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“ τά ἔσοδα

ἀπό τίς πωλήσεις
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σέ πολύτεκνες οἰκογένειες καί

γενικά στό φιλανθρωπικό ἔργο
τῆς Μητροπόλεώς

μας”.



Ἀδελφοί μου,
«Αὕτη ἡ ἡμέρα Κυρίου, ἀγαλλιασόμεθα 

καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ». Περάσαμε 
μέσα ἀπό τήν θλίψι καί τήν ὀδύνη τῆς 
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, 
καί ὅπως ἐγίναμε κοινωνοί τοῦ Πά-
θους τοῦ Κυρίου, διά τῆς Πίστεως 
καί τῆς ἀγάπης πρός τό πρόσωπό 
Του, καλούμαστε ἀπόψε νά κοι-
νωνήσουμε τῆς χαρᾶς καί τῆς 
δόξας τῆς Ἀναστάσεώς Του, κι 
ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Πέτρος 
«καθώς κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ 
Χριστοῦ παθήμασι χαίρετε ἵνα 
ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης 
Αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλώμενοι» 
(Α΄Πέτρ. Δ. 13): Καί ὅπως 
ὁ Ἀβραάμ πρίν ἀπό τρεῖς 
χιλιάδες χρόνια, εἶδε τήν ἡμέ
ρα αὐτή τῆς Ἀναστάσεως καί ἐχάρη, 
κατά τόν λόγο τοῦ Κυρίου «Ἀβραάμ ὁ πατήρ 
ἡμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τήν ἡμέραν τήν ἐμήν καί 
ἐχάρη» (Ἰω. η. 56), ἔτσι καλούμαστε κι ἐμεῖς νά 
χαροῦμε αὐτήν τήν Βασιλίδα τῶν ἡμερῶν, τήν 
ἡμέρα τοῦ Κυρίου, κατά τήν ὁποία ἡ φθορά 
μετεβλήθη εἰς ἀφθαρσίαν, ὁ θάνατος εἰς ζωήν, 
ὁ ἀκάνθινος στέφανος εἰς ῥόδα καί ἄνθη.

Καλούμαστε νά χαροῦμε ἀπόψε αὐτό πού 
οἱ ἐν τῷ Ἄδῃ προπάτορες χαίρονται, αὐτό γιά 
τό ὁποῖο οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἐγείρονται, οἱ 
ἐν τῇ γῇ Ἀπόστολοι χαίρονται, καί ὁ ἴδιος ὁ 
Ἄδης πανηγυρίζει μέ ὅλα μαζί τά ἐπίγεια καί 
τά ἐπουράνια, τώρα πού παντοῦ ἀκούγεται τό 
«Χριστός Ἀνέστη». Ὁ Θεολόγος Γρηγόριος, δι
ερωτᾶται, «πῶς νά μήν ἀγαλλιάσουμε κι ἐμεῖς 
στήν ἡμέρα αὐτή τῆς ἀγαλλιάσεως, πού εἶναι 
ἑορτή ἑορτῶν καί πανήγυρις πανηγύρεων;» 
Αὐτή ἡ νύχτα, ἀδελφοί μου, ἀγγέλλει τήν ἡμέ
ρα πού εἶναι τό ἔαρ μεταξύ τῶν καιρῶν, ὁ ἥλι
ος μεταξύ τῶν ἀστέρων, ὁ χρυσός μεταξύ τῶν 
μετάλλων, ἡ βασιλίς μεταξύ ὅλων τῶν ἡμερῶν 
τοῦ ἐνιαυτοῦ.

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ  ΜΗΝΥΜΑ 
τοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου

Ἰ γ ν α τ ί ο υ
Πρός τούς Ἀδελφούς Χριστιανούς

Μᾶς καλεῖ νά ἀνάψουμε τήν καρδιά 
μας μέ μιά φλόγα ἀγάπης πρός τόν 

Ἀναστάντα Χριστό, καί νά χαροῦμε 
πνευματικά μέ ὅλα τά ὑπερφυσικά 
χαρίσματα τῆς Ἀναστάσεώς Του. 

Αὐτή ἡ γιορτή μᾶς καλεῖ σέ μιά 
πνευματική ἀνακαίνισι. Ἀπόψε 

γίνονται καινά τά πάντα, ὅπως 
γράφει ἡ θεοκίνητη πέννα 
τοῦ Ἀποστόλου «τά ἀρχαῖα 
παρῆλθεν, ἰδού γέγονε καινά 
τά πάντα». (Β΄Κορ. ε. 17). 
Καινός ὁ τάφος. Καινός ὁ 
οὐρανός, καινή ἡ γῆ. Κα

λούμαστε λοιπόν κι ἐμεῖς 
νά ψάλλουμε «καινόν ἄσμα» 
στόν Ἀναστάντα Κύριο κατά 

τό πρόσταγμα τοῦ Προφη
τάνακτος «ἄσατε τῷ Κυρίῳ ἄσμα 

καινόν» (Ψ. ρμθ. 1). Κι ἄν γύρω μας ὅλα 
τά τοῦ κόσμου πράγματα φαίνονται μαῦρα 
καί τό μέλλον ζοφερό καί τά προβλήματα 
ἄλυτα, κι ἄν μᾶς ζώνουν ἀπό παντοῦ οἱ συν
νεφιές τῆς ἀπόγνωσης καί τῆς ἀπελπισίας, κι 
ἄν παραπαίουμε σ’ ἕνα κόσμο πού ἡ κακο
δαιμονία τῶν καιρῶν ἐθόλωσε τόν νοῦ μας καί 
μετέβαλε σέ ἀνέρειστο τό βίο τῶν ἀνθρώπων, 
ἐμεῖς καλούμαστε ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστια
νοί μέ τήν λαμπάδα τῆς Πίστεως ἀναμμένη, 
νά συλλογισθοῦμε καινούργιους λογισμούς, 
νά ἐργασθοῦμε καινούργια ἔργα, νά ζήσουμε 
καινούργια ζωή ἄξια τῆς καινῆς Ἀναστάσεως 
τοῦ Κυρίου, ἀφοῦ ἡ ἀποστολική παραίνεσις 
εἶναι «ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστός ἐκ νεκρῶν 
οὕτω καί ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσω-
μεν» (Ρωμ. 5. 4) ἄδοντες ἄσμα νέον, καινόν,  
Χριστός Ἀνέστη – Ἀληθῶς ἀνέστη.

Μέ Πασχάλιους πατρικούς ἀσπασμούς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

 Ο ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
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Ἦ ταν πολύ καλός ἄνθρωπος ὁ Ζαχα
ρίας. Καί εἶχε ἕνα γλυκό μειδίαμα στά 

χείλη γιά ὅλους, καί δέν εἶχε ποτέ νεῦρα καί 
ὀργή. Ἦταν πάντα γαλήνιος, ἥρεμος, ὀλιγόλο
γος, γλυκύς. Δέν τόν εἶχες ’δεῖ ὅτι ἔρχεται, κι 
αὐτός πού σέ εἶχε ’δεῖ πρῶτος, ἤδη σοῦ χαμο
γελοῦσε. Μ’ αὐτό τό χαμόγελο τἄλεγε ὅλα. Σέ 
παραδέχομαι, σέ θαυμάζω, σ’ ἀγαπάω, θέλω 
νἆσαι καλά. Ὅλα τ’ ἀδέλφια του ἦταν καλά. 
Κι ὁ Θωμᾶς, κι ὁ Γιῶργος ὁ «μπουλοῦκος» 
κι ὁ Παναγῆς καί τά δύο ἀδικημένα ἀπ’ τή 
φύσι, ὁ Ἠλίας κι ὁ Νῖκος, κι αὐτά καλά ἤτανε 
κι ἡ Τασώ πιό 
καλή ἀκόμη. 
Αὐτός ὅμως 
ε ἶ χ ε  ἄ λ λ ο 
ἄρωμα. «Ἄλλη 
μ υ ρ ο υ δ ι ά » , 
ὅπως λέγα
νε οἱ παλαιοί. 
Κ α λ ω σ ύ ν η 
ἀ π έ ρ α ν τ η , 
πού σέ διαβε
βαίωνε. Σάν νά 
σοῦ ἔλεγε: Καί 
τί τό θέλεις τό 
κακό; Τί κερ
δίζεις μέ τά νεῦρα καί τίς φωνές; Λύνεις ἔτσι 
κανένα πρόβλημα; Μία ἀπέραντη μεγαλωσύ
νη ἀγαθότητος. Μιά θάλασσα ἤρεμη, γαλήνια. 
Κάλμα! Ὅταν ἦταν χαρούμενος, τό χαμόγελο 
γινόταν πλατύτερο. Ὅταν τόν ἕβρισκαν δύ
σκολα, γινόταν ἀκόμη περισσότερο ὀλιγομί
λητος. Τἄλεγε ὅλα ἡ Βούλη, ἡ γυναῖκα του. 
Τά συμπλήρωνε. Δέν θ’ ἄκουγες βλάσφημους 
καί ἄγριους καί σκληρούς λόγους ἀπ’ αὐτόν 
τόν ἄνδρα. – «Δέν ἔχεις ἄντερα ἐσύ; Δέν σοῦ 
ἀνακατεύονται;» τοῦ ἔλεγαν. Κι αὐτός δάκρυ
ζε, ὅταν ἦταν ὅλα δύσκολα, καί μέσα ἀπ’ τά 
δάκρυα, ξεπρόβαλε αἰσιόδοξο τό πικρό του 

ἔστω τότε χαμόγελο. Σάν νά σοὔλεγε: Κι ἐσύ 
τί κάνεις πού φωνάζεις; Κερδίζεις τίποτα; Ἐγώ 
ἤμουν μικρός ὅταν αὐτός ἔμενε δίπλα μας 
μέ τήν οἰκογένειά του. Τή γυναίκα του καί τίς 
δύο κόρες του. Καί διδασκόμουν ἀπ’ αὐτή 
τή συμπεριφορά. Βέβαια αὐτή ἦταν ἡ γνήσια 
ἀνδρική συμπεριφορά τῶν νέων ἀνθρώπων 
τότε. Ἀλλά ἄκουγες ὅμως ἀπ’ τίς γύρω αὐλές, 
ἀπ’ τό δρόμο, ἀπ’ τά σπίτια τ’ ἄλλα καί μιά 
φωνή. Αὐτός ἀναρρωτιόμουν στήν ἐφηβεία 
μου, πῶς τό φιλοσόφησε; Πῶς ἔφθασε σ’ 
αὐτή τήν καλλιέργεια; Αὐτό ἐγγίζει τήν τελει

ότητα. Εἶναι ὁ 
χαρακτήρας 
του ἔλεγαν, 
«οὔτε ἀνάβει, 
οὔτε σβήνει». 
Δέν εἶναι ἔτσι 
ὅμως, γ ιατ ί 
δέν ἦταν ἀναί
σθητος. Εἶχε 
πολλές χάρες. 
Πολλές καλω
σύνες. Ἦταν 
τ ίμ ιος, ἄξ ι 
ος, τακτικός, 
ἐργατικός, σ’ 

ὅλα μέτριος. Κι αὐτό ὁπωσδήποτε τό κέρδι
σε μέ ἀγῶνα. Ὑπέμενε στίς δυσκολίες, ἔσκυβε 
τό κεφάλι στό Θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀποδεχό
ταν τά πράγματα ὅπως ἐρχόντουσαν. Ἡ ὑπε
ρηφάνεια, εἶναι ἀλήθεια ὅτι εἶναι ἡ πιό σκλη
ρή ἐπανάστασι, ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό 
ὁ Θεός πού σέ κανέναν δέν ἀντιτάσσεται, 
στόν ὑπερήφανο στέκεται ἀπέναντι. Ἀντίθε
τός του. Τόν τιμωρεῖ. Τόν παιδαγωγεῖ. Ἤτανε 
ταπεινό λοιπόν αὐτό τό παλληκάρι. Δέν εἶχε 
ἰδέα γιά τόν ἑαυτό του. Δέν μιλοῦσε ὅταν μι
λοῦσαν οἱ ἄλλοι, ἄκουγε. Δέν ἔλεγε «ἐγώ». 
Συμμετεῖχε στή συζήτηση μέ ἡρεμία, μέ γαλή

Τό γέλιο
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου 

κ.   Ἰ γ ν α τ ί ο υ
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νη. Δέν ἔλεγε πολλά καί δέν κατέκρινε. Ὅταν 
τόν ῥωτοῦσε ἡ Βούλη γιά ἕνα πρόβλημα, ἔδι
νε τήν λύσι. Ἔλεγε 
τήν γνώμη του. Ἄν 
τόν ρωτοῦσε ὅμως 
τί νά μαγειρέψῃ, 
τί νά ἑτοιμάσῃ γιά 
φαγητό, ἤ ἄλλα κα
θημερινά, χαμογε
λοῦσε. Σάν νἄλεγε 
κάνε ὅ,τι θέλεις. Ἡ 
Βούλη, ἤτανε καλό
καρδη, ἀλλά ἔλεγε 
πολλά. Ὅπως βέ
βαια ὅλες οἱ γυ
ναῖκες. «Λαλίστατο τό γένος τῶν γυναικῶν» 
πού λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. 
Ἄς ποῦμε ὅτι ἡ Βούλη ἤτανε καί μιά σκάλα 
παραπάνω λογού. Ἔφτιαχνε ὅμως τίς καρδιές. 
Κι ἄν ἔλεγε κι ἕνα λόγο, ζητοῦσε συγγνώμη. 
«Νά, ἔτσι τό εἶπα», «σάμπως τό πιστεύω;». Ὁ 
Ζαχαρίας γελοῦσε πολύ τότε. Ξεκαρδιζόταν. 
Φαίνονταν τά δόντια του ὅλα σ’ ἕνα πλατύ 
γέλιο.

Ὁ Κύριος δέν γέλασε ποτέ. Μόνο ἔκλα
ψε. Ἔκλαψε μερικές φορές. Ἐξαριθμοῦν οἱ 
Πατέρες ἀρυόμενοι ἀπ’τά ἱερά μας κείμενα, 
ὅτι ἔκλαυσε τέσσερις φορές. Ἔκλαψε ὅταν 
τοῦ εἶπαν ὅτι πέθανε ὁ φίλος του ὁ Λάζαρος, 
ἔκλαψε ὅταν εἶδε τήν πόλι, τήν ἁγία Ἱερουσα
λήμ, κι ὁραματίστηκε τό μέλλον της, «ἰδών τήν 
πόλιν ἔκλαυσεν 
ἐπ’ αὐτῇ», ἔκλαυ
σε ὅταν εἶδε τόν 
προδότη μαθητή 
νά φεύγῃ ἀπ’ τήν 
ὑπερφυᾶ τράπεζα 
καί νά χάνεται, καί 
μερικοί ἀπό τούς 
Πατέρες πιστεύ
ουν ὅτι ἔκλαυσε 
καί στόν Σταυρό. 
Γιατί ὁ Ἀπόστο
λος Παῦλος γρά
φει ὅτι ὁ Κύριος «ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρ
κός αὐτοῦ δεήσεις καί ἱκετηρίας πρός τόν 

δυνάμενον σώζειν αὐτόν ἐκ θανάτου μετά 
κραυγῆς ἰσχυρᾶς καί δακρύων προσενέγκας» 

(Ἑβρ. ι.7), λίγες φο
ρές λοιπόν ἔκλαυσε 
ὅπως ἀναφέρεται 
στά Εὐαγγέλια. Δέν 
γέλασε ὅμως. Ἀλλά 
καί δέν τό κατα
δίκασε τό γέλιο. 
Τό θεωρεῖ μάλιστα 
δῶρο τῶν σεσω
σμένων. «Μακάριοι, 
οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι 
γελάσετε» (Λουκ. 
σ.11). Θἆναι γέλια 

καί χαρές ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὄχι γέλωτες 
ἔνοχοι, ἄκαιροι, ἄτακτοι, περιπαικτικοί, εἰρω
νικοί, ἀλλά γέλωτες χαρᾶς καί θείας εὐφρο
σύνης. Σκιρτήματα θεῖα καί χοροί ἅγιοι. Κρο
τήσατε χεῖρας, χορεύσετε, ἀγαλλιᾶσθε, εἶναι 
χαρές τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Στή Γένεσι, στήν 
Παλαιά Διαθήκη, ἡ ἀναγγελία ὅτι ὁ Ἀβραάμ 
θά ἀποκτήσῃ υἱόν, ἔφερε γέλωτα. Ἐγέλασε ἡ 
Σάρρα. Ὅταν ὅμως συνέλαβε τότε ἔζησε τήν 
κορύφωσι τοῦ γέλωτος. «Γέλωτά μοι ἐποίησε 
ὁ Κύριος. (Γεν.21,7) εἶπε. Κι ὠνόμασε τό παιδί 
ὁ Ἀβραάμ γέλωτα. Ἰσαάκ, ἑρμηνεύεται γέλως. 
Χαρά δηλαδή, πού φθάνει ἕως τό ξεχείλισμα 
εἰς γέλωτα. Ὁ Ἰσαάκ, ὁ κοινός μας προπάτο
ρας, προπάτωρ τοῦ Λυτρωτοῦ ἠμῶν, εἶναι ὁ 
γέλως μας καί ἡ χαρά μας. Τό γέλιο συνοδεύ

ει στενά τή χαρά. 
Γέλως ὁ Ἰσαάκ. 
Ἐγέλασε ἡ Σάρρα. 
Ἔφερε χαρά αὐτό 
τό παιδί. Γέλασε μέ 
τόν ἑαυτό της. Πού 
ἦταν γρηά κι ὅμως 
συνέλαβε υἱό. Τό 
γέλιο φαίνεται ὅτι 
τό ὀφείλουμε. Δέν 
ἔχεις τί νά χαρίσῃς; 
Δῶσε ἕνα χαμόγε
λο. Αὐτό θά φέρῃ 

στόν ἄλλο χαρά, ἀνθοφορία πνευματική, θά 
τοῦ δώσῃ ζωή, κουράγιο, θά αἰσθανθῇ ὅτι 
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δέν εἶναι γιά πέταμα, ἀλλά ὅτι ἀξίζει κάτι, καί 
τώρα πού γέρασε, καί τώρα πού ἀσχήμηνε, 
καί τώρα πού ἐπτώχευσε καί τώρα πού τόν 
ἐγκατέλειψαν οἱ δυνάμεις. Ἕνα γέλιο σ’ ἕνα 
παιδί. Τοῦ δίνει αὐτοπεποίθησι. Ἕνα γέλιο σ’ 
ἕνα κορίτσι, τό κάνει νά ἐρυθριᾶ. Ἕνα γέλιο, 
στόν μπαμπά, τόν κάνει νά αἰσθάνεται αὐθε
ντία, ὅπως καί εἶναι ὀ πατέρας μέσα στήν 
οἰκογένεια. Ἕνα γέλιο στή μαμά καί γίνεται 
λιῶμα. Γίνεται θυσία. Θῦμα σου. Ἕνα γέλιο 
στόν ἀδελφό καί ξεχνιέται κάθε παρεξήγησι. 
Ἕνα γέλιο στό φίλο, καί δυναμώνει τήν φιλία. 
Ἕνα χαμόγελο στόν ἀδικημένο, τόν ἄσημο, 
τόν περιφρονη
μένο καί τόν ἀνε
βάζεις σέ ὕψη. 
Ἕνα χαμόγελο 
στόν ἥλιο πού 
ξημερώνει τήν 
ἡμέρα καί σέ γε
μίζει αἰσιοδοξία. 
Στόν Κύριο, τόν 
Ἥλιο τῆς δικαιο
σύνης, τό πρῶτο 
σου καί καλύτε
ρο χαμόγελο. Τό ἄνθος τῆς εὐγνωμοσύνης 
σου. Ἄς στολίζουμε λοιπόν τή ζωή μας μέ ἕνα 
χαμόγελο.

Ὁ ἄτακτος, ὁ ἄκαιρος, ὁ ἁμαρτωλός γέλω
τας, εἶναι συγγνωστό ἁμάρτημα, ἀλλά ἁμάρ
τημα. Καί μάλιστα ἐπιτιμᾶται ἀπ’ τόν Μ. Βα
σίλειο ὁ Μοναχός καί βέβαια ὅλοι μας, ἑβδο
μάδα μία, ὅταν λέγῃ εὐτράπελα καί προκαλεῖ 
ἁμαρτωλούς γέλωτες. Τό κλᾶμα καί τό γέλιο 
ἐναλλάσσονται στή ζωή μας. Μέ κλᾶμα ἐρχό
μαστε στόν κόσμο αὐτό, στήν κοιλάδα αὐτή 
τοῦ κλαυθμῶνος, καί μέ κλᾶμα φεύγουμε. Ὁ 
γνήσιος ὅμως, ὁ ἅγιος, ὁ αὐθεντικός, ὁ χαρι
έστατος γέλωτας πού κάνει τό πρόσωπο τοῦ 

ἀνθρώπου νά θάλλῃ, μαρτυρεῖ τήν ἀγαλλομέ
νη καί εὐφραινομένη καρδία. Εἶναι γνωστή ἡ 
ἱστορία τοῦ μελαγχολικοῦ πού ἐπεσκέφθη 
τό γιατρό, καί τοῦ εἶπε: 

 Γιατρέ μου, εἶμαι ἄρρωστος.
 Τί ἔχεις; Τί ἀσθένεια; 
 Δέν ἔχω χαρά, δέν γελῶ, εἶμαι πάντα με

λαγχολικός.
 Ὄχι – τοῦ εἶπε ὁ γιατρός . Μήν τ’ 

ἀφήσῃς αὐτό. Νά! ἐδῶ πιό κάτω παίζουν τίς 
κωμωδίες τοῦ Μολιέρου, πήγαινε νά τίς δῇς 
νά γελάσῃς.

 Γιατρέ μου,  εἶπε ὁ ἀσθενής  Ἐγώ εἶμαι 
ὁ Μολιέρος.

Τραγικό. Νά 
προκαλῇς τόν 
γέλωτα, νά τόν 
προσφέρῃς, κι 
ἐσύ νά μήν τόν 
γεύεσαι. Ὁ Χρι
στιανός ποιητής 
ὅμως λέει: «ὅλα 
γελοῦν σ’ αὐτό 
τό σπίτι: ῥωτῶ 
ποιός εἶν’ ἀφε

ντικό; Μοὖπαν γιά κάποιο Σαμαρείτη». Ὅπως 
λέγαμε τότε στά κατηχητόπουλά μας, πού 
ζοῦσαν μέσα στόν ὄμορφο κόσμο τοῦ Θεοῦ, 
μέ ἁγνότητα «χαρά καί γέλιο καί καμάρι» ἤ 
«ξυπνῶ μ’ ἕνα γέλιο γλυκό χαρωπό κι εὐθύς 
τό τραγούδι ἀρχίζω σέ γέρους καί νέους τό 
κέφι σκορπῶ τό γέλιο μου σ’ ὅλους χαρίζω». 
Ἔτσι νά τό ζοῦμε τό γέλιο.

Ναί, αὐτό τό γέλιο νά ἐπιδιώκουμε ποὖναι 
χαρά, ποὖναι εὐλογία, εἰρήνη, γαλήνη, ἡ ἴδια ἡ 
σωτηρία μας κι ὁ ἁγιασμός μας. Ἄς δίνουμε 
αὐτό τό δῶρο στόν καθένα πού μᾶς πλησιά
ζει καί θἆναι ὅλα ὄμορφα, χαρούμενα, γελα
στά...
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τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀχιλλίου Τσούτσουρα, Πρωτοσυγκέλλου τῆς  Ἱ.Μ. Λαρίσης & Τυρνάβου

δή τό θέλησε. Γι’ αὐτό 
καί προσκαλεῖ μέν τόν 
τρόπο αὐτό τόν θάνα
το, ὁ ὁποῖος δέν τολ
μοῦσε νά πλησιάσει 
τόν Χριστό.

«Παρέδωκε  τό 
πνεῦμα». Ἦλθε ἡ ὥρα 
νά παραδώσει τό 

πνεῦμα, τήν ψυχή Του δηλαδή στά χέρια τοῦ 
Θεοῦ. «Πάτερ, εἰς χεῖρας Σου παρατίθεμαι τό 
πνεῦμα μου» (Λουκ. 23,46), εἶπε ὁ Κύριος, γιά 
νά μᾶς τονίσει ὅτι τῶν δικαίων τίς ψυχές τίς 
παραλαμβάνει ὁ Ἴδιος ὁ Θεός, ὅταν ἀναχω
ροῦν ἀπό τόν κόσμο αὐτό. Ἔτσι καί ὁ Χρι
στός παρέδωσε τήν ψυχή Του στόν Πατέρα 
Του, γιά νά ἀνοίξει σέ ὅλους ἐμᾶς τόν δρόμο 
γιά τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Καί τό ἔκανε 
αὐτό, εὑρισκόμενος στήν συγκλονιστικότερη 
ὥρα, ἀπό τόν Σταυρό ἐπάνω, τότε ἦταν πού 
ἐξεφώνησε τό «Τετέλεσται». Ὁλοκληρώθη
κε τήν ὥρα αὐτή τό ἔργο τῆς ὀδυνόμενης 
ἀγάπης, φάνηκε ξεκάθαρα ἡ νίκη τῆς ἀγάπης 
πάνω στό μῖσος. Ὁ Ἰησοῦς μᾶς ἀγάπησε ὥς 
τό ἔσχατο σημεῖο. Ἀπό ἀγάπη προσέφερε 
τόν ἑαυτό Του θυσία.

Ἦταν ἐκούσια ἀγάπη αὐτό πού ἔφερε τόν 
Ἰησοῦ στόν θάνατό Του. Ἡ ἀγάπη Του δοκι
μάζεται ὥς τό ἔσχατο σημεῖο, ἀλλά δέν κατα
πνίγεται. «Τό φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει καί ἡ 
σκοτία αὐτό οὐ κατέλαβεν. (Ἰω. 1, 5). Ἡ ἀγάπη 
λοιπόν σταυρώνεται καί ἡ ἀγάπη μαζί μέ τήν 
θυσία εἶναι τά δύο κυρίαρχα στοιχεῖα πού 
ἐκπηγάζουν δύο χιλιάδες χρόνια τώρα ἀπό 
τόν φριχτό βράχο τοῦ Γολγοθᾶ. Ἀπό κεῖ ἐπά
νω ἠχηρή καί πάλι θά ἀκουσθεῖ καί αὐτές τίς 
ἡμέρες ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ, μιά φωνή γεμάτη 
ἀγωνία, ἐνδιαφέρον καί ἀγάπη γιά τόν ἄνθρω
πο, γιά τόν ὁποῖο καί σταυρώθηκε.

«Καί κλίνας τήν κεφαλήν, παρέδωκε τό 
πνεῦμα». Παρέδωσε τήν ψυχή Του στόν Πα

Μ
έ  συντρ ι 
βή καρδίας 
καί ὀδύνη 

ψυχῆς ἐνατενίζουμε 
σήμερα τά Πάθη τοῦ 
Χριστοῦ μας. Ἀκοῦμε 
στά Ἱερά Εὐαγγέλια 
τούς ἐμπτυσμούς, 
τούς κολαφισμούς, 
τούς χλευασμούς, τά κτυπήματα. Βλέπουμε 
τό ἀκάνθινο στεφάνι στήν κεφαλή τοῦ Νυμ
φίου τῆς Ἐκκλησίας μας, τήν ἐγκατάλειψη τῶν 
φίλων καί τῶν οἰκείων, τό μῖσος τῶν Φαρισαί
ων, τήν ὀργή τῶν Ἀρχιερέων, τήν κακία τοῦ 
διαβόλου καί τόσα ἄλλα. Καί τό σημαντικότε
ρο, ὁ Χριστός ἐπί τοῦ Σταυροῦ, μόνος ἐπάνω 
στόν Σταυρό.

Καί κλίνας τήν κεφαλήν παρέδωκεν τό 
πνεῦμα· ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος 
λέει: «Καίτοι οὐ μετά τό κλῖναι τήν κεφαλήν 
τό ἐκπνεῦσαι, ἐνταῦθα δέ τοὐναντίον· οὐδέ 
γάρ ἐπειδή ἐξέπνευσεν, ἔκλινεν τήν κεφαλήν, 
ὅπερ ἐφ’ ἡμῶν γίνεται, ἀλλ’ ἐπειδή ἔκλινε τήν 
κεφαλήν, τότε ἐξέπνευσεν». Ὅλοι γνωρίζουμε 
ὅτι ὅταν κάποιος πεθαίνει, πρῶτα ξεψυχάει 
καί μετά γέρνει τό κεφάλι. Ἐδῶ βλέπουμε νά 
συμβαίνει τό ἀντίθετο. Ὁ Χριστός μας πρῶτα 
ἔγειρε τό κεφάλι Του καί μετά ἐξέπνευσε.

«Καί κλίνας τήν κεφαλήν, παρέδωκεν τό 
πνεῦμα». Ἦταν σάν νά μᾶς εἶπε «ἐξουσίαν 
ἔχω θεῖναι» (Ἰω. 10,18) τήν ψυχήν μου, δηλαδή 
ἐγώ ἔχω τήν δύναμη νά χρησιμοποιήσω τήν 
ψυχή μου, ὅπως θέλω. Ἀπό τόν Εὐαγγελιστή 
Μᾶρκο πληροφορούμαστε ὅτι ὁ Χριστός 
προτοῦ ξεψυχήσει φώναξε δυνατά. «Ὁ δέ 
Ἰησοῦς ἀφείς φωνήν μεγάλην ἐξέπνευσεν» 
(Μᾶρκ. 15,37). Ἦταν σάν νά προσκαλοῦσε ὁ 
Ἴδιος τόν θάνατο ἔχοντας τήν μεγάλη αὐτή 
ἐξουσία. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ἐδῶ ὅτι ὁ 
Χριστός μας πέθανε ἐπάνω στόν Σταυρό, ὄχι 
ἐπειδή Τόν σταύρωσαν, ἀλλά ἐκουσίως, ἐπει

«ΚΑΙ ΚΛΙΝΑΣ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ

ΠΑΡΕΔΩΚΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ» (Ἰω. 19, 30)
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τέρα Του γιά νά μᾶς ἀνοίξει καί σέ ἐμᾶς τόν 
δρόμο πρός τήν ἠτοιμασμένη Πατρίδα. Ἔγινε 
ὑπογραμμός, ὥστε ἀκολουθώντας καί μεῖς τά 
ἴχνη Του νά πορευθῦμε στά αἰώνια καταλύ
ματά μας. Παραδίδοντας καί μεῖς κατά τήν 
κρίσιμη ὥρα τήν ψυχή μας, αὐτό ἐπιποθοῦμε 
νά βρεθεῖ «εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος». Αὐτό 
ἐλπίζουμε καί αὐτό προσδοκοῦμε οἱ πιστοί 
Χριστιανοί. Αὐτός εἶναι καί ὁ πόθος μας. Νά 
ἀξιωθοῦμε νά συνδοξασθοῦμε μέ τόν Ἅγιο 
Θεό καί νά εὑρεθοῦμε στά Οὐράνια σκη
νώματά Του. Ἀφοῦ καί ὁ Κύριος προσμένει 
ἐμᾶς. Ὅλα τά φρικτά παθήματα, τά βάσανα 
καί τίς πληγές τά διῆλθε μόνος Του, ἐνῶ τήν 
χαρά τῆς Ἀναστάσεως τήν μοιράζει σέ ὅλους 
τούς ἀνθρώπους. Καί τό ὀξύμωρο;

Ὁ Ἰησοῦς θανατώνεται γιά πράξεις πού 
δέν ἔκανε καί λογίζεται μετά τῶν κακούργων 
γιά ἐγκλήματα πού δέν διέπραξε, ἐνῶ ἐμεῖς 
γιατρευόμαστε ἀπό τούς πόνους τῶν ἁμαρ
τημάτων πού δέν μπορέσαμε νά βαστάξουμε. 
Ὅλο τό βάρος τῶν ἁμαρτιῶν μας τό σήκωσε 
ὁ Ἀναμάρτητος, ἐνῶ ἐμεῖς πρῶτοι γευθήκαμε 
τήν λύτρωση καί τήν χαρά, τήν σωτηρία καί 
τήν πληρότητα.

Μένει σέ ἐμᾶς λοιπόν, τούς εὐεργετημέ

νους ἀπό τήν σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ 
νά σταθοῦμε τοῦτες τίς ἡμέρες κάτω ἀπό τόν 
Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, ὄχι ὡς θεατές ἀλλά ὡς 
πρωταγωνιστές καί συγκυρηναῖοι τοῦ Σταυ
ροῦ Του καί ὅταν θά ἀκούσουμε τό «κλίνας 
τήν κεφαλήν, παρέδωκε τό πνεῦμα» νά εἴμα
στε ἐκεῖ ὡς ἀποδέκτες τῆς μεγάλης Του θυ
σίας γιά νά βιώσουμε τό μυστήριο τοῦ Σταυ
ροῦ σέ ὅλο τό βάθος Του καί σέ ὅλες τίς 
προεκτάσεις Του, νά δοῦμε μέ τά μάτια τῆς 
ψυχῆς μας τήν ὥρα αὐτή τό ἄνοιγμα τῆς αἰω
νιότητος, καί νά ἐπαναλάβουμε μαζί μέ τόν 
Ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο, πώς αὐτή εἶναι 
ἡ δική μας ὥρα, ἡ προσωπική μας εὐκαιρία 
καί ἡ ξεχωριστή στιγμή. Ὅλα ἔγιναν γιά μᾶς, 
ὅπως τονίζει ὁ Ναζιανζηνός Πατέρας, ἀφοῦ 
«ὁ Κύριος ἔπαθε γιά νά σωθοῦμε ἐμεῖς, ἔλα
βε δούλου μορφήν γιά νά ἀπολάβουμε ἐμεῖς 
τήν ἐλευθερία, κατῆλθε γιά νά ανυψωθοῦμε, 
πειράσθηκε γιά νά νικήσουμε, ἀτιμάσθηκε 
γιά νά μᾶς δοξάσει, πέθανε γιά νά μᾶς σώ
σει, ἀνέβηκε γιά νά ἑλκύσει κοντά Του ὅλους 
ἐμᾶς τούς καταπίπτοντας, τούς πεσμένους 
στήν ἁμαρτία.

Καλή Ἀνάσταση

Ἀνοῖξτε τήν πόρτα  
τῆς καρδιᾶς σας

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Μᾶς ἔχουν ἀνάγκη...
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ἐποίμανε τόν περιούσιο λαό τοῦ 
Θεοῦ, θεραπεύοντας συγχρόνως 
τίς πολλές του πνευματικές καί 
λειτουργικές του ἀνάγκες. Ὁ Σε
βασμιώτατος Μητροπολίτης Λα
ρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος 
ἰδιαιτέρως ἀγαποῦσε καί τιμοῦσε 
τόν φιλακόλουθο αὐτό ἐργάτη 
τοῦ Ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου, στό 

πρόσωπο τοῦ ὁποίου ἔβλεπε τόν καθημερινά 
θυσιαζόμενο ἱερέα τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου. Γι’ 
αὐτό καί στήν ἐπέτειο τῶν 100 χρόνων ἀπό 
τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Παναγίας 
τοῦ Ἀμπελῶνος τόν χειροθέτησε Πρωτοπρε
σβύτερο ἐπιδίδοντάς του τό ὀφίκιο τοῦ τιμί
ου Σταυροῦ.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ μεταστάντος 
τελέσθηκε τήν Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 τό 
ἀπόγευμα στήν ἰδιαιτέρα του πατρίδα, τόν 
Ἑλληνόπυργο Καρδίτσας καί στόν Ἱερό Ναό 
τοῦ ἁγίου Δημητρίου, ἐνῶ στό κοιμητήριο 
τοῦ γραφικοῦ αὐτοῦ χωριοῦ ἔλαβε χώρα καί 
ὁ ἐνταφιασμός τοῦ σκηνώματός του. Τόν με
ταστάντα πολιό Ἱερέα προέπεμψαν ὁ Πρωτο
σύγκελλος π. Ἀχίλλιος, ὁ ὁποῖος ἐξεφώνησε 
καί τόν προσήκοντα ἐπικήδειο λόγο, ὁ Καθη
γούμενος π. Διονύσιος καί ὁ ἐξ Ἀμπελῶνος 
π. Γεδεών μαζί μέ τούς ἐφημερίους τοῦ χω
ριοῦ, τούς οἰκείους καί τούς συμπατριῶτες 
του, προσευχόμενοι ἅπαντες ὑπέρ μακαρίας 
μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῆς μακα
ρίας ψυχῆς του.

π. Ἀχίλλιος

Ὁ εὐλαβής καί σεβάσμιος ἱε
ρέας τοῦ Ἀμπελώνα, ἀεί

μνηστος π. Γεώργιος Γιαννούλης, 
πλήρης ἡμερῶν, ἐκοιμήθη ἐν 
Κυρίῳ τήν Τετάρτη 22 Μαρτίου 
2017 καί ἤδη αὐλίζεται στίς αὐλές 
τοῦ Κυρίου. 

Ὁ π. Γεώργιος γεννήθηκε στίς 
30 Μαρτίου 1921 στόν Ἑλληνό
πυργο Καρδίτσας ὅπου ἔλαβε καί τήν ἐγκύ
κλιο μόρφωση. Ἀποφοιτώντας ἀπό τήν πε
ριώνυμη ἐκκλησιαστική σχολή Καρδίτσας, 
εἰσῆλθε στίς τάξεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου ὅπου 
τό Μάρτιο τοῦ 1957 χειροτονήθηκε διάκονος 
καί πρεσβύτερος ἀπό τόν μακαριστό μη
τροπολίτη Φθιώτιδος κυρό Ἀμβρόσιο. Λίγο 
ἀργότερα μεταφυτεύεται στήν Ἱερά Μητρό
πολη Λαρίσης καί Τυρνάβου, ὅπου ἐργάζεται 
ἐπιτυχῶς διακονώντας τό ἱερό Θυσιαστήριο 
καί ποδηγετώντας ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ 
Κυρίου τά πνευματικά του τέκνα. Ὁ ἀείμνη
στος π. Γεώργιος, μαζί μέ τήν εὐλογημένη 
πρεσβυτέρα του ἀπέκτησαν δύο ἐξαιρετικά 
παιδιά καί ἐγγόνια, τά ὁποῖα προσφέρουν 
πολλά στήν τοπική μας Ἐκκλησία. 

Ἡ μεγαλώνυμη ἐνορία τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου τοῦ Ἀμπελῶνος καί οἱ χριστιανοί 
της, πάντοτε ἐκαυχῶντο γιά τόν γλυκύτατο 
ἐφημέριό τους, τόν ἤδη ἀναπαυόμενο στήν 
βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, π. Γεώργιο, ὁ ὁποῖος 
γιά πολλά χρόνια ὑπηρέτησε πιστά τό ἱερό 
θυσιαστήριο καί μέ πολλή ἀγάπη καί στοργή 

ΜΕΤΕΣΤΗ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ

Ο ΠΟΛΙΟΣ ΛΕΥΪΤΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ

π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
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Liga de Futbol… ἀπό τήν χριστιανική νεο
λαία στή Λάρισα!

Οἱ ἀνακοινώσεις ἔγιναν… οἱ προπονήσεις 
ξεκίνησαν… μπλουζάκια τυπώθηκαν… σακί
δια στούς ὤμους… ὁ καθένας κουβάλησε καί 
ἀπό ἕναν Μέσι μέσα του καί ἦλθε ἡ ὥρα γιά τήν 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ, 

ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΡΑΠΤΟΥ

ἔναρξη τοῦ νέου μίνι τουρνουά… τά ἀστέρια 
πολλά… οἱ φιλοδοξίες ἰσχυρές…

Στό φιλόξενο χῶρο τῶν ἀθλητικῶν ἐγκα
ταστάσεων τῶν ἐκπαιδευτηρίων Μ.Ν. Ράπτου 
πραγματοποιήθηκε, τήν Κυριακή 2 Ἀπριλίου, 
τουρνουά ποδοσφαίρου μέ τή συμμετοχή ὁμά
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δων τάξεων τοῦ Γυμνασίου τῶν κατηχητικῶν 
τῆς Μητροπόλεώς μας, τῶν Χριστιανικῶν ἀδελ
φοτήτων καί τῶν ἐκπαιδευτηρίων τῆς δ. Ράπτου.

Θερμή ὑποδοχή ἐπιφυλάχθηκε στά παιδιά 
καί στούς κατηχητές τους ἀπό τόν Διευθύνοντα 
Σύμβουλο κ. Νικόλαο Ράπτη καί τούς καθηγητές 
κ. Μιλτιάδη Στεργιούλη, κ. Ἰωάννα Ζαρκαντζιᾶ, κ. 
Ἀθανάσιο Νικολακούλη, κ. Εὐδοξία Θεοχάρη, κ. 
Θεοφάνη Μυλωνᾶ, κ. Βησσαρίωνα Σιακαβάρα, κ. 
Μαρία Νατσοπούλου, οἱ ὁποῖοι ἐνημέρωσαν τά 
παιδιά γιά τόν τρόπο διεξαγωγῆς τῶν ἀγώνων.

Τό ἐναρκτήριο σφύριγμα γιά τό φετεινό 
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου τῶν κατηχητικῶν 
σχολείων τῆς Μητροπόλεώς μας δόθηκε ἀπό 
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Ἰγνάτιο. 
Ὁ Ποιμενάρχης μας βρέθηκε κοντά στή χρι
στιανική νεολαία καί τούς ἀπηύθυνε λόγους πα
τρικούς τονίζοντάς τους ὅτι ἡ μεγαλύτερη νίκη 
εἶναι ἡ ἀξία τοῦ εὖ ἀγωνίζεσθαι. Παράλληλα ἐξέ
φρασε τήν εὐγνωμοσύνη ὅλων τῶν κατηχητῶν 
καί τῶν κατηχητοπαίδων στή δ. Μαίρη Ράπτου 

καί στούς καθηγητές τοῦ σχολείου γιά τήν πα
ραχώρηση τῶν ἐξαιρετικῶν ἐγκαταστάσεων.

Ἀκολούθησε πλούσιο κέρασμα. Ἀξίζει νά 
σημειωθεῖ ὅτι ὅλα τά παιδιά πῆραν ἕνα τεῦχος 
τοῦ περιοδικοῦ «Ζωή τοῦ παιδιοῦ», ἐνῶ τά κα
τηχητόπουλα ἔλαβαν χριστιανικά βιβλία γιά τή 
δανειστική τους βιβλιοθήκη, προσφορά τῶν 
ἐκπαιδευτηρίων.

Τά παιδιά μέ τό ἦθος καί τήν ἀγωνιστικότη
τά τους ἔδωσαν τό καλύτερο μήνυμα σέ ὅλους 
μας γιά τό ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς, ὥστε μετά τήν ἐκγύμναση τοῦ 
σώματος, νά ἔλθει ὁπωσδήποτε καί ἡ ἐκγύμνα
ση τῆς ψυχῆς.

Καί τοῦ χρόνου παιδιά… καί γιά νά μήν ξε
χαστῶ! Νικητής, τό πνεῦμα τῆς εὐγενοῦς ἄμιλ
λας πού καταδεικνύει τό μεγαλεῖο τοῦ κάθε 
ἀθλητῆ, τοῦ κάθε ἀνθρώπου, τοῦ κάθε ὀρθοδό
ξου χριστιανοῦ.

Vamos a levantar la copa…
π. Ἰγνάτιος
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«Τῇ ἕκτῃ τοῦ αὑτοῦ μηνὸς Ἀπριλίου 
μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Εὐτυ-
χίου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλε-
ως», γράφει τὸ Μηνολόγιο τῆς Ἐκκλη-
σίας μας. Λίγες μέρες, δηλαδή, πρὶν ἑορ-
τάσουμε τὰ ἅγια Πάθη καὶ τὸ κορυφαῖο 
γεγονὸς τῆς Χριστιανοσύνης, τὴν ἁγία 
Ἀνάσταση, τὸ Πάσχα, ἡ Ἐκκλησία μας 
τιμᾶ τὸν Εὐτύχιο, τὸν «σοφὸν τὸν λόγον 
καὶ σοφώτατον τὴν διάνοιαν πατριάρ-
χην». Τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ ἁγί-
ου Εὐτυχίου κατέγραψε ὁ μαθητής του, 
πρεσβύτερος Εὐστράτιος: «Βίος καὶ πο-
λιτεία τοῦ μεγάλου καὶ τρισμακαρίστου 
Εὐτυχίου, πατριάρχου Κωνσταντινου-
πόλεως, συγγραφείς παρ’ Εὐστρατίου 
πρεσβυτέρου ταπεινοῦ αὐτοῦ μαθητοῦ» 
(P. G. 86b, 2273-2390).

Ὅταν ὁ Εὐστράτιος ἀποφάσιζε νὰ κα-
ταγράψει στὴν ἱστορικὴ μνήμη τὸν θαυ-
μαστὸ βίο τοῦ δασκάλου του, ἀντιμετώ-
πισε ἕνα πρόβλημα, τὴν ἀδυναμία του, 
δηλαδή, νὰ σκιαγραφήσει τὸ ἐνάρετο 
πρόσωπο τοῦ Εὐτυχίου: «ἡ γλῶσσα κατε-
ψυγμένη, ναρκῶσά τε καὶ μογίλαλος, λο-
γογραφεῖν ἀνδρὸς μεγάλου θαυματουρ-
γίας καὶ πολιτείαν ἀρίστην μὴ δυναμένη 
… δαψιλεῖς αἱ ὕλαι πρὸς οἰκοδομὴν τοῦ 
πύργου Δαυΐδ, ἀλλ’ ἄσοφος ἀρχιτέκτων 
ἐγὼ καὶ οἰκοδόμος ἄπειρος» (P.G. 86b, 
2273, 1, 4-2276, 1, 3), ὁμολογεῖ ὁ Εὐστρά-
τιος. Ἀλλὰ εἶναι ἀποφασισμένος νὰ προ-
χωρήσει: «οὔτε μήν, ἐπειδὴ λίαν ὑψηλὸς ὁ 
λόγος ἐμοί, καὶ δυσέφικτος ἡ ἐγχείρησις, 
τὴν ἀργὴν καὶ ἄπρακτον σιωπὴν ἀγαπή-
σωμεν» (P.G. 86b, 2276, 1, 19-21).

Εὐτύχιος
ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
Ὁ σοφὸς τὸν λόγον καὶ σοφώτατος τὴν διάνοιαν πατριάρχης

(α΄ μέρος)

Πατρίδα καὶ γονεῖς
Ἀκολουθώντας, λοιπόν, τὴν παράδο-

ση συγγραφῆς ἁγιολογικῶν κειμένων ξε-
κινᾶ μὲ τὴν πατρίδα τοῦ ἁγίου. Ὁ Εὐτύ-
χιος γεννήθηκε τὸ 512. Καταγόταν ἀπὸ 
τὰ μέρη τῆς Φρυγίας, καὶ μάλιστα ἀπὸ 
ἕνα χωριὸ ὀνόματι Θεῖο. Ἦταν ὄντως 
μία ἀγαθὴ συγκυρία ἡ καταγωγή του 
ἀπὸ ἕνα τόπο ὀνόματι Θεῖο, ἀφοῦ μὲ τὴ 
γέννηση τοῦ Εὐτυχίου ἐκεῖ ἀποκτοῦσε 
ἰδιαίτερο νόημα τὸ προσωνύμιό της. Δὲν 
ἦταν μόνο ὁ τόπος καταγωγῆς ποὺ προι-
ώνιζε τὴν ἔλευση τοῦ μεγάλου ἀνδρός. 
Καὶ ὁ παππούς του, Εὐτύχιος κι αὐτὸς 

τοῦ Χαράλαμπου Στεργιούλη
Φιλολόγου - Δρ. Βυζαντινῆς Φιλολογίας Α.Π.Θ.
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στὸ ὄνομα, ἱερέας τοῦ Ὑψίστου, εἶχε λά-
βει τὴ χάρη ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ θεραπεύει 
«διὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν» (P.G. 86b, 
2280, 5, 17) ἀνθρώπους ἐνοχλούμενους 
ἀπὸ ἀκάθαρτα πνεύματα. Θυγατέρα τοῦ 
ἱερέα Εὐτυχίου ἦταν ἡ Συνεσία. Μία 
ἀκόμη θαυμαστὴ συγκυρία τὸ ὄνομα τῆς 
μητέρας, ἀφοῦ «συνέσεως ἀληθῶς γέγονε 
μήτηρ» (P.G. 86b, 2280, 5, 20-21). Πατέ-
ρας τοῦ Εὐτυχίου ἦταν ὁ σχολάριος καὶ 
ἱκανότατος στρατιωτικὸς Ἀλέξανδρος. 
Κι ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Εὐστράτιος, 
ὁ Ἀλέξανδρος ἦταν τὸ «δεξὶ χέρι» τοῦ 
στρατηγοῦ Βελισαρίου (505-565), μίας 
ἀπὸ τὶς σημαντικότερες στρατιωτικὲς 
μορφὲς ὅλων τῶν ἐποχῶν, ὁ ὁποῖος δι-
ακρίθηκε στὶς στρατιωτικὲς ἐπιχειρή-
σεις ποὺ διεξήγαγε ὁ Ἰουστινιανὸς στὴ 
Μέση Ἀνατολή, στὴ Βόρεια Ἀφρική, τὰ 
Βαλκάνια καὶ τὴν Ἰταλία. «Ἐκ τοιού-
των προπατόρων καὶ πατέρων», λοιπόν, 
«ἐγαλακτοτροφήθη καὶ ἀνετράφη» (P.G. 
86b, 2281, 7, 18-22) ὁ μέγας Εὐτύχιος.

Ἀνατροφὴ καὶ σπουδὲς
Ἀφοῦ ὁ Εὐστράτιος ἐγκωμίασε τὴν 

οἰκογένεια τοῦ Εὐτυχίου, ἀναφέρεται 
στὴν ἀνατροφὴ ποὺ ἔλαβε. Ἔτσι συ-
ναντᾶμε τὸν Εὐτύχιο στὴν Αὐγουστό-
πολη τῆς Φρυγίας, πόλη στὸ κέντρο τῆς 
Φρυγίας τῆς ὁποίας ἡ ἀκριβὴς θέση δὲν 
ἔχει καθορισθεῖ μέχρι σήμερα, δίπλα 
στὸν θεῖο του, τὸν σκευοφύλακα καὶ 
πρεσβύτερο τῆς ἐκεῖ τοπικῆς ἐκκλησίας, 
νὰ μαθαίνει τὰ πρῶτα του γράμματα. 
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς του 
στὴν οἰκία τοῦ θείου του συνέβη καὶ τὸ 
ἑξῆς θαυμαστὸ περιστατικό: ὁ Εὐτύχιος 
ἔπαιζε μαζὶ μὲ κάποια ἄλλα παιδιά. Κι 
ὅπως συνηθίζουν τὰ μικρὰ παιδιὰ νὰ κά-
νουν, ἔλεγαν τί θέλουν νὰ γίνουν ὅταν 
μεγαλώσουν. Μάλιστα ἀποφάσισαν νὰ 
καταγράψουν τὴν ἐπιθυμία τους σὲ ἕναν 
τοῖχο. Ὁ Εὐτύχιος, ὅταν ἦρθε ἡ σειρά του 
ἔγραψε: «Εὐτύχιος πατριάρχης» κι ὅπως 
ἑρμηνεύει τὸ γεγονὸς ὁ Εὐστράτιος «θείῳ 
Πνεύματι κινηθείς, προεμήνυσεν τὴν μέλ-
λουσαν αὐτῷ δοθήσεται πατριαρχικὴν 

ἀξίαν καὶ χάριν παρὰ τοῦ Πατρὸς τῶν 
φώτων» (P.G. 86b, 2285, 9, 6-9).

Τὶς σπουδές του ὁ Εὐτύχιος θὰ τὶς συ-
νεχίσει στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἄρι-
στος μαθητὴς ἀμέσως ξεχώρισε ἀνάμε-
σα στοὺς συνομηλίκους του. Σπούδασε 
τὴν ἐπιστήμη τῆς θεολογίας, ἀλλὰ καὶ 
τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφία. Κι ἔχο-
ντας κατὰ νοῦ τὴ συμβουλὴ τοῦ Μεγά-
λου Βασιλείου: «καὶ ῥόδον δρέπου καὶ 
ἀκάνθας φεῦγε» (P.G. 86b, 2285, 10, 33-
34) φρόντισε νὰ πάρει ἀπὸ τὴ φιλοσο-
φία τῶν ἀρχαίων ἑλλήνων φιλοσόφων 
ὅ,τι «ῥόδινον καὶ εὐχάριστον» (P.G. 
86b, 2285, 10, 32). Γιατὶ γιὰ τὸν Εὐτύχιο 
αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ παιδεία ἦταν παι-
δεία «πρῶτον μὲν ἀγνή, ἔπειτα εἰρηνι-
κή, ἐπιεικής, εὐπειθής, μεστὴ ἐλέους καὶ 
καρπῶν ἀγαθῶν, ἀπόλαυσιν δωρουμένη 
τοῖς κτωμένοις αὐτήν» (P.G. 86b, 2285, 
11, 6-2288, 11, 2).

Ὁ Εὐτύχιος πρεσβύτερος
Ἀμέσως μετὰ τὶς ἐγκύκλιες σπουδές 

του ὁ Εὐτύχιος ἀποφασίζει νὰ ἀκολου-
θήσει τὸν μοναχικὸ βίο καὶ νὰ συγκα-
ταλεχθεῖ στὸν ἀγγελικὸ χορὸ τῶν μο-
ναχῶν. Κι ὅμως ἄλλα ἑτοίμαζε γι’ αὐτὸν 
ἡ θεία βούληση. Ὁ ἐπίσκοπος Ἀμασείας 
ἐκτιμώντας τὶς ἀρετὲς τοῦ νεαροῦ Εὐτυ-
χίου σκεφτόταν νὰ τὸν προορίσει ὡς 
ἐπίσκοπο Λαζικῆς (περιοχὴ τοῦ Πόντου 
στὰ ὅρια τῆς σημερινῆς Τουρκίας καὶ 
Γεωργίας). Καὶ ἔτσι δέχθηκε τὸν κατώ-
τερο ἐκκλησιαστικὸ βαθμό, τὸν βαθμὸ 
τοῦ ἀναγνώστη. Οἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς, 
μετὰ τὴν κουρὰ τοῦ Εὐτυχίου ὡς ἀνα-
γνώστη, ρίχθηκαν στὸ βαπτιστήριο τῆς 
ἐκκλησίας. Γεγονὸς παράδοξο, κατὰ τὸν 
Εὐστράτιο· ἡ κολυμβήθρα, στὴν ὁποία 
εἶχε ἤδη ἀναγεννηθεῖ λαμβάνοντας τὸ 
θεῖο βάπτισμα «πάλιν μήτηρ γέγονεν 
δεξαμένην τὰς τρίχας αὐτοῦ» (P.G. 86b, 
2289, 14, 12-13) προτυπώνοντας τὴν 
πνευματικὴ ἀναγέννηση τοῦ λαοῦ τῆς 
Βασιλεύουσας στὰ χρόνια ποὺ θὰ τὸν 
ποίμαινε ὁ σοφὸς Εὐτύχιος. Στὴ συνέ-
χεια χειροτονήθηκε διάκονος καὶ πρε-
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σβύτερος - σὲ ἡλικία τριάντα ἐτῶν. Πάλι 
τὸ γεγονὸς αὐτό, γιὰ τὸν Εὐστράτιο, δὲν 
εἶναι τυχαῖο. Στὴν ἡλικία τῶν τριάντα 
ἐτῶν βαπτίσθηκε καὶ ὁ Χριστὸς «ὁ ἐπὶ 
πάντων θεός» (P.G. 86b, 2292, 15, 20) 
στα ὕδατα τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ.

Ἡγούμενος στὴν Ἀμάσεια
Ὅμως γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἄλλο ἦταν 

τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ. Γιατί ὅπως λέει, 
μέσω τοῦ Ἠσαΐα, στὴν Παλαιὰ Διαθή-
κη ὁ Θεὸς: «οὐ γὰρ ὡς αἱ βουλαὶ ὑμῶν 
ἡ βουλή μου» (P.G. 86b, 2292, 15, 7). Κι 
ἔτσι ἄλλος κληρικὸς ἐκλέγεται ὡς ἐπί-
σκοπος Λαζικῆς, ἐνῶ ὁ Εὐτύχιος ἀπο-
σύρεται γιὰ νὰ ἀπολαύσει τὰ ἀγαθὰ τῆς 
μοναχικῆς ζωῆς. Κοντὰ στὴν πόλη τῆς 
Ἀμασείας ἦταν κτισμένο μοναστήρι ἀπὸ 
τοὺς ἁγιωτάτους ἐπισκόπους Ἀμασεί-
ας Μελέτιο, Σέλευκο καὶ Οὐράνιο. Στὴ 
μονὴ αὐτὴ ἀπεσύρθη ὁ Εὐτύχιος. Γρή-
γορα ὅμως ἀνέλαβε τὴν ἡγουμενία τῆς 
Μονῆς καὶ τὴ γενικότερη ἐποπτεία τῶν 
μοναχῶν τῆς μητροπόλεως Ἀμασείας. Ὡς 
ἡγούμενος διακρίθηκε γιὰ τὴν ἁπλότητα 
καὶ ταπεινότητά του. Εἶχε βαθιὰ μέσα 
χαραγμένα τὰ λόγια τῆς Σοφίας Σειρὰχ 
(32, 1): «Ἡγούμενόν σε κατέστησαν, γί-
νου ὡς εἷς ἐξ αὐτῶν».

Ὁ Εὐτύχιος στὴν Κωνσταντινούπολη
Ὅμως δὲν θὰ μείνει γιὰ πολὺ καιρὸ 

στὴν ἀφάνεια ὡς ἡγούμενος ἑνὸς μονα-
στηριοῦ μίας ἐπαρχιακῆς πόλης, ὅπως 
ἦταν ἡ Ἀμάσεια. Ἀφορμὴ γιὰ νὰ γίνει 
εὐρέως γνωστὸς ὁ Εὐτύχιος στάθηκε ἡ 
σύνοδος ποὺ συνεκάλεσε τὸ 544 ὁ αὐτο-
κράτορας Ἰουστινιανός, μὲ σκοπὸ τὴν 
καταδίκη τῶν τριῶν θανόντων θεολό-
γων τοῦ 4ου αἰ., Θεοδώρου Μοψουεστί-
ας (350-429), Θεοδώρητου Κύρου (393-
457) καὶ Ἴβα Ἐδέσσης (434-457) γιὰ τὴ 
λεγόμενη ὑπόθεση τῶν Τριῶν Κεφαλαί-
ων, δηλαδὴ τῶν ἰσάριθμων ἔργων τους, 
ἔργα ὅλα νεστοριανοῦ προσανατολι-
σμοῦ, δηλαδὴ δυοφυσιτικά. Ἀνάμεσα 
στοὺς ἐπισκόπους ποὺ εἶχαν προσκληθεῖ 
νὰ λάβουν μέρος ἦταν καὶ ὁ ἐπίσκοπος 

Ἀμασείας, ὁ ὁποῖος ὅμως δὲν ἦταν καλὰ, 
ἐκεῖνο τὸν καιρό, στὴν ὑγεία του. Ζήτη-
σε τότε ἀπὸ τὸν Εὐτύχιο νὰ τὸν ἐκπρο-
σωπήσει στὴ Σύνοδο. Ὁ Εὐτύχιος δὲν 
μποροῦσε παρὰ νὰ κάνει ὑπακοὴ στὸν 
γέροντα ἐπίσκοπο. Πρὶν ὅμως ἀναχω-
ρήσει γιὰ τὴ Βασιλεύουσα βλέπει ἕνα 
ὅραμα. Βλέπει τὸ τίμιο χέρι τοῦ Δεσπό-
τη Χριστοῦ νὰ τοῦ ὑποδεικνύει τὴν κο-
ρυφὴ ἑνὸς ὄρους καὶ νὰ τοῦ λέει: «ἐκεῖ 
γίνῃ ἐπίσκοπος» (P.G. 86b, 2297, 21, 11). 
Ποιὸ ἄραγε, ἦταν ἐκεῖνο τὸ ὄρος, κατὰ 
τὸν Εὐστράτιο, ὅπως ἔδειξε καὶ ἡ συνέ-
χεια; «ἡ βασιλίς τῶν πόλεων» (P.G. 86b, 
2298, 15, 12-13), ἡ Κωνσταντινούπολη. 
Ὁ Εὐτύχιος ταράχθηκε, δὲν χάρηκε ἀπὸ 
τὸ ὅραμα. Παρακαλοῦσε τὸν Θεὸ νὰ τὸν 
ἀπαλλάξει ἀπὸ τὸ βαρὺ αὐτὸ καθῆκον.

Ὅταν ἔφθασε στὴν Κωνσταντινούπο-
λη πῆγε πρῶτα νὰ συναντήσει τὸν πα-
τριάρχη Μηνᾶ (536-552), ἕναν ἄνδρα 
«θεῖον, λόγιον, ἀγγελικὸν καὶ προορα-
τικόν» (P.G. 86b, 2300, 22, 14). Μόλις ὁ 
Μηνὰς εἶδε τὸν Εὐτύχιο εἶπε στοὺς ὑπό-
λοιπους κληρικοὺς: «οὗτος ὁ μοναχὸς 
γίνεταί μου διάδοχος» (P.G. 86b, 2300, 
22, 17-18). Κι ἀμέσως τὸν ἔστειλε νὰ 
συναντήσει καὶ νὰ γνωρίσει τὸν αὐτο-
κράτορα Ἰουστινιανό. Στὴ διάρκεια 
τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου ὁ Εὐτύχιος 
ξεχώρισε γιὰ τὴν εὐρυμάθειά του καὶ τὴ 
θεολογικὴ καὶ ρητορική του δεινότητα. 
Στὸ ἐρώτημα ἂν ἔπρεπε νὰ καταδικα-
σθοῦν οἱ ἀποθανόντες τρεῖς θεολόγοι 
καὶ οἱ αἱρετικές τους ἀπόψεις μετὰ θά-
νατον ὁ Εὐτύχιος ἀπάντησε πὼς ἔπρεπε 
νὰ προχωρήσουν στὸν ἀναθεματισμό 
τους. Γιὰ νὰ τεκμηριώσει τὴν ἀπάντη-
σή του θύμισε στὴ Σύνοδο τὸν βασιλιὰ 
τῶν Ἑβραίων Ἰωσία, ὁ ὁποῖος διέταξε 
νὰ ἐκταφοῦν καὶ νὰ καοῦν τὰ ὀστᾶ τῶν 
εἰδωλολατρῶν. Θαύμασε ὁ Ἰουστινιανὸς 
καὶ οἱ παρεστῶτες Πατέρες τὸν Εὐτύχιο 
γιὰ τὴν ἀπάντησή του. Μὲ τὴ λήξη τῆς 
Συνόδου ὁ αὐτοκράτορας τὸν τίμησε 
μὲ μεγάλες τιμὲς καὶ τοῦ παραχώρησε 
ἄδεια διαμονῆς στὴ βασιλικὴ αὐλή.

(Συνεχίζεται)
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οἱ ἐπισκέψεις στήν Ἱστοσελίδα μας ἀνῆλθαν

σέ 29.475 !
Συνεχίζουμε δυναμικά!

Καί ἀφοῦ πέρασε ἡ 
Μεγάλη Ἑβδομάδα 

καί ζήσαμε ὅλες τίς συ
γκλονιστικές στιγμές τῶν 
Παθῶν τοῦ Κυρίου μας, 
Πάσχα λοιπόν Κυρίου 
Πάσχα...

Κοινωνήσαμε σχεδόν 
ὅλοι... εἴπαμε Χριστός 
Ἀνέστη... ἄλλοι λειτουρ
γηθήκαμε καί ἄλλοι βιαστικά τρέξαμε στό σπίτι 
γιά τήν παραδοσιακή μαγειρίτσα... τσουγκρίσα
με αὐγουλάκια... σουβλίσαμε... ἤπιαμε... σκάσα
με στό φαγητό μέχρι τελικῆς πτώσεως... ἀκο
λούθησε χαῖρε ὕπνος ἀμέτρητος... καί κάπου 
ἐδῶ ὅλοι μας χαρούμενοι καί εὐτυχισμένοι!

Ἀκόμη ἕνα Πάσχα πέρασε μέ τούς περισ
σοτέρους νά μήν ἔχουν κάνει ὄντως «Πάσχα».

Πάσχα σημαίνει διάβαση, πέρασμα. Ἀλήθεια 
ἀναρωτηθήκαμε ποιό ἦταν τό δικό μας πέρα
σμα; Ἀπό ποῦ ξεκινήσαμε καί ποῦ καταλήξαμε; 
Δέν βγάζω τόν ἑαυτό μου ἐκτός. Ἀλλά καλό 
εἶναι νά κάνει ὁ καθένας μας μία μεταΠασχα
λιάτικη αὐτοκριτική!

Πάσχα στή ζωή μας...
Πάσχα στήν οἰκογένειά μας...
Πάσχα στήν κοινωνία μας...
Πάσχα στήν ἐργασία μας...
Πάσχα στίς σχέσεις μας...
Πάσχα στήν Πατρίδα μας...
Πάσχα στήν  Ἐκκλησία μας...

Jesus loves me...
Σήμερα προσπαθοῦν 

νά γκρεμίσουν τήν πίστη, 
γι’ αὐτό ἀφαιροῦν σιγά
σιγά πέτρα πέτρα, γιά νά 
σωριαστεῖ τό οἰκοδόμημα 
τῆς πίστεως. Ὅλοι ὅμως 
εὐθυνόμαστε γιά τό γκρέ
μισμα αὐτό· ὄχι μόνον 
αὐτοί πού ἀφαιροῦν τίς 
πέτρες καί τό γκρεμίζουν, 

ἄλλα καί ὅσοι βλέπουμε νά γκρεμίζεται καί δέν 
προσπαθοῦμε νά τό ὑποστυλώσουμε. Ὅποιος 
σπρώχνει στό κακό τόν ἄλλον θά δώσει λόγο 
στόν Θεό γι’ αὐτό. Καί ὁ διπλανός ὅμως θά 
δώσει λόγο, γιατί ἔβλεπε ἐκεῖνον νά κάνει κακό 
στόν συνάνθρωπό του καί δέν ἀντιδροῦσε. Ὁ 
κόσμος εὔκολα πιστεύει ἕναν ἄνθρωπο πού 
ἔχει τόν τρόπο νά πείθει.

Ἐμεῖς ὀφείλουμε ὅμως νά κρατᾶμε γερά 
αὐτές τίς πέτρες. Πάνω σ’ αὐτές θά στηρι
χτοῦμε γιά νά πορευθοῦμε. Μόνο ἑνωμένοι 
μποροῦμε νά τά καταφέρουμε. Καί ἡ πιό δυ
νατή πέτρα εἶναι ὁ Χριστός μας καί ἡ Ἐκκλησία 
του. Ὁ Χριστός μᾶς ἀγαπᾶ καί μᾶς δείχνει κα
θημερινά ποιό Πάσχα πρέπει νά ζοῦμε. Ἐκεῖνος 
μᾶς ἔδειξε τό δικό Του Πάσχα γιατί πρωτίστως 
μᾶς ἀγάπησε... ἄς Τόν ἀγαπήσουμε καί ἐμεῖς 
ὅπως Ἐκεῖνος ἀγαπᾶ ἐμᾶς... ἡ Ἐλπίδα ἦλθε ἐδῶ 
καί πολλά χρόνια!!!

π. Ἰγνάτιος



Σίγουρα περνᾶμε οἰκονομική κρίση. Ὅλοι μας, 
ἐκτός ἀπό τούς πραγματικούς μεγιστάνες τοῦ 

πλούτου καί ὅσους... φαντάζονται ὅτι κατέχουν τερά-
στιο πλοῦτο τόσο γιά τούς ἴδιους ὅσο καί γιά ὅλους 
τούς χρεωμένους τοῖς μνημονίοις!!! Σίγουρα ἡ κάθε 
νοικοκυρά κρίνεται γιά τό πνεῦμα τῆς οἰκονομίας 
της ἀπό τόν σύζυγο, τήν οἰκογένειά της, τήν τσέπη 
της, τόν ἡμεροδείκτη, τό χαρτονόμισμα καί τό κέρ-
μα μέχρι νά βγεῖ ὁ μήνας, μέχρι νά ξαναδεῖ τό σπίτι 
ἔστω καί γιά λίγο τήν ὄψη τῶν χρημάτων. Σίγουρα τά 
ἄχ καί τά βάχ ὅλων τῶν μελῶν τῆς κάθε οἰκογένειας 
στήν πατρίδα μας, ὅταν ἀναφέρονται στό λεπτό οἰκο-
νομικό θέμα βαρύνουν μέ τόνους τήν ἀτμόσφαιρα. 
Σφίζει ἀπό... σφρῖγος ὁ στεναγμός τοῦ  Ἕλληνα... 

Μήν ἔχοντας δέ καί πολλά περιθώρια γιά διασκέ-
δαση, στηνόμενος ἤ καθήμενος ὁ Ἑλλαδικός πληθυ-
σμός κατά τάς μεθεσπερινάς ὥρας στά κατάντικρυ 
τῆς τηλεοράσεως ἔπιπλα, ἔχει τήν εὐκαιρία νά ἀπο-
λαύσει τίς λιγοστές ἐπιλογές τῶν ἐπαναλήψεων, τῶν 
ἀκόμη ὀλιγοτέρων νέων σήριαλς καί ὁπωσδήποτε 
νά γίνει δέκτης τῶν διαφημιστικῶν μηνυμάτων. Κι 
ἐδῶ ἀρχίζουν καί τελειώνουν ὅλα!!! Βγαίνει στό γυαλί 
πίτσα ἤ σάντουϊτς, μεμιᾶς ξεχνιέται ἡ μέ μολύβι καί 
χαρτί ἀνέχεια. Ἕνας συναγερμός στομάχου ξεσηκώ-
νει τούς ἐνοίκους τῶν σπιτιῶν. «Μαμά, θέλω πίτσα». 
«Μά ἔχουμε φαγητό, γιατί δέν τρῶτε τά μακαρόνια μέ 
τόν κιμά πού ἔμειναν ἀπ’ τό μεσημέρι πόσες μέρες θά 
τά τρώω ἡ ἔρμη»; Ἡ πάντοτε προσγειωμένη Ἑλληνίδα 
μάνα. «Γιῶργο ἄς παραγγείλουμε γιά νά φᾶνε καί τά 
παιδιά», ἡ διπλωμάτισσα γιαγιά. Ἤ δείχνει παπούτσια 
ἀθλητικά πού τά φορᾶς καί χάνεις κιλά καί ὀρθώνε-
ται ἡ κορμοστασιά σου; «Ἄ! Θά τά πάρω μαμά». Ἡ 
κόρη καμάρι καί μανεκέν τοῦ σπιτιοῦ, τοῦ σχολείου, 
τῆς γειτονιᾶς. «Μπαμπά αὐτά τά πῆρα λέμε». Ὁ γυι-
ός. Κι ἄντε νά ξεβγεῖ ὁ σώφρων καί πεπαιδευμένος 
στήν οἰκονομική κρίση καί στήν τηλεοπτική κατάκρι-
ση πατέρας. Κι ἄντε νά ἀντισταθεῖ ἡ μετρημένη μάνα 
πού καταπίνει γιά τρεῖς μέρες φαγητό μέ ἴχνη κιμᾶ 
στήν καλύτερη τῶν περιπτώσεων, ἤ φακές ἤ φασολά-
δα ἤ, ἤ, ἤ. Ἐδῶ μετροῦνται οἱ ἀντιστάσεις τῶν Ἑλλή-
νων ἔναντι τῶν διαφημιστικῶν μηνυμάτων. 

Ἀλλά ἐκεῖ πού κατατροπώνονται εἰδικά οἱ γυναι-
κεῖες ἀντιστάσεις εἶναι ἡ προβολή προϊόντων ὀμορ-
φιᾶς. Ἔ, φυσικό καί... δίκαιο εἶναι. Ἴδια εἶναι νά ξέρεις 
ὅτι γιά ἄλλα εἴκοσι ἤ τριάντα χρόνια ἡ χώρα σου θά 
εἶναι ἕρμαιο στόν ξένο δανεισμό πού λέγεται καί θε-
σμός μέ ἤ χωρίς «» θά ἔχεις πανέμορφη καί νεανική 
ἐπιδερμίδα καί ἴδια εἶναι νά σέ ξέρουν ἅπαντες μέ τίς 
ρυτίδες σου; Κι ἔτσι χρεωμένη ἡ πατρίδα κι ἀλλοιῶς 

χρεωμένη. Ἀλλά ἀκόμη καί οἱ θεσμοί θέ νά λένε στή 
θέα τόσο νεανικῶν ἐπιδερμίδων, ἄντε ἀντέχουν αὐτοί 
κι ἄλλα χρονάκια ἔχουν γερή κράση ἄς βγοῦν στή 
σύνταξη ἀργότερα καί μέ λιγότερα... Λεφτά γιά ὀμορ-
φάδες, λίφτιγκ, καί ἄλλα ἀνανεωτικά ἔχουν. Ἄς ἔχουν 
ἀπλήρωτα νερά, ρεῦμα, ἐνοίκια. Εἶναι καί ὀμορφό-
σογα... Καί νά πού ὅλοι μάθαμε τό θαυματουργό ὑα-
λουρονικό ὀξύ. Τόν ὀρό χαβιαριοῦ. Τίς συσφικτικές 
κρέμες. Τίς ἐνυδατικές βέβαια, κάθε γυναικεία ὕπαρ-
ξη πού σεβόταν τήν ὑπόστασή της τίς εἶχε ὄχι ἁπλῶς 
μάθει καί χρησιμοποιήσει, ἀλλά καί ἐξαντλήσει. Εἰς 
πεῖσμα ὅλων τῶν συζυγικῶν προειδοποιήσεων γιά τό 
τέλος τοῦ διαθεσίμου οἰκογενειακοῦ ποσοῦ καί τῆς 
ἡμερομηνίας λήξεως λογαριασμῶν ΔΕΚΟ... Ἡ γυ-
ναικεία φιλαρέσκεια φιλομαθέστατη διαφημιστικῶν 
μηνυμάτων ὀμορφιᾶς ξεπερνᾶ κάθε ἐπιστημονική 
φαντασία. Μπορεῖ νά ἀποφεύγει τόν διαχειριστή τῆς 
πολυκατοικίας μέχρι τήν ἀποπληρωμή τῶν κοινο-
χρήστων, ἀλλά τήν σημαντική στάση της στήν βιτρίνα 
τοῦ καταστήματος πού ἐμπορεύεται εἴδη πρώτιστης 
ἀνάγκης, ἤτοι τῆς ὀμορφιᾶς τά σύνεργα, τήν κάνει. 
Καί ὄχι μόνον στάση. Ὁλόκληρη εἴσοδο κάνει! Κι ἄν 
πεῖς γιά τήν ἔξοδο; Ποιά εἶναι αὐτή πού δέν θά τήν 
κάνει μή λογαριάζοντας τό γενόμενο ἔξοδο; 

Τό προαναφερόμενο πολυδιαφημισμένο ὑαλου-
ρονικό ὀξύ πρωτοσυστάθηκε γιά θεραπεία σωτήρια 
τῶν ἀρθρώσεων. Μετά νἄσου κι ἡ ἀλόη πού δέν τήν 
ἤθελε κανείς στόν αὐλαγά του γιατί ἦταν ἀγκαθωτή, 
νά τήν πίνει συσκευασμένη μικτός πληθυσμός σάν 
νεράκι. Κι ἄντε νά σφίγγει τό δέρμα, νά ξανανοιώ-
νουν οἱ ἀρθρώσεις, νά λαμποκοπᾶ ἀπό ὀμορφιά ὁ 
ὑπερχρεωμένος τόπος... Τί θαυμάσια καί μεγάλα τά 
διαφημιστικά ἐπιτεύγματα! Τί πανέξυπνοι οἱ διαφημι-
στές! Πῶς πείθεται ὁ θεατής! Πόσο συνεπαίρνεται ἡ 
ὀντότητα ἀπό τό ἀπίθανο!!! 

Σκέφτεσαι πόσο ὄμορφα εἶναι τά χρόνια πού μᾶς 
δίνει πλουσιοπάροχα ὁ Θεός! Σ’ ἐμᾶς πού εὐλογηθή-
καμε νά δοῦμε τήν φυσική κατάληξη τῶν κυττάρων 
μας, πού δέν εἴμαστε οἱ νέοι πού ἔφυγαν νωρίς, οἱ 
ἔφηβοι πού δέν χάρηκαν κανέναν ἀγῶνα στήν ζωή 
τους παρά τήν ἀγωνία μιᾶς βασανιστικῆς καί καθο-
ριστικῆς γιά τήν ζωή τους ἀσθένειας! Λές, σάν δέν 
ντρέπομαι πού πιστεύω ὅτι θέ νά γίνω ὀμορφότερος 
ἀπ’ αὐτό πού μ’ ἔπλασε ὁ Θεός. Λές, τά νειάτα τοῦ 
πασαλείματος δέν τά θέλω. Θά ξοδέψω ὅλες τίς δυ-
νάμεις μου γιά νά φύγω ἀπ’ αὐτό τόν κόσμο ἐξοικο-
νομώντας τήν ἐλεημοσύνη μου γιά τόν πεινασμένο 
ἀδελφό μου. Λές Θεέ μου βοήθα με νά φύγω μέ πε-
ντάμορφη τήν ψυχή μου γιά νά Σέ δῶ!!!

«Διαφημίσεις κι ἐμεῖς...»
τῆς κ.  Ἰωάννας Δενδραμῆ
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Μοῦ ἀρέσει νά ζῶ καί νά ἔχω λόγο στήν 
κοινωνία πού ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἔχουμε δη

μιουργήσει! Σίγουρα οἱ ξενόφερτες ἐπιρροές 
ἔχουν ἐπηρεάσει ὅλων τῶν εἰδῶν τά κοινωνι
κά στρώματα! Θά μοῦ πεῖς βέβαια ἐσύ φίλε 
ἀναγνώστη αὐτοῦ τοῦ κειμένου, πώς κι ἐσύ κι 
ἐγώ κι ὅλοι μας δέν πλασθήκαμε γιά νά ζή
σουμε σ’ ἕναν κόσμο πού θά μᾶς σερβίρουν 
οἱ ἄλλοι καί ἐμεῖς ἁπλά θά καθόμασθε ἀρα
λίκι στούς καναπέδες τῶν σπιτιῶν μας καί θά 
ἀπολαμβάνουμε τό κάθε λογής «ρόφημα» 
καί θά τρῶμε τό «junk food» μας... δυστυχῶς 
ὅμως καθημερινά γινόμασθε μάρτυρες μίας 
τέτοιας ἀρρωστημένης συνήθειας πού τείνει 
νά ἀποβλακώσει ὅ,τι ὑγιές καί ἄν ἔχει ἀπο
μείνει!

Τίς τελευταῖες δυό ἑβδομάδες μέ ὅποιον 
κι ἄν καθίσεις νά μιλήσεις, φίλους, συγγενεῖς, 
παιδιά, ἡ κουβέντα κάποια στιγμή θά γυρίσει 
ἀναπόφευκτα στό “Survivor”, τό runaway 
hit τῆς φετινῆς σεζόν πού πολλοί βλέπουν 
καί ἄλλοι τόσοι συζητοῦν!

Ἀκόμη προσπαθῶ νά καταλάβω τελικά 
ποιοί ἀπό ὅλους ἐμᾶς εἶναι οἱ διάσημοι καί 
ποιοί οἱ μαχητές!!!

SURVIVOR WITH SURVIVORS
Ἡ κρίση ὄχι μόνον δέν ἔδωσε στήν πλειο

ψηφία τήν εὐκαιρία νά σκεφτεῖ συλλογικά, νά 
ἐντάξει στόν προβληματισμό της τήν ἀλλη
λεγγύη ἤ τόν συνεργατισμό, ἀλλά ἀντίθετα 
δείχνει νά παγιώνει τό εἶδος τοῦ ἀτομισμοῦ 
πάνω στόν ὁποῖο στηρίχθηκε ἡ ἐπέλαση τοῦ 
νεοφιλελευθερισμοῦ σέ ὅλο τόν κόσμο.

Καθημερινά ἐάν κάνουμε ὅλοι μας μία 
βόλτα, ἕνα πέρασμα ἀπό χώρους ὅπου ὑπάρ
χει πόνος, θλίψη, στεναχώρια, δοκιμασία θά 
καταλάβουμε ποιοί εἶναι οἱ πραγματικοί διά
σημοι καί ποιοί οἱ πραγματικοί μαχητές! Γιά 
ὅλους αὐτούς θά κάνω ἕνα κομποσχοίνι καί 
θά πῶ ἕνα Κύριε ἐλέησον ἀπόψε γιατί αὐτοί 
ζοῦνε στό πραγματικό survivor τῆς ζωῆς!

Καί γιά νά μήν κλείσω ἀπότομα τίς νυ
χτερινές μου σκέψεις καί σᾶς φάει ἡ ἀγωνία 
γιά τό τελικό ἀποτέλεσμα, τελικά νικητής θά 
ἀναδειχθεῖ ἐκεῖνος πού θά βοηθήσει τούς 
ἄλλους νά ἐπιβιώσουν. Καί Survivor εἶναι 
μόνο Ἐκεῖνος, Αὐτός πού δίνει τήν ζωή στούς 
survivors! Ἀρκεῖ νά Τόν προσκαλέσουμε... 
Ἐκεῖνος μᾶς περιμένει, ὑπομένει καί προσμέ
νει πάντοτε!!!

π. Ἰγνάτιος
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Χρονικά 
Μητροπόλεως

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἰγνάτιος

Ἀπό τήν Δοξολογία τῆς Πρωτοχρονιᾶς  
στόν  Ἱ.Μ.Ν. τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου.

Ἀπό τήν κοπή τῆς Βασιλόπιτας στό Γηροκομεῖο  
τῆς Μητροπόλεώς μας «Παναγία ἡ Ἀρμενιώτισσα».

Ἰανουαρίου  Φεβρουαρίου 2017

Κυριακή 1/1/2017: (πρωί) Λει
τούργησε στόν Ἱ. Μητροπολιτικό 
Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης καί 
προέστη στήν ἐπίσημη δοξολογία 
γιά τήν ἔλευση τοῦ νέου ἔτους.

Δευτέρα 2/1: (ἀπόγευμα) Εὐλό
γησε τή βασιλόπιτα τῶν μικρῶν 
παιδιῶν τῶν Ἱερέων, πρός τά ὁποῖα 
πρόσφερε δῶρα.

Τρίτη 3/1: (βράδυ) Εὐλόγησε τή 
βασιλόπιτα στό Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυ
μα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «Κέ
ντρο Φροντίδας Ἡλικιωμένων Πανα
γία ἡ Ἀρμενιώτισσα» στό Ἀρμένιο 
καί παρακολούθησε τήν ἐκδήλωση 
πού διοργάνωσε τό Ἵδρυμα.

Τετάρτη 4/1: (ἀπόγευμα) Εὐλό
γησε τή βασιλόπιτα στή Χριστιανι
κή Ἑστία Λαρίσης «Ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος» καί μίλησε μέ θέμα: «Τά 
καλά ἔργα».

(βράδυ) Τέλεσε ἱερά Ἀγρυπνία 
τῆς παραμονῆς τῶν Θεοφανίων 
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου 
Ἀχιλλίου Λαρίσης.

Παρασκευή 6/1: (πρωί) Λει
τούργησε στόν ἴδιο Ἱ. Ναό ὅπου καί 
τέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου 
Ἁγιασμοῦ. Στή συνέχεια πραγματο
ποίησε τήν κατάδυση τοῦ Τιμίου 
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Ἀπό τήν πανήγυρη τοῦ  Ἱ.Ν. Τιμίου Προδρόμου 
Τυρνάβου.

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

Μέ τόν νέο Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἀπόστολο Μπλάνα 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις.

Σταυροῦ ἀπό τή γέφυρα τοῦ Πη
νειοῦ ποταμοῦ.

(μεσημέρι) Εὐλόγησε τή βασι
λόπιτα τοῦ Δήμου Λαρισαίων.

(ἀπόγευμα) Χοροστάτησε στόν 
Πανηγυρικό Ἑσπερινό καί κήρυξε 
τόν θεῖο Λόγο στόν Ἱ.Ν. Τι μίου Προ
δρόμου Παραποτάμου.

Σάββατο 7/1: (πρωί) Λειτούργησε 
στόν Ἱ.Ν. Τιμίου Προδρόμου Τυρνά
βου, ὅπου τόν θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ 
Πρωτοσύγκελλος π. Ἀχίλλιος.

Κυριακή 8/1: (πρωί) Χοροστά
τησε καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο στόν 
Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Ἀχιλλί
ου Λαρίσης.

Σάββατο 14/1: (πρωί) Συγχορο
στάτησε μέ τούς Σεβ. Μητροπολίτες 
Σπάρτης κ. Εὐστάθιο καί Ζιχνῶν κ. 
Ἱερόθεο στό Καθολικό τῆς Ἱ. Μονῆς 
Ἁγίου Ἰωάννου Μακρυνοῦ Μεγάρων, 
ὅπου τελέσθηκε τό 40νθήμερο μνη
μόσυνο τῆς ἀειμνήστου ἐμπνευσμέ
νης κατηχήτριας τῆς Ἱερᾶς Μητρο
πόλεως Νικαίας Μαργαρίτας Πα
παδοπούλου, καί κήρυξε τόν θεῖο 
Λόγο.

Κυριακή 15/1: (πρωί) Λειτούργη
σε καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο στόν 
Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Σαλαμῖνος.

Δευτέρα 16/1: (ἀπόγευμα) Χο
ροστάτησε στόν Πανηγυρικό Ἑσπε
ρινό καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο στόν 
Ἱ.Ν. Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου 
τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις Λαρίσης.

Τρίτη 17/1: (πρωί) Λειτούργησε 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀντωνίου Ὄσσας, 
ὅπου τόν θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ ἀρχι
μανδρίτης π. Βησσαρίων Μπλέτσας.

(ἀπόγευμα) Χοροστάτησε στόν 
Πανηγυρικό Ἑσπερινό καί κήρυξε 
τόν θεῖο Λόγο στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀθα
νασίου Λαρίσης.

Τετάρτη 18/1: (πρωί) Λειτούργη
σε στόν ἴδιο Ἱ. Ναό, ὅπου τόν θεῖο 
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Λόγο κήρυξε ὁ Πρωτοσύγκελλος π. 
Ἀχίλλιος.

Πέμπτη 19/1: (ἀπόγευμα) Εὐλό
γησε τή βασιλόπιτα τῶν Ἐκπαιδευ
τηρίων Μαίρης Ράπτου καί μίλησε 
κατάλληλα στούς ἐκπαιδευτικούς.

Στή συνέχεια παρακολούθησε 
καί ἔκλεισε μέ χαιρετισμό του τήν 
ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε 
στήν αἴθουσα τοῦ Δ.Ω.Λ., ἀφιερω
μένη στά 150 χρόνια τῆς Ἐνορίας 
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Λαρίσης.

Σάββατο 21/1: (ἀπόγευμα) Πα
ρέστη μέ ἄλλους Ἀρχιερεῖς στόν 
Πανηγυρικό Ἑσπερινό, γιά τήν ἑορτή 
τοῦ Ἁγίου Τιμοθέου, στόν Ἱ. Μητρο
πολιτικό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου 
καί Ἑλένης Καρδίτσης.

Κυριακή 22/1: (πρωί) Προέστη 
στό πολυαρχιερατικό συλλείτουργο 
στόν ἴδιο Ἱ. Ναό, γιά τά ὀνομαστήρια 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλιώ
τιδος κ. Τιμοθέου.

Δευτέρα 23/1: (βράδυ) Εὐλόγη
σε τή βασιλόπιτα τοῦ Φροντιστηρί
ου Κατηχητῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπό
λεώς μας.

Τρίτη 24/1: (μεσημέρι) Δέχθηκε 
στό γραφεῖο του τόν νέο Διοικητή 
τῆς Διοικήσεως Ἀγωγοῦ Καυσίμων 
κ. Νικόλαο Παπαδῆ. Στή συνέχεια 
τέλεσε ἁγιασμό στίς ἐγκαταστάσεις 
τῆς Δημοτικῆς Ἐπιχείρησης  Ὕδρευ
σης Ἀποχέτευσης Λαρίσης (ΔΕΥΑΛ).

(ἀπόγευμα) Εὐλόγησε τή βασι
λόπιτα τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου 
Γιάννουλης, ὅπου μίλησε κατάλληλα 
ὁ π. Ἰλαρίων ἀπό τή Νέα Σκήτη Ἁγί
ου Ὄρους.

Τετάρτη 25/1: (μεσημέρι) Δέ
χθηκε στό Ἐπισκοπεῖο τόν Ἀρχι
μανδρίτη π. Γερβάσιο Ραπτόπουλο, 
ὁ ὁποῖος διακονεῖ τούς φυλακισμέ
νους ἀδελφούς μας γιά πολλά χρό
νια.

(ἀπόγευμα) Χοροστάτησε στήν 

Ἀπό τήν πανήγυρη τοῦ  Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀντωνίου  
Ὄσσης.

Ἀπό τήν ἀφιερωματική ἐκδήλωση γιά τά κειμήλια  
τοῦ  Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Λαρίσης.

Ἀπό τό πολυαρχιερατικό συλλείτουργο γιά τήν 
ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος  

καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου.
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Ἀπό τόν Ἁγιασμό στή Δημοτική Ἐπιχείρηση  Ὕδρευσης 
Λαρίσης.

Ἀπό τήν κοπή Βασιλόπιτας τοῦ Φροντιστηρίου 
Κατηχητῶν στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ π. Γερβασίου Ραπτοπούλου 
στό  Ἐπισκοπεῖο.

Ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως πρός 
τούς Νεοφανεῖς Μάρτυρες  Ραφαήλ, 
Νικόλαο καί Εἰρήνη στό ὁμώνυ
μο παρεκκλήσιο τοῦ   Ἐπισκοπείου, 
ὅπου τέλεσε τήν ρασοφορία τοῦ 
δοκίμου μοναχοῦ π. Ἐφραίμ, ὁ 
ὁποῖος ἐγκαταβιώνει στήν Ἱερά 
Μονή Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί 
Εἰρήνης Πυργετοῦ.

Πέμπτη 26/1: (μεσημέρι) Πα
ρέστη διαδοχικά στήν τελετή παρά
δοσηςπαραλαβῆς τῆς Διοικήσεως 
στό Ἀρχηγεῖο Τακτικῆς Ἀεροπορίας 
καί στήν 1η Στρατιά, παρόντος τοῦ 
Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Πάνου 
Καμμένου.

(ἀπόγευμα) Εὐλόγησε τή βασι
λόπιτα τοῦ Ἑσπερινοῦ του κηρύγμα
τος στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεδεών, πολιού
χου τοῦ Τυρνάβου.

Στή συνέχεια εὐλόγησε τή βα
σιλόπιτα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας.

Σάββατο 28/1: (πρωί) Τέλεσε 
μέ τούς Σεβ. Μητροπολίτες Δημη
τριάδος κ. Ἰγνάτιο καί Βρεσθένης κ. 
Θεόκλητο τό 9ετές μνημόσυνο τοῦ 
μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
κυροῦ Χριστοδούλου στόν Ἱ. Μη
τροπολιτικό Ναό Ἁγίου Νικολάου 
Βόλου.

Στή συνέχεια παρακολούθησε 
στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Δημητριάδος τήν πα
ρουσίαση τοῦ νέου βιβλίου τοῦ πο
λιτικοῦ Ἐπιστήμονος καί Διευθυντοῦ 
τοῦ περιοδικοῦ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» κ. 
Κωνσταντίνου Χολέβα, μέ τίτλο: «Ἡ 
Ἑλληνορθόδοξη πρόταση».

(ἀπόγευμα) Εὐλόγησε τή βα
σιλόπιτα τοῦ παραρτήματος Θε
ολόγων Λαρίσης τῆς Π.Ε.Θ., στήν 
αἴθουσα τοῦ «Ἐπιουσίου», ὅπου καί 
μίλησε κατάλληλα, ἐνῶ ὁ Πρωτο
πρεσβύτερος π. Ἀθανάσιος Τσιμενί
δης ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ Θεολογία 
στήν πράξη».
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(βράδυ) Εὐλόγησε διαδοχικά τή 
βασιλόπιτα τῆς Ἕνωσης Ἀποστρά
των Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ Ν. Λαρί
σης καί τοῦ Φαρμακευτικοῦ Συλλό
γου Λαρίσης.

Κυριακή 29/1: (πρωί) Συλλει
τούργησε μέ ἄλλους Ἀρχιερεῖς στόν 
Ἱ.Ν. Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ Βόλου, 
γιά τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ. Μητρο
πολίτου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου.

Δευτέρα 30/1: (πρωί) Προέστη 
στή δοξολογία γιά τόν ἑορτασμό 
τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, προ
στατῶν τῆς παιδείας μας, στόν Ἱ. 
Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου 
Λαρίσης.

(μεσημέρι) Τέλεσε ἁγιασμό στά 
γραφεῖα τῆς Πρωτοβάθμιας Ἐκπαί
δευσης Ν. Λαρίσης.

(ἀπόγευμα)  Ἔκλεισε μέ σύντο
μη ὁμιλία του τήν ἐκδήλωση πού δι
οργάνωσε στήν αἴθουσα τῆς ΓΕΧΑ 
Λαρίσης, γιά τούς ἐκπαιδευτικούς, ὁ 
Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστο
λικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλει
ος», μέ γενικό θέμα: «Εἰκόνα  Λό
γος» καί ὁμιλητές τήν καθηγήτρια 
τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. καί 
θεολόγο κ. Μάγδα Τσολάκη καί τόν 
τέως Καθηγητή τῆς Παιδαγωγικῆς 
Ἀκαδημίας Λαρίσης καί θεολόγο κ. 
Κωνσταντῖνο Ἀθανασόπουλο.

Τρίτη 31/1: (μεσημέρι) Εὐλό
γησε τή βασιλόπιτα τῆς Πυροσβε
στικῆς  Ὑπηρεσίας Λαρίσης.

(ἀπόγευμα) Μίλησε κατάλληλα 
στή φιλανθρωπική ἐκδήλωση πού 
διοργάνωσε ἡ «Λογία Φιλαδελφίας 
καί Ἀλληλεγγύης» τῆς Ἱερᾶς Μη
τροπόλεώς μας στό Κέντρο «Παλ
λάντιουμ».

Τετάρτη 1/2: (πρωί) Λειτούργη
σε στόν Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Λαρίσης, 
γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος, 
ὅπου τόν θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Πρω
τοσύγκελλος π. Ἀχίλλιος.

(ἀπόγευμα) Χοροστάτησε στόν 

Ἀπό τήν ρασοφορία τοῦ δοκίμου μοναχοῦ π. Ἐφραίμ  
στό παρεκκλήσιο τοῦ  Ἐπισκοπείου. 

Ἀπό τήν κοπή Βασιλόπιτας τοῦ παραρτήματος 
Θεολόγων Ν. Λαρίσης τῆς Π.Ε.Θ.

Ἀπό τό πολυαρχιερατικό συλλείτουργο  
γιά τήν ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Μητροπολίτου  

Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνατίου.
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Ἀπό τήν κοπή Βασιλόπιτας  
στήν Πυροσβεστική Ὑπηρεσία Λαρίσης.

Ἀπό τήν Δοξολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν  
στόν Ἱ.Μ.Ν. τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου.

Ἀπό τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος  
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Λαρίσης.

Πανηγυρικό Ἑσπερινό καί κήρυξε 
τόν θεῖο Λόγο στόν Ἱ.Ν. Ζωοδόχου 
Πηγῆς Λαρίσης.

Πέμπτη 2/2: (πρωί) Λειτούργη
σε στόν ἴδιο Ἱ. Ναό, ὅπου τόν  θεῖο 
Λόγο κήρυξε ὁ Πρωτοσύγκελλος π. 
Ἀχίλλιος.

(μεσημέρι) Δέχθηκε στό γρα
φεῖο του τόν νέο ΣτρατηγόΔιοι
κητῆ τῆς 1ης Στρατιᾶς ἀντιστράτηγο 
Δημόκριτο Ζερβάκη καί στή συνέ
χεια τόν Πρόεδρο τοῦ Δικηγορι
κοῦ Συλλόγου Λαρίσης κ. Δημήτριο 
Κατσαρό, συνοδευόμενο ἀπό τόν 
Ἀντιπρόεδρο κ. Τρύφωνα Κατσαρό.

Παρασκευή 3/2: (μεσημέρι) 
Προέστη στήν ἐξόδιο Ἀκολουθία 
τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως π. Ζήση 
Γαλούση, συνταξιούχου Ἐφημερίου 
Ἱ.Ν. Ἁγίου Βασιλείου Μάνδρας, στόν 
Ἱ.Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης 
Μακρυχωρίου Καρδίτσας.

(ἀπόγευμα) Εὐλόγησε τή βασι
λόπιτα τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβου
λίου τῆς Περιφέρειας Θεσσαλίας.

(βράδυ) Παρακολούθησε τήν 
ἐκδήλωση παρουσίασης βιβλίου γιά 
τήν ἱστορία τοῦ Δικηγορικοῦ Συλ
λόγου Λαρίσης, στό Χατζηγιάννειο 
Πνευματικό Κέντρο Λαρίσης.

Σάββατο 4/2: (βράδυ) Παρα
κολούθησε τήν ἐκδήλωση παρου
σίασης βιβλίου γιά τήν ὀρεινή Βερ
δικούσια τῆς ἐπαρχίας Ἐλασσῶνος.

Κυριακή 5/2: (πρωί) Λειτούργη
σε καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο στόν 
Ἱ.Ν. Προφήτη Ἠλία Λαρίσης.

(μεσημέρι) Παρακολούθησε 
τήν ἐκδήλωση παρουσίασης τοῦ 
νέου βιβλίου τοῦ Λαρισαίου κληρι
κοῦ π. Θεμιστοκλῆ Μουρτζανοῦ, Γε
νικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς  
Ἱ. Μητροπόλεως Κερκύρας.

Δευτέρα 6/2: (πρωί) Μίλησε κα
τάλληλα πρός τούς Κληρικούς τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεώς μας στήν Ἱερατική 
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Σύναξη τήν ὁποία συγκάλεσε στόν 
Ἱ.Ν. Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί 
Εἰρήνης Ὀμορφοχωρίου, ὅπου ὁ 
προσκληθείς π. Θεμιστοκλῆς Μουρ
τζανός ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ὄψεις 
τοῦ ἱερατικοῦ ἤθους στό σήμερα».

Τρίτη 7/2: (μεσημέρι) Δέχθη
κε στό Ἐπισκοπεῖο τόν νέο Ἀρχηγό 
Τακτικῆς Ἀεροπορίας ἀντιπτέραρχο 
Γεώργιο Μπλιούμη.

Τετάρτη 8/2: (ἀπόγευμα) Μίλη
σε κατάλληλα στή Σύναξη τῶν νέων 
Ἐπιτρόπων τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας, στόν Ἱ. Μητρο
πολιτικό Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρί
σης, ὅπου ὁ Νομικός Σύμβουλος κ. 
Κωνσταντῖνος Εὐθυμίου μίλησε γιά 
τά καθήκοντα τῶν Ἐκκλησιαστικῶν 
Συμβούλων.

Πέμπτη 9/2: (ἀπόγευμα) Πα
ρέστη στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Χαραλάμπους Λαρί
σης, ὅπου χοροστάτησε καί κήρυξε 
τόν θεῖο Λόγο ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος 
Ἀβύδου (Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί
ου) κ. Κύριλλος.

Παρασκευή 10/12: (πρωί) Συλ
λειτούργησε μέ τόν προαναφερθέ
ντα Ἱεράρχη στόν ἴδιο Ἱ. Ναό καί 
χειροτόνησαν Πρεσβύτερο τόν Διά
κονο π. Εὐάγγελο Παπαδημητρίου, ὁ 
ὁποῖος θά ὑπηρετήσει ὡς Ἐφημέρι
ος στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Πέτρου καί Παύ
λου Λαρίσης.

(ἀπόγευμα) Χοροστάτησε στόν 
μεθεόρτιο Ἑσπερινό καί κήρυξε τόν 
θεῖο Λόγο στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Χαραλά
μπους Δασοχωρίου.

Σάββατο 11/12: (πρωί) Συμπρο
σευχήθηκε ἀπό τοῦ ἱεροῦ Βήματος 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης, 
ὅπου τή θ. Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Τρίκκης κ. Χρυσό
στομος.

(ἀπόγευμα) Ὑποδέχθηκε ἀπό
τμημα τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τῆς  Ἁγίας 

Ἀπό τήν ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου  
στόν  Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Λαρίσης.

Ἀπό τήν κοπή Βασιλόπιτας τῆς Ἱερατικῆς Οἰκονενείας 
τῆς Μητροπόλεως μέ ὁμιλητή τόν Γεν. Ἀρχ. Ἐπίτροπο  

τῆς Ἱ.Μ. Κερκύρας π. Θεμιστοκλῆ Μουρτζανό.

Μέ τόν νέο Ἀρχηγό Τακτικῆς Ἀεροπορίας  
ἀντιπτέραρχο κ. Γεώργιο Μπλιούμη.
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Ἀπό τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ π. Εὐαγγέλου 
Παπαδημητρίου ἀπό τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Ἀβύδου  

κ. Κυρίλλου.

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν ἑορτάζοντα  
Ἱ.Ν. Ἁγίου Χαραλάμπους Λαρίσης.

Ἀπό τόν μεθεόρτιο πανηγυρικό ἑσπερινό  
στόν  Ἱ.Ν. Ἁγίου Χαραλάμπους Δασοχωρίου.

Αἰκατερίνης ἀπό τήν Κατερίνη, στό 
νεοανεγειρόμενο Ἱ.Ν. Ἁγίας Αἰκατε
ρίνης Λαρίσης, ὅπου χοροστάτησε 
στόν Ἑσπερινό καί κήρυξε τόν θεῖο 
Λόγο.

(βράδυ) Εὐλόγησε τή βασιλόπι
τα τοῦ Ἐπιμελητηρίου Λαρίσης.

Κυριακή 12/2: (πρωί) Λειτούρ
γησε καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου 
Λαρίσης.

(μεσημέρι) Προέστη στήν ἐξό
διο Ἀκολουθία τοῦ συνταξιούχου 
Ἱερέως π. Λάμπρου Παπαντωνίου, 
τέως Ἐφημερίου Κουλουρίου, στόν 
Ἱ.Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης 
Λαρίσης.

Δευτέρα 13/2: (μεσημέρι) Δέ
χθηκε στό γραφεῖο του τόν Σεβ. 
Μητροπολίτη Πενταπόλεως (Πα
τριαρχείου Ἀλεξανδρείας) κ. Ἰγνάτιο 
καί στή συνέχεια Μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ 
«Ὁμίλου Φίλων Θεσσαλικῆς Ἱστο
ρίας».

(ἀπόγευμα) Χοροστάτησε στόν 
Πανηγυρικό Ἑσπερινό καί κήρυξε 
τόν θεῖο Λόγο στόν ὑπόγειο Ἱ.Ν. Ἁγί
ας Αἰκατερίνης Λαρίσης πού τιμᾶται 
ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυ
ρος Δαμιανοῦ τοῦ ἐν Κισσάβῳ, ὁ 
ὁποῖος μαρτύρησε στή Λάρισα.

Παρασκευή 17/2: (βράδυ) 
Ἀπηύθυνε κατάλληλο χαιρετισμό 
στήν ἐκδήλωση βράβευσης τοῦ κ. 
Κωνσταντίνου Σπανοῦ, ἐκδότη τοῦ 
«Θεσσαλικοῦ Ἡμερολογίου», τό 
ὁποῖο συμπλήρωσε 70 τόμους, στήν 
αἴθουσα τοῦ Χατζηγιάννειου Πνευ
ματικοῦ Κέντρου.

Σάββατο 18/2: (πρωί) Τέλεσε 
τρισάγιο στό Στρατιωτικό Νεκροτα
φεῖο Λαρίσης, μέ πρωτοβουλία τῆς 
1ης Στρατιᾶς, καί στή συνέχεια τρι
σάγιο γιά τούς πεσόντες ἀστυνομι
κούς στό Παρεκκλήσιο τοῦ κτιρίου 
τῆς Ἀστυνομικῆς Διεύθυνσης Λαρί
σης.
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Κυριακή 19/2: (πρωί) Λειτούρ

γησε καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο στόν 

Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Γιάννουλης.

Δευτέρα 20/2: (μεσημέρι) Δέ

χθηκε στό γραφεῖο του τόν Λαρι

σαῖο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἀπόστολο 

Τσολάκη, μέλος τῆς Ἀδελφότητος 

Θεολόγων «ὁ Σωτήρ». 

Τρίτη 21/2: (ἀπόγευμα) Προή

δρευσε στή συνεδρίαση τῆς Συνο

δικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων 

τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 

τῆς Ἑλλάδος, στό Συνοδικό Μέγαρο.

Πέμπτη 23/2: (πρωί) Συλλει

τούργησε μέ ἄλλους Ἀρχιερεῖς στήν 

Ἱ. Μονή Ἁγίου Ἰωάννου Μακρυνοῦ 

Μεγάρων, ὅπου τέλεσαν τό μνημό

συνο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντός του 

π. Δαμασκηνοῦ Κατρακούλη.

Κυριακή τῆς Τυρινῆς 26/2: 

(πρωί) Λειτούργησε καί κήρυξε τόν 

θεῖο Λόγο στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Τεσσα

ράκοντα Μαρτύρων Λαρίσης.

(ἀπόγευμα) Παρέστη στόν κα

τανυκτικό Ἑσπερινό τῆς Συγχωρή

σεως στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό 

Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης, στόν ὁποῖο 

χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 

Προικονήσου κ. Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος μί

λησε μέ θέμα: «Δακρύων καθαρσίων 

καί γλυκερῶν ἡ περίοδος».

Καθαρά Δευτέρα 27/2: (ἀπό-

γευμα) Χοροστάτησε στήν Ἀκο

λουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου 

στόν Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Λαρίσης.

Τρίτη 28/2: (βράδυ) Τέλεσε 

ἱερά Ἀγρυπνία μέ Θεία Λειτουργία 

τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, 

στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πενταπόλεως 
κ. Ἰγνατίου. 

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

Ἀπό τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Δαμιανοῦ  
στή Δ.Α.Κ. Λαρίσης.
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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.




