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“ τά ἔσοδα

ἀπό τίς πωλήσεις

τοῦ Περιοδικοῦ διατίθενται

σέ πολύτεκνες οἰκογένειες καί

γενικά στό φιλανθρωπικό ἔργο
τῆς Μητροπόλεώς

μας”.



Ποιός δέν ἤξερε 
τή Θεία; Ἦταν 

ἕνας μοναδικός ἄνθρω-
πος. Μέ ὅλες τίς χάρες. 
Μ’ ἕνα νοῦ τετράγω-
νο, μέ μιά ἀφάνταστη 
εὐστροφία καί ἐξυπνά-
δα, μέ μιά κοινωνικότη-
τα μοναδική. Μιά ἄριστη 
νοικοκυρά, μιά ἐξαιρε-
τική προσωπικότητα, μ’ 
ἕνα πηγαῖο διακριτικό 
χιοῦμορ πού ἔκανε τήν 
παρέα της θελκτική. Κο-
ντή, εὐκίνητη, δραστήρια, 
γερή καί ἀκούραστη γυ-
ναῖκα. Μέ βαθειά πίστι. 
Μέ λίγο ὕπνο καί πολλή 
ἐνεργό δρᾶσι. Δέν ἦταν 
αἷμα μας, ἦταν σύζυγος τοῦ Θείου μας. Ἀλλά 
ἦταν γιά ὅλους ἡ Θεία. «Θεία» φωνάζανε 
ὅλοι ἀπ’ τή σκάλα κάτω, ὅταν ἔφθαναν στό 
σπίτι. Κι ἔλεγε μέ χαρά. «Ἐγώ πρῶτα ἤμουνα 
ἡ Θεία τῆς Ἐνορίας», «τώρα εἶμαι ἡ Θεία τῆς 
Μητρόπολης». Ζήσαμε μαζί ἑξήντα χρόνια. 
Ἤμουν δέκα ἐτῶν ὅταν τήν γνώρισα. Ἤμουν 
ἑβδομήντα πέρσι τό Γενάρη πού ἔκλεισε τά 
μάτια της στά ἐννενήντα ἕνα της. 

Πέρασε τό μεγαλύτερο Σταυρό πού μπο-
ρεῖ νά ζήσῃ μιά γυναῖκα. «Σοῦ δέ αὐτῆς τήν 
ψυχήν διελεύσεται ῥομφαία», αὐτός ὁ στί-
χος ταιριάζει στή Θεία. Ἔχασε ξαφνικά ἀπό 
ἕνα ἐπεισόδιο καρδιακό τόν μονάκριβο γυιό 
της στά τριάντα ἑπτά χρόνια του, τό ξάδελ-
φό μας τόν Λάζαρο. Μετά ἀπό λίγα χρόνια 
ἔφυγε καί ὁ Θεῖος. Ἔμεινε μόνη της. Σ’ ἕνα 
μεγάλο σπίτι πού βλέπει στή θάλασσα, πού 
ἀπ’ τό μπαλκόνι της ἔβλεπε τήν θάλασσα, 
κι ὅ,τι συνέβαινε σ’ αὐτήν ὅλο τό εἰκοσιτε-
τράωρο, ὅλες τίς ἐποχές, ὅλες τίς ὧρες τῆς 

ἡμέρας. Μέχρι σήμερα 
ὅταν πηγαίνουμε σπί-
τι στή Σαλαμῖνα, ἀπ’ τίς 
σκάλες φωνάζουμε ὅλοι 
μας, «Θεία», «Θεία», 
ὅπως κάναμε πάντο-
τε. Κι αὐτή ἀπαντοῦσε 
ἀπό πάνω, καί χαιρό-
ταν. Καί πάντοτε μᾶς 
ἑτοίμαζε ὅποιο φαγητό 
μᾶς ἄρεσε, ὅποιο γλυ-
κό ἀγαποῦσε ὁ καθένας 
μας. Ὅ,τι προέβλεπε ἡ 
ἐποχή ἤ ἡ κοντινή γιορ-
τή. Μᾶς περίμενε πάντα 
τά μεσημέρια νά φᾶμε, 
ὅποια ὥρα κι ἄν φτάνα-
με. Φρόντιζε γιά τά πά-
ντα. Μέχρι τά σαράντα 

ὀκτώ μου, μέχρι πού ἔφυγα γιά τή Λάρισα, 
ὅλα μοῦ τά φρόντιζαν ἡ μαμά καί ἡ Θεία. Κι 
ὅταν ἔφυγε γιά τούς οὐρανούς ἡ μαμά, αὐτή 
τή σκληρή, τήν μουντή, τήν συννεφιασμένη, 
τή θλιμένη ἡμέρα τοῦ Νοεμβρίου τοῦ 1983, 
ἡ Θεία. Μοῦ ἔδιναν ὥς καί τό νερό στό χέρι. 
Πόσα ρᾶσα σιδέρωσε! Πόσα ἄμφια! Πόσες 
χάρες εἶχε. Ἦλθε καιρός νά τήν προσέξουμε 
κι ἐμεῖς. Ἐμεῖς ὅ,τι ἤθελε. Ἔμενε στό σπίτι της 
μόνη της. Περίμενε πότε θά πᾶμε. Λίγες φο-
ρές ἦλθε στή Λάρισα. Κάθε μέρα μιλούσαμε 
στό τηλέφωνο. Κάθε βράδυ. Εἴκοσι ὁλόκλη-
ρα χρόνια. Μοὔλεγε τόν πόνο της. Τῆς ἔλεγα 
τόν δικό μου. Κλαίγαμε μαζί. Γελούσαμε καί 
μαζί. Γελούσαμε πολύ, γιατί ἤξερε νά στεφα-
νώνῃ τό λόγο της μέ μιά μοναδική δυναμική. 
Σέ ἐξύψωνε, σέ κάλμαρε, σάν τήν ἥρεμη καί 
γαλήνια θάλασσα ποὔβλεπε ἀπό τό μπαλκόνι 
της τά ζεστά καί ἤσυχα καλοκαιρινά πρωϊνά. 
Τότε πού πίναμε τόν καφέ μαζί στό μπαλκόνι 
καί συζητούσαμε, συζητούσαμε.

Ἡ Θεία
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου 

κ.   Ἰ γ ν α τ ί ο υ
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Ἡ Θεία καταγόταν ἀπό μιά καλή οἰκογέ-
νεια. Ὁ πατέρας της ἦταν Ἀξιωματικός τοῦ 
Ναυτικοῦ καί ἡ μητέρα της μιά νοικοκυρά 
θαυμαστή, καταγόμενη ἀπό πολύ καλή οἰκο-
γένεια. Ἡ οἰκογένειά της εἶχε σπίτια καί χτή-
ματα. Ἡ Θεία εἶχε μιά ἀδελφή, τήν Ἰωάννα, 
πού μένει στήν Παλλήνη καί δύο ἀδελφούς. 
Ἡ Θεία ἦταν ἡ μεγαλύτερη ἀπ’ τ’ ἀδέλφια. 
Ἀπ’ τ’ ἀδέλφια της ὁ μεγάλος ἀδελφός ἔφυ-
γε πρίν τή Θεία, κι ὁ μικρός της ἀδελφός 
ζεῖ στήν Ἀθήνα. Ἡ Θεία ἦταν λουλούδι πού 
δέν μεταφυτεύεται. Ποτέ δέν θἄφηνε τή Σα-
λαμῖνα καί τό σπίτι της. Τό σπίτι πού ἦταν 
τό πατρικό τοῦ συζύγου της, τό πατρικό τῆς 
μαμᾶς μου, στό ὁποῖο ἔζησε ἡ ἴδια περισ-
σότερο ἀπ’ ὅλους, ἑξῆντα ὁλόκληρα χρόνια. 
Ἕνα σπίτι παράθυρο στό φῶς. Ἕνα σπίτι πού 
βλέπει τό Νοτιά, κι ἔχει στά πόδια του ὅλο 
τόν κλειστό ὅρμο τοῦ νησιοῦ. Ἀπ’ τό ὁποῖο 
ἔβλεπε τήν παραλία ἕως ἀπέναντι τόν ὀρει-
νό ὄγκο τοῦ Μαυροβουνίου καί τό δρόμο 
πρός τό Μοῦλκι καί δυτικά, ἕως τήν «γκρί-
κιζα», ἕως δηλαδή τό ἄνοιγμα τοῦ κόλπου 
πρός τό ἀνοιχτό πέλαγο πρός τόν Ἀργολικό 
κόλπο. Κι ὅπως εἶχε μάτια ψυχῆς καί ὑψηλό 
πνευματικό βεληνεκές, ἀπό ’κεῖ ἔβλεπε καί 
τά μή βλεπόμενα. Ἔβλεπε καί ξεχνιόταν, καί 
χαιρόταν, καί ἡρεμοῦσε κι ἔπαιρνε θάρρος. 
Ὅλος ὁ κόσμος στά πόδια της. Ὁ Θεῖος ἦταν 
πιό ρομαντικός, κι ὅταν ζοῦσε καθόντουσαν 
μαζί σ’ αὐτό τό μπαλκόνι κι ἔβλεπαν ἀπ’ τήν 
ψυχή τους τήν ἴδια, μέ τίς πληγές της, ἕως καί 
τά μή ὁρώμενα. Διάβαζαν ὅλο τό νόημα τῆς 
ζωῆς στίς ἐναλλαγές τῆς φύσεως πάνω ἀπ’ 
αὐτή τήν βίγλα. Δέν χόρταιναν οἱ ὀφθαλμοί 
φῶς καί τά αὐτιά ἤχους. Ἀκουγόταν ὁ ἄνε-
μος ὅταν σφύριζε, τάκ, τάκ οἱ μηχανές τῶν 
καϊκιῶν, πού σαΐτευαν τόν ἀέρα. Τό «ἕν – δυό 
ἔπ» τῶν ἀθλητῶν τοῦ ναυτικοῦ ὁμίλου πού 
προπονοῦντο μέ τίς λέμβους τους, τό «ἕνα 
–δύο καί λέβα» τῶν ψαράδων ὅταν ἔπλεναν 
τά δίχτυα τους, καί τά τραγούδια τῶν νεαρῶν 
πού μέ κιθάρες ἔκαναν καλοκαιρινές νυχτε-
ρινές βαρκάδες ἤ καντάδες στά κορίτσια 
πού ἔμεναν στά σπίτια τῆς παραλίας. Ἄκου-
γαν τίς καμπάνες τῶν Ναῶν καί τίς ξεχώρι-

ζαν. Ἤξεραν τούς ἤχους τους καί διάβαζαν τά 
μηνύματά τους. «Ποιός πέθανε ἀπ’ τόν Ἅγιο 
Μηνᾶ;» «Χτύπησε ἡ καμπάνα. Λειτουργοῦν 
στόν Προφήτη Ἠλία, ἀκούστηκε τό σήμα-
ντρο». Ἀφηνόντουσαν στίς ἀναμνήσεις τους 
καί σιωποῦσαν, μελετοῦσαν γιά τό παιδί τους 
καί θυμόντουσαν τίς πολύ καλές στιγμές του. 
Μιλοῦσαν μέ τό Θεό καί Τόν παρακαλοῦσαν 
γιά τό παιδί τους, νά τὄχῃ κοντά Του καί νά 
τ’ ἀγαπᾶ, γιατί κι αὐτός ἀπό παπαδάκι στόν 
Ἅγιο Μηνᾶ, κι ἀπό Ἀναγνώστης ξεκίνησε. Κι 
ἀγαποῦσε τόσο τήν Ἐκκλησία καί δέν ἔλει-
πε ποτέ. Καί φωτογράφιζε τά ξωκκλήσια τοῦ 
νησιοῦ καί πήγαινε στό Ἅγιον Ὄρος καί στά 
Μοναστήρια. Παρακαλοῦσαν καί γιά τά τέλη 
τους. Ἡ Θεία πιό θαρραλέα πάντα, πιό γεν-
ναία, ἔλεγε: «ὅπως θέλει ὁ Θεός θά γίνῃ». Ὁ 
Θεῖος φοβόταν τίς δυσκολίες, τίς ἀρρώστει-
ες, τίς κακουχίες καί παρακαλοῦσε τό Θεό, 
νά μήν ζήσῃ τέτοιες δυσκολίες. 

Ἀπ’ τή Θεία περνούσαμε μεῖς ὅλοι γυρνώ-
ντας ἀπό τήν παραλία τά χειμωνιάτικα βρά-
δια. Κι ἡ Θεία ἀκούραστη, εἶχε πάντα κάτι νά 
κεράσῃ. Ἔλεγε εὐχάριστες ἱστοριοῦλες, ἀλλά 
ἄκουγε κιόλας. Ἄκουγε τούς πόνους ὅλων 
μας καί τούς διασκέδαζε. «Τίποτε δέν εἶναι», 
ἔλεγε, «θά περάσῃ». Καί καυχιόταν «ἐμεῖς 
δέν μείναμε ποτέ μόνοι μας, ἔχουμε τ’ ἀνήψια 
τοῦ Νίκου πού περνοῦν κάθε βράδυ καί μᾶς 
βλέπουν καί χαίρεται τόσο τό παιδί!» «Ἐγώ 
συναναστρέφομαι μέ νέους», ἔλεγε χαριτο-
λογώντας. Ἐρχόντουσαν πάντα καί ἡ ἐξαδέλ-
φη της ἡ Κική Σακελλαρίου, μέ τά κορίτσια. 
Κυρίως ἡ Σωσώ, πού τήν βοηθοῦσε σέ ὅ,τι 
ἤθελε. Καί ἡ νυφούλα της, πού δέν τήν ξέχα-
σε, ἕως τό τέλος, ἕως τώρα. Ἐμεῖς τήν παρα-
κινήσαμε. Τήν παρακαλέσαμε κιόλας. «Τζένη 
εἶσαι πολύ μικρή», «πρέπει νά παντρευτεῖς». 
Πέρασαν μερικά χρόνια καί μετά τ’ ἀποφάσι-
σε, μόλις βρέθηκε ἕνα καλό παιδί, πού ποτέ 
δέν μᾶς τήν στέρησε. Καί μέχρι σήμερα συ-
νεννοούμαστε γιά πολλά πράγματα μ’ αὐτό 
τό θαυμάσιο κορίτσι. 

Ἡ Θεία, ἦταν ἀγαπητή σ’ ὅλους. «Τί κάνει 
ἡ Κική;» μέ ρωτοῦσαν ὅλοι. Γιατί μετά τό θά-
νατο τοῦ Λάζαρου, δέν βγῆκε ἔξω. Κλείστη-
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κε τελείως. Περιποιήθηκε τό Θεῖο καί μετά 
μόνη της μέσα. Θεία, Θεία, φωνάζουμε καί 
τώρα ἀπ’ τή σκάλα ὅταν πᾶμε στή Σαλαμῖνα. 
Δακρύζουμε στά σκαλιά αὐτά, γιατί κάτι μᾶς 
λείπει. Γιά τόν πόνο πού τήν γονάτισε. Θεία 
δέν μπορῶ, τῆς ἔλεγα, ὅταν ἤμουν ἀδιάθε-
τος. Καί στενοχωριόταν. Καί τηλεφωνοῦσε 
νά ’δῆ πῶς πάω. Ἄν συνῆλθα. Τή θυμᾶμαι καί 
δακρύζω. Ἀναπολῶ τίς ὄμορφες μέρες πού 
ζήσαμε ὅλοι μαζί στό σπίτι. Τῆς χρωστάω 
πολλά. Ἔμαθα πολλά κοντά της. Ἤξερε νά σέ 
γεμίζῃ αὐτοπεποίθησι. Δέν σ’ ἄφηνε νά κάνῃς 
πίσω. Ἔπαιζε σημαντικό ρόλο στή ζωή μου. 
Μ’ ἐμπιστευόταν 
καί τήν ἐμπιστευό-
μουν. Ἤξερε καλά 
ὁ ἕνας τόν ἄλλο. 
Μοῦ περιποιεῖτο 
τό σπίτι κάτω, νά 
τό βρῶ καθαρό, 
περιποιημένο. Ὅλα 
μέ τάξι. Στόλιζε 
μέ λουλούδια καί 
τή δική μου μικρή 
αὐλή, καί τά ἀνα-
νέωνε. Κάθε ἐπο-
χή εὕρισκα λου-
λούδια στήν αὐλή 
μου. Ἀναπολοῦμε 
τώρα τίς φρέζες 
της, πού μύριζαν καί θύμιζαν «Χαιρετισμούς» 
καί «Εὐαγγελισμό». 

Ἀναπολοῦμε τήν συντροφιά της. Ἦταν 
ἀνεπανάληπτη στήν παρέα. Τήν ἁπλή, καθη-
μερινή μέρα ἤξερε νά τήν κάνῃ γιορτή. Ὅταν 
ὅλα ἦταν καλά, καί τό παιδί ἀνάμεσά μας, ἔκα-
νε ὅ,τι μποροῦσε νά μᾶς κάνῃ νά γελάσου-
με. Κι εἶχε χίλιους τρόπους. Δέν τῆς πήγαινε 
ἡ κατήφεια, ἡ μαυρίλα, ἡ ἀπελπισία. Κι ὅταν 
ἀκόμα ἦλθαν αὐτά, αὐτή δέν φανερωνόταν 
μπρός στούς ἄλλους. Ἔκλαιγε ὅμως τίς νύχτες 
καί μαραινόταν. Ξημερωνόταν ἄϋπνη καί κου-

ρασμένη ἀπ’ τό κλᾶμα, κι ὅμως δέν δυστρο-
ποῦσε. Τὄνοιωθε ὅμως ὅτι τώρα πρέπει νά 
παρακαλῇ τόν Κύριο νά τήν πάρῃ. «Νά δῶ τό 
παιδί μου» ἔλεγε. Καί μετά, σάν νά μήν ἦταν 
αὐτή, γιατί ὅπως ἔλεγε «δέν τῆς φταῖνε οἱ 
ἄλλοι», ἔκανε καρδιά καί πορευόταν. Δεχόταν 
τίς κυρίες πού τήν ἐπισκέπτονταν καί ξεχνιό-
ταν μ’ αὐτές, καί χαιρόταν. Ἀνοιγόταν κι ἔλεγε 
τόν στεναγμό τῆς καρδιᾶς της. Ξεχνιόταν καί 
μέ τό σπίτι, μέ τήν καθαριότητα, μέ τήν μα-
γειρική, μέ τό διάβασμα καί λιγώτερο μέ τήν 
τηλεόρασι, σάν τελευταία λύσι. Μιλοῦσε στό 
τηλέφωνο, κι ἐπικοινωνοῦσε κάθε μέρα μέ 

τήν ἀδελφή της, μ’ 
ἐμένα, καί μέ λί-
γους ἀκόμη συγγε-
νεῖς καί γνωστούς.

Τώρα τό σπί-
τι της ἄδειο. Τό 
μπαλκόνι της ἔρη-
μο. Τά λουλούδια 
της ξεράθηκαν. 
Σάν πρακτ ικός 
ὅμως ἄνθρωπος 
πού ἦταν καί τώρα, 
ὅταν θά περιπο-
λεύῃ ἡ ψυχή της 
σ’ αὐτούς τούς 
χώρους πού ἔζησε, 
ὁπωσδήποτε δέν 

θά κλαίῃ γιατί ἤξερε καί τἄλεγε. Ὅλα ἀλλά-
ζουν. Ποιός ξέρει τί θά γίνῃ μετά; Τίποτε ὅμως 
δέν εἶναι αὐτά. Τώρα μάλιστα στούς κόσμους 
τοῦ Θεοῦ πού θά εὑρίσκεται μέ τό παιδί της, 
μέ τό Θεῖο, μέ τούς δικούς της, λίγο θά νοιά-
ζεται γιά τά ἐδῶ πράγματα. Ἦταν καλό αὐτό 
τό μπαλκόνι γιά νά τήν χαροποιῇ σ’ αὐτό τόν 
κόσμο καί νά τῆς ἀνοίγει τούς ὁρίζοντες γιά 
ἄλλους κόσμους. Τώρα ὅμως ἐκεῖ, εἴθε ἡ ψυχή 
της νά χαίρῃ στά ἐπουράνια δώματα ὅπου τό 
ἀνέσπερο φῶς τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, φαι-
δρύνει καί καλλύνει τά πάντα...
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τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀχιλλίου Τσούτσουρα, Πρωτοσυγκέλλου τῆς  Ἱ.Μ. Λαρίσης & Τυρνάβου

γιά ἐκεῖνον κατανοητό ἤ πραγματοποιήσιμο.
Καταιγισμός ἰδεῶν καί προτάσεων, θεωριῶν 

καί ἀπόψεων γύρω του καί ἐκεῖνος καλεῖται 
νά τά δεχθεῖ μέσα του καί τά μέν καλά νά τά 
ἀσπασθεῖ καί νά τά υἱοθετήσει, τά δέ ἀρνητι-
κά καί μή ὠφέλιμα κατά τήν κρίση του νά τά 
ἀπορρίψει.

Στό σημεῖο αὐτό ἔρχεται ἡ διδάσκουσα 
Ἐκκλησία καί καλεῖ τά παιδιά νά ἔλθουν κοντά 
της, ὄχι γιά νά προσθέσουν στό πρόγραμμά 
τους κάποια ἀκόμη ὑποχρέωσή τους, συμμε-
τέχοντας σέ ἕνα ἀκόμη «σχολικό» πρόγραμμα, 
οὔτε γιά νά τούς ἀναπτύξει θεωρίες καί ἰδέες, 
ἐντελῶς ξένες πρός αὐτά ἀλλά γιά νά τά βοη-
θήσει σέ θέματα πολύ σπουδαῖα καί ὑπαρξια-
κά, νά τούς δώσει προτάσεις καί λύσεις βάσει 
τῶν ὁποίων θά μπορέσουν νά ὑπερβοῦν τίς δυ-
σκολίες τῆς ζωῆς καί τούς ἑαυτούς τους ἀκόμη, 
προκειμένου νά πορευτοῦν μέ ὅραμα στήν ζωή 
τους καί μέ τήν ἐλπίδα στήν καρδιά τους.

Καθημερινά βομβαρδίζεται ἕνας νέος 
ἄνθρωπος σήμερα μέ ἀναρίθμητες εἰδή-

σεις, δέχεται ἀρκετές προκλήσεις καί πολλά 
μηνύματα καί στό κέντρο τῆς καρδιᾶς του 
ὑπάρχει πάντοτε ἕνα δίλημμα: «αὐτό πού πλη-
ροφορήθηκα καί ἔμαθα, τό δέχομαι ἤ τό ἀπορ-
ρίπτω; τό ἐπιθυμῶ ἤ μοῦ τό ἐπέβαλαν; τό πι-
στεύω ἤ τό ἀμφισβητῶ;»

Καί εἶναι γεγονός ὅτι ἕνα παιδί σήμερα φιλ-
τράρει πολύ τά πράγματα καί ἐξετάζει ὅλες τίς 
παραμέτρους ἑνός θέματος προκειμένου νά 
δεχθεῖ κάτι ὡς ἀληθινό, αὐθεντικό ἤ ἔστω ὡς 
ἀρεστό στόν ἴδιο.

Διαβάζει, ἐνημερώνεται, σερφάρει στό δια-
δίκτυο πού τώρα πιά σοῦ λύνει ὅλες τίς ἀπο-
ρίες καί καταλήγει στά δικά του συμπεράσμα-
τα. Ἄλλοτε πείθεται πολύ εὔκολα γιά μία ἰδέα 
πού τοῦ λανσάρει ὁ κυβερνοχῶρος καί ἄλλοτε 
ἀρνεῖται καί ἀπορρίπτει κάθε τί πού τοῦ προ-
σφέρεται ὡς ξένο, ὡς καινούριο καί δύσκολα 

ΚΑΤΗΧΗΣΗ: ΙΔΕΕΣ Ἤ ΒΙΩΜΑΤΑ;

Κατηχητικό Σχολεῖο μέσα στήν σύγχρονη κοινωνία
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Καί τί λέει ἡ Ἐκκλησία σήμερα σέ ἕνα νέο 
παιδί; 

Ἔλα καί δές, ἄκου καί βίωσε! Μάθε νά 
ἀγαπᾶς τόν Θεό καί τήν εἰκόνα Του, πού εἶναι ὁ 
ἄνθρωπος, ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, ὁ διπλανός 
σου, ὁ πλησίον σου. Αὐτή εἶναι ἡ πρόταση τῆς 
Ἐκκλησίας καί εἶναι ἀνοιχτή σέ ὅλους. 

Λέει σήμερα ἕνας σύγχρονος ἐπίσκοπος 
τῆς Ἐκκλησίας: «Θέλετε νά σᾶς πῶ πῶς φαί-
νεται ἡ Ἐκκλησία σήμερα στά μάτια τῶν παι-
διῶν; Ἕνας ἀπόμακρος «χῶρος», φαίνεται ὡς 
ὁ ἐκφραστής τοῦ παρελθόντος, τοῦ παρωχη-
μένου, μιᾶς ἐποχῆς πού δέν ἔχει νά πεῖ κάτι 
στούς νέους ἐκτός λόγων καί κανόνων ἠθικῆς!» 

Κι αὐτό γιατί ἀπογοητευμένοι οἱ νέοι μας 
ἀπό ἰδέες, θεωρίες καί κανόνες ζωῆς καί συ-
μπεριφορᾶς πολύ εὔκολα ἀπορρίπτουν σήμε-
ρα ὁτιδήποτε ἔρχεται ἀντίθετο μέ τόν τρόπο 
τῆς δικῆς τους ζωῆς, μέ τόν κόσμο τῶν ὀνεί-
ρων τους ἤ πολύ περισσότερο τῶν ἀνέσεών 
τους. Ὅμως σέ τίποτα ἡ Ἐκκλησία καί ὁ χῶρος 
τῆς κατηχήσεως δέν ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ 
ἕναν νέο ἄνθρωπο. Ἀντίθετα ἡ Ἐκκλησία ταιριά-
ζει πολύ στούς νέους, διότι δέν εἶναι ἕνας στε-
νός κύκλος ἀνθρώπων μέ ἰδεολογίες διάφορες 
καί ἠθικολογίες ἐπαναλαμβανόμενες, δέν εἶναι 
ἕνας ἀνθρώπινος ὀργανισμός μέ θεωρίες καί 
ὀπαδούς, ἀλλά «χῶρος» ἱερός ἀθλήσεως, ἀγώ-
νων καί ὁραμάτων πολλῶν, εἶναι ἡ παρουσία 
τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς, ἡ κοινωνία τῶν πιστῶν 
πού δέν μιλάει γιά τόν Θεό μέ μία ξύλινη γλώσ-
σα ἀλλά τόν βιώνει μέσα στήν καθημερινότητά 
της, εἶναι ἀκόμη μιά ὁλοζώντανη κοινωνία προ-

σώπων πού ἀγωνίζονται, ἄρα καθόλου παρωχη-
μένη καί ξεπερασμένη, πού ἄν ὑπάρχει καί λει-
τουργεῖ εἴκοσι αἰῶνες τώρα ὑπάρχει γιά νά φα-
νερώνει ὄχι ψεύτικες λύσεις καί ἀπό μηχανῆς 
θεούς ἀλλά πολύ ἁπλά ὑπάρχει καί ζεῖ γιά νά 
φανερώνει τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο.

Αὐτό ἔχει νά πεῖ σήμερα ἡ Ἐκκλησία μέ τήν 
Ὀρθόδοξη Κατήχησή της σέ ἕναν νέο ἄνθρω-
πο: «Πλησίασε κοντά μας γιά νά μάθεις τί εἶσαι, 
πόσο πολύτιμος εἶσαι, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ Θεός σέ 
ἔπλασε καί σέ ἔθεσε μέσα στόν κόσμο αὐτό 
ὡς τό καλύτερο καί σπουδαιότερο δημιούργη-
μά του, ἔλα νά μάθεις ποιά εἶναι ἡ σχέση σου 
μέ τόν Θεό καί πῶς βιώνεται αὐτή ἡ σχέση, 
πόσο ἀκόμη διαρκεῖ, γιατί δέν εἶναι ἐφήμερη 
ἀλλά αἰώνια, παντοτινή, σταθερή, βιωματική καί 
ὑπαρξιακή σχέση. Ἔλα κοντά στήν Ἐκκλησία νά 
ζήσεις ἀληθινά, νά δεῖς τήν ἀξία τῆς ζωῆς, νά 
δεῖς πῶς παραμένει κανείς ζωντανός καί μετά 
τόν θάνατο καί πῶς ὑπερβαίνει ὁ ἄνθρωπος καί 
αὐτόν ἀκόμη τόν θάνατο, μπές στήν Ἐκκλησία 
καί δές πόσο ὡραῖο εἶναι νά ἐντάσσεσαι μέσα 
της καί νά συναντᾶς τήν μεγάλη οἰκογένεια 
καί κεῖ πιά μάθε, βίωσε καί δές πῶς ὁδηγεῖται 
κανείς στόν Χριστό, πῶς ἀλλοιώνεται, πῶς 
μεταμορφώνεται καί πῶς κυριολεκτικά ἀνα-
γεννᾶται!»

Μόνο μέ αὐτόν τόν τρόπο καί ὄχι μέ κενές 
θεωρίες καί ἀόριστες φιλοσοφίες, βιώνει κανείς 
τήν ἀληθινή ζωή καί ἀποκτᾶ ἄμεση καί προσω-
πική ἐμπειρία τῆς Θεοκοινωνίας. Λοιπόν ἐπιλέ-
γεις ἰδεολογίες ἤ πράξεις; Θεωρίες ἤ βιώματα; 
γνώσεις ἤ Θεογνωσία; τό σήμερα ἤ τό αὔριο;

Ἀνοῖξτε τήν πόρτα  
τῆς καρδιᾶς σας

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Μᾶς ἔχουν ἀνάγκη...
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κ. Ἰγνάτιος ἀνύψωσε αὐτόν 
εἰς Οἰκονόμον καί Πρωτο-
πρεσβύτερον γιά τήν πολύ-
τιμη προσφορά του στόν 
Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ μεταστάντος κληρι-
κοῦ τελέσθηκε τήν Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου τό 
μεσημέρι στήν γενέτειρά του, στόν κατάμεστο ἀπό 
πιστούς Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί 
Ἑλένης στό Μακρυχώρι Καρδίτσας. Ἐκεῖ ἔσπευσαν 
νά ἀποχαιρετήσουν τόν ἀπερχόμενο Ἱερέα πλήθη 
πιστῶν χριστιανῶν, τόσο τῶν συγχωριανῶν του 
ὅσο καί τῆς περιωνύμου Μάνδρας, τήν ὁποία θεα-
ρέστως διηκόνησε. Ἐκεῖ καί ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος, ὁ 
ὁποῖος μέ τήν εὐχή καί τήν εὐλογία τοῦ οἰκείου 
Ἱεράρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσα-
λιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ.Τιμοθέου, προέ-
στη τῆς ἐξοδίου ἱερᾶς ἀκολουθίας καί ἀποχαιρέτι-
σε διά θερμῶν λόγων τόν ἀείμνηστο π. Ζήση, τόν 
ὁποῖο χαρακτήρισε εὐλαβῆ, δίκαιο, σεμνό, ἐνάρετο, 
ἄξιο Οἰκογενειάρχη πού ἀνέδειξε σπουδαία παι-
διά καί φίλεργο καί δραστήριο ἱερέα πού ἐκ θε-
μελίων ἀνήγειρε τόν νέο μεγαλοπρεπή Ναό τῆς 
ἐνορίας του καί συγχρόνως κατηύθυνε τίς ψυχές 
τῶν ἐνοριτῶν του στόν Χριστό, στήν σωτηρία καί 
τόν ἁγιασμό. Συγκινητικό λόγο ἐξεφώνησε καί ὁ 
Γραμματέας τῆς Μάνδρας κ. Ἀπόστολος Ἀρζου-
μανίδης, ὁ ὁποῖος μίλησε γιά τό πρόσωπο καί τό 
ἔργο τοῦ μακαριστοῦ πάπα-Ζήση στήν Μάνδρα, 
ἐνῶ τόν εὐχαρίστησε γιά τήν μεγάλη προσφορά 
καί διακονία στόν τόπο τους, ὅπου πραγματικά 
γενεές παιδιῶν κατηχήθηκαν ἐβαπτίσθησαν καί 
παντρεύτηκαν ἀπό τά ἅγια ἱερατικά του χέρια καί 
ὠφελήθηκαν ἀπό τόν λόγο του καί ἀπό τό πρᾶο 
καί ταπεινό τοῦ χαρακτῆρος του. Στό τέλος ἀκο-
λούθησε ὁ ἐνταφιασμός τοῦ σεπτοῦ σκηνώματός 
του στό κοιμητήριο τῆς γενέτειράς του.

Καλό Παράδεισο ἀγαπητέ μας Γέροντα, ἀλησμό-
νητε πάπα-Ζήση καί νά ἔχουμε ὅλοι τήν εὐχή σου.

π. Ἀχίλλιος

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ἀνήμερα τῆς μεγάλης 
ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς καί τῆς ἐπετείου τῶν 

γενεθλίων του, ὁ μακαρίᾳ τῇ λήξει γενόμενος π. 
Ζήσης Γαλούσης, τέως Ἐφημέριος τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου 
Βασιλείου Μάνδρας. Ὁ μακαριστός Πρωτοπρε-
σβύτερος π. Ζήσης, γεννήθηκε τό 1942 στό Μα-
κρυχώρι Καρδίτσας, ὅπου ἔλαβε καί τήν ἐγκύκλιο 
μόρφωση. Ἀπόφοιτος τοῦ Μέσου Ἐκκλησιαστι-
κοῦ Φροντιστηρίου Καρδίτσης, προσῆλθε μέ ἰδι-
αίτερο ζῆλο καί φλογερή ἀγάπη στίς τάξεις τοῦ 
ἱεροῦ κλήρου, χειροτονούμενος Διάκονος στίς 
7 Ἰανουαρίου τοῦ 1985 καί Πρεσβύτερος στίς 
20 Ἰανουαρίου τοῦ ἰδίου ἔτους, ἀπό τόν Μακα-
ριστό Μητροπολίτη Λαρίσης καί Τυρνάβου κυρό 
Σεραφείμ. Μέ τήν καλή πρεσβυτέρα του ἀπέκτη-
σαν τρία παιδιά, μεταξύ τῶν ὁποίων μία λαμπρά 
θυγατέρα, ἕναν υἱό Καθηγητή Θεολόγο καί ἕναν 
ἀκόμη, Οἰκονόμο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, Πρε-
σβύτερο δηλαδή τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί 
ἐφημέριο στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀμπελακίων 
Λαρίσης, τόν Αἰδεσιμολογιώτατο π. Βασίλειο Γα-
λούση. Ὁ ἀείμνηστος κληρικός π. Ζήσης ὑπῆρξε 
ὁ εὐλογημένος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ καί ὁ ἄρι-
στος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου Του. Ἦταν εὐγενής, 
ταπεινός, φίλεργος, φιλάνθρωπος καί ἰδιαίτερα 
συμπαθής στό ποίμνιό του, τήν Μάνδρα, τόν λαό 
τῆς ὁποίας ἐποίμανε ἐν συνέσει καί ἀγάπη πολλή 
γιά πολλά χρόνια. Πρωτεργάτης τῆς ἀνεγέρσεως 
καί τοῦ ἐξωραϊσμοῦ τοῦ νέου περικαλλοῦς Ναοῦ 
τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Μάνδρας, ἐργάσθηκε μαζί 
μέ τούς συνεργάτες του σκληρά ὥστε νά ὁλοκλη-
ρωθεῖ αὐτό τό ὑψηλό καί Θεάρεστο ἔργο καί στίς 
μέρες του ἐν τέλει ἀξιώθηκε νά ζήσει τόν ἐγκαι-
νιασμό τοῦ νέου αὐτοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀπό τόν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης καί Τυρνάβου 
κ. Ἰγνάτιο. Ὁ Μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος κυρός Χριστόδουλος ἐτίμησε 
μέ τόν σταυρό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου τόν ἀπελ-
θόντα κληρικό, πού μάλιστα ἀνέδειξε καί τόν υἱό 
του σέ Ἱερέα τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, ἐνῶ ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνάβου 

(+) ΕΚΔΗΜΙΑ π. ΖΗΣΗ ΓΑΛΟΥΣΗ
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Μία ἀπό τίς μεγαλύτερες χαρές πού μοῦ 
ἔχει ἐπιφυλάξει ἡ Ἱερωσύνη, εἶναι καί ἡ συ-

ναναστροφή μέ τούς νέους ἀνθρώπους! Πραγ-
ματικά τά νέα παιδιά ἔχουν ἀποδειχθεῖ γιά μένα 
ἕνα ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ... κάτι τό ὁποῖο ἀκόμη 
κι ὅλα τά πτυχία τοῦ κόσμου νά ἔχεις, τέτοιο 
«χαρτί» δέν θά καταφέρεις ποτέ νά τό ἀποκτή-
σεις!!!

Πρίν λίγες ἡμέρες καί προτοῦ ἡ «φίλη» μας 
ἡ Ἀριάδνη ἔλθει νά μᾶς ἐπισκεφθεῖ, ξεκινήσα-
με καί πάλι μέ τά παιδιά τῆς Ἰατρικῆς σχολῆς 
Λαρίσης τίς συναντήσεις μας, στό φιλόξενο 
ἐκκλησάκι τοῦ Τιμίου Προδρόμου, στό κτίριο 
Κατσίγρα.

Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο... 
ψαλμωδία ἀπό τά παιδιά (ἄν καί εἴχαμε ἀπου-
σίες λόγω τοῦ καιροῦ)!!! Συγκίνηση μεγάλη... 
Ὑπεραγία Θεοτόκε... μετάνοιες... θυμίαμα... προ-
σευχή... μόνο κεριά καί καντήλια ἀναμμένα... 
κατάνυξη... ἀγαθές ψυχές... εὐχές γιά τό νέο 
χρόνο... κοπή πίτας... ἀνακοινώσεις... εὐχάριστα 
γεγονότα...

Ἡ ἐπιστροφή στήν πραγματικότητα δέν ἀργεῖ 
νά ἔλθει... ἡ ἔξοδος ἀπό τήν σχολή καί τό πά-
τημα τοῦ ποδιοῦ στήν πλατεία  Ταχυδρομείου- 
μέχρι νά φθάσεις στό σημεῖο νά πάρεις τό ἁμά-
ξι καί ἀπό ἐκεῖ στό γραφεῖο... προσγειώνεσαι 
ἀμέσως καί φτοῦ ἀπό τήν ἀρχή...!!!

Σκέψεις πολλές μέ βασανίζουν! Σκέψεις πού 
γεννιοῦνται μέσα ἀπό τήν κοινωνία μ’ αὐτά τά 
παιδιά! Εἶναι οἱ συνοδοιπόροι τῆς ζωῆς μας! Εἶναι 
ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι σέ λίγα χρόνια θά κρατᾶνε στά 
χέρια τους τίς τύχες αὐτοῦ τοῦ κόσμου κι ὅλοι 
ἐμεῖς θά προσπαθοῦμε νά στηριχθοῦμε ἐπάνω 
τους! Μόνο πού αὐτά τά παιδιά θά ξέρουν ὅτι 
πάνω ἀπ› ὅλους εἶναι ὁ Θεός καί αὐτό εἶναι ἀπό 
μόνο του ἕνα μήνυμα αἰσιοδοξίας!

Ὁ ἐρχομός τοῦ νέου χρόνου εἶναι πάντα λό-
γος χαρᾶς καί πανηγυρισμοῦ. Ἡ Πρωτοχρονιά 
κρύβει μέσα της τό ἄγγελμα τῆς ἐλπίδας καί τῆς 
προσμονῆς γιά μία ζωή ὀμορφότερη, γιά ἕνα 
κόσμο ὡραιότερο, γιά μία προσωπική πορεία 
ἐπιτυχέστερη. Ὅμως, τήν πορεία τῆς ζωῆς μας 
δέν θά τήν κρίνει οὔτε ἡ αἰσιόδοξη βλέψη, οὔτε 
καί τό κάθε λογῆς εὐχετήριο, ἀλλά θά τήν κρίνει 
ὁ ὀρθός προσανατολισμός- ἡ ὀρθή τοποθέτη-

Ἕνα μεγάλο σχολεῖο...

ση ἀπέναντι στή ρέουσα πραγματικότητα. Μέ 
τόν προβληματισμό πού φέρνει γιά τό νόημα 
τή ζωῆς -σέ συσχέτιση μέ τό περιορισμένο τοῦ 
ἐπίγειου βίου- ἡ πρώτη τοῦ ἔτους, κινητοποιεῖ 
τήν σκέψη γιά μία πιό σωστή τοποθέτηση μέσα 
στόν κυκεώνα τῆς κοσμικῆς ὀχλοβοῆς καί ἀβε-
βαιότητας.

Κι ἀμέσως προβάλλει ἐπιτακτικά γιά ὅλους 
μας τό ἐρώτημα: Πῶς θά κερδίσουμε τόν και-
νούργιο χρόνο; Πῶς θά ἀναπληρώσουμε τά 
«ὑστερήματα» τῶν σφαλμάτων ἤ παραλείψεων 
τοῦ περασμένου; Πῶς θά ἀποφύγουμε τυχόν 
νέα ἀτοπήματα ἤ ἀποτυχίες; Πῶς μ’ ἕνα λόγο 
θά δικαιώσουμε τούς πόθους καί τίς προσδοκί-
ες μας; Φυσικά -κι αὐτό εἶναι βασικό κι ἀναμφι-
σβήτητο- «ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν». Ἐκμε-
ταλλευόμενοι σωστά τόν χρόνο, κυριαρχοῦντες 
στήν πορεία μας μέ τό πνεῦμα καί τή θέληση 
καί ὄχι μέ τά ψευδεπίγραφα ἀπατηλά θέλγητρα. 
Ποιός ὅμως θά μᾶς ὑποδείξει τόν τρόπο τῆς 
σωτήριας ἐξαγορᾶς; Οἱ χρεωκοπημένες θεω-
ρίες τοῦ ὑλισμοῦ καί τοῦ σαρκικοῦ εὐδαιμονι-
σμοῦ; Οἱ μεγαλοϊδεατισμοί τῶν κοσμικῶν δια-
κρίσεων καί κατακτήσεων; Ἡ μανία τῶν ὑλικῶν 
ἀπολαύσεων καί τῶν τεχνολογικῶν ἀνέσεων; Ἡ 
φρενίτιδα τῆς οἰκονομικῆς «ὑπεροχῆς» καί τοῦ 
ἄκοπου κέρδους;

Ἐρωτήματα σχεδόν ἀπαντημένα, πού παρα-
μένουν ὅμως γιά τούς περισσοτέρους ἀναπά-
ντητα...  εἶναι καιρός νά κάνουμε ἕνα καινούριο 
ξεκίνημα... ἕνα τραγούδι λέει: καινούρια τώρα 
ζωή...ἄς ἀναρωτηθεῖ ὁ καθένας ἀπό μᾶς, ποιά 
εἶναι ἡ ζωή πού θέλουμε;

π. Ἰγνάτιος
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Ἰδιαίτερη ἐπιτυχία σημείωσε ἡ μεγάλη φι-
λανθρωπική βραδιά, τήν Τρίτη 31 Ἰανουαρίου 
2017 στό κέντρο «Παλλάντιουμ». Ἡ σπου-
δαία αὐτή ἐκδήλωση, διοργανώθηκε ἀπό τά 
δραστήρια μέλη τῆς Λογίας Φιλαδελφίας καί 
Ἀλληλεγγύης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λα-
ρίσης καί Τυρνάβου καί περιεῖχε ὁμιλία τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καί 
Τυρνάβου κ. Ἰγνατίου, σχετικά μέ τά πνευ-
ματικά ἔργα πού ὠφελοῦν τά μέγιστα τήν 
ψυχή μας ἀλλά καί θαυμάσια ἑλληνικά πα-
ραδοσιακά τραγούδια, πού πολύ εὐχαρίστη-

Λ Α Ρ Ι Σ Η Σ   Ι Γ Ν Α Τ Ι Ο Σ

ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ:

«ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ»

σαν τούς παρευρισκομένους φιλόπτωχους 
καί φιλάνθρωπους πιστούς χριστιανούς. Ὁ 
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰγνάτιος 
στό καλοσώρισμά του κάλεσε τούς πιστούς 
νά μήν ἐπιδιώκουν τίς ἐφήμερες χαρές τῆς 
καθημερινότητος ἀλλά τήν υἱοθεσία ἀπό τόν 
Θεό. Οἱ κυρίες τέλος τοῦ συμβουλίου εὐχα-
ρίστησαν ὅλους τούς συμπολίτες μας, πού 
ἀπρόσκοπτα στηρίζουν τό φιλανθρωπικό 
ἔργο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, παρά τίς πολλές 
δυσκολίες τῶν καιρῶν.
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Ἡ γλῶσσα τῆς Θείας Λειτουργίας 
 τοῦ Βασιλείου Χ. Στεργιούλη

 Θεολόγου

Ἰδιαίτερη τιμή γιά τή χώρα 
καί τή γλῶσσα μας ἀπο-

τελεῖ ἡ ἀπόφαση τῆς Ρω-
σίας νά ἀρχίσει ἀπό τήν 1η 
Ἰανουαρίου 2017 στήν ἐπι-
κράτειά της ἡ διδασκαλία 
τῆς ἑλληνικῆς ὡς δεύτε-
ρης ξένης γλώσσας στήν Ε’ 
καί ΣΤ’ Δημοτικοῦ καί στίς 
τρεῖς τάξεις τοῦ Γυμνασίου.

Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ἡ 
ἐν λόγῳ ἀπόφαση παρακάμπτει γλῶσσες πού 
ὁμιλοῦνται σέ μεγάλα καί πολυάνθρωπα κρά-
τη, ὅπως ἡ γαλλική, ἡ γερμανική, ἡ ἱσπανική 
καί ἡ ἰταλική. Καί ἐπιλέγει μετά τήν ἀγγλική, 
τή δική μας γλώσσα, πού ὁμιλεῖται στό μικρό 
μας κράτος καί στό μικρότερο τῆς Κύπρου.

Οἱ ὁμόδοξοι Ρῶσοι τρέφουν θαυμασμό 
πρός τή χώρα καί τόν πολιτισμό μας ἀπό τήν 
ἐποχή τοῦ Βυζαντίου (10ος μ.Χ. αἰ.), πού δέ-
χτηκαν τή χριστιανική πίστη καί τό σλαβονι-
κό ἀλφάβητο. Τό Κυρίλλειο λεγόμενο ἀλφά-
βητο, ἐπειδή ἐπινοήθηκε ἀπό τόν Ἕλληνα 
ἱεραπόστολο ἀπό τή Θεσσαλονίκη, τόν Ἅγιο 
Κύριλλο. Ἔγινε τό ἀλφάβητο αὐτό μέ βάση τό 
ἑλληνικό. Τήν ἑλληνική μεγαλογράμματη γρα-
φή τόν 9ο μ.Χ. αἰ., μέ κάποιες τροποποιήσεις. 
Ἀποτελεῖ τό ἀλφάβητο ὅλων τῶν σλαβικῶν 
γλωσσῶν (ρωσικῆς, σερβικῆς, βουλγαρικῆς). 
Αὐτό ὑπῆρξε ἡ βάση γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς 
λατρείας, τῆς φιλολογίας καί τοῦ πολιτισμοῦ 
ἐν γένει τῶν Σλάβων. Γι’ αὐτό ὁ Ἅγιος Κύριλ-
λος καί ὁ ἀδελφός του Ἅγιος Μεθόδιος ὀνο-
μάζονται φωτιστές τῶν Σλάβων. Εἶναι οἱ θεμε-
λιωτές τοῦ σλαβικοῦ πολιτισμοῦ.

Θαύμασαν οἱ Ρῶσοι τόν πολιτισμό τοῦ Βυ-
ζαντίου. Ἔμειναν κατάπληκτοι ἀπό τήν ὀμορ-
φιά τῆς ὀρθοδόξου βυζαντινῆς λατρείας. Ρω-
σική παράδοση ἀναφέρει ὅτι ἀπεσταλμένοι 
τοῦ βασιλιᾶ Βλαδίμηρου πού ἐπισκέφθηκαν 
τούς Ἕλληνες, ἀφοῦ εἶχαν ἐπισκεφθεῖ πρῶτα 
ἄλλους λαούς, ὅταν ἐπέστρεψαν στή χώρα 

τους, ἐκφράστηκαν στούς 
συμπατριῶτες τους μέ τά 
ἑξῆς λόγια γιά τήν ὀρθόδο-
ξη λατρεία: «Δέν γνωρίζαμε, 
ἄν βρισκόμαστε στή γῆ ἤ 
στόν οὐρανό. Γιατί στή γῆ 
δέν ὑπάρχει τέτοια ὡραι-
ότητα. Οὔτε γνωρίζουμε τί 
πρέπει νά ποῦμε. Ἕνα μόνο 
πράγμα γνωρίζουμε, ὅτι ὁ 
Θεός ζοῦσε ἐκεῖ μέ τούς 

ἀνθρώπους καί ἡ λατρεία τους εἶναι ἀπό ὅλες 
ἡ καλύτερη…».

Καί σήμερα ἡ ὀρθόδοξη ρωσική ψυχή δο-
νεῖται ἀπό αἰσθήματα θαυμασμοῦ πρός τήν 
ὀρθόδοξη λατρεία καί μάλιστα τή Βυζαντινή 
Θεία Λειτουργία. Τό δείχνει ἡ ἔκφραση τοῦ 
σύγχρονου μεγάλου σκηνοθέτη τοῦ ρωσικοῦ 
κινηματογράφου Ἀντρέϊ Ταρκόφσκι. Ἀναφε-
ρόμενος στό ἀνεπανάληπτο μεγαλεῖο τῆς 
Θείας Λειτουργίας, ἐπαναλαμβάνει τή γνωστή 
ἔκφραση τοῦ Ντοστογιέφσκι: « Ἡ ὀμορφιά 
θά σώσει τόν κόσμο». Καί διευκρινίζει πώς 
αὐτή ἡ ὀμορφιά εἶναι «ἡ ὀμορφιά τῆς βυζα-
ντινῆς λειτουργίας».

Εἶναι τόση ἡ ἀγάπη καί ὁ θαυμασμός πού 
τρέφουν οἱ Ρῶσοι πρός τή λατρευτική ζωή 
τῆς Ἐκκλησίας μας, ὥστε δέν δέχονται καμία 
ἀλλαγή στή Θεία Λειτουργία. Οὔτε στό γλωσ-
σικό της ἰδίωμα. Ἀλλά διατηροῦν μέχρι τώρα 
τό βυζαντινό τυπικό. Ἀξίζει νά παραθέσουμε 
ἐδῶ τίς ἀπόψεις ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ μιᾶς 
σύγχρονης ὀνομαστῆς πνευματικῆς μορφῆς 
τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδοξίας. Τοῦ Ἀρχιμανδρί-
του Σωφρονίου (Σαχάρωφ), ἰδρυτοῦ καί πο-
δηγέτου τῆς Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τι-
μίου Προδρόμου Ἔσσεξ (Ἀγγλίας). «Οἱ Ἕλλη-
νες, γράφει, … μέ τή γλῶσσα παρουσίασαν 
τήν τελειότερη δυνατή μορφή ἐκφράσεως 
τοῦ ἀνθρώπινου λόγου. Τή μορφή αὐτή παρέ-
λαβε καί χρησιμοποίησε κατά Πρόνοια Θεοῦ 
στή λατρεία ἐπί δύο χιλιετίες ἡ Ἐκκλησία τοῦ 
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Χριστοῦ… Ἡ γλῶσσα τῆς Θείας Λειτουργί-
ας, πού ἐπί τόσους αἰῶνες χρησιμοποιήθηκε 
καί καθαγιάστηκε, καί ἡ ὁποία μπορεῖ νά θε-
ωρηθεῖ ὡς χαρακτηριστικό κατηγόρημα τῆς 
ὀρθόδοξης λατρείας, εἶναι ἀδύνατον νά ἀντι-
κατασταθεῖ χωρίς οὐσιώδη βλάβη αὐτῆς τῆς 
ἴδιας τῆς λατρείας. Γιά τούς λόγους αὐτούς, 
συνεχίζει, εἴμαστε κατηγορηματικά πεπεισμέ-
νοι ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἡ χρήση τῆς παραδε-
δομένης λειτουργικῆς γλώσσας στίς ἐκκλησι-
αστικές ἀκολουθίες. Δέν ὑπάρχει καμία ἀνά-
γκη ἀντικαταστάσεώς της ἀπό τή γλῶσσα τῆς 
καθημερινῆς ζωῆς, πράγμα, πού ἀναπόφευκτα 
θά κατεβάσει τό πνευματικό ἐπίπεδο καί θά 
προξενήσει ἀνυπολόγιστη ζημία…»

Χαρακτηρίζει μάλιστα ἡ μεγάλη αὐτή 
πνευματική μορφή ἄτοπους τούς ἰσχυρι-
σμούς «γιά τό δῆθεν ἀκατανόητο γιά πολ-
λούς συγχρόνους ἀνθρώπους τῆς παλαιᾶς 
ἐκκλησιαστικῆς γλώσσας», ἀφοῦ «ἡ ἐκμά-
θηση, λέει, πολύ μικροῦ ἀριθμοῦ λέξεων, πού 
δέν εἶναι σέ χρήση στήν καθημερινή ζωή, 
εἶναι ὑπόθεση λίγων ὡρῶν». Καί καταλήγει: 
«Γιατί λοιπόν ἀναγκάζουμε τήν Ἐκκλησία νά 
χάσει μία γλῶσσα πού εἶναι ἀπαραίτητη γιά 
τήν ἔκφραση ὑψίστων μορφῶν τῆς θεολογί-
ας καί τῶν πνευματικῶν βιωμάτων;»

Προσάγει δέ ὁ π. Σωφρόνιος πρός ἐπιβε-
βαίωση τῶν θέσεών του τό ἀποτυχόν πείρα-
μα ἀλλαγῆς τῆς γλώσσας τῆς λατρείας στούς 
Ἀγγλικανούς, τό ὁποῖο εἶχε ὡς συνέπεια τήν 
«ἄμβλυνση τῆς λατρευτικῆς διάθεσης τῶν 
πιστῶν καί ζημίωσε τίς λατρευτικές συνάξεις».

Ἀνάλογη εἶναι καί ἡ τοποθέτηση ἄλλων 
προσωπικοτήτων, ὅπως τοῦ μεγάλου Ρώ-
σου Θεολόγου π. Γεωργίου Φλωρόφσκι. 
Ἑνός διαπρεποῦς ἐπιστήμονος, πού σπού-
δασε φιλοσοφία, φιλολογία, ἱστορία, μαθη-
ματικά κ.ἄ. καί ἔλαβε διάφορα διδακτορικά 
διπλώματα. Εἶναι γνώστης πολλῶν γλωσσῶν 
μεταξύ τῶν ὁποίων καί τῆς ἑλληνικῆς. Ἦρθε 
στή Θεσσαλονίκη τό 1959 ἐπ’ εὐκαιρία τῶν 
ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων πρός τιμήν τοῦ 
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ἐντυπωσίασε 
ἡ ὁμιλία του στήν ἑλληνική. Αὐτός «ὁ κατ’ 
ἐξοχήν ἑρμηνευτῆς τῆς Ὀρθοδόξου Παρα-
δόσεως», θιασώτης τῆς ἑλληνικῆς πατερικῆς 
θεολογίας, ἀποφαίνεται ἐπί τοῦ θέματος τῆς 
γλώσσης τῆς λατρείας ὡς ἑξῆς: «Ἡ χριστια-
νική λατρεία ἔχει σφραγισθῆ διά παντός μέ 
τό ἑλληνικό ὕφος τῆς εὐσεβείας τῶν μυστη-
ρίων… Μόνον παράφρονες θά ἀποφάσιζαν 
ποτέ νά «ἀφελληνίσουν» τήν λειτουργίαν καί 
τάς ἄλλας ἐκκλησιαστικάς ἀκολουθίας, διά 
νά δώσουν εἰς αὐτάς ἕνα ὕφος περισσότε-
ρον σύγχρονον».

Εἴθε οἱ τοποθετήσεις τους νά βροῦν εὐή-
κοα τά ὦτα ἐκείνων, πού στή χώρα μας ἀκρί-
τως καί ἐπιπολαίως, εὐκαίρως καί ἀκαίρως καί 
ἀναιτίως ὑπερμαχοῦν τῆς μεταφράσεως τῶν 
λειτουργικῶν κειμένων. Εἶναι αὐτό ἀναγκαῖο 
στήν ἄνικμη πνευματικά ἐποχή μας, ὅπου ὅλα 
γύρω μας καί δίπλα μας γκρεμίζονται, εἶναι 
ἀναγκαία ἡ ἐπιστροφή στίς ζωοδότρες πηγές 
τῆς πίστεως καί τοῦ πολιτισμοῦ μας. Φτάνει 
πιά ἡ παραφροσύνη…

www.imlarisis.gr
Ἀπό 1η Νοεμβρίου ἕως 31 Δεκεμβρίου 2016

οἱ ἐπισκέψεις στήν Ἱστοσελίδα μας ἀνῆλθαν

σέ 28.653 !
Συνεχίζουμε δυναμικά!



Ἡ μέρα πού σταμάτησε νά πέφτει τό Μάννα…
 τοῦ κ. Ἀντωνίου Χαϊδούτη,  Καθηγητῆ Θεολόγου

Ὅταν οἱ Ἰσραηλίτες ἐλευθερώθηκαν 
ἀπό τήν σκλαβιά τῆς Αἰγύπτου καί 

ἔφτασαν, μετά ἀπό δύο μῆνες περίπου, 
στήν ἔρημο τοῦ Σινᾶ, εἶχαν ἀρχίσει νά 
ἀντιμετωπίζουν πρόβλημα διατροφῆς. 
Δέν μποροῦσε –ὅπως ἦταν φυσικό– 
νά τραφεῖ ἕνας ὁλόκληρος λαός ἀπό 
τόν ἄγονο ἐκεῖνο τόπο.

Ἐκεῖ οἱ πεδιάδες εἶναι στενότερες, 
τά δέ βουνά σκοτεινότερα. Ἡ ὅλη πο-
ρεία ἦταν ἐπίπονη, ἡ τροφή σπάνια, 
ἡ κούραση –ἰδίως στά παιδιά καί τίς 
γυναῖκες– ἀνυπόφορη.

Στήν κατάσταση αὐτή εὑρισκόμενοι, θυμήθηκαν 
τά ἄφθονα κρέατα τῶν Αἰγυπτίων. Ξέχασαν τά σημεῖα 
πού ἔκανε γι’ αὐτούς ὁ Θεός καί γόγγυζαν. Ἄρχισαν, 
λοιπόν, νά παραπονοῦνται στόν Μωυσῆ καί νά ἀμφι-
βάλλουν γιά τήν προστασία τους ἀπό τόν Θεό, δη-
λώνοντας ὅτι θά προτιμοῦσαν νά εἶχαν πεθάνει στήν 
Αἴγυπτο χορτασμένοι παρά ἐλεύθεροι ἀπό πείνα.1 

Ὁ Θεός ἀπάντησε στά παράπονά τους.
Τήν ἑπομένη καί ἐνῶ ὑποχωροῦσε ἡ πρωινή κα-

ταχνιά, ἔκπληκτοι διέκριναν νά ἔχει ἁπλωθεῖ στήν 
ἔρημο κάτι λεπτό σάν σπόροι πού ἔπεφταν στή γῆ σάν 
παγετός. Βλέποντας τούς καρπούς αὐτούς, τούς ὀνό-
μασαν Μάννα ἀπό τό ἑβραϊκό Μάν-χού πού σημαίνει 
«τί εἶναι αὐτό;».2 

 Ἀπ’ αὐτό λοιπόν, μάζευαν οἱ Ἑβραῖοι σύμφωνα 
μέ τήν ὑπόδειξη τοῦ Θεοῦ κάθε μέρα τήν ποσότητα 
τοῦ ἑνός γομόρ κατ’ ἄτομο (περίπου 4,08 κιλά), ἐνῶ 
τήν Παρασκευή μάζευαν διπλή δόση, διότι τό Σάββα-
το δέν ἔπεφτε τό Μάννα. Ὅταν μάζευαν τό Μάννα, τό 
ἄλεθαν καί ἀπό τό ἀλεύρι ἐκεῖνο ἔφτιαχναν πίττες μέ 
τίς ὁποῖες τρέφονταν. Ὅπως ἐπίσης ἀναφέρει ἡ Ἁγία 
Γραφή, ἡ γεύση του ἦταν εὐχάριστη καί σάν τηγανίτα 
ἀπό λάδι.3

Ἄν κάποιος συνέλεγε παραπάνω ποσότητα καί τήν 
ἀποθήκευε, ἔβρισκε τό ἀποθηκευμένο του Μάννα τήν 
ἄλλη μέρα σκουληκιασμένο καί βρώμικο.4 

Ἡ ἐπιστήμη σήμερα παρατηρεῖ ὅτι ἡ Λεκάνορα ἡ 
ἐδώδιμος (Lecanora esculenta), εἶναι ἕνας λειχήνας5 

1.  Ἁγία Γραφή, Παλαιά Διαθήκη,  Ἔξοδος. 16:2-3.
2.  Ἁγία Γραφή, Παλαιά Διαθήκη,  Ἔξοδος. 16:4-5.
3.  Ἁγία Γραφή, Παλαιά Διαθήκη, Ἀριθμοί. 11,8
4.  Ἁγία Γραφή, Παλαιά Διαθήκη, Ἔξοδος 16,20 καί Ἀριθ-

μοί. 11,7.
5.  Βότση Π., περιοδικό Φυσικός κόσμος τ.105. Μιά 

πού εὐδοκιμεῖ στίς βραχώδεις ἐρήμους 
τῆς Ἀνατολικῆς Ἀφρικῆς καί τῆς Ἀσίας. 
Περιέχει μεγάλη ποσότητα λειχενίνης, 
ἑνός ὑδατάνθρακα πού συγγενεύει μέ 
τό ἄμυλο. Ἐπιπλέον περιέχει κι ἄλλες 
σακχαροῦχες οὐσίες, γι’ αὐτό καί χρη-
σιμοποιεῖται ὡς ζωοτροφή, ἀλλά καί 
ὡς τροφή τοῦ ἀνθρώπου.6

Αὐτοί οἱ λειχῆνες δέν προ-
σκολλῶνται σέ ὁποιοδήποτε ξένο 
σῶμα, ἀλλά βρίσκονται συνήθως στήν 
ἄμμο σέ ἕνα στρῶμα πάχους περίπου 

μιά ἴντσα. Μπορεῖ νά συλλεχθεῖ εὔκολα καί ἔχει γλυ-
κιά γεύση. Η ἀνάλυση δείχνει ὅτι ὁ λειχήνας περιέχει 
16 μέρη νεροῦ, 14 μέρη ἀπό ἀζωτοῦχες οὐσίες, 29 
μέρη μή-ἀζωτοῦχες οὐσίες, 5 μέρη ὀρυκτῶν ὕλης, 32 
μέρη ζαχαρωμένη καί ἀμυλώδη ὕλη καί 4 μέρη εἰδῶν 
λιπῶν.7

Π ο λ λ έ ς  φ ο -
ρές ἰσχυροί ἄνεμοι 
ἀποσποῦν τούς 
λειχῆνες καί τούς 
μεταφέρουν σέ με-
γάλες ἀποστάσεις, 
ὅπου πέφτουν στό 
ἔδαφος σάν χαλάζι σέ μέγεθος μικροῦ φουντουκιοῦ 
δημιουργώντας παχιά στρώματα.8

Σήμερα οἱ ἐρευνητές ἐπισημαίνουν ὅτι ὁ λειχήνας 
Lecanora esculenta ἀποτελεῖ τό Μάννα, μιά καί ὅλες 

ἀρκετά παράξενη συμβίωση εἶναι οἱ λειχῆνες. Δέν πρόκει-
ται γιά ἕναν ὀργανισμό, ἀλλά γιά ἁρμονική καί πετυχημέ-
νη συμβίωση, ἀφοῦ μέ ταυτόχρονη προσφορά συμβιώνουν 
φύκια καί μύκητες. Τά μέν φύκια, σ’ αὐτήν τήν ἰδιόμορφη 
συμβίωση, συμβάλλουν μέ τήν προσφορά ἐνέργειας (φω-
τοσυνθέτουν), οἱ δέ μύκητες προσφέρουν νερό καί ἅλατα. 
Ἐπιπλέον, οἱ λειχῆνες φαίνεται πώς σέ μιά τέτοια συμβίωση 
ἐλαχιστοποιοῦν τίς ἀνάγκες τους σέ ὀργανικά συστατικά 
καί γι’ αὐτό τίς βρίσκουμε παντοῦ, ἀκόμα καί σέ βράχους 
πάνω, γι’ αὐτό καί ἀποτελοῦν καί τούς πρώτους ἐποικιστές 
σέ ἐδάφη πού καταστράφηκαν. Χαρακτηριστική εἶναι, ἐπί-
σης, ἡ εὐαισθησία πού παρουσιάζουν οἱ λειχῆνες στή μό-
λυνση τοῦ περιβάλλοντος, ἔτσι ὥστε νά χρησιμοποιοῦνται 
ὡς ἀξιόπιστοι δεῖκτες μόλυνσης. 

6.  Crum, H. A lichenologist’s view of lichen manna. Con-
tributions from the University of Michigan Herbarium, 19, 
293-306.

7.  Henri Chastrey «La Manne des h  é  breux» La Na-
ture,  (weekly journal of science popularisation published in 
France), 8 October 1898, 298-299.

8.  Δημητρίου Καββαδᾶ, Εἰκονογραφημένον Βοτανικόν-
Φυτολογικόν Λεξικόν, Τόμος Ε΄, Ἐκδόσεις Πελεκάνος , 2340 
-2341. 
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οἱ ἐπιστημονικές ἔρευνες συγκλίνουν μέ ἀκρίβεια 
στίς διηγήσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἀκόμη, ἐπισημαί-
νουν καί τό ὅτι ὁ Lecanora esculenta εἶναι βραχύβιος 
καί δέν μπορεῖ νά συντηρηθεῖ πάνω ἀπό μία ἡμέρα, 
ὅπως ἐπίσης ἀναφέρεται στήν Παλαιά Διαθήκη.9

Ἔτσι, γιά ἀκόμη μιά φορά ἀποδεικνύεται ἀπό τήν 
ἐνδελεχῆ ἐπιστημονική ἔρευνα ἡ ἀξιοπιστία, ἡ ἀκρί-
βεια καί ἡ ἀλήθεια τῶν λόγων τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Οἱ Ἰουδαῖοι τῆς ἐποχῆς τοῦ Μωυσῆ παρότι τρεφό-
ταν ἀπό τό Μάννα πολλές φορές συνέχισαν νά γκρι-
νιάζουν.10  Ἴσως νά θεωροῦσαν αὐτονόητη τήν δωρεά 
Του καί περίμεναν κάτι παραπάνω νά ἀλλάξει στό 
βιοτικό τους ἐπίπεδο. 

Ὅταν, ὅμως, μέ τόν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ προσέγγισαν 
τή γῆ τῆς Ἐπαγγελίας, ἐκείνη τήν ἡμέρα σταμάτησε τό 
Μάννα.11 Τούς εἶχε συντηρήσει ἤδη 40 ἔτη.

Οἱ ἄνθρωποι τότε δέν ἄργησαν νά τό καταλάβουν. 
Ἔτσι, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάστηκαν νά ἀρχίσουν 
νά δουλεύουν, νά καλλιεργοῦν τή γῆ, νά ἀναπτύσσουν 
τήν κτηνοτροφία τους, τήν παράγωγη δικῶν τους πό-
ρων. Νά ὀργανώσουν μία αὐτόνομη οἰκονομία, ὥστε 
νά μποροῦν νά πορεύονται καί νά μεγαλώνουν τά 
παιδιά τους. Αὐτή ἡ ἀλλαγή δέν ἦρθε θαυματουργικά, 
ἀλλά μέσα ἀπό σκληρή δουλειά καί κάματο.

Στήν σημερινή ἐποχή τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, 
ἴσως πολλοί νά ἀγανακτοῦμε καί νά ἀγχωνόμαστε γιά 
τίς ἰλιγγιώδεις σέ ρυθμούς ἀλλαγές στήν καθημερινό-
τητά μας. Πιεζόμαστε ἀπό τήν οἰκονομική στενότητα 
καί τίς δυσκολίες πού καλούμαστε νά ἀντιμετωπίσου-
με. Ἡ σκέψη μας, ἴσως, πολλές φορές φτάνει στήν 
ἀχαριστία τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς τοῦ Μωυσῆ, πού 
στρεφόταν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ πού τούς ἀπελευθέρω-
σε ἀπό τή δουλεία καί δέν τούς ἄφησε γιά 40 χρόνια 
νηστικούς. Ἴσως, τελικά, ἡ προσωρινή μας καλοπέρα-
ση νά μᾶς ὁδήγησε στήν λανθασμένη ἀντίληψη τῆς 
ἐπίπλαστης εὐδαιμο νίας, κάπου ἴσως καί νά παρα-
συρθήκαμε στό μοντέλο ἑνός ἐπιφανειακοῦ τρόπου 
ζωῆς, ὅπου ἡ ἀνθρωπιά, ὁ πολιτισμός, ἡ κουλτούρα 
μας καί ἡ ἀγάπη γιά τόν ἄλλο συχνά παραμερίζονται 
μπροστά σέ μιά ἀνεδαφική οὐτοπική εὐτυχία.

Ἄν βρισκόμαστε σέ ἐποχές πού στερεύει «τό Μάν-
να», τότε καλούμαστε ἐπιτέλους ὡς πρόσωπα καί ὡς 
κοινωνίες νά ἀναλάβουμε τίς εὐθύνες μας, ἔτσι ὥστε 
νά ἐργαστοῦμε πραγματικά γιά τήν ἀναδόμηση τῆς 
κοινωνίας.

Στήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ συνομιλητές Του συχνά 

9.  Henri Chastrey «La Manne des h  é  breux» La Na-
ture,  (weekly journal of science popularisation published in 
France), 8 October 1898, 298-299

10.  Ἁγία Γραφή, Παλαιά Διαθήκη, Ἀριθμοί. 11,14-15
11.  Ἁγία Γραφή, Παλαιά Διαθήκη, Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ, 

5.11-12.

Τοῦ ζητοῦσαν ἀποδείξεις ἐάν εἶναι ὁ Θεός. Τό περί-
εργο εἶναι ὅτι δέν πείθονταν ἀπό λόγους πνευματι-
κούς, ἀλλά Τοῦ ζητοῦσαν ὑλικά ἀγαθά, ὅπως συνή-
θως συμβαίνει στούς ἀνθρώπους. Ὁ Κύριος, ὅμως, 
θυμίζει στούς συνομιλητές Του ὅτι τό Μάννα μέ τό 
ὁποῖο ἐτράφησαν οἱ πρόγονοί τους δέν ἦταν δῶρο 
τοῦ Μωυσῆ, ἀλλά τοῦ Θεοῦ προκειμένου νά καλύ-
ψει τίς βιοτικές τους ἀνάγκες.12 Τούς ἐπισημαίνει ὅτι 
πλέον ὁ Θεός ἔρχεται νά καλύψει καί τίς πνευματι-
κές τους ἀνάγκες, οἱ ὁποῖες δέν περιορίζονται στήν 
προσωρινή χρονιότητα τῆς παρούσας ζωῆς, ἀλλά 
ἐπεκτείνονται στήν αἰωνιότητα.13

Πέρα ἀπό τό προσωρινό «Μάννα» ὑπάρχει καί ἡ 
ἀτέρμονη, αἰώνια ζωή.

12.  Ἁγία Γραφή, Καινή Διαθήκη, Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέ-
λιο κεφ.6 30.-35. 

30 Εἶπαν τότε σ’ αὐτόν: «Ποιό λοιπόν σημεῖο κάνεις ἐσύ, 
γιά νά δοῦμε καί νά σέ πιστέψουμε; Τί ἐργάζεσαι;» 

31 Οἱ πατέρες μας ἔφαγαν τό μάννα στήν ἔρημο καθώς 
εἶναι γραμμένο: Ἄρτο ἀπό τόν οὐρανό τούς ἔδωσε νά φᾶνε». 

32 Εἶπε τότε σ’ αὐτούς ὁ Ἰησοῦς: «Ἀλήθεια, ἀλήθειά σας 
λέω, ὁ Μωυσῆς δέ σας ἔχει δώσει τόν ἄρτο ἀπό τόν οὐρανό, 
ἀλλά ὁ Πατέρας μου σᾶς δίνει τόν ἄρτο τόν ἀληθινό ἀπό 
τόν οὐρανό. 

33 Γιατί ὁ ἄρτος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐκεῖνος πού κατεβαίνει 
ἀπό τόν οὐρανό καί δίνει ζωή στόν κόσμο». 

34 Εἶπαν λοιπόν πρός αὐτόν: «Κύριε, πάντοτε δῶσε μας 
αὐτόν τόν ἄρτο». 

35 Ὁ Ἰησοῦς τούς ἀπάντησε: «Ἐγώ εἶμαι ὁ ἄρτος τῆς 
ζωῆς. Ὅποιος ἔρχεται πρός ἐμένα δέ θά πεινάσει, καί ὅποιος 
πιστεύει σ’ ἐμένα δέ θά διψάσει ποτέ»

13.  Ἁγία Γραφή, Καινή Διαθήκη, Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέ-
λιο κεφ. 6 47.-53.

47 «Ἀλήθεια, ἀλήθεια σᾶς λέω, ὅποιος πιστεύει ἔχει ζωή 
αἰώνια. 

48 Ἐγώ εἶμαι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. 
49 Οἱ πατέρες σας ἔφαγαν τό μάννα στήν ἔρημο καί πέ-

θαναν. 
50 Αὐτός εἶναι ὁ ἄρτος πού κατεβαίνει ἀπό τόν οὐρανό, 

γιά νά φάει κανείς ἀπό αὐτόν καί νά μήν πεθάνει. 
51 Ἐγώ εἶμαι ὁ ἄρτος ὁ ζωντανός πού κατέβηκε ἀπό τόν 

οὐρανό. Ἄν κάποιος φάει ἀπό τοῦτον τόν ἄρτο, θά ζήσει στόν 
αἰώνα. Καί ὁ ἄρτος, λοιπόν, πού ἐγώ θά δώσω εἶναι ἡ σάρκα 
μου ὑπέρ τῆς ζωῆς τοῦ κόσμου». 

52 Μάχονταν λοιπόν μεταξύ τούς οἱ Ἰουδαῖοι, λέγοντας: 
«Πῶς δύναται αὐτός νά μᾶς δώσει νά φᾶμε τή σάρκα του;» 

53 Τούς εἶπε τότε ὁ Ἰησοῦς: «Ἀλήθεια, ἀλήθειά σας λέω, 
ἄν δέ φᾶτε τή σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί δέν πιεῖτε 
τό αἷμα του, δέν ἔχετε ζωή μέσα σας. 

54 Ἐκεῖνος πού μου τρώει τή σάρκα καί μοῦ πίνει τό 
αἷμα ἔχει ζωή αἰώνια, κι ἐγώ θά τόν ἀναστήσω τήν ἔσχατη 
ἡμέρα».
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Τό νέο βιβλίο τοῦ Λαρι-
σαίου κληρικοῦ π. Θε-
μιστοκλῆ Μουρτζανοῦ 

«Μέ τόν καιρό να εἶναι κόντρα 
- γιά νέους καί γονεῖς πού ἐλπί-
ζουν» (ἐκδόσεις ΑΡΧΟΝΤΑ-
ΡΙΚΙ) παρουσιάστηκε σέ εἰδι-
κή ἐκδήλωση πού διεξήγαγε 
ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λαρίσης 
καί Τυρνάβου, τό μεσημέρι τῆς 
Κυριακῆς 5 Φεβρουαρίου 2017 
στήν Λάρισα.

Γιά τό βιβλίο μίλησαν ὁ 
βουλευτής Λάρισας καί πρώην 
ὑπουργός κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, συγ-
γραφέας, ἡ ἐκπαιδευτικός κ. Ὄλγα Ἀλεξίου-
Ζιώγα καί ὁ ἰατρός-πνευμονολόγος κ. Ἰωάννης 
Καλούσης. Καί οἱ τρεῖς, ξεκινώντας ἀπό δια-
φορετικές ὀπτικές προσέγγισης, διαπίστωσαν 
τήν ἀνάγκη ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας νά τολ-

ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ  
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΡΑ

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ 

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

μήσει νά διαλεχθεῖ μέ τή σύγ-
χρονη κοινωνία, τά θέματα πού 
ἀπασχολοῦν ὄν καθημερινό 
ἄνθρωπο καί ἰδίως τόν νέο καί 
τήν οἰκογένεια, χωρίς ἐκπτώ-
σεις στήν ἀλήθεια, ἀλλά καί χω-
ρίς φόβο. Ἡ παράδοσης γεννᾶ 
ἀξίες καί δίνει νόημα ζωῆς σέ 
ὅποιον τήν ἀκολουθεῖ, ὅμως 
χρειάζεται νά μήν φοβᾶται τήν 
ἐλευθερία τῆς κριτικῆς. Ὅλα 
αὐτά ἐπιτυγχάνονται ἀπό τόν 
συγγραφέα καί τό βιβλίο ἀπο-
τελεῖ ὁδοδείκτη.

Ὁ συγγραφέας π. Θεμιστοκλῆς Μουρτζα-
νός ἐπεσήμανε ὅτι στίς μέρες μας τό ἐρώτημα 
τοῦ τί ζητᾶ ὁ χριστιανός ἀπό τόν κόσμο καί τή 
ζωή, ὅπως ἐπίσης καί τί μπορεῖ νά πεῖ γιά τήν 
αὐθεντικότητα τῆς παράδοσής μας ἕνας γο-
νιός στό παιδί του, εἶναι ζητούμενο, ἄν θέλου-
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με ὄχι μόνο ἡ χριστιανική μαρτυρία νά ἁπλω-
θεῖ, ἀλλά καί νά τολμήσουμε νά ὑπερβοῦμε τήν 
ταύτιση τῆς Ἐκκλησίας μέ τό αὐτονόητο, ὅπως 
εἶναι ἡ φιλανθρωπία καί ἡ βοήθεια στούς ἀνα-
ξιοπαθοῦντες. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει λόγο καί μπο-
ρεῖ νά συναντήσει τή σύγχρονη κοινωνία, βο-
ηθώντας ὅλους νά κάνουν καινούργιες ἀρχές 
προσθήκης ἀξιῶν καί ἀγάπης. Γι’ αὐτό καί ἡ 
Ἐκκλησία καλεῖται νά συναντήσει τήν παιδεία, 
ἀκόμη καί τήν πολιτική, καί νά δώσει τόν καλό 
ἀγώνα, μέ αἰσιοδοξία, πίστη στόν Χριστό καί 
χωρίς φόβο γιά κάθε τί διαφορετικό.

Κλείνοντας τήν ἐκδήλωση, ἡ ὁποία διεξή-
χθη στήν κατάμεστη αἴθουσα τοῦ ξενοδο-
χείου «Διβάνι» ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος, ἀφοῦ 
εὐχαρίστησε τόν συγγραφέα, ὁ ὁποῖος τιμᾶ 
τόν τόπο τῆς καταγωγῆς του καί τήν Ἐκκλη-
σία, τόνισε τήν ἀνάγκη ἀφύπνισης ὅλων μας, 

ὅπως ἐπίσης καί τό ὅτι στήν Ἐκκλησία ὑπάρ-
χουν πολλές δυνάμεις καί πολλά πρόσωπα 
πού μποροῦν νά ἀγωνισθοῦν, ἀσχέτως τῶν 
πολλῶν ἤ λίγων χαρισμάτων, γιά νά δοθεῖ ἡ 
μαρτυρία τῆς ἀλήθειας καί τῆς ἀγάπης! Οἱ 
καιροί ἀπαιτοῦν δραστηριότητα ὅλων μας 
ὥστε νά γίνει πράξη ἕνα ὅραμα διαλόγου καί 
ἐπίδρασης τῆς Ἐκκλησίας στήν κοινωνία.

Τήν ἐκδήλωση πλαισίωσαν καλλιτεχνικά 
νέοι καί παιδιά πού συμμετέχουν στίς κατη-
χητικές δραστηριότητες τοῦ  Ἱ.Ν. Ἁγίου Νι-
κολάου Λαρίσης, ἐνῶ τήν συζήτηση συντόνι-
σε ὁ ἐκδότης κ. Νίκος Σαμπαζιώτης.

Παραβρέθηκαν, μεταξύ ἄλλων, ὁ Περι-
φερειάρχης κ. Κωνσταντῖνος Ἀγοραστός, ὁ 
βουλευτής κ. Χρῆστος Κέλλας, ἱερεῖς, νέοι 
καί πλῆθος κόσμου, ἀποδεικνύοντας τό ἐνδι-
αφέρον γιά μία πιό δυναμική μαρτυρία τῆς 
Ἐκκλησίας στό σήμερα.
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Ὁἐπίσκοπος Βρεσθένης Θεοδώρη-
τος γεννήθηκε τὸ 1787 στὴ Νεμνί-

τσα Γορτυνίας. Ἐκεῖ ἔμαθε καὶ τὰ πρῶτα 
του γράμματα. Στὴ συνέχεια μετέβη στὰ 
Βρέσθενα Λακωνίας κοντὰ στὸν θεῖο 
του ἐπίσκοπο Βρεσθένης Θεοδώρητο Α΄. 
Σὲ ἡλικία 14 ἐτῶν χειροθετήθηκε ἀνα-
γνώστης καὶ λίγο ἀργότερα διάκονος. 
Τὸ 1813 διαδέχθηκε στὸν ἐπισκοπικὸ 
θρόνο τὸν θεῖο του καὶ χειροτονήθηκε 
ἐπίσκοπος Βρεσθένης. Ἀπὸ τὴν πρώτη 
στιγμὴ τῆς ἀρχιερατικῆς του θητείας ὁ 
νεὸς ἐπίσκοπος ἔδειξε ἰδιαίτερο ζῆλο γιὰ 
τὴν ὀργάνωση τῆς ἐκπαίδευσης στὴν πε-
ριφέρειά του.

Κατὰ τὴν περίοδο προετοιμασίας τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης ὁ Θεοδώρη-
τος μυήθηκε ἀπὸ τὸν Γρηγόριο Δικαῖο-
Παπαφλέσσα στὴ Φιλικὴ Ἑταιρεία καὶ 
ἐργάστηκε μὲ ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὴν προε-
τοιμασία τοῦ Ἀγώνα. Μὲ τὴν ἔναρξη τῆς 
Ἐπανάστασης ὁ φλογερὸς ἐπίσκοπος 
βρέθηκε, μαζὶ μὲ τὸν ἐπίσκοπο Ἕλους 
Ἄνθιμο στὰ Βέρβαινα, γιὰ νὰ ὀργανώσει 
τὸ ἐκεῖ στρατόπεδο. Ἡ παρουσία του 
ἦταν κίνητρο γιὰ νὰ σπεύσουν στὰ Βέρ-
βαινα οἱ ἀγωνιστὲς Κωνσταντῖνος Ζα-
φειρόπουλος, Ἀναγνώστης Κονδάκης, 
Παναγιώτης Γιατράκος, Κωνσταντῖνος 
Μαυρομιχάλης καὶ ἄλλοι.

Πρῶτα δείγματα τῆς γενναιότητας 
τοῦ Θεοδώρητου ἔζησαν οἱ ἀγωνιζόμε-
νοι Ἕλληνες, ὅταν 7000 Τοῦρκοι βγῆκαν 

Θεοδώρητος Βρεσθένης
(1787-1843)

Ἕνας ἀγωνιστὴς ἐπίσκοπος στὰ χρόνια της Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης

αἰφνιδιαστικὰ ἀπὸ τὴν Τριπολιτσὰ καὶ 
ἄρχισαν νὰ διασκορπίζουν τοὺς Ἕλλη-
νες ποὺ εἶχαν στρατοπεδεύσει στὸ Βαλ-
τέτσι καὶ στὰ Βέρβαινα. Ὁ ἀτρόμητος 
ὅμως ἱεράρχης μὲ κανέναν τρόπο δὲν 
μετακινοῦνταν ἀπὸ τὴ θέση του, στὰ 
Βέρβαινα. Ἡ στάση του παραδειγμάτι-
σε ἀρκετοὺς ἀγωνιστὲς ποὺ ἔμειναν νὰ 
ἀγωνιστοῦν μαζί του, χωρὶς νὰ ἐγκατα-
λείψουν τὶς θέσεις τους. Τὸ στρατόπεδο 
στὰ Βέρβαινα σώθηκε, καὶ ὁ Κολοκο-
τρώνης θὰ τοῦ γράψει μὲ θερμὰ λόγια: 
«Καπετὰν Δεσπότη, φύλαξον τὴν θέσιν, 
καὶ μετ’ ὀλίγον ἔρχομαι καὶ ἐγὼ εἰς Βαλ-
τέτσι μ’ ἀρκετὰ στρατεύματα.»

τοῦ Χαράλαμπου Στεργιούλη
Φιλολόγου - Δρ. Βυζαντινῆς Φιλολογίας Α.Π.Θ.
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Ὅταν συνῆλθε στὶς 26 Μαΐου 1821 
στὸ μοναστήρι τῶν Καλτετζῶν ἡ Πε-
λοποννησιακὴ Γερουσία –μία ἀπὸ τὶς 
πρῶτες ἀπόπειρες διοίκησης καὶ ὀργά-
νωσης τῶν ἐπαναστατημένων Ἑλλήνων– 
ἐξέλεξε ὡς πρόεδρό της τὸν Θεοδώρητο. 
Κι ἀπὸ τὴ νέα του θέση ὁ Θεοδώρητος 
φρόντισε νὰ δείξει ὅτι μπροστὰ στὸ συμ-
φέρον τῆς πατρίδας δὲν λογαριάζει οὔτε 
θέσεις καὶ ἀξιώματα, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴν 
ἴδια του τὴ ζωή. Ἔτσι, πρῶτος αὐτὸς 
ἀποφάσισε νὰ εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ὁμή-
ρους ποὺ ζητοῦσαν οἱ Τοῦρκοι τοῦ Ναυ-
πλίου προκειμένου νὰ ἀποχωρήσουν μὲ 
ἀσφάλεια ἀπὸ τὴν πόλη.

Παραδόθηκε στοὺς Τούρκους ὁ θαρ-
ραλέος δεσπότης. Ἀλλά, οἱ Τοῦρκοι γρή-
γορα καταπάτησαν τοὺς ὅρκους καὶ τὶς 
συμφωνίες τους. Κι ὁ Βρεσθένης βρέθη-
κε πλέον νὰ εἶναι αἰχμάλωτός τους. Ἕξι 
ὁλόκληρους μῆνες ἔμεινε στὴ φυλακή. 
«Χαμαικοιτία καὶ κακοπάθεια», γράφει 
ὁ Ἀγαπητὸς «καὶ πείνα, καὶ πάσα ταλαι-
πωρία, καὶ στένωσις ἀπέβαινε προϊοῦσα 
δυσφορωτέρα. Ἐψωμίσθη ὁ Βρεσθένης, 
σπόρον βαμβακίου καὶ βρούλλου. Ἠσθέ-
νησεν ὡς πρὸς θάνατον… προσηύχετο 
μέν, ἐνδελεχῶς πρὸς τὸν Θεόν, ἐνουθέτει 
δέ, προτρέπων τοὺς ἐχθροὺς πρὸς πα-
ράδοσιν πρὸς ἰδίαν ἑαυτῶν σωτηρίαν, 
ἐστήριζε δὲ καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν εἰς τὴν 
πέτραν τῆς ὑπομονῆς…»1

Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσή του κι ἀφοῦ 
ἀνέκτησε τὶς δυνάμεις του ἐργάστηκε ὡς 
πληρεξούσιος καὶ Ἀντιπρόεδρος τῆς Β΄ 
Ἐθνοσυνέλευσης στὸ Ἄστρος τῆς Κυ-
νουρίας (10 Ἀπριλίου 1823-30 Ἀπριλίου 
1823). Ἐκεῖνο ποὺ τὸν διέκρινε ὡς Ἀντι-
πρόεδρο ἦταν ὁ βαθὺς σεβασμός του 
στοὺς νόμους. Δὲν δίστασε νὰ παύσει 

1  Βλ. Ἀγαπητὸς Σ. Ἀγαπητός, Οἱ ἔνδοξοι Ἕλληνες τοῦ 
1821 ἢ οἱ Πρωταγωνισταὶ τῆς Ἑλλάδος, ἐν Πάτραις 
1877, σ. 273.

ἀπὸ τὰ καθήκοντα τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν 
Οἰκονομικῶν τὸν φίλο του Χαράλαμπο 
Περρούκα «διότι ἄνευ νόμου ἐπέβαλε 
μονοπώλιον ἅλατος»2. Τὰ ἔβαλε ἀκόμη 
καὶ μὲ τοὺς Θεόδωρο Κολοκοτρώνη καὶ 
Πέτρο Μαυρομιχάλη, γιατί κατέλαβαν 
χωρὶς τὴν ἄδεια τοῦ Βουλευτικοῦ τὸ 
φρούριο τοῦ Ναυπλίου.

Μὲ τὴν ἔλευση τοῦ Καποδίστρια πα-
ραδίδει τὴν ὅποια πολιτικὴ ἐξουσία κα-
τεῖχε καὶ περιορίζεται στὰ ἐπισκοπικά 
του καθήκοντα. Κατὰ τὴν περίοδο τῆς 
βασιλείας τοῦ Ὄθωνα, τὸ 1842, μετε-
τέθη στὴν μεγαλύτερη καὶ πλουσιότε-
ρη μητρόπολη Ἀχαΐας καὶ Ἤλιδος. Τὸ 
ἦθος του ὅμως δὲν τοῦ ἐπέτρεπε νὰ δε-
χθεῖ μία τέτοια μετάθεση, ὅταν μάλιστα, 
ὅπως ἰσχυρίστηκε μὲ ἐπιστολή του πρὸς 
τὸν βασιλιά, ἀντιβαίνει τοὺς Ἀποστολι-
κοὺς καὶ Συνοδικοὺς κανόνες. Ἡ ἄρνη-
σή του νὰ ἀναλάβει τὴ διαποίμανση τῆς 
νέας μητρόπολης εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ 
τὸν παύσουν ἀπὸ ἐπίσκοπο Βρεσθένης. 
Πάμφτωχος πέθανε τὴν ἑπόμενη χρονιὰ 
(Ἀπρίλιος 1843), ἀφοῦ πρῶτα συγχώρε-
σε τοὺς διῶκτες του. Τὸ τελευταῖο του 
θέλημα ὅπως τὸ ἐξέφρασε στὸ φίλο του 
Γενναῖο Κολοκοτρώνη ἦταν: «Ἂν θέλει 
τὸ Ἔθνος ἂς λάβει φροντίδα τῶν ἰδικῶν 
μου. Ἐγὼ δὲν ἔχω τίποτε νὰ τοὺς μοιρά-
σω παρὰ μόνον τὴν εὐχή μου».

2  Βλ. Ἀγαπητὸς, Οἱ ἔνδοξοι  Ἕλληνες τοῦ 1821, σ. 273.
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Κάθε χρόνο στίς 25 Μαρτίου τιμοῦμε καί 
γιορτάζουμε τόν ξεσηκωμό τῶν ὑπόδου-

λων Ἑλλήνων κατά τοῦ Τούρκου δυνάστη γιά 
ἐλευθερία καί αὐτοδιάθεση. Ἐκ τῶν πραγμάτων 
εἶναι ἡ πιό σημαντική ἡμερομηνία στήν ἱστο-
ρία τῆς Νεώτερης Ἑλλάδας, ὡς ἀφετηρία τῆς 
ἐθνικῆς παλιγγενεσίας.

Ταυτόχρονα ὅλα τά χείλη τῶν Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν ψέλνουν μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς 
ψυχῆς τό «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τά νικητή-
ρια». Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε... Εὐαγγελίζου 
γῆ χαράν μεγάλην...

Ἀνήκουμε σέ μιά χώρα πού εἶναι μικρή στό 
χῶρο, ἀλλά ἀπέραντη στό χρόνο. Εἶναι μιά 
φλούδα γῆς καί ὅπως τήν προσδιόρισε ὁ Γεώρ-
γιος Σεφέρης, εἶναι ἕνα πέτρινο ἀκρωτήρι στή 

Κλέφτες καί Ἀρματωλοί....στή Λάρισα!

Μεσόγειο πού δέν ἔχει ἄλλο ἀγαθό παρά τόν 
ἀγῶνα τοῦ λαοῦ, τή θάλασσα καί τό φῶς τοῦ 
ἥλιου.

Τό Δημοτικό Ὠδεῖο τῆς πόλεώς μας στολί-
στηκε καί φέτος στά γιορτινά του καί ὑποδέ-
χθηκε τούς μικρούς πρωταγωνιστές... τά κατη-
χητόπουλα ὅλων τῶν ἐνοριῶν τῆς Μητροπό-
λεώς μας μέ παλμό καί ἐνθουσιασμό, ὑπό τήν 
ἐπίβλεψη τῶν ἀξίων κατηχητῶν καί κυρίως τῆς 
ὑπευθύνου της ἑορτῆς κ. Μαρίας Παπακαλού-
ση, ἔδωσαν τά δικά τους μηνύματα στή σύγ-
χρονη κοινωνία μας.

Ποιήματα, δρώμενα, χορευτικά, παραδοσια-
κές ἐνδυμασίες, οἱ παρουσιαστές μας, χορωδί-
ες, μουσική πανδαισία...

Ὁ κόσμος συμμετεῖχε στήν ἑορταστική 
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ἀτμόσφαιρα τόσο μέ τήν παρουσία τοῦ ὅσο 
καί μέ τό θερμό χειροκρότημα... ἐνῶ ὁ πνευ-
ματικός μας Πατέρας, ὁ σεπτός μας Ποιμενάρ-
χης κ. Ἰγνάτιος ἔλαβε στό τέλος τῆς γιορτῆς τόν 
λόγο καί συνεχάρη ὅλους τους διοργανωτές, 
τονίζοντας ἰδιαίτερα τήν ἀξία τῆς ἀληθινῆς γνώ-
σης τῶν ἱστορικῶν γεγονότων οὕτως ὥστε τά 
παιδιά μας νά μαθαίνουν τήν αὐθεντική ἱστορία 
στούς χώρους τῆς παιδείας.

... σιγά σιγά καί ἀφοῦ πρωτίστως βγάλαμε 
τήν καθιερωμένη ἀναμνηστική φωτογραφία, 
ἀρχίσαμε νά ξεστολίζουμε τήν αἴθουσα πού 
μας παραχώρησε εὐγενῶς ἡ διοίκηση τοῦ Δη-

μοτικοῦ Ὠδείου... οἱ καρέκλες ἄδειασαν... ἡ 
αὐλαία ἔκλεισε... σκέψεις πολλές...

Σήμερα, πού ἡ ἱστορία φαίνεται ὅτι γράφεται 
μέ πολύ γρήγορους ρυθμούς στήν περιοχή μας 
καί ἡ χώρα μας βιώνει μία πνευματική, οἰκονομι-
κή, κοινωνική καί ἠθική κρίση...

Σήμερα, πού ξαναπληρώνουμε σάν χώρα καί 
σάν λαός τήν ἄγνοια τῆς ἱστορίας μας, τό μή-
νυμα τῆς 25ης Μαρτίου εἶναι πιό ἐπίκαιρο ἀπό 
ποτέ!

Αὐτά τά παιδιά μᾶς καλοῦν νά ἀκούσουμε, 
ἔστω καί τήν ὕστατη στιγμή, τίς θεϊκές συμβου-
λές καί νά ἀγαπήσουμε ἀληθινά τό συνάνθρω-
πό μας, βάζοντας τό συμφέρον τοῦ συνόλου 
πάνω ἀπό τό ἀτομικό.

Μᾶς καλοῦν νά ἐπαναστατήσουμε ἐνάντια 
σέ ὅλα αὐτά τά νοσηρά φαινόμενα πού μέ κάθε 
τρόπο εἰσβάλλουν στή ζωή μας καί μᾶς ὁδη-
γοῦν στήν κοινωνική ἀδιαφορία καί τήν ἠθική 
κατάπτωση.

Τ Ο  Τ Α Λ Α Ν Τ Ο  Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  -  Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 720



Μᾶς καλοῦν νά ἀναλάβουμε τίς εὐθύνες μας 
καί νά ἐπαναστατήσουμε ἐνάντια στόν κακό 
μας ἑαυτό! Νά βελτιωθοῦμε καί ὡς ἄτομα καί 
ὡς πολίτες, μά περισσότερο σάν Χριστιανοί!!!

Χαῖρε ὤ χαῖρε Ἐλευθεριά… ἀλλά ὅλοι μαζί!!!
Ὅπως, λέει κι ὁ Μακρυγιάννης: «Τούτην τήν 

πατρίδα τήν ἔχομεν ὅλοι μαζί, καί σοφοί κι ἀμα-
θεῖς καί πλούσιοι καί φτωχοί καί πολιτικοί καί 
στρατιωτικοί καί οἱ πλέον μικρότεροι ἄνθρωποι. 

Τό λοιπόν δουλέψαμε ὅλοι μαζί, νά τήν φυλά-
μεν κι ὅλοι μαζί καί νά μήν λέγη οὔτε ὁ δυνα-
τός «ἐγώ», οὔτε ὁ ἀδύνατος. Ξέρετε πότε νά 
λέγει ὁ καθείς «ἐγώ»;  Ὅταν ἀγωνιστεῖ μόνος 
του νά φκειάση ἤ νά χαλάση, νά λέγη ἐγώ, ὅταν 
ὅμως ἀγωνίζονται πολλοί νά φκειάσουν, τότε νά 
λένε «ἐμεῖς». Εἴμαστε εἰς τό «ἐμεῖς» κι ὄχι εἰς 
τό «ἐγώ».

π. Ἰγνάτιος
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Τί ἤσουν; Μιᾶς λιμνοθάλασσας μικρό πα-
ράκτιο σημάδι, νερό, χῶμα κι οὐρανός ἐκεῖ πού 
ἀφουγκράζεται τό Ἰόνιο τήν ἀνάσα σου, κι ἀνδρει-
ώνονται ἀπ’ τά γαλάζια καί τά πράσινα σύνορά 
σου ὅλοι οἱ ἴσκιοι σου μέχρι πού γίνονται αἱμά-
τινος πυρσός, δάδα προσαναματισμένη ἀπό τόν 
Ἥλιο. Τό πεῖσμα σου στήν Πίστη καί στήν Πατρί-
δα πατρίδα σ’ ἔκαναν μονάχα γιά λευθερωτές. Σέ 
πάτησαν προσκυνητές τῆς Λευτεριᾶς, σέ ρούφη-
ξαν Ἰδέα Ἅγια ἄνθρωποι πού θωροῦσαν μόνον τά 
ἄνω, τά τίμια, τά ἱερά. 

1826 χρόνια περίμενες μετά τή Θεία Γέννηση 
νά γεννηθεῖς κι ἐσύ, βρέφος νά γενεῖς πού μαθαί-
νει γρήγορα τόν ἀντρειωμό. Λεύτερο σέ βρῆκαν τ’ 
ἀσκέρια τοῦ κακοῦ ἀπόξω σου. Λεύτερο σέ πάλευ-
αν ἀπό παντοῦ ζωσμένο. Σέ πάλευαν. Σέ πάλευαν. 
Σέ πάλευαν. Κι εἶχαν χορτάτους ἀρματωμένους. Κι 
εἶχαν ζωντανά τροφαντά, κι εἶχαν καί χρυσά γιά νά 
πληρώνουν τό πάλεμα πού σοῦ ’καναν. Ὅλα τἄχαν 
τά ἀλλόπιστα ἀσκέρια. Τρανός ὁ ἐχθρός. Ξυπνάδα 
δέν εἶχε νά σέ καταλάβει. Νά νοιώσει τίνων πόδια 
στέκονται, τίνων πόδια γονατίζουν μονάχα στήν 
Ἐκκλησιά, τίνων πόδια πατᾶνε τή γῆς μέ πεῖσμα, 
γιατί τούτη ἡ γῆς εἶναι κατάδική τους. Κατάδική 
τους. Ἀντίδωρο τοῦ Θεοῦ. Μεσολόγγι μου λέγανε 
χείλη μαυρισμένα ἀπό τό πεῖσμα. Μεσολόγγι μου 
λέγανε ἄδεια στομάχια, κολημμένα ἀπό τήν πεῖνα. 
Ἀμόλυντα ἀπό τό φαγωμένο φύκι, ἀπό τοῦ σκυλι-
οῦ, τῆς γάτας τό λιπόσαρκο. Ἀμόλυντα στομάχια 
φάγανε ὅ,τι τούς ἄφησε ἡ στυγνή πολιορκία γιά νά 
κοινωνήσουν Νάμα Λευτεριάτικο. Τρανός ὁ χορ-
τάτος σου ἐχθρός γιά μιά καί δυό πολιορκίες. Μά 
τούτη τῶν Βαγιῶν τήν Κυριακή ἐσύ τοῦ ξεφεύγεις 
γιά νά πᾶς πιστό στήν Ἀγκαλιά τοῦ Ἅη Σώστη. Τί 
μάτια κακόβουλα κουβαλημένα ἀπό Ἀνατολίτικα 
μέρη σέ πόθησαν. Σέ πόρθησαν. Μεσολόγγι μου! 
Ἄκλαυτα μάτια Μεσολογγίτικα, Σουλιώτικα, Βλά-
χικα, Ἐγγλέζικα, Ἐλβετικά νά σέ φυλοῦνε σάν τά 
μάτια τους, μή καί σοῦ λείψει σπιθαμή γῆς πριχοῦ 
ἁγιαστεῖ τό χῶμα σου. Μεσολόγγι μου! Πῶς συ-
νεννοοῦνται Ἐγγλέζικα, Ἠπειρώτικα, Βλάχικα λόγια 
ἀντρειωμένων ἀντρῶν στῆς λιμνοθάλασσας τό 
στόμα; Τί τό φιλοῦνε τοῦτο τό νερό σου πριχοῦ 
γενεῖ Νάμα ἁρμυρό, Νάμα λευτεριάτικο πιωμένο 
ἀπό φύλακες τῆς Παρακαταθήκης τῆς κάθε σου 
ντάπιας; Μεσολόγγι μου! Τί ἀπόφαση ἔλαβαν ὅλοι 

δαῦτοι δικοί τοῦ κάθε Ἕλληνα τοῦ Ἀρχαίου καί 
κεινοῦ πού θέλει νἄρθει; Μεσολόγγι μου! Πεισμω-
μένο κρατιέσαι λεύτερο καί ἀπαντᾶς σ’ ὅλες τίς 
γλῶσσες τοῦ πλανήτη: «Ἐγώ δῶ στόν τόπο μου 
λεύτερο γενννήθηκα, λεύτερο εἶμαι καί λεύτερο 
θά μείνω»!!! Χῶμα, νερό καί οὐρανός κρᾶμα τρα-
νό ριγμένο ἀπ’ τοῦ Θεοῦ τ’ Ἀντίδωρο. Τό σφίγ-
γουν οἱ παλάμες σου οἱ κοκκαλιασμένες. Ψίχουλο 
μήν τούς φύγει. Κρατᾶτε ἀδέλφια λένε οἱ ἀγέρινες 
ψυχές πού ντύθηκαν σάρκα λίγη κι αὐτή καμένη 
ἀπό τόν ἤλιο, τό μπαρούτι, τήν ἁρμύρα, τόν ἵδρω 
πού θέλει τ’ ἄσκυφτο ὥσπου νά γίνει Ἅγιο. Ἁγιο-
πολῖτες! Μεσολόγγι μου! Κραυγές κι οὐρλιαχτά 
βγάζαν ὅσοι ἀπό μακρυά κι ὁλοῦθε σέ πάλευαν 
μονάχα. «Λευτεριά ἤ Θάνατος»!!! Τό λές ἐσύ. Κι 
εἶναι θεσμός. Κι εἶναι στή μνήμη τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι 
ἀκριβῶς εὐλογημένο. Ἔξοδος... Γυρνᾶνε πίσω τά 
ποτάμια; Μιά φορά τὄκανε ὁ Ἰορδάνης γιά τά Βα-
φτίσια τοῦ Χριστοῦ. Τώρα ὁ Χριστός σέ βαφτίζει 
παιδί πιστό παράδειγμα στήν πλάση. Ποιό ἄλλο 
χῶμα καί νερό θέ νά γενεῖ Δῆμος Ἱερᾶς Πόλεως 
Μεσολογγίου καί νά μείνει ἔτσι ἀκριβῶς ὥσπου 
νά γενεῖ ἡ Δευτέρα Παρουσία; Μεσολόγγι μου! Σέ 
κλαίει ὁ Σολωμός. Πονᾶ ἡ καρδιά κάθε λεύθερου 
ἀνθρώπου σάν βλέπει τί εἶναι τό θεριό πού πολε-
μάει τόν σκελετό σου κι ὁρκίζεται νά γίνει ὅμοια 
της. Μεσολόγγι μου!!! Πόσος δρόμος εἶναι ἴσαμε 
κεῖ πού βγῆκες λαβωμένο νά πᾶς τά σωσμένα σου 
καί νά πεῖς τά Σά ἐκ τῶν Σῶν Σοί προσφέρομεν!!! 
Πόσος χρόνος εἶναι ἴσαμε τήν Αἰωνιότητα!!! Με-
σολόγγι μου ἔλα καί μήν φύγεις ποτέ ἀπό τά σπι-
τικά μας. Μπές στά εἰκονοστάσια μας. Βρές τήν 
βολή σου ὅπου εἶναι χέρια πού κάνουν Σταυροῦ 
σημάδι. Βρές τίς καρδιές γεννημένων κι ἀγένητων. 
Ὅλες σέ προσκυνᾶνε. Σημάδι λιμνοθάλασσας ριγ-
μένο ἀπ’ τά χέρια τοῦ Πλάστη. Ἔλα καί πλάσε μας 
ὅλους κάτι ἀπό σένα νά γενοῦμε. 

Μεσολόγγι μας!!! Ἔλα καί φώτισέ μας τώρα. 
Τώρα πού πολιορκημένοι ἀπ’ τό κακό εἴμαστε. 
Ἔλα τώρα μέσα μας καί κάνε μας δυνατούς σκε-
λετούς νά ὑπερασπιστοῦμε τῆς Πατρίδας μας 
τά Ἅγια. Φώτισε τά κουβέρνα μήν ἀφήσουν τίς 
ντάπιες. Φώτισε μέ τόν αἱμάτινο πυρσό σου νά 
πολεμήσουμε καθώς τῆς πρέπει τῆς Πατρίδας γιά 
τά κατάδικά της. Μεσολόγγι μας!!! Πάρε μας μαζί 
σου στήν  Ἔξοδο γιά νά πᾶμε στόν Ἅη Σώστη...

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΑΣ!!!
τῆς κ.  Ἰωάννας Δενδραμῆ
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Ἑτοιμαστεῖτε... προσδεθεῖτε... ἀπενεργο-
ποιῆστε τά κινητά σας ἤ τίς ἠλεκτρονικές 

σας συσκευές... κυρίες καί κύριοι, σᾶς μιλάει ὁ 
κυβερνήτης καί θά ἤθελα ἐκ μέρους ὄλου τοῦ 
πληρώματος νά σᾶς καλωσορίσουμε στήν πτή-
ση μέ προορισμό τόν Τριαδικό Θεό...

Τό βράδυ, κατάκοπος καθώς εἶμαι ἀπό τό 
μόχθο τῆς ἡμέρας, δέν ἔχω ὄρεξη γιά προσευ-
χή! Ἄλλωστε, γιατί νά προσευχηθῶ;

Μά πῶς εἶναι δυνατό! Νά μήν ἔχει κανείς 
διάθεση ἐπικοινωνίας μέ τόν Κύριο, ἔστω καί 
ἐξουθενωμένος σωματικά; Μήπως οἱ ὁποιεσδή-
ποτε διασκεδάσεις ξεκουράζουν τόν ἄνθρωπο; 
Ὄχι, αὐτές τόν καταπονοῦν περισσότερο, ἐνῶ 
ἡ προσευχή ἕλκει τή θεία χάρη, πού ἀναπαύει 
σῶμα καί ψυχῆ.

Δέν προσεύχεστε, λοιπόν… Ἤ εἶστε θυμω-
μένοι μέ τό Θεό ἤ πιστεύετε ὅτι δέν Τόν ἔχετε 
ἀνάγκη. Γιατί νά προσευχηθῶ;

Ἀναρωτιέστε. Νιώθετε αὐτάρκεια καί αὐτο-
ϊκανοποίηση. Εἶστε χορτάτοι! Καί δέν θέλετε 
νά ζητᾶτε… Κάθε βράδυ, ὅσο κουρασμένοι κι 
ἄν εἶστε, μήν παραλείπετε νά καταφεύγετε σ’ 
Ἐκεῖνον. Νά προσεύχεστε γονατιστοί ἤ καθι-
σμένοι. Καί ὅταν μπορεῖτε, νά σηκώνεστε ὄρθι-
οι. Δέν ἔχει τόση σημασία ἡ στάση, φτάνει νά 
προσεύχεστε. Νά εὐχαριστεῖτε τόν Κύριο γιά 
τήν ἡμέρα πού πέρασε, ὅσο δύσκολη κι ἄν ἦταν. 
Νά Τόν παρακαλεῖτε γιά μία καλή νύχτα καί νά 
ζητᾶτε συγχώρηση. Μέ βαθειά μετάνοια γιά τά 
σφάλματά σας. Προσευχή τή νύχτα στό κρεβά-
τι. Στή διάρκεια τῆς νύχτας, ὅποτε ξυπνᾶτε γιά 
λίγο καί πρίν σᾶς ξαναπάρει ὅ ὕπνος. Νά προ-
σεύχεστε ἔτσι ὅπως εἶστε ξαπλωμένοι. Αὐτό 
δέν εἶναι κακό. Ἀπεναντίας μάλιστα, ἄν συνη-
θίσετε νά λέτε τήν εὐχή ἤ κάποιον ψαλμό στά 
μεσοδιαστήματα τοῦ ὕπνου θά διώχνετε ὅλους 
τούς κακούς λογισμούς, πού σᾶς πολεμοῦν 
ἐκείνη τήν ὥρα.

Αὐτά μᾶς λέει ὁ Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλει-
στος. Λόγια πού οἱ περισσότεροι τά κάνουμε 

Νυχτερινή πτήση... μέ πολύ φῶς!!!
ὄντως, δυστυχῶς, πράξη... ραθυμία & ὀκνηρία! 
Ἄς τήν ἀφήσω σήμερα, εἶμαι κουρασμένος! Καί 
αὔριο μέρα εἶναι... σίγουρα ὁ Θεός θά κατανοή-
σει τήν κούρασή μου!

Ἄς ντραποῦμε, ἄν ὄχι κανέναν ἄλλον, Ἐκεῖνον 
καί μόνο πού διανυκτέρευσε πάνω στό ὄρος 
τῶν Ἐλαιῶν... μέσα στή νύχτα!

Τότε ἀναπνέουν τά φυτά, τότε καί ἡ ψυχή, 
ἀκόμη περισσότερο ἀπ’ αὐτά, δέχεται τή δρο-
σιά.

Αὐτά τά ὁποῖα ὁ ἥλιος τῆς ἡμέρας τά ξήρα-
νε, αὐτά τή νύχτα δροσίζονται. Ἀποτελεσματι-
κότερα ἀπό κάθε δροσιά εἶναι τά δάκρυα πού 
χύνονται ἐναντίον τῶν ἐπιθυμιῶν καί κάθε φλο-
γώσεως καί καύσωνα καί δέν ἀφήνουν νά πά-
θουμε κανένα κακό.

Ἄν δέν ἀπολαύσει (ἡ ψυχή) αὐτή τή δροσιά, 
τήν ἡμέρα θά ξεραθεῖ ἐντελῶς. Ἀλλά ὄχι, νά 
μή συμβεῖ κανένας ἀπό μας νά τροφοδοτήσει 
ἐκείνη τή φωτιά, ἀλλά ἀφοῦ δροσιστοῦμε καί 
ἀπολαύσουμε τή φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ, ἔτσι 
ὅλοι νά ἐλευθερωθοῦμε ἀπό τό φορτίο τῶν 
ἁμαρτιῶν μας μέ τή χάρη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ 
Χριστοῦ.

Ἄναψε τή ψυχή μέ τήν προσευχή λέει ὁ Ἱε-
ρός Χρυσόστομος. Πίστεψέ με, δέν ἔχει τόσο 
τήν ἱκανότητα νά καθαρίζει τή σκουριά ἡ φω-
τιά, ὅσο ἡ νυχτερινή προσευχή τή σκουριά τῶν 
ἁμαρτιῶν μας.

Καλή ἀπογείωση... ἡ προσγείωση ἄγνωστη 
σέ πόσα δευτερόλεπτα, λεπτά, ὧρες, ἡμέρες, 
ἑβδομάδες, μῆνες, χρόνια... σίγουρα θά διαρκέ-
σει τόσο, ὅσο τό καντήλι μας τό κρατᾶ ἀναμ-
μένο, Ἐκεῖνος πού μᾶς ἔφερε στή γῆ διά τῆς 
προσευχῆς ἄλλων ἀνθρώπων...

Ἐνεργοποιῆστε τώρα τή χρήση σέ πτήση... 
ποτέ δέν εἶναι ἀργά!

This flight will never canceled...!!!
Este vuelo cancelado nunca...!!!
Questo volo non sara mai cancellato...!!!
Ce vol ne sera jamais annulee...!!!

π. Ἰγνάτιος
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Χρονικά 
Μητροπόλεως

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἰγνάτιος

Ἀπό τό Ἀντιαιρετικό Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου  
στήν Ἱ.Μ. Αἰτωλοακαρνανίας.

Ἀπό τόν ἁγιασμό ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων τῆς Σχολῆς 
Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2016

Πέμπτη 3/11: (ἀπόγευμα) Προ-
έστη στήν ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ 
μακαριστοῦ ἱερέως π. Ζήση Τζάνακα, 
συνταξιούχου Ἐφημερίου τοῦ Κου-
τσοχέρου, στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Βησσα-
ρίωνος Ραχούλας. Στή συνέχεια τέ-
λεσε τόν ἁγιασμό τῆς ἐνάρξεως τῶν 
μαθημάτων στή Σχολή Βυζαντινῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας.

(βράδυ) Ἔκλεισε μέ ἐπίκαιρο χαι-
ρετισμό του τήν 5η Ἡμερίδα Λαρισα-
ϊκῶν Ἁγιολογικῶν Σπουδῶν, ἡ ὁποία 
πραγματοποιήθηκε στό «Χατζηγιάν-
νειο» Πνευματικό Κέντρο Λαρίσης, 
στά πλαίσια τῆς ἑορτῆς τῶν ἐν Λα-
ρίσῃ Ἁγίων.

Παρασκευή 4/11: (βράδυ) Μίλη-
σε ἐπίκαιρα στήν ἔναρξη τῆς ἐκδή-
λωσης πού διοργάνωσε ἡ Μ.Κ.Ο. 
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ» τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀθηνῶν, γιά τή νόσο Ἀλτσχάι-
μερ, στήν αίθουσα τοῦ ξενοδοχείου 
«Διβάνη Παλάς» στή Λάρισα.

Σάββατο 5/11: (ἀπόγευμα) Ὑπο-
δέχθηκε μέ τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο 
Μπουζαίου (τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρου-
μανίας) κ. Κυπριανό τά Λείψανα τῶν 
ἐν Λαρίσῃ Ἁγίων καί τήν Εἰκόνα τῆς 
Παναγίας τῆς Ἀρμενιώτισσας στόν 
Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης, καί 
στή συνέχεια παρέστη στόν πανη-
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Μέ τόν νέο Διευθυντή τοῦ 404 Στρατιωτικοῦ 
Νοσοκομείου κ. Δημήτριο Καραθανάση.

Ἀπό τήν ὑποδοχή τῆς Ἁγίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου στήν Ἱ.Μ. Σταγῶν καί Μετεώρων.

Ἀπό τό τρισαρχιερατικό συλλείτουργο στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου 
Νικολάου Λαρίσης γιά τήν ἑορτή τῆς συνάξεως  

τῶν Ἐν Λαρίσῃ Ἁγίων.

γυρικό ἑσπερινό στόν ὁποῖο χορο-
στάτησε καί κήρυμε τόν θεῖο Λόγο ὁ 
Σεβ. Μπουζαίου.

Κυριακή 6/11: (πρωί) Συλλει-
τούργησε μέ τόν Σεβ. Μπουζαίου κ. 
Κυπριανό καί τόν Σεβ. Μητροπολίτη 
Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθεο, ὁ ὁποῖος 
κήρυξε τόν θεῖο Λόγο, στόν ἴδιο Ἱ. 
Ναό.

(βράδυ) Παρακολούθησε τήν 
ἐκδήλωση πού διοργάνωσε τό Ἀρχη-
γεῖο Τακτικῆς Ἀεροπορίας, στήν 
αἴθουσα τοῦ Δ.Ω.Λ.

Δευτέρα 7/11: (μεσημέρι) Δέ-
χθηκε στό γραφεῖο του τόν νέο Δι-
ευθυντή τοῦ 404 Γενικοῦ Στρατιωτι-
κοῦ Νοσοκομείου στή Λάρισα, συ-
νταγματάρχη Δημήτριο Καραθανάση.

(ἀπόγευμα) Χοροστάτησε στόν 
πανηγυρικό Ἑσπερινό καί κήρυξε τόν 
θεῖο Λόγο στόν Ἱ.Ν. Παμμεγίστων 
Ταξιαρχῶν Λαρίσης.

Τρίτη 8/11: (πρωί) Λειτούργησε 
στόν ἴδιο Ἱ. Ναό, ὅπου τόν θεῖο Λόγο 
κήρυξε ὁ Πρωτοσύγκελλος π. Ἀχίλ-
λιος. Στή συνέχεια προέστη στήν 
ἐπίσημη δοξολογία γιά τόν ἑορτα-
σμό τῶν προστατῶν τῆς Πολεμικῆς 
Ἀεροπορίας, Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί 
Γαβριήλ, στήν 110 Πτέρυγα Μάχης.

Τετάρτη 9/11: (ἀπόγευμα) Ὑπο-
δέχθηκε μέ ἄλλους Ἀρχιερεῖς, προ-
σκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Σεραφείμ, 
τήν Ἁγία Ζώνη τῆς Ὑπεραγίας Θεο-
τόκου, στά προπύλαια τοῦ Ἱεροῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Βησσαρί-
ωνος Καλαμπάκας καί στή συνέχεια 
παρέστη στόν Ἑσπερινό στόν ὁποῖο 
χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων, ἐνῶ τήν Ἁγία 
Ζώνη μετέφερε ὁ Ἡγούμενος τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου π. Ἐφραίμ.

Πέμπτη 10/11: (ἀπόγευμα) Πα-
ρέστη μέ πλειάδα Ἀρχιερέων στήν 
τελετή Ἀναγόρευσης τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
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καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου σέ 
ἐπίτιμο Διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., στήν αἴθουσα 
τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου.

Σάββατο 12/11: (πρωί) Λειτούρ-
γησε στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό 
Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης καί τέλεσε 
μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κίτρους καί 
Κατερίνης κ. Γεώργιο τό ἐτήσιο μνη-
μόσυνο τοῦ μακαριστοῦ λαμπαδαρί-
ου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κωνσταντίνου Σαΐτη.

(ἀπόγευμα) Παρέστη μέ ἄλλους 
Ἀρχιερεῖς στόν πανηγυρικό ἑσπερινό 
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Νι-
κολάου Τρικάλων, γιά τήν ἑορτή τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, 
κατά τήν ὁποία ἑόρταζε ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Τρίκκης κ. Χρυσόστομος.

Κυριακή 13/11: (πρωί) Συλλει-
τούργησε μέ ἄλλους Ἀρχιερεῖς στόν 
Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Δημη-
τρίου Χαλκίδος, γιά τήν ὀνομαστική 
ἑορτή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χαλ-
κίδος κ. Χρυσοστόμου.

(βράδυ) Ἐπισκέφθηκε μέ τόν 
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν 
κ. Ἱερώνυμο κι ἄλλους Ἀρχιερεῖς τόν 
ἑορτάζοντα Σεβ. Μητροπολίτη Μεσ-
σηνίας κ. Χρυσόστομο.

Δευτέρα 14/11: (πρωί) Παρέστη 
στήν ἔναρξη τῆς Ἡμερίδας γιά τόν 
Γάμο καί τήν Οἰκογένεια, πού διορ-
γάνωσε ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος στό Πνευματικό 
Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Φθιώτιδος.

Τρίτη 15/11: (πρωί) Μίλησε κα-
τάλληλα πρός τούς Κληρικούς τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στήν Ἱερα-
τική Σύναξη τήν ὁποία συγκάλεσε 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Νικαίας, 
ὅπου ὁ προσκληθείς Σεβ. Μητροπο-
λίτης Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ ἀνέπτυξε τό 
θέμα: «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί οἱ 
συνεργάτες του».

(ἀπόγευμα) Ὑποδέχθηκε τήν 
Κάρα τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου, Πα-
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, στά 

Ἀπό τήν ἐκδήλωση τῆς Μ.Κ.Ο. "ΑΠΟΣΤΟΛΗ"  
στή Λάρισα γιά τήν νόσο ἀλτσχάιμερ. 

Ἀπό τήν ὑποδοχή τῆς Τιμίας Κάρας  
τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου  

τοῦ Μεγαλομάρτυρος Λαρίσης.

Ἀπό τόν Ἑσπερινό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου  
στόν  Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Λαρίσης.
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Ἀπό τήν ἑορτή τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων  
στή Λέσχη Ἀξιωματικῶν Λαρίσης. 

Ἀπό τήν ἀγρυπνία τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου  
στόν  Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ ὁμιλητής  
στήν Ἱερατική Σύναξη τῆς Μητροπόλεώς μας.

προπύλαια τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Μεγαλο-
μάρτυρος Γεωργίου Λαρίσης, καί στή 
συνέχεια χοροστάτησε στόν Πανη-
γυρικό Ἑσπερινό.

Παρασκευή 18/11: (ἀπόγευμα) 
Παρέστη στήν Ἡμερίδα πού διορ-
γάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κερκύ-
ρας καί ἡ Ἱερά Μονή Βατοπεδίου, γιά 
τά 300 χρόνια ἀπό τή γέννηση τοῦ 
Εὐγενίου Βούλγαρη, στήν αἴθουσα 
τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν.

Σάββατο 19/11: (μεσημέρι) Πα-
ρέστη στήν ἐνθρόνιση τοῦ νέου Μη-
τροπολίτου Ἄρτης κ. Καλλινίκου.

Κυριακή 20/11: (πρωί) Λειτούρ-
γησε καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο στόν 
Ἱ.Ν. Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργί-
ου Λαρίσης.

(ἀπόγευμα) Χοροστάτησε στόν 
Πανηγυρικό Ἑσπερινό καί κήρυξε 
τόν θεῖο Λόγο στόν Ἱ.Ν. Ζωοδόχου 
Πηγῆς Λαρίσης.

(βράδυ) Τέλεσε τήν ἱερά Ἀγρυ-
πνία γιά τήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου, στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου 
Λαρίσης.

Δευτέρα 21/11: (πρωί) Προέστη 
στήν ἐπίσημη δοξολογία γιά τόν 
ἑορτασμό τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων 
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου 
Ἀχιλλίου Λαρίσης.

Τρίτη 22/11: (βράδυ) Παρέστη 
στήν ἐκδήλωση παρουσίασης βιβλί-
ου σχετικά μέ τήν ἱστορία τῶν Ἰονίων 
Νήσων, τό ὁποῖο ἐξέδωσε ἡ Ἱερά Μη-
τρόπολις Κεφαλληνίας, στήν αἴθουσα 
τῆς Λέσχης Ἀξιωματικῶν Ἀθηνῶν.

Τετάρτη 23/11 καί Πέμπτη 24/11: 
Συμμετεῖχε στίς ἐργασίες τῆς ἐκτά-
κτου συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς τῆς Ἱε-
ραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τετάρτη 23/11: (βράδυ) Παρα-
κολούθησε μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο 
Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμο καί ἄλλους Ἀρχι-
ερεῖς τή θεατρική παράσταση «Φι-
λιώ Χαϊδεμένου», τήν ὁποία ἀνέβασε 

Τ Ο  Τ Α Λ Α Ν Τ Ο  Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  -  Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 7 27



ἡ Ἱερά Μητρόπολις Νέας Ἰωνίας καί 
Φιλαδελφείας, καί ἀναφερόταν στό 
Μικρασιατικό Ἑλληνισμό.

Πέμπτη 24/11: (ἀπόγευμα) Χο-
ροστάτησε στόν Πανηγυρικό Ἑσπε-
ρινό καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο στόν 
Ἱ.Ν. Ἁγίας Αἰκατερίνης Λαρίσης, 
ὅπου ἐγκαινίασε καί τήν αἴθουσα τοῦ 
Ἱ. Ναοῦ.

Παρασκευή 25/11: (ἀπόγευμα) 
Χοροστάτησε στόν Πανηγυρικό 
Ἑσπερινό καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Στυλιανοῦ Λαρίσης, 
ὅπου προχείρισε ἀναγνῶστες καί 
ψάλτες τούς διακονοῦντες στό ἱ. 
ἀναλόγιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Κυριακή 27/11: (πρωί) Λειτούρ-
γησε καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο στόν 
Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Γλαύκης.

(ἀπόγευμα) Ὑποδέχθηκε μέ τόν 
Σεβ. Μητροπολίτη Τρίκκης κ. Χρυ-
σόστομο τό ἀντίγραφο τῆς Εἰκόνας 
τῆς Παναγίας Παραμυθίας ἀπό τήν 
Ἱερά Μονή Βατοπεδίου Ἁγίου Ὄρους 
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου 
Νικολάου Τρικάλων καί στή συνέ-
χεια χοροστάτησε στόν Πανηγυρικό 
Ἑσπερινό, παρόντος καί τοῦ Ἡγουμέ-
νου Γέροντος Ἐφραίμ.

Δευτέρα 28/11: (μεσημέρι) Δέ-
χθηκε στό γραφεῖο του τό Δ.Σ. τῆς 
Ἕνωσης Στρατιωτικῶν Περιφερει-
ακῆς Ἑνότητος Λαρίσης.

Τρίτη 29/11: (βράδυ) Λειτούργη-
σε καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο στήν 
ἱερά Ἀγρυπνία τήν ὁποία τέλεσε 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί 
Ἑλένης Λαρίσης, γιά τήν ἑορτή τοῦ 
Ἁγίου Ἀνδρέα.

Πέμπτη 1/12: (ἀπόγευμα) Χορο-
στάτησε στήν Ἀκολουθία τῆς Παρα-
κλήσεως πρός τόν Ἅγιο Παΐσιο τόν 
Ἁγιορείτη στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου 
Λαρίσης καί στή συνέχεια παρακο-
λούθησε τήν ὁμιλία τοῦ κ. Ἀθανασίου 
Ρακοβαλῆ, μέ θέμα: «Ἀναμνήσεις ἀπό 
τόν Ἅγιο Παΐσιο».

Ἀπό τήν ἀγρυπνία γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Λαρίσης.

Ἀπό τήν Θεία Λειτουργία  
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Γλαύκης.

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱ.Μ. Ν. Ἁγ. Νικολάου 
Τρικάλων κατά τήν ὑποδοχή τοῦ ἀντιγράφου τῆς 

Παναγίας τῆς Παραμυθίας ἐκ τῆς Ἱ.Μ.Μ. Βατοπαιδίου. 
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Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό  
στόν  Ἱ.Ν. Ἁγίου Στυλιανοῦ Λαρίσης. 

Μέ τό Διοικητικό Συμβούλιο Στρατιωτικῶν 
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Λαρίσης. 

Μέ τόν ἑορτάζοντα Σεβ. Μητροπολίτη Καστορίας  
κ. Σεραφείμ. 

(βράδυ) Χοροστάτησε καί κήρυ-
ξε τόν θεῖο Λόγο στήν ἱερά Ἀγρυπνία 
πού τελέστηκε στόν Ἱ. Μητροπολιτι-
κό Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης, γιά 
τήν ἑορτή τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου 
τοῦ Καυσοκαλυβίτου.

Σάββατο 3/12: (μεσημέρι) Ἐπι-
σκέφθηκε τό περίπτερο τῆς νεοϊ-
δρυθείσης Ἐνορίας Ἁγίων Δώδεκα 
Ἀποστόλων Γιάννουλης στήν πλατεία 
Ταχυδρομείου Λαρίσης.

Κυριακή 4/12: (πρωί) Συλλει-
τούργησε μέ τόν ἑορτάζοντα Σεβ. 
Μητροπολίτη Καστορίας κ. Σεραφείμ 
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Κοιμή-
σεως Θεοτόκου Καστοριᾶς καί κή-
ρυξε τόν θεῖο Λόγο.

Δευτέρα 5/12: (ἀπόγευμα) Συγ-
χοροστάτησε μέ τόν Σεβ. Μητροπο-
λίτη Μποτσουάνας (Πατριαρχείου 
Ἀλεξανδρείας) κ. Γεννάδιο στόν Πα-
νηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου 
Νικολάου Λαρίσης, ὅπου χοροστά-
τησε καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν κ. Θεο-
λόγος.

Τρίτη 6/2: (πρωί) Συλλειτούργη-
σε μέ τούς προαναφερθέντες Ἀρχιε-
ρεῖς στόν ἴδιο Ἱ. Ναό, ὅπου τόν θεῖο 
Λόγο κήρυξε ὁ Σεβ. Σερρῶν κ. Θεο-
λόγος.

(ἀπόγευμα) Προέστη στή λιτά-
νευση τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος καί τοῦ Λει-
ψάνου τοῦ Ἁγίου Νικολάου στούς 
κεντρικούς δρόμους τῆς Λαρίσης καί 
στή συνέχεια στήν Ἀκολουθία τῶν 
Χαιρετισμῶν τοῦ Ἁγίου στόν ἴδιο Ἱ. 
Ναό.

Πέμπτη 8/2: (πρωί) Μίλησε κα-
τάλληλα πρός τούς Κληρικούς τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στήν Ἱερατι-
κή Σύναξη τήν ὁποία συγκάλεσε στόν 
Ἱ.Ν. Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Ἐλευ-
θερῶν, ὅπου ὁ π. Ἀνδρέας Κονᾶνος, 
κληρικός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν, ἀνέπτυξε τό θέμα: «Πάτερ 
μου, προσευχήσου γιά μένα».
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(ἀπόγευμα) Παρακολούθησε 
στόν κατάμεστο ἀπό πιστούς Ἱ.Ν. 
Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης τήν ἀπόδο-
ση Χριστουγεννιάτικων ὕμνων ἀπό 
τή νεοσύστατη παιδική χορωδία τῆς 
Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς 
μας καί στή συνέχεια τήν ὁμιλία τοῦ 
ἀρχιμανδρίτου π. Ἀνδρέα Κονάνου, 
μέ θέμα: «Ἰησοῦς Χριστός, ἡ χαρά 
τοῦ σύμπαντος κόσμου».

Παρασκευή 9/12: (μεσημέρι) 
Παρέστη στήν τελετή ἀπονομῆς 
ξιφῶν σέ ἀξιωματικούς στήν 1η Στρα-
τιά, παρόντος τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς 
Ἀμύνης κ. Πάνου Καμμένου.

(ἀπόγευμα) Δέχθηκε στό Ἐπι-
σκοπεῖο τόν Ἀρχηγό τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἀστυνομίας ἀντιστράτηγο Κων-
σταντῖνο Τσουβάλα καί τόν Γενικό 
Ἐπιθεωρητή Βορείου Ἑλλάδος τῆς 
ΕΛ.ΑΣ. ἀντιστράτηγο Μιχαήλ Καρα-
μαλάκη. Στή συνέχεια προήδρευσε 
στή συνεδρίαση τοῦ Μητροπολιτι-
κοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεώς μας.

Σάββατο 10/12: (ἀπόγευμα) 
Ἀπηύθυνε χαιρετισμό στήν ἐκδήλω-
ση πού διοργάνωσε τό Ἀστεροσκο-
πεῖο Λαρίσης, μέ θέμα: «Τό Ἄστρο 
τῆς Βηθλεέμ» καί στήν ὁποία μίλη-
σαν ἐπίκαιρα ὁ καθηγητής Ἀστρονο-
μίας τοῦ Α.Π.Θ. κ. Σταῦρος Αὐγολού-
πης κι ὁ διδάκτωρ Βυζαντινῆς Φι-
λολογίας τοῦ Α.Π.Θ. κ. Χαράλαμπος 
Στεργιούλης.

Κυριακή 11/12: (πρωί) Λειτούρ-
γησε καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο στόν 
Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης.

(ἀπόγευμα) Χοροστάτησε στόν 
Πανηγυρικό Ἑσπερινό καί κήρυξε 
τόν θεῖο Λόγο στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Σπυ-
ρίδωνος Μύρων.

Δευτέρα 12/12: (πρωί) Λειτούρ-
γησε στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος 
Κοιλάδος, ὅπου τόν θεῖο Λόγο κήρυ-
ξε ὁ Πρωτοσύγκελλος π. Ἀχίλλιος.

Ἀπό τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία στόν Ἱ.Ν. 
Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου. 

Ἀπό τήν Λιτανεία τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου στόν μεθεόρτιο ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς Του.

Ἀπό τήν συναυλία τῆς Βυζαντινῆς Σχολῆς τῆς Μητροπόλεώς μας, 
στήν ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε στόν Ἱ.Ν.  

Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης, μέ ὁμιλητή τόν π. Ἀνδρέα Κονάνο. 
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Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό  
στόν  Ἱ.Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος Μύρων.

Μέ τόν Ἀρχηγό τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας κ. Κωνσταντῖνο 
Τσουβάλα καί τόν Γενικό Ἐπιθεωρητή Βορείου Ἑλλάδος  

τῆς ΕΛ.ΑΣ. κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη στό Ἐπισκοπεῖο. 

Ἀπό τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία  
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος Κοιλάδος. 

Τρίτη 13/12: (πρωί) Μίλησε κα-
τάλληλα στή Σύναξη ἐθελοντριῶν 
Κυριῶν πού διακονοῦν στά φιλαν-
θρωπικά Ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας, στήν αἴθουσα τοῦ ξενο-
δοχείου «Διβάνη Παλάς».

(ἀπόγευμα) Τέλεσε τό ἱερό 
Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου στόν Ἱ.Ν. 
 Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης.

(βράδυ) Παρέστη στήν ἐκδήλω-
ση γιά τόν ἑορτασμό τῆς συμπληρώ-
σεως 94 χρόνων συνεχοῦς κυκλοφο-
ρίας τῆς τοπικῆς ἐφημερίδας «ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑ».

Τετάρτη 14/12: (μεσημέρι) Τέ-
λεσε τόν ἁγιασμό τῶν ἐγκαινίων τοῦ 
νέου κτηρίου τῶν Σχολῶν Ἐπαγγελ-
μάτων Ὑγείας καί Πρόνοιας τοῦ ΤΕΙ 
Λαρίσης.

(βράδυ) Χοροστάτησε καί κήρυ-
ξε τόν θεῖο Λόγο στήν ἱερά Ἀγρυπνία 
πού τελέστηκε στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Κων-
σταντίνου καί Ἑλένης Φαλάνης, γιά 
τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου.

Πέμπτη 15/12: (πρωί) Ἐπισκέ-
φθηκε τά γραφεῖα τῆς τοπικῆς ἐφη-
μερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» καί εὐχήθηκε 
στή διεύθυνση καί στό προσωπικό.

(μεσημέρι) Ἐπισκέφθηκε τήν 1η 
Ταξιαρχία Ἀεροπορίας Στρατοῦ στό 
Στεφανοβίκειο καί μίλησε κατάλλη-
λα πρός τούς ἀξιωματικούς καί τούς 
ὁπλίτες.

(ἀπόγευμα) Ὑποδέχθηκε τή δε-
ξιά χεῖρα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ἀπό 
τήν Κέρκυρα στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικο-
λάου Λαρίσης, χοροστάτησε στόν 
Ἑσπερινό καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο.

Παρασκευή 16/12: (ἀπόγευμα) 
Παρέστη μέ ἄλλους Ἀρχιερεῖς στόν 
Πανηγυρικό Ἑσπερινό γιά τήν ἑορτή 
τοῦ Προφήτου Δανιήλ, στόν Ἱ. Μη-
τροπολιτικό Ναό Ἁγίου Νικολάου 
Καισαριανῆς, ὅπου ἑόρτασε τά ὀνο-
μαστήριά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Καισαριανῆς κ. Δανιήλ.

Σάββατο 17/12: (πρωί) Προέ-
στη στήν ἐπίσημη δοξολογία γιά τήν 
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ἑορτή τῶν Ἁγίων Τριῶν Παίδων ἐν 
Καμίνῳ, προστατῶν τῆς Πυροσβε-
στικῆς, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό 
Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης.

(ἀπόγευμα) Παρακολούθησε τή 
Χριστουγεννιάτικη ἑορτή τῶν Κα-
τηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας, στήν αἴθουσα τοῦ 
Δ.Ω.Λ.

Κυριακή 18/12: (πρωί) Λειτούρ-
γησε καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο στόν 
Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης. Στή 
συνέχεια ἐπισκέφθηκε τή χριστου-
γεννιάτικη Δωροέκθεση πού διορ-
γάνωσε τό «Κρίκκειο» Ὀρφανοτρο-
φεῖο Θηλέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ώς μας, στήν αἴθουσα τοῦ ξενοδο-
χείου «Μετροπόλ».

(ἀπόγευμα) Παρακολούθησε 
τήν ἐκδήλωση ἀπόδοσης βυζαντινῶν 
ὕμνων τῶν Χριστουγέννων ἀπό τή 
χορωδία τοῦ Βυζαντινοῦ καί Δημοτι-
κοῦ Ἐργαστηρίου Λαρίσης, στόν Ἱ.Ν. 
Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης.

Δευτέρα 19/12: (ἀπόγευμα) Πα-
ρέστη μέ ἄλλους Ἀρχιερεῖς στόν 
Πανηγυρικό Ἑσπερινό, γιά τήν ἑορτή 
τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, 
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου 
Ἀχιλλίου Λαρίσης, ὅπου χοροστάτη-
σε καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσό-
στομος.

Τρίτη 20/12: (πρωί) Προέστη 
στό πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, 
γιά τά ὀνομαστήριά του, στόν Ἱ.Ν. 
Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης.

(ἀπόγευμα) Δέχθηκε στό Ἐπι-
σκοπεῖο ἑκατοντάδες πιστούς καί τίς 
ἀρχές τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι ἔσπευ-
σαν νά τοῦ εὐχηθοῦν.

Τετάρτη 21/12: (πρωί) Δέχθηκε 
στό Ἐπισκοπεῖο ἐκπαιδευτικούς καί 
μαθητές Σχολείων τῆς περιοχῆς, τό 
Δ.Σ. τοῦ Φαρμακευτικοῦ Συλλόγου 
Λαρίσης τό ὁποῖο πρόσφερε οἰκο-
νομική ἐνίσχυση στό φιλανθρωπικό 
ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, 

Ἀπό τήν σύναξη τῶν Ἐθελοντριών Κυριῶν πού 
διακονοῦν στά Φιλανθρωπικά Ἱδρύματα τῆς 

Μητροπόλεώς μας. 

Ἀπό τήν ἀγρυπνία γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί  Ἑλένης Φαλάνης. 

Ἀπό τήν ἑορτή τῆς τοπικῆς ἐφημερίδος  
"ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ". 
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Μέ μαθητές πού ἐπισκέφθηκαν τό Ἐπισκοπεῖο  
τίς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων. 

Ἀπό τήν Δωροέκθεση πού διοργάνωσε τό Κρίκκειο 
Ὀρφανοτροφεῖο Θηλέων τῆς Μητροπόλεώς μας. 

Ἀπό τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων  
στόν Ἱ.Μ.Ν. τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης. 

ἀντιπροσωπεῖες τοῦ Ἀρχηγείου Τα-
κτικῆς Ἀεροπορίας καί τῆς Ταξιαρ-
χίας Ἀεροπορίας Στρατοῦ οἱ ὁποῖες 
πρόσφεραν τρόφιμα στά Συσσί-
τια «Ὁ Ἐπιούσιος» καί διαφόρους 
ἄλλους φορεῖς.

(βράδυ) Παρέστη στήν ἐκδή-
λωση ἀπονομῆς τῶν πτυχίων τῶν 
διπλωματούχων τῆς Σχολῆς Βυζα-
ντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στόν Ἱ. 
Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου 
Λαρίσης.

Πέμπτη 22/12: (ἀπόγευμα) Πα-
ρακολούθησε τή μουσικοθεατρική 
παράσταση «Τό ὄνειρο τῶν Χρι-
στουγέννων» τοῦ Μουσικοῦ Σχο-
λείου Λαρίσης.

Παρασκευή 23/12: (πρωί) Δέ-
χθηκε στό γραφεῖο του τό Στρατη-
γό-Διοικητή τῆς 1ης Στρατιᾶς Ἠλία 
Λεοντάρη, τούς Ἀναγνῶστες τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τούς ποδο-
σφαιριστές τῆς ὁμάδας «Ἀπόλλων» 
Λαρίσης, τήν μπάντα τῆς 1ης Στρα-
τιᾶς καί τοῦ ΑΤΑ, τή φιλαρμονική τοῦ 
Δήμου Λαρισαίων κι ἄλλες χορωδίες 
πού τοῦ ἔψαλαν τά χριστουγεννιάτι-
κα κάλαντα.

Σάββατο 24/12: (πρωί) Δέχθηκε 
στό Ἐπισκοπεῖο παιδιά, νέους τῶν 
Κατηχητικῶν Σχολείων, νέους τῆς 
Χριστιανικῆς Ἑστίας Λαρίσης, φορεῖς 
καί συλλόγους οἱ ὁποῖοι τοῦ ἔψαλαν 
τά Χριστουγεννιάτικα κάλαντα.

(ἀπόγευμα) Χοροστάτησε στόν 
πανηγυρικό ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τῶν 
Χριστουγέννων στόν Ἱ. Μητροπολιτι-
κό Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης.

Κυριακή 25/12: (πρωί) Λειτούρ-
γησε στόν ἴδιο Ἱ. Ναό.

Δευτέρα 26/12: (πρωί) Λειτούρ-
γησε καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο στόν 
Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης.

Τρίτη 27/12: (πρωί) Συλλειτούρ-
γησε μέ ἄλλους Ἀρχιερεῖς στόν Ἱ. 
Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Στεφά-
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νου, πολιούχου τῆς Ἀρναίας, προσκε-
κλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Ἱερισσοῦ κ. Θεοκλήτου.

Πέμπτη 29/12: (μεσημέρι) Δέ-
χθηκε στό Ἐπισκοπεῖο τή στρατιωτι-
κή μουσική τῆς 1ης Στρατιᾶς καί τήν 
πολυμελῆ χορωδία τοῦ Δήμου Λαρι-
σαίων, οἱ ὁποῖες τοῦ ἔψαλαν τά πρω-
τοχρονιάτικα κάλαντα.

(ἀπόγευμα) Συγχοροστάτησε 
μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη Θεσσα-
λιώτιδος κ. Τιμόθεο στόν Πανηγυρι-
κό Ἑσπερινό, στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεδε-
ών, πολιούχου Τυρνάβου, κατά τόν 
ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Τρίκκης κ. Χρυσόστομος καί 
κήρυξε τόν θεῖο Λόγο ὁ Πρωτοσύ-
γκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Θεσσαλιώτιδος ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος 
Παπανδρέου.

Παρασκευή 30/12: (πρωί) Συλ-
λειτούργησε μέ τούς προαναφερ-
θέντες Ἀρχιερεῖς στόν ἴδιο πανηγυ-
ρίζοντα Ἱ. Ναό, ὅπου τόν θεῖο Λόγο 
κήρυξε ὁ Σεβ. Θεσσαλιώτιδος κ. 
Τιμόθεος, καί στή συνέχεια προέ-
στη στή λιτάνευση τῆς εἰκόνας καί 
τῆς Κάρας τοῦ Ἁγίου Γεδεών πρός 
τήν κεντρική πλατεία τοῦ Τυρνάβου 
καί μίλησε ἐπίκαιρα. Προηγουμένως, 
ἐντός τοῦ Ἱ. Ναοῦ προχείρισε Πρω-
τοπρεσβύτερος τόν π. Ἰωάννη Ζέρμα, 
ἐφημέριο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου 
Γιάννουλης.

Σάββατο 31/12: (πρωί) Δέχθη-
κε στό Ἐπισκοπεῖο τή φιλαρμονική 
τοῦ Δήμου Λαρισαίων, Κατηχητικά 
Σχολεῖα καί δεκάδες παιδιά πού τοῦ 
ἔψαλαν τά πρωτοχρονιάτικα κάλα-
ντα.

(ἀπόγευμα) Χοροστάτησε στόν 
Πανηγυρικό Ἑσπερινό καί κήρυξε 
τόν θεῖο Λόγο στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Βασι-
λείου Πουρναρίου.

(βράδυ) Παρέστη στήν ἀλλαγή 
τοῦ χρόνου στή Λέσχη Ἀξιωματικῶν 
Λαρίσης κι εὐλόγησε τή βασιλόπιτα 
τῆς 1ης Στρατιᾶς.

Ἀπό τήν Θεία Λειτουργία τήν δεύτερη ἡμέρα τῶν 
Χριστουγέννων στόν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης. 

Ἀπό τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Στεφάνου  
στήν Ἀρναία Χαλκιδικῆς. 

Ἀπό τήν ἑορτή τοῦ πολιούχου καί προστάτου  
τῆς πόλεως τοῦ Τυρνάβου Ἁγίου Γεδεών.
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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.




