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34 Ἐξώφυλλο:
Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας, 
ἡ ὁποία κοσμεῖ τόν Μητροπολιτικό 

Ἱ.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου

Ὀπισθόφυλλο:
Ἀπό τήν πανήγυρη τοῦ πολιούχου 

καί προστάτου μας Ἁγίου Ἀχιλλίου 
τοῦ Θαυματουργοῦ

“ τά ἔσοδα

ἀπό τίς πωλήσεις

τοῦ Περιοδικοῦ διατίθενται

σέ πολύτεκνες οἰκογένειες καί

γενικά στό φιλανθρωπικό ἔργο
τῆς Μητροπόλεώς

μας”.



Ἀπέναντι ἀκριβῶς ἀπό τό κουρεῖο τοῦ 
Θείου, ἦταν ἕνα μικρό σπιτάκι πού ἔμε-

νε μιά γρηούλα. Ἡ κυρά - Καλλιόπη ἡ Χρι-
στοδουλίνα. Ἕνα σπιτάκι πού στή φάτσα του 
εἶχε ἕνα μικρό μαγαζάκι, ἕνα τσαγκαράδικο, 
πού τό εἶχε νοικιάσει ὁ Ἀγγελῆς τῆς Θείας 
τῆς Βήτας, πρῶτος 
’ξάδελφος τῆς μάν-
νας μου, καί δίπλα 
ἡ μικρή ξύλινη ἐξώ-
πορτα ἀπ’ τήν ὁποία 
ἔμπαινες σέ μία μικρή 
ὁλάνθιστη αὐλή. Ἐκεῖ 
ἡ κυρά Καλλιόπη εἶχε 
ἕνα μικρό παράδεισο 
μέ λουλούδια, πού τά 
φρόντιζε σιγά - σιγά 
μόνη της, παρά τά γε-
ράματά της. Καί μέσα 
ἕνα δωμάτιο μεγάλο 
καταστόλιστο, πανέ-
μορφο μέ μιά κουζι-
νίτσα στήν ἄκρη. Ἡ κυρά - Καλλιόπη εἶχε μι-
κρασιατική καταγωγή, καί εἶχε πάρει σύζυγο 
ἀπ’ τή Σαλαμῖνα κάποιον Χριστοδούλου, πού 
τόν εἶχε χάσει πρίν ἀπό πολλά χρόνια. Ἔμενε 
μόνη της, ἀλλά μπαινόβγαιναν ἐκεῖ συχνά οἱ 
ἐγγονές της, ἀλλά καί οἱ γειτόνισσες. Ἦταν μιά 
γυναῖκα μέ ἀρχοντικό παρουσιαστικό. Ψηλή 
μέ πολλά πυκνά μαλλιά κάτασπρα καί μέ μία 
ἐξαιρετική εὐγένεια, στίς κινήσεις, στούς τρό-
πους, καί στά λόγια της. Μιά γλυκειά γρηούλα, 
πού προσείλκυε μέ τήν καλωσύνη της. Καί 
ποιός δέν τήν ἀγαποῦσε! Ἔβγαινε στή μικρή 
πορτούλα της, κι ὅταν ἤθελε ἕνα θέλημα, μιά 
μικρή ἐξυπηρέτησι πάντα εὕρισκε ἕνα πρό-
θυμο παιδί νά πάῃ νά τῆς κάμῃ τό θέλημα, 
γιατί πάντα τά «φίλευε» τά παιδιά τῆς γειτο-
νιᾶς. Εἶχε πρό πάντων πάντα κάτι μεγάλες κα-
ραμέλλες πού καί ἡ ἴδια τίς ἔτρωγε κι ἔδινε 

στά παιδιά. Ἤτανε λυχουδιάρα καί τὄλεγε. Τό 
φαγητό της ἦταν λίγο ἀλλά ἤθελε πάντα νἄχῃ 
κάτι γλυκό, γι’ αὐτό δέν τῆς ἔλειπαν ποτέ τά 
λουκούμια, καί τά γλυκά κουταλιοῦ. 

Ὁ ἐνοικιαστής της ὁ Ἀγγελής, τήν ἐνο-
χλοῦσε λίγο ὅταν χτυποῦσε τό σφυρί στό 

δέρμα γιά νά φτιάξῃ 
καινούργια παπού-
τσια, ἤ νά ἐπιδιορ-
θώσῃ παλαιά. Ἦταν 
καλός τεχνίτης, καί 
δεχόταν παραγγελίες 
καινούργιων παπου-
τσιῶν. Πιό πολύ ὅμως 
ἐπιδιόρθωνε παληά 
παπούτσια ἀφοῦ ἡ 
πελατεία του ἦταν 
φτωχή. Το μαγαζάκι 
ἦταν μικρό. Εἶχε τό 
τραπεζάκι του στή 
μέση μέ τά ἐργαλεῖα 
του, πίσω ἀπ’ αὐτό ἡ 

καρέκλα του κι ἀπό ’κεῖ ἔβλεπε ἀπ’ τά τζά-
μια τῆς πόρτας ὅσους περνοῦσαν καί πολλές 
φορές ὅταν ἔβλεπε κανένα γνωστό περα-
στικό, τόν πείραζε. Ἤτανε πειραχτήρι. «Γειά 
σου Μαρλώ ἔλεγε σ’ ἕνα κορίτσι πού ἦταν 
ψυχοκόρη, σ’ ἕνα ἀρχοντόσπιτο τῆς γειτο-
νιᾶς. «Γειά σου Λώρυ» ἔλεγε σ’ ἕνα φυγούρα 
νεαρό, καί ἄλλα... Καί ἐπίσης τό μικρό μαγα-
ζάκι εἶχε καί δύο καρέκλες δεξιά κι ἀριστερά. 
Κι ὅμως αὐτό τό μικρό μαγαζί γέμιζε πολλές 
φορές τά χειμωνιάτικα βράδια μέ νεαρούς 
πού ἔστεκαν ἐκεῖ στιβαγμένοι γιά νά 
τραγουδήσουν, ἐνῶ ὁ Ἀγγελής ἔπαιζε 
μπουζούκι. Κι ὅταν ἀκούγανε οἱ 
περαστικοί, χαιρόντουσαν 
τούς χαιρετοῦσαν χαρού-
μενα καί πολλές φορές 
χάζευαν ἀκούγοντας τά 

«Ἐνθύμιον»
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου 

κ.   Ἰ γ ν α τ ί ο υ
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νέα ῥεμπέτικα τραγούδια ἀπ’ τίς φωνές τῶν 
νέων κι ἀπ’ τό γλυκόλαλο μπουζούκι τοῦ 
Ἀγγελῆ. Τότε, χαιρόταν καί ἡ κυρά Καλλιόπη 
ἀκούγοντας τά τραγούδια, καί τοῦ συγχω-
ροῦσε τό θόρυβο τοῦ σφυριοῦ. 

Ἡ κυρά Καλλιόπη ἡ Χριστοδουλίνα, εἶχε 
ἕνα ἐξαιρετικό χάρισμα. Ἔπλεκε δαντέλλες μέ 
τό βελονάκι. Ἦταν ἀριστοτέχνις. Ἤξερε ὅλα 
τά γνωστά σχέδια, κι εἶχε στό νοῦ της, ἄλλα 
χιλιάδες τέτοια. Ἦταν ἱκανή νά αὐτοσχεδιάσῃ, 
νά τροποποιήσῃ, ἤ νά πλουτίσῃ ἕνα σχέδιο. 
Ἀγαποῦσε πολύ αὐτό πού ἔκανε καί ἐμπνεό-
ταν, δημιουργοῦσε καί καμάρωνε τή δουλειά 
της. Μπαινόβγαιναν οἱ κοπέλλες γιά νά τούς 
πλέξῃ μέ τό βελονάκι της, ἕνα ὄμορφο γιακά 
γιά καλοκαιρινό φόρεμα, ἤ δαντέλλες, μπιρ-
μπίλια γιά τήν προῖκα 
τους. Δαντέλλες γιά μα-
ξιλάρια, γιά σεντόνια, 
ἀλλά καί γιά δισκόπανα, 
πετσετάκια τοῦ κερά-
σματος ὥς καί ὁλόκλη-
ρα μεγάλα τραπεζομά-
ντηλα. Αὐτό ὅμως πού 
ἦταν ἐκπληκτικό σ’ αὐτή 
τήν γυναῖκα, ἦταν ὅτι 
πάντα δώριζε καί στά 
φτωχά κορίτσια ἀπό 
ἕνα ἐργόχειρο γιά νά 
τήν θυμοῦνται. Κι ἔλε-
γε χαρακτηριστικά: «Θέλω νά μέ θυμοῦνται, 
ὅταν πεθάνω καί νά λένε αὐτό μοῦ τό ἔπλε-
ξε ἡ κυρά - Καλλιόπη. Αὐτό μοῦ τό χάρισε 
ἡ Χριστοδουλίνα». Καί μάλιστα δίκαιη ὅπως 
ἦταν, ἔλεγε πολύ συχνά, ὅτι «μή νομίζῃς, ὅλες 
μέ τόν τρόπο τους τό ξεπληρώνουν». Τά κα-
μαρώνουν στρωμένα στό σπίτι τους καί χαί-
ρονται. Κι αὐτή ἡ χαρά εἶναι τό δῶρο μου, 
ἡ ἀμοιβή μου. Κι ὅταν πέθανε ὅλες λέγανε. 
Πέθανε ἡ Χριστοδουλίνα; Ἔχω ἐργόχειρα ἀπ’ 
τά χέρια της! 

Ἐγώ τότε ἤμουν μικρό παιδί τοῦ Δημοτι-
κοῦ. Ἔζησα ἀπό κοντά τά τελευταῖα χρόνια 
της, ὅταν πήγαινα στό κουρεῖο τοῦ Θείου. 
Ὥς τήν τελευταία στιγμή ἔπλεκε. Δόξαζε τό 
Θεό πού τῆς ἄφησε τά χέρια καί τά μάτια καί 

ἔπλεκε. «Γιατί πῶς θά περνοῦσε ἡ ὥρα;». Ἡ 
ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὅταν ὁ τεχνίτης δημιουργεῖ, 
ἔχει αὐτή τή μεγάλη χαρά. Νά βλέπῃ τά ἔργα 
του καί νά χαίρεται. Νά ἀγωνίζεται νά βγῇ 
κάτι καλό ἀπ’ τά χέρια του, πού θά τό χαρῇ 
πρῶτα ὁ ἴδιος, καί πού θά μείνῃ καί στούς 
ἐπιγενομένους τῶν ἐρχομένων γενεῶν. Αὐτό 
τό στοιχεῖο τό βλέπουμε ἔντονο σ’ ὅλους 
τούς ἀνθρώπους. Οἱ μεγάλοι ἄνθρωποι ὅλων 
τῶν ἐποχῶν ἄφησαν πίσω τους τά ἔργα τους, 
κι ἔγραψαν ἀνεξίτηλο τό ὄνομά τους στήν 
ἀνθρώπινη ἱστορία.

Σέ σμικρογραφία αὐτό τό εἴδαμε πρῶτα 
στίς γιαγιάδες μας. Ὅλες θέλανε ν’ ἀφήσουν 
πίσω ἔργα τῶν χειρῶν τους, γιά νά τά βλέ-
πουν τά παιδιά τους, καί τά ἐγγόνια τους καί 

νά δακρύζουν καί νά 
λένε μέ καμάρι. Αὐτό 
τό εἶχε πλέξει, τό εἶχε 
κεντήσει ἡ μαμά μου, ἡ 
γιαγιά μου. Τούς ἔφθανε 
αὐτό. Νά περάσῃ στούς 
ἀνθρώπους της, στούς 
ἀνθρώπους πού ἀφήνει 
πίσω της, ἔστω καί γιά 
δύο-τρεῖς γενεές. Καί 
ὅλοι θἄχετε διαβάσει 
συγκινητικές ἱστορίες 
γιά τίς γιαγιάδες πού τίς 
πᾶνε στό Γηροκομεῖο κι 

ἀπ’ τήν ἄλλη ἐρίζουν γιά τά πράγματά τους. 
Μαλώνανε γιά τή λάμπα τῆς γιαγιᾶς. Ἤτανε 
μιά ὄμορφη λάμπα καί φιλονικοῦσαν ποι-
ός θά τήν πάρῃ. Κι ὁ μικρός ἐγγονός πού 
ἀγαποῦσε τή γιαγιά, τούς ἀφύπνησε καί 
τούς εἶπε: «Ἐγώ δέν θέλω τή λάμπα, θέλω τή 
γιαγιά μου». Ὅλοι ὅμως ξέρουμε ὅτι ἡ ἀνά-
μνησις, ἡ μνήμη, ἔχει κυρίως πνευματικές δι-
αστάσεις. Οἱ παλαιοί τό διαλαλοῦσαν αὐτό 
μέ πολύ ἁπλό ἀλλά ἔντονο καί χαριτωμένο 
τρόπο. Ἔβλεπες στά παληά σπίτια, ὄμορφα 
κάδρα μέ κεντήματα, μέ πολύχρωμα λουλού-
δια καί πουλιά, μέ μιά φωτογραφία μικρότε-
ρη στή μέση τῆς κορνίζας καί μέ κεντημένα 
γράμματα νά γράφουν «Ἐνθύμιον φιλίας» ἤ 
«ἐμπόδιον λήθης» ἤ ἄλλα παρόμοια κι ἔλε-
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γες: ἔμεινε λοιπόν αὐτό τό κάδρο νά θυμίζῃ 
συγγένειες, φιλίες, σχέσεις, παληές πού ὁ 
χρόνος τίς ἄλλαξε; Ἔτσι γινόταν καί γίνε-
ται πάντα στά σπίτια καί στίς καρδιές τῶν 
ἀνθρώπων. 

Ἡ Ἐκκλησία ὅμως δίνει τήν Θεολογική 
διάστασι τῆς μνήμης. Μνημονεύει ὀνόματα, 
τελεῖ μνημόσυνα, γιορτάζει μνῆμες Ἁγίων καί 
θείων γεγονότων. Ἡ Ἐκκλησία παρακαλεῖ σάν 
τόν εὐγνώμονα ληστή «μνήσθητί μου Κύριε, 
ἐν τῇ βασιλείᾳ Σου» καί εὔχεται «Μνησθείη 
Κύριος ὁ Θεός ἐν τῇ βασιλείᾳ Αὐτοῦ, πάντο-
τε, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώ-
νων». Παρακαλεῖ τόν ἀΐδιο Τριαδικό Θεό πού 
εἶναι πάνω καί ἔξω ἀπό τό χρόνο, νά κερδή-
σουμε τήν αἰωνιότητα, νά βγοῦμε στό ὑπέρ-
χρονο καί στό αἰώνιο. Νά μή βυθισθοῦμε στή 
λήθη. Κάποιος 
Ἱερέας φίλος 
ἀγαπημένος, πού 
εἶναι καί κλινι-
κός ψυχολόγος 
ἀνεγ νωρ ισμέ -
νου κύρους, μοῦ 
ἔλεγε ὅτι ἕνας 
μεγάλος εὐρω-
παῖος ψυχίατρος, 
πού ἀσχολεῖται 
μέ τό ἀλτσχάϊ-
μερ ἔγραψε ἕνα βιβλίο μέ τίτλο: «Θέλω νά 
μή μέ ξεχάσεις ὅταν σέ ξεχάσω». Λέει στό 
Θεό, ὅτι ἐγώ κινδυνεύω σ’ αὐτό τόν κόσμο, 
ὅπως τόσοι συνάνθρωποί μου νά ἀρρωστή-
σω μ’ αὐτή τήν ἀρρώστεια, καί νά Σέ ξεχάσω. 
Σύ ὅμως μή μέ ξεχάσης. Σύ «μνήσθητί μου». 
Εἶναι οἰκτρό νά βλέπῃς τόν ἄλλοτε συνετό 
καί δημιουργικό ἄνθρωπο, τόν σοφό πολλές 
φορές καί παντογνώστη, νά χάνῃ τή μνήμη 
του καί νά σέ κυττάζῃ μ’ ἕνα βλέμμα χαμέ-
νο, ἀπλανές. Νά τόν κλαῖς κι αὐτός νά μή σέ 
ξέρῃ. Λυγίζουμε μπροστά σ’ αὐτό τό δεινό. 
Πήγαινε ὁ παπποῦς κάθε μέρα στό Ἵδρυμα 
καί καθόταν ὧρες κοντά στή σύζυγό του, 
πού δέν τόν ἤξερε τώρα, δέν τόν θυμόταν. 
Τῆς ἔλεγε γιά τά παληά. Τῆς μιλοῦσε γιά τά 
παιδιά, ἀλλ’ αὐτή ἀνέκφραστη ἔδειχνε νἆναι 

σ’ ἄλλους κόσμους καί νά μήν τήν ἐνδιαφέ-
ρουν αὐτά πλέον. Αὐτά τά ὁποῖα ἦταν ἡ ζωή 
της καί ἀναλισκόταν γι’ αὐτά. Κάποια μέρα 
εἶπαν στόν παπποῦ τά πρόσωπα πού ὑπη-
ρετοῦσαν τήν γιαγιά: «Δέν σᾶς καταλαβαίνει, 
δέν σᾶς γνωρίζει, γιατί ἔρχεσθε κάθε μέρα 
καί παιδεύεσθε καί στεναχωριέστε;». Κι ὁ 
παπποῦς τούς εἶπε: «Τήν ξέρω ὅμως ἐγώ». Κι 
αὐτή ἡ ἀπάντησι εἶναι μιά γερή ὑπενθύμησι 
τοῦ χρέους πού ἔχουμε γιά τούς πάσχοντες 
ἀνθρώπους μας, ἀλλά κι ἕνα γέρας, ἕνα βρα-
βεῖο, ἕνας ἔπαινος γι’ αὐτούς πού ὑπηρετοῦν 
πιστά γονεῖς καί ἄλλα μέλη τῆς οἰκογένειας μ’ 
αὐτή τήν τόσο δύσκολη ἀσθένεια.

Κατάλαβαν οἱ ἄνθρωποι τήν ἀξία τῆς 
μνήμης. Ἔγραψαν καί ἐδημιούργησαν ἀθά-
νατα ἔργα, ἔστησαν ἐπιτύμβιες στῆλες καί 

τ ρόπα ια  γ ι ά 
νά  σπάσουν 
τόν κλοιό τῆς 
μνήμης. Αὐτό 
ὅμως πού βα-
ραίνει καί πού 
ἡ Ἐκκλησία τό 
ὑπενθυμίζει μέ 
χίλιους μύριους 
τρόπους εἶναι 
νά φροντίσου-
με τήν ἀθάνατη 

ψυχή μας, ἡ ὁποία δέν ὑπόκειται σέ τέτοιες 
δοκιμασίες. Κι ὅταν ἀκόμη πρός καιρόν ἕως 
τῆς ἐξόδου μας ἀπ’ αὐτό τό βίο χάσουμε τή 
μνήμη μας, τήν μεγάλη ὥρα τῆς ἀναστάσε-
ώς μας, καί τῆς δικαιώσεως τῶν ἀγώνων μας, 
ὅπως ὁ χωλός θά τρέχῃ, κι ὁ μογγιλάλος θά 
ψάλλῃ καί θά ὁμιλῇ, ὅπως λέει ὁ Προφήτης, 
ἔτσι κι ἐμεῖς θά δοῦμε ν’ ἀνοίγωνται οἱ ὁρί-
ζοντες τοῦ νοῦ μας καί θά βλέπουμε καί θά 
γνωρίζουμε καί θά καταλαβαίνουμε τά πά-
ντα. Μέχρι τότε νά μή πάψουμε νά ἐπικα-
λούμαστε τή Θεία Μνήμη, μή πάψουμε νά 
λέμε «μνήσθητί μου Κύριε...» κι ἄς ποῦμε 
ὅλοι πού ἀναφερθήκαμε στήν ἱστορία τῆς 
κυρά - Καλλιόπης τῆς Χριστοδουλίνας, κι 
ἕνα «μνήσθητι Κύριε τῆς δούλης σου Καλ-
λιόπης».
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τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀχιλλίου Τσούτσουρα, Πρωτοσυγκέλλου τῆς  Ἱ.Μ. Λαρίσης & Τυρνάβου

Τυρνάβου καί τίς περιώνυμες σχολές τῆς 
πόλεως αὐτῆς, ἐνῶ περισσότερο ἀπό ὅλα ἡ 
πόλις αὐτή πρόσφερε δυό Νεομάρτυρες τῆς 
Πίστεως στά δύσκολα χρόνια τῆς δουλείας, 
τόν Ἅγιο Γεδεών, τόν Ὁσιομάρτυρα καί τόν 
ἔνδοξο Διδάσκαλο τῆς Ραψάνης, Ἅγιο Γεώρ-
γιο, πού θυσιάστηκαν ὀμολογῶντας τό ὄνομα 
τοῦ Κυρίου, κοντά στήν γέφυρα τοῦ Τυρνά-
βου τό ἔτος 1818.

Καυχᾶται αὐτή ἡ 
πόλη ὅμως καί γιά τίς 
θαυμάσιες ἱστορικές 
ἐκκλησίες της, μέ πρώ-
τη τήν μητρόπολη τοῦ 
Τυρνάβου, τόν σπου-
δαῖο αὐτό πέτρινο Ἱερό 
Ναό τῆς Παναγίας, τῆς 
Φανερωμένης, στό κέ-
ντρο τῆς πόλεως. Ἐκτός 
ἀπό εὐλογημένο καθί-
σταται καί πολύ ἐνδια-
φέρον τό προσκύνημά 
μας στόν ἱστορικό αὐτό 
Ναό, μέ τούς ἀνεκτίμη-
τους θησαυρούς καί τά 
ἱερά κειμήλια καί σεβά-
σματα, πού δεικνύουν 
τό πόσο ριζωμένη εἶναι 
αὐτή ἡ πίστη στίς καρ-

διές τῶν ἀνθρώπων τῆς πόλεως αὐτῆς.
Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Παναγίας τῆς Φανερω-

μένης οἰκοδομήθηκε τό 1674 ἀπό εὐλαβεῖς 
ἀνθρώπους τῆς πόλεως, στό κεντρικότατο 
αὐτό σημεῖο, στό ὁποῖο ἴσως προϋπῆρχε 
κάποιο Θεομητορικό κάθισμα, γεγονός πού 
δικαιολογεῖ τήν ἐπιμονή τῶν ὑπευθύνων νά 
ἀνεγερθεῖ ὁ ναός τῆς Θεοτόκου στό συ-
γκεκριμένο σημεῖο καί ὄχι κάπου ἀλλοῦ ἤ 
κεντρικότερα ἀκόμη, ἐπί τῆς πλατείας. Ἀσα-
φεῖς πληροφορίες λένε πώς ἀκολούθησε με-
γάλη πυρκαγιά στό κέντρο τῆς πόλεως, πού 

Δεκαπενταύγουστος καί ὁ νοῦς μας στρέ-
φεται στό ἱερό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας 

Θεοτόκου, ἐνῶ ἡ καρδιά μας πετᾶ στό εὐλο-
γημένο χωρίο τῆς Γεθσημανῆ, ἐκεῖ ὅπου ἔλα-
βαν χώρα τά θαυμάσια γεγονότα τῆς κοιμή-
σεώς της. Καί ἡ ψυχή μας φτερουγίζει ἀπό 
συγκίνηση, χαρά καί θαυμασμό, χαρά διότι ἡ 
Θεοτόκος «καί ἐν τῇ κοιμήσει τόν κόσμον 
οὐ κατέλιπε…» ἀλλά καί ἀπορία θαυμασμοῦ, 
«πῶς ἡ Παρθένος ἀπαί-
ρει ἀπό τῆς γῆς εἰς τά 
ἄνω;».

Θεομητορικό προ-
σκύνημα λοιπόν σήμε-
ρα στήν Κοίμηση τῆς 
Θεοτόκου, Πόλεις, βου-
νά, θάλασες, παιδιάδες 
καί χωριά πανηγυρίζουν 
τήν μετάστασή της 
στούς Οὐρανούς κι οἱ 
πιστοί χριστιανοί ἀγάλ-
λονται μαζί της, ἀνα-
γεννιῶνται, παίρνουν 
δύναμη ἀπό τήν γιορτή 
τῆς Παναγιᾶς καί συνε-
χίζουν τόν ἀγῶνα τῆς 
ζωῆς γιά νά φτάσουν 
ψηλά, στήν κορύφωση 
τοῦ ἀγώνα τους, στόν 
ἁγιασμό, ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου…

Ὁ Τύρναβος, ἡ ἔνδοξη καί θαυμαστή αὐτή 
πόλη ἔχει νά καυχηθεῖ γιά πολλά καί σπου-
δαία πράγματα καί γεγονότα.

Μέσα στήν ἱστορία διακρίθηκε αὐτή ἡ 
πόλη γιά τούς σπουδαίους ἐθνικούς ἀγῶνες 
της, τούς ἀκόμη σπουδαιότερους ἀνθρώ-
πους της, μεγάλους εὐεργέτες τῆς Πατρί-
δος, σπουδαίους καί σοφούς Διδασκάλους, 
Μουσικούς, Ζωγράφους καί ἀνθρώπους τοῦ 
πνεύματος, πού ἐδόξασαν τήν πατρίδα τους, 
ἐδίδαξαν στό περίφημο Ἑλληνομουσεῖο τοῦ 

Π Ρ Ο Σ Κ Υ Ν Η Μ Α

ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
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ἀσφαλῶς ἐπηρέασε ἤ καί κατέστρεψε ἐν 
μέρει τόν μεγαλόπρεπο Ναό, ὁπότε τό 1870 
ἔτσι ἤ ἀλλιῶς ἀνακαινίσθηκε μέ τήν μπροστι-
νή μεγαλειώδη προσθήκη, πού εἶναι μέ τήν 
νέα μορφή τοῦ Ναοῦ καί ἡ κεντρική εἴσο-
δός του. Ὁ Ναός χαρακτηρίζεται ἀπό τούς 
ἀρχιτέκτονες καί Ναοδόμους ὡς ἰδιαίτερος, 
ἐπιβλητικός, μεγαλοπρεπής καί πρωτότυπος 
μέ ἀρκετές διακοσμήσεις, ὁ ρυθμός του εἶναι 
τρίκλιτη βασιλική μέ τροῦλο καί κοσμεῖται 
ἀπό τό ὑψηλότερο στήν πόλη καί τήν περι-
οχή κωδονοστάσιο, πάνω στό ὁποῖο ὑπάρ-
χει τοποθετημένο μεγάλο ρολόϊ, εὐδιάκριτο 
στούς διερχομένους.

Ἀξιοθαύμαστα καί ἰδιαίτερα λειτουργικά 
στόν Ναό αὐτό φαίνονται τό πανέμορφο 
ὑψηλό, σκαλιστό ξυλόγλυπτο τέμπλο (1874), 
ὁ θαυμάσιος ζωγραφιστός, ὅπως τόν ἀποκα-
λοῦν ἄμβωνας καί ὁ ἐπιβλητικός Δεσποτικός 
θρόνος (1873), καθώς καί ἕνα πολύ παλαιό 
προσκυνητάρι τοῦ Ναοῦ μέ τέσσερα σκα-
λιστά κολονάκια, πάνω στά ὁποῖα στηρίζεται 
μικρός τρουλίσκος μέ πολλές ἀπεικονίσεις, 
κυρίως ἀνθέων καί συμβόλων.

Ὁ Ναός ἦταν καί εἶναι ἀφιερωμένος στό 
Γενέθλιο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἑορ-
τάζει στίς 8 Σεπτεμβρίου, ὅμως ἡ εὐλάβεια 

τῶν ἀνθρώπων ἐπέβαλε κυριολεκτικά νά τε-
λοῦνται πανηγυρικῶς ἐκεῖ ὅλες οἱ μεγάλες 
Θεομητορικές ἑορτές, Δοξολογίες καί Δε-
ήσεις. Ἐξάλλου καί στό παρελθόν ἐκεῖ τελέ-
σθηκαν Ἱερές Δοξολογίες, μέ τήν εὐκαιρία 
σημαντικῶν γεγονότων τῆς Πατρίδος μας 
καί τοῦ  Ἔθνους μας, τό ὁποῖο ὑπερπερισσῶς 
εὐεργέτησε καί προστάτευσε ἡ Ὑπέρμαχος 
Στρατηγός τοῦ Γένους μας.

Σχετικά μέ τήν ὀνομασία τοῦ Ναοῦ καί τό 
προσωνύμιον «Φανερωμένη» ἡ ἐπικρατοῦσα 
ἄποψη, θέλει τήν ὀνομασία αὐτή νά τήν 
ἀντλεῖ ὁ Ναός ἀπό ἀλεπάλληλα θαύματα, φα-
νερώσεις καί ἀποκαλύψεις μιᾶς θαυματουρ-
γοῦ παλαιᾶς καί ἐφεστίου ἱερᾶς εἰκόνος τῆς 
Παναγίας, πού ἐφυλάσσετο στόν Ναό ἤ καί 
ἔξω αὐτοῦ. Ὑπάρχει μέχρι σήμερα ἔντονη ἡ 
θύμιση ἐκ διηγήσεων τῶν πολύ παλαιοτέρων 
πώς γύρω στόν 18ο αἰῶνα, ὄπισθεν τοῦ πρώ-
του Ἱεροῦ Ναοῦ, ὑπῆρχε πρόχειρο σχετικά 
οἰκοδόμημα (εἰκονοστάσι), πού μέσα του φι-
λοξενοῦσε τήν παλαιά ἐφέστιο ἱερά εἰκόνα 
τῆς Βρεφοκρατούσης Παναγιᾶς, ἀγνώστου 
προελεύσεως καί ἁγιογράφου πού οἱ πιστοί 
τήν ὀνόμαζαν Ὁδηγήτρια! Μάλιστα ὁ τόπος 
αὐτός ἐθεωρεῖτο ἱερός καί ἅγιος, ὀνομαζό-
ταν κάθισμα τῆς Παναγίας, οἱ πιστοί διήρχο-
ντο ἀπό ’κεῖ καθημερινά καί προσεύχονταν, 
ἐνῶ οἱ λαμπάδες τῶν αἰτημάτων τῶν πιστῶν 
δέν ἔσβηναν οὔτε ἀργά τήν νύχτα. Τήν Πανα-
γία αὐτή τήν ἐπικαλοῦνταν ἄνδρες, γυναῖκες 
καί παιδιά σέ δύσκολες ὧρες, πολέμους, 
ἀσθένειες, λοιμούς καί κακουχίες, ἄναβαν 
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τίς κανδῆλες της ὅταν ἐπιμόνως τήν παρα-
καλοῦσαν νά φανερώσει λύσεις στά προβλή-
ματά τους καί θεραπεία στίς ἀσθένειές τους, 
ἀναφέρονταν σέ ἐκείνην ὅταν ἀντιμετώπιζαν 
δοκιμασίες καί προβλήματα μεγάλα ἤ ἀκόμη 
ὅταν ἔχαναν πολύτιμα ἀντικείμενα. Καί Ἐκεί-
νη γεμάτη ἀγάπη καί εὐσπλαχνία ἀπαντοῦσε 
μέ τόν δικό της τρόπο στά δίκαια αἰτήματα 
τῶν πιστῶν, φανερώνοντας πότε τόν τρόπο 
μέ τόν ὁποῖο θά ὑπερβοῦν οἱ ἄνθρωποι τίς 
δυσκολίες καί πότε δίδοντας τήν ἴαση καί τήν 
θεραπεία στίς πονεμένες ψυχές τῶν ἀσθενῶν 
καί τῶν ἀδυνάτων, δεικνύοντάς τους πάντο-
τε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἀπό ὅλες αὐτές τίς 
εὐεργεσίες καί τίς θαυμαστές ἀποκαλύψεις, 
οἱ ἴδιοι οἱ πιστοί φέρεται νά μετονόμασαν, ὄχι 
μέ καμιά ἰδιαίτερη πράξη ἤ τελετή, ἀλλά μέσα 
στήν καρδιά καί τήν συνείδησή τους τήν ἱερά 
εἰκόνα ἀπό Ὁδηγήτρια σέ Παναγιά Φανερω-
μένη καί τόσο ἔντονη καί βιωματική ἦταν ἡ 
ἀγάπη τους πρός τήν ἱερά αὐτή εἰκόνα τῆς 
Θεομήτορος, πού τήν μετέφεραν ἐντός τοῦ 

νέου ἱεροῦ Ναοῦ, μετονομάζοντας καί αὐτόν 
τόν ἴδιο τόν Ναό σέ Παναγία Φανερωμένη!

Ὁ Ναός ἔχει στήν διάθεσή του ἀρκετά 
ἱερά κειμήλια καί σπουδαῖες ἱερές εἰκόνες, 
πού τά τελευταῖα χρόνια συντηροῦνται καί 
ἐξέρχονται καί πάλι σέ λειτουργική χρήση, 
ὥστε νά προσκυνοῦνται ἀπό τούς πιστούς 
καί τά εἰκονιζόμενα ἱερά πρόσωπα τῶν ἁγί-
ων μας νά εὐλογοῦν τήν ζωή καί τά ἔργα 
τους. Σημαντικό εἶναι ὅτι παρά τίς ἐπιθέσεις 
πού δέχθηκε κατά καιρούς ὁ Ναός, ὅπως 
στά χρόνια της Γερμανικῆς κατοχῆς κατόρ-
θωσε καί διετήρησε πολλά ἀπό τά ἱερά κει-
μήλιά του.

Πλούσιο καί εὐλογημένο λοιπόν ἀποβαίνει 
τό προσκυνηματικό ὁδοιπορικό ἑνός πιστοῦ 
στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Παναγίας, τῆς 
Φανερωμένης τοῦ Τυρνάβου, ἀφοῦ τοῦ δί-
δεται ἡ εὐκαιρία νά προσκυνήσει ἐκτός τῶν 
ἄλλων τήν ἱερά καί χαριτόβρυτη ἁγία κάρα 
τοῦ Ὁσίου Γεδεών, τοῦ Πολιούχου τοῦ Τυρ-
νάβου, πού φυλάσσεται στόν Ἱερό Ναό, ἀλλά 
καί τήν ἐφέστιο ἱερά εἰκόνα τῆς Παναγίας, 
τῆς Φανερωμένης, πού καί σήμερα φανερώ-
νει σέ ὅλους ἐμᾶς τόν δρόμο τῆς σωτηρίας 
καί τοῦ ἁγιασμοῦ μας, δίδει τήν πολυπόθητη 
ὑγεία τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, ἀρωμα-
τίζει μέ τήν γλυκειά εὐωδία της τήν γεμάτη 
ἀπό δυσώδη πάθη ζωή μας καί μᾶς στηρίζει 
στόν καθημερινό ἀγῶνα τῆς ζωῆς, πού χωρίς 
τίς μεσιτεῖες της καί τίς δραστικότατες πρε-
σβεῖες της ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος διαρκῶς 
παραπαίει καί σίγουρα δέν μπορεῖ νά βρεῖ τό 
ἀληθινό νόημα τῆς ζωῆς.
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κε μέσα σέ κλίμα 
συγκινήσεως, τήν 
Κυριακή 12 Φε-
βρουαρίου 2017, 
τό μεσημέρι ἀπό 
τόν Ἱερό Ναό τῶν 
ἁγίων Κωνστα-
ντίνου καί Ἑλένης 
Λαρίσης, ὅπου 
χοροστάτησε ὁ 
Σεβασμιώτατος 
Μ ητ ρ ο π ολ ί τ η ς 
Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος καί συμμε-
τεῖχαν πολλοί ἱερεῖς ἀπό τήν Λάρισα καί τό 
Βελεστίνο. Στόν ἐπικήδειο λόγο του ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ἰγνάτιος ἐξῆρε 
τά πολλά χαρίσματα τοῦ ἀγαθοῦ ἱερέως καί 
τόνισε ὅτι μαζί μέ τήν καλή πρεσβυτέρα του 
ἔχτισαν τήν κατ’ οἶκον Ἐκκλησία τους, τήν 
οἰκογένειά τους καί τά παιδιά τους, τά ὁποῖα 
ἀνέθρεψαν ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρί-
ου, ἐνῶ συμπλήρωσε ὁ π. Λάμπρος εἶχε μία 
ἔμφυτη εὐγένεια καί καλωσύνη, ἀρετές μέ τίς 
ὁποῖες ἀντιμετώπιζε τόν κάθε ἕναν πονεμέ-
νο συνάνθρωπό του πού ἔφτανε κοντά του. 
Πρόθυμος, λειτουργικός καί πολύ ἐξυπηρε-
τικός ἐκάλυψε μέ τόν καλύτερο τρόπο τίς 
λειτουργικές καί πνευματικές ἀνάγκες τῶν 
ἀνθρώπων πού διηκόνησε πιστά σέ ὅποια 
θέση καί ἐάν πέρασε. Μαζί μέ τόν Σεβασμιώ-
τατο τόν μεταστάντα λευίτη ἀποχαιρέτησαν 
καί οἱ πατέρες πού ἔσπευσαν νά τόν ἀπο-
χαιρετήσουν, οἱ οἰκεῖοι του καί πλῆθος πολύ 

τοῦ λαοῦ, πού ἀγα-
ποῦσε καί τιμοῦσε 
τόν εὐλαβῆ Ἱερέα 
τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψί-
στου.

Καλό Παρά-
δεισο π. Λάμπρε, 
πολυσέβαστε καί 
ἀγαπητέ μας Γέ-
ροντα, π. Λάμπρο, 
μνήσθητι καί ἡμῶν 
τῶν ἁμαρτωλῶν!

π. Ἀχίλλιος

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τό βράδυ τοῦ Σαββά-
του 11 Φεβρουαρίου 2017, ὁ ἀείμνηστος 

καί ἤδη αὐλιζόμε-
νος στίς αὐλές τοῦ 
Κυρίου, π. Λάμπρος 
Παπαντωνίου. Ὁ 
μακαριστός ἱερεύς 
γεννήθηκε τό 1933 
στόν Ἑλληνόπυργο 
Καρδίτσης, ὅπου 
ἀνετράφη πνευ-
ματικά ὑπό τῶν 
εὐσεβῶν γονέων 

του καί τῶν πνευματικῶν του πατέρων, οἱ 
ὁποῖοι τόν γαλούχησαν στά νάματα τῆς πνευ-
ματικῆς καί ἱερατικῆς ἐναρέτου ζωῆς. Μετά 
τήν ἐγκύκλιο μόρφωσή του καί τίς ἱερατικές 
του σπουδές νυμφεύτηκε τήν καλή του Πρε-
σβυτέρα Σοφία, μέ τήν ὁποία ἀπέκτησαν τρία 
σπουδαία παιδιά καί δύο ἐγγόνια. Προσερ-
χόμενος μέ πόθο ἱερό στίς τάξεις τοῦ ἱεροῦ 
κλήρου, χειροτονήθηκε Διάκονος καί Πρε-
σβύτερος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ τό 1962 
ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Λαρίσης 
κυρό Ἰάκωβο καί ὑπηρέτησε εὐσυνείδητα καί 
μέ αὐταπάρνηση σέ πολλές ἐνορίες, μεταξύ 
τῶν ὁποίων στήν ὀρεινή Σπηλιά, στό Πουρ-
νάρι, τό Βελεστίνο καί τό Κουλούρι, ἀπό τό 
ὁποῖο καί συνταξιοδοτήθηκε ἐκ τῆς ἐνεργοῦ 
ὑπηρεσίας. Ὁ π. Λάμπρος ὑπῆρξε ἄνθρωπος 
χαριτωμένος ἀπό τόν Θεό, εὐλογημένος ἱε-
ρεύς τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας Του, εὐγενής, γλυ-
κύς, ἠσύχιος καί πράος καί γι’ αὐτό κατέστη 
καί ἰδιαίτερα ἀγα-
πητός σέ ὅλους 
τους ἐνορίτες του. 
Ἐσήκωσε μέ πολλή 
ὑπομονή τόν σταυ-
ρό τῆς δοκιμασίας 
τῆς ὑγείας του καί 
πάντοτε ἐδόξαζε 
τό ὄνομα τοῦ Ἁγί-
ου Θεοῦ.

Ἡ ἐξόδιος ἀκο-
λουθία τοῦ μετα-
στάντος τελέσθη-

(+) ΕΚΔΗΜΙΑ π. ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
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Ἤδη ἀπό τόν 4ο 
μ.Χ. α ἰώνα ὁ 

ἅγιος Γρηγόριος ὁ 
Θεολόγος ὁρίζει τήν 

ἁμαρτία ὡς «Θεοῦ ἀλλο-
τρίωσιν» καί «τό κακόν τό 

πρῶτον».[1] Ὁ ἄλλος μεγά-
λος Γρηγόριος Θεολόγος τῆς 

Ἐκκλησίας μας, ὁ Παλαμᾶς, ἀρχι-
επίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁρίζει 

ὡς ἁμαρτωλούς «τούς μή κατά τό 
Εὐαγγέλιον πολιτευομένους»[2] καί 

θεωρεῖ τήν ἁμαρτία ὡς κακό μεγαλύτερο 
ἀπό τό θάνατο: «… πλήν γάρ τῆς ἁμαρτίας 
οὐδέν τῶν ἐν βίῳ τούτῳ κακόν ὄντως, εἰ καί 
κακώσεως πρόξενον, οὐδ’ αὐτός ὁ θάνατος». 
[3]

Ἰδιαιτέρως ἡ ἁμαρτία συνδέεται ἀπό τούς 
πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν παρακοή. 
Ὅπως χαρακτηριστικά γράφει ἐπίσης ὁ ἅγιος 
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: «… Ὁ δέ παρακούων 
τοῦ Θεοῦ καί ποιῶν τήν ἁμαρτίαν καί ἀνε-
πιστρόφως αὐτῆς ἀντεχόμενος δοῦλός ἐστι 
τῆς ἁμαρτίας καί οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἀλλ’ 
ἐκ τοῦ πονηροῦ, ἥν ἔλαβεν ἐκ Θεοῦ φύσιν 
μεταπλάττων τῇ κακῇ προαιρέσει καί τῷ πα-
τρί τῆς ἀπωλείας ἐξομοιῶν. Διό καί πρός τούς 
Ἰουδαίους ἔλεγεν αὐτοῦ θέλετε ποιεῖν». [4]

Ἡ ἁμαρτία καί ἡ παρακοή εἰσήγαγαν 
στή ζωή τῆς ἀνθρωπότητας τό θάνατο. 
Ὁ Θεός δέν ἔφτιαξε τό θάνατο, διότι δέν 
ἔφτιαξε τήν ἁμαρτία. «Ὅσον γάρ ἀφίστα-
το τῆς ζωῆς [ὁ Ἀδάμ], τοσοῦτον προσήγ-
γιζε τῷ θάνατῳ. Ζωή γάρ ὁ Θεός, στέ-
ρησις δέ ζωῆς θάνατος. Ὥστε ἑαυτῷ τόν 
θάνατον ὁ Ἀδάμ διά τῆς ἀναχωρήσεως 
τοῦ Θεοῦ κατεσκεύασε, κατά τό γεγραμ-
μένον· “Οἱ μακρύνοντες ἑαυτούς ἀπό 

σοῦ ἀπολοῦνται”. Οὕτως 
οὐχί Θεός ἔκτισε θάνατον, 
ἀλλ’ ἡμεῖς ἑαυτοῖς ἐκ πο-
νηρᾶς γνώμης ἐπεσπασάμεθα». 
[5]

Ἡ ἁμαρτία, τό κακό, δέν ὑπῆρχαν στή ζωή 
τοῦ ἀνθρώπου. Εἰσῆλθαν μετά τήν παρακοή 
τῶν πρωτοπλάστων καί τή μετάληψη ἀπό τόν 
καρπό τοῦ ἀπαγορευμένου δένδρου, καθώς 
ὁ Θεός τούς εἶχε προειδοποιήσει: «ᾗ δ’ ἄν 
ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ’ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθα-
νεῖσθε» (Γεν. 2, 17). Γι’ αὐτό καί τό δένδρο 
αὐτό ὀνομάστηκε δένδρο τῆς γνώσεως τοῦ 
καλοῦ καί τοῦ κακοῦ, καθώς τότε γιά πρώ-
τη φορά στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας ὁ 
ἄνθρωπος γνώρισε καί τό κακό, ἐνῶ μέχρι 
τότε γνώριζε μόνο τό καλό, ἀφοῦ ὑπήκουε 
στό Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι τό ἀπόλυτο ἀγαθό 
καί ἡ πηγή τοῦ κάθε καλοῦ.

Μαζί μέ τήν ἁμαρτία εἰσῆλθε στόν 
ἄνθρωπο καί ἡ αἰσχύνη μαζί μέ τόν φόβο, 
ἀφοῦ μέχρι τότε «ἦσαν οἱ δύο γυμνοί, ὅ 
τε Ἀδάμ καί ἡ γυνή αὐτοῦ, καί οὐκ ᾐσχύ-
νοντο» (Γεν. 2, 25). Ὁ Ἀδάμ μετά τήν πα-
ρακοή θά πεῖ στό Θεό ὅτι Τόν φοβᾶται 
καί Τόν ντρέπεται: «τῆς φωνῆς σου ἤκου-
σα περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ καί 
ἐφοβήθην, ὅτι γυμνός εἰμι, καί ἐκρύβην» 
(Γεν. 3, 10).

Ἡ ἁμαρτία τῶν πρωτοπλάστων ἐπέφερε 
τό χωρισμό τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό Θεό καί 
τήν διάσταση ἀπ’ Αὐτόν. Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος 
ἔχασε τή θεία καί ἀγγελική κατάσταση τῆς 
ἀναμαρτησίας πού εἶχε μέχρι τότε: «Τό μηδέ 
ἁμαρτεῖν ἐστι Θεοῦ καί τῆς πρώτης ἀσυνθέ-
του φύσεως· ἁπλότης γάρ εἰρηναία καί ἀστα-
σίαστος· θαρρῶ δέ εἰπεῖν, ὅτι καί τῆς ἀγγε-
λικῆς, ἤ ὅτι ἐγγυτάτῳ τούτου, διά τήν πρός 
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στό περί ἁμαρτίας κεφάλαιο»
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τόν Θεόν ἐγγύτητα· τό δὲ ἁμαρ-
τάνειν ἀνθρώπινον, καί τῆς κάτω 

συνθέσεως· σύνθεσις γάρ, 
ἀρχή διαστάσεως». [6] Ἡ 
ἁμαρτία δέν ἦταν κάτι πού 
ὑπάρχει στήν φύση τοῦ 
ἀνθρώπου: «Ἁμαρτία ἐστί 
τοῦ καλοῦ παρεκτροπή, 
ὅ μή φύσις καί νόμος χα-

ρίζεται». [7]
Μετά τήν πτώση του, ὁ 

ἄνθρωπος βρέθηκε ἔρημος, χω-
ρίς Θεό. Ἡ ὕπαρξή του διασπά-

στηκε, κατακομματιάστηκε. Ἡ δια-
κοπή τῆς κοινωνίας του μέ τό Θεό 

ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτίας τόν 
ὁδήγησε στό νά προσπα-
θήσει νά βρεῖ κάποια στη-
ρίγματα, κάποια ὑποκατά-
στατα ψεύτικα, προσωρινά, 
προκειμένου νά σταθεῖ στά 

πόδια του καί νά ἐπιβιώσει.

Τό πρῶτο ἀπό αὐτά τά στηρίγ-
ματα, πού τό εἶχε πρόχειρο, χειροπια-
στό, ἦταν ἡ σαρκική ἡδονή. Ὅσο ζοῦσε 
στόν παράδεισο δέν εἶχε ἀνάγκη τροφῆς 
οὔτε ἄλλης σαρκικῆς ἀπόλαυσης, γιατί ὁ 

Θεός ἦταν ἡ τροφή καί ἡ ἀπόλαυσή του, ἡ 
μέθη καί ἡ χαρά του, ὁ ἄρτος, ἡ βρῶση καί ἡ 
πόση του. Οἱ ἀπολαύσεις πού τοῦ χάριζε ὁ 
Θεός ἦταν ἡ συμμετοχή στή ζωή Του, στήν 
ἀγάπη Του, στήν αἰώνια μακαριότητα. Μετά 
τήν πτώση, ὅμως, ἐπειδή ἔχασε τήν ἀπόλαυ-
ση τοῦ Θεοῦ, καταφεύγει στήν ἡδονή, μέ τήν 
ὁποία μπορεῖ νά ξεπεράσει γιά λίγες στιγμές 
τό θάνατο πού τόν κυνηγᾶ, καί νά ζήσει, ὄχι, 
ὅμως, πραγματικά, ἀλλά προσωρινά. Νά πά-

ρει μία παράταση ζωῆς θά μπορού-
σαμε νά ποῦμε. Ἡ ἡδονή τοῦ 

δίνει τήν αἴσθηση ὅτι ζεῖ. 
Ἡ αἴσθηση αὐτή, ὅμως, δι-

αρκεῖ, ὅσο διαρκεῖ ἡ ἡδονή. Μετά τήν ἀπό-
λαυση τῆς ἡδονῆς μένει στόν ἄνθρωπο ἕνα 
κενό, στό ὁποῖο κυριαρχεῖ ἡ ὀδύνη. Ἡ ψυχή 
του μένει ἀνικανοποίητη, δέν ἄλλαξε κάτι γιά 

αὐτόν, ἡ ἀπουσία τοῦ Θεοῦ δέν μπορεῖ νά γε-
μίσει. Καί ὅσο περισσότερο καταφεύγει στήν 
ἡδονή γιά νά καλύψει τό κενό τοῦ Θεοῦ ὁ 
ἄνθρωπος καί νά πάρει μία παράταση ζωῆς, 
τόσο μεγαλώνει ἡ κόλασή του, ἡ θλίψη του, 
ἡ ὀδύνη του, ἡ ἀπουσία τοῦ Θεοῦ.

Τό δεύτερο ὑποκατάστατο μέ τό 
ὁποῖο προσπάθησε ὁ ἄνθρωπος νά 
ἀναπληρώσει τό Θεό γιά νά ἐπιβι-
ώσει ἦταν τά κτίσματα. Δέν τόν 
εὐφραίνει πλέον ὁ Θεός, ψά-
χνει κάποιο κτίσμα ἤ κτῆμα, 
κάποιο ἀπόκτημα, κάτι ἔξω 
ἀπό τόν ἑαυτό του, γιά νά 
νιώσει μία προσωρινή ἀσφά-
λεια. Αὐτό τό «κάτι» μπορεῖ νά 
εἶναι κάτι πολύ χρήσιμο γιά τήν ἐπι-
βίωσή του, ὅπως μία κατοικία, ἕνα ἐργα-
λεῖο, ἕνα χρήσιμο ἀντικείμενο, ἤ κάτι ἄλλο 
πού ἁπλά τοῦ ἀρέσει, ὅπως ἕνα καλλιτεχνικό 
δημιούργημα, μία ὄμορφη ἔκταση γῆς, κάτι 
ὡραῖο καί ὄμορφο.

Τέλος, τό τρίτο πρᾶγμα μέ τό ὁποῖο 
προσπάθησε ὁ ἄνθρωπος νά ἀντικατα-
στήσει τό Θεό ἦταν ἡ λογική του, ὁ τρό-
πος σκέψης του. Ὅσο βρισκόταν σέ μία 
σχέση κοινωνίας καί συνεχοῦς ἐπικοινωνίας 
μέ τό Θεό, δέν χρειαζόταν νά μεριμνήσει 
γιά τίποτε. Ὁ Θεός τοῦ ἔδινε τά πάντα, πρίν 
ἀκόμη τά ζητήσει. Ἡ φύση, τά ζῶα, πού εἶχαν 
πλαστεῖ γιά αὐτόν, τόν ἄκουγαν, τόν ἀναγνώ-
ριζαν ὡς κυριάρχό τους. Ὅταν, ὅμως, ἡ σχέση 
του μέ τό Θεό κλονίστηκε, πλέον ὁ θάνατος 
τόν φοβίζει, ἡ φύση δέν τόν ἀναγνωρίζει ὡς 
κύριό της, τά ζῶα δέν τόν ἀκοῦνε, ἐπειδή καί 
αὐτός δέν ἄκουσε τό Θεό, τά θηρία ὁρμοῦν 
νά τόν κατασπαράξουν. Ὁ ἄνθρωπος αἰσθά-
νεται μόνος, ἀνυπεράσπιστος, καί γιά νά 
ἀντιμετωπίσει τό φόβο καί τήν ἀγωνία τοῦ 
θανάτου, τούς κινδύνους πού αἰσθάνεται ὅτι 
τόν ἀπειλοῦν, καταφεύγει ὄχι στή βοήθεια 
τοῦ Θεοῦ, ἀλλά στή λογική του. Σκέπτεται, 
ἀντί νά προσεύχεται, «τά βάζει κάτω», ὅπως 
λέμε, καί λέει, ἄν κάνω αὐτό ἤ τό ἄλλο, θά 
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ἔχω αὐτές τίς συνέπειες, καί ἔτσι τά πάντα 
τά περνᾶ ἀπό μία λογική, ἀπό μία διανοητική 
ἐπεξεργασία.

Ἐάν παρατηρήσουμε σήμερα τήν 
ἀνθρώπινη ζωή, θά δοῦμε ὅτι στη-

ρίζεται στά τρία αὐτά ὑπο-
κατάστατα. Ἐπιθυμία 
γιά ἡδονές, κτήσεις καί 
πλούτη, καί θεοποίηση 
τῆς ἀνθρώπινης διά-

νοιας κυριαρχοῦν στό 
σύγχρονο πολιτισμό μας. 

Ὅλοι μιλοῦν γιά τήν οἰκο-
νομική κρίση, ἀλλά μόνον ἡ 

Ἐκκλησία γιά τήν πνευματική 
κρίση. Μέ ἄλλα λόγια ὁ κόσμος, 

παρότι βρίσκεται 2017 χρόνια 
μετά Χριστόν, ζεῖ μέσα στίς συνέ-

πειες τῆς ἁμαρτίας, σέ μία ζωή ἁμαρ-
τητική, μεταπτωτική, φθοροποιό, βρί-

σκεται διαρκῶς σέ μία τροχιά θανάτου. Δέν 
μαρτυροῦν αὐτό καί οἱ συνεχεῖς πόλεμοι, πού 
μέχρι αὐτήν τήν ὥρα πού γράφονται αὐτές οἱ 
γραμμές μαστίζουν τήν ἀνθρωπότητα; «Πό-
θεν πόλεμοι καί μάχαι ἐν ὑμίν; οὐκ ἐντεῦθεν 
ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευομένων ἐν 
τοῖς μέλεσιν ὑμῶν; Ἐπιθυμεῖτε, καί οὐκ ἔχετε· 
φονεύετε καί ζηλοῦτε, καί οὐ δύνασθε ἐπι-
τυχεῖν· μάχεσθε καί πολεμεῖτε, καί οὐκ ἔχε-
τε, διά τό μή αἰτεῖσθαι ὑμᾶς· αἰτεῖτε καί οὐ 
λαμβάνετε, διότι, κακῶς αἰτεῖσθε, ἵνα ἐν ταῖς 
ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσετε» λέγει χαρακτηρι-
στικά ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος (4, 1-3).

Σέ αὐτή τήν κατάσταση χωρισμοῦ ἀπό τό 
Θεό καί συνεχούς ροπῆς πρός τήν ἁμαρτία 
ἡ Ἐκκλησία μᾶς προσφέρει ὡς ἀντίδοτο τόν 
Χριστό. Ὁ Χριστός κατέλυσε «τό μεσότοι-
χον τοῦ φραγμοῦ». [8] Σύμφωνα μέ τόν ἅγιο 
Μάξιμο τόν Ὁμολογητή, ὁ φραγμός εἶναι 
ἡ ἁμαρτία. «Αὕτη γάρ ἡμᾶς ἐχθρούς Θεοῦ 
κατέστησεν». [9] Ὁ ἄνθρωπος, λοιπόν, ἀγω-
νίζεται νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό αὐτά τά τρία ὑπο-
κατάστατα τῆς θείας ζωῆς, προκειμένου νά 
ἀπελευθερωθεῖ ἀπό τίς συνέπειες τῆς ἁμαρ-
τίας καί νά ἀποκαταστήσει μία πραγματική, 
μόνιμη κοινωνία μέ τό Θεό.

Πῶς γίνεται αὐτό; Πολεμώντας α) 
τίς ἡδονές μέ τήν ἐγκράτεια, β) 
τή φιλοκτημοσύνη μέ τήν ἐλε-
ημοσύνη, τή λιτότητα καί τή 
μή προσκόλληση στά ὑλικά 
ἀγαθά, καί γ) τήν ἐμπιστο-
σύνη στήν ἀνθρώπινη λογι-
κή μέ τήν ὑπακοή πού κάνει 
στήν Ἐκκλησία, χάρη στήν 
ὁποία βγαίνει ἀπό τήν λογική 
τοῦ κόσμου αὐτοῦ καί μπαίνει στήν 
λογική τοῦ Θεοῦ. Ἀγωνιζόμενος νά ἀπο-
κτήσει αὐτές τίς τρεῖς ἀρετές, μπορεῖ νά φτά-
σει σέ μία κατάσταση ἀναμαρτησίας, ἡ ὁποία 
δέν εἶναι κάτι ἀδύνατον, ἀλλά ἕνας στόχος 
πρός τόν ὁποῖο πρέπει ὅλοι μας νά τείνουμε.

Ἡ ἀπαλλαγή μας ἀπό τήν ἁμαρτία γίνεται 
σέ τρία ἐπίπεδα: Τῶν ἔργων, τῶν λόγων καί 
τῶν λογισμῶν: «τριττόν μέν τό ἁμαρτητικόν 
μέρος τῆς ψυχῆς, ἐν ἔργοις καί λόγοις καί 
λογισμοῖς εὑρισκόμενον». Μέ τόν ἀγώνα 
του ὁ ἄνθρωπος καθαρίζει τίς πέντε αἰσθή-
σεις του καί ταυτόχρονα ἀγωνίζεται νά μήν 
σφάλλει καί στούς λόγους του: «Ἐξαδικόν 
[= ἑξαπλάσιο] δέ, τό ἀναμαρτησίας καλόν. 
Ἀπταίστους γάρ τάς πέντε αἰσθήσεις καί τόν 
προφορικόν συντηρεῖν δεῖ λόγον. Ἐν οἷς ὁ μή 
πταίων, ἀνήρ φησι τέλειος, δυνατός χαλινα-
γωγῆσαι καί τά μέλη τοῦ σώματος». [10] Μέ 
τίς τρεῖς παραπάνω ἀρχές πού τοῦ προσφέ-
ρει ἡ Ἐκκλησία ἀπαλλάσσεται ἀπό τά τρία 
ψεύτικα στηρίγματα πού τόν ἐμποδίζουν νά 
κοινωνήσει ἀπευθείας μέ τό Θεό καί μπαίνει 
στήν κατάσταση πού βρισκόταν ὁ Ἀδάμ πρίν 
διωχθεῖ ἀπό τόν παράδεισο.

Συγκεκριμένα, μέ τήν ἐγκράτεια, τή σω-
φροσύνη, τή νηστεία, τήν ἀποχή ἀπό αὐτά 
πού εὐχαριστοῦν τή σάρκα, μόνη ἡδονή καί 
εὐφροσύνη του γίνεται πλέον ὁ Θεός. Ἀντί 
νά λαμβάνει μία προσωρινή «παράταση τῆς 
ζωῆς», εἰσέρχεται στήν ἀληθινή ζωή, στήν 
πραγματική ἀπόλαυση, στήν ἀπόλαυση τοῦ 
Θεοῦ.

Μέ τήν ἐλεημοσύνη καί τή λιτότητα ἀπαλ-
λάσσεται ἀπό τά δεσμά τῆς κτήσεως ὑλικῶν 
πραγμάτων καί ἀνταλλάσσει τά φθαρτά μέ 
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τά ἄφθαρτα: «Ἄν οὖν ἐνταῦθα τῷ 
Υἱῷ τοῦ Θεοῦ διά τῶν ἔργων 

ὁμοιώσῃς λήψῃ, τῷ φωτί τῆς 
τοῦ Ὑψίστου δόξης περιλα-
μπόμενος καί συνδιαιωνί-
ζων ἐκείνοις, μεθ’ ὧν ἔσται 
Χριστός ὁ Θεός ἐν μέσῳ 
θεῶν, διαδούς τάς ἀξίας 
τῆς ἀϊδίου μακαριότη-

τος». [11] Ὅταν μάλιστα ὁ 
ἄνθρωπος ἀπαλλαγεῖ τελείως 

ἀπό ὅλα τά ὑλικά, ὅπως π.χ. οἱ 
πατέρες πού ζοῦσαν στήν ἔρημο, 

τότε ὁ Θεός γίνεται γιά αὐτόν καί 
τροφή καί ἔνδυμα καί φῶς, τά πά-

ντα.
Τέλος ἡ ὑπακοή σπά-

ζει τά δεσμά τῆς λογικῆς, 
ἀπαλλάσσει τόν ἄνθρωπο 
ἀπό τό δικό του ἁμαρτωλό 
καί ἐμπαθές θέλημα, καί τόν 

εἰσάγει στό ρεῦμα τοῦ θελή-
ματος τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό τό λόγο 

οἱ πατέρες τονίζουν τήν ἀναγκαιότητα 
τοῦ πνευματικοῦ πατρός καί τῆς ὑπακοῆς 
σέ αὐτόν: «Σπεύσεις δέ διά παντός τοῦ 
βίου πνευματικόν πατέρα ἔχειν, καί ἐξαγ-
γέλλειν αὐτῷ πᾶν ἁμάρτημα, καί πάντα λογι-

σμόν, καί λαμβάνειν παρ’ αὐτοῦ τήν ἰατρείαν 
καί τήν ἄφεσιν· αὐτοῖς γάρ ἐδόθη λύειν καί 
δεσμεῖν ψυχάς…», τονίζει ὁ ἅγιος Γρηγόρι-
ος ὁ Παλαμᾶς.[12] Κάθε συνάντηση μέ τόν 
Γέροντα εἶναι μία προφητική, μία ἀποκαλυπτι-
κή συνάντηση, ὅπως πήγαινε ὁ λαός στούς 
Προφῆτες καί μάθαινε αὐτά πού θά γίνουν 
στό μέλλον, τί πρέπει νά κάνει, γιά νά εἶναι 
σύμφωνος μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Κάθε 
ἄλλη ἐνέργεια εἶναι ἐγωκεντρική κίνηση πού 

ἀφορᾶ στό ἀρρωστημένο ἐγώ καί 
ὄχι στό σύ τῆς φιλανθρω-

πίας καί φιλαδελφίας. 
Ἐξάλλου ἡ ὄψη τοῦ προ-

σώπου καθρεφτίζει τόν κόσμο τῆς ψυχῆς.
Μέ βάση, λοιπόν, αὐτόν τόν τριπλό ἀγώνα 

ὁ ἄνθρωπος σπάζει τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας, 
ἀπελευθερώνεται ἀπό αὐτήν καί μεταμορφώ-

νει ὁλόκληρη τήν ὕπαρξή του, καθιστώντάς 
την δοχεῖο τῶν ἐνεργειῶν τῆς θείας χάριτος. 
Ἔτσι θά ἀποκτήσει «καρδίαν κεκραμένην τοῦ 
Πνεύματος», καί θά ἀξιωθεῖ νά δεῖ τή δόξα 
τῆς θεότητας, «καθ’ ἥν [ὁ Κύριος] ἥξει πά-
ντας περιλάμψων τούς υἱούς τοῦ μέλλοντος 
αἰῶνος ὡς Πατήρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, 
μᾶλλον δέ διηνεκές καί ἀδιάδοχον τό 
φῶς ἐμποιήσων, καί αὐτούς τούς με-
τέχοντας τοῦ φωτός ἐκείνου ἄλλους 
ἡλίους ἀπειργασόμενος». [13]

 

[1] Ἔπη Θεολογικά, Ποίημα Η΄, PG 37, 662 καί Ποίη-

μα Ι΄, PG 37, 691.

[2] Ὁμιλία ΜΕ΄ Εἰς τήν Β΄ Κυριακήν τοῦ Λουκᾶ, ΕΠΕ 

11, 76.

[3] Ὁμιλία ΙΣΤ΄ Περί τῆς κατά σάρκα Οἰκονομίας τοῦ 

… Ἰησοῦ Χριστοῦ, PG 151, 213 C.

[4] Ὁμιλία ΜΕ΄ Εἰς τήν Β΄ Κυριακήν τοῦ Λουκᾶ, ΕΠΕ 

11, 76.

[5] Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ὁμιλία ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτι-

ος τῶν κακῶν ὁ Θεός, 7, PG 31, 345 A.

[6] Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος 40, Εἰς τό Ἅγιον Βά-

πτισμα, PG 35, 365B-C.

[7] Γρηγορίου Θεολόγου, Ἔπη Θεολογικά, Ποίημα 34, 

PG 37, 957.

[8] Ἐφ. 2, 14.

[9] Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Πεύσεις καί ἀποκρί-

σεις, ΕΠΕ 14Α, 100-103.

[10] Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Ἕτερα κεφάλαια, PG 90, 

1405, 18 B.

[11] Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὁμιλία ΜΕ΄ εἰς τό τῆς Β΄ 

Κυριακῆς τοῦ Λουκᾶ, ΕΠΕ 11, 82-84.

[12] Δεκάλογος τῆς κατά Χριστόν νομοθεσίας, PG 

150, 1096D – 1097B.

[13] Γρηγορίου Παλαμᾶ, Λόγος ἀντιρρητικός Α΄, 1, 6 

ΕΠΕ 5, 166.
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Κατανυκτικές παρουσίες...

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία κατά τή διάρκεια τῆς 
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὅρισε νά τελεῖται ἡ 
Ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, μέ 
τούς ὡραιότατους ὕμνους πού ὁμιλοῦν περί 
νηστείας, μετανοίας, ταπεινοφροσύνης, ἀσκή-
σεως καί καλλιεργοῦν στίς ψυχές ἀγωνιστική 
καί κατανυκτική δοξολογική διάθεση.

Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία, ἔχει τήν παράδο-
ση νά τελεῖ τούς Ἑσπερινούς αὐτούς, δίδοντας 
παράλληλα τήν εὐκαιρία στούς πιστούς, νά 
ἀκούσουν καί τό Λόγο τοῦ Θεοῦ, μέσα ἀπό 
τά Ἑσπερινά Κηρύγματα.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. 
Ἰγνάτιος, ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καί φέτος με-
ρίμνησε νά προσκαλέσει στήν πόλη τοῦ Ἁγί-
ου Ἀχιλλίου ἐξαίρετους ὁμιλητές, οἱ ὁποῖοι μέ 
τόν λόγο καί τήν παρουσία τούς ἐνίσχυσαν 
τούς πιστούς της μητροπολιτικῆς μας περι-
φερείας, δίδοντάς τους πλούσια πνευματική 
τροφή. 

Στόν κατανυκτικό τῆς Συγχωρήσεως πού 
τελέστηκε στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό 

τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου χοροστάτησε καί μίλησε 
μέ θέμα: Δακρύων καθαρσίων καί γλυκερῶν 
ἡ περίοδος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Προικονήσου κ. Ἰωσήφ.

Ἀκολούθησαν οἱ κατανυκτικοί ἑσπερινοί 
στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου μέ ὁμι-
λητές, α) τόν καθηγούμενο τῆς Μονῆς Βατο-
παιδίου Γέροντα Ἐφραίμ, μέ θέμα: Τό μεγαλεῖο 
τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, β) τόν καθηγούμενο τῆς 
Μονῆς Ξενοφῶντος Γέροντα Ἀλέξιο, μέ θέμα: 
Ἡ κάθαρση τῆς ψυχῆς, γ) τόν καθηγούμενο 
τῆς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Οὔμπῳ Γέ-
ροντα Μάξιμο, μέ θέμα: Ἡ καρδιά, ὁ ἔσω οὐρα-
νός, δ) τόν καθηγούμενο τῆς Μονῆς Σίμωνος 
Πέτρας Γέροντα Ἐλισσαῖο, μέ θέμα: Τά κλειδιά 
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ: Ἐλπίδα καί μετάνοια 
καί ε) τόν π. Ἀνδρέα Κονάνο, μέ θέμα: Οἱ λο-
γισμοί τοῦ κόσμου καί ἡ γαλήνη τοῦ Χριστοῦ.

Ἄς εὐχηθοῦμε τά λόγια τῶν πατέρων τῆς 
Ἐκκλησίας μας νά μετατραποῦν σέ βίωμά 
μας οὕτως ὥστε νά καρποφορεῖ ὁ λόγος τοῦ 
Θεοῦ στίς ψυχές μας.
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Κάθε χρόνο στίς 25 Μαρτίου τιμοῦμε καί 
γιορτάζουμε τόν ξεσηκωμό τῶν ὑπόδουλων 
Ἑλλήνων κατά τοῦ Τούρκου δυνάστη γιά ἐλευ-
θερία 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 « Τή Ὑπερμάχω Στρατηγῶ τά νικη-
τήρια». Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε… Εὐαγγελί-
ζου γῆ χαράν μεγάλην…

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ
Ἀνήκουμε σέ μία χώρα πού εἶναι μικρή στό 

χῶρο, ἀλλά ἀπέραντη στό χρόνο. Εἶναι μία 
φλούδα γῆς καί ὅπως τήν προσδιόρισε ὁ Γε-
ώργιος Σεφέρης, εἶναι ἕνα πέτρινο ἀκρωτήρι 
στή Μεσόγειο πού δέν ἔχει ἄλλο ἀγαθό παρά 
τόν ἀγώνα 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 κα-
τηχητόπουλα ὅλων τῶν ἐνοριῶν τῆς Μητρο-
πόλεώς μας μέ παλμό καί ἐνθουσιασμό, ὑπό 
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τήν ἐπίβλεψη τῶν ἀξίων κατηχητῶν καί κυρίως 
τῆς ὑπευθύνου της ἑορτῆς κ. Μαρίας Παπα-
καλούση, ἔδωσαν τά δικά τους μηνύματα στή 
σύγχρονη κοινωνία μας.

Ποιήματα, δρώμενα, χορευτικά, παραδοσι-
ακές ἐνδυμασίες, οἱ παρουσιαστές μας, χορω-
δίες, μουσική πανδαισία…

Ὁ κόσμος συμμετεῖχε στήν ἑορταστι-
κή ἀτμόσφαιρα τόσο μέ τήν παρουσία τοῦ 
ὅσο καί μέ τό θερμό χειροκρότημα… ἐνῶ 

ὁ πνευματικός μας Πατέρας, ὁ σεπτός μας 
Ποιμενάρχης κ. Ἰγνάτιος ἔλαβε στό τέλος τῆς 
γιορτῆς τόν λόγο καί συνεχάρη ὅλους τους 
διοργανωτές, τονίζοντας ἰδιαίτερα τήν ἀξία 
τῆς ἀληθινῆς γνώσης τῶν ἱστορικῶν γεγο-
νότων οὕτως ὥστε τά παιδιά μας νά μαθαί-
νουν τήν αὐθεντική ἱστορία στούς χώρους 
τῆς παιδείας. Σιγά σιγά καί ἀφοῦ πρωτίστως 
βγάλαμε τήν καθιερωμένη ἀναμνηστική φω-
τογραφία, ἀρχίσαμε νά ξεστολίζουμε τήν 
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αἴθουσα πού μας παραχώρησε εὐγενῶς ἡ 
διοίκηση τοῦ Δημοτικού Ωδειου… οἱ καρέ-
κλες ἄδειασαν… ἡ αὐλαία ἔκλεισε… σκέψεις 
πολλές…

Σήμερα, πού ἡ ἱστορία φαίνεται ὅτι γράφε-
ται μέ πολύ γρήγορους ρυθμούς στήν περιο-
χή μας καί ἡ χώρα μας βιώνει μία πνευματική, 
οἰκονομική, κοινωνική καί ἠθική κρίση.

Σήμερα, πού ξαναπληρώνουμε σάν χώρα 
καί σάν λαός τήν ἄγνοια τῆς ἱστορίας μας, τό 

μήνυμα τῆς 25ης Μαρτίου εἶναι πιό ἐπίκαιρο 
ἀπό ποτέ!

Αὐτά τά παιδιά μας καλοῦν νά ἀκούσουμε, 
ἔστω καί τήν ὕστατη στιγμή, τίς θεϊκές συμ-
βουλές καί νά ἀγαπήσουμε ἀληθινά τό συνάν-
θρωπό μας, βάζοντας τό συμφέρον τοῦ συνό-
λου 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 
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ὁδηγοῦν στήν κοινωνική ἀδιαφορία καί τήν 
ἠθική κατάπτωση.

Μᾶς καλοῦν νά ἀναλάβουμε τίς εὐθύνες 
μας καί νά ἐπαναστατήσουμε ἐνάντια στόν 
κακό μας ἑαυτό! Νά βελτιωθοῦμε καί ὡς ἄτο-
μα καί ὡς πολίτες, μά περισσότερο σάν Χρι-
στιανοί!!!

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 φυ-
λάμεν κι ὅλοι μαζί καί νά μήν λέγη οὔτε ὁ δυ-
νατός «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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ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΙΟΥ

«ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΜΕΝΑ ΑΝΥΣΤΑΚΤΟΝ,
ΙΕΡΕ ΑΧΙΛΛΙΕ…»

Μέ ἰδιαίτερη 
λαμπρότητα τε-
λέσθηκε στήν 
Λ ά ρ ι σ α , τ ή ν 
παραμονή τῆς 
ἑορτῆς, ὁ πο-
λυαρχιερατικός 
ἑσπερινός τοῦ 
πολιούχου της 
Ἁγίου Ἀχιλλίου, 
χοροστατήσα-
ντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μη-

τροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. 
Ἰωάννου. Στόν Ἑσπερινό συγχοροστάτησαν 
οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες  Ὕδρας, 
Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ Ἐφραίμ, Σιδηροκά-
στρου κ. Μακάριος, Τρίκκης καί Σταγῶν κ. 
Χρυσόστομος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο-
πος Στρατονικείας κ. Στέφανος προσκεκλη-
μένοι τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. 
Ἰγνατίου, ὁ ὁποῖος διά θερμῶν λόγων εὐχα-
ρίστησε τούς Σεβασμιωτάτους Ἱεράρχες 
γιά τήν εὐλογημένη παρουσία τους καί τό 

ἱερό προκύνημά 
τους.

Πλῆθος δέ 
πιστῶν Λαρισαί-
ων μαζί μέ τόν 
ἱερό κλῆρο τῆς 
Μητροπόλεως 
Λαρ ίσης  κα ί 
πολλούς κληρι-
κούς, πού συ-
νέρρευσαν ἀπό 
κάθε γωνιά τῆς 
Ἑλλάδας, προ-
σεύχονται στόν Ἅγιο Ἀχίλλιο καί προσκυ-
νοῦν ἀπό χθές τό ἀπόγευμα, πού ἄνοιξε ἡ 
ἱερά λάρνακα, τά ἱερά καί χαριτόβρυτα λείψα-
να τοῦ Μυροβλύτου Ἁγίου μας.

Τόν Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβ.  Μητρο-
πολίτης Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος στήν 
ἐμπεριστατωμένη του ὁμιλία, ἀφοῦ εὐχα-
ρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Λαρίσης κ. Ἰγνάτιο γιά τήν πρόσκληση πού 
τοῦ ἀπηύθυνε νά συμμετάσχει στούς ἑορτα-
σμούς τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, ἀναφέρθηκε σύ-
ντομα στήν προσωπικότητα καί τόν βίο τοῦ 
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ἑορταζόμενου Ἁγίου. Συνέχισε λεγοντας, ὁ 
Ἅγιος Ἀχίλλιος εἶναι ὁ λαμπρός ἀστέρας τοῦ 
στερεώματος, ἱεράρχης καί ποιμήν γνήσιος, 
φίλος τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἄν καί πέρα-
σε δοκιμασίες, θλίψεις καί διαφόρους πει-
ρασμούς, παρέμεινε σταθερός μέ πνεῦμα 
ἀγάπης Ἰησοῦ Χριστοῦ. Παράδειγμα φωτεινό, 
ἀνθρώπου πού μοίρασε τά ὑπάρχοντά του 
στούς φτωχούς γιά νά ἀποκτήσει ἀληθινό 
πλοῦτο ἐν οὐρανοῖς. Η φήμη του, ὡς Ἀρχι-
επισκόπου Λαρίσης, ξεπέρασε τά ὅρια τῆς 
Λάρισας, τῆς Θεσσαλίας κι ἔφθασε μέχρι 
τήν Κωνσταντινούπολη καί τόν αὐτοκράτο-
ρα Μεγάλο Κωνσταντῖνο. Στό πρόσωπο τοῦ 
Ἁγίου, ὁ Αὐτοκράτορας βρῆκε τόν ὑπέρμαχο 
τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν προστάτη καί ἀρωγό 
της. Θαυμαστά ἦταν τά γεγονότα πού ἐπε-
τέλεσε κατά τή διάρκεια τῆς Α΄ Οἰκουμε-
νικῆς Συνόδου κατατροπώνοντας τόν Ἄρειο. 

Θαυμαστά κι ὅσα ἐπετέλεσε μετά τό θάνατό 
του. Τό λείψανό του καί ὁ τάφος ἦταν πήγη 
θαυμάτων καί παρηγορίας τῶν πιστῶν. Μέ τή 
βιοτή του, ἀλλά καί μέ τήν κοίμησή του ἀναγ-
γέλλει συνεχῶς τόν Ἀναστάστα Κύριο.

Κλείνοντας, ὁ Σεβασμιώτατος, ἀναφέρ-
θηκε μέ συγκίνηση στή θαυμαστή συνάντη-
ση τοῦ πολιούχου τῆς Λάρισας μέ τόν στρα-
τηλάτη καί προστάτη τῆς Θεσσαλονίκης, 
Ἅγιο Δημήτριο. Τόνισε, ἰδιαίτερα, τήν ἀγω-
νία τῶν δύο Ἁγίων γιά τήν τύχη τῶν πόλεων 
πού προστάτευαν. Ἐντούτοις, δέχθηκαν νά 
γίνει τό θέλημα τοῦ Κυρίου, πού κατέληξε 
στόν ἀξανδραποδισμό τῆς Θεσσαλονίκης, 
λόγω τῶν ἁμαρτιῶν τῶν κατοίκων τῆς πό-
λης. Εὐχήθηκε δέ σέ ὅλους τούς Λαρίσσαι-
ους, ὁ Ἅγιος Ἀχίλλιος νά τούς προστατεύει 
καί νά τούς προφυλάσσει σέ κάθε δύσκολη 
στιγμή.
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ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΙΟΥ

«ΧΑΙΡΕΙ ΕΧΟΥΣΑ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΣΕ ΑΚΟΙΜΗΤΟΝ ΦΡΟΥΡΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗΝ…»

Ὅλοι οἱ ἁπανταχοῦ τῆς Οἰκουμένης 
Λαρισαῖοι σήμερα, ἔχουν στραμ-
μένο τό μυαλό τους στό ναό τοῦ 

πολιούχου καί προστάτου τῆς Λαρίσης, τοῦ 
Ἁγίου Ἀχιλλίου τοῦ Μυροβλύτου καί Θαυμα-
τουργοῦ. Ἡμέρα χαρμόσυνος γιά τήν Θεσσα-
λική πρωτεύουσα, ἡμέρα πού ὅλοι οἱ πιστοί 
προσέρχονται εὐλαβικά στόν Ἅγιό τους γιά 
νά ἀνάψουν ἕνα κεράκι καί νά καταθέσουν τά 
αἰτήματά τους, ἐλπίζοντας στή βοήθεια τοῦ 
Ἁγίου μας, ὁ ὁποῖος δέν ἐγκατέλειψε ποτέ 
αὐτό τόν εὐλογημένο λαό.

Ἡ πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστη-
κε μέ τήν ἁρμόζουσα μεγαλοπρέπεια προ-

εξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὕδρας, 
Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ, ὅστις κήρυ-
ξε καί τόν θεῖο λόγο. Συλλειτούργησαν μαζί 
του οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Σιδη-
ροκάστρου κ. Μακάριος, Λαγκαδᾶ, Λητῆς 
καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, Θεσσαλιώτιδος καί 
Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, Τρίκκης καί 
Σταγῶν κ. Χρυσόστομος, ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Στρατονικείας κ. Στέφανος καί ὁ 
οἰκεῖος Ποιμενάρχης κ. Ἰγνάτιος.

Παρόντες ὅλοι οἱ πολιτικοί καί στρατιωτι-
κοί Ἄρχοντες τῆς Πόλεως καί τοῦ Νομοῦ, τί-
μησαν μέ τήν παρουσία τους τήν Εὔηχο Σάλ-
πιγγα τῆς Ἐκκλησίας καί συμπροσευχήθηκαν 

Τ Ο  Τ Α Λ Α Ν Τ Ο  Μ Α Ϊ Ο Σ  -  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 7 21



ἐνώπιον τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου μαζί 
μέ πλήθη Λαρισαίων καί μή πιστῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  Ὕδρας 
στόν ἰδιαίτερα πανηγυρικό καί ἐποικοδομη-
τικό του λόγο εὐχαρίστησε, ἀρχικά, τόν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης καί Τυρ-
νάβου κ. Ἰγνάτιο γιά τήν τιμητική πρόσκληση 
νά συμμετάσχει στόν ἑορτασμό τῆς Λάρισας 
γιά τόν προστάτη καί πολιοῦχο της, Ἅγιο 
Ἀχίλλιο.

Στό κήρυγμά του πρός τόν Λαρισαϊκό λαό, 
ὑπενθύμισε πώς ὁ πασχάλιος χαιρετισμός 
«Χριστός Ἀνέστη» δέν εἶναι ἕνας ἁπλός χαι-
ρετισμός πού ἐκφράζει συνήθειες καί παρα-
δόσεις τῆς ἑλληνικῆς ζωῆς ἀλλά ἀποτελεῖ 
ἔκφραση πίστης. Εἶναι βάση τῆς πίστης. «Ἄν ἡ 
Ἀνάσταση», σημείωσε χαρακτηριστικά, «δέν 
εἶναι πραγματικό γεγονός, τότε τό Εὐαγγέλιο 
εἶναι παραμύθι».

Συνεχίζοντας τό κήρυγμα τοῦ ὁ Σεβα-
σμιώτατος εἶπε πώς, ἀντίθετα μέ τήν Ἀνά-
σταση ὁ μέλλων αἰώνας ἦρθε κοντά στόν 
νῦν αἰώνα. «Ἰδοὺ τὰ πάντα καινὰ ποιῶ», θά 
διακηρύξει ὁ Θεός. Καί πράγματι μέσα στήν 
Ἀνάσταση τά πάντα φαντάζουν διαφορετι-
κά, τά πάντα εἶναι συναρπαστικά. Κάτω ἀπό 
τό Φῶς τῆς Ἀναστάσης βρίσκει νόημα ἡ 
ζωή μας. Ἄν δέν ὑπάρχει Ἀνάσταση, τότε ὁ 
ἄνθρωπος καταλήγει σκουπίδια τήν ὥρα τοῦ 
θανάτου του, ἀφοῦ τό σῶμα του θά ταφεῖ 
καί τελικά θά ἀποσυντεθεῖ. Ἡ Ἀνάσταση εἶναι 

τό πιό σταθερό θεμέλιο τῆς ἐλπίδας καί τῆς 
χαρᾶς. Γι’ αὐτό καί ἡ Ὀρθόδοξη λατρευτική 
– λειτουργική ζωή εἶναι ἔκρηξη χαρᾶς. Ἔκρη-
ξη παγκόσμιας χαρᾶς. Ὅλα πλέον ξεχειλί-
ζουν ἀπό τή βεβαίοτητα τῆς ζωῆς. Ὁ χρόνος 
πού κατευθυνόταν πρός τόν θάνατο γίνεται 
ὁ χρόνος πρός τήν αἰωνιότητα. Ὁ Χριστός 
ἀναστήθηκε με καινούριο σῶμα, σῶμα φυσι-
κό μέ σάρκα καί ὀστά, τοῦ ὁποίου ὅμως ἡ 
ὑλικότητα ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπό τή δύναμη τοῦ 
Πνεύματος. Μέ τήν Ἀνάσταση ἐκπληρώνεται 
ἡ εὐχαριστιακή ὀντότητα τοῦ ἀνθρώπου. «Τὰ 
σὰ ἐκ τῶν σῶν σοι προσφέρομεν», ἀναφωνεῖ 
ὁ ἱερέας κατά τή Θεία Λειτουργία. Ἐκείνη τή 
στιγμή ὁ ἄνθρωπος γίνετα ὄν εὐχαριστηρια-
κό, πέρα ἀπό ὄν κοινωνικό καί πολιτικό πού 
εἶναι. Προσφέρει, εὐχαριστεῖ τόν Θεό. Πραγ-
ματένει τό πρωταρχικό του ἔργο, νά μετα-
μορφώνει δηλαδή τόν κόσμο σέ εὐχαριστη-
ριακή προσφορά.

Τελειώνοντας τό κήρυγμα ὁ Σεβασμιώτα-
τος, τόνισε πώς, σ’ αὐτό τό Φῶς τῆς Ἀναστά-
σεως ἔζησε καί ὁ Ἅγιος Ἀχίλλιος. Ἀπέδειξε 
μέ τήν ὅλη βιοτή πώς ὁ Χριστός βρίσκεται 
ἑνιαίως καί ἀδιαιρέτως στόν ἄνθρωπο, ψυχῇ 
τε καί σώματι. Ἑνώνεται ὁ Θεός μέ τήν ψυχή 
καί τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου καί ἀποκτᾶ νέο 
νόημα ἡ ὕπαρξή του. Γι’ αὐτό τά σώματα τῶν 
Ἁγίων, ὅπως τό λείψανο τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου 
γίνονται νέα, τιμιώτερα, διαφορετικά.
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Η ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΙΟΥ 
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ
ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΣ

Μέ ἰδιαίτερη μεγαλοπρέπεια  σχηματίστηκε καί φέτος ἡ λιτανευτική πομπή ἀπό τόν Μη-
τροπολιτικό καί Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, εὐθύς ἀμέσως μετά τήν πολυαρχιερατική 
θεία λειτουργία.

Τά χαριτόβρυτα Λείψανα τοῦ Ἁγίου μας εὐλόγησαν ὅλη τήν πόλη, ἐνῶ ἡ στρατιωτική καί ἡ 
δημοτική φιλαρμονική ἀπέδωσαν ὄμορφα τά ἐμβατήρια πρός τιμή τοῦ Ἁγίου μας.

Ἀπό τήν Κεντρική πλατεία τῆς Λάρισας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. 
Ἰγνάτιος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τούς προσκεκλημένους Ἀρχιερεῖς γιά τήν τιμητική τους παρου-
σία, ἀπευθυνόμενος στούς Ἄρχοντες καί στό λαό τῆς πόλεως τόνισε ὅτι σήμερα ἑορτάζει ὁ 
δικός μας Ἅγιος, ὁ Ἅγιος Ἀχίλλιός μας, σήμερα ἑορτάζει ἡ δική Του πόλη, ἡ Λάρισά Του, σή-
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www.imlarisis.gr
Ἀπό 1η Μαρτίου ἕως 30 Ἀπριλίου 2017

οἱ ἐπισκέψεις στήν Ἱστοσελίδα μας ἀνῆλθαν

σέ 26.359 !
Συνεχίζουμε δυναμικά!

μερα ἑορτάζει τό σπίτι κάθε Λαρισαίου, ὅπου κι ἄν αὐτός 
εὑρίσκεται, σήμερα ἡ καρδιά μας σκιρτᾶ καί τό στόμα μας 
ἀναμέλπει δοξολογία.



ΛΗΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

Οἱ ἀκροατές τῶν ἑσπερινῶν κηρυγμάτων 
τῆς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνά-

βου ξεκίνησαν νωρίς τό πρωί ἀπό τίς ἐνορί-
ες τους μέ τελικό προορισμό τήν Ἱερά Μονή 
Προφήτου Ἡλιοῦ Σερρῶν. 

Ἐκεῖ μᾶς ὑποδέχθηκε ἡ σεβαστή Γερόντισ-
σα τῆς Μονῆς, Καθηγούμενη Ἀκυλίνα Μονα-
χή μαζί μέ τή συνοδεία της καί ὁ ἐκπρόσω-
πος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Θεολόγου, 
ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως π. Γα-
βριήλ Παλιούρας. 

Ἀφοῦ τελέστηκε ὁ πανηγυρικός ἑσπε-
ρινός, ἀκολούθησε ἡ λιτή στόν προαύλειο 
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Ἀνοῖξτε τήν πόρτα  
τῆς καρδιᾶς σας

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Μᾶς ἔχουν ἀνάγκη...

χῶρο τοῦ Μοναστηριοῦ, ἐκεῖ ὅπου ὁ Μητρο-
πολίτης μας κ. Ἰγνάτιος εὐχήθηκε στήν προσ-
λαλιά του ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τόν 
ὁποῖο διδάχθηκαν οἱ ἀκροατές τοῦ λόγου 
τοῦ Θεοῦ καί φέτος, νά γίνει ὁ ἐμπνευστής 
τῆς ζωῆς τους, ἡ δέ εὐλογημένη Κλίμακα τῶν 
ἀρετῶν νά ἀποβεῖ σωτήριος γιά τήν ζωή καί 
τά ἔργα ὅλων τῶν πιστῶν ἀκροατῶν τοῦ λό-
γου τοῦ Θεοῦ καί τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Περαίνοντας ὁ Σεβασμιώτατος τόν λόγο 

του, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη κ. 
Θεολόγο καί τή Γερόντισσα, ἔκλεισε μέ τήν 
προτροπή νά μήν μείνουμε στούς λόγους, 
ἀλλά νά σημειώσουμε πολλές πνευματικές 
ἀναβάσεις, καί μαζί μέ τήν ὑπόδειξη τοῦ 
Προφήτου νά ἀνερχόμαστε ἡμέρα τήν ἡμέ-
ρα στίς πνευματικές βαθμίδες ὥστε νά πλη-
σιάσουμε στό Ὄρος τοῦ Κυρίου καί ὄχι μό-
νον, κατά τό: «Δεῦτε ἀναβῶμεν εἰς τό ὄρος 
Κυρίου καί εἰς τόν οἶκον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν…». 
Ἀμήν.
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Ε ἶναι ὄντως θαυμαστό στίς μέρες μας 
μία συντροφιά νέων παιδιῶν μέ τήν 

καθοδήγηση μίας ἐκπληκτικῆς καθηγήτριας 
(τό ὁμολογοῦνε ὅλοι - & ἐγώ προσυπογρά-
φω ὡς ἀδελφός της) νά γυρίζουν πίσω τήν 
μηχανή τοῦ χρόνου, στήν ὄμορφη Πλάκα 
τῆς Ἀθήνας καί νά ἐνσαρκώνουν ρόλους, 
μεταφέροντάς μας στιγμές πού οἱ δικοί μας 
ἄνθρωποι μᾶς διηγοῦνταν καί μέσα ἀπό τόν 
ἑλληνικό κινηματογράφο καταφέραμε νά 
ζήσουμε.

Παιδιά γυμνασίου καί λυκείου, μέ ἀστεί-
ρευτο ταλέντο, χωρίς να λυγίσουν δευτερό-

«Ἡ γυνή νά φοβῆται 

λεπτο, μή φειδόμενοι χρόνου, μετέφεραν 
στή σκηνή τήν πραγματικά ἀνεπανάληπτη 
ταινία  «Ἡ γυνή νά φοβῆται τόν ἄνδρα». Μία 
ταινία μέ πλῆθος ἀναφορῶν στή ζωή καί 
στά προβλήματα τῆς μικροαστικῆς τάξης 
στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ἑξήντα.

— Παίρνω τό καπελάκι μου καί φεύγω!
— Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος;  Ἕνα τίποτα!
— Ἄμ, δέν τό 'φαγες τό ἀρνί, Μιχαλάκη 

μου, σ' ἔφαγε...
— Σύνελθε Ἐλενίτσα...
— Σύνελθε ἐσύ, Ἀντωνάκη...
— Ἄκουσε νά δεῖς Ἀντωνάκη μου… 

τόν  ἄνδρα»
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δέκα χρόνια μ’ ἔπρηξες «παίρνω τό καπε-
λάκι μου» καί «παίρνω τό καπελάκι μου». Ἔ, 
λοιπόν πάρε τό καπελάκι σου καί ὥρα καλή 
στήν πρύμνη σου καί ἀγέρα στά πανιά σου.

Εὐχαριστοῦμε παιδιά γι' αὐτή τήν μοναδι-
κή εὐκαιρία πού μᾶς προσφέρατε. Εὐχαρι-
στοῦμε πού χαρίσατε τό χαμόγελο σέ τόσους 
ἀνθρώπους. Εὐχαριστοῦμε πού γιά ἀκόμη 
μία φορά κάνατε κάποιους ἀπό τό κοινό νά 
θυμηθοῦν ὅτι εἶναι οἱ Ἀντωνάκηδες καί κά-
ποιες οἱ Ἐλενίτσες. Μά πιό πολύ σᾶς εὐχα-
ριστοῦμε γιατί βλέποντάς σας, εἴμασθε βέ-
βαιοι πώς οἱ θεσμοί τῆς πατρίδας μας, χάριν 

ὑμῶν, θά μείνουν πάντοτε σταθεροί καί ὅσο 
ὑπάρχετε ἐσεῖς, κανείς δέν θά μπορέσει νά 
μᾶς ὑποδουλώσει τήν θρησκεία, τήν ἱστορία 
καί τήν οἰκογένειά μας!!!

Γιατί ἐμεῖς εἴμασθε Ἕλληνες καί δέν 
παίρνουμε τό καπελάκι μας καί φεύγου-
με... παραμένουμε πιστοί στίς ἀρχές μας καί 
ἀγωνιζόμασθε!

Σ’ εὐχαριστῶ ἀγαπημένη μου ἀδελφή 
Μαρία γιά ὅτι κάνεις γιά τά παιδιά τῆς Λά-
ρισάς μας.

Ἄξιοι συγχαρητηρίων.
π. Ἰγνάτιος
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Ὁτζίτζικας, ὁ μέρμηγκας, τ’ ἀηδόνι, τ’ 
ἀγριοπερίστερο, ἡ μέλισσα τοῦ φευγά-

του σμαριοῦ, ἡ ἀρκούδα, τ’ ἀγριοκάτσικο, τ’ 
ἀγριογούρουνο, ἡ ἀγράμπελη, ὁ σκίουρος, ἡ 
χελώνα, ἡ ἀγριοφραουλιά, ὁ πεῦκος, ἡ ἀγρι-
εληά, ὁ σπῖνος, ὁ σκαντζόχοιρος, τό ἔλατο, 
τά βρῦα, ἡ πεταλούδα, ὁ δρυοκολάπτης, τό 
φίδι, ἡ ἀγριοτρανταφυλιά, τό ἐλάφι, τό πετρο-
χελίδονο, ἡ ἀλεπού, τό μανιτάρι, τό σαλιγκά-
ρι, ὁ βάτραχος, τό κυπαρίσσι, ὁ κέδρος, τό 
γαϊδουρόγκαθο, ὁ κισσός, τό μελισσόχορτο, 
ἡ καλέντουλα, τό σπουργίτι, ἡ καλέντουλα, ἡ 
λυγαριά, τό θυμάρι, ἡ ρίγανη, τό πουρνάρι, ὁ 
λῦκος κι ἄλλοι πολλοί κι ἄλλα πολλά, ἄξαφνα 
ἐνοχλήθηκαν ὄχι τό ἕνα ἀπ’ τ’ ἄλλο, μά ἀπό 
καπνό, μά ἀπό φωτιά, τούς ἦρθε παραζάλη. 
Σάστισαν τά ζωντανά μέ τά τέσσερα πόδια, 
τό ἴδιο καί ὅσα ἕρπονταν. Τά πτερωτά συ-
νάχτηκαν ἀπορημένα. Πανικός τά ἔπιασε ὅλα 
στό σούρουπο τῆς μέρας. Τί ἔπαθε τό σπί-
τι τους ἀναρωτιόντουσαν μέ τά πεταλάκια, 
τίς βελόνες καί τά φύλλα τους κατεβασμένα 
ἀπ’ τό μαράγκιασμα πού τά ’βρε ὅσα στε-
κόταν σέ κορμούς κι ὅσα θαμνάκια ἦταν. Τό 
δάσος τους, τό σπίτι τους, ὅπου ὅλους τούς 

χωροῦσε καί πέρσευε καί γι’ ἄνθρωπο περ-
πατητή καί νοικοκύρη σπιτιοῦ καί Μοναστήρι 
καί ἐξωκκλήσι, τί ἔπαθε στά ξαφνικά καλο-
καιριάτικα λίγο πρίν σκοτεινιάσει;;; Πυρκαγιά. 
Ἄλλα ἐπί τόπου τέλειωσαν τήν εὐτυχισμένη 
ἕως τώρα ἐκεῖ στό δάσος ζωούλα τους. Ἄλλα 
οὔρλιαζαν καί ἔτρεχαν νά ξεφύγουν. Ἄλλα 
ἔπεσαν γενόμενα στάχτη...

Γιά ν’ ἀκούσεις τίς ἀπορίες καί γιά νά 
δεῖς τό σάστισμα τῶν ζώων, τῶν πουλιῶν, τό 
βογγητό τοῦ μίσχου καί τό σφάδασμα τοῦ 
κορμοῦ τοῦ δέντρου μπροστά στήν συμφο-
ρά πού φέρνει ἡ φωτιά ἡ κακοσταλμένη ὄχι 
ἀπό κεραυνό, χρειάζεσαι ἄλλα ματογυάλια 
στά σαρκικά σου μάτια φτιαγμένα ἀπό ἁπλό 
εὐχαριστῶ γιά τόν Θεό τόν Πλάστη. Μπορεῖ 
νά θές καί κάτι ἀπό παιδιάστικο νά ἔχεις στά 
πολλά σου πλέον χρόνια. Μπορεῖ καί νἆσαι 
καί τρελά ἐρωτευμένος μ’ ὅσα τό χέρι σου 
καί τό μυαλό δέν δύναται νά φτιάξει. Μπορεῖ 
καί νἆσαι «ἀγγελοκρουσμένος». 

Τίς σειρῆνες τῆς Πυροσβεστικῆς, τά 
οὐρλιαχτά, τίς φωνές, τά χτυπήματα μέ τά 
κλαριά, τούς θόρυβους ἀπό τίς μάνικές, τά 
ὑδροφόρα ἀεροπλάνα, τίς πτώσεις τῶν σι-

Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΚΟΛΑΣΗ ΜΑΣ...
τῆς κ.  Ἰωάννας Δενδραμῆ



δερένιων περιφράξεων τῶν σπιτιῶν, τίς μη-
χανές τῶν αὐτοκινήτων πού σημειωτόν ἀπο-
μακρύνονταν ἀπό τόν παραδεισένιο τόπο 
πού τυλίχτηκε στήν κόλαση τῆς φωτιᾶς, τ’ 
ἀκοῦς, τά βλέπεις, σέ πονᾶνε. Γιατί εἶναι τά 
σπίτια τῶν συνανθρώπων πού κάηκαν καί 
πάλι καλοκαίρι στήν πατρίδα μας. Ὄχι σ’ 
ἕνα μόνον μέρος της. Ὄχι. Μέ στρατηγικό 
σχέδιο καί πάλι καλοκαίρι ἦρθε ἡ πύρινη 
καταστροφή σέ διαφορετικές τοὐλάχιστον 
σαράντα τοποθεσίες. 

Τά σπίτια ἦταν κόποι ζωῆς τους ἤ τῶν γο-
νιῶν τους ὁ ἰδρώτας δῶρο πανάκριβο γιά τά 
παιδιά. Τά σπίτια εἶχαν ἔπιπλα, κλινοσκεπά-
σματα, εἶχαν τοῦ νοικοκυριοῦ τά πράγματα. 
Εἶχαν φωτογραφίες ἐμπόδια στή λησμονιά 
μέ δικούς τους πού ζοῦν τώρα Ἐκεῖ ψηλά. 
Εἶχαν κοσμήματα. Εἶχαν ὅλα ὅσα οἱ ἄνθρωποι 
ἀπό ἀνάγκη καί ἀπό 
μεράκι ἔχουν στό 
ἔχειν τους. Κάποιοι 
ἰδιοκτῆτες σπιτιῶν 
πρόλαβαν κι ἔφυγαν 
μακρυά ἀπό ἐκεῖ 
πού οἱ πυροσβέ-
στες, οἱ στρατιῶτες 
κι οἱ ἐθελοντές μά-
χονταν μέ τήν πύ-
ρινη λαίλαπα γιά 
νά τήν ἐμποδίσουν 
νά φθάσει τά σπίτια. Ἦταν ἡλικιωμένοι, ἦταν 
ἀνήμποροι, ἦταν καί παιδάκια. Ἦταν κι ἑτοι-
μόγεννες. Ὁ πανικός τους μέτρο δέν ἔχει νά 
τόν μετήσεις. Οἱ λέξεις τῆς πλούσιας γλώσ-
σας μας δέν μποροῦν νά δώσουν σωστή καί 
σαφῆ πληροφόρηση γιά τό τί πέρασαν οἱ 
ἄνθρωποι ἐκεῖ στά ξαφνικά.

Ἦταν κι ἕνα ἐξωκκλῆσι. Παληό στόν καιρό. 
Πάλαιψαν οἱ φλόγες νά «φᾶνε» λυσασμένες 
τήν σκεπή του. Τρόμαξαν οἱ εἰκόνες του. Πό-
νεσε τό σήμαντρό του. Ἔβαλε τό χέρι Της ἡ 
Παναγιά ἡ Ἅγια Σκέπη κι ἔπαθε λίγα μονάχα. 
Θέ νά τό ξαναφτιάξουν ἀπ’ τό περίσσευμα 
τῆς ἀγάπης τους οἱ κάτοικοι. Ἦταν κι ἕνα Μο-
ναστήρι ἐκεῖ. Ἡ πυροσβεστική ἔδωσε ἐντολή 
νά ἐκκενωθεῖ. Ἡ διάσταση τοῦ ψυχικοῦ πό-
νου τῶν Μοναχῶν πού σφιχταγκαλιασμένα 
κρατοῦσαν ἱερά σκεύη κι εἰκόνες καί μέ μά-
τια θολά ἀπ’ τά καυτά δάκρυα καί τήν κάπνα 

ἔφευγαν ἀπό ἐκεῖ πού θέλησαν νά μείνουν 
νεκροί γιά νά ζήσουν δέν περιγράφεται. 

Οἱ πυροσβέστες ἔδωσαν κι ἀπ’ ὅσα ὁ ἑαυ-
τός τοῦ καθενός τους δέν εἶχε καί τό καλό-
σβησαν τό κακό πού βρῆκε τό Μοναστήρι. 
Οἱ Μοναχοί θέ νά ξαναπαλαίψουν γιά νά τό 
φτιάξουν σάν καί πρῶτα. Νά τό ξεπληγιάσουν. 
Νά τοῦ δώσουν καί πάλι τοῦ Φάρου τό φῶς... 
Οἱ πυροσβέστες σ’ αὐτή τή μάχη, (κι ἔδωσαν 
πάρα πολλές φέτος σ’ ὁλάκερη τήν χώρα) 
ἦταν οἱ  Ἥρωες! Τίς δάμασαν τίς ἄγριες πυ-
ρές. Ὅλοι τους ξέχασαν τήν ἀϋπνία, τήν κού-
ραση, τόν πόνο τοῦ τένοντα ἀπ’ τό βάσταγμα 
τῆς νερομάνικας. Ξέχασαν ὥς καί τίς φαμίλιες 
τους. Ἕνα μονάχα στόχευαν. Νά κάνουν μικρό-
τερη τήν καταστροφή ἀπ’ τήν ἀνθρωποβαλ-
μένη φωτιά. Οἱ ἐθελοντές μέ μεγαλεῖο ψυχῆς 
μᾶς ἔδωσαν ὅλους μας μαθήματα ζωῆς. 

Ὅλα τά σπίτια 
θέ νά ξαναγίνουν. 
Ὅπως καί ὅποτε 
ἀλλά θά ξαναγί-
νουν. Τίποτα ὅμως 
δέν θά εἶναι τό ἴδιο. 
Κάηκαν κόποι, κάη-
καν ὄνειρα, κάηκαν 
φωτογραφίες μα-
καρίων γονιῶν καί 
παιδιῶν, κάηκαν τυ-
πωμένες θύμησες 

ἀπό ἐκείνους πού δέν μποροῦν νά ξαναδώ-
σουν «παρών». Ὁ τόπος θέ νά ξαναγεμίσει 
πράσινο ἔστω καί μετά ἀπό ἀρκετά χρόνια. 
Τό οἰκοσύστημα μέ τή Θεία Πρόνοια θά ξα-
νασυσταθεῖ.

Πολύς ὁ πόνος, πολύς ὁ κόπος, πολλή ἡ 
ἀγωνία, πολύς ὁ πανικός, πολύς ὁ σπαραγ-
μός, πολύς ὁ θρῆνος, μεγάλη ἡ ἀπώλεια γιά 
τόσες ἐκτάσεις, γιά τόσες ζωοῦλες, γιά τόσο 
πράσινο, γιά τόσα κτίσματα... Ποιός μπορεῖ 
νά ἀπόλαυσε αὐτή τή μεγάλη καταστροφή; 
Ποιός μπόρεσε νά φωλιάσει στήν καρδιά 
του τόση κακία ὥστε νά βλάψει τά ἄλογα τῆς 
φύσης καί τά λογικά πλάσματα, τ’ ἀδέλφια 
του; Ποιός Κάϊν κυνηγάει τά καλοκαίρια τήν 
πατρίδα μας ἀμοιβόμενος μέ τόν θάνατο καί 
τήν καταστροφή; Μακάρι νἆναι τό τελευταῖο 
καλοκαίρι τῆς κόλασης στήν πατρίδα μας. Ὁ 
Κύριος νά μᾶς ἐλεήσει.
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ἩἌννα, μιά συμπολίτισσά μας μιά γυναί-
κα τοῦ ἐθελοντισμοῦ μέ δόσιμο ψυχῆς, 

μόλις διάβασε στήν τοπική ἐφημερίδα ὅτι ὁ 
σύλλογος καρκινοπαθῶν ζητοῦσε ἐθελόντρι-
ες, δέν δίστασε οὔτε γιά μιά στιγμή νά σηκώ-
σει τό τηλέφωνο καί νά πάρει στά γραφεῖα 
τοῦ συλλόγου. Ἀπό τήν ἄλλη γραμμή μιά κυ-
ρία μέ εὐγενική καί γλυκιά φωνή τῆς ἀπάντη-
σε, καί τῆς ἔκλεισε ραντεβού γιά συνέντευξη.

Ἡ καρδιά της χτυποῦσε δυνατά ὅταν τήν 
ἑπόμενη ἡμέρα στίς 6 τό ἀπόγευμα βρισκό-
ταν στό σύλλογο. Τήν προϋπάντησαν μέ 
μεγάλη χαρά οἱ ὑπεύθυνες ἐκεῖ κυρίες. Μιά 
ψυχολόγος τῆς πῆρε συνέντευξη. Ὅλα πήγαν 
μιά χαρά. Καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς παρα-
μονῆς της ἐκεῖ ἔρχονταν συνεχῶς ἀρκετές 
ἐθελόντριες. 

Σέ λίγο καιρό ἄρχισαν κάποια σεμινάρια 
πού ἀφοροῦσαν τό ὅλο θέμα. Ἡ Ἄννα κάθε 
φορά ρουφοῦσε μέ ὅλο της τό εἶναι ὅσα τῆς 
δίδασκαν οἱ ὑπεύθυνοι. Τρομερή ἐντύπωση 
τῆς ἔκανε ὅτι οἱ περισσότερες ἐκεῖ κυρίες 
τοῦ συλλόγου εἶχαν νοσήσει ἀπό τόν καρ-
κίνο. Παρ’ ὅλα αὐτά ὅμως ἦταν τόσο αἰσι-
όδοξες καί μέ θετική σκέψη καί ἀγάπη νά 
προσφέρουν στόν συνάνθρωπό τους, μέσα 
ἀπό τά βιώματά τους. Τελειώνοντας ἡ Ἄννα 
τά σεμινάρια μαζί μέ τούς ἄλλους ἐθελοντές 
χωρίστηκαν σέ ὁμάδες γιά τά δυό νοσοκο-
μεῖα τῆς πόλης μας. Ἡ σειρά της δέν ἄργησε 
νά ἔρθει. Ἀνυπομονοῦσε τόσο πολύ νά πάει 
ἐκεῖ κοντά τους, γιά νά προσφέρει ὅ,τι μπο-
ρεῖ. Περνώντας τήν πόρτα τοῦ νοσοκομείου 
τά συναισθήματά της ἦταν ἀνάμεικτα. Φτάνο-
ντας στό Ὀγκολογικό τμῆμα δέν πίστευε στά 
μάτια της. Ὁ διάδρομος ἦταν γεμᾶτος ἀπό 
ἀσθενεῖς. Ἐξαίρεση σέ ἡλικίες δέν ὑπῆρχε. 
Αὐτό τήν πόνεσε πάρα πολύ. Ἄνθρωποι ἀπό 
χωριά καί γειτονικές πόλεις. Ὅλοι τους περί-
μεναν μέ ὑπομονή γιά νά κάνουν τήν χημειο-
θεραπεία τους.

Ἡ Ἄννα ἄφησε τήν ἀμηχανία της στήν ἄκρη, 
φόρεσε τό πλατύ της χαμόγελο καί τούς κα-

Προίκα ψυχῆς
Γράφει ἡ κ. Μαυρίδου Καίτη

λημέρι-
σε ὅλους. Ἐκεῖνοι ἀνταποκρίθηκαν μέ χαρά 
καί τῆς τό ἀνταπέδωσαν.

Φόρεσε στήν μπλούζα της τό ταμπελάκι 
τῆς ἐθελόντριας μέ τό ὄνομά της. Ξεκλείδω-
σε τό ντουλάπι τοῦ συλλόγου γιά νά φτιάξει 
τά ζεστά ροφήματα τῶν ἀσθενῶν, ἀλλά καί 
τῶν συνοδῶν τους. Ὅλοι τους εἶχαν ἔρθει 
ἀπό τά ξημερώματα γιά τίς ἀπαραίτητες ἐξε-
τάσεις καί θά ἦταν ἐκεῖ γιά ἀρκετές ὧρες. Ἕνα 
ζεστό ρόφημα, μιά γλυκειά καλημέρα, ἕνα 
χτύπημα στήν πλάτη ὄχι ἀπό οἶκτο ἀλλά ἀπό 
ἀγάπη, μιά ζεστή κουβέντα ἦταν ἀρκετά γιά 
ὅλους ἐκείνη τήν ὥρα.

Ἡ Ἄννα ἀφοῦ ἑτοίμασε τά ζεστά ροφή-
ματα μέ πολλή ἀγάπη μπῆκε στήν αἴθουσα 
τῶν χημειοθεραπειῶν, καί ἀφοῦ τούς καλη-
μέρισε καί τούς συστήθηκε, τούς πρόσφερε 
ἕναν ἕναν μιά κούπα μέ καφέ ἤ χυμό ἤ τσάι, 
τό κουλουράκι τους καί ἕνα ἔντυπο ἀπό τό 
σύλλογο πού τούς ἀφοροῦσε.

Τόσα εὐχαριστῶ καί εὐχές πού πῆρε δέν 
πίστευε στά μάτια της. Ὅλη αὐτή ἡ χειρονο-
μία της μαζί μέ τό γλυκό της χαμόγελο ἦταν 
βάλσαμο στήν ψυχούλα τους. Ὅλοι αὐτοί 
οἱ ἄνθρωποι τῆς ἔδωσαν τόση δύναμη καί 
κουράγιο, πού παρ’ ὅλη τήν ταλαιπωρία καί 
τίς δυσκολίες πού περνοῦσαν, τό χαμόγελο 
ὑπῆρχε στά χείλη τους, ἡ πίστη στόν Θεό 
καί ἡ αἰσιοδοξία τους ὅτι μιά μέρα θά εἶναι 
καί πάλι ὑγιεῖς. Μάθημα ζωῆς γιά τήν Ἄννα καί 
γιά ὅλους μας, πού τά δικά μας προβλήματα 
φάνταζαν τόσο μικρά καί ἀνούσια, μπροστά 
στόν ἀγῶνα ζωῆς πού ἔδιναν αὐτοί οἱ ἀσθε-
νεῖς.

Πρώτη μέρα ἐθελοντισμοῦ καί ἡ Ἄννα 
ἔφυγε ἀπό ἐκεῖ προβληματισμένη μέν γιά τήν 
ἀξία τῆς ζωῆς, ἀλλά τόσο ἀνάλαφρη καί χα-
ρούμενη πού πρόσφερε καί αὐτή μιά ἀνάσα 
δροσιᾶς σέ αὐτούς τούς ἥρωες τῆς ζωῆς.

Ἀνυπομονεῖ τώρα γιά τίς ἑπόμενες συνα-
ντήσεις ἀποκομίζοντας πολλά ἀγαθά γιά τήν 
προίκα τῆς ψυχῆς της.
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Ὁἄνθρωπος πάντα ἔνιωθε τήν ἀνάγκη 
νά δημιουργήσει καί νά βελτιώσει τίς 

συνθῆκες διαβίωσής του. Ἀποτέλεσμα αὐτῆς 
τῆς ἀνάγκης ἀποτελεῖ ἡ ἐργασία, ὁ κυριότε-
ρος παράγοντας δημιουργίας καί ἐξέλιξης 
τοῦ πολιτισμοῦ. Μέ τόν ὅρο ἐργασία ἐννο-
οῦμε τή συνειδητή καταβολή ὑλικῆς ἤ πνευ-
ματικῆς προσπάθειας τοῦ ἀνθρώπου πού 
ἔχει ὡς ἀπώτερο σκοπό τήν ἱκανοποίηση τῶν 
ὑλικῶν του καί πνευματικῶν του ἀναγκῶν...

Ἡ ἐργασία ὅποια μορφή καί ἄν ἔχει προ-
σφέρει στόν ἄνθρωπο μία σειρά ἀπό σημα-
ντικές ὠφέλειες. Ἀρχικά, παρέχει στό ἄτομο 
τή δυνατότητα νά ἐξασφαλίσει ὅλα ἐκεῖνα 
τά ἀναγκαῖα στοιχεῖα πού συμβάλλουν στή 
διαβίωσή του. Ὅλες οἱ βασικές του ἀνάγκες 
ὅπως εἶναι ἡ τροφή, ἡ ἔνδυση καί ἡ κατοικία 
καλύπτονται μέσα ἀπό τήν ἐργασία. Τό ἴδιο 
ὅμως συμβαίνει καί μέ δευτερεύουσες ἀνά-
γκες ὅπως ἡ διασκέδαση καί ἡ ψυχαγωγία, 
οἱ ὁποῖες ἐξασφαλίζονται καί αὐτές ἀπό τήν 
ἐξάσκηση κάποιου ἐπαγγέλματος. Ἡ ἐργασία 
λοιπόν ἀποτελεῖ γιά τόν ἄνθρωπο ζωογόνο 
παράγοντα...

Παράλληλα, συντελεῖ στήν πνευματική 
ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου. Μέσω τῆς ἐργασίας 
διευρύνονται οἱ γνωστικοί ὁρίζοντές του καί 
ὀξύνεται ἡ κριτική του ἱκανότητα, γιατί αὐτή 
ἐνθαρρύνει τόν πνευματισμό καί τό στοχα-
σμό. Πολλές φορές ὁ ἐργαζόμενος προκειμέ-
νου νά ὁλοκληρώσει τό ἔργο του καταβάλλει 
ὅλες τίς πνευματικές του δυνάμεις. Ἔτσι, ἀσκεῖ 
τήν προσοχή, τήν παρατηρητικότητά του καί 
τή φαντασία του...

Ἡ ἐργασία εὐαισθητοποιεῖ καί ἐξευγενίζει 
ἐσωτερικά τόν ἄνθρωπο. Φέροντας σέ πέ-
ρας μία ἐργασία, ὁ ἄνθρωπος νιώθει ψυχική 
ἱκανοποίηση. Πρόκειται γιά ἕνα αἴσθημα πού 
ἐνισχύεται κατά τή διάρκεια τῆς ἐργασίας, 
γιατί πιστεύει ὅτι μέσω αὐτῆς ἐκπληρώνεται 
ὁ σκοπός του, δηλαδή νά ἐκφράσει τίς δημι-
ουργικές του ἱκανότητες.

Ἡ ἐργασία συνεισφέρει καί στήν ἀνάπτυξη 
τῆς κοινωνικότητας τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἐργα-
σία φέρνει τούς ἀνθρώπους κοντά, σέ ἐπι-
κοινωνία καί ἐπιπλέον τούς κάνει νά συνει-

Περπατῶντας ἀργά στήν προκυμαία...

δητοποιήσουν ὁ ἕνας τήν ἀνάγκη τοῦ ἄλλου. 
Ὁ ἄνθρωπος μαθαίνει νά ἀποδέχεται τό συ-
νάνθρωπό του καί νά συνεργάζεται μέ αὐτόν. 
Ἔτσι ἀναπτύσσονται κοινωνικά αἰσθήματα 
ὅπως αὐτά τῆς φιλίας, τῆς ἀλληλεγγύης καί 
τῆς ἀλληλοϋποστήριξης.

Μοῦ ἀρέσει νά ἐργάζομαι... χαίρομαι πού 
βλέπω τούς ἄλλους νά ἐργάζονται... τά ἀγαθά 
κόποις κτῶνται... χαίρομαι πού ὁ καθένας σ’ 
αὐτή τή ζωή προσπαθεῖ μέ τόν τρόπο του νά 
συνεισφέρει στήν κοινωνία καί στήν οἰκογέ-
νειά του...

Περπατῶντας ἀργά στήν προκυμαία... 
εἰκόνα μοναδική... ἐμεῖς συνήθως ἔχουμε ὡς 
εἰκόνες τούς ἀνθρώπους τοῦ μεροκάματου 
τῆς θεσσαλικῆς γῆς... σέ ἕναν ἄλλο χῶρο, θα-
λάσσιο αὐτή τή φορά, ἀντικρύζεις ἀνθρώπους 
τῶν κυμάτων, τῶν διχτυῶν, τῆς ἀνεμοδαρμέ-
νης θάλασσας... ὄντως ἄνθρωποι θαυμαστοί...

Καθίσαμε ἀρκετή ὥρα καί τους «ἐπεξερ-
γαστήκαμε...» ἐκεῖνοι ἀπτόητοι... συνέχισαν 
τήν ἐργασία τους... ἔχουν νά θρέψουν στόμα-
τα... δέν ἔχουν ἄλλη ἐπιλογή...

Φύγαμε, μά ἡ εἰκόνα τοῦ μυαλοῦ μας 
ἔσπρωχνε πάλι πίσω... Ἁλιεύς ψυχῶν καί σω-
μάτων καί ὁ Χριστός μας... στή λίμνη Γεννη-
σαρέτ... ἀγωνίστηκε... κοπίασε... ἐδίδαξε... 
περπάτησε... θαυματούργησε...

Ἁλιεῖς ἀνθρώπων καί ὅλοι ἐμεῖς... ὁ καθέ-
νας μέ τή ζωή του προσπαθεῖ νά ἁλιεύσει... 
πρός δόξαν Θεοῦ... χαίρομαι ὅταν δίπλα μου 
εἶσαι ἐσύ καί κρατᾶς σταθερά τό καλάμι καί 
τήν μπετονιά, τό δίχτυ καί τό παραγάδι... μαζί 
ἄς περπατήσουμε κι ἀπόψε ἀργά στήν προ-
κυμαία...

π. Ἰγνάτιος
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Έλα και Εσύ στην ενορία Σου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Μαθαίνοντας για τον Χριστό...

...Γνωρίζω τον εαυτό μου



Χρονικά 
Μητροπόλεως

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἰγνάτιος

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό 
στόν  Ἱ.Ν. Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου 
τοῦ νεομάρτυρος στήν ὀρεινή Ραψάνη

Μαρτίου - Ἀπριλίου 2017

Τετάρτη 1/3: (βράδυ) Τέλεσε 
ἱερά Ἀγρυπνία μέ θεία Λειτουργία 
τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, 
γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
τοῦ Πλανᾶ, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό 
Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης.

Πέμπτη 2/3: (ἀπόγευμα) Πα-
ρέστη στήν τελετή ἀπονομῆς πτυ-
χίων - προαγωγῶν τῶν Ἐθελοντῶν 
Κοινωνικῆς Πρόνοιας τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, στήν αἴθου-
σα τοῦ Δημοτικοῦ Ὠδείου Λαρίσης.

(βράδυ) Παρέστη στήν ἐκδή-
λωση πού διοργάνωσε ἡ Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαρίσης γιά 
νά τιμήσει τό συγγραφικό ἔργο 
τριῶν Λαρισαίων προσωπικοτήτων, 
τοῦ Γεωργίου Ζιαζιᾶ, τοῦ Ἐσδρᾶ 
Μωϋσῆ καί τοῦ Λάζαρου Ἀρσενίου.

Παρασκευή 3/3: (ἀπόγευμα) 
Χοροστάτησε στόν πανηγυρικό 
ἑσπερινό καί στήν Ἀκολουθία τῆς 
Α΄ Στάσης τῶν Χαιρετισμῶν καί 
κήρυξε τό θεῖο λόγο στόν παλαιό 
Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίων Θε-
οδώρων Σερρῶν, προσκεκλημένος 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν κ. 
Θεολόγου, καί στή συνέχεια ὑπο-
δέχθηκε μέ τούς ἄλλους Ἀρχιερεῖς 
τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ. 
Προκόπιο Παυλόπουλο.
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Ἀπό τήν ὑποδοχή τοῦ Τιμίου Ξύλου  
ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ξενοφῶντος  

στόν Μητροπολιτικό Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου

Ἀπό τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας  
στόν Μητροπολιτικό Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου

Ἀπό τήν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν  
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου  

στόν Μητροπολιτικό  Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου

Σάββατο 4/3: (πρωί) Συλλει-
τούργησε μέ ἄλλους Ἀρχιερεῖς 
στόν ἴδιο ἱστορικό Ἱ. Ναό καί συμ-
μετεῖχε στή λιτάνευση τῆς Εἰκόνας 
τῶν Ἁγίων Θεοδώρων.

(ἀπόγευμα) Χοροστάτησε 
στόν πανηγυρικό καί κήρυξε τό 
θεῖο λόγο στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. 
Ἁγίου Γεωργίου Νεομάρτυρος τοῦ 
ἐκ Ραψάνης στήν ὀρεινή Ραψάνη.

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας: 
(πρωί) Λειτούργησε καί κήρυξε τό 
θεῖο λόγο στόν Ἱ. Μητροπολιτικό 
Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης.

(ἀπόγευμα) Χοροστάτησε 
στόν κατανυκτικό ἑσπερινό στόν 
Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης, ὅπου 
ὁ Ἡγούμενος τῆς Μεγίστης Ἱερᾶς 
Μονῆς Βατοπαιδίου γέροντας π. 
Ἐφραίμ ἀνέπτυξε τό θέμα: «Τό με-
γαλεῖο τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς».

Τετάρτη 8/3 καί Πέμπτη 9/3: 
Συμμετεῖχε στίς ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος.

Τετάρτη 8/3: (ἀπόγευμα) Πα-
ρέστη μέ τόν Μακαριώτατο Ἀρχι-
επίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμο κι 
ἄλλους Ἀρχιερεῖς στήν παρουσία-
ση τοῦ Τόμου τῶν Πρακτικῶν τοῦ 
Δ΄ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συ-
νεδρίμου μέ θέμα: «Ἑλληνικός καί 
Εὐρωπαϊκός Διαφωτισμός».

Παρασκευή 9/3: (πρωί) Παρέ-
στη στήν τελετή παράδοσης-πα-
ραλαβῆς τῆς Διοικήσεως στό Στρα-
τιωτικό Ἐργοστάσιο 303 ΠΕΒ στή 
Λάρισα. 

(απόγευμα) Ὑποδέχθηκε ἀπό-
τμημα τοῦ Τιμίου Ξύλου ἀπό τήν 
Ἱερά Μονή Ξενοφῶντος Ἁγίου 
Ὄρους στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό 
Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης καί στή 
συνέχεια χοροστάτησε καί κήρυ-
ξε τό θεῖο λόγο στή Β΄ Στάση τῶν 
Χαιρετισμῶν στόν ἴδιο Ἱ. Ναό.
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Σάββατο 10/3: (πρωί) Τέλεσε 
τό 40νθήμερο μνημόσυνο τοῦ μα-
καριστοῦ ἱερέως π. Ζήση Γαλούση, 
πρώην Ἐφημερίου τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου 
Βασιλείου Μάνδρας, στόν Ἱ.Ν. Ἁγί-
ων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Μα-
κρυχωρίου Καρδίτσας.

(ἀπόγευμα) Χοροστάτησε 
στόν ἑσπερινό στόν Ἱ. Μητροπολι-
τικό Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης 
καί στή συνέχεια παρακολούθησε 
τήν ἐπίκαιρη ὁμιλία τοῦ π. Λουκᾶ 
Ξενοφωντινοῦ.

Κυριακή 12/3: (πρωί) Λειτούρ-
γησε στόν ἴδιο Ἱ. Ναό, ὅπου τό 
θεῖο λόγο κήρυξε ὁ π. Λουκᾶς Ξε-
νοφωντινός.

(ἀπόγευμα) Χοροστάτησε 
στόν κατανυκτικό ἑσπερινό στόν 
Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης, ὅπου 
ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξε-
νοφῶντος Ἁγίου Ὄρους γέροντας 
π. Ἀλέξιος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ 
κάθαρση τῆς ψυχῆς».

Δευτέρα 13/3: (ἀπόγευμα) Μί-
λησε κατάλληλα στήν ἐτήσια τα-
κτική Γενική Συνέλευση τῆς Λογίας 
Φιλαδελφίας καί Ἀλληλεγγύης καί 
ὅλων τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων 
Ταμείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς 
μας στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό 
Ἁγίου Ἀχιλλίου καί ἀμέσως μετά 
τέλεσε τό Μυστήριο τοῦ ἱεροῦ 
Εὐχελαίου στόν ἴδιο Ἱ. Ναό.

Τρίτη 14/3: (μεσημέρι) Δέχθη-
κε στό γραφεῖο του ἐκπροσώπους 
τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμάδας Διάσωσης 
Λαρίσης.

Τετάρτη 15/3: (πρωί) Τέλεσε 
θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμέ-
νων Τιμίων Δώρων στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων 
Θεοδώρων Λαρίσης, γιά τούς μα-
θητές καί τούς ἐκπαιδευτικούς τῶν 
Σχολείων τῆς Ἐνορίας.

Πέμπτη 23/3: (ἀπόγευμα) Πα-
ρακολούθησε τήν ἑορτή τῶν Κα-

Ἀπό τό μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου  
στόν Μητροπολιτικό Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου

Μέ ἐκπροσώπους ἀπό τήν ὁμάδα  
Ἑλληνικῆς Διάσωσης Λαρίσης

Ἀπό τήν ἑορτή τῶν κατηχητικῶν μας σχολείων  
γιά τήν 25η Μαρτίου στό Δημοτικό Ὠδεῖο  

τῆς πόλεώς μας
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Μ. Πέμπτη στόν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Νικολάου  
μέ ἀναγνῶστες καί ἱερόπαιδες

Ἀπό τήν ἐπίσημη Δοξολογία  
γιά τήν ἑορτή τῆς 25ης Μαρτίου

Μ. Παρασκευή στήν Κεντρική πλατεία  
τῆς πόλεώς μας

τηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας, ἀφιερωμένη στήν 
25η Μαρτίου 1821, στήν αἴθουσα 
τοῦ Δ.Ω.Λ., ὅπου καί μίλησε ἐπίκαι-
ρα.

Σάββατο 25/3: (πρωί) Προέ-
στη στήν ἐπίσημη δοξολογία, γιά 
τήν ἐθνική ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτί-
ου 1821, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό 
Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης, ὅπου τόν 
πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε 
ἡ Γυμνασιάρχης τοῦ 4ου Γυμνασίου 
Λαρίσης κ. Ἀγγελική Χατζηαβραάμ.

Κυριακή 2/4: (πρωί) Χοροστά-
τησε στή θεία Λειτουργία καί κή-
ρυξε τό θεῖο λόγο στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου 
Νικολάου Λαρίσης.

Στή συνέχεια ἐπισκέφθηκε 
τίς ἀθλητικές ἐγκαταστάσεις τῶν 
Ἐκπαιδευτηρίων τῆς δ. Μαίρης 
Ράπτου, ὅπου τά Κατηχητικά Σχο-
λεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας 
πραγματοποίησαν ποδοσφαιρικό 
ἀγῶνα, καί εὐλόγησε τήν προσπά-
θεια τῶν κατηχητόπαιδων.

(ἀπόγευμα) Χοροστάτησε 
στόν κατανυκτικό ἑσπερινό στόν 
Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης, 
ὅπου ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀνδρέας 
Κονᾶνος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Οἱ 
λογισμοί τοῦ κόσμου καί ἡ γαλήνη 
τοῦ Χριστοῦ».

Μ. Πέμπτη 13/4: (βράδυ) Χο-
ροστάτησε στήν Ἀκολουθία τῶν 
Παθῶν καί τῆς Σταύρωσης τοῦ 
Κυρίου στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου 
Λαρίσης.

Μ. Παρασκευή 14/4: (πρωί) 
Χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία 
τῶν Μ. Ὡρῶν καί τῆς Ἀποκαθηλώ-
σεως στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό 
Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης.

(βράδυ) Προέστη στήν Ἀκο-
λουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου 
στόν ἴδιο Ἱ. Ναό καί στήν περι-
φορά τοῦ Ἐπιταφίου πρός τήν κε-
ντρική πλατεία Λαρίσης ὅπου ἦταν 
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συγκεντρωμένοι καί οἱ Ἐπιτάφιοι 

ἄλλων ἕξι κεντρικῶν Ἐνοριῶν καί 

μίλησε ἐπίκαιρα πρός τούς χιλιά-

δες πιστούς.

Μ. Σάββατο 15/4: (βράδυ) 

Ὑποδέχθηκε τό Ἅγιον Φῶς μέ τι-

μές Ἀρχηγοῦ Κράτους στό ἀερο-

δρόμιο τῆς 110 Πτέρυγας Μάχης. 

Στή συνέχεια προέστη στήν τελετή 

τῆς Ἀναστάσεως στόν Ἱ. Μητρο-

πολιτικό Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου Λα-

ρίσης καί τέλεσε τήν Ἀναστάσιμη 

θεία Λειτουργία.

Τρίτη τῆς Διακαινησίμου 18/4: 

(πρωί) Χοροστάτησε στή θεία 

Λειτουργία στό ἱερό Παρεκκλήσιο 

τοῦ Ἐπισκοπείου, τό ὁποῖο τιμᾶται 

ἐπ’ ὀνόματι τῶν Νεοφανῶν Ἁγίων 

Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης.

Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου 

19/4: (μεσημέρι) Δέχθηκε στό 

Ἐπισκοπεῖο γιά τίς πασχάλιες εὐχές 

τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κίτρους καί 

Κατερίνης κ. Γεώργιο.

Παρασκευή τῆς Διακαινη-

σίμου 21/4: (πρωί) Λειτούργησε 

στόν Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Λαρί-

σης, ὅπου τό θεῖο λόγο κήρυξε ὁ 

Πρωτοσύγκελλος π. Ἀχίλλιος.

Παρασκευή 28/4: (πρωί) Δέ-

χθηκε στό γραφεῖο του τόν Σεβ. 

Μητροπολίτη Τρίκκης κ. Χρυσό-

στομο.

Σάββατο 29/4: (πρωί) Δέχθηκε 

στό γραφεῖο του τόν Σεβ. Μητρο-

πολίτη Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. 

Ἱερόθεο.

Ἀπό τήν ὑποδοχή τοῦ Ἁγίου Φωτός στό ἀεροδρόμιο  
τῆς 110 Πτέρυγος Μάχης

Ἀνάσταση στόν Μητροπολιτικό  
Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου

Ἀπό τήν πανήγυρη τοῦ  Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς  
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.




