι καὶ τὰ χρόνια του Χριστοῦ. 
Στὴν τελετὴ παρέστησαν οἱ κρατικὲς ἀρχὲς 
καὶ οἱ ἐξουσίες τῆς χώρας.

Τὸ τεράστιο αὐτὸ ἄγαλμα, τὸ μεγαλύτερο 
στὸν κόσμο, (τοῦ Ρίο ντὲ Τζανέιρο εἶναι 32 
μέτρων) προβάλλει τὴ θεανθρώπινη μορφὴ 
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἀποτελεῖ μνημεῖο 
τῆς εὐσέβειας καὶ ἀφοσίωσης τῶν Πολωνῶν 
στὸν βασιλιὰ Χριστό, τὴν ὁποία ἐξέφρασαν 
μὲ τὰ ἑξῆς λόγια: “Ἀθάνατε Βασιλιὰ τῶν αἰώ-
νων, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Θεέ μου καὶ Σωτή-
ρα μας, σκύβοντας τὰ κεφάλια μας ἐνώπιόν 
Σου, Βασιλέα τοῦ Σύμπαντος, ἀναγνωρίζουμε 
τὴν κυριαρχία Σου πάνω ἀπὸ τὴν Πολωνία, σὲ 
ἐκείνους ποὺ ζοῦν στὴν πατρίδα μας καὶ σὲ 
ὅλο τὸν κόσμο. Ἐπιθυμώντας νὰ προσκυνή-
σουμε τὸ μεγαλεῖο τῆς δύναμής Σου καὶ τῆς 
δόξας Σου, μὲ μεγάλη πίστη καὶ ἀγάπη θὰ 
φωνάξουμε :“Κυβέρνησέ μας, Χριστέ”.

Ἀξιοσημείωτη ἡ πρω-
τοβουλία τῶν Πολωνῶν. 
Ἐντυπωσιακὴ καὶ ἰδιαί-
τερα εὐλαβής, ὅπως καὶ 
ἡ δέησή τους. Ἐκφράζει, 
ὅπως, εἴπαμε, τὰ αἰσθή-
ματα ἀγάπης λατρείας 
καὶ ἀφοσίωσής τους σ’ 
Αὐτόν, τὰ ὁποῖα δὲν τοὺς 
ἐπέτρεπαν νὰ τὰ ἐκφρά-
σουν ὥς τώρα. Δείχνει τὴ 
λαχτάρα τους γιὰ τὸ Θεό. 
Τὴν ἐπιθυμία τους νὰ κυ-
βερνηθοῦν ἀπὸ τὸ Χρι-
στό. Ἐμφανίζει τὴν ἀπο-
γοήτευσή τους ἀπὸ τοὺς 

ἀνθρώπους-σωτῆρες. Πόσο τοὺς κούρασε ἡ 
ἀθεΐα, ποὺ τοὺς εἶχε ἐπιβληθεῖ. Ἡ πίστη δη-
λαδὴ στὴν ἀπιστία, μὲ τὴν ὁποία τοὺς εἶχαν 
διαποτίσει ἀπὸ τὰ παιδικά, τὰ ἄγουρά τους 
χρόνια. Πίστη στὴν ἀνυπαρξία τοῦ Θεοῦ, 
στὴν κυριαρχία τοῦ ὑλικοῦ κόσμου καὶ στὴν 
ἀπουσία πνευματικῆς καὶ μεταφυσικῆς ζωῆς. 
Πίστη, ποὺ περιορίζει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴ 
ζωή του στὶς διαστάσεις τοῦ παρόντος κό-
σμου. Στὸ… φτυάρι τοῦ νεκροθάφτη.

Μᾶς διδάσκουν οἱ Πολωνοί. Γίνονται πα-
ράδειγμα πίστης καὶ ἀφοσίωσης στὸ Χριστό. 
Εἴθε νὰ ὁδηγηθοῦν καὶ στὴν ὀρθόδοξη πίστη 
καὶ ζωή.

Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ αἰώνιος Βασιλιὰς τοῦ 
κόσμου. Ὁ Βασιλιὰς τῶν βασιλευόντων καὶ 
Κύριος τῶν κυριευόντων. Κοντὰ του βρί-
σκουν ἀνάπαυση καὶ γαλήνη ἄτομα καὶ 
λαοί. Εἶναι γνωστὴ ἡ τοποθέτηση τοῦ ἱε-
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ροῦ Αὐγουστίνου (354-430). Ἑνὸς ἀπὸ τοὺς 
σπουδαιότερους διανοητές. Τὰ ἔργα του 
διακρίνονται γιὰ “τὴν ψυχολογικὴν ὀξυδέρ-
κειαν καὶ τὴν ἐκφραστικήν του δύναμη”. 
Περιπλανήθηκε στὰ διάφορα θρησκευτικὰ 
καὶ φιλοσοφικὰ ρεύματα τῆς ἐποχῆς του. 
Δὲν βρῆκε ὅμως ἀνάπαυση σ’ αὐτά, παρὰ 
μόνο ὅταν πίστεψε στὸν Χριστό. Γι’ αὐτὸ 
καὶ ἀναφωνεῖ στὸ σπουδαιότερο ἔργο του, 
τὶς Ἐξομολογήσεις: “Μᾶς ἔπλασες γιὰ Σένα, 
ὦ Θεὲ καὶ ἡ καρδιά μας εἶναι ἀνήσυχη μέ-
χρι νὰ ἀναπαυθεῖ κοντά Σου”. Καὶ ὁ Ἀπολο-
γητὴς τῆς χριστιανικῆς πίστης Τερτυλλιανὸς 
(2ος/3ος αἰ.), ἀπὸ τοὺς πλέον μορφωμένους 
τῆς ἐποχῆς του, ὁ ὁποῖος, πρὶν γίνει χριστια-
νός, ἀγαποῦσε τὶς ἀπολαύσεις καὶ περιφρο-
νοῦσε τοὺς χριστιανούς, μετὰ τὴν ἐπιστρο-
φή του στὸν Χριστιανισμὸ ὁμολογεῖ πὼς ἡ 
ψυχὴ εἶναι ἐκ φύσεως χριστιανική (“anima 
naturaliter Cristiana”).

Ὄχι δὲ μόνο ἄτομα, ἀλλὰ καὶ λαοὶ ἀναγνώ-
ρισαν τὸν Χριστὸ Βασιλιά τους. Ὁ μεγάλος 
Ἰταλὸς συγγραφέας καὶ ποιητὴς Ἰωάννης Πα-
πίνι (1881-1956), ἀντίπαλος ἀρχικά του Χρι-
στιανισμοῦ, μετὰ τὴν ἐπιστροφή του στὴν πί-
στη (1921) ἔγινε θερμὸς ὀπαδὸς τοῦ Χριστοῦ. 
Σπουδαῖο ἔργο του “Ἡ Ἱστορία τοῦ Χριστοῦ” 

κλείνει τὸν πρόλογο σ’ αὐτὸ μὲ τὰ ἑξῆς 
θερμὰ λόγια: “Ὁ συγγραφέας αὐτοῦ του βι-
βλίου εἶναι ἕνας Φλωρεντίνος, ποὺ ἡ πατρίδα 
του πρώτη διάλεξε τὸν Χριστὸ ὡς βασιλέα 
της. Μία τέτοια ἰδέα εἶχε κι ὁ Σαβοναρόλα 
στὰ 1495, ἀλλὰ δὲν μπόρεσε νὰ τὴν πραγμα-
τοποιήσει. Ἡ ἴδια ἰδέα ἀναπήδησε πάλι στὰ 
1527 καὶ γι’ αὐτὸ πάνω στὴ μεγάλη πύλη τοῦ 
“Παλάτσο Βέκιο”, ποὺ ἀνοίγει ἀνάμεσα στὸν 
Δαυὶδ τοῦ Μιχαήλ Ἀγγέλου καὶ τὸν Ἡρακλῆ 
τοῦ Μπαντινέλλι, ἐντοιχίστηκε μία μαρμάρινη 
πλάκα μὲ χαραγμένα αὐτὰ τὰ λόγια: “ΙΗΣΟΥΣ 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙ-
ΝΩΝ”. Αὐτὴ ἡ ἐπιγραφὴ ὑπάρχει πάντα κι ὁ 
συγγραφέας αὐτοῦ τοῦ ἔργου, ἀκόμη καὶ σή-
μερα, ὕστερα ἀπὸ τετρακόσια χρόνια, ἐξακο-
λουθεῖ νὰ εἶναι ὑπήκοος καὶ στρατιώτης τοῦ 
Βασιλέως Χριστοῦ.

Εἶναι θλιβερό, ὅτι ἐνῶ αὐτὰ συνέβησαν 
στὸ παρελθὸν στὴ Φλωρεντία τῆς Ἰταλίας καὶ 
συμβαίνουν σήμερα στὴν Πολωνία, στὴ χώρα 
μας μὲ τὴ λαμπρὰ ἑλληνορθόδοξη παράδο-
ση καὶ πολιτισμό, κάποιοι διανοούμενοι καὶ 
πολιτικοὶ ἐπιχειροῦν νὰ μᾶς “ξεβαφτίσουν”. 
Νὰ ἀλλάξουν τὸν πνευματικὸ προσανατο-
λισμὸ τοῦ  Ἔθνους καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὰ 
βαλτονέρια τῆς ἀπιστίας καὶ ἀθεΐας.

Ἀνοῖξτε τήν πόρτα  
τῆς καρδιᾶς σας

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Μᾶς ἔχουν ἀνάγκη...
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Μέγας πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός πρός 
τιμήν τοῦ ἑορτάζοντος ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος ἁγίου 

Ἰγνατίου, τοῦ Θεοφόρου, τελέσθηκε τήν Δευτέρα 19 Δεκεμ-
βρίου 2016 στόν μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Ἀχιλ-
λίου στήν Λάρισα. Στόν πανηγυρικό ἑσπερινό χοροστάτησε 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, 
ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε θεολογικότατα καί ἐμπνευσμένα τόν θεῖο 
λόγο σχετικά μέ τόν βίο καί τό σκληρό μαρτύριο τοῦ ἑορτα-
ζομένου ἁγίου Ἰγνατίου. Φέτος, ὅπως εἶπε συμπληρώνονται 
1900 χρόνια ἀπό τό φρικτό μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου, τοῦ 
Θεοφόρου. Μαζί του συνχοροστάτησαν οἱ Σεβασμιώτατοι 
Μητροπολίτες Ναζαρέτ κ. Κυριακός, Βρεσθένης κ. Θεόκλη-
τος, Κερκύρας κ. Νεκτάριος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, 
Τρίκκης κ. Χρυσόστομος, τούς ὁποίους διά θερμῶν λόγων 
προσφώνησε καί ἐκ καρδίας εὐχαρίστησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης, 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης κ. Ἰγνάτιος, ὁ ὁποῖος 
ἄγει καί τά ὀνομαστήριά του. Τούς προεορτίους ὕμνους ἀλλά 
καί τούς ὕμνους τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου, τοῦ Θεοφόρου ἀπέδωσε 
μελωδικότατα ἐκλεκτός χορός Ἱεροψαλτῶν ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου καί 
Μεγίστου πολιοῦ Διδασκάλου Κυριαζῆ Δασκαλούδη, τοῦ καλλικελάδου.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ
«ΘΕΙΩ ΕΡΩΤΙ ΕΠΤΕΡΩΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΣΕ ΨΑΥΣΑΝΤΟΣ 

ΧΕΡΣΙΝ ΑΧΡΑΝΤΟΙΣ ΘΕΟΦΟΡΟΣ ΑΝΕΔΕΙΧΘΗΣ ΙΓΝΑΤΙΕ…»

Τ Ο  Τ Α Λ Α Ν Τ Ο  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  -  Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 610



Τό πρωί τῆς κυριωνύμου ἡμέ-
ρας, Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 

2016 τελέσθηκε πανηγυρικό 
Ἀρχιερατικό Συλλείτουρ-
γο, στόν κατάμεστο ἀπό 
πιστούς χριστιανούς Ἱερό 
Ναό τοῦ ἁγίου Νικολά-
ου Λαρίσης, ὅπου πλήθη 
πιστῶν ἔσπευσαν νά προ-
σκυνήσουν τόν ἅγιο Ἰγνάτιο 
καί νά εὐχηθοῦν στόν ἑορτά-
ζοντα Ἱεράρχη τῆς Λαρισαϊκῆς 
Ἐκκλησίας. 
Τῆς εὐ χα ριστιακῆς αὐτῆς συνάξεως προέ-
στη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης 
καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος καί συνιερούργησαν 

οἱ Σεβασμιώτατοι Μη-
τροπολίτες Ναζαρέτ 
κ. Κυριακός, Βεροίας 
κ. Παντελεήμων,  Δη-
μητριάδος κ. Ἰγνάτιος, 
Βρεσθένης κ. Θεόκλη-
τος, Τριπόλεως κ. Θε-
οφύλακτος, Χαλκίδος 
κ. Χρυσόστομος, Κερ-
κύρας κ. Νεκτάριος, 
Κορίνθου κ. Διονύσιος, 

Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Ἰλίου 
κ. Ἀθηναγόρας, Κίτρους κ. Γεώρ-

γιος, Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθε-
ος, Τρίκκης κ. Χρυσόστομος. 
Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Κερκύρας καί Παξῶν κ. 
Νεκτάριος, ὁ ὁποῖος πολύ 
ἐποικοδομητικά ἀναφέρθη-

κε στόν ἑορταζόμενο ἅγιο Ἱε-
ρομάρτυρα Ἰγνάτιο καί εὐχήθη-

κε τά βέλτιστα στόν ἑορτάζοντα 
Ποιμενάρχη τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. 

Μέ ἱερά συγκίνηση ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης 
εὐχαρίστησε τούς Σεβασμιωτάτους Ἱεράρχες, 
τούς ἄρχοντες, τόν ἱερό κλῆρο, τίς μοναστι-
κές ἀδελφότητες, τόν λαό καί τούς ἐξαιρε-
τικούς χορούς τῶν Ἱεροψαλτῶν πού ἔψαλαν 
χορωδιακά ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Μουσι-
κολογιωτάτου Διδασκάλου κ. Θεοδόση Δια-
μάντη, γιά ὅλη 
τήν ἐπιδει-
χθεῖσα ἀγά-
πη τους καί 
τίς πολύτιμες 
κ α ρ δ ι α κ έ ς 
εὐχές τους.
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Τό ἀπόγευμα τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῆς 
ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου, ὁ Σεβασμιώ-

τατος Μητροπολίτης κ. Ἰγνάτιος δέχθηκε στό 
Ἐπισκοπεῖο τίς εὐχές τῶν Σεβασμιωτάτων Μη-
τροπολιτῶν Γρεβενῶν κ. Δαβίδ καί Νέας Κρή-
νης κ. Ἰουστίνου, τῶν Ἱερέων τῆς τοπικῆς Ἐκκλη-
σίας, τῶν ἐντιμοτάτων ἀρχόντων, τῶν κατηχη-
τικῶν συνάξεων, φοιτητῶν καί νέων, φορέων καί 
συλλόγων καθώς καί πλήθους τῶν Λαρισαίων 
πιστῶν, τούς ὁποίους θερμῶς εὐχαρίστησε.

ΕΥΧΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ
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Χειμώνας στήν πόλη
τό κρύο βαρύ
καί κάποιοι κοντά μας
δέν ἔχουν τροφή.

Τούς βλέπεις νά τρέμουν
τά δάκρυα κυλοῦν
καί ψάχνουν στούς κάδους
βοήθεια νά βροῦν.

Στό χέρι κρατᾶνε
παιδάκια μικρά
μέ μάτια πρησμένα
καί πόδια γυμνά.

Δικιά τους ἡ χώρα
στοργή πουθενά
καί οἱ ἄλλοι τριγύρω
δέ ρίχνουν ματιά.

Στούς ξένους πῶς δίναν
τροφή καί στοργή;
ἐνῶ στούς δικούς τους
μονάχα χολή!!!

Ἡ μόνη τους στέγη
ἡ Ἅγια Ἐκκλησιά
πού ἁπλόχερα δίνει
φτερά στήν καρδιά.

Στό σπίτι τοῦ Χριστοῦ μας
προσέρχονται συχνά
πού δέν ὑπάρχει φτώχεια
κρύο καί μοναξιά.

Γιά πόσο θά πονᾶνε
οἱ Ἕλληνες αὐτοί
πού πάντοτε ἐλπίζουν
καλύτερη ζωή;

Γιά μία μικρή βοήθεια 
ὅλοι εἶναι ἱκανοί
ἄς κάνουμε μία πράξη
θεάρεστη πολύ.

Ἄς ἑνωθοῦμε ὅλοι
νά δώσουμε ξανά
ἀγάπη καί ἐλπίδα
στούς Ἕλληνες χαρά!!!

ΑΓΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ
Τοῦ Παναγιώτη Καλογιάννη

Μαθητοῦ Λυκείου
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Στή σημερινή ἐποχή τῆς παμμόχθηρης ἁμαρτί-
ας τό νά καταφέρνεις μέσα σέ μία τόσο κρύα 

νύχτα, σχεδόν παγωμένη, νά γεμίζει τό Δημοτικό 
Ὠδεῖο τῆς πόλεως, εἶναι πραγματικά ἕνα μεγάλο 
θαῦμα... τό νά βλέπεις τόσα μικρά παιδιά νά ἀπαγ-
γέλουν, νά τραγουδοῦν, νά ὑμνοῦν τόν νεογέννη-
το Χριστό, εἶναι ὄντως ἕνα θαῦμα...τό νά βλέπεις 
τούς Κατηχητές μέ τό πού τελειώνουν τά παιδιά 
πού τούς ἔχει ἀναθέσει ἡ Ἐκκλησία τήν κατήχη-
σή τους, νά εὐφραίνονται τήν ὥρα τῆς ὑποκλίσε-
ως πρός τούς παρευρισκομένους, σημαίνοντας 
τήν ὁλοκλήρωση τῆς «ἀποστολῆς τους», εἶναι 
ὄντως ἕνα ἀνακουφιστικό θαῦμα... τό νά βλέπεις 
τά πρόσωπα τῶν γονιῶν, τῶν παππούδων καί 
τῶν γιαγιάδων νά εἶναι χαμογελαστά, εἶναι ὄντως 
ἕνα θαῦμα...τό νά ἀντικρύζεις στά μάτια τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Ἰγνατίου τήν 
ἔκδηλη χαρά, εἶναι ὄντως τό ἐπισφράγισμα τοῦ 
θαύματος... παρών καί ὁ βουλευτής μας κ. Μάξι-
μος Χαρακόπουλος, ὁ ὁποῖος συμμετέχει πάντα 
στίς γιορτές τῶν κατηχητικῶν μας σχολείων!

Ἀκόμη μία γιορ-
τή τοῦ Γραφείου 
Νεότητος τῆς Μη-
τροπόλεώς μας ἔλα-
βε τέλος... μία γιορ-
τή ἀφιερωμένη στό 
Θεῖο Βρέφος τῆς 
Βηθλεέμ...

Ὅταν μία γιορτή 
ἔρχεται ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων ἡ δύναμη τῆς 
συνήθειας εἶναι αὐτή πού τῆς δίνει δυναμική, δι-
ότι ὅλοι θέλουν νά τήν γιορτάσουν, ἀλλά καί τῆς 
τρώει τήν ἰκμάδα, διότι δέν εἶναι εὔκολο νά τῆς 
δοθεῖ τό περιεχόμενο πού θά τήν καταστήσει ὄχι 
ξεχωριστή ἁπλῶς στόν χρόνο, ἀλλά γιά τόν κα-
θέναν ἄνθρωπο. Πάντοτε, βεβαίως, τά Χριστού-
γεννα εἶναι ξεχωριστά γιά τά παιδιά. Διακοπές 
ἀπό τό σχολεῖο, ἔθιμα καί παραδόσεις, ὅπως τά 
κάλαντα, τά δῶρα, τό χριστουγεννιάτικο δέντρο, 
τό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ἡ ἔξοδος τήν πα-
ραμονή, οἱ ἀγορές, παρότι περιορισμένες λόγω 

ΑΠΟΨΕ ΖΗΣΑΜΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟ
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τῆς κρίσης. Ἀλλά καί ἡ θύ-
μηση ὁρισμένων ὡραίων 
ἱστοριῶν, ὅπως αὐτή μέ τό 
κοριτσάκι πού ὀνειρεύεται 
μέσα ἀπό τά σπίρτα...

Ἀπόψε τά παιδιά μας 
ἔδωσαν σέ ὅλους ἕνα 
ἄλλο μήνυμα τῆς ἑορτῆς 
τῶν Χριστουγέννων. Ἕνα 
μήνυμα ὅτι ἡ γέννηση τοῦ 

Χριστοῦ καί ἡ πρόταση γιά τήν ἀναγέννηση τοῦ 
ἀνθρώπου δέν εἶναι ἔργο τοῦ χτές, ἀλλά συμβαί-
νει σήμερα, ἐνώπιόν μας. Σήμερα καλούμαστε νά 
ζητήσουμε τήν ἀνακαίνιση τῆς καρδιᾶς μας. Νά 
ἐλέγξουμε τόν ἑαυτό μας ἄν ἀνήκουμε στήν κα-

τηγορία τῶν ἁπλῶν μά 
πιστῶν βοσκῶν, τῶν 
σοφῶν μά καλοπροαί-
ρετων ἀναζητητῶν τῆς 
ἀλήθειας Μάγων, τοῦ 
διακόνου τοῦ μυστη-
ρίου Ἰωσήφ, τῶν Ἀγγέ-
λων πού δοξολογοῦν 
τόν Θεό γιά τήν ἀγά-
πη Του ἥ ἀνήκουμε 

στούς ἀδιάφορους, ἐκείνους οἱ ὁποῖοι δέν συγκι-
νήθηκαν νά παραχωρήσουν μία γωνιά στό πανδο-
χεῖο τῆς Βηθλεέμ σέ μία ἔγκυο γυναίκα, ἀνέχτη-
καν τή σφαγή τῶν νηπίων, συνέχισαν τή ζωή τους 
σάν νά μήν εἶχε ἔρθει ὁ Λυτρωτής.
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Τά παιδιά ἔδωσαν τόν καλύτερο ἑαυτό τους... 
ἡ παιδική βυζαντινή χορωδία, τά παιδιά πού ἀπήγ-
γειλαν τά ποιήματά τους, ὅσα συμμετεῖχαν στά 
δρώμενα, ὅσα μᾶς εἰσήγαγαν μέ τά βιολιά τους 
στή γιορτή, ὅσα τραγούδησαν τά κάλαντα, ἀλλά κι 
ἐκεῖνα πού μᾶς περπάτησαν στούς δρόμους τῆς 
πόλης μέ τόν Χριστουγεννιάτικο Καραγκιόζη ἀπέ-
δειξαν ὅτι ἐτέχθη σήμερον Σωτήρ...

Ἡ ἀναμνηστική φωτογραφία βγῆκε... σιγά σιγά 
τά παιδιά τρέχουν στήν ἀγκαλιά τῶν γονιῶν τους... 
χαρούμενα καί εὐτυχισμένα! Μένουμε πίσω νά μα-

ζέψουμε ὅλα ἐκεῖνα τά ὁποῖα μέ κόπο τά εἴχαμε 
προετοιμάσει καί στήσει... γιά ἄλλους ἀνθρώπους, 
γιά ἄλλους χώρους αὐτή ἡ πράξη θά σήμαινε τό 
the end... γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους ὅμως σημαί-
νει συνέχεια, ἀγώνας, προσπάθεια, κόπος, ἐλπίδα, 
σωτηρία, ἀγάπη... ἀπόψε ὄντως ζήσαμε Χριστού-
γεννα! Σᾶς εὐχαριστοῦμε παιδιά γιατί μᾶς θυμίζε-
τε κάθε φορά ὅτι μόνο ὅλοι μαζί θά μπορέσουμε 
νά γονατίσουμε στό Σπήλαιο τοῦ Χριστοῦ μας, τό 
ὁποῖο εἶναι καί δικό μας σπήλαιο!

π. Ἰγνάτιος
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Στὴ Θεσσαλονίκη, τὴν ἑπόμενη χρονιὰ 
(1904), ἱδρύεται τὸ Ἑλληνικὸ Ἀμυ-

ντικὸ Κομιτάτο, παρὰ τὴν ἀρνητικὴ στάση 
τοῦ Ἕλληνα προξένου Εὐγενειάδη. Μία 
ἀπὸ τὶς χαρακτηριστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς 
ὀργάνωσης ἦταν «ἡ μεγάλη ἑλληνικὴ δι-
αδήλωση στὶς 20 Ἰανουαρίου 1904, στὴν 
ὁποία συμμετεῖχαν χιλιάδες Ἕλληνες, 
ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἦταν ὁπλισμέ-
νοι, μὲ σκοπὸ τὴ διακήρυξη τῶν ἑλληνικῶν 
δικαίων στὴ Μακεδονία. Στὴ διάρκεια, μά-
λιστα, τῆς διαδήλωσης τὸ μέλος τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ Κομιτάτου Ἀλέξανδρος Ἀϊβαλιώτης 
πυροβόλησε καὶ σκότωσε σὲ κοινὴ θέα τὸν 
ἑξαρχικὸ ἀντιπρόσωπο παπα-Σταμάτη.»1 

Τὴν ἴδια ἐποχὴ ποὺ ὁ Δημήτρης Κα-
λαποθάκης συντονίζει τὶς ἐνέργειες τοῦ 
Μακεδονικοῦ Κομιτάτου στὴν Ἀθήνα, 
στὴ Θεσσαλονίκη ἀποστέλλεται ὡς πρόξε-
νος στὴ θέση τοῦ Εὐγενειάδη ὁ Λάμπρος 
Κορομηλᾶς. Ὁ Κορομηλᾶς μετατρέπει τὸ 
προξενεῖο Θεσσαλονίκης σὲ κέντρο τοῦ 
Ἀγώνα. Στὸ ἑλληνικὸ προξενεῖο τῆς Θεσ-
σαλονίκης ὁ Κορομηλᾶς παρέμεινε μέχρι 
τὸ 1907. Ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὴ θέση του 
μετὰ ἀπὸ πιέσεις τῆς τουρκικῆς κυβέρνη-
σης, ἀλλὰ ἀνέλαβε ἐπιθεωρητὴς ὅλων τῶν 
προξενείων στὴ Μακεδονία συνεχίζοντας 
ἔτσι νὰ ἐλέγχει τὴν ὀργάνωση τοῦ Ἀγώνα. 
Οἱ Τοῦρκοι, ὅμως ἐπέμειναν στὴν ἀπομά-
κρυνση τοῦ Κορομηλᾶ καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴ 
θέση καὶ πέτυχαν τὴν ὁριστικὴ ἀπομά-
κρυνσή του τὸ Σεπτέμβριο τοῦ 1907, ὅταν 
ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση τὸν τοποθέτησε 
πρεσβευτὴ στὶς ΗΠΑ. Ἡ ζημιὰ στὸν Ἀγώ-

1   Ἀβτζιγιάννης, Ὁ Μακεδονικὸς Ἀγώνας Ι, σ. 94.

Οἱ ἀπαρχὲς τοῦ 

Μακεδονικοῦ Ἀγώνα

να ἦταν μικρή, καθὼς ὁ Κορομηλᾶς εἶχε 
ὁλοκληρώσει τὸ ἔργο του καὶ ὁ Ἀγώνας 
στηριζόταν πλέον σὲ στέρεες βάσεις.

Ἐπίσης στὴν Καστοριὰ ἀποστέλλεται 
ὡς νέος μητροπολίτης ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ 
Πατριαρχεῖο ὁ μόλις 34 χρονῶν Γερμανὸς 
Καραβαγγέλης. Τὸ ἔργο ποὺ ἀναλάμβανε 
ὁ νεαρὸς δεσπότης πολὺ δύσκολο.

Μαζὶ μὲ τὸν Γερμανὸ Καραβαγγέλη τὸ 
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀπὸ τὸ 1904 
καὶ μετά, στοῦ ὁποίου τὸν θρόνο δέσπο-
ζε ἡ σεβάσμια μορφὴ τοῦ Ἰωακεὶμ Γ΄ τοῦ 

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

Β΄ μέρος

Στὴν Καστοριὰ ἀποστέλλεται ὡς νέος 
μητροπολίτης ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ 

Πατριαρχεῖο ὁ μόλις 34 χρονῶν  
Γερμανὸς Καραβαγγέλης.
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ἐπονομαζόμενου Μεγαλοπρεποῦς, θὰ 
στείλει μία πλειάδα νέων ἱεραρχῶν ποὺ 
θὰ συμπαρασταθοῦν μὲ γενναιότητα στὸν 
δοκιμαζόμενο ἑλληνισμό. Μνημονεύουμε 
τὸν Χρυσόστομο στὴ Δράμα, τὸν μετέπει-
τα ἱερομάρτυρα Σμύρνης, τὸν Φώτιο στὴν 
Κορυτσά, τὸν Ἰωακεὶμ στὸ Μοναστήρι, 
τὸν Εἰρηναῖο στὴ Χαλκιδική, τὸν Θεοδώ-
ρητο στὸ Νευροκόπι, τὸν Γρηγόριο στὶς 
Σέρρες. Οἱ πράξεις τους γεμάτες ἡρωϊσμό. 
Οἱ νέοι αὐτοὶ ἀρχιερεῖς ἐμφοροῦνται ἀπὸ 
τὴν ἐθνικὴ συνείδηση, τὴν ἐθνικὴ ἰδέα καὶ 
ἰδεολογία καὶ διαμορφώνουν, ἀλλὰ καὶ 
ἐνισχύουν τὸ ἐθνικὸ φρόνημα τῶν ντό-
πιων πληθυσμῶν ποὺ δοκιμαζόταν ἀπὸ τὴ 
δράση τῶν ἑξαρχικῶν βουλγάρων.

Ἀναφέρω μερικὲς περιπτώσεις δρά-
σης τῶν γενναίων ἱεραρχῶν. Τοῦ Δοϊρά-
νης Παρθενίου ὁ ὁποῖος ταξιδεύοντας 
μὲ ἁμαξοστοιχία ἀπὸ Θεσσαλονίκη γιὰ 
Δοϊράνη ἀρνήθηκε νὰ ἀποδεχθεῖ τὴ θέση 
ποὺ τοῦ πρόσφεραν κάποιοι μπέηδες συ-
νταξιδιῶτες του. «Θὰ ἰσχυρισθεῖ πὼς ἀπὸ 
ρομαντικὴ διάθεση, προτιμᾶ νὰ ταξιδέψει 
ὄρθιος στὸ παράθυρο τοῦ διαδρόμου. Καὶ 
τοῦτο, διότι κάτω ἀπὸ τὸ ράσο τοῦ κρέμο-
νταν δύο μακρύκανα ὄπλα, ποὺ δὲν τοῦ 
ἐπέτρεπαν νὰ καθίσει…»2. Ἢ τοῦ Βοδενῶν 
(=παλαιότερη ὀνομασία τῆς Ἔδεσσας) Στε-
φάνου, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν ἄφιξή του στὸν 
σιδηροδρομικὸ σταθμὸ τῆς Ἔδεσσας, προ-
ερχόμενος ἀπὸ Θεσσαλονίκη, συνοδευόταν 
ἀπὸ τὸν διάκονό του. Τὴν ἄφιξή του στὰ 
Βοδενὰ περιγράφει ὡς ἑξῆς ὁ Μαζαράκης: 
«Ὁ διάκος τοῦ Δεσπότη βαστοῦσε κάτι με-
γάλες λαμπάδες πού ἦταν τυλιγμένες λίαν 
ἐπιδεικτικῶς μὲ ρόδινο χαρτί. Οἱ λαμπάδες 
ἦταν ὅπλα μάλιγχερ ποὺ μετέφερε ὁ Δε-
σπότης. Καὶ ἐνῶ ηὐλόγει τὸ πλῆθος ... καὶ 
οἱ τοῦρκοι ἀστυνομικοὶ τὸν συνώδευον εἰς 
ἔνδειξιν τιμῆς, τὰ ὅπλα ποὺ θὰ μᾶς ἠλευθέ-
ρουν μίαν ἡμέραν ἀπ’ αὐτοὺς μετεφέροντο 
τόσον πανηγυρικῶς. Κανεὶς δὲν ἠδύνατο 
νὰ ὑποπτευθῆ τοιαύτην τόλμην»3.

2  Κωστόπουλος-Κωτουλοπούλου, Ὁ Μακεδονικὸς Ἀγώ-
νας, σ. 174.
3  Κωστόπουλος-Κωτουλοπούλου, Ὁ Μακεδονικὸς Ἀγώ-
νας, σ. 174

Θὰ ἦταν μεγάλη παράλειψη νὰ μὴ συ-
μπεριλάβουμε τοὺς πρωταγωνιστὲς τῆς 
ἐθνικῆς ἀφύπνισης τῶν Ἑλλήνων καὶ τοὺς 
Ἕλληνες δασκάλους καὶ καὶ τὶς Ἑλληνί-
δες διδασκάλισσες ποὺ κράτησαν ἀναμμέ-
νο τὸ καντήλι τῆς φυλῆς, «γιὰ νὰ μὴ μπορέ-
σουν», ὅπως γράφει ἡ μεγάλη Μακεδόνισ-
σα, ἀείμνηστη Ἀθηνᾶ Τζινίκου-Κακούλη, ἡ 
ψυχὴ τοῦ Μουσείου Μακεδονικοῦ Ἀγώνα 
στὴ Θεσσαλονίκη, «οἱ ξένες προπαγάνδες 
νὰ ἀποκόψουν τὸ Γένος ἀπὸ τὶς ρίζες του, 
τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία.»4 Οἱ 
ἡρωϊκὲς αὐτὲς μορφές, συνεχίζει ἡ κ. Τζινί-
κου-Κακούλη «ἔφτασαν ὡς τὰ πιὸ ἀπομα-
κρυσμένα χωριά, ὅπου ὁ Ἑλληνισμὸς κιν-
δύνευε. Ἐνθάρρυναν πρῶτα τούς σκιαγμέ-
νους γονεῖς κι ἔπειτα στάθηκαν μπροστὰ 
στὰ παιδιά, τοὺς ἔμαθαν τὴ γλώσσα τῶν 
προγόνων καὶ μὲ τὴ γλύκα τοῦ λόγου ζω-
ντάνεψαν τὴν ἱστορία.»5

Οἱ δάσκαλοι αὐτοὶ συντονίζονταν ἀπὸ 
τὸν Ἕλληνα πρόξενο τῆς Θεσσαλονίκης 
Λάμπρο Κορομηλᾶ γιὰ τὸν τρόπο δράση 
στὴ Μακεδονία. Ἀνάμεσα σ’ αὐτοὺς δια-
κρίνουμε τὸν γυμνασιάρχη Δημήτριο Σάρ-
ρο, τὸν ἐπιθεωρητή, Γεώργιο Χατζηκυ-
ριακοῦ, ἱδρυτὴ τοῦ Μαρασλείου Λυκείου 
Θεσσαλονίκης, τὸν φονευθέντα ἀπὸ τοὺς 
Κομιτατζῆδες Χαράλαμπο Γκαρέζιο ἀπὸ 
τὴ Γευγελὴ καὶ ἄλλους.

Τί νὰ ποῦμε ὅμως καὶ γιὰ τὶς Ἑλληνί-
δες διδασκάλισσες; Γιὰ τὴν Λιλὴ Βλάχου, 
ἄμεσο συνεργάτιδα τοῦ Κορομηλᾶ, τὴν 
ὁποία οἱ Βούλγαροι θορυβημένοι ἀπὸ τὸ 
ἐθνικό της ἔργο «πλήρωσαν ἁδρὰ ἕναν 
δήμιο Τουρκαλβανὸ καὶ τὴ δολοφόνησαν 
μέσα στὸ ἴδιο της τὸ σχολεῖο»;6 Ἢ γιὰ 
τὴν Αἰκατερίνη Χατζηγεωργίου, δασκά-
λα στὰ Βογδάνιτσα (=κωμόπολη σήμερα 
τῶν Σκοπίων), ποὺ ἐπὶ τέσσερις ὧρες πο-
λεμοῦσε μόνη της τοὺς Βούλγαρους κομι-
τατζῆδες, ταμπουρωμένη στὸ σπίτι της. 

4  Ἀθηνᾶ Τζινίκου-Κακούλη, Ἠρωΐδες δασκάλες τῶν 
χρόνων τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, Θεσσαλονίκη 1992, 
σ. 1.
5  Τζινίκου-Κακούλη, Ἠρωΐδες δασκάλες τῶν χρόνων 
τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, σ. 3.
6  Τζινίκου-Κακούλη, Ἠρωΐδες δασκάλες τῶν χρόνων 
τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, σ. 8.
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Τελικά, προκειμένου νὰ τὴ βγάλουν ἀπ’ 
αὐτὸ τὸ ἔβαλαν φωτιά. Ἡ Χατζηγεωρ-
γίου ἀρνεῖται νὰ βγεῖ. Τὸ ἑπόμενο πρωὶ 
οἱ χωρικοὶ ψάχνοντας στὶς στάχτες ἀνα-
καλύψανε «λίγα καπνισμένα κόκκαλα κι 
ἕνα καρβουνιασμένο χέρι.»7 Ἢ γιὰ τὴν 
Βελίκα Τράικου; Δασκάλα γεμάτη Ἑλλά-
δα στὴν ψυχή της. Σὲ σύσκεψη στὸ Μο-
ναστήρι κατὰ τὸ 1901, παροῦσα ἡ ἴδια, 
πρότεινε: «Ὁπλίστε τοὺς χωρικούς!… Κι 
ὅταν ἐμεῖς προετοιμάσουμε τὸ ἔδαφος, 
ἀπὸ παντοῦ θὰ ἀνάψει ὁ ἀγώνας!…»8. Τὴν 
ἀγάπη γιὰ τὴν Μακεδονία τὴν πλήρωσε κι 
αὐτὴ ἀκριβά· δολοφονικὸ χέρι Βούλγαρου 
ἔσχισε τὰ νεανικά της στήθη. Ἢ τέλος γιὰ 
τὴν Ἀγγελικὴ Φιλιππίδου μὲ τὸ τεράστιας 
σημασίας κοινωνικό, φιλανθρωπικὸ καὶ 
πολιτιστικό της ἔργο; Τὸ 1900 διορίστηκε 
δασκάλα στὴν περιοχὴ τῆς Καράτζοβας 
Ἀλμωπίας. Οἱ Βούλγαροι ἐνοχλημένοι ἀπὸ 
τὴ δράση της προσπαθοῦν νὰ τὴν ἐξοντώ-
σουν. Τὸ Προξενεῖο τὴν μεταθέτει στὴν 
Κλεπούνσα (=Ἀγριανὴ Σερρῶν). Στὴ μεγά-
λη ὅμως σφαγὴ τῆς Κλεπούνσας ἡ Ἀγγε-
λικὴ τραυματίστηκε βαρύτατα ἀπὸ σφαί-
ρα Βούλγαρου. Κατὰ τὴ μεταφορὰ στὸ νο-
σοκομεῖο τῶν Σερρῶν ἡ Ἀγγελικὴ ζήτησε 
νὰ μὴ μεταφερθεῖ ἀπ’ εὐθείας ἐκεῖ, ἀλλὰ 
νὰ τὴν τοποθετήσουν σὲ φορεῖο καὶ νὰ 
σταματοῦν στὴν πλατεία κάθε χωριοῦ, νὰ 
συγκεντρώνονται οἱ κάτοικοι καὶ νὰ τοὺς 
μιλᾶ γιὰ τὴν Μακεδονία. Τὸ κήρυγμά της, 
πράγματι, ξεσήκωσε τοὺς ἄμαχους πληθυ-
σμούς. Τὸ τραῦμα της ὅμως, οἱ γιατροὶ στὸ 
Νοσοκομεῖο τῶν Σερρῶν δὲν κατάφεραν 
νὰ τὸ θεραπεύσουν. Τὴ μετέφεραν ἐκ νέου 
στὴ Θεσσαλονίκη. Μέσα Ἰανουαρίου τοῦ 
1907 ἡ Ἀγελικὴ Φιλιππίδη ἄφηνε τὴν τε-
λευταία της πνοὴ «μὲ τὸ ὅραμα τῆς λευτε-
ριᾶς στὰ βασιλεμένα μάτια της.»9

Τέτοιες προσωπικότητες ἦταν ἀδύνα-
τον νὰ μὴν ἐμπνεύσουν τὰ νεαρὰ ἑλληνό-
πουλα. Ἀνάμεσά τους διακρίνεται ἡ μορφὴ 

7  Τζινίκου-Κακούλη, Ἠρωΐδες δασκάλες τῶν χρόνων 
τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, σ. 8.
8  Τζινίκου-Κακούλη, Ἠρωΐδες δασκάλες τῶν χρόνων 
τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, σ. 8.
9  Τζινίκου-Κακούλη, Ἠρωΐδες δασκάλες τῶν χρόνων 
τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, σ. 8.

τοῦ Ἰωάννη Βίλλιογλου (τοῦ θρυλικοῦ κα-
πετὰν Ράμναλη). Γεννημένος τὸ 1885 στὸ 
χωριὸ Ἴσωμα Κιλκὶς ἔζησε τὴν ἀγριότητα 
τῶν βούλγαρων κομιτατζήδων, ὅταν αὐτοὶ 
δολοφόνησαν τοὺς γονεῖς του κι ἕναν θεῖο 
του. Ἦταν μόλις 17 ἐτῶν. Ἀμέσα ὀργανώ-
νει τὴ δική του ὁμάδα γιὰ νὰ ἐκδικηθεῖ 
τὸν θάνατο τῶν γονέων του. Σιγὰ-σιγὰ τὸ 
ὄνομά του ἔγινε στὰ χείλη τῶν χωρικῶν 
προσευχή. Ἦταν ὁ μεγάλος λαϊκὸς ἥρωας. 
Οἱ διαταγὲς καὶ οἱ συστάσεις του ἦταν νό-
μος γιὰ ὅλη τὴν περιφέρεια. Τοῦρκοι καὶ 
Βούλγαροι τὸν ἔτρεμαν. Ἀξίζει νὰ μνημο-
νεύσουμε τὸ ἑξῆς χαριτωμένο περιστατικό: 
«Ἡ γυναίκα τοῦ (προκρίτου) Ζάννα, διά-
βασε στὶς ἐφημερίδες πὼς ἕνας Βούλγαρος 
Κομιτατζὴς παπὰς βρέθηκε στὸν πάτο ἑνὸς 
πηγαδιοῦ. Ρωτᾶ τὸν καπετάνιο: “-Ἐσὺ τὸν 
σκότωσες Γιάννη; -Ὄχι κυρία Ζάννα, ἐγὼ 
τέτοια πράγματα δὲν κάνω. -Τότε; -Νὰ 
μόλις μὲ εἶδε ποὺ πῆγα νὰ τοῦ πάρω τὴν 
εὐλογία, τόσο πολὺ τρόμαξε, ποὺ ἔπεσε μό-
νος του μέσα στὸ πηγάδι”.» Ἐπειδὴ ἦταν 
σλαβόφωνος, ἤθελε νὰ μάθει ἑλληνικά. Πη-
γαινοερχόταν στὴ Θεσσαλονίκη, στὸ σπίτι 
τοῦ πρόκριτου Ζάννα, γιὰ νὰ ἐκπληρώσει 
τὸ ὄνειρό του. Ἡ φιλομάθειά του ἦταν 
πρωτοφανής. Τελικὰ ἔμαθε ἑλληνικά, τὴν 
γλώσσα ποὺ τόσο πολὺ ἀγαποῦσε.

Ὁ καπετὰν Ράμναλης, οἱ ἡρωϊκὲς δα-
σκάλες καὶ οἱ γενναῖοι δάσκαλοι, ὅπως 
καὶ ὅλοι ὅσοι ἤδη ἀναφέρθηκαν-ὁπλαρ-
χηγοί, ὁ ἐκδότης Καλαποθάκης, ὁ πρόξε-
νος Λάμπρος Κορομηλᾶς, οἱ νέοι ἀρχιε-
ρεῖς ποὺ γεμάτοι θέληση καὶ ἐνθουσιασμὸ 
ὑπηρέτησαν τὸ ὅραμα μίας ἐλεύθερης καὶ 
ἑλληνικῆς Μακεδονίας, συνετέλεσαν στὴ 
γρήγορη ἐθνικὴ ἀφύπνιση τῶν Ἑλλήνων 
καὶ κατάφεραν νὰ ἀποκρούσουν ἐπιτυχῶς 
τὴ Βουλγαρικὴ ἀπειλή. Ἔκαναν πράξη 
αὐτὸ ποὺ εἶχε πεῖ ὁ Ἴων Δραγούμης: «Ἂν 
τρέξουμε νὰ σώσουμε τὴ Μακεδονία, ἐμεῖς 
θὰ σωθοῦμε.»
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Τ
ά χείλη τῆς 
γιαγιᾶς, τά 
πιό γλυκά χεί-

λη στόν κόσμο γιά 
τό κάθε παιδάκι, πού 
βρίσκει παρηγοριά 
ἀπό τά «μαλώμα-
τα» τῶν γονιῶν, τῶν 
ἄλλων συνομήλικων 
παιδιῶν, ἀκόμα καί γιά τούς πόνους τῶν 
«πεσιμάτων», τίς γρατζουνιές ἀπό ὅλα 
τά ἀγκάθια πού συναντᾶ ἡ σάρκα του, μέ 
ἕνα ἤ πολλά ἁπαλά ἀγγίγματα αὐτά τά 
χείλη πάνω στά μάγουλα, στό μέτωπο, 
στά χεράκια, στά ποδαράκια, εἶναι πού 
πρωτοδίνουν τήν μεγάλη, τήν σπουδαία 
πληροφόρηση γιά τούς καλικάντζαρους! 
Τά χείλη τῆς σοφῆς γιαγιᾶς, πού καί τί 
δέν ξέρει! Τά χείλη τῆς γιαγιᾶς πού ἔχουν 
μοναδική μεταδοτικότητα γιά ὅποιο γνω-
στικό ἀντικείμενο. Τά χείλη τῆς γιαγιᾶς, 
πηγή σοφίας γιά ὅλες τίς παιδικές ὑπάρ-
ξεις, τό ἔχουν πεῖ! Τά μάτια της τά «κο-
σμογυρισμένα» πού ἀναγνωρίζουν κάθε 
κατάσταση καί περίσταση πού περνᾶ 
ἀπό τή ζωούλα τοῦ ἐγγονιοῦ, τά χέρια 
της, χέρια πού προλαβαίνουν τό κάθε 
κακό γιά νά μήν τό εὕρη τό ἐγγόνι, ἡ 
γιαγιά ἡ πιό σοφή γιαγιά γιά τό κάθε 
ἐγγόνι τό ἔχει πεῖ: Οἱ καλικάντζαροι οἱ 
ἀσχημομούρηδες, οἱ κακοί πού δέν μπο-
ροῦν νά ζοῦν ἐπάνω στή γῆς καί νά χαί-
ρονται τόν ἥλιο, τά λουλούδια, τόν ὄμορ-
φο κόσμο τοῦ Θεοῦ πάνω στή γῆς, ἔ, 
αὐτοί μονάχα κάτω ἀπό τή γῆς βαθειά, 
πολύ βαθειά μένουν. Τόσο βαθειά πού συ-
ναντοῦν τό δέντρο τῆς ζωῆς τοῦ κόσμου. 
Κι ἀπ’ τήν κακία τους τήν μεγάλη δέν 

ἀγαποῦν κανέναν καί 
τίποτα. Θέλουν μο-
νάχα νά κάνουν κακό 
στόν κόσμο. Γι’ αὐτό 
365 μέρες τόν χρόνο 
δύο χιλιάδες χρόνια 
καί, τώρα, ὅσα πού 
γεννήθηκε ὁ Χριστού-
λης, προσπαθοῦν νά 

καταστρέψουν τό δέντρο τῆς ζωῆς. Γιά 
νά πέσει καί νά πλακώσει τούς ἀνθρώ-
πους κι ὅλα τά πλάσματα. Ζῶα καί 
φυτά, κι ὅ,τι ἔβαλε ὁ Θεός ἐπάνω στή 
γῆς γιά νά χαίρεται ὁ ἄνθρωπος. Ἐπει-
δή ἔχουν τόση κακία πριονίζουν συνέχεια. 
Κάθε στιγμούλα. Ἀσταμάτητα... Τό πα-
ρακάνουν δέ λίγο πρίν τά Χριστούγεννα 
μέχρι καί πρίν τά Φῶτα. Τότε ὄχι μονά-
χα πριονίζουν τά ἄτιμα καλικαντζάρια, 
ἀλλά καί ἀνεβαίνουν θρασύτατα πάνω 
στή γῆς, ἔρχονται ἀπό ὅπου βροῦν καί 
μέσα στά σπίτια. Κάνουν ὅ,τι κακό τούς 
ἔρχεται ἀπ’ τό κακό πού συμβουλεύονται 
καί ὑπακούουν. Γι’ αὐτό οἱ μαμάδες καί 
οἱ γιαγιάδες φτιάχνουν ὡραῖα γλυκά καί 
τά ἀφήνουν στά ψυγεῖα, στά τραπεζά-
κια στό σαλόνι, στήν τραπεζαρία. Γιά 
νά τούς καλοπιάσουν καί νά μήν κάνουν 
πολλές ζημιές. Μετά ὅμως!!! Ἄ! Μετά, 
ἔρχονται οἱ Ἁγιασμοί γιά τά Θεοφάνεια!!! 
Ἔρχεται ὁ παπάς μέ τήν «ἁγιαστούρα». 
Ἔρχεται ὁ ἁγιασμός, τό ἁγιονέρι πού ἡ 
ἁγιαστούρα τό σκορπᾶ παντοῦ. Ἀπ’ τά 
κεφάλια μας, τά σπίτια καί τά ὑποστα-
τικά μας, τά ζῶα καί τά φυτά μας. Τότε 
πᾶνε, ἐξαφανίζονται οἱ καλικάντζαροι. 
Ἴσια, ὁλοταχῶς, ὅπου φύγει - φύγει πάλι 
γιά τά ὑποχθόνια. Πάλι γιά τήν πανούρ-

«Η ΑΓΙΑΣΤΟΥΡΑ» ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ
τῆς κ.  Ἰωάννας Δενδραμῆ
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γα δούλεψή τους. Τό πριόνισμα τοῦ δέ-
ντρου τῆς ζωῆς...

Αὐτά μπορεῖ νά εἶναι παραδοσιακό 
παραμύθι εἰπωμένο ἀπό χείλη γιαγιᾶς, 
μπορεῖ μέχρι τήν νηπιακή ἡλικία ἔτσι νά 
γίνονται πιστευτά, ἀλλά μές στό διάβα 
τῆς ζωῆς του ὁ κάθε ἄνθρωπος οἱασδή-
ποτε μορφωτικῆς βαθμίδας, ἀντιλαμβά-
νεται τήν ἀλήθεια τους. Ἡ καθημερινότη-
τα ἀποδεικνύει τούς «καλικαντζάρους», 
τό ὑποχθόνιο ἔργο τους, ἀλλά πρωτίστως 
τήν δύναμη τῆς «ἁγιαστούρας»! Μεγα-
λώνοντας ὁ ἄνθρωπος μαθαίνει πρῶτα 
ἀπ’ τόν ἴδιο του τόν ἑαυτό, ἀπ’ τά πάθη 
του καί τά λάθη του κι ὅλα ὅσα κακο-
τρώγουν τήν ψυχή του, ὅτι κουβαλάει 
ἀνάλογα μέ τούς ὄγκους τους καί τά με-
γέθη τους «καλικάντζαρους» πού ὀρέγο-
νται τά βλαστάρια του καί τόν κορμό τῆς 
ζωῆς του. Πριονίζουν μέ πριόνια σκληρο-
δόντινα τήν ἀγάπη του γιά τ’ ἀδέλφι του, 
τήν εὐγνωμοσύνη του γιά τόν εὐεργετινό, 
τόν καλό του ψυχισμό μέ δολιότητες. 
Ὕστερα ἔρχεται τό περιβάλλον. Ἡ κοινω-
νία. Οἱ κοινωνίες τῶν ἐθνῶν. Ἀδηφάγοι, 
ἀνθρωποφάγοι βιομήχανοι καί ἔμποροι 
ναρκωτικῶν καί ὅπλων καί, καί, καί. Καί 
βομβαρδίζουν πάνω στήν πανώρια γῆ, 
τήν Θεοπλασμένη γῆς θανατικά. Πριο-
νίζουν φλέβες νιότης, πριονίζουν οἰκογε-
νειακές εὐτυχίες. Σκοτώνουν μάνες καί 
πατεράδες παιδιῶν πού ἀντί γιά σφρῖγος 
ζωῆς ἀγοράζουν κυριολεκτικά θάνατο. 
Σκορποχώρι ὁ θάνατος πάει κι ἁπλώνε-
ται παντοῦ. Σάν πριονίδια ἀπό καλικα-
ντζάρων πριόνια μιά γῆς προσοδοφόρα 
σέ οἰκονομικό κέρδος, χιλιοβομβαρδισμέ-
νη, ρουφήχτρα θανάτου ἀπό χημικά. Ἡ 
γῆς πού ἔπλασε ὁ Πατέρας μας, ἡ γῆς 
τῆς Ἐπαγγελίας πού κατοίκησε ὁ ἄνθρω-
πος, τήν πούλησε στόν πονηρό καί συ-
νεχίζει τήν καταστροφή της παρότι πρίν 
2016 χρόνια γεννήθηκε ἡ ἐλπίδα του.

2016 χρόνια μετά τήν Νύχτα πού 
γεννήθηκε ὁ Χριστός μας. Ὁ πιό ξένος 
γιά τούς ἀνθρώπους, ὁ πιό φτωχός ἀπ’ 
ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ὁ Θεάνθρω-
πος πού γεννήθηκε ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, πού ἔζησε ἀνά-
μεσα στούς ἀνθρώπους καί τούς τήν δί-
δαξε αὐτή τήν ἀγάπη, πού σταυρώθηκε 
γιά τήν ἀγάπη, πού κατέβηκε στόν Ἄδη 
γιά νά ἀνεβάσει τόν ἄνθρωπο στά οὐρά-
νια, πού ἵδρυσε τήν Ἐκκλησία Του γιά 
νἄχουμε οἱ ἄνθρωποι νέα, σωτήρια κιβω-
τό στά πελάγη, στά τενάγη, στούς ὠκε-
ανούς τῆς ζωῆς μας. 2016 χρόνια μετά 
τήν Θεία Γέννηση. Πατρίδες Ὀρθόδοξες 
καί μή, πολεμοῦνται. Τρομοκρατοῦνται 
ἀπό σκοτεινές δυνάμεις. Ἀπό πριονίσμα-
τα «καλικάντζαρων» πού προκειμένου 
νά ἐπιφέρουν τό κακό στό «δέντρο τῆς 
ζωῆς» δέν διστάζουν νά γίνουν κι οἱ ἴδιοι 
πυρανάλωμα. Σέ πόλεις, σέ ἀεροδρόμια, 
σέ δημόσια κτίρια, σέ μέρη πού ἀνυπο-
ψίαστοι ἄνθρωποι καί μάλιστα νέοι καί 
παιδάκια τυχαίνει καί βγαίνουν γιά μιά 
βόλτα. Γιά λίγη διασκέδαση... Ὁ τρόμος 
ἁπλώνεται πάνω στή γῆς ἀπό  ὑποχθόνιες 
δυνάμεις. 

2016 χρόνια μετά πού τό Θεῖο Βρέφος 
χαμογέλασε στήν ἀνθρωπότητα γιά νά 
τήν κοινωνήσει στήν δύναμη τῆς ἐλπί-
δας, ὁ ἄνθρωπος πολεμᾶ λυσσαλέα τόν 
ἄνθρωπο. Τόν διώχνει. Τόν ἐκριζώνει ἀπό 
τήν ἑστία του, ἔτσι, μόνον καί μόνον γιά 
νά ξοδέψει τά ὅπλα του, γιά νά κερδίσει 
σάν Ἰούδας τά ἀργύριά του. Ματώνει, 
αἰχμαλωτίζει, θανατώνει. Ἀνεπίδεκτος 
μαθήσεως στό μάθημα τῆς Ἀγάπης 
Ἐκείνου. Εἶναι βαπτισμένος στό ὄνομά 
Του καί πολεμᾶ ποικιλότροπα τόν αὐτά-
δελφό του. Εἶναι ἐπιστήμων καί φέρεται 
σάν πρωτόγονος. Ὁ «οἶκτος» του πού 
γίνεται διαφημιστικό προϊόν Ὀργανώσε-
ων ΜΚΟ ἐθνικές ἤ διεθνοῦς ἐμβέλειας, 
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ἁπλώνεται πάνω ἀπό τά ἐρείπια καί τήν 
ἀναπηρία πού ὁ ἴδιος σκόρπισε σέ προε-
πιλεγμένο ἀπό τόν Κακό, τόπο. Κι ἄντε 
μετά νά προσπαθεῖ νά πείσει τίς κοινω-
νίες γιά νά συνδράμουν τό ἔργο... Μέ 
λίγα χρήματα νά γίνουν νονοί, μέ λίγα 
χρήματα νά ἀναλάβουν τήν ἐξαθλίωση 
πού ὁ ἴδιος δημιούργησε. «Νά σέ σφάξω 
Γιάννη νά σ’ ἀλοίψω λάδι» πού λέει μιά 
δική μας λαϊκή παροιμία. Πλουτίζουν 
ἐλάχιστοι, δημιουργώντας ὁλόκληρες 
ἠπείρους φτώχειας, ἀνέχειας, στέρησης. 
Ἑκατομμύρια ἀνθρώπινες ζωές δέν ὑπο-
λογίζονται παρά σάν ἀπορριπτέα ὑλικά. 
Ἀντιμετωπίζονται σάν τό ἀπόλυτο τίπο-
τα γι’ αὐτούς πού ἔχουν τά πάντα καί 
κρατύνονται στό πολίτευμα τό ἀπάνθρω-
πο. Πνίγονται ἤθη, ἀξιοπρέπειες. Ὅλα 
ταΐζουν αὐτούς πού κρατοῦν τό πονηρό 
πολίτευμα. Αὐτό πού τό μόνο ἐμπόδιο 
πού ἀντικρύζει εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Πίστις. 
Τά κράτη τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν γίνονται 
ὁ στόχος τῶν σύγχρονων ἐπίγειων «κα-
λικάντζαρων». Δέν εἶναι εὔκολο ὅμως 
νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό ἐμᾶς πού ἀνήκου-
με στό Βασίλειο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. Ὅσους κι ἄν συρρέουν ἀνάμε-
σά μας νῦν καί ὑποψήφιους ἐχθρούς τῆς 

Πίστης μας. Ὅσο κι ἄν ὀρέγονται τήν 
ἀφαίρεση τῶν ἱερῶν ἐδαφῶν μας, ὅσο κι 
ἄν προσπαθοῦν νά μᾶς ἀφαιρέσουν ἀπό 
προσώπου γῆς εἶναι ἡ «ἁγιαστούρα», 
εἶναι ἡ Δύναμίς μας λυτρωτική γιατί 
εἶναι τοῦ Λυτρωτῆ. Ἄς καλοπιάνουν οἱ 
ἡγήτορες τούς ἐκπροσώπους τοῦ κακοῦ 
προσφέροντάς τους ξεγελασούδια τάχα 
γιά νά μήν πάθουμε χειρότερη ζημιά... 
Τά Θεοφάνεια ἔρχονται. Ἡ Ἐκκλησία θέ 
νά νικήσει καί τόν πλέον ὑπερσύγχρονο 
ἐξοντωτικό μηχανισμό!!!

2017 χρόνια μετά τήν Θεία Γέννηση! Οἱ 
ἄνθρωποι ἔχοντας μέσα ἀπό ὅλα αὐτά 
τά χρόνια δεῖ τό Θαῦμα, εἶναι βέβαιοι 
γιά τήν ἐλπίδα τους. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, 
ὁ σαρκωμένος Θεός μας, μᾶς ἅρπαξε 
ὅλους ἀπ’ τόν ὄφι, τά εἴδωλα, τόν Φα-
ραώ, τόν Ἡρώδη, ἀπ’ τόν θάνατο καί 
μᾶς ἔβγαλε στό ξέφωτο τῆς ἀνάστασης, 
τῆς ἀναγέννησης. Ἡ καινούργια ζωή ἔχει 
θέση γιά ὅλους μας ἀφοῦ μᾶς τήν προ-
σέφερε ὁ πλάστης της. Κι εἶναι καθαγι-
ασμένη. Κι εἶναι σωστική. Καί δέν τρέμει 
τούς πάσης φύσεως «καλικάντζαρους». 
Γιατί ἔχει εὐλογία. Γιατί ἔχει πάντα Θεο-
φάνεια. Καί πάντα ἔρχεται ὁ παπᾶς μέ 
τήν «ἁγιαστούρα»...

www.imlarisis.gr
Ἀπό 1η Σεπτεμβρίου ἕως 31 Ὀκτωβρίου 2016

οἱ ἐπισκέψεις στήν Ἱστοσελίδα μας ἀνῆλθαν

σέ 32.153 !
Συνεχίζουμε δυναμικά!



ΕΠΑΙΞΑΝ ΕΨΑΛΛΑΝ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΣ

Νά τά ποῦμε; 
Κάλαντα ἀπό τά παιδιά τῆς οἰκογένειάς μας!

Ἀπό τίς παραμονές τῶν Χριστουγέννων μέ-
χρι καί τά Φῶτα, ἀπό τότε πού θυμᾶμαι τόν 

ἑαυτό μου, διάβαζα χριστουγεννιάτικα βιβλία, 
ἄκουγα χριστουγεννιάτικα τραγούδια καί ἔβλε-
πα χριστουγεννιάτικες ταινίες.

Ἔ ν ιωθα  τόσο 
ὄμορφα κάτω ἀπ’ 
τό χριστουγεννιά-
τικο δέντρο, πού 
πολλές φορές κοι-
μόμουν κάτω ἀπό 
αὐτό. Μέχρι πού 
ἐρχόταν ἡ νύχτα 
τῶν Χριστουγέννων 
καί σηκωνόμασταν 
νωρίς νά πᾶμε στόν 
Ἅγιο Ἀχίλλιο, γιά νά 

ἀκούσουμε τό Χριστός Γεννᾶται δοξάσατε καί 
ἡ Γέννησίς Σου Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν… Αὐτή 
τήν ἐποχή δέν τήν ἄλλαζα μέ τίποτα.

Μελωδίες καί εἰκό-
νες τῶν γιορτῶν πού 
διαπνέονται ἀπό τόν 
βαθύ ἀνθρωπισμό 
πού ἀναβιώνει στό τέ-
λος κάθε χρόνου ὅλη 
ἡ Χριστιανοσύνη, σέ 
ὅλα τά σημεῖα τῆς γῆς, 
μαζί μέ τόν ἐκκλησι-
ασμό, τή φάτνη, τά 
κάλαντα, τό χιόνι, τά 
δῶρα καί τό φλουρί 
τῆς βασιλόπιτας.

Μία τέτοια ἑορταστική συνύπαρξη βιώσα-
με στό φιλόξενο χῶρο τοῦ Ἐπιουσίου, μικροί 
καί μεγάλοι. Παιδικές φωνές πλημμύρισαν τούς 
χώρους τῆς Μητροπόλεως, ὅπου τά παιδιά τῶν 
ἱερατικῶν οἰκογενειῶν μας προσῆλθαν μαζί μέ 
τούς γονεῖς τους στήν καθιερωμένη κατ’ ἔτος 
ἐκδήλωση.
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Ὁ Δεσπότης μας 
παρών γιά νά εὐλογή-
σει, νά μιλήσει, νά μοι-
ράσει δῶρα, νά ἀνοίξει 
τήν θερμή ἀγκαλιά του 
καί νά κλείσει μέσα 
του ὅλες τίς χαρού-
μενες παιδικές ψυχές. 
Ἕνας στοργικός πα-
τέρας, πού μίλησε μέ 
ζέση γιά τό σπουδαῖο 
ρόλο τοῦ Ἱερέα-Πατέ-
ρα καί τῆς Πρεσβυτέ-

ρας-Μητέρας! Μακάρι πολλά ἀπό αὐτά τά παι-
διά νά μιμηθοῦν τούς γονεῖς τους καί νά ἀξιω-
θοῦν νά ὑπηρετήσουν τό ἱερό θυσιαστήριο καί 
τό ἱερατικό σπίτι!

Ἀρκετά παιδιά ξεδίπλωσαν τά τάλαντά τους, 
ἄλλα ἤθελαν ἕνα ἐναρκτήριο «σφύριγμα» γιά 

νά κελαηδήσουν, ἐνῶ ὅλα μαζί τραγούδησαν τά 
κάλαντα καί μέ ἀγωνία περίμεναν ὑπομονετικά 
τό ἄκουσμα τῶν ὀνομάτων τους γιά νά πάρουν 
τά δῶρα τους! Κάπου ἐκεῖ ἡ ὑπομονή ἔφθανε 
στό τέλος καί τό χαρτί περιτυλίγματος ἔπαιρνε 
τό δρόμο του πρός τήν ἀνακύκλωση!

Χαρούμενα πρόσωπα… ἀνθρώπινες οἰκογε-
νειακές στιγμές! Διότι τά παιδιά τῶν Ἱερέων μας 
εἶναι καί δικά μας παιδιά! Χαιρόμασθε μέ τήν 
χαρά τους καί στεναχωριόμασθε μέ τόν πόνο 
τους!

Μακάρι κάθε μέρα στή ζωή μας νά εἶναι Χρι-
στούγεννα, Πρωτοχρονιά καί Θεοφάνεια! Μέρες 
μαζί μέ τόν Χριστό μας… ὅλη μας ἡ ζωή φωνά-
ζει Χριστός, ἡ χαρά τοῦ σύμπαντος κόσμου.

π. Ἰγνάτιος

Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2016
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Χρονικά 
Μητροπόλεως

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἰγνάτιος

Ἀπό τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Θεολόγου 
τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ»  

Νικολάου Βασιλειάδη.

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό  
στόν Ἱ.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου.

Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2016

Κυριακή 4/9: (βράδυ) Πα-

ρακολούθησε μέ τόν Πρόεδρο 

τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιο 

Παυλόπουλο καί τόν Μακαριώ-

τατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. 

Ἱερώνυμο τή μουσικοχορευτική 

παράσταση «Μικρασία... φεύ-

γαμε καί γιά σένα λέγαμε», τήν 

ὁποία διοργάνωσε στό Ἡρώδειο 

ἡ Ἱερά Μητρόπολις Νέας Ἰωνίας 

καί Φιλαδελφείας.

Τρίτη 6/9: (μεσημέρι) Προ-

έστη στήν ἐξόδιο Ἀκολουθία 

τοῦ ἀειμνήστου Θεολόγου τῆς 

Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ο 

ΣΩΤΗΡ» Νικολάου Βασιλειάδη, 

στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πευ-

κακίων Ἀθηνῶν, ὅπου καί μίλησε 

κατάλληλα.

(βράδυ) Τέλεσε τόν ἁγιασμό 

τῶν ἐγκαινίων στίς ἐγκαταστά-

σεις τοῦ Ὁμίλου ΙΕΚ «ΑΚΜΗ» 

στή Λάρισα.

Τετάρτη 7/9: (ἀπόγευμα) 

Χοροστάτησε καί κήρυξε τόν 

θεῖο Λόγο στόν Πανηγυρικό 
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Ἑσπερινό στόν Ἱ.Ν. Παναγίας 
Φανερωμένης Τυρνάβου.

Πέμπτη 8/9: (πρωί) Λει-
τούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο 
Λόγο στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. 
Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Αἰγά-
νης.

Κυριακή 11/9: (πρωί) Λει-
τούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο 
Λόγο στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου 
Λαρίσης.

Δευτέρα 12/9: (πρωί) Τέ-
λεσε ἁγιασμούς γιά τήν ἔναρξη 
τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς σέ 
διάφορα σχολεῖα τῆς Λαρίσης.

Τρίτη 13/9: (μεσημέρι) Τέ-
λεσε τρισάγιο στόν τάφο τοῦ 
μακαριστοῦ Μητροπολίτου Λα-
ρίσης κυροῦ Σεραφείμ.

(ἀπόγευμα) Χοροστάτη-
σε στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου 
καί Ἑλένης Λαρίσης, ὅπου τόν 
θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Πρωτοσύ-
γκελλος π. Ἀχίλλιος.

Τετάρτη 14/9: (πρωί) Λει-
τούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο 
Λόγο στόν ἴδιο Ἱ. Ναό ὅπου χει-
ροτόνησε Διάκονο τόν Λαρισαῖο 
θεολόγο καί πατέρα δύο τέκνων 
κ. Εὐάγγελο Παπαδημητρίου.

(ἀπόγευμα) Χοροστάτησε 
καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο στόν 
Ἱ.Ν. Ἁγίου Βησσαρίωνος Λαρί-
σης.

Πέμπτη 15/9: (πρωί) Λει-
τούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο 
Λόγο στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. 
Ἁγίου Βησσαρίωνος Ἐλευθέρων.

Ἀπό τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου  
τοῦ Μεγαλομάρτυρος Λαρίσης.

Ἀπό τόν ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη  
τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς. 

Ἀπό τήν εἰς Διάκονον χειροτονία  
τοῦ π. Εὐαγγέλου Παπαδημητρίου  

στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί  Ἑλένης Λαρίσης. 
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Ἀπό τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία  
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Βησσαρίωνος Ἐλευθερῶν.

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό  
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Βησσαρίωνος Λαρίσης.

Μέ τόν νέο Ἀναγνώστη  
κ. Βασίλειο-Παρασκευά Κατσίμπα.

Παρασκευή 16/9: (πρωί) 
Τέλεσε τή δοξολογία κατά τήν 
τελετή παράδοσης - παραλαβῆς 
τῆς Διοικήσεως στήν 110 Πτέρυ-
γα Μάχης.

(μεσημέρι) Τέλεσε τόν ἁγια-
σμό γιά τήν ἔναρξη τοῦ νέου δι-
καστικοῦ ἔτους στό Δικαστικό 
Μέγαρο Λαρίσης.

(ἀπόγευμα) Χοροστάτησε 
καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο στόν 
Πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱ.Ν. 
τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Λαρίσης 
καί προέστη στή λιτάνευση τῆς 
Εἰκόνας στούς δρόμους τῆς 
Ἐνορίας.

Κυριακή 18/9: (πρωί) Συλ-
λειτούργησε μέ τόν Σεβ. Ἀρχιε-
πίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο καί 
ἄλλους Ἀρχιερεῖς στόν Ἱ. Μη-
τροπολιτικό Ναό Ἁγίου Γεωργί-
ου Ἱεράπετρας Κρήτης, ἐνώπιον 
τοῦ σκηνώματος τοῦ μακαρι-
στοῦ Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης 
καί Σητείας κυροῦ Εὐγενίου καί 
στή συνέχεια συμμετεῖχε στήν 
ἐξόδιο Ἀκολουθία του.

Δευτέρα 19/9: (μεσημέρι) 
Παρέστη στήν ἔναρξη τοῦ 16ου 
Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συ-
μποσίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στό συ-
νεδριακό κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Φθιώτιδος προσκε-
κλημένος τοῦ οἰκείου Μητροπο-
λίτου κ. Νικολάου.

Τρίτη 20/9: Ἐπισκέφθηκε τόν 
Σεβ. Μητροπολίτη Καλαβρύτων 
καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιο καί 
τέλεσαν μαζί τόν ἁγιασμό τῶν 
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ἐγκαινίων τοῦ Συνεδριακοῦ Κέ-
ντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
«Τό Σήμαντρον».

Παρασκευή 23/9: (ἀπόγευ-
μα) Χοροστάτησε καί κήρυξε 
τόν θεῖο Λόγο στόν Πανηγυρικό 
Ἑσπερινό στό Ἱ. Παρεκκλήσιο 
Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης στόν 
Κυπάρισσο.

Κυριακή 25/9: (πρωί) Λει-
τούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο 
Λόγο στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου 
Λαρίσης.

Δευτέρα 26/9: (μεσημέρι) 
Προέστη στήν ἐξόδιο Ἀκολου-
θία τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρί-
του π. Ἀθηναγόρα Καραμαντζά-
νη, στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἀθα-
νασίου Κολυνδροῦ τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Κίτρους καί μίλη-
σε κατάλληλα στήν τράπεζα.

Τρίτη 27/9: (πρωί) Μίλησε 
πρός τούς Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας στήν Ἱερατι-
κή Σύναξη τήν ὁποία συγκάλε-
σε στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Πέτρου καί 
Παύλου Λαρίσης, ὅπου ὁ προ-
σκληθείς Σεβ. Μητροπολίτης Σι-
σανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος 
ἀνέπτυξε τό θέμα: «Προβλή-
ματα καί προβληματισμοί στόν 
Ὀρθόδοξο Ἱερέα μέσα ἀπό τίς 
σύγχρονες προκλήσεις».

(ἀπόγευμα) Μίλησε κατάλ-
ληλα πρός τούς Κατηχητές τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στή Σύ-
ναξη τήν ὁποία συγκάλεσε στήν 
αἴθουσα τοῦ «Ἐπιουσίου», ὅπου 
ὁ Σεβ. Σισανίου καί Σιατίστης κ. 

Ἀπό τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κυροῦ Εὐγενίου.

Μέ τούς Ἀναγνῶστες καί τούς Ἱερόπαιδες  
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης.

Ἀπό τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος  
π. Ἀθηναγόρου Καραμαντζάνη.
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Ἀπό τήν σύναξη κατηχητῶν τῆς Μητροπόλεώς μας,  
μέ ὁμιλητή τόν Σεβ. Μητροπολίτη Σισανίου  

καί Σιατίστης κ. Παῦλο.

Ἀπό τήν Ἱερατική Σύναξη στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων 
Πέτρου καί Παύλου.

Μέ τό Δ.Σ. τοῦ συλλόγου Τριτέκνων  
Τυρνάβου.

Παῦλος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ 
ἀναγκαιότητα τῆς Κατηχήσεως 
σήμερα». 

(βράδυ) Παρακολούθησε μέ 
τόν Σεβ. Σιατίστης κ. Παῦλο τήν 
ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. 
Νικολάου, στό ἀμφιθέατρο τῆς 
Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας, μέ θέμα τήν 
ἀνακουφιστική φροντίδα τῶν 
ἀσθενῶν.

Τετάρτη 28/9: (πρωί) Τέ-
λεσε μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη 
Μεγάρων καί Σαλαμῖνος κ. Κων-
σταντῖνο τήν ἐξόδιο Ἀκολουθία 
τῆς μακαριστῆς μοναχῆς Φε-
βρωνίας στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου 
Ἰωάννου Μακρινοῦ Μεγάρων.

Πέμπτη 29/9: (μεσημέρι) 
Δέχθηκε στό γραφεῖο του τό 
Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου Τριτέκνων 
Τυρνάβου καί τόν Διοικητή τοῦ 
303 ΠΕΒ συνταγματάρχη κ. Ἰω-
άννη Ζαφείρη.

Παρασκευή 30/9: (ἀπό-
γευμα) Χοροστάτησε στόν 
Πανηγυρικό Ἑσπερινό καί κή-
ρυξε τόν θεῖο Λόγο στόν Ἱ.Ν. 
Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης 
Ἀμπελῶνος, γιά τήν ἑορτή τῆς 
Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου, 
ὅπου προχείρισε ψάλτη καί ἀνα-
γνώστη τόν πρωτοψάλτη τοῦ Ἱ. 
Ναοῦ κ. Λάζαρο Χαλκιᾶ.

Σάββατο 1/10: (ἀπόγευμα) 
Παρέστη μέ ἄλλους Ἀρχιερεῖς 
στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό γιά 
τήν ἑορτή τῶν ἐν Τρίκκῃ Ἁγίων, 
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στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγί-
ου Νικολάου Τρικάλων καί στή 
λιτάνευση τῆς Εἰκόνας καί τῶν 
ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων.

Κυριακή 2/10: (πρωί) Λει-
τούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο 
Λόγο στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Κων-
σταντίνου καί Ἑλένης Λαρίσης, 
ὅπου καί τέλεσε τά Θυρανοίξια 
τοῦ ἱεροῦ Ναϋδρίου τῆς Ἁγίας 
Ἄννης καί τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἰωάν-
νου τῶν Λαρισαίων.

(βράδυ) Συμμετεῖχε μέ ἄλ-
λους Ἀρχιερεῖς στήν ἱερά ἀγρυ-
πνία ἡ ὁποία τελέστηκε στόν  
Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου 
Ἀποστόλου Παύλου Κορίνθου, 
γιά τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Διο-
νυσίου.

Δευτέρα 3/10: (ἀπόγευμα) 
Προήδρευσε στή συνεδρίαση 
τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί 
τῶν Αἱρέσεων στά γραφεῖα τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου.

Τρίτη 4/10 ἕως Παρασκευή 
7/10: Συμμετεῖχε στίς ἐργασίες 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχί-
ας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ 
ὁποία ἐξέλεξε τόν νέο Μητρο-
πολίτη Ἄρτης κ. Καλλίνικο.

Τρίτη 4/10: (βράδυ) Παρέ-
στη μέ ἄλλους Ἀρχιερεῖς στήν 
παρουσίαση τοῦ διπλοῦ μουσι-
κοῦ δίσκου τοῦ Ἱ.Ν. Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου τῆς 
Ἰερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνί-
ας καί Φιλαδελφείας, στή «Στοά 
τοῦ Βιβλίου» στήν Ἀθήνα.

Μέ τόν νέο Ἀναγνώστη  
κ. Λάζαρο Χαλκιᾶ.

Ἀπό τόν ἁγιασμό τῶν θυρανοιξίων τοῦ παρεκκλησίου τῆς 
Ἁγίας Ἄννης τῆς Λαρισαίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἰωάννου, 

στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Λαρίσης.

Ἀπό τόν ἑσπερινό τῶν ὀνομαστηρίων  
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου.
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Ἀπό τήν ἀπονομή ξιφῶν  
στήν 1η Στρατιά Λαρίσης.

Ἀπό τόν ἁγιασμό τῆς ἐνάρξεως τοῦ φροντιστηρίου 
Κατηχητῶν στήν Κατακόμβη  Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου 

Λαρίσης.

Ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ Ἀντιαιρετικοῦ Σεμιναρίου  
τῆς Μητροπόλεώς μας  

στόν Ἱ.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Λαρίσης.

Δευτέρα 10/10: (βράδυ) Τέ-
λεσε τόν ἁγιασμό τῆς ἐνάρξεως 
τῶν μαθημάτων τοῦ Φροντιστη-
ρίου Κατηχητῶν τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας, στήν αἴθουσα 
«Κατακόμβη» τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Νι-
κολάου Λαρίσης.

Τρίτη 11/10: (ἀπόγευμα) Τέ-
λεσε τόν ἁγιασμό τῆς ἐνάρξεως 
τοῦ ἑσπερινοῦ του κηρύγματος 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Λαρί-
σης. Στή συνέχεια χοροστάτησε 
καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο στήν 
Ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως 
πρός τόν Ἅγιο Λουκᾶ τόν Ρῶσο 
Ἰατρό, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό 
Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης.

(βράδυ) Τέλεσε τόν ἁγιασμό 
τῆς ἐνάρξεως τῶν Συναντήσεων 
Νέων, Φοιτητῶν καί Ἑργαζομέ-
νων τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ 
Ἁγίου Ἀχιλλίου, πρός τούς ὁποί-
ους μίλησε κατάλληλα.

Πέμπτη 13/10: (ἀπόγευμα) 
Τέλεσε τόν ἁγιασμό τῆς ἐνάρ-
ξεως τοῦ ἑσπερινοῦ του κηρύγ-
ματος στόν Ἱ.Ν. Παναγίας Φανε-
ρωμένης Τυρνάβου.

Παρασκευή 14/10: (πρωί) 
Παρέστη στήν τελετή ἀπονομῆς 
τῆς Πολεμικῆς Σημαίας σέ Συ-
γκροτήματα καί Μονάδες τοῦ 
Στρατοῦ Ξηρᾶς, στό στρατόπε-
δο τῆς 1ης Στρατιᾶς, παρόντος 
τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης 
κ. Πάνου Καμμένου.

Κυριακή 16/10: (πρωί) Λει-
τούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο 
Λόγο στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀθανα-
σίου Ζαππείου.
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Δευτέρα 17/10: (ἀπόγευμα) 
Τέλεσε τόν ἁγιασμό τῆς ἐνάρξε-
ως τῶν μαθημάτων τοῦ Ἀντιαι-
ρετικοῦ Σεμιναρίου τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας, στό Πνευμα-
τικό Κέντρο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Χα-
ραλάμπους Λαρίσης.

Τετάρτη 19/10: (πρωί) Συλ-
λειτούργησε μέ ἄλλους Ἀρχιε-
ρεῖς στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό 
Ἁγίας Σκέπης Ἐδέσσης, γιά τά 
ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ.

Πέμπτη 20/10: (ἀπόγευμα) 
Χοροστάτησε στόν Πανηγυρικό 
Ἑσπερινό καί κήρυξε τόν θεῖο 
Λόγο, γιά τήν ἑορτή τοῦ τοπι-
κοῦ μας Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Μο-
νεμβασιώτη στόν ὁμώνυμο Ἱερό 
Ναό στό ὑπόγειο τοῦ Ἱεροῦ 
Ἐνοριακοῦ Ναοῦ Ἁγίων Τεσσα-
ράκοντα Μαρτύρων Λαρίσης.

Παρασκευή 21/10: (μεσημέ-
ρι) Δέχθηκε στό γραφεῖο του 
τόν νέο Διοικητή τῆς 110 Π.Μ. 
σμήναρχο Κωνσταντῖνο Καρα-
μεσίνη.

Κυριακή 23/10: (πρωί) Τέλε-
σε τή θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου 
Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου στόν 
Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου 
Ἀχιλλίου Λαρίσης.

(ἀπόγευμα) Τέλεσε τόν 
ἁγιασμό τῆς ἐνάρξεως τῶν 
ἑσπερινῶν ὁμιλιῶν στή ΓΕΧΑ 
Λαρίσης καί μίλησε μέ θέμα: 
«Ποιήσωμεν τήν ζωήν ἡμῶν 
ἑορτήν μίαν».

Δευτέρα 24/10: (πρωί) Συ-

Ἀπό τήν Θεία Λειτουργία τῶν ὀνομαστηρίων  
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ.

Μέ τόν νέο Διοικητή τῆς 110 Π.Μ.  
κ. Κωνσταντῖνο Καραμεσίνη.

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Μονεμβασιώτου Λαρίσης.
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Ἀπό τόν ἁγιασμό ἐνάρξεως τοῦ νέου  
ἱεραποστολικοῦ ἔτους στή ΓΕΧΑ Λαρίσης.

Μέ τούς «Μαΐστορες Βορείου Ἑλλάδος»  
στόν  Ἱ.Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος Κοιλάδος.

Μέ τόν νέο Ἀναγνώστη Γεράσιμο Καραμπίνη,  
στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου Τυρνάβου.

μπροσευχήθηκε στή Θεία Λει-
τουργία, στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Σπυρί-
δωνος Κοιλάδος, ὅπου ἔψαλε ὁ 
Βυζαντινός Χορός «Μαΐστορες 
τῆς Βορείου Ἑλλάδος».

Τρίτη 25/10: (μεσημέρι) Δέ-
χθηκε στό γραφεῖο του τόν νέο 
Περιφερειακό Διευθυντή Θεσ-
σαλίας τῆς Τράπεζας Eurobank 
κ. Παναγιώτη Πλάς καί τόν Δι-
ευθυντή τοῦ Κεντρικοῦ κατα-
στήματος Eurobank στή Λάρι-
σα κ. Ἰωάννη Τσιανογιάννη καί 
στή συνέχεια τόν νέο Πρόεδρο 
τῆς ΓΕΧΑ Λαρίσης κ. Δημήτριο 
Οἰκονόμου καί τόν Διευθυντή 
τῶν Ἐκπαιδευτηρίων Μαίρης Ρά-
πτου κ. Νικόλαο Ράπτη.

(ἀπόγευμα) Χοροστάτησε 
στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό καί 
κήρυξε τόν θεῖο Λόγο στόν Ἱ.Ν. 
Ἁγίου Δημητρίου Τυρνάβου.

Τετάρτη 26/10: (πρωί) Λει-
τούργησε στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Δη-
μητρίου Λαρίσης, ὅπου τόν θεῖο 
Λόγο κήρυξε ὁ Πρωτοσύγκελ-
λος π. Ἀχίλλιος.

Πέμπτη 27/10: (μεσημέρι) 
Δέχθηκε στό γραφεῖο του τό 
Δ.Σ. τοῦ τοπικοῦ παραρτήματος 
Λαρίσης Θεολόγων τῆς Π.Ε.Θ. 
καί συζήτησε μαζί τους γιά τό 
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Παρασκευή 28/10: (πρωί) 
Προέστη στήν ἐπίσημη δοξο-
λογία γιά τήν ἐθνική ἐπέτειο 
τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 στόν 
Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου 
Ἀχιλλίου Λαρίσης, τέλεσε τήν 
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ἐπιμνημόσυνη δέηση στό Ἡρῶο 
τῆς πόλης καί παρακολούθησε 
τήν παρέλαση.

(βράδυ) Χοροστάτησε στήν 
ἱερά Ἀγρυπνία γιά τήν ἑορτή τῆς 
Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας 
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγί-
ου Ἀχιλλίου Λαρίσης καί κήρυξε 
τόν θεῖο Λόγο.

Κυριακή 30/10: (πρωί) Λει-
τούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο 
Λόγο στόν Ἱ.Ν. Ἁγίας Βαρβάρας 
Σαλαμῖνος.

Δευτέρα 31/10 ἕως Τετάρτη 
2/11: Συμμετεῖχε στίς ἐργασίες 
τῆς ΚΗ΄ Πανορθοδόξου Ἀντιαι-
ρετικῆς Συνδιασκέψεως, στό 
Ἀγρίνιο, ὡς Πρόεδρος τῆς Σ.Ε. 
ἐπί τῶν Αἱρέσεων.

Μέ τούς νέους Ἀναγνῶστες Ἀνδρέα Καραπούλιο, Ἀχιλλέα 
Τζάνακα, Ἰωάννη Μάντζα καί Γεώργιο Γεωργούλα, στόν 

πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου Λαρίσης.

Μέ τό Δ.Σ. τοῦ τοπικοῦ παραρτήματος Λαρίσης 
Θεολόγων τῆς Π.Ε.Θ. 

Ἀπό τήν ἀγρυπνία γιά τήν ἑορτή  
τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας  

στόν Ἱ.Μ.Ν. τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου.
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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.




