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“ τά ἔσοδα

ἀπό τίς πωλήσεις

τοῦ Περιοδικοῦ διατίθενται

σέ πολύτεκνες οἰκογένειες καί

γενικά στό φιλανθρωπικό ἔργο
τῆς Μητροπόλεώς

μας”.



Ὅποιος δέν ἔχει κάνει μπάνιο στή «νόπε
τρα» δέν ξέρει ἀπό μπάνιο. Ἡ «νόπετρα» 

εἶναι μιά μεγάλη πέτρα, ἀκριβῶς κάτω ἀπ’ τόν 
Ἅγιο Νικόλα στήν φτωχή μου ἀλλά πανέμορφη 
γειτονιά. Δέν ξέρω ποιοί καί γιατί τήν ὠνόμασαν 
ἔτσι. Εἶναι μιά πέτρα πού εἶναι βυθισμένη στήν 
ἄμμο, σταθερή, ἀκίνητη, πού φθάνει ὡς εἴκοσι 
περίπου ἑκατοστά κάτω ἀπ’ τήν ἐπιφάνεια τῆς 
θάλασσας. Εἶναι ἡ μόνη πέτρα ἐκεῖ πού εἶναι 
στά ῥηχά καί ὅταν μέ τούς βοριάδες τραβιέται 
μέσα τό νερό, φθάνει σχεδόν ὥς τήν ἐπιφάνεια 
τῆς θάλασσας καί τήν βλέπεις ὁλοκάθαρα πάνω 
ἀπ’τό δρόμο νά τήν γλείφουν τά νερά, καί νά 
σοῦ δείχνουν τό σημεῖο πού βρίσκεται. Αὐτή 
ἡ πέτρα εἶναι τό προστάδιο γιά νά μαθαίνουν 
μπάνιο τά μικρά τῆς γειτονιᾶς. Αὐτό τό γλείψιμο 
τῶν κυμάτων τήν ἔχει λειάνει κι εἶναι εὔκολη. 
Ὅλα τά πιτσιρίκια ἐκεῖ πρωτομαθαίνουν βουτιές. 
Ἀνεβαίνουν κι ἀπό ’κεῖ πέφτουν. Μπορεῖ νἄβλε
πες ἐκεῖ διαγωνισμούς βουτιᾶς ἀπ’ τό πρωΐ ὥς 
τό βράδυ. Δέν κινδυνεύει κανένα παιδί ἐκεῖ, για
τί ὅπως καί νά πέσῃ, θά πέσῃ στήν ἄμμο, πού 
γύρω ἀπ’ τή «νόπετρα» εἶναι πλούσια καί πολύ 

ψιλή. Χαρές καί παιχνίδια ἐκεῖ ὅλο τό καλοκαίρι. 
Μέ τά παιδιά τῆς γειτονιᾶς, ἀγόρια καί κορίτσια. 
Ἀκουγόμαστε ὥς ἀπάνω τά σπίτια. Ὥς τά ἕντε
κα, τό πολύ δώδεκα, ἦταν ἡ «νόπετρα» ὁ τόπος 
συναντήσεώς μας στό μπάνιο. Τρελλαίναμε τόν 
κόσμο ἀπ’ τίς φωνές. Στίβος ἡ «νόπετρα» ὅμως 
πού ἀναδείκνυε τούς ἱκανούς. Τόπος συνα
ντήσεώς μας καί ἀναπτύξεως τῆς φιλίας μας ἡ 
«νόπετρα». Ἡ «νόπετρα»στά πρῶτα ἀξέχαστα 
παιδικά μας χρόνια μᾶς ἕνωνε. Γινόμαστε ἕνα. 
Ἄν ἐρχόταν πάνω στό μῶλο καμμιά μάννα πού 
ἤθελε ἕνα θέλημα κι ἀναζητοῦσε τό παιδί της, 
τό παιδί ὅπως ἦταν ἔβγαινε, φοροῦσε τό φα
νελλάκι στό βρεγμένο σῶμα του, κι ἔτρεχε γρή
γορα, νά κάνη τό θέλημα καί νά ξαναγυρίσῃ. Καί 
σέ λίγο μισοβρεγμένος, μισοστεγνωμένος, γύρι
ζε, πετοῦσε γρήγορα τό φανελλάκι στό ἀκρο
γυάλι κι ἔπεφτε. Κι ἄρχιζε νά διεκδικεῖ βουτιές 
ἀπ’ τή «νόπετρα» καί γιά τό χρόνο πού ἔλειψε. 
Ὄμορφα χρόνια. Ξένοιαστα, γεμάτα χαρά, ἀδελ
φοσύνη, ἄμιλλα, συνεργασία, ἀγάπη. Πῶς νά ξε
χάσῃς ὅλα αὐτά τά παιδιά πού ἔζησες μαζί τους 
τίς πρῶτες χαρές καί τά πρῶτα παιχνίδια σου 

Στή «νόπετρα»
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου 

κ.   Ἰ γ ν α τ ί ο υ
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σ’ αὐτό τόν κόσμο; Τ’ ἀγαπᾶς, τά συμπονᾶς, δα
κρύζεις ὅταν τά βλέπεις, ὅταν τά θυμᾶσαι.

Πιστεύω ὅτι ὅ,τι ἦταν γιά μᾶς ἡ «νόπετρα» 
εἶναι γιά ὅλα τά παιδιά τοῦ κόσμου καί ὅλων 
τῶν ἐποχῶν, ὁ τόπος τῶν πρώτων τους παιχνι
διῶν. Σύμβολο αἰώνιο ἡ «νόπετρα». Ἡ «νόπε
τρα» γιά μᾶς, ἡ φλαμουριά κι ἡ βρύση τοῦ χω
ριοῦ γι’ ἄλλα παιδιά, ἤ ὅ,τι ἄλλο γιά ἄλλα, σύμ
βολα αἰώνια, μοναδικά, ἀθάνατα. Γιά μᾶς ἦταν ἡ 
πέτρα αὐτή πού αὔριο μπορεῖ νά τήν τραβήξῃ 
ἕνα μηχάνημα καί νά τήν πάρῃ ἀπό ’κεῖ, γιά νά 
φτιαχτῇ μιά προβλήτα σύγχρονη. Ὅ,τι κι ἄν 
γίνῃ ὅμως, μιά «νόπετρα» θά ἑνώνῃ πάντα τά 
παιδιά. Ὁ χῶρος τῶν πρώτων τους παιχνιδιῶν, 
τό ἱερό ἐφαλτήριο πρός τό παιχνίδι τῆς ζωῆς. 
Μιά «νόπετρα» ἡ ζωή μας. Πού δοκιμάζει τίς 
ἱκανότητές μας, τίς ἀντοχές μας, πού ἀτσαλώνει 
τό σῶμα καί καλλιεργεῖ τήν ψυχή. Ὦ νἄμουν γιά 
λίγο ὀκτώ χρονῶν, καί νά βρισκόμουν γιά λίγο 
ἀνάμεσα σ’ ὅλα αὐτά τά παιδιά, καί νά ἀγαπιώ
μαστε καί νά μαλώνουμε καί νά πεισμώνουμε, 
νά χαλᾶμε γιά λίγο τή φιλία μας καί νά τήν ξανα
κάνουμε σ’ ἕνα λεπτό δυνατότερη καί θερμότε
ρη. Νά χτυπᾶμε καί νά μήν πονᾶμε. Νά πίνουμε 
τό θεῖο νάμα τῆς ἀληθινῆς ζωῆς. Οἱ Γονεῖς μας 
δέν εἶχαν τήν δυνατότητα νά μᾶς χαρίσουν παι
χνίδια.Ἐμεῖς ὅμως τρελλαινόμαστε μ’ αὐτά τά 
παιχνίδια. Στό μπάνιο, στό ψάρεμα, στίς παιδι
κές τρέλλες, στήν παραλία καί μόλις μεγαλώνα
με λίγο, καί φεύγαμε ἀπ’ τά ρηχά κι ἀφήναμε τή 
«νόπετρα», πάλι στήν τρελλή χαρά. Τελικά, μιά 
«νόπετρα» εἶναι ἡ ἀφετηρία καί τῆς ἐδῶ ζωῆς 
καί τῆς ἄλλης. Γιά τούς μακαρίους ἀνθρώπους 
πού θά ζήσουν αἰώνια τή χαρά τοῦ οὐρανοῦ, 

ἔτσι θἆναι ἡ αἰώνια ζωή. Ὅπως ἡ ζωή τῶν παι
δικῶν μας χρόνων, κι ἀκόμα πιό ξένοιαστη, πιό 
εὐχάριστη, πιό λαμπρή!

Δέν θἆναι μιά διαρκής ραστώνη, στήν ὁποία 
θά ἐπαναλαμβάνωνται τά ἴδια μονότονα πράγ
ματα, ἀλλά μιά ἐναλλαγή ἐκπλήξεων. Ἡ μία χαρά 
θά διαδέχεται τήν ἄλλη. Γι’ αὐτό ἀξίζει νά λα
χταρᾶμε αὐτή τή ζωή ὅπως λαχταρᾶμε τά παι
δικά μας παιχνίδια, πού μᾶς πλημμύριζαν χαρά, 
ἀγαλλίασι καί γελούσαμε, γελούσαμε, χαιρόμα
στε. Εἴθε νἆναι γιά ὅλους μας μόνιμη, αἰώνια κι 
ἀναφαίρετη αὐτή ἡ χαρά. Ὁ Κύριος μᾶς τήν 
προσφέρει. Καλούμαστε νά τήν ἀδράξουμε. 
Νά τρέξουμε νά τήν κερδίσουμε, ὅπως τρέχα
με τότε ὅταν ἤμαστε παιδιά! Τό πρωΐ ὅλο στή 
θάλασσα, ἀφοῦ τό σπίτι μας εἶναι πάνω ἀπό τή 
θάλασσα, τό μεσημέρι μέ τό ζόρι ὕπνο, γιατί 
ἡ μαμά, δέν μᾶς ἄφηνε ἔξω τό μεσημέρι, καί 
τ’ ἀπόγευμα πάλι στή θάλασσα καί παιχνίδια 
μέ τά παιδιά τῆς γειτονιᾶς. Καί τό βράδυ ὕπνο 
στήν αὐλή, μέ τόν οὐρανό πάνω μας νά μετρᾶμε 
τ’ ἀστέρια καί νά πειραζόμαστε. Ὅταν εἴχαμε 
συμφωνήσει μέ τά παιδιά τῆς γειτονιᾶς μερικά 
πρωϊνά πηγαίναμε καί γιά ψάρεμα. Μέ λίγο ζυ
μάρι μέ λάδι στά χέρια καί τό καλάμι, τρελλαί
ναμε τούς σπάρους. Ἀλλά καί στά πρῶτα ἐφη
βικά μας χρόνια, πάλι ἐκεῖ κάτω ἀπ’ τόν Ἅγιο 
Νικόλα τό μπάνιο μέ μεγάλη τρελλή παρέα ἀπ’ 
τά παιδιά τῆς γειτονιᾶς. Εἶχε ’κεῖ μπροστά μιά 
μικρή βαρκούλα, πού πότε τήν βουλιάζαμε καί 
πότε βγάζαμε τά νερά καί τήν φέρναμε στήν 
ἐπιφάνεια καί γιά νά τήν φτάνουμε, τῆς βγάζα
με τόν πύρο, ἔμπαινε μέσα κάμποσο νερό καί 
τό ξανακλείναμε, κι ἡ βάρκα χαμήλωνε λίγο καί 

Τ Ο  Τ Α Λ Α Ν Τ Ο  Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ  -  Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ  2 0 1 64



τή φτάναμε. Ἅμα 
μᾶς  βλέπανε 
αὐτοί πού εἴχανε 
τίς βάρκες μᾶς 
μαλώνανε, ἀλλά 
ἐμεῖς πέρα βρέ
χει. Ἀνεβαίναμε 
ἐκεῖ καί κάναμε 
βουτιές, ἀπ’ τά 
χαμηλά. Ὅλα τά 
παιδιά τῆς γειτο
νιᾶς. Ὅλα. Τί νά λέω ὀνόματα; Ἀγόρια κορίτσια 
μαζί. Ὅταν τό παρακάναμε καί ἀργούσαμε οἱ 
μανάδες στό μῶλο μέ φωνές, μάζευε ἡ κάθε μία 
τά παιδιά της. Ἡ μαμά μᾶς ἔλεγε τήν ὥρα. Κύτ
τα, νἆσαι ’δῶ κατά τίς μία νά πᾶς στό φοῦρνο 
νά πάρῃς τό φαΐ. Τό καλοκαίρι τά περισσότερα 
φαγητά στό φοῦρνο. Ἕνα μεγάλο ταψί, μέ γεμι
στά τή μία, τό ἴδιο ταψί μέ μελιτζάνες καί πατά
τες τήν ἄλλη, ἕνα ρικάκι στό κεραμίδι, ἕνα ταψί 
μέ γαῦρο, ἤ ἕνα ταψί κολιούς ἤ σαβρίδια. Κάθε 
μέρα, αὐτή ἡ δύσκολη ἀγγαρεία. Κι αὐτό τὄκα
νε ὁ ἀδελφός μου ὁ Μίμης πάντα μέ προθυμία. 
Ὅταν ὅμως ὁ Μίμης μεγάλωσε καί δούλευε, ὁ 
κλῆρος ἔπεσε σ’ ἐμένα. Θά πᾶμε μαζί μοὔλεγε 
ἡ Νούλη ἤ ὁ Μιλτιάδης τῆς Μαρίνας, ἤ ἡ Μηλί
τσα τῆς Μαρίας τοῦ Μηνᾶ, ἤ κανένα ἄλλο παιδί, 
ἔχω κι ἐγώ νά πάρω τό φαΐ. Κι αὐτό, ἔκαιγε ἀπό 
τό φοῦρνο, ἔκαιγε κι ὁ ἥλιος ἀπό πάνω, ἔτρε
χε ὁ ἱδρώτας καί πήγαινε τζάμπα τό μπάνιο. 
Καί τό μεσημέρι πού ξάπλωνα, διάβαζα. Μοῦ 
ἄρεσε νά διαβάζω. Διάβαζα «Κλασσικά εἰκονο
γραφημένα» πού τ’ ἀλλάζαμε μέ τ’ ἄλλα παιδιά, 
ἀλλά καί τό Ἀναγνωστικό τῆς νέας χρονιᾶς. Τό 
κύτταζα, τό χάζευα, τό διάβαζα καί τό ξανα
διάβαζα. Πρῶτα τά ποιήματα. Μ’ ἄρεσαν τά 
ποιήματα πού εἶχαν τά Ἀναγνωστικά μας. Ἦταν 
ὅλα τόσο ὄμορφα τόσο ὠφέλιμα. Καί προσπα
θοῦσα νά τά μάθω γιατί αὐτά οἱ δάσκαλοι μᾶς 
βάζανε νά τά μαθαίνουμε «ἀπ’ ἔξω» ἀπό στή
θους ὅπως λέμε. Καί τά θυμᾶμαι τά ποιήματά 
αὐτά τά τόσο ὄμορφα τά τόσο γλαφυρά καί 
ἠθοπλαστικά. 

Τώρα στήν ὥριμη αὐτή ἡλικία, ἀναζητῶ τή 
«νόπετρα». Ἀναζητῶ πρό πάντων αὐτή τή χαρά 
πού μοὔδινε αὐτή ἡ ἁγνή καί ὄμορφη συνα
στροφή μέ τά παιδιά τῆς γειτονιᾶς μου, περισ
σότερο κι ἀπ’ τ’ ἀγαπημένα γαλάζια καθαρά 
νερά τῆς παραλίας μας. Αὐτή ἡ θάλασσα πού 

τήν ξέρουμε ὅλοι 
μας σ’ ὅλες της 
τίς φάσεις, πού 
τήν ἔχουμε ’δεῖ 
ἀπό γαλήνια καί 
ἥρεμη ἕως ἄγρια 
καί φουρτουνια
σμένη νά τρώει 
τά βράχια καί τά 
βότσαλα.

Ἀναζητῶ κι 
ὅλα αὐτά τά παιδόπουλα τῆς γειτονιᾶς, ποὖναι 
διασκορπισμένα τώρα ἀπό ’δῶ κι ἀπό ’κεῖ, καί 
σάν κι ἐμένα ὁπωσδήποτε θά νοσταλγοῦν τή 
«νόπετρα» καί τίς παιδικές χαρές στήν ἀκρο
γιαλιά. Βλέπεις τότε ἀπό κάθε σπίτι, ἔβγαιναν 
ἀπό πέντε ἕως δέκα παιδιά. Καί πήγαιναν τά 
μεγάλα μέ τά μεγάλα καί τά μικρά μέ τά μικρά. 
Ἀπό ἕνα μικρό σπιτάκι, ἔβγαιναν οἱ Μαράδες 
δέκα ἀδέλφια, ἀγόρια καί κορίτσια. Ὁ Σούλης 
ὁ Μαράς ἀνέβαινε στά μεγάλα καΐκια στά πιό 
ψηλά κατάρτια, μᾶς φώναζε νά τόν ’δοῦμε, κι 
ἔπεφτε βουτιές πού ἐμεῖς μέ ἀγωνία τόν περι
μέναμε νά βγῇ στήν ἐπιφάνεια. Κι αὐτός μαζί 
μέ τούς ἄλλους μεγάλους ξανανέβαιναν καί ξα
νάπεφταν. Καί περίεργο, δέν γινόταν συνωστι
σμός. Χώραγε ἡ θάλασσα ἡ πλατειά καί μεγά
λη ὅλους. Ὥς κι αὐτούς πού μᾶς ἔρχονταν ἀπ’ 
τήν Ἀθήνα, ξαδέλφες καί ξαδέλφια, πολλά σέ 
κάθε οἰκογένεια, καί τά φιλοξενούσαμε, κι αὐτά 
ἐνσωματώνονταν στίς παρέες καί γνωριζόντου
σαν. Μέχρι τώρα ρωτᾶμε ὅταν βρισκόμαστε. Τί 
κάνει ἄραγε ὁ Σιδέρης τῆς Σεβαστῆς; Τί γίνο
νται οἱ ξαδέλφες σας; Δέν ἔρχονται πιά; Ἔρχο
νται κάπου – κάπου γερασμένοι σέ καμιά λύπη 
ἤ σέ καμμιά χαρά μόνο. Νοσταλγοῦν κι αὐτοί τή 
«νόπετρα». Νοσταλγοί τῆς ζωῆς, τῆς ἀληθινῆς 
ζωῆς εἴθε νά εἴμαστε πάντα καί εἴθε νά εὑρε
θοῦμε στήν γαλάζια χώρα τῆς Βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ, ὅπου οἱ Ἅγιοι λάμπουν σάν φωστῆρες, 
ἐκεῖ ὅπου δέν ὑπάρχει συνωστισμός κι ὅπου ὁ 
καθένας ἐγκαθίσταται καί ἐνθρονίζεται βασιλιάς 
στεφανωμένος, κι ὅπου ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος στέκει 
στήν Θύρα καί μᾶς ὑποδέχεται, λέγοντάς μας, 
«δεῦτε κληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμένην ὑμῖν 
Βασιλείαν». Ἕως τότε, θά εἴμαστε στόν αἰγιαλό 
τῆς ἐδῶ ζωῆς, ἀγναντεύοντας τήν ἀπεραντο
σύνη τῆς πλατειᾶς καί γαλάζιας παραλίας τῆς 
Οὐρανίου χαρᾶς.
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τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀχιλλίου Τσούτσουρα, Πρωτοσυγκέλλου τῆς  Ἱ.Μ. Λαρίσης & Τυρνάβου

οῦ, ὅσο καί τῆς εὐρύτερης 
περιοχῆς. Ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Θεοτόκου τοῦ Κριτσιλάρ, 
ἦταν ἕνας ἁπλός καί ἀπέ
ριττος Ἱερός Ναός, πού 
ὅμως ἀριθμοῦσε πολλές 
παλαιές καί σπουδαῖες 
εἰκόνες καί ἱερά σκεύη, 
εἶχε ἐπίσης βυζαντινές 
ἁγιογραφίες, ἐνῶ στό 
προαύλειο χῶρο της μαρ
τυρεῖται πώς ὑπῆρχε πα
λαιό πηγάδι μέ τό ἁγίασμα 
τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, 
πού θεράπευε πολλές ἀπό 
τίς ἀσθένειες τῆς ἐποχῆς. 
Μετά τήν μεταφορά τῶν 
κατοίκων στό νέο χωριό, 

μέ τήν ὀνομασία Μύρα, παρέμεινε ὁ Ναός 
τῆς Παναγίας στήν παλαιά τοποθεσία του 
(Κριτσιλάρ) καί τό 1964 ἔγινε ἡ πρώτη ἀνα
καίνιση τοῦ Θεομητορικοῦ αὐτοῦ καθίσμα
τος, τοποθετήθηκαν μέσα σέ αὐτό ὅλες οἱ 
παλαιές ἱερές εἰκόνες, πού εἶχαν ἱστορηθεῖ 
γύρω στό 1875, ἀπό εὐλαβέστατο Ἱερομόνα
χο, ἀγνώστων μέχρις στιγμῆς στοιχείων καί 
μετά τήν ἀνακαίνιση τελέσθηκαν μεγαλο
πρεπῶς καί τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς 
Παναγίας, ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη 
Λαρίσης καί Πλαταμῶνος κυρό Ἰάκωβο, ὅπως 
βεβαιώνει καί ἡ ἀνάλογη ἐπιγραφή.

Τά τελευταῖα χρόνια ἔγινε καί πάλι ἀκόμη 
μία ριζική ἀνακαίνιση καί ἐπέκταση τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ, ὁλοκληρώθηκε ἡ ἁγιογράφησή του 
καί κυρίως διαμορφώθηκε μέ θαυμάσια πέ
τρα ὅλος ὁ προαύλειος χῶρος μέ κεντρική, 
ἰδιαίτερα ἐπιβλητική πύλη εἰσόδου, πέτρινη 
ἐξέδρα καί καταστόλιστα κηπάρια, αἴθουσα 

Μ
εγάλη εὐλο
γία κομίζει 
ὁ εὐλαβής 
προσκυνη

τής ὅταν φθάσει στό 
Θεομητορικό ἱερό καθί
δρυμα τῆς Παναγίας τῆς 
Κριτσιλαριώτισσας, στά 
Μύρα τῆς Λάρισας καί 
προσκυνήσει στόν θρόνο 
της τήν ἱερά καί χαριτό
βρυτη εἰκόνα τῆς Πανα
γίας μας, ὡς Ζωοδόχου 
Πηγῆς.

Τά ὄμορφα Μύρα, μέ 
τήν πανέμορφη ἐκκλησία 
τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, 
εὑρίσκονται κοντά στήν 
ἐθνική ὁδό Ἀθηνῶν  Θεσσαλονίκης, ἀνή
κουν στόν Δῆμο Κιλελέρ καί εἶναι ἕνα χωριό 
μέ πολύ πιστούς καί εὐλαβεῖς ἀνθρώπους, 
οἱ ὁποῖοι μέσα στά τελευταῖα χρόνια ἔχουν 
ἀναλάβει μέ πρωτοπόρο τόν ἐφημέριο τοῦ 
χωριοῦ, π. Γεώργιο Μακρυγιάννη, τήν ἀναστή
λωση, τήν διαμόρφωση καί τόν καλλοπισμό 
τῆς ἐκκλησίας, πού εὑρίσκεται λίγο πιό ἔξω 
ἀπό τό κέντρο τοῦ χωριοῦ, τήν Παναγία, τήν 
Κριτσιλαριώτισσα, στήν ὁποία φυλάσσεται ἡ 
θαυματουργός ἐφέστιος ἱερά εἰκόνα τῆς Θε
ομήτορος.

Ἡ Παναγία στό Κριτσιλάρ (παλαιά ὀνο
μασία τοῦ χωριοῦ) ἦταν ἡ Προστάτις καί 
ἀρωγός τοῦ παλαιοῦ χωριοῦ, πού τό 1956 
καταστράφηκε ὁλοσχερῶς, ἀπό τόν φοβερό 
ἐκεῖνο σεισμό καί παρέμεινε τότε ἐκεῖ μόνο 
ἡ ταπεινή ἐκκλησούλα τῆς Παναγίας, πού 
ἦταν ὅμως τό ἐπίκεντρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ζωῆς τῶν πιστῶν κατοίκων τόσο τοῦ χωρι

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΟ ΚΡΙΤΣΙΛΑΡ (ΜΥΡΑ)
Η ΕΥΛΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ 

ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ
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πνευματικοῦ κέντρου μέ τράπεζα καί ὄμορ
φο ἀρχονταρίκι, ἐνῶ ἤδη ὁλοκληρώνεται καί 
ἡ ἀνακαίνιση τῶν λιγοστῶν δωματίων τοῦ 
ξενῶνος καί τῆς ἱερᾶς φιάλης τοῦ ἁγιάσμα
τος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἡ Παναγία ἡ Κριτσιλαριώτισσα ἑορτάζει 
τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καί τόν Δεκαπενταύ
γουστο, ὅπου πλήθη πιστῶν συρρέουν στήν 
χάρη της καί συμμετέχουν ἐνεργά στίς πανη
γυρικές ἱερές ἀκολουθίες, ἐνῶ ἐκεῖ τιμῶνται 
παράλληλα καί ὅλες οἱ Θεομητορικές ἑορτές.

Οἱ παλαιοί κάτοικοι τοῦ χωριοῦ διηγοῦνται 
πολλές παρεμβάσεις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό
κου, στήν ζωή τους, πολλές θαυματουργικές 
ἐπεμβάσεις, φανερώσεις καί ἀποκαλύψεις τῆς 
Κυρίας Θεοτόκου, ἀλλά καί πολλές θεομη
τορικές δωρεές, ἰάσεις καί θεραπεῖες ἀπό τό 
ἱερό καί χαριτόβρυτο εἰκόνισμα τῆς Παναγίας.

Στίς μέρες μας πολλοί εἶναι οἱ πιστοί πού 
προστρέχουν μέ ἰδιαίτερη εὐλάβεια, μέ ἱερό 
δέος, μέ εὐγνωμοσύνη πολλή καί συντριβή 
καρδίας στό ἱερό εἰκόνισμα τῆς Παναγίας, 
προκειμένου νά τῆς καταθέσουν τόν πόνο 

τῆς ψυχῆς τους καί τήν ὀδύνη τῆς καρδίας 
τους ἤ ἀκόμη καί νά τήν εὐχαριστήσουν γιά 
τόν μυστικό καί παράδοξο τρόπο, πού πολ
λές φορές ἐπεμβαίνει εὐεργετικά στήν ζωή 
τους.

Κι αὐτό εἶναι φυσικό νά συμβαίνει ἀφοῦ 
στήν Παναγία μας κοντά ἐκεῖνοι καταφθά
νουν πρῶτοι, οἱ εὐλαβεῖς, οἱ ἔχοντες ἱερό 
ἐνθουσιασμό καί ζέουσα πίστη, ἀγάπη φλο
γερά πρός τό τίμιο πρόσωπό της.

«Γίνετε εὐλαβεῖς, ἀγαπῆστε τήν προσευχή 
καί θά βιώσετε τό μυστήριο καί τήν κατά
νυξη τῆς ταλαιπωρημένης ψυχῆς σας, ἀγω
νισθεῖτε νά ἀποκτήσετε φόβο Θεοῦ, συστο
λή, διάκριση καί πνευματική εὐαισθησία καί 
τότε θά νιώσετε μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Κυρί
ας Θεοτόκου τόν ἐσωτερικό γλυκασμό, πού 
τόσο ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή σας…» ἔλεγε ὁ μεγά
λος ἅγιος τῶν ἡμερῶν μας, Ὅσιος Παΐσιος, ὁ 
Ἁγιορείτης.

Δικαιολογημένος λοιπόν ὁ σεβασμός καί 
ἡ εὐλάβεια τῶν πιστῶν ἀνθρώπων πού προ
σφεύγουν στό ἱερό εἰκόνισμα τῆς Παναγίας 
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μας, στό Κριτσιλάρ. Ἀλλά καί ἀπό τήν ἄλλη, 
πολλοί οἱ ἀσθενεῖς καί ἀνήμποροι ἀδελφοί, 
περισσότεροι οἱ ψυχικά ἀδύναμοι καί ἀπογο
ητευμένοι τῆς ζωῆς, πού ἀνηφορίζουν συχνά 
κοντά της, ἀρκετοί ἐκεῖνοι πού χόρτασαν τίς 
ἐπίγειες ἀπολαύσεις καί δέν ἐπληρώθη ἡ καρ
δία τους, ἱκανός ὁ ἀριθμός ἐκείνων πού ἀμφι
σβητοῦν ἀκόμη τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ καί 
ὅμως κοντά του κάτι ὑψηλότερο ἀναζητοῦν. 
Σέ ὅλους αὐτούς τούς ἀνθρώπους ἀπαντᾶ ἡ 
θεοκίνητος χείρα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου, τοῦ 
Παλαμᾶ, πού γράφει: «Σπεύσατε κοντά στήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἡ ὁποία ἔχει μητρόθεα 
σπλάχνα καί ἀγάπη πολλή καί λίγα θά ζητή
σετε, περισσότερα θά λάβετε, δεῖτε τούς ἁγί
ους μας καί ὅλους τούς διψασμένους γιά τήν 
αἰωνιότητα ἀνθρώπους. Τί ἔκαμαν; κατέφευ
γαν πάντοτε στήν χάρη τῆς Παναγίας μας, μέ 
εὐλάβεια, ἱερό δέος καί ἐμπιστοσύνη. Διότι 
αἰσθάνονταν ὅτι ἔλαβαν τά χαρίσματα ἀπό 
τόν Χριστό, διά τῆς Θεοτόκου, γι’ αὐτό καί 

τήν παρακαλοῦσαν, μᾶλλον δέ ἀπαιτοῦσαν 
ἀπό αὐτήν νά τούς προστατεύει, ἀφοῦ Ἐκείνη 
εἶναι ὁ ταμίας τῆς θείας χάριτος…».

Ταμίας λοιπόν τῆς θείας χάριτος, βοη
θός στούς κινδύνους, ρύστις καί προστάτης 
στούς πειρασμούς, ἀρωγός στίς καθημερινές 
δυσκολίες, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εὐλογεῖ 
τήν ζωή τῶν χριστιανῶν καί περιμένει καί τήν 
δική μας μεταστροφή.

Ὁλόθερμη λοιπόν καί γεμάτη ἀπό εὐγνω
μοσύνη καί εὐχαριστία τούτη ἡ δέησίς μας, 
πρός τήν Κυρία Θεοτόκο καί τό χαριτόβρυ
το εἰκόνισμά της ἐπάνω στό Κριτσιλάρ, γιά 
τις δραστικώτατες πρεσβεῖες της καί τίς πολ
λές εὐεργεσίες της στήν Λάρισα καί ὅλη τήν 
εὐρύτερη περιοχή. Πραγματική πνευματική 
θεία δρόσο εἴθε νά ἐνσταλάξει ἡ Παναγία 
μας σέ ὅλους ὅσους τήν ἐπικαλοῦνται ἀπό 
ἐγγύς καί μακράν, ὅπως κάθ’ ἡμέραν ψάλλου
με στό ἀπολυτίκιό της, ποίημα τοῦ Ὑμνογρά
φου Χαραλάμπους Μπούσια.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ.α΄ Τὸν συνάναρχον λόγον. 

Μυριπνόοις σου αὔραις σούς δούλους δρόσισον,
Βροτῶν Πηγή Ζωοδόχε,

Θεογεννῆτορ σεμνή,
Μύρων εὖχος, Μῆτερ Κριτσιλαριώτισσα,

καὶ Λαρισαίων τιμαλφές
ὄλβε, ἵνα ἐν χαρᾷ

προστρέχωμεν σῇ προνοίᾳ
καὶ αντιλήψει ταχείᾳ

οἱ ἐν πυρί παθῶν φλεγόμενοι.
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ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Α΄. Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεγίστης Λαύρας
 τοῦ Βασιλείου Χ. Στεργιούλη

 Θεολόγου

Τὴν καθιερω
μένη προ

σκυνηματικὴ ἐπί
σκεψη στὸ Ἅγιον 
Ὄρος κατὰ τὸν 
μήνα Μάιο πραγ
ματοποίησε καὶ 
φέτος ἡ Χριστια
νικὴ Ἑστία Λαρί
σης «Ο ΑΠΟΣ
ΤΟΛΟΣ ΠΑΥ
ΛΟΣ» καὶ τὸ τοπικὸ Παράρτημα τῆς Πανελλή
νιας Ἑνώσεως Θεολόγων ἀπὸ 20 ἕως 22 Μαΐου. 
Ἑκατὸ συνολικὰ συμπολῖτες ἐπιβιβαζόμαστε 
στὶς 7:30 τὸ πρωὶ τῆς 20ῆς Μαΐου σὲ δύο λε
ωφορεῖα καὶ κινοῦμε ἀπὸ τὴν πόλη τοῦ Ἁγίου 
Ἀχιλλίου γιὰ τὴν ἀθωνικὴ μοναστηριούπολη. Ἡ 
ἔλλειψη ἡλιοφάνειας διευκολύνει τὸ ταξίδι μας. 
Ὁδεύουμε ἄνετα.

Περνοῦμε τὰ ἔξοχα Θεσσαλικὰ Τέμπη καὶ 
τὰ ὄμορφα παράλια μέρη τῆς Θεσσαλίας καὶ 
τῆς Πιερίας, τὰ γεμάτα οἰκισμοὺςθέρετρα, καὶ 
μετὰ τὴ Θεσσαλονίκη ἀκολουθοῦμε τὴν εὐθεία 
Ἐγνατία ὁδό.

Λίγα χιλιόμετρα πρὶν ἀπὸ τὴν Καβάλα στρί
βουμε δεξιά. Παίρνουμε τὸ δρόμο πρὸς τὰ γε
μάτα πλατάνια Μακεδονικὰ Τέμπη. Καὶ περνώ
ντας τα, στὴ διασταύρωση τοῦ παλιοῦ δρόμου 
ΘεσσαλονίκηςΚαβάλας, κόβουμε πάλι δεξιὰ 
πρὸς τὴν παραλιακὴ κωμόπολη Σταυρός, θέρε
τρο τῶν Θεσσαλονικέων.

Ἀνηφορίζουμε στὴ συνέχεια στὸ βουνὸ Χο
λομώντα μὲ τὰ καταπράσινα δάση του, ποὺ δι
αστίζονται μὲ χάρη ἀπὸ τὸ κίτρινο χρῶμα τῶν 
λουλουδιῶν τῶν σπάρτων. Περνοῦμε ἀπὸ τὰ 
ἀρχαία Στάγειρα, ἰδιαίτερη πατρίδα τοῦ μεγά
λου φιλοσόφου μας Ἀριστοτέλη, τοῦ ὁποίου 
τελευταίως ἀνακαλύφθηκε ὁ τάφος. Ὄμορ
φες μικρὲς ἀμμουδερὲς παραλίες προβάλλουν 
ἀριστερά μας μοναχικές, ἀποκομμένες μεταξύ 

τους ἀπὸ ἀπό
τομες ὄχθες. Καὶ 
γίνονται ἀφορμὴ 
συζητήσεων.

Σὰν βγαίνου
με στὸ ξέφωτο, 
στὴν ἄλλη πλευρὰ 
τοῦ βουνοῦ, δι
ακρίνουμε κάτω 
τὴν κωμόπολη 
Στρατῶνι καὶ στὸ 

βάθος μακριὰ τὴ στενόμακρη ἀμμώδη ἀκτή, 
ποὺ καταλήγει στὴν Ἱερισσὸ καὶ στὰ Νέα Ρόδα.

Φθάνοντας στὸ λιμάνι τῆς Ἱερισσοῦ, πα
ραλαμβάνουμε τὰ ἔγγραφα διαμονῆς μας στὸ 
Ἅγιον Ὄρος, τὰ διαμονητήρια. Καὶ μετὰ τὸν 
σχετικὸ ἔλεγχο ἀπὸ τὸ Λιμεναρχεῖο, ἐπιβιβαζό
μαστε στὸ πλοῖο ποὺ βάζει πλώρη γιὰ τὸ Ἅγιον 
Ὄρος.

Στὸ ἀκρωτήρι τοῦ Ἀράπη ἡ θάλασσα εἶναι, 
ὡς συνήθως ταραγμένη. Τὸ μαρτυροῦν τὰ ἀπό
τομα βράχια της. Μοιάζουν κομμένα μὲ μαχαίρι. 
Οἱ φωτογραφικὲς μηχανὲς τίθενται ἀμέσως σὲ 
ἐνέργεια, γιὰ νὰ ἀπαθανατίσουν τὴν ἔξοχη θέα 
τους. Εἶναι πραγματικὰ ἐκπληκτικὲς οἱ φυσικὲς 
ὀμορφιὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Γιὰ νὰ τὶς ἀποτυ
πώσεις, χρειάζεται καλὸ μάτι καὶ τέχνη.

Ὁ καιρὸς χαλάει. Ἀρχίζει νὰ βρέχει. Μέσα 
ἀπὸ τὸ πλοῖο ἀπολαμβάνουμε τώρα τὸ γραφικὸ 
ἀρσανὰ (λιμάνι) τοῦ Σέρβικου μοναστηριοῦ τοῦ 
Χιλανδαρίου. Καὶ στὴ συνέχεια τὶς ὄμορφες 
εἰκόνες τῶν μοναστηριῶν τοῦ Ἐσφιγμένου καὶ 
τοῦ Βατοπεδίου μὲ τοὺς θόλους τῶν ἐκκλησιῶν 
καὶ τῶν παρεκκλησίων τους. Ἔξοχες καὶ οἱ κα
τοπινὲς εἰκόνες τῶν μοναστηριῶν Παντοκράτο
ρος καὶ Σταυρονικήτα, ποὺ δέρνονται ἀπὸ τοὺς 
δυνατοὺς βόρειους ἀνέμους.

Ἀντικρίζουμε στὴ συνέχεια τὸν πύργο τῆς 
Καληάγρας (Καλῆς ἄγρας=καλοῦ ψαρέματος). 
Φαντάζει βιγλάτορας τῆς περιοχῆς. Βρέχεται 
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ἀπὸ τὴ θάλασσα ἀπὸ ἀνα
τολή, βορρᾶ καὶ νότο. Μόνο 
ἀπὸ τὴ δύση ἐπικοινωνεῖ μὲ 
τὴν ξηρά. Ὁ πύργος αὐτός, 
ὅπως καὶ ὁ ἑπόμενος τοῦ 
μοναστηριοῦ τῶν Ἰβήρων, 
στὸ ὁποῖο πλησιάζουμε 
τώρα, καθὼς καὶ ὅλοι οἱ 
ἄλλοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους, 
εἶναι μάρτυρες ἀψευδεῖς, 
κατάλοιπα τῶν ἀμυντικῶν 
ἀγώνων τῶν μοναχῶν κατὰ 
τῶν ἐπιδρομῶν τῶν πει
ρατῶν, ποὺ λυμαίνονταν 
παλιὰ τὰ παράλια της Με
σογείου.

Καθὼς τὸ πλοῖο πιάνει 
στὸν ἀρσανὰ τοῦ μοναστη
ριοῦ τῶν Ἰβήρων καὶ πα
τοῦμε στὸ ἔδαφός του αἰσθανόμαστε ἰδιαίτερη 
συγκίνηση. Εἴμαστε ἐπιτέλους στὸ «Περιβόλι 
τῆς Παναγίας», στὴν «Πύλη τοῦ Οὐρανοῦ». 
Ἀπέναντί μας προβάλει ἐπιβλητικὸ τὸ μεγάλο 
μοναστήρι τῶν Ἰβήρων. Τὸ ὀνομαστὸ μονα
στήρι μὲ τὴ θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας 
Πορταΐτισσας. Καὶ στὸ βάθος μακρυὰ ὑψώνε
ται περήφανη ἡ κορυφὴ τοῦ Ἄθωνος. Πολὺ θὰ 
θέλαμε νὰ προσκυνήσουμε τὴν ὥρα αὐτὴ τὴν 
εἰκόνα τῆς Θεομήτορος, μὰ δὲν γίνεται. Δὲν τὸ 
ἐπιτρέπει οὔτε ὁ χρόνος οὔτε ὁ καιρός. Σπεύ
δουμε νὰ ἐπιβιβασθοῦμε στὰ μικρὰ λεωφορεῖα 
(πουλμανάκια), ποὺ μᾶς ἀναμένουν στὴν ξηρὰ 
μὲ ἀναμμένες τὶς μηχανές, προκειμένου νὰ μᾶς 
μεταφέρουν κατὰ ὁμάδες στὰ διάφορα μονα
στήρια.

Ἡ ὁμάδα μας εἶναι ἡ πολυπληθέστερη. Καὶ 
προορισμὸς της εἶναι τὸ μεγάλο πανάρχαιο μο
ναστήρι τῆς Μεγίστης Λαύρας, τὸ πιὸ ἀπομα
κρυσμένο. Βρίσκεται στὴν ἄκρη τῆς χερσονή
σου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Γι’ αὐτὸ κινοῦμε πρῶτοι. 
Προχωροῦμε ἔχοντας ἀριστερά μας τὴν τρικυ
μισμένη θάλασσα καὶ δεξιά μας τὶς λοφοσειρὲς 
τοῦ ἁγιασμένου βουνοῦ μὲ τὸ ἄσωστο πράσινο. 
Ὁ καιρὸς συνεχίζει νὰ εἶναι βροχερός. Καὶ τὰ 
ὀχήματα δυσκολεύονται στὴν πορεία.

Περνοῦμε τὸ Λαυριώτικο κελὶ τοῦ Μυλοπο
τάμου καὶ στὴ συνέχεια τοὺς ἀρσανάδες (λιμά
νια) τῶν μοναστηριῶν Φιλοθέου καὶ Καρακάλου. 
Μετὰ τὸν κόλπο τῆς Μορφονοῦς μὲ τὴν ἀμμου

δερὴ παραλία, ὁδεύουμε 
γιὰ τὸ Ἁγίασμα τοῦ Ἁγίου 
Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου 
(10ος αἰ.). Μὰ σὰν φθάνου
με κοντά του, ἡ βροχὴ δὲν 
ἐπιτρέπει τὴν κάθοδό μας. 
Γι’ αὐτὸ συνεχίζουμε γιὰ τὴ 
Μεγίστη Λαύρα. Διερχόμα
στε τὴν περιοχὴ Βελλὰς μὲ 
τὸ μεγάλο πέτρινο τοξωτὸ 
γεφύρι, τὸ μεγαλύτερο τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους. Ἑνώνει τὶς 
ὄχθες μεγάλης ρεματιᾶς ἡ 
ὁποία ἐκβάλει τὰ νερά της 
στὸ σημεῖο αὐτό. Ἀλλὰ δὲν 
εἶναι ὁρατὴ τὴν ὥρα αὐτὴ 
καθὼς καὶ τὸ κοντινό της 
παραλιακὸ ἐκκλησάκι τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου.

Συνεχίζουμε διαρκῶς τὴν πορεία μας, ἀλλὰ 
ἡ Λαύρα δὲν λέει νὰ φανεῖ. Πολλοὶ ἀνησυχοῦν. 
Κάποιοι ἐρωτοῦν, ἂν θέλουμε ἀκόμη πολὺ γιὰ 
νὰ φθάσουμε στὸ μοναστήρι.

Ταξιδεύοντας συνεχῶς, βγαίνουμε σ’ ἕνα 
σημεῖο τοῦ δρόμου, στὴν ἄκρη τοῦ ὁποίου 
ὑπάρχουν μηχανήματα καὶ ὑλικὰ ὁδοποιίας 
(ἄμμος καὶ χαλίκι). Εἶναι δεῖγμα ὅτι πλησιάζουμε 
πλέον στὸ μοναστήρι. Καὶ νά, σὲ λίγο φαντάζει 
μπροστὰ μας μεγαλόπρεπης ἡ Μεγίστη Λαύρα 
μὲ τοὺς πύργους, τὰ κάστρα καὶ τὶς φολιδωτὲς 
ἀπὸ σχιστόλιθους σκεπές. Μοιάζει μεγάλη κα
στρόκτιστη πολιτεία. Ἡ χαρά μας δὲν περιγρά
φεται. Κατευθυνόμαστε στὸ ἀρχονταρίκι, τὸν 
ξενώνα τοῦ μοναστηριοῦ, ὅπου ὁ ἀρχοντάρης 
ἱερομόναχος π. Βασίλειος μᾶς ὑποδέχεται φι
λόφρονα. Μᾶς προσφέρεται τὸ συνηθισμένο 
στὸ Ὄρος κέρασμα (λουκούμι, καφές, ρακὶ 
καὶ κρύο νερὸ ἀπὸ τὸν Ἄθωνα). Εἶναι αὐτὸ ὅ,τι 
χρειάζεται τὴν ὥρα αὐτή.

Μετὰ τὴν κατανομή μας σὲ δωμάτια, δρο
σιζόμαστε καὶ εὐδιάθετοι κατεβαίνουμε στὸν 
αὔλειο χῶρο τοῦ μοναστηριοῦ, ὅπου χαιρό
μαστε τὸ τεράστιο κυπαρίσσι, ποὺ φύτεψε ὁ 
Ἅγιος Ἀθανάσιος, τὶς ἐκκλησίες τὸ καμπαναριό, 
τὰ κελιὰ καὶ ὅλες τὶς ὄμορφες γωνιές του. Καὶ 
ὅταν τὸ ξύλινο χειροσήμαντρο, τὸ «τάλαντο», 
χτυπάει γιὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁδη
γούμαστε στὸ Καθολικό, τὴν κεντρικὴ ἐκκλησία 
τοῦ μοναστηριοῦ.

Ἀρσανὰς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας
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Ἀκολουθοῦμε τοὺς μοναχοὺς στὴν προ
σκύνηση τοῦ Τάφου τοῦ κτίτορος τοῦ μονα
στηριοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου (10ος 
αἰ.) καὶ τῆς μεγάλης θαυματουργοῦ εἰκόνας τῆς 
Παναγίας Οἰκονόμισας καὶ μετὰ εἰσερχόμαστε 
στὸν κυρίως ναό.

Ἐκπληκτικὴ ἡ θέα τοῦ κυρίως ναοῦ, ὅπου 
ψάλλεται ἤδη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ. 
Προκαλεῖ τὸ θαυμασμό μας. Θαυμάζουμε τὸ 
ψηλὸ μαρμάρινο τέμπλο καὶ τὶς πανάρχαιες βυ
ζαντινὲς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας 
δεξιὰ καὶ ἀριστερά τῆς Ὡραίας Πύλης. Χαιρό
μαστε τὶς πλάκες τῆς ὀρθομαρμάρωσης, ἀπὸ 
τὴ μέση καὶ πάνω στοὺς τοίχους. Εἶναι ἀπὸ τὴν 
Κιουτάχεια. Καμαρώνουμε τὰ μεγάλα μανουά
λια, τὰ δρακόντεια, τὸν πολυέλαιο καὶ τὸ χορὸ 
ποὺ τὸν περιβάλλει κ.ἄ. Μὰ πιὸ πολύ μᾶς ἀπορ
ροφοῦν οἱ ἐκπληκτικὲς ζωγραφικὲς συνθέσεις 
(τοιχογραφίες). Πρῶτα τοῦ ἐπιβλητικοῦ Παντο
κράτορος στὸν κεντρικὸ τροῦλλο κι ἔπειτα τῆς 
Μεταμορφώσεως, τῆς Δίκης καὶ τοῦ Πάθους 
τοῦ Χριστοῦ, τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, οἱ 
ὁλόσωμες εἰκόνες τῶν αὐτοκρατόρων Νικηφό
ρου Φωκᾶ καὶ Ἰωάννου Τσιμισκῆ κ.ἄ. Εἶναι ἔργα 
τοῦ Θεοφάνη. Τοῦ κυριότερου ἐκπροσώπου 
τῆς λεγομένης Κρητικῆς Σχολῆς. Τὶς ἀπολαμ
βάνουμε μέσα στὴ γαλήνια ἀτμόσφαιρα τοῦ 
Ἑσπερινοῦ, ὅπου κυριαρχεῖ ἡ βυζαντινὴ ψαλ
μωδία τῶν ἱεροψαλτῶν καὶ ἡ φωνὴ τοῦ κανο
νάρχη μοναχοῦ, ποὺ πηγαινοέρχεται στὰ δύο 
ἀναλόγια. Μᾶς συγκινεῖ ἰδιαίτερα ἡ ἐκφώνηση
εὐχὴ τοῦ ἱερέα: «Ὑπὲρ τῶν κτιτόρων τοῦ ἱεροῦ 
ναοῦ Νικηφόρου καὶ Ἰωάννου τῶν ἀειμνήστων 
βασιλέων». Μᾶς μεταφέρει νοερὰ αἰῶνες πίσω. 
Στὴ δοξασμένη ἐποχὴ τοῦ Βυζαντίου. Ἔτσι, δὲν 
καταλαβαίνουμε πότε ἡ Ἀκολουθία φθάνει στὸ 
τέλος της.

Μετὰ τὸν Ἑσπερινό, μεταβαίνουμε στὴν Τρά
πεζα γιὰ φαγητό. Τὸ μοναδικὸ τῆς ἡμέρας γιὰ 
τοὺς μοναχούς. Καὶ μάλιστα ἀνάλαδο, ἀφοῦ 
εἶναι Παρασκευή, ἡμέρα νηστείας. Εἶναι ὅμως 
πολὺ νόστιμο.

Καθόμαστε σ’ ἕνα ἀπὸ τὰ εἰκοσιτέσσερα 
μεγάλα μαρμάρινα τραπέζια τῶν ὀκτὼ θέσε
ων τὸ καθένα, καὶ ἀρχίζουμε νὰ τρῶμε ὕστερα 
ἀπὸ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν εὐλογία τοῦ φαγη
τοῦ ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρ
πάθου καὶ Κάσου κ. Ἀμβρόσιο, ποὺ συμβαίνει 
νὰ βρίσκεται στὸ μοναστήρι γιὰ χειροτονίες. 

Ἀλλιῶς, ἡ εὐλογία τῆς Τραπέζης γίνεται ἀπὸ τὸν 
ἡγούμενο. Καὶ σὲ περίπτωση ἀπουσίας του ἀπὸ 
τὸν λειτουργὸ ἱερέα.

Ἀμέσως μετὰ τὴν εὐλογία ἀρχίζει ἡ ἀνά
γνωση πατερικοῦ κειμένου ἀπὸ τὸ διαβαστὴ 
μοναχό. Τόσο ἡ ἀνάγνωση, ὅσο καὶ ἡ ὅλη ἀπο
γευματινὴ ἀτμόσφαιρα τῆς Τράπεζας μὲ τὶς 
ἐξαϋλωμένες μορφὲς Ἁγίων καὶ Ὁσίων καὶ τὶς 
λοιπὲς πανάρχαιες βυζαντινὲς συνθέσεις στοὺς 
τοίχους τοῦ οἰκοδομήματος, δημιουργοῦν μία 
ὑποβλητικὴ ἀτμόσφαιρα.

Τὸ τέλος τοῦ φαγητοῦ δηλώνεται μὲ τὴν 
κρούση εἰδικοῦ μεταλλικοῦ ἀντικειμένου. Ἐγει
ρόμαστε ὄρθιοι γιὰ τὴν εὐχαριστιακὴ προσευ
χή, στὸ τέλος τῆς ὁποίας ἐξερχόμαστε ἀπὸ 
τὴν Τράπεζα, ἀκολουθοῦντες τὸν ἐπίσκοπο 
καὶ τοὺς μοναχούς. Καὶ κατευθυνόμαστε στὸ 
Καθολικό, γιὰ τὴν προσκύνηση τοῦ Τιμίου Ξύ
λου, τοῦ Σταυροῦ τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου καὶ τῶν 
ἱερῶν λειψάνων.

Ἀκολουθεῖ ἡ ἀνάγνωση τοῦ Ἀποδείπνου 
στὴ Λιτή, στὴν ὁποία μεταβαίνουμε τώρα. Εἶναι 
αὐτὴ ἡ τελευταία κοινὴ προσευχὴ τῶν μοναχῶν. 
Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ οἱ μοναχοὶ ἀποσύρονται στὰ 
κελιὰ γιὰ τὴν ἀτομική τους προσευχή. Τὸν 
κανόνα τους. Ἐνῶ ἐμεῖς κατευθυνόμαστε στὸ 
ἀρχονταρίκι γιὰ ἀνάπαυση. Εἴμαστε κατάκοποι. 
Ἡ εἴδηση ὅμως ὅτι στὸ ἀπέναντι ἀπὸ τὸ ἀρχο
νταρίκι παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας Κουκουζέ
λισας τελεῖται Παράκληση στὴν Παναγία, εἶναι 
μία δυνατὴ πρόσκληση νὰ πᾶμε ἐκεῖ. Σπεύδου
με γρήγορα στὸ παρεκκλήσι, ποὺ εἶναι γεμάτο 
λαϊκοὺς προσκυνητές. Ἀνάβουμε κεριά, προ
σκυνοῦμε μὲ εὐλάβεια τὴ μεγάλη πανάρχαια 
θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς ἀγκαλοφορούσης τὸ 
Χριστὸ Παναγίας, ποὺ λάμπει καθὼς φωτίζεται 
ἐξαίσια ἀπὸ τὸ ἄπλετο φῶς τῶν πολλῶν κεριῶν 
τῶν προσκυνητῶν, καὶ ψάλλουμε, μαζὶ μὲ τρεῖς 
μοναχούς, τὸν Παρακλητικὸ Κανόνα στὴ Θεο
μήτορα. Στὴ Μητέρα τοῦ Θεοῦ καὶ ὅλου του 
κόσμου.

Καὶ σὰν τελειώνει ἡ Παράκληση, οἱ μοναχοὶ 
βάζουν στρωτές, ἐδαφιαῖες μετάνοιες κι ἀσπά
ζονται τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας μὲ τὴ χρυσοκέ
ρινη ὄψη. Τοὺς ἀκολουθοῦμε κι ἐμεῖς. Καὶ μετὰ 
κατευθυνόμαστε κατάκοποι, μὰ γαληνεμένοι καὶ 
χαρούμενοι στὰ δωμάτια. Κατακλινόμαστε κι ὁ 
ὕπνος δὲν ἀργεῖ νὰ ἔρθει.
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ΑΓΩΝΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

Στό γήπεδο τοῦ Ἀβέρωφ στή Λάρισα βρέ
θηκε τήν Δευτέρα 11 Ἰουλίου 2016, τό ἀπό

γευμα ὁ γραμματέας τῆς Νέας Δημοκρατίας 
Λευτέρης Αὐγενάκης ὁ ὁποῖος μαζί μέ ἄλλους 
ἐκπροσώπους τοῦ κοινοβουλίου, αὐτοδιοικη
τικούς καί στελέχη, συμμετεῖχαν σέ φιλανθρω
πικοῦ χαρακτήρα ἀγώνα γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ 
Κρίκκειου Ὀρφανοτροφείου τῆς Ἱερᾶς Μη
τρόπολης Λαρίσης καί Τυρνάβου. Ὁ ἀγώνας 
ἔγινε ἀπέναντι στούς παλαίμαχους τοῦ Συνδέ
σμου Ἐρασιτεχνῶν Ποδοσφαιριστῶν Λάρισας, 
ὑπό τό βλέμμα δεκάδων πού ἔδωσαν τό πα
ρόν γιά νά στηρίξουν τήν πρωτοβουλία αὐτή.

Πέραν τοῦ κ. Αὐγενάκη πού ἀγωνίστηκε 
σέ θέση ἐπιθετικοῦ μαζί μέ τόν πρόεδρο 
Χρῆστο Καπετάνο, τά ποδοσφαιρικά φό
ρεσε καί ὁ βουλευτής Μαγνησίας Χρῆστος 
Μπουκῶρος ὁ ὁποῖος μάλιστα ὑπερασπί
στηκε μέ ἐπιτυχία τήν ἑστία του στήν ἀρχή 

τῆς ἀναμέτρησης. Μαζί τους ὁ περιφερεια
κός σύμβουλος κ. Χρῆστος Καλτσογιάννης, 
ὁ ἀντιπεριφερειάρχης Λάρισας κ. Δημήτρης 
Παπαδημόπουλος, ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Νέας 
Λάρισας Ντίνος Διαμάντος, ὁ πρόεδρος τῆς 
ΔΗΜΤΟ Λάρισας Ἡρακλῆς Γεωρογιώκας καί 
ἄλλοι, ἔστειλαν μέσω τοῦ ἀθλητισμοῦ τό δικό 
τους μήνυμα σ’ αὐτή τή δύσκολη περίοδο 
πού διάγουμε. Τό παρόν ἔδωσαν καί οἱ δύο 
Λαρισαῖοι βουλευτές Μάξιμος Χαρακόπου
λος καί Χρῆστος Κέλλας οἱ ὁποῖοι ὡστόσο 
δέν ἀγωνίστηκαν.

Πρίν τήν ἔναρξη τοῦ ἀγώνα πραγματοποι
ήθηκαν βραβεύσεις, ἐνῶ τό παρόν ἔδωσε καί 
ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Βροῦζος 
ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρ
νάβου, καθώς καί ὁ πρόεδρος τῆς Ἕνωσης 
Ποδοσφαιρικῶν Σωματείων νομοῦ Λάρισας 
κ. Ζήσης Γρηγορίου.
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Ἀνοῖξτε τήν πόρτα  
τῆς καρδιᾶς σας

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Μᾶς ἔχουν ἀνάγκη...

Μεγάλη χαρά ὅμως ἔδωσαν στά κορί
τσια τοῦ «Κρικκείου» Ὀρφανοτροφείου ὁ κ. 
Αὐγενάκης καί ὅλοι ὅσοι συμμετεῖχαν στόν 
φιλανθρωπικό αὐτό καί τόσο ὄμορφο ἀγώνα, 
καθώς λίγο πρίν τήν ἔναρξη τοῦ ποδοσφαι
ρικοῦ ἀγώνα ἐπισκέφθηκαν τούς χώρους τοῦ 
ἱεροῦ ἱδρύματος, συνομίλησαν μέ τήν Διευθύ
ντρια κ. Δήμητρα Τσιτσιβά, εἶδαν ἀπό κοντά 
τό ἐπιτελούμενο μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἔργο 
καί ξεναγήθηκαν λεπτομερῶς καί ἐπιτυχῶς 
ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Στεφάννου 
Γιάνναρου, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν χαρά τῆς 
τοπικῆς Ἐκκλησίας γιά τήν πρωτοβουλία αὐτή, 

μετέφερε τούς ἐνθέρμους χαιρετισμούς καί 
τίς πολλές εὐχαριστίες τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου κ. Ἰγνατίου καί μίλησε στούς 
ὑψηλούς ἐπισκέπτες γιά τό ἔργο τοῦ ἱδρύ
ματος, πού στήν σημερινή ἐποχή ἀνατρέ
φει κατά Θεόν ἄπορα καί ὀρφανά κορίτσια, 
σπουδάζει καί ἐπιμορφώνει αὐτά, ἐνῶ πολλοί 
ἄνθρωποι καλλιεργημένοι καί εὐπαίδευτοι 
ἀγωνίζονται νά μορφώσουν τόν Χριστό στίς 
καρδιές τῶν νέων αὐτῶν κοριτσιῶν καί νά 
τούς διδάξουν τίς ἀθάνατες ἀξίες καί τά ἰδα
νικά τοῦ γένους μας, πού στίς μέρες μας βλέ
πουμε νά ἐκπίπτουν δυστυχῶς καθημερινά.
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«Πᾶμε Ἑλλάδα, 
γιατί ἔχουμε ψυχή»! 
Τέσσερις λέξεις πού 
γρήγορα θά ξεχα-
στοῦν βγῆκαν ἀπό 
τό στόμα τοῦ χρυσοῦ 
ὀλυμπιονίκη Λευτέρη 
Πετρούνια. Ὄχι για-
τί εἰπώθηκαν μάταια, 
ἀλλά, ἐπειδή ὁ ἀθλη-
τισμός ἀποτελεῖ ἴσως τόν μόνο λόγο ἐθνικῆς 
ὑπερηφάνειας στίς μέρες μας, ἡ χαρά κρατᾶ λίγο. 
Ὁ λογισμός μας πηγαίνει ἀμέσως στήν καθημε-
ρινότητα, στά προβλήματά μας, στόν τρόπο καί 
στούς ἀνθρώπους τῆς ζωῆς μας. Ἡ αἴσθηση τοῦ 
«ἀνήκειν» ἔχει ὑποβαθμιστεῖ, ἔχει συντριπτικά 
δυσφημιστεῖ. Ἰδίως τό ἀνήκειν στήν πατρίδα. 
Οἱ πυλῶνες τοῦ νοήματός της, ἱστορία, γλώσ-
σα, θρησκευτική πίστη καί παράδοση ἔπαψαν 
νά εἶναι τά στηρίγματα τῆς ψυχῆς μας. Μόνο ὁ 
τόπος καταγωγῆς ἀπομένει καί ἕνα σχολεῖο στό 
ὁποῖο ἡ ὅποια συνειδητή μετοχή στίς ἀξίες τοῦ 
πατριωτισμοῦ θεωρεῖται ἀπό τούς περισσότε-
ρους ἤ γραφικότητα ἤ ροπή πρός τόν ἐθνικισμό.

Παρόλα αὐτά ὑπάρχουν νέοι πού ἐξακολου-
θοῦν νά αἰσθάνονται ὅτι στά χαρίσματά τους 
ἀντανακλᾶται ἡ ἀγάπη γιά τήν πατρίδα. Ὁ κόπος 
τους, παρότι προσωπικός, δέν ἐκφράζει μόνο τόν 
ἑαυτό τους, ἀλλά καί ὅλους τούς συμπατριῶτες 
τους. Τούς οἰκείους, φίλους, γείτονες, προπονη-
τές, ἀλλά καί τόν κάθε Ἕλληνα, ἄσημο καί διά-
σημο, πού χαίρονται μέ τήν προσπάθεια καί τήν 
ἐπιτυχία. Ὁ κόπος τους ἐκφράζει μία ἱστορική δι-
αδρομή χιλιετηρίδων, στήν ὁποία νίκες καί ἧττες 
εἶχαν καί ἔχουν σύνδεση μέ τόν τόπο, τούς ἀνθρώ-
πους, τά ἰδανικά, τίς αἰώνιες ἀξίες, ὅπως ἡ ἐλευθε-
ρία, ἡ ἀγάπη γιά τό ὡραῖο, ἡ πίστη σέ ἕναν Θεό 
πού μᾶς κάνει ξεχωριστούς, ὄχι ἐξουσιαστές τοῦ 
κόσμου, ἀλλά ἕτοιμους νά μοιραστοῦμε ὅ,τι μᾶς 
ἔχει χαριστεῖ καί ὅ,τι ἔχουμε κατακτήσει μέ τόν 
ἀγῶνα μας. Ὁ κόπος τους εἶναι ἔξοδος ἀπό τήν 

ΠΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ

μιζέρια τῆς ἀποτυχί-
ας, τῆς κατηγορίας εἰς 
βάρος τῶν ἄλλων, τῆς 
αἴσθησης ὅτι ὅλοι μᾶς 
ἐπιβουλεύονται. Εἶναι 
ἀπόδειξη ὅτι μπο-
ροῦμε, ἄν πιστέψουμε 
σέ μᾶς, ἄν παλέψου-
με, ἄν ἀξιοποιήσουμε 
τήν ψυχή μας!

Ἔχουμε ψυχή. Τό φωνάζει ὁ ὀλυμπιονίκης. 
Ψυχή δέν εἶναι μόνο οἱ ἐγκεφαλικές λειτουργί-
ες, ὁ προγραμματισμός τῶν συναισθημάτων, οἱ 
ἰδέες. Εἶναι πρωτίστως ἡ καρδιά, ἡ λεβεντιά, τό 
φιλότιμο, τό θάρρος πού κρύβεται. Ἡ αἴσθηση 
πώς ὅταν βάζουμε τόν ἑαυτό μας σέ ὅ,τι κάνου-
με, τότε ἀξίζει ἡ ζωή. Δέν ἔχει σημασία ἡ νίκη, 
μολονότι εἶναι ἀπόδειξη ὅτι καί προσπαθήσαμε 
καί μποροῦμε. Κυρίως φαίνεται ὅτι δέν εἴμα-
στε τροφή γιά τό χῶμα, οὔτε διασκεδαστές τοῦ 
παρόντος, ἀλλά ὑπάρξεις πού παλεύουμε γιά 
τή χαρά πού θά κρατήσει γιά πάντα. Κι αὐτή 
δίδεται σέ ὅποιον βάζει οὐρανό στόν ἀγῶνα 
του. Σ’ ὅποιον αἰσθάνεται ὅτι ἀνήκει μαζί μέ 
τούς ἄλλους σέ κάτι πού ξεπερνᾶ τό σήμερα, τό 
χρῆμα, τή δόξα, τήν ἡδονή τῆς στιγμῆς. 

Ἡ πατρίδα, ὅπως καί ἡ πίστη στόν Χριστό καί 
στήν Ἐκκλησία, ἀποτελοῦν τρόπους καί σχήμα-
τα τοῦ ἀνήκειν πέρα ἀπό τόν χρόνο. Ἐντός τους 
μποροῦμε νά ἀγαποῦμε. Καί ἡ ἀγάπη δέν πεθαί-
νει. Ἀγαπᾶμε μέ τό εἶναι μας. Μέ τά χαρίσματά 
μας. Μέ τήν αἴσθηση ὅτι ἔχουμε μία ἀποστολή 
πού δέν ἐγκλωβίζεται στό ἐγώ μας. Κι ἐδῶ βρί-
σκεται ὁ Θεός.

Ἔχουμε ψυχή. Νεώτεροι καί μεγαλύτεροι 
ἄς σπουδάσουμε αὐτή τήν πραγματικότητα. Ἡ 
ἀλλαγή νοοτροπίας ξεκινᾶ ἀπό τόν καθέναν 
μας. Ἄς μήν περιμένουμε ἀπό τήν κοινωνία, τό 
κράτος, τά ΜΜΕ νά μποῦνε μπροστά. Ἡ Ἐκκλη-
σία ἔχει τήν εὐθύνη της. Ἄς ἑνωθεῖ μέ ὅσους 
ἀντιστέκονται, γιά νά μεγαλώσει ἡ ἐλπίδα!

γιατί έχουμε ψυχή!
Τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱ.Μ. Κερκύρας π. Θεμιστοκλῆ Μουρτζανοῦ
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Ἡδιασκευὴ τοῦ ἀρχικοῦ Βίου τοῦ 
ἁγίου Ἀχιλλίου, ἔργο, ὅπως κι αὐτὸ 

τοῦ Βίου, ἀνωνύμου συγγραφέα σώζεται 
σὲ τρεῖς κώδικες: α) κώδ. 212 [=3746] Ι. Μ. 
Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους, χάρτης, 15ος αἰ., 
φφ. 36v-64, β) κώδ. 143 [=3677] Ι. Μ. Διο-
νυσίου Ἁγίου Ὄρους, χάρτης, 17ος αἰ, φφ. 
119v-141r καὶ γ) Κώδ. 646 Ι. Μονῆς Μεγά-
λου Μετεώρου, χάρτης, 15x22, 16ος/17ος 
αἰ., φφ. 1r-8v, κείμενο ἀκέφαλο καὶ κολο-
βό. Τὴ διασκευή, ὅπως καὶ τὸ ἀρχικὸ κεί-
μενο τοῦ Βίου, ἐξέδωσε ὁ καθηγητὴς Δ. Ζ. 
Σοφιανός1. Εἶχε προηγηθεῖ ἡ ἔκδοση τοῦ 
κειμένου στηριγμένη ὅμως μόνον στὸν κώ-
δικα 143 τῆς Μονῆς Διονυσίου ἀπὸ τὸν 
Λαρισαῖο θεολόγο Βασίλειο Χ. Στεργι-
ούλη2. Τὸ κείμενο τῆς διασκευῆς γράφηκε 
ὕστερα ἀπὸ προτροπή τοῦ τότε μητροπο-

1. Βλ. Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος 
Ἀχίλλιος Λαρίσης. Ὁ ἀνέκδοτος ἀρχικὸς 
Βίος (Θ΄ αἰ.) καὶ ἡ μεταγενέστερη διασκευὴ 
τοῦ (ΙΓ΄ αἰ.) Ἀνέκδοτα ὑμνογραφικὰ κεί-
μενα (Ἰωσὴφ Ὑμνογράφου, Μανουὴλ Κο-
ρινθίου, Ἀναστασίου Γορδίου), Ἀκαδημία 
Ἀθηνῶν, [Κέντρο Ἐρεύνης τοῦ Μεσαιωνι-
κοῦ καὶ Νέου Ἑλληνισμοῦ], Ἀθήνα 1990 
(εἰσαγωγή: σσ. 98-105· κριτικὴ ἔκδοση: σσ. 
133-147).
2. Βασίλειος Χ. Στεργιούλης, Ὁ ἅγιος 
Ἀχίλλιος (ἀπὸ ἐγκωμιαστικὸ λόγο χειρο-
γράφου τοῦ ιζ΄ αἰ. τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Διο-
νυσίου Ἁγίου Ὄρους), ἔκδοση κειμένου, 
ἀπόδοση στὴ νεοελληνική, σχόλια, Λάρι-
σα 1981.

Ἐγκωμιαστικὰ ἐπίθετα 

γιὰ τὸν ἅγιο Ἀχίλλιο 
στὸν ἀρχικὸ Βίο του (9ος αἰ.)

λίτη Λαρίσης Θωμᾶ Γοριανίτη3 καὶ εἶναι 
βασικὰ ὅμοιο μὲ ἐκεῖνο τοῦ ἀρχικοῦ Βίου, 
χωρὶς νὰ προσθέτει τίποτε νέο καὶ ἐνδια-
φέρον στὰ ἤδη γνωστὰ γιὰ τὸν ἅγιο Ἀχίλ-
λιο.

Στὸ προοίμιο τῆς Διασκευῆς ὁ ἀνώ-
νυμος ἀποκαλεῖ τὸν ἅγιο Ἀχίλλιο «τὸν 
πάνυ, ὃν ἡ Καππαδοκῶν μὲν ἤνεγκεν, ἡ 
δὲ Λαρισαίων κόσμον πεπλούτηκεν» (Δι-
ασκευή, 148, 5-6). Μάλιστα ἀναφερόμενος 
στὴν αἰτία συγγραφῆς τοῦ βίου ἀναφέρει 
πὼς παρακινήθηκε ἀπὸ ἱερὸ ἄνδρα καὶ 
ἀγαθὸ ποιμένα τῆς πόλης τῶν Λαρισαίων, 
τὸν Θωμὰ Γοριανίτη, νὰ συγγράψει γιὰ 
τὸν «ἱερὸν ἄνδρα» (Διασκευή, 149, 26) 
καὶ «τὸν ὑπὲρ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησί-
ας καλῶς ἀγωνισάμενον» (Διασκευή, 149, 
26-27) Ἀχίλλιο.

Προχωρώντας στὸ κύριο μέρος τοῦ 
ἐγκωμίου ἀποκαλεῖ τὸν Ἀχίλλιο «σεπτὸν» 
(Διασκευή, 149, 33), γιὰ τὸν ὁποῖο σεμνύ-
νεται ἡ πατρίδα τοῦ Καππαδοκία, ἀφοῦ 
σὰν «ἄνθος εὐῶδες» καὶ σὰν «καρπὸς ἀεί-
ζωος» (Διασκευή, 149, 42) ἀναφύεται ἀπὸ 
τὸ ἔδαφός της καὶ σκορπίζει ἁπλόχερα 
τὴν εὐωδία τοῦ Χριστοῦ ἢ σὰν «ἄδυτον 
φάος» (Διασκευή, 149, 44) ἀνατέλλει ἀπὸ 
ἀπὸ τὰ χώματά της καὶ καταφωτίζει τὴν 
οἰκουμένη λαμπρότερα κι ἀπὸ τὸν ἥλιο.

Σεμνύνονται ὅμως καὶ οἱ γονεῖς τοῦ 
Ἀχιλλίου γιὰ τὸ βλάστημά τους. Εἶναι γο-

3. Ὁ Θωμὰς Γοριανίτης, διετέλεσε μητρο-
πολίτης Λάρισας ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 1264 
μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 1273.

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

B΄ μέρος
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νεῖς «θαυμασίου ἀνδρὸς» (Διασκευή, 150, 
64-65), τὸν ὁποῖο μεγάλωσαν μὲ χριστια-
νικὲς ἀρετές καὶ φρόντισαν νὰ τοῦ δώ-
σουν τὴν ἀπαραίτητη παιδεία, θύραθεν 
καὶ ἐκκλησιαστική. Ὅταν οἱ γονεῖς του 
ἐγκατέλειψαν τὸν μάταιο κόσμο, ἄφη-
σαν μοναδικὸ κληρονόμο τῆς περιουσίας 
τους τὸν Ἀχίλλιο, ὁ ὁποῖος ἀποδείχθηκε 
ὡς πρὸς τὴ διαχείρισή της «σοφὸς» (Δια-
σκευή, 150, 124) καὶ «καλὸς κληρονόμος 
καὶ χρηστὸς οἰκονόμος» (Διασκευή, 150, 
140) διανέμοντάς την στοὺς φτωχούς.

Στὴ συνέχεια ἐγκατέλειψε τὴν πατρί-
δα του γιὰ νὰ προσκυνήσει στοὺς ἁγίους 
Τόπους καὶ νὰ ζήσει κοντὰ στοὺς ἀσκητὲς 
τῆς ἱερῆς γῆς τῆς Παλαιστίνης. Ζώντας κο-
ντά τους καὶ υἱοθετώντας τὸν ἀσκητικὸ 
τρόπο ζωῆς τους δὲν ἄργησε νὰ ἀναδειχθεῖ 
σὲ «συναρίθμιος» καὶ «τρισκαιδέκατος» 
(Διασκευή, 155, 232-233) τῶν πρώτων τοῦ 
Χριστοῦ μαθητῶν. Ἑπόμενος σταθμὸς τῶν 
πνευματικῶν του ἀναζητήσεων ὑπῆρξε ἡ 
Ρώμη, ὁ τόπος τοῦ μαρτυρίου τῶν πρω-

τοκορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καὶ 
Παύλου. Ἀφοῦ παρέμεινε γιὰ μικρὸ χρο-
νικὸ διάστημα ἐκεῖ, μετὰ τὴν ἄνοδο στὸ 
θρόνο τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας τοῦ 
Μεγάλου Κωνσταντίνου, καταφθάνει 
στὴ Θεσσαλία γιὰ νὰ κηρύξει τὸν εὐαγγε-
λικὸ λόγο. Καὶ πράγματι μιμούμενος τὸν 
Παῦλο, σὰν ἄλλος «ὀλυμπιονίκης ἢ πυθι-
ονίκης» (Διασκευή, 156, 261) διέτρεξε τὴ 
θεσσαλικὴ γῆ κηρύττοντας τὸν Χριστό.

Τὸ ἔργο ποὺ ἐπιτέλεσε θαυμαστό· πολ-
λοὶ ἐκεῖνοι ἦταν ποὺ πίστευσαν στὸν 
Χριστὸ καὶ ἀσπάστηκαν τὸ ὀρθόδοξο 
δόγμα. Τὸ ὄνομα τοῦ Ἀχιλλίου κυκλοφο-
ροῦσε ἀπὸ στόμα σὲ στόμα. Πλήθη συνέρ-
ρεαν γιὰ νὰ τὸν δοῦν ἀπὸ κοντὰ καὶ νὰ 
ἀκούσουν τὴ διδασκαλία του. Καὶ πράγ-
ματι ἦταν ὁ ἅγιος «μειλίχιος τὴν ὁμιλίαν, 
πρᾶος τὸν τρόπον, χρηστὸς τὸ ἦθος, τὸ 
εἶδος ἀγγελικός, τὸ σχῆμα κόσμιος, τὴν 
συντυχίαν εὐέντευκτος» (Διασκευή, 158, 
314-316). Φρόντιζε ἀγόγγυστα γιὰ ὅλους· 
ἦταν «πατὴρ τέκνων, ποιμὴν προβάτων, 
προστάτης προνοουμένων καὶ μαθητευο-
μένων διδάσκαλος» (Διασκευή, 158, 317-
319). Ἔτσι δὲν ἦταν περίεργο ποὺ μόλις 
χήρευσε ὁ ἀρχιερατικὸς θρόνος τῆς Λάρι-
σας, ὅλοι ἀναζήτησαν στὸ πρόσωπο τοῦ 
Ἀχιλλίου τὸν ἄξιο διάδοχο.

Καὶ ἔγινε γιὰ τὴν μητρόπολή του ὁ 
Ἀχίλλιος ὁ «ποιμὴν ὁ καλός, ὁ τὴν ψυχὴν 
ὑπὲρ τῶν προβάτων τιθείς, ὁ τὸ πεπλανη-
μένον ἐπιστρέφων καὶ τῇ τούτου ἐπιχαί-
ρων ἐπιστροφῇ, ὁ τὴν ποιμαντικὴν θαυ-
μαστὸς καὶ τὴν ἀγρευτικὴν θαυμαστό-
τερος, ὁ μέγας ἀρχιερεὺς τῆς ἐκκλησίας 
Χριστοῦ» (Διασκευή, 160, 363-367), ποὺ 
ἀνάγκασε τοὺς πάντες νὰ ἀναφωνήσουν: 
«τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπε ἀρχιερεύς, ὅσιος, 
ἄκακος τῶν ἁμαρτωλῶν ἀφωρισμένος καὶ 
τῶν πολλῶν ὑπερανῳκισμένος ἐξ ἀρετῆς» 
(Διασκευή, 160, 369-370).

Ἐκείνη ὅμως τὴν ἐποχὴ ξέσπασε καὶ 
ἡ αἵρεση τοῦ Ἀρειανισμοῦ ποὺ ἐπέφερε 
ταραχὴ καὶ σύγχυση στοὺς κόλπους τῆς 
Ἐκκλησίας. Προκειμένου νὰ ἀποσοβή-
σει τὸν διχασμὸ τοῦ ὀρθόδοξου κόσμου 

Ἅγιος Ἀχίλλιος. Φορητὴ Εἰκόνα. 
Διαχρονικὸ Μουσεῖο Λάρισας
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τὸν Μάιο τοῦ 325 ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος 
συνεκάλεσε στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας τὴν 
Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο. Ἀνάμεσα στοὺς 
318 θεοφόρους Πατέρες ποὺ δέχθηκαν 
πρόσκληση ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα γιὰ νὰ 
συμμετάσχουν στὶς ἐργασίες τῆς Συνόδου 
ἦταν καὶ ὁ «μέγας» (Διασκευή, 161, 413) 
Ἀχίλλιος.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐργασιῶν, ὅταν 
ὁ «γεννάδας (=εὐγενὴς)» (Διασκευή, 164, 
483) Ἀχίλλιος διαπίστωσε πὼς ὁ Ἄρειος 
καὶ οἱ ὀπαδοί του μὲ σοφίσματα καὶ κί-
βδηλα λόγια προσπαθοῦσαν νὰ ἐπιβάλ-
λουν τὶς ἀπόψεις τους στὴ Σύνοδο, πῆρε 
τὸ λόγο καὶ τοὺς προκάλεσε νὰ ἐπιβεβαι-
ώσουν τὶς διδασκαλίες τους μὲ θαῦμα. 
Κοντὰ τοὺς ὑπῆρχε μία πέτρα. Τοὺς ζήτη-
σε ἂν πραγματικὰ πιστεύουν σὲ ὅσα δι-
ακηρύττουν γιὰ τὴ φύση τοῦ Χριστοῦ κι 
ἔχουν δίκιο νὰ σφίξουν τὴν πέτρα καὶ νὰ 
βγάλουν λάδι ἀπὸ αὐτή. Φυσικὰ αὐτοὶ δὲν 
δέχθηκαν. Τότε ὁ Ἀχίλλιος «ὁ μέγας οὗτος 
πατήρ, ὁ νεὸς Μωσῆς, ὁ πρὸς τὸν τῆς πί-
στεως ζῆλον καὶ Ἡλιοῦ θερμοτερός τε καὶ 
συντονώτερος» (Διασκευή, 164, 502-504), 
ἀφοῦ πρῶτα προσευχήθηκε, «ἱλαρῶς θαυ-
ματουργεῖ τὰ παράδοξα» (Διασκευή, 164, 
509). Ὁ Ἄρειος εἶχε πιὰ κατατροπωθεῖ.

Μὲ τὴ λήξη τῶν ἐργασιῶν ὁ Μέγας 
Κωνσταντῖνος εὐχαρίστησε ἰδιαιτέρως 
τὸν ἅγιο γιὰ τὴ συμβολή του στὴν καταδί-
κη του Ἀρείου καὶ τοῦ πρόσφερε ἕνα με-
γάλο χρηματικὸ ποσὸ γιὰ νὰ τὸ διανείμει 
στοὺς φτωχούς της μητροπολιτικῆς του πε-
ριφέρειας, νὰ κτίσει ναοὺς καὶ νὰ ἐφοδιά-
σει τοὺς ἱεροὺς ναοὺς μὲ σκεύη. Ἐπιστρέ-
φει, λοιπόν, στὴν ποίμνη του «ἄσμενός τε 
ἀσμένοις τοῖς τέκνοις, ὁ φιλόπαις τοῖς φι-
λοπάτορσιν, ὁ διὰ Χριστὸν ἔκδημος τοῖς 
ἐν Χριστῷ τὴν ἐκείνου ἐκδεχομένοις ἐπά-
νοδον» (Διασκευή, 166, 547-549). Ἡ ὑπο-
δοχὴ ποὺ τοῦ ἐπεφύλαξαν ἐμοίαζε μὲ τὴν 
ὑποδοχὴ ποὺ ἐπιφυλάσσουν τὰ παιδιὰ 
σὲ «πατέρα φιλοτέκνον» (Διασκευή, 166, 
550) ποὺ ἐπιστρέφει στὸ σπιτικό του μετὰ 
ἀπὸ πολὺ καιρό.

Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ ὁ Ἀχίλλι-

ος ἐπέστρεψε στὴ Λάρισα, φρόντισε νὰ 
μοιράσει στοὺς φτωχοὺς τὰ χρήματα ποὺ 
τοῦ εἶχε δώσει ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος. 
Ἀπέδειξε μὲ τὴ στάση του –γιὰ μία ἀκόμη 
φορά– πὼς ἦταν «ἀνώτερος» χρημάτων, 
«ἄληπτος καὶ ἀχείρωτος» (Διασκευή, 167, 
573-574). Καὶ ὅπως ὁ καλὸς ποιμένας, ἔτσι 
καὶ ὁ Ἀχίλλιος ὑπῆρξε «χηρῶν, ὀρφανῶν, 
πενήτων, ἀδικουμένων, τῶν κακῶς πασχό-
ντων προϊστάμενος ἐν πολλῇ σπουδῇ καὶ 
πάσαν νόσον καὶ μαλακίαν τούτων ἰώμε-
νος, πᾶσί τε κοινὸν ταμεῖον τῶν ἀγαθῶν 
καὶ ἑκάστῳ νέμων εὐθύμως τὰ πρόσφο-
ρα» (Διασκευή, 167, 587-590). Ποίμαινε δὲ 
τὴ μητρόπολη καὶ τὴν ἐπαρχία του τριά-
ντα πέντε ὁλόκληρα ἔτη.
Ὅταν προαισθάνθηκε τὸν θάνατό του, 
κάλεσε τὸν κλῆρο καὶ τὸν λαὸ καὶ τοὺς 
ἀπηύθυνε τοὺς τελευταίους λόγους οἰκο-
δομῆς. Ἀφοῦ τοὺς εὐλόγησε καὶ προσευ-
χήθηκε γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς τους, 
παρέδωσε τὸ πνεῦμα του στὸν Θεό. Ἡ 
κοίμησή του σκόρπισε θλίψη στὶς ψυχὲς 
τῶν Λαρισαίων· ἄλλοι θρηνοῦν, ἐπειδὴ 
ἔχασαν τὸν πατέρα τους, καὶ ἄλλοι ἀνα-
ζητοῦν τὸν ποιμένα τους, ἐπειδὴ δὲ θέ-
λουν νὰ πιστέψουν ὅτι ἐγκατέλειψε τὴν 
ἐπίγεια ζωή.
Μετὰ τὴν ταφή του ὁ ἅγιος συνέχισε νὰ 
δηλώνει τὴν παρουσία του στὴν πόλη τῆς 
Λάρισας. Τὸ κύριο μέρος τοῦ λόγου τε-
λειώνει μὲ ἀναφορὰ στὴ σύληση τοῦ ἱε-
ροῦ λειψάνου ἀπὸ τοὺς Βουλγάρους τοῦ 
Σαμουὴλ. Ὁ ἐπίλογος ἔχει τὴ μορφὴ ἐπί-
κλησης (invocatio) πρὸς τὸν Ἀχίλλιο. Ὁ 
ἀνώνυμος προτρέπει τοὺς ἀκροατές του 
νὰ προσευχηθοῦν ὅλοι μαζὶ πρὸς τὸν ἅγιο 
καὶ νὰ ζητήσουν τὴ συνδρομή του, ὥστε 
νὰ ἀξιωθοῦν τῆς ἐπουράνιας Βασιλείας.
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Σέ γνώρισα καλά 
τό 1996. Σεπτέμ-

βριο μῆνα, λίγες μέρες 
πρίν ἀπό τήν ὀνομα-
στική σου. Ἐξ ἀποστά-
σεως σέ βλέπαμε ἀπό 
τόν Αὔγουστο σέ Ἑσπε-
ρινούς καί Λειτουργί-
ες. Ἤσουν μέ τήν μα-
νούλα σου. Τήν κυρά 
Σωτηρία. Ἔτρεχες, ἤ 
μᾶλλον πέταγες, γιά 
νά προλάβεις ὄχι μό-
νον πραγματικές ἀνά-
γκες διακονίας, ἀλλά 
καί ἐπιθυμίες πού δέν 
εἶχαν κἄν ἐκφρασθεῖ. 
Ἀπό τήν πρώτη στιγμή γίναμε φίλες. 
Εἶχες ἕναν μοναδικό τρόπο νά δίνεσαι 
στούς ἄλλους. Μέ τό καλημέρα εἶχες 
ἀναζωογονήσει τόν ἄλλον. Μέ τήν Πίστη 
σου στόν Θεό πού διαφαινόταν σ ̓ ὅλες 
σου τίς κινήσεις, τά ἔργα, τίς πράξεις, 
μᾶς ἅρπαζες κι ἐμᾶς νά  ̓ρθοῦμε πιό κο-
ντά Του. Φρόσω μου γλυκειά, μέ περιέ-
βαλες μέ πολλή ἀγάπη ἀπό τήν πρώτη 
στιγμή. Μοῦ ἔδωσες πολύ κουράγιο ὅταν 
ἔκανα λάθη ἄγνοιας τοῦ ἀντικειμένου, 
ὅταν πρωτοσάστισα πῶς θά τά βγάλω 
πέρα μέ τά πρωτάκια στόν Ἅγιο Ἀθανά-
σιο... Κάθε Παρασκευή πρωΐ μέ περίμενες 
μέ ἀκριβῶς μετρημένα εἰκονάκια, ὅσα 
καί τά παιδάκια, γιά «αὔριο Σάββατο, 
νά ἔχῃς μανάρα μου». Κι ὅταν τή Δευ-
τέρα μέ ψιλοανέκρινες γιά τήν ἔκβαση 
τοῦ μαθήματος, χαιρόσουν, γελοῦσαν 
καί τά μάτια σου γιά κάθε στιγμή Κα-
τηχητικῆς ἀναφορᾶς. Θυμᾶμαι, τί γέλια 
κάναμε, θυμᾶμαι ὅταν μοῦ πρωτοέμαθες 

νά φτιάχνω Κόλυβο. 
Θυμᾶμαι, θυμᾶμαι, 
θυμᾶμαι. Ὅταν ἔφθα-
σε τό φορτηγό γιά νά 
φορτωθεῖ ἡ ἀπίστευτα 
μεγάλη βοήθεια πού 
φρόντισε ὁ Σεβασμιώ-
τατος γιά νά σταλεῖ 
στή Σερβία, ἦταν καί 
οἱ κυρίες μέλη τῆς 
Λογίας. Ἤσουν φυ-
σικά ἐκεῖ ἀπό πρίν 
φθάσει στήν Ἰωαννί-
νων τό φορτηγό. Τά 
λεπτοκαμωμένα σου 
χεράκια ἄν σήκωσαν 
κοῦτες καί κοῦτες 

γιά νά βοηθήσεις στό φόρτωμα... Ἔτρε-
ξα καί πῆρα τή φωτογραφική μηχανή. 
Γελάσαμε ὅλες. «Καλέ, ἄσε νά βγοῦμε 
ἄλλη φορά, νά μήν φαινόμαστε τί κά-
νουμε...». Αὐτή ἤσουν!!! Ἡ φράση αὐτή 
μπῆκε στά τρίσβαθα τῆς ψυχῆς μου. 
Φροσάκι μου γλυκό, πού ἦρθες ἀπό τήν 
πανέμορφη Κούλουρη  ἀκολουθώντας 
τόν Δεσπότη μας στίς πιό δύσκολες μέ-
ρες του. Διακόνησες μέ ἀγάπη ὄχι μόνον 
ἐκεῖνον ἀλλά ὅλη τήν Μητρόπολη. Μᾶς 
δίδαξες τί θά πεῖ ἀφοσίωση, διακριτικό-
τητα, ἀγάπη στόν Θεό, πίστη στόν Θεό, 
ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στόν Θεό, ἀγάπη 
στό συνάνθρωπο, ἀγάπη, ἀγάπη, ἀγάπη. 
Ἀλλά τό καλύτερό σου μάθημα σ ̓ ἐμᾶς 
ἦταν ἡ ταπεινοφροσύνη σου. Ὄχι ἡ εὐσε-
βοφάνεια, ἡ  τ α π ε ι ν ο φ ρ ο σ ύ ν η ! 
Οἱ ἀρετές σου πάρα πολλές. Ἀλλά ἡ τα-
πεινοφροσύνη σου διέλυε τά ἐγωϊστικά 
μέσα μας. Μ ̓ ἕναν  μοναδικό τρόπο μᾶς 
δίδαξες ἀγγελότροπη Φρόσω ἀπό μαθή-

Φρόσω ἡ ἀγγελότροπη
τῆς κ.  Ἰωάννας Δενδραμῆ
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ματα νοικοκυροσύνης μέχρι μαθήματα 
Χριστιανικῆς ζωῆς. Ὅλα σου μελιστά-
λαχτα σάν τή γλυκειά φωνούλα σου σάν 
σιγοέψελνες. Καί σιγοέψελνες γιά νά μήν 
ἀκουστεῖς κι ἐνοχλήσεις οὔτε τόν ἀέρα, 
συνέχεια σιγοέψελνες ὅποια ἐργασία κι 
ἄν ἔκανες. Γλυκειά μου Φρόσω. Πόσο 
ἀγωνιοῦσες μετά τό Κήρυγμα τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου τίς Τρίτες στόν Ἅγιο Νικόλαο 
μή τυχόν καί κάποιος ἔξω ἀπό τόν προ-
αύλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πικράνει τόν 
Δεσπότη μας... Σέ θυμᾶμαι πού πέταγες 
ἀπό χαρά στήν Παναγία Φανερωμένη 
στήν κουρά τοῦ πατρός Ἀχιλλίου. «Τό 
παιδί μας», καμάρωνες ὅπως καί ἡ μα-
καρίτισσα κυρία Μαρίκα... Σέ θυμᾶμαι 
πού μέ πῆγες νά προσκυνήσω στόν Ἅγιο 
Λαυρέντιο. Σέ θυμᾶμαι πού ἐκεῖ πέταξες 
τήν ταπεινοφροσύνη σου καί μοῦ εἶπες 
περήφανα ὅλο χαρά, «εἶδες Ἰωάννα μου 
τί ὄμορφος τόπος εἶναι τό νησί μας;». 
Ναί Φρόσω μου. Τό νησί σας, πού ἔγινε 
χάρι στόν Δεσπότη καί σ ̓  ὅλους τούς 
Σαλαμίνιους πού γνωρίσαμε αὐτά τά 
πολλά χρόνια καί μᾶς ἀγάπησαν καί 

ἀγαπήσαμε, ἔγινε καί δικό μας νησί. 
Μέσα ἀπ ̓ τή χερσαία μας πατρίδα ἔδωσε 
ὁ Θεός κι ἦλθε τό πέλαγος τό εὐλογημέ-
νο καί ἦρθε τό νησί τῆς Σαλαμίνας κι 
ἔγινε ὁλοκληρωμένη γῆς μας. Πατρίδα 
μας. Γίναμε συγγενεῖς Φρόσω μου. Γίνα-
με μιά μεγάλη οἰκογένεια. Πραγματική 
οἰκογένεια. Τῆς Ἐκκλησίας οἰκογένεια. 
Οἱ πόνοι μας ἔφθαναν σ ̓ ἐσᾶς. Οἱ δικοί 
σας τό ἴδιο. Οἱ χαρές σας κι οἱ ἐπιτυχί-
ες νἆτες μαζί μας. Οἱ θλίψεις σας μέσα 
μας. Ἔφυγες γιά τήν Οὐράνια Πολιτεία. 
Ἔφυγες γιά τήν Οὐράνια Βασιλεία. Τοῦ 
Κυρίου πού ἤσουν δούλη πιστή. Τοῦ Κυ-
ρίου πού μᾶς ἔμαθες νά ἐμπιστευόμαστε  
γιά ὅλα καί πάντα. 

Σέ παρακαλῶ τώρα πού θυμᾶσαι 
ὅλους μας, γλυκειά μου Φρόσω,  ψέλλι-
σε μέ τή γλυκειά σου φωνούλα ἕνα Κύ-
ριε ἐλέησον καί γιά μένα... Καλόν Πα-
ράδεισο Φρόσω μου. Σάν αὐτόν μέ τόν 
ἐλαιῶνα στήν Κούλουρη, πού ὅπως μοῦ 
ἔλεγες σοῦ ἄρεσε. 

Καλόν Παράδεισο ἀγγελότροπη Φρό-
σω. Θά σέ θυμᾶμαι πάντοτε.

www.imlarisis.gr
Ἀπό 1η Μαΐου ἕως 30 Ἰουνίου 2016

οἱ ἐπισκέψεις στήν Ἱστοσελίδα μας ἀνῆλθαν

σέ 29.576  !
Συνεχίζουμε δυναμικά!



ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

Τί ζητοῦνε οἱ μαθη
τές ἀπό τό σχο

λεῖο σήμερα; Πρῶτα 
παρέα. Στή συνέχεια 
γνώση, μέ κατανόηση 
τῶν ἀδυναμιῶν τους 
καί ὄχι μέ πολύν κόπο. 
Καλή σχέση μέ τούς 
ἐκπαιδευτικούς τους. 
Δυνατότητα ἐνασχολή
σεων στό σχολεῖο ἀλλά 
ἐκτός τῶν διδακτικῶν ὡρῶν, ὥστε νά μποροῦν 
νά γεμίζουν τόν ἐλεύθερο χρόνο τους. Καί νά 
περνοῦνε καλά, τό μότο τῆς ἐποχῆς μας. 

Τί βρίσκουνε οἱ μαθητές στό σχολεῖο σή
μερα; Ἕνα ἐκπαιδευτικό σύστημα τό ὁποῖο 
δέν δείχνει νά ἔχει στόχευση καλλιέργειας 
χαρακτήρα καί εὐρύτερης παιδείας, ἀλλά 
φορτώματος μέ γνώσεις, βαθμολόγηση ὡς 
μέθοδο ἐπιβολῆς καί ἐκπαιδευτικούς πού 
δέν ἔχουν τήν εὐκαιρία οὐσιαστικῆς ἐπιμόρ
φωσης καί δέν κρίνονται ἀπό κανέναν γιά 
τό ἔργο τους. Τήν ἴδια στιγμή οἱ γονεῖς ἀντι
μετωπίζουν τό σχολεῖο ὡς parking παιδιῶν, 
ὥστε ἐκεῖνοι νά εἶναι στήν ἐργασία τους καί 
στίς ἄλλες ὑποχρεώσεις τους. 

Ποιά συζήτηση γιά ἀλλαγές στό σχολεῖο 
γίνεται ἀπό πλευρᾶς πολιτείας; Ἡ εὐαισθησία 
τοῦ κράτους ἐξαντλεῖται στό νά δοθεῖ τό δι
καίωμα στούς συλλόγους τῶν ἐκπαιδευτικῶν 
νά ἀποφασίζουν ἄν θά γίνεται ἡ πρωινή προ
σευχή, στό νά μετατραπεῖ τό μάθημα τῶν 
θρησκευτικῶν σέ χῶρο πολυπολιτισμικῆς 
προσέγγισης τῶν θρησκειῶν, στήν κατάρ
γηση τῶν μαθητικῶν παρελάσεων καί στήν 
ἐνίσχυση τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ ἀγώνα. Σχέδιο 
γιά τήν παιδεία δέν ὑπάρχει. Ἴσως γιατί ἡ ἴδια 
ἡ κοινωνία ἀφήνει τά πάντα στόν αὐτόματο 
πιλότο τῆς παγκοσμιοποίησης καί τῆς ἀκο
λούθησης ἑνός δρόμου στόν ὁποῖο ἡ ταυτό
τητά της ἔχει πάψει νά εἶναι δεδομένη. 

Ὑπάρχει ἀπάντηση πού νά συνδυάζει τόσο 
τίς ἀνάγκες ὅσο καί τά δεδομένα τῆς ἐποχῆς; 
Ἴσως τό νά ἀντιμετωπισθεῖ ἀπό ὅλους τό 
σχολεῖο ὡς φυσική συνέχεια τῆς οἰκογένειας. 

Αὐτό ὑλοποιεῖται ὅταν 
τά παιδιά θά ἔρχονται 
ἔχοντας ἐπίγνωση κα
νόνων καί ὁρίων, ἀλλά 
καί μέ τή αἴσθηση ὅτι 
στό σχολεῖο θά ἀνοί
ξουν οἱ ὁρίζοντές τους. 
Ὅταν οἱ ἐκπαιδευτι
κοί θά ἀφήνουν κατά 
μέρος τά προσωπικά 
τους προβλήματα καί 

θά αἰσθάνονται ὅτι ὅσα γνωρίζουν ἔχουν χρέ
ος νά τά μεταδώσουν καί νά ἐμπνεύσουν τούς 
μαθητές τους νά κάνουν τό παραπέρα βῆμα. 
Ὅταν οἱ γονεῖς θά δείξουν τό στοιχειῶδες 
ἐνδιαφέρον νά μοιραστοῦν χρόνο μέ τά παι
διά τους γιά τό τί γίνεται στό σχολεῖο, θά στη
ρίξουν τούς ἐκπαιδευτικούς πού προσφέρουν 
γνώση καί καλλιεργοῦν δεξιότητες καί θά 
ἀρνηθοῦν νά δοῦνε τό σχολεῖο ὡς τόπο ἐπα
ναστατικῆς γυμναστικῆς τῶν καταλήψεων. 

Ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νά συμβάλει καλλι
εργώντας τήν αἴσθηση τοῦ χρέους καί τῆς 
εὐθύνης. Οἱ ἐκπαιδευτικοί νά μήν εἶναι κρα
τικοί ὑπάλληλοι, ἀλλά ἐμπνευστές. Οἱ γονεῖς 
νά μή ζητοῦν λιγότερα, ἀλλά νά ἐνθαρρύνουν 
τή δημιουργικότητα καί τόν κόπο. Καί οἱ μα
θητές νά χαίρονται πού μποροῦν νά προο
δεύουν, μαθαίνοντας ποιοί εἶναι καί ἀναζη
τώντας ποιοί μποροῦν νά γίνουν. Χρέος καί 
εὐθύνη εἶναι στοιχεῖα τῆς ἑλληνορθόδοξης 
ταυτότητας καί παράδοσης, τά ὁποῖα δια
σώζονται στήν πίστη. Καί τήν ἴδια στιγμή ἡ 
Ἐκκλησία μπορεῖ νά μιλήσει τή γλώσσα τῆς 
ἀλήθειας σχετικά μέ τό ποιά παιδεία χρει
αζόμαστε. Αὐτό ὅμως προϋποθέτει ἔξοδο 
ἀπό τήν ἀσφάλεια τῆς σιωπῆς καί ἀπόφαση 
νά κατατεθεῖ στήν κοινωνία πρόταση πού θά 
ἐνσωματώνει κατευθύνσεις σέ συνδυασμό μέ 
τή ρεαλιστική ἐπίγνωση ποιοί θά τίς ὑλοποι
ήσουν. Δέν ἀρκοῦν μηνύματα καί ἡ ἀπαίτηση 
νά εἰσέρχονται οἱ κληρικοί στά σχολεῖα. Τό 
θέμα δέν εἶναι ἄν θά σέ δοῦνε. Εἶναι τό τί 
ἐκφράζεις καί τί ἔχεις νά πεῖς ἀληθινά!

π. Θεμιστοκλῆς
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Ἡμουσική στήν ἀρχαι-
ότητα, ἦταν σέ εὐρύ-

τατη χρήση γιά θρησκευ-
τικούς σκοπούς. Ἔχουμε 
μαρτυρίες ἀπό τήν ἐποχή 
τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ 
ὅτι κατά τούς χρόνους τῆς 
βασιλείας του ὁ βασιλιάς 
Δαυίδ, εἶχε καταρτίσει 4000 
ψαλτωδούς (οἱ ὁποῖοι ὀνομάζονταν καί ἱερο-
ψάλτες) χωρισμένοι σέ 24 τάξεις. Ἐπικεφαλῆς 
τῶν ἱεροψαλτῶν ἦταν ὁ ἄρχων πρωτοψάλτης. 

Μέ τόν ἐρχομό τοῦ Θεανθρώπου στόν κό-
σμο, ὁ χριστιανισμός ὑμνεῖ τό Θεό του μέ Ἑλλη-
νική μουσική, ἀλλά ἀπαγορεύοντας τή συνο-
δεία μουσικῶν ὀργάνων, ἐπειδή αὐτά προσέδι-
δαν κοσμικό χαρακτήρα στίς λειτουργίες τῶν 
πιστῶν. Τό ἐκκλησιαστικό ἄσμα παρέμεινε ἁπλό 
καί λιτό, μιᾶς καί δέ ζητοῦσε τήν ἐντύπωση καί 
τό μεγαλεῖο στή μουσική, ἀλλά τήν εἰλικρινῆ 
καί ἐκ βάθους ἀφοσίωση καί ἐλπίδα πρός τό 
Θεό. Δέν ὑπῆρχαν συγκεκριμένοι ψάλτες ἀλλά 
ἔψελναν ὅλοι οἱ μετέχοντες μαζί. Ἐπειδή ὅμως 
τά πλήθη μεγάλωναν στό ἐκκλησίασμα μέ τό 
βάπτισμα τῶν ἀποστόλων καί τῶν πρώτων ἱε-
ραρχῶν, τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά δημιουργεῖται 
πολύς θόρυβος καί χασμωδία. Ἔτσι, ὁ ἅγιος 
Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος (103 μ.Χ.), καθιέρωσε 
τούς ψάλτες (οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦνταν μόνο ἀπό 
καλλίφωνους ἄνδρες), σέ δεξιό καί ἀριστερό 
χορό. Χαρακτηριστικοί ὕμνοι τῆς ἐποχῆς εἶναι: 
ἡ ὠδή τῆς Θεοτόκου «Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου 
τόν Κύριον...», ἡ Κυριακή προσευχή «Πάτερ 
ἡμῶν...», τήν ὠδή τοῦ θεοδόχου Συμεών «Νῦν 
ἀπολύεις τόν δοῦλον σου Δέσποτα...», τά ἀντί-
φωνα τῆς λειτουργίας «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου...» καί τό «Σῶσον ἡμᾶς Υἱέ Θεοῦ...».

Ὅταν ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ὁ πρῶτος 
χριστιανός βασιλιάς, στέφθηκε Αὐτοκράτο-
ρας καί μετέφερε τήν πρωτεύουσα τῆς Ρωμα-
ϊκῆς Αὐτοκρατορίας στό Βυζάντιο τό 323 μ.Χ., 
τήν ὀνομαζόμενη Νέα Ρώμη καί ταυτόχρονα 

Γιατί ὀνομάζεται ἡ ἑλληνική ἐκκλησιαστική μας μουσική 

«Βυζαντινή»;
τοῦ Γεώργιου Καραγιαννάκη, Πρωτοψάλτη - Καθηγητῆ Β. Μ.

Κωνσταντινούπολη, ἡ λα-
τρεία ἀπέκτησε ἐπισημό-
τητα καί τό ἐκκλησιαστικό 
μέλος ἄρχισε νά καλλιερ-
γεῖται ἐπιμελῶς, σημειώ-
νοντας ταχεία ἐξέλιξη. Μέ 
τήν ἐμφάνιση τῶν αἱρέσε-
ων, οἱ αἱρετικοί, ἔχοντας ὡς 
ἀρχηγό τους τόν Ἄρειο, γιά 

νά προσελκύσουν ὀπαδούς, μετέβαλλαν τήν 
αὐστηρή ἐκκλησιαστική μουσική, σέ ἔντεχνη 
καί κοσμική. Αὐτό ἀνάγκασε τούς ἁγίους πατέ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας, νά ἀφήσουν τήν ἁπλότητα 
πού εἶχε ἡ ἀρχαία μουσική καί νά ἐπιτρέψουν νά 
εἰσαχθοῦν στή λατρεία πιό πλούσια καί ἔντε-
χνα μέλη. Χαρακτηριστικοί ὕμνοι τῆς ἐποχῆς 
εἶναι: τά τροπάρια «Τῇ Ὑπερμάχῳ...», «Ὁ μονο-
γενής Υἱός...», «Ἡ Παρθένος σήμερον...».

Μέ τόν καιρό, διαμορφώθηκε ἕνα πλῆρες 
σύστημα γραφῆς τῆς μουσικῆς, ὅπου διδάσκο-
νταν σέ σχολές ἀπό τούς πρωτοψάλτες τῶν 
χορῶν. Οἱ χοροί στήν Ἁγιά Σοφιά πλέον σύμ-
φωνα μέ μαρτυρίες τόν 7ο αἰῶνα, ἀπαρτίζο-
νταν ἀπό 25 ψάλτες καί 100 ἀναγνῶστες, τούς 
ὁποίους διεύθυνε ὁ ἄρχων πρωτοψάλτης. Οἱ 
ποιητές (ὑμνογράφοι) ἔγραψαν νέους ὕμνους 
γιά τόν Θεάνθρωπο Χριστό, τήν Ὑπεραγία Θε-
οτόκο καί τούς ἁγίους ἱεράρχες, μάρτυρες καί 
ὁσίους. Ἡ μουσική ἀναπτύχθηκε μαζί μέ τήν 
ὑμνολογία, ἀπό ἐμπνευσμένους συνθέτες (με-
λοποιούς), οἱ ὁποῖοι μελοποιοῦσαν τούς νέους 
ὕμνους τῆς ἐκκλησίας. Χαρακτηριστικοί ὕμνοι 
τῆς ἐποχῆς εἶναι: οἱ κανόνες τῶν Χριστου-
γέννων «Χριστός γεννᾶται δοξάσατε...», τοῦ 
Πάσχα «Ἀναστάσεως ἡμέρα...», τῆς Θεοτόκου 
«Ἀνοίξω τό στόμα μου...».

Ἔτσι λοιπόν, ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ ἱστορία 
μας, ἡ μουσική καί ἡ ποίηση (ὕμνος καί με-
λωδία) καλλιεργήθηκε ἀπό τούς ἁγίους πατέ-
ρες, τούς Ἱεράρχες καί τούς Αὐτοκράτορες καί 
ἄκμασε κατά τούς χρόνους τοῦ Βυζαντίου, γι’ 
αὐτό καί ὀνομάστηκε Βυζαντινή Μουσική. 
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Μαΐου  Ἰουνίου 2016

Τίτλοι τέλους καί γι’ αὐτό τό καλοκαίρι... 
σίγουρα γιά τούς περισσότερους πέρα

σε γρήγορα... καί ποιός δέν θά ἤθελε ἀκόμη 
μερικές μέρες ξεκούρασης, χαλάρωσης, ἀνά
παυσης!!!

Πρῶτος ἀπ' ὅλους ἐγώ... δέν βγάζω τήν 
σκούφια μου ἐκτός! Πραγματικά ἦταν ἕνα 
καλοκαίρι γεμάτο ἐμπειρίες, μοναδικές θά 
ἔλεγα! Στιγμές πού θά μείνουν ἀνεξίτηλα 
χαραγμένες μέσα στή μηχανή τοῦ χρόνου... 
στιγμές πού ἐάν τίς βάλεις ἐπάνω σέ μία ζυ
γαριά, δέν θά ξέρεις πρός τά ποῦ θά πάει τό 
βάρος τῶν συναισθημάτων, τῶν ἐκπλήξεων, 
τῶν νοσταλγιῶν... ἄρωμα καλοκαιρινό, εὐωδι
αστό... ἄρωμα πού εὔχεσαι νά κρατήσει γιά 
πάντα!!!

Σίγουρα καί ὅλοι ἐσεῖς πού διαβάζετε 
αὐτό τό κείμενο, αὐτή τήν στιγμή σᾶς ἔρχο
νται εἰκόνες ἀπό τίς ὀλιγοήμερες ἤ πολυήμε
ρες διακοπές σας! Ὁ καθένας ζεῖ κάθε στιγ
μή τῆς ζωῆς του διαφορετικά, ἀκόμη κι ἄν 
εἴμασθε ὅλοι μέσα στήν ἴδια παρέα...

Παρέα... τί ὄμορφη λέξη...!!! ὀλίγον τί ξε
χασμένη... ἀφήσαμε τελικά τίς ὄμορφες συ
ντροφικές στιγμές μας καί μένουμε καρφω
μένοι στίς ὀθόνες τῶν κάθε λογής κινητῶν, 
ὑπολογιστῶν καί... καί... καί....

Ἄς σηκώσουμε ἐπιτέλους τά σκυθρωπά 
πρόσωπα καί προσωπεῖα μας... εἶναι ἡ ὥρα 
νά ρίξουμε νερό στά πρόσωπά μας καί νά ξυ
πνήσουμε ἀπό τόν λήθαργο καί τήν ἀποχαύ
νωσή μας, μά κυρίως ἀπό τήν προσωπική μας 
ἀναισθησία...

Ἄς κρατήσουμε ἀπ’ αὐτό τό καλοκαίρι τίς 
γλυκιές ἀναμνήσεις τῶν φιλόξενων 
Ἐκκλησιῶν, παραλιῶν, βουνῶν 
καί χωριῶν μας καί ἀφοῦ 
ἔχουμε πετύχει τόν ἀνεφοδι
ασμό τῶν μπαταριῶν μας, ἄς 
ἀνοίξουμε τά φτερά μας γιά 
ἕνα νέο «καλοκαίρι μέ μπό
λικο φθινόπωρο, χειμώνα καί 
ἄνοιξη»... Μόνο νά μήν ξεχά
σουμε πώς ἡ χαρά αὐτῆς τῆς 
ζωῆς ἀκούει στό ὄνομα Χρι
στός... μαζί Του ἑπομένως 
ἄς βροῦμε καί τίς δικές μας 
ἀνθρώπινες χαρές πού θά 
μᾶς ὁδηγήσουν στή δική Του 
οὐράνια χαρά...

Τελικά δέν ξέρω ἄν ἦταν 
σωστή ἡ ἐπιλογή τοῦ τίτλου... 
τίτλοι τέλους γι’ αὐτό τό καλοκαίρι ἤ ἀρχή 
ἑνός νέου ὄμορφου ξεκινήματος;

Ὁ καθένας ἄς δώσει τήν ἀπάντηση...
Προσωπικά εὔχομαι καί στά ἴδια μέρη νά 

ξαναβρεθοῦμε... ἀλλά καί νά μπερδευτοῦν τά 
ὄνειρά μας...

π. Ἰγνάτιος

Τίτλοι τέλους... for this summer!
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Χρονικά 
Μητροπόλεως

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἰγνάτιος

Ἀπό τόν Ἑσπερινό της Ἀγάπης  
στόν  Ἱ.Μ.Ν. τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου

Ἀπό τήν ἀπονομή τῶν ὀφικίων στούς νέους Ἀρχιμανδρίτες  
π. Διόδωρον Πασιαλήν καί π. Θεοδόσιον Μπάταλην, τούς νέους 

Πρωτοπρεσβυτέρους π. Ἰωάννην Σαμαρᾶν καί π. Χρῆστον 
Κωνσταντάκον καί τόν Ἀρχιδιάκονον π. Μωυσήν Τάσιον

Μαΐου  Ἰουνίου 2016

Κυριακή τοῦ Πάσχα 1/5: (ἀπό-
γευμα) Χοροστάτησε στόν Ἑσπε
ρινό τῆς Ἀγάπης στόν Ἱ. Μητρο
πολιτικό Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου Λα
ρίσης, ὅπου ἀπένειμε ὀφφίκια σέ 
Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου 
2/5: (πρωί) Λειτούργησε καί κήρυ
ξε τόν θεῖο Λόγο στόν πανηγυρίζο
ντα Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Λαρίσης.

Τρίτη τῆς Διακαινησίμου 3/5: 
(πρωί) Λειτούργησε στό ἱερό Πα
ρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νι
κολάου καί Εἰρήνης τοῦ Ἐπισκοπεί
ου.

(βράδυ) Προέστη στή λιτάνευ
ση τῆς Εἰκόνας τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, 
Νικολάου καί Εἰρήνης στό Ὀμορ
φοχώρι καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο.

Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου 
4/5: (ἀπόγευμα) Προέστη στή 
λιτάνευση τῆς Εἰκόνας τοῦ Ἁγίου 
Ἀθανασίου στήν Τερψιθέα.

Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου 
5/5: (ἀπόγευμα) Χοροστάτησε 
στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν 
Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Λαρίσης.

Παρασκευή τῆς Διακαινησί-
μου 6/5: (πρωί) Λειτούργησε στόν 
ἴδιο ἱ. Ναό.

(μεσημέρι) Προέστη στήν ἐπί
σημο Δοξολογία γιά τόν ἑορτασμό 
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τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, προστάτη τοῦ 
Στρατοῦ Ξηρᾶς, στό στρατόπεδο 
τῆς 1ης Στρατιᾶς.

Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 8/5: 
(πρωί) Λειτούργησε στόν Ἱ.Ν. Ἁγί
ου Θωμᾶ Λαρίσης.

Δευτέρα 9/5: (βράδυ) Ἀπέ
νειμε τά διπλώματα στούς ἀπο
φοίτους τοῦ Φροντιστηρίου Κα
τηχητῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς 
μας.

Τετάρτη 11/5 καί Πέμπτη 12/5: 
Συμμετεῖχε στίς ἐργασίες τῆς Διαρ
κοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος.

Πέμπτη 12/5: (ἀπόγευμα) Πα
ρέστη στή φιλανθρωπική ἐκδήλω
ση πού διοργάνωση ἡ «Λογία Φι
λαδελφίας καί Ἀλληλεγγύης» τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

(βράδυ) Χοροστάτησε στήν 
Ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως γιά 
τούς ὑποψηφίους τῶν Γενικῶν Ἐξε
τάσεων, πρός τούς ὁποίους μίλησε 
κατάλληλα, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό 
Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης.

Παρασκευή 13/5: (βράδυ) Χο
ροστάτησε στήν Ἀκολουθία τῶν 
Χαιρετισμῶν τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, 
ἐνώπιον τῆς λάρνακας τοῦ Ἁγίου, 
στόν ἴδιο Ἱ. Ναό.

Σάββατο 14/5: (ἀπόγευμα) 
Συγχοροστάτησε μέ ἄλλους Ἀρχι
ερεῖς στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό 
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου 
Ἀχιλλίου.

Κυριακή 15/5: (πρωί) Συλλει
τούργησε στόν ἴδιο Ἱ. Ναό.

(ἀπόγευμα) Χοροστάτησε στό 
μεθεόρτιο ἑσπερινό καί κήρυξε 
τόν θεῖο Λόγο στόν προαναφερθέ
ντα Ἱ. Ναό.

Τρίτη 17/5: Παρόντος καί τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας 
κ. Σεραφείμ, πραγματοποίησε τή 
λήξη τῶν Ἑσπερινῶν Κηρυγμάτων 
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας γιά τήν 
περίοδο 20152016, στήν ἱ. Μονή 
Ἁγίων Ἀναργύρων Μελισσοτόπου 

Ἀπό τήν πανήγυρη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν 
Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης  

τῆς παρθένου στό Ἐπισκοπεῖο

Ἀπό τήν λιτανεία τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου  
καί Εἰρήνης στό Ὀμορφοχώρι Λαρίσης

Ἀπό τήν λιτανεία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου  
στήν Τερψιθέα Λαρίσης
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Ἀπό τήν πανήγυρη τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίων ἐνδόξων  
θεοστέπτων Βασιλέων καί  Ἰσαποστόλων  

Κωνσταντίνου καί  Ἑλένης Λαρίσης

Ἀπό τήν πανήγυρη τοῦ Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Λαρίσης 
μέ τόν νέο Πρωτοπρεσβύτερο π. Στέφανο Γιάνναρο

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό  
στόν  Ἱ.Ν. Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Λαρίσης

Καστοριᾶς, συνοδευόμενος ἀπό 
ἑκατοντάδες πιστούς.

Πέμπτη 19/5: (ἀπόγευμα) 
Ὑποδέχθηκε μέ ἄλλους Ἀρχιερεῖς 
τό Λείψανο τοῦ Ἁγίου Νικολάου, 
στόν ὁμώνυμο ἱ. Ναό τῆς Λαρίσης, 
καί συγχοροστάτησε στόν Πανη
γυρικό Ἑσπερινό.

Παρασκευή 20/5: (πρωί) Συλ
λειτούργησε στόν ἴδιο ἱ. Ναό.

(ἀπόγευμα) Παρέστη στόν 
Πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱ.Ν. 
Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης 
Λαρίσης, ὅπου χοροστάτησε καί 
κήρυξε τόν θεῖο Λόγο ὁ Σεβ. Μη
τροπολίτης Ἰταλίας κ. Γεννάδιος.

Σάββατο 21/5: (πρωί) Λειτούρ
γησε στόν ἴδιο ἱ. Ναό.

Παρασκευή 3/6: (ἀπόγευμα) 
Ὑποδέχθηκε στό προαύλειο τοῦ 
9ου Δημοτικοῦ Σχολείου στή συ
νοικία Φιλιππούπολη Λαρίσης, τήν 
εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀπό τό 
Καβακλί τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμυ
λίας, ἡ ὁποία φυλάσσεται στήν ἱ. 
Μονή Ἁγίας Τριάδος Λειβαδίτσας 
Ἐδέσσης. Στή συνέχεια χοροστά
τησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό ὁ 
ὁποῖος τελέστηκε στόν Ἱ.Ν. Ἁγίας 
Τριάδος Λαρίσης.

Κυριακή 5/6: (πρωί) Χορο
στάτησε καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο 
στόν ἴδιο ἱ. Ναό.

Τετάρτη 8/6: (ἀπόγευμα) 
Χοροστάτησε στόν Πανηγυρικό 
Ἑσπερινό καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο 
στόν Ἱ.Ν. Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος 
Λαρίσης.

Πέμπτη 9/6: (ἀπόγευμα) Προ
έστη στή λιτάνευση τῆς ἱερᾶς Εἰκό
νος τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος 
στήν ὁμώνυμη Ἐνορία.

Παρασκευή 10/6: (ἀπόγευμα) 
Παρέστη στόν πανηγυρικό Ἑσπε
ρινό καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο 
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου 
Ἀχιλλίου Λαρίσης, γιά τήν ἑορτή 
τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, Ἀρχιεπισκόπου 
Συμφερουπόλεως καί Κριμαίας, 
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ὅπου χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητρο
πολίτης Μουάντζας (Πατριαρχείου 
Ἀλεξανδρείας) κ. Ἱερώνυμος.

Κυριακή 19/6: (ἀπόγευμα) 
Χοροστάτησε στόν πανηγυρικό 
Ἑσπερινό καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Λαρίσης.

Δευτέρα 20/6: (πρωί) Χορο
στάτησε καί κήρυξε τόν θεῖο Λόγο 
στόν ἴδιο πανηγυρίζοντα ἱ. Ναό.

Παρασκευή 24/6: (ἀπόγευ-
μα) Τέλεσε τά Θυρανοίξια τοῦ 
Ἱ.Ν. Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορεί
του στό στρατόπεδο «Παπαβα
σιλοπούλου» στόν Ἀμπελῶνα, πα
ρουσίᾳ καί τοῦ Στρατηγοῦ τῆς 1ης 
Στρατιᾶς Ἠλία Λεοντάρη.

Κυριακή 26/6: (ἀπόγευμα) 
Ὑποδέχθηκε τά Λείψανα τῆς Ἁγί
ας Κυράννας τῆς Ὀσσαίας καί τῆς 
Ἁγίας Ἀκυλίνας τῆς Ζαγκλιβερινῆς 
ἀπό τήν ἱ. Μητρόπολη Λαγκαδᾶ 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Πέτρου καί Παύ
λου Λαρίσης, ὅπου χοροστάτησε 
στόν ἑσπερινό καί κήρυξε τόν θεῖο 
Λόγο.

Τρίτη 28/6: (ἀπόγευμα) Παρέ
στη μέ ἄλλους Ἀρχιερεῖς ὡς μέλος 
τῆς ΔΙΣ, στόν Πανηγυρικό Ἑσπερι
νό στόν ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγί
ου Ἀποστόλου Παύλου Κορίνθου, 
ὅπου χοροστάτησε ὁ Μακαριώ
τατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος.

Τετάρτη 29/6: (πρωί) Συλλει
τούργησε μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο 
Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμο κι ἄλλους Συ
νοδικούς Μητροπολίτες στόν Ἱ.Ν. 
Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Ἀθηνῶν.

(ἀπόγευμα) Παρέστη στόν 
μεθεόρτιο Ἑσπερινό πού τελέστη
κε στό ἱερό Βῆμα τοῦ Ἀποστόλου 
Παύλου στόν Ἄρειο Πάγο, στήν 
Ἀκρόπολη Ἀθηνῶν.

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

Ἀπό τά θυρανοίξια τοῦ  Ἱ.Ν. Ἁγίου Παϊσίου  
στό στρατόπεδο τοῦ Ἀμπελῶνος

Ἀπό τά προεόρτια τοῦ πανηγυρίζοντος  Ἱ.Ν.  
Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου καί  
μέ τόν νέο Ἀναγνώστη Γεώργιο Μπούτλα
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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.




