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“ τά ἔσοδα

ἀπό τίς πωλήσεις

τοῦ Περιοδικοῦ διατίθενται

σέ πολύτεκνες οἰκογένειες καί

γενικά στό φιλανθρωπικό ἔργο
τῆς Μητροπόλεώς

μας”.



Ἀπ’ τά ἀξέχαστα παιδικά μου χρόνια, ἔχω 
νοσταλγήσει τό παραθυράκι τῆς αὐλῆς. 

Στήν κάτω αὐλή τοῦ σπιτιοῦ μας, μόλις ἔμπαινες 
ἀπ’ τήν ἐξώπορτα δεξιά καί ἀριστερά ὑπῆρχαν 
δύο δωμάτια. Τό δωμάτιο πού ἦταν ἀριστε-
ρά ἦταν μιά κουζίνα, μ’ ἕνα τζάκι, καί ὁ χῶρος 
πού τρώγαμε. Εἶχε ἕνα μικρό κρεβατάκι, ἕνα 
τραπέζι, λίγες καρέκλες, ἕνα μπαοῦλο ξύλινο, 
τρία σκαμνιά καί στήν 
ἄκρη του, τό τζάκι. Ἐκεῖ 
ἦταν ἡ πιατοθήκη, τό 
ράφι μέ τά γυαλισμένα 
χάλκινα σκεύη, κι ἕνα 
ντουλάπι, πού ὅποιος 
ἐρχόταν ἀπ’ ἔξω πή-
γαινε κατ’ εὐθείαν ἐκεῖ, 
νά ’δῇ ἄν θά βρῇ κάτι 
νά φάῃ. Αὐτός ὁ χῶρος 
γινόταν αἴθουσα ψυχα-
γωγίας ὅταν μαζευόμαστε ὅλα τ’ ἀδέλφια ἐκεῖ 
καί γελούσαμε, μιλούσαμε, χαιρόμαστε. Ἡ μαμά 
κοντά στό τζάκι ὅπου πάντα κάτι ἑτοίμαζε, 
εἶχε πάντα ἀναμμένο ἕνα λυχνάρι μέ ἕνα φυ-
τίλι μέσα στό τζάκι δεξιά, γιά νά παίρνῃ φωτιά. 
Καθόταν κοντά στό τζάκι σ’ ἕνα σκαμνί μ’ ἕνα 
ἐργόχειρο στό χέρι. 

Αὐτό τό δωματιάκι, ἐρχόταν ὥρα πού πλημ-
μύριζε καί δέν χωρούσαμε ὅταν μᾶς ἐρχό-
ντουσαν ξαδέλφια, συγγενεῖς, γείτονες, ἤ οἱ φί-
λοι ὅλων μας. Πολλές φορές γελοῦσε ἀπ’ αὐτά 
πού ἄκουγε καί ἡ μαμά καί μᾶς μάλωνε ὅταν 
ἔχανε τούς πόντους στό πλεκτό της. Καί ἔβα-
ζε καί λίγο σέ τάξι στά λεγόμενά μας, ὅταν σάν 
παιδιά λέγαμε ἕνα λόγο παραπάνω. Ἐγώ ἤμουν 
μικρός καί μ’ ὅ,τι ἄκουγα ξεκαρδιζόμουν στά 
γέλια καί μέ τά ἀνούσια πολλές φορές νεανικά 
ἀστεῖα τους καί πειράγματα, καί χαιρόμουν... 
Πάνω ἀπό τό κρεββάτι ἤτανε πάντα ὁ Πανα-
θηναϊκός, ἀφίσσα σέ ὧρες θριάμβου γιατί τ’ 
ἀδέλφια μου ἦταν «παναθηναϊκοί», μόνο ὁ Λά-
ζαρος ὁ μεγάλος εἶναι «Ὀλυμπιακός» ὥς τώρα, 
ἀλλά αὐτός δέν τά ξήλωνε ποτέ αὐτά πού βά-
ζανε, περίμενε κι ὅταν ὁ Ὀλυμπιακός εἶχε καμ-

μιά περιφανῆ νίκη ἔβαζε τή φωτογραφία τοῦ 
ποδοσφαιριστῆ πού εἶχε βάλλει τά γκόλ καί 
γινόταν χαμός! Κι ἔβλεπες πάνω στή φάτσα 
τοῦ Λινοξιλάκη, ἤ τοῦ Δομάζου, τόν Ὑφαντῆ 
νά σοῦ γελάῃ ἤ κάποιον ἄλλο μέ κύπελλο δό-
ξας στά χέρια του. Ἀπέναντι δίπλα ἀπό μιά 
«Καλημέρα» μέ καθρέπτη, ποζάρανε οἱ κάου-
μπόϋδες τῆς ἐποχῆς. Ὁ Γκάρι Κοῦπερ, ὁ Ἄλαν 

Λάντ καί ὁ Τζέημς 
Ντήν. Αὐτός ἦταν καί 
ὁ μόνος χῶρος πού 
μᾶς ἄφηναν νά βάζου-
με τέτοια. Καί πρός 
τό προσκέφαλο τοῦ 
κρεββατιοῦ, δίπλα ἀπ’ 
τήν πόρτα, ἦταν ἕνα 
μικρό παραθυράκι, ἀπ’ 
τό ὁποῖο ἔμπαινε φῶς 
στό δωμάτιο, ἀλλά καί 

ἀπ’ τό ὁποῖο ὅποιος ἐρχόταν ἐσκίαζε μέ τό 
χέρι του καί κυττοῦσε ποιός ἦταν μέσα. Καί 
ἀπ’ αὐτό τό παραθυράκι, μόλις βλέπαμε ὅτι 
κάποιος κυττάζει, φωνάζαμε πάντα «ἔλα, μέσα, 
ἔλα μέσα». Μπορῶ νά σᾶς περιγράψω πολλές 
τέτοιες ματιές ἀπ’ τό παραθυράκι τῆς αὐλῆς, 
καί τίς στιγμές πού ἐπακολουθοῦσαν. Ἐπιφω-
νήματα χαρᾶς κυρίως, γιατί οἱ νέοι ἔχουν κέφι, 
ζωή, δύναμι καί ὁρμή πρός τήν χαρά. Ματιές 
ἀπό πρόσωπα τοῦ καθημερινοῦ περιβάλλο-
ντος, ματιές ἀπό ἀνύποπτες μερικές φορές 
ἐπισκέψεις, καί ματιές ἄσχετες, ἀπρόσμενες, 
τρελλές, ὅπως αὐτή πού θά σᾶς περιγράψω 
πρώτη γιά νά γελάσετε.

Ἦταν ἀπομεσήμερο, καί μόλις εἴχαμε φάει. 
Ἤμαστε ἀκόμη στό τραπέζι, καί βλέπουμε νά 
κυττάζῃ ἀπό τό παραθυράκι ὁ Μόλας. Κοντός, 
μέ τό μουστακάκι του, μ’ ἕνα φύλλο δυόσμο 
στό αὐτί, τύφλα στό μεθύσι. Θά τά εἶχε πιεῖ 
φαίνεται στοῦ Λαθούρη καί φεύγοντας ἔχασε 
τό δρόμο ἐκεῖ στή Σιμερούδα κοντά, γιατί τό 
σπίτι τῆς Σιμερούδας τό εἴχαμε τότε ὅριο. Ἀπό 
κεῖ καί πέρα ἄρχιζε ἡ ἐξοχή. Τά χωράφια μέ 
μόνη διακοπή τήν ταβέρνα τοῦ Λαθούρη καί 

«Τό παραθυράκι τῆς αὐλῆς»
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου 

κ.   Ἰ γ ν α τ ί ο υ
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τό σπίτι τῆς Κλειῶς. Πῆρε λοιπόν μᾶλλον τόν 
πάνω δρόμο, ὅπως παραπατοῦσε, ἔφτασε ὥς 
τό σπίτι μας ἀπ’ ἔξω, ἄκουσε φωνές καί μπῆκε 
στήν αὐλίτσα τή μικρή καί κυττοῦσε νά προ-
σανατολιστῇ ἀπό ποῦ ἔρχονταν οἱ φωνές καί 
ἔβαλε τά χέρια του νά σκιάσῃ τά μάτια του 
καί βλέπῃ ἀπ’ τό παραθυράκι, μέσα κόσμο καί 
εἰσορμάει. Τά μάτια κόκκινα, τό μυαλό θολωμέ-
νο καί ἡ κινητικότητα στό μηδέν.

— Ποιός εἶναι; Εἴπαμε. Ὁ Μόλας. Ὁ Μόλας; 
Ὁ Μόλας τρομπλόν στό μεθύσι.

— Ἔλα μέσα, ἔλα μέσα, τοῦ εἴπαμε ὅλοι μας. 
Καί μέ τό θάρρος τοῦ «ἔλα μέσα» εἰσορμάει 
μέ ὕφος δέκα καπεταναίων καί λέει:

— Ἔεεεπ; Τί γίντε ἐδῶ; Προσοχή. Ἐμεῖς ὅλοι 
σκασμένοι στά γέλια.

— Τί κατάστασις εἶναι αὐτή; Ὁρίστε μας. Γιά 
προσέξτε καλά.

— Ναί, ναί καλά λές, τοῦ εἶπε ὁ Τάκης. Γιά 
λέγε, γιά λέγε.

— Νά ἐπικρατήσῃ ἡρεμία! Ντροοπή. Ἄρχι-
σε τό γέλιο, νά κρατᾶς τήν κοιλιά κι αὐτός νά 
ἐπιμένῃ.

— Ὁρίστε παιδεύετε μιά χήρα καί ὀρφανή, 
εἶπε γιά τή μάννα μας. Αὐτό τοὔφερε τό μεθύσι 
αὐτό εἶπε. Κι ἡ μαμά γελοῦσε κι αὐτή.

— Ποῦ τἄπινες ρέ; Τόν ρώτησε ὁ Λάζαρος.
— Στοῦ Λαθούρη ἤμαστε. Καί εἴπιαμε. Τί 

εἴπιαμε; ἕνα ποτήρι; Μπορεῖ καί δύο εἶπε ὁ Τά-
κης, εἰρωνευόμενος. Καί μετά κάθησε κάτω καί 
ἀπευθυνόμενος πρός τή μαμά τῆς εἶπε: — Δέν 
ἔχεις ἕνα ποτήρι κρασί; 

— Ποῦ νά τό βρῶ τό κρασί; Ἐμεῖς δέν πί-
νουμε κρασί. Τά παιδιά στό σπίτι δέν πίνουν 
κρασί. Ἀλλά ἀφοῦ ἔχεις ’πιεῖ. Πήγαινε νά ξε-
κουραστῆς.

— Νῖκο ἔχει πολύ μπότζι*  ἔ; Τόν ρωτοῦσαν 
τά παιδιά.

— Τί μπότζι ρέ; Νά θολούρα, καί τρέμει ἡ 
γῆ.

— Ἀφοῦ δέν τό σηκώνεις τί τό πίνεις; 
Κι ἀφοῦ πῆρε ἕνα σκέτο μεζέ, ρεύτηκε καί 

κάνα δυό φορές κι ἔφυγε. Ἔφυγε μέ ἄλλο τώρα 
ὕφος. Νυσταγμένος καί παρα παίων.  Ἕτοιμος νά 
σωριασθῇ. Καί ἄρχισε μετά ὁ σχετικός σχολι-
ασμός: «Κύττα ρέ, ποιός σέ βάζει προσοχή! 

* μπότζι: λένε οἱ ψαράδες τό ρεῦμα τῆς θάλασσας πού 
παρ’ ὅλο πού δέ φυσσάει, δημιουργεῖ ἕνα κλυδωνισμό.

Ἀπό ποῦ τό βρίσκεις τόν μπελᾶ» ἔλεγαν μετά 
καί γελοῦσαν.

Καί βέβαια αὐτό τό δωματιάκι στήν κάτω 
αὐλή, γινόταν καί μάρτυρας ἀντιπαραθέσεων, 
κυρίως γιά τά ποδοσφαιρικά, γιατί εἴχαμε καί 
τήν τοπική Ὁμάδα τοῦ «Αἴαντα» καί μιλοῦσαν 
πολύ γι’ αὐτήν, ἀλλά καί διδασκαλεῖο χορῶν καί 
τραγουδιῶν.

Ὁ Λάζαρος ἤξερε ὅλους τούς χορούς καί 
τούς μάθαινε πολλές φορές ἐκεῖ φιγοῦρες τοῦ 
ζεϊμπέκικου καί τοῦ χασάπικου καί τοῦ τσάμι-
κου. Ὁ Μίμης πάλι τούς εἰρωνευόταν γιατί εἶχε 
μάθει εὐρωπαϊκούς χορούς. «Καλά» τοῦ λέγα-
νε «στ’ ἀρραβωνιάσματά σου, τί θά κάνεις; Θά 
χορέψῃς μέ τόν πεθερό ταγκό;». Καί γελούσα-
με καί κοροϊδεύαμε. Καί μαθαίναμε καί τραγού-
δια. Ὑπῆρχε ἕνα μικρό περιοδικάκι πού ἔβγαινε 
τότε, «τό τραγούδι». Τό ἔπαιρνε ὁ Νῖκος, γιά 
νά μάθῃ τά λόγια ἀπ’ τά νέα τραγούδια πού 
ἔβγαιναν. Ὅλοι τους τραγουδοῦσαν καλά. Δέν 
ἦταν εὐτυχῶς κανένας μας φάλτσος. Καί τρα-
γουδοῦσαν οἱ μισοί, κι οἱ μισοί χόρευαν. Ἔ, τότε 
ἦταν ὡραῖα ὅταν κυττοῦσαν ἀπ’ τό παραθυρά-
κι τῆς αὐλῆς οἱ φίλοι τους. Ὁ Γιάννης ὁ Πάσα-
ρης, ὁ Ντῖνος ὁ Μελλές, ὁ Βαγγέλης ὁ Καστό-
ρης, ὁ Κυριάκος, πού ἦταν στήν γειτονιά, ἤ καί 
τά παιδιά τῆς γειτονιᾶς. «Ἔλα μέσα, ἔλα μέσα» 
ἦταν τό σύνθημα. Κι ἔμπαιναν κατ’ εὐθείαν στό 
ψητό. «Ἄ ρέ βλάμη, δεῖξε μου κι ἐμένα αὐτή τή 
φιγούρα». Ὁ Ντῖνος ἀμέσως μέ τό Λάζαρο, ση-
κωνόντουσαν. Ἡ μαμά ὅταν ἔλειπε, μόλις ἐρχό-
ταν, ἀμέσως ἕνα κέρασμα. Κυρίως μία μαστίχα, 
ἤ ἄν εἶχε τίποτε κανά πόδι χταποδιοῦ, τὄψινε 
στό λεπτό καί κερνοῦσε. Φερόταν πάντα ἄψο-
γα στούς φίλους μας. 

Ἐκεῖ σ’ αὐτό τό δωματιάκι συζητούσαμε καί 
τίς θλίψεις μας καί τίς δυσκολίες μας. Βέβαια 
ἐκεῖ ἐρχόντουσαν καί ἄνθρωποι τοῦ περιβάλ-
λοντός μας μεγάλοι καί σεβαστοί. Ἡ γιαγιά 
πρώτη, πού ἔμενε στόν ἴδιο δρόμο, δέκα σπίτια 
πιό πέρα. Ἡ γιαγιά δέν κυττοῦσε ἀπ’ τό παρα-
θυράκι. Ἐρχόταν χωρίς νά χτυπήσῃ. Ἔκανε τόση 
χαρά ὅταν μᾶς ἔβλεπε ὅλους, πετοῦσε. Κι ἐμεῖς 
τῆς κάναμε τέτοια ὑποδοχή! Καί μετά κυττού-
σαμε τί μᾶς ἔφερε. Ποτέ δέν ἐρχόταν μέ ἄδεια 
χέρια. Πότε ἔφερνε ἕνα ψωμί ζυμωτό ζεστό, 
πού τρωγόταν ἐκεῖ ἐπί τόπου σ’ ἕνα λεπτό, 
πότε ἔφτιαχνε τηγανίτες, πάντα κάτι πού μᾶς 
ἄρεσε. Καί στή μαμά ἔσκυβε πάντα μέ μεγάλη 
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στοργή καί τῆς ἔλεγε: «Τσί μπούν βαϊζά ίμε», 
«Τί κάνεις κορίτσι μου», πάντα τόν ἴδιο καλό 
λόγο. Κι ἡ μαμά βέβαια, τήν καλωσόριζε, τήν 
ἔβαζε στήν καρέκλα νά καθήσῃ καί τῆς ἔκανε 
καφέ. Ἡ γιαγιά ἤτανε μέτρια στό ἀνάστημα καί 
πολύ λεπτή καί ὀλιγόφαγη. Φοροῦσε τά παληά 
κουλουριώτικα φορέματα, πάντα μαῦρα ὅπως 
ὅλες τότε οἱ χῆρες γυναῖκες. Δέν ἤθελε τίποτα 
παραπάνω ἀπό ἕναν καφέ κι ἕνα παξιμάδι. Καί 
βέβαια ἐμεῖς ὅλοι γύρω της. Εἶχε ὅμως συνέ-
χεια ἀγωνίες γιά τά παιδιά της. Βγῆκε ὁ Ἀντώ-
νης στή δουλειά; Πιάσανε ψάρια; Εἶναι ὅλοι 
καλά; Ὁ Κῶτσος πῶς πάει. Βγῆκε σήμερα στή 
δουλειά; Μήπως εἴχανε καμμιά ζημιά· στό δί-
χτυ, στή μηχανή; 

— Καλά εἶναι ὅλοι ρέ γιαγιά, γιατί κάνεις 
ἔτσι; 

— Νά, μήπως μοῦ τά κρύβετε.
— Ὄχι εἶναι καλά ὅλα, μή σκᾶς.
— Ἔ, Οὐράτουνου, τήν εὐχή μου, νί μίλιου 

τού μίρου, χίλια καλά νά ἔχετε. 
Ἡ γιαγιά ἀνάλογα μέ τίς ἄλλες γυναῖκες τῆς 

ἡλικίας της, ἤξερε πολύ καλά νά μιλάῃ «ρωμαίϊ-
κα» δηλαδή ἑλληνικά, γι’ αὐτό καί τά παιδιά της 
ὅλα δέν μιλοῦσαν ποτέ ἀρβανίτικα ἄν καί τά 
ἤξεραν καλά. Καμμιά φορά, ἐνῶ ἦταν ἐκεῖ ἡ για-
γιά, ἤ καί ἀργότερα, ὅταν ἡ γιαγιά εἶχε φύγει γιά 
τούς Οὐρανούς, κυττοῦσε ἀπ’ τό παραθυράκι ἡ 
Ντίνα, ἀγαπητή ξαδέλφη τῆς μαμᾶς. Μόλις μᾶς 
ἔβλεπε χαμογελοῦσε, καί μόλις ἄκουγε τό σύν-
θημα, «ἔλα μέσα, ἔλα μέσα» ἔμπαινε χαρούμε-
νη μέσα μέ τσάντες, γιατί συνήθως γύριζε ἀπό 
ψώνια. Μιά ἀγαπημένη Θεία πού τῆς εἴχαμε τό 
θάρρος, πού μᾶς συμπόναγε καί τήν συμπονά-
γαμε. Μάνα πολλῶν παιδιῶν, πολλῶν ἀγοριῶν, 
καί μιᾶς κόρης, τῆς Ἑλένης πού μέχρι σήμερα 
χαίρεται στίς χαρές μας καί κλαίει στούς πό-
νους μας, καί τήν ἀγαπᾶμε. Ἡ Ντίνα καθόταν 
πάντα στό μπαοῦλο. Δίπλωνε τό ἄσπρο πανί, 
γιά νά μήν τό τσαλακώσῃ καί καθόταν πάντα 
ἐκεῖ. Ἦταν ἡ θέσι της. Τῆς ἄρεσε νά τήν πειρά-
ζουν τά παιδιά κι αὐτή γελοῦσε, χαιρόταν. Καί 
βέβαια ρωτοῦσε γιά τά δικά μας, κι αὐτή μᾶς 
ἔλεγε τούς δικούς της πόνους. Ἡ Ντίνα, ἦταν 
πάντα κοντά μας κι ὅταν ἀρρωσταίναμε. Μᾶς 
ἔκανε βεντοῦζες, μέ τή μαμά μαζί, μᾶς τρίβα-
νε, μᾶς ἔκανε ἐνέσεις ὅταν χρειαζόταν, καί κα-
θόταν πολύ μαζί μέ τή μαμά, στό προσκεφάλι 
μας. Καί βέβαια τήν πειράζαμε κι αὐτήνε λίγο, 

κι αὐτή πάντα γελοῦσε. Ὁ Τάκης τῆς ἔλεγε συ-
νέχεια, ὅταν γινόταν λόγος γιά ἡλικίες, «ἔ, καλά 
ἐσύ καλέ εἶσαι μικρή ἀκόμη, μήν κυττᾶς ἐμᾶς». 
Καί ξεκαρδιζόταν. Καί ἀπ’ αὐτό τό παραθυρά-
κι βλέπαμε ὅλους τούς ἀνθρώπους τοῦ περι-
βάλλοντός μας νά περνοῦν. Ἡ τσάτσα ἡ Ἀθη-
νιά, φίλη τῆς γιαγιᾶς, πού ἔμενε παραδίπλα καί 
μπαινοβγαίναμε στό σπίτι της κι αὐτή καί τά 
παιδιά της ἀπ’ τό δικό μας. Καθόντουσαν μέ τή 
μαμά στό τζάκι, πίνανε καφέ καί τά λέγανε. Εἶχε 
μιά ἔμφυτη καλωσύνη. Εἶχε ἕνα σεβασμό σέ μι-
κρούς καί μεγάλους. Μᾶς μιλοῦσε μέ σεβασμό, 
λές καί εἴμαστε μεγάλοι. Δέν κατέκρινε ποτέ. 
Λυπόταν κάθε πονεμένο. Σάν νἆταν μικρή, 
ἔτρεχε νά πάῃ ἀκόμη πρόθυμα καί σέ θελήμα-
τα. Ὅ,τι μᾶς ἔβρισκε τρέχαμε καί τῆς φωνάζα-
με, κι αὐτή ἐρχόταν τρέχοντας. Βοηθοῦσε, πα-
ρηγοροῦσε, συνέτρεχε. Χρειαζόμαστε αὐτό ἤ 
ἐκεῖνο, ἔλεγε ὁ γιατρός. «Θά πάω ἐγώ νουνά», 
ἔλεγε στήν μάννα μας. Τήν ἔλεγε νουνά γιατί 
τῆς εἶχε βαφτίσει τή Μαρίνα, παρ’ ὅλον ὅτι 
ἦταν μεγάλη, μέχρι τή γιαγιά, στήν ἡλικία. Πά-
ντα καλή, πάντα πρόθυμη. Θεός ’σχωρέστην. 
Καί βέβαια μπαινόβγαιναν καί οἱ νέες γειτόνισ-
σες. Τά κορίτσια τοῦ Μπάρμα Σπύρου, ἡ Ἀλίκη 
καί ἡ Σοφία καί οἱ ἄλλες, ἡ Χριστίνα, ἡ Ζωΐτσα, 
ἡ Κούλα τοῦ Μαρᾶ, ἡ Μαρία τῆς θείας Ἀνδριά-
νας, καί τά παιδιά τῆς γειτονιᾶς μας, ὅλα, ὅπως 
κι ἐμεῖς στά δικά τους. Ἕνα παράθυρο λοιπόν, 
ἕνας κόσμος ὁλόκληρος. Ἕνα ἀνοιχτό παράθυ-
ρο στόν κόσμο. Ἕνας δίαυλος ἐπικοινωνίας. Ἐπι-
κοινωνίας μέ ἀνθρώπους. Μέ ἔλλογα πλάσματα 
τοῦ Θεοῦ. Πρόσωπα μέ τά ὁποῖα εἴχαμε τήν 
ἴδια Πίστι, τά ἴδια ἤθη, τίς ἴδιες συνήθειες. Τά 
ἴδια ἀκριβῶς ἐνδιαφέροντα. Πῶς νά μή θυμηθῇ 
κανείς αὐτό τό παραθυράκι τῆς αὐλῆς; Πού σέ 
ἕνωνε μέ τόν ἔξω κόσμο, πού σοῦ ἔφερνε τή 
χαρά τῆς συναναστροφῆς;
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τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀχιλλίου Τσούτσουρα, Πρωτοσυγκέλλου τῆς  Ἱ.Μ. Λαρίσης & Τυρνάβου

στήν ἀλλαγή τοῦ πιό ὡραίου μαθήματος, τοῦ 
ὁποίου ἡ ὕλη καί τά περιεχόμενα ἀλλοιώθη-
καν κατά πολύ καί ἐκτός τῶν ἄλλων ἔπαυσε 
νά εἶναι ὁμολογιακό, δογματικό, διδακτικό 
καί ὠφέλιμο.

Πρῶτος εἰσηγητής ἦταν ὁ Δρ. Ἰωάννης 
Φύκαρης, ἐπίκουρος καθηγητής στό Παιδα-
γωγικό Τμῆμα Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ 
Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε 
τό θέμα: “Οἱ νέοι «Φάκελοι Μαθητῆ» γιά τό 
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τά ὅρια τοῦ μύ-
θου καί τῆς πλάνης”.

Ὁ λόγιος ὁμιλητής κατέπληξε τό πυκνό 
ἀκροατήριο μέ τήν ἐμπεριστατωμένη ὁμιλία 
του, ἀλλά καί μέ τήν τόσο καλή γνώση καί 
ἐνασχόλησή του μέ τούς νέους αὐτούς «Φα-
κέλους τοῦ Μαθητῆ».

Ὁ κ. Φύκαρης, παρουσίασε στά μάτια 
ὅλων τά νέα βιβλία, πού μόνο μέ φακέλους 
δέν ὁμοιάζουν –ἄραγε γιά ποιό πονηρό 
λόγο, διερωτήθηκε, ὀνομάστηκαν ἔτσι;– καί 
φανέρωσε μία-μία ὅλες τίς ἀτυχεῖς φράσεις, 
ἐκφράσεις, λέξεις καί προτάσεις πού μόνο 
Θρησκευτικά δέν θυμίζουν καί μόνο Ὀρθό-
δοξη Παράδοση δέν μαρτυροῦν, ἐνῶ ἀνα-
φέρθηκε στό παιδαγωγικό καί ἐπιστημονικό 

Μέ τή συμμετοχή πολύ μεγάλου πλήθους 
Λαρισαίων πραγματοποιήθηκε τήν Κυ-

ριακή 22 Ὀκτωβρίου 2017, τό ἀπόγευμα ἡ 
πολύ ἐνδιαφέρουσα καί ἐνημερωτική ἐκδή-
λωση πού ἔγινε γιά γονεῖς καί ἐκπαιδευτικούς 
στήν αἴθουσα τῆς ΓΕΧΑ, μέ συνδιοργανωτές 
τόν Σύλλογο Πολυτέκνων Λαρίσης καί τά 
ἐννέα συνεργαζόμενα Ὀρθόδοξα Χριστια-
νικά Σωματεῖα τῆς πόλης (Ἕνωση Θεολό-
γων ν. Λάρισας, ΓΕΧΑ Λαρίσης, Χριστιανική 
Ἑστία, Χριστιανική Ἕνωση Ἐπιστημόνων Λά-
ρισας, «Μέγας Βασίλειος», «Πορεία Ἀγάπης», 
«Ἀπόστολος Βαρνάβας», Φιλανθρωπικό Σω-
ματεῖο «Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος» καί «Ἑνω-
μένη Ρωμηοσύνη»).

Ἦταν ἀναμφισβήτητα μία ἐπιτυχημένη 
ἐκδήλωση, ἡ ὁποία τελοῦσε ὑπό τήν αἰγίδα 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρ-
νάβου καί στήν ὁποία πολλοί γονεῖς, ἀφοῦ 
ἄκουσαν τίς ὄντως ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρουσες 
εἰσηγήσεις τῶν ἐκλεκτῶν ὁμιλητῶν καί σπου-
δαίων ἐπιστημόνων, κατέθεσαν στόν διάλογο 
πού διεξήχθη τίς ἀγωνίες τους τόσο γιά τήν 
ὕλη τῶν καινούριων βιβλίων («φακέλλων») 
τῶν Θρησκευτικῶν, ὅσο καί γιά τόν τρόπο, 
μέ τόν ὁποῖο οἱ ἴδιοι μποροῦν νά συμβάλουν 

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΑ: 
«ΑΠΟΔΟΜΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ  

ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ»
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μέρος τοῦ θέματος τονίζοντας ὅτι «Τά νέα 
βιβλία Θρησκευτικῶν ἤ οἱ «Φάκελοι μαθή-
ματος», ὅπως ὀνομάζονται, πού ἐπισήμως δι-
ανεμήθηκαν τό τρέχον σχολικό ἔτος στούς 
μαθητές, εἶναι ἀπόρροια διεργασιῶν πού δέν 
ἀφοροῦν ἁπλᾶ καί μόνο ἕνα σχολικό μάθημα, 
ἀλλά ἐνέχουν βαθύτερες καί ἀπρόβλεπτες 
κοινωνικές ἐξελίξεις.

Αὐτοί οἱ «Φάκελοι μαθήματος», εἰσερ-
χόμενοι στό νέο πρόγραμμα, προσκομίζουν 
ἕνα μάθημα μέ κατεύθυνση στήν θεωρία πώς 
«ὅποιο Θεό καί νά πιστεύεις εἶναι τό ἴδιο» 
καί προωθοῦν ἕνα θρησκευτικό συνονθύλευ-
μα, χωρίς οὐσιαστική ἀνάδειξη τῆς ὀρθόδο-
ξης χριστιανικῆς ἀλήθειας. Καμία ἀναφορά 
στόν Τριαδικό Θεό, καμία ἑνότητα γιά τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκο καί στόν τρόπο πού Ἐκεί-
νη συμμετεῖχε στό σχέδιο τῆς θείας οἰκονο-
μίας, καμία δογματική ἀλήθεια ἤ ἀπόφαση 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου κ.λπ.

Ἀντίθετα, ὅπως εἶπε ὁ κ. Καθηγητής, ἐκεῖνο 
πού προβάλλεται εἶναι ἡ ἐκκοσμικευμένη 
ἀντίληψη τῆς θρησκείας, ὅπου ἡ Ὀρθόδοξη 
πίστη δέν ἐκφράζει τήν ἀλήθεια, δέν φαίνε-
ται πουθενά ὅτι ὁδηγεῖ στήν πνευματική ἀνα-
γέννηση, στήν σωτηρία καί τόν ἁγιασμό τῶν 
πιστῶν χριστιανῶν, ἀλλά ἁπλούστατα εἶναι 
ἕνα ἐπιμέρους στοιχεῖο μιᾶς ὁλότητας, συ-
γκεχυμένη μέ ἄλλες θρησκεῖες καί κοινωνι-
κά συμβάντα, ὅπου ὅλα εἶναι ταυτόσημα καί 
ἀνεκτά. Κυριαρχεῖ λοιπόν σέ ὅλο τό μάθημα 
μία πρωτοφανής σύγχυση μέ δυσμενεῖς συ-
νέπειες γιά τούς ὀρθόδοξους μαθητές, πού 
βρίσκονται μάλιστα στήν πιό τρυφερή ἡλικία 
καί πού δέν ἔχουν γνωρίσει ἀκόμη ἐπαρκῶς 
τήν πίστη τῶν πατέρων τους».

Ἀκολούθησε ὁ κ. Δῆμος Θανάσουλας, 
δεύτερος ὁμιλητής, διακεκριμένος νομικός, 
δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, νομικός σύμ-
βουλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης 
καί Σταγῶν καί πολύ καλός γνώστης τῶν νο-
μικῶν θεμάτων τῆς ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος μέ 
ίδιαίτερη εὐφράδεια, ἀλλά καί ἐπιστημονική 
βαθειά γνώση τοῦ θέματος, παρουσίασε τήν 
εἰσήγησή του: «Ἡ ὁμολογιακή διδασκαλία ὡς 
συνταγματικό δικαίωμα».

Ὁ ἔγκριτος νομικός κ. Δῆμος Θανάσουλας 
μέ ξεκάθαρο λόγο καί ἰδιαίτερη σαφήνεια 
ἐξήγησε στό πλῆθος τῶν παρευρισκομένων 
ὅτι ἔχουμε ἀπό τό σύνταγμα φανερότατο τό 
δικαίωμα νά ἀντιδροῦμε σέ ὅ,τι προσβάλλει 
ἤ περιθωριοποιεῖ τήν πίστη μας στήν Ἑλλάδα, 
ἐνῶ παρουσίασε μέ ἀκρίβεια καί μέ κάθε λε-
πτομέρεια τό νομοθετικό πλαίσιο πού διέπει 
τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στήν Ἑλλάδα. 
Συγκεκριμένα τόνισε πώς τό νά διδάσκονται 
οἱ μαθητές τά δόγματα τῆς Πίστεώς τους, 
δηλαδή νά εἶναι ὁμολογιακό τό μάθημα τῶν 
Θρησκευτικῶν, εἶναι δικαίωμα πού προστα-
τεύεται ἀπό τό ἄρθρο 16 παρ. 2 τοῦ Συντάγ-
ματος, τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση γιά τά Δικαι-
ώματα τοῦ Ἀνθρώπου καί τό Ν. 1566/1985 
(ἄρθ. 1 παρ.1). Σύμφωνα μέ αὐτές λοιπόν τίς 
διατάξεις ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ὀφείλει νά 
παρέχει Παιδεία σύμφωνη μέ τίς θρησκευ-
τικές πεποιθήσεις τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν καί 
εἰδικά γιά τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς 
μαθητές νά φροντίζει ὥστε, ὅπως ἐπί λέξει 
ὁρίζεται «Νά γίνονται ἐλεύθεροι, ὑπεύθυνοι, 
δημοκρατικοί πολίτες, νά ὑπερασπίζονται τήν 
ἐθνική ἀνεξαρτησία, τήν ἐδαφική ἀκεραιότη-
τα τῆς χώρας καί τή δημοκρατία, νά ἐμπνέο-
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νται ἀπό ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο, τή ζωή 
καί τή φύση καί νά διακατέχονται ἀπό πίστη 
πρός τήν πατρίδα καί τά γνήσια στοιχεῖα τῆς 
ὀρθόδοξης χριστιανικῆς παράδοσης».

Κατά τῆς πολυθρησκειακῆς μάλιστα δι-
δασκαλίας ἔχει ἀποφανθεῖ καί τό Εὐρωπαϊκό 
Δικαστήριο Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, τό 
ὁποῖο στό πρόσφατο παρελθόν κατεδίκασε 
τή Νορβηγία πού θέλησε νά μετατρέψει τό 
μάθημα σέ θρησκειολογία. 

Ἀκόμη ὁ ἐκλεκτός εἰσηγητής διερωτήθη-
κε εὔστοχα πῶς ἄλλες θρησκευτικές κοινό-
τητες στήν Ἑλλάδα, ἔχουν τήν εὐχέρεια νά 
ἐπιλέγουν τούς διδάσκοντες καί τά διδακτι-
κά ἐγχειρίδια γιά τήν ὁμολογιακή διδασκαλία 
τῆς θρησκείας τους στά Ἑλληνικά Δημόσια 
Σχολεῖα, ἐνῶ οἱ Ὀρθόδοξοι πού ἀποτελοῦν 
τήν συντριπτική θρησκευτική πλειοψηφία 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ στεροῦνται τοῦ δικαιώ-
ματος αὐτοῦ; 

Μετά καί τήν ἄριστη αὐτή παρουσία-

ση τοῦ προβλήματος πού προέκυψε, ὡς μή 
ὄφειλε, μέ τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἀπό 
τόν καταξιωμένο νομικό κ. Δῆμο Θανάσου-
λα ἀκολούθησε ἔντονος προβληματισμός 
καί γόνιμος διάλογος μεταξύ τῶν τόσο προ-
βληματισμένων γονέων καί τῶν εἰσηγητῶν 
καί στό τέλος τῆς ἐκδήλωσης ἀναγνώσθηκε 
καί ἐγκρίθηκε ἀπό τούς συμμετέχοντες πολύ 
ἀξιόλογο καί ἰδιαίτερα δυναμικό ψήφισμα 
δια μαρτυρίας.

Στήν σημαντική αὐτή ἐκδήλωση τήν ὁποία 
προλόγισε καί συντόνιζε ὁ μάχιμος Θεολό-
γος κ. Ἰωάννης Καραμῆτρος, τ. Πρόεδρος 
Θεολόγων καί τ. Προϊστάμενος Ἐκπαιδεύσε-
ως χαιρετισμό ἀπηύθυναν ὁ γραμματέας τοῦ 
Συλλόγου Πολυτέκνων κ. Κων/νος Παπανικο-
λάου καί ὁ πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Θεολόγων 
ν. Λάρισας κ. Δημήτριος Οἰκονόμου, ἐνῶ πα-
ρέστησαν καί ἀρκετοί κληρικοί τῆς τοπικῆς 
Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι κατέθεσαν μέ τήν σειρά 
τους τόν δικό τους προβληματισμό.

Ἀνοῖξτε τήν πόρτα  
τῆς καρδιᾶς σας

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Μᾶς ἔχουν ἀνάγκη...
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ἕτοιμη πνευματικά, γι’ αὐτό καί δοξάζοντας 
τό ὄνομα τοῦ ἁγίου Θεοῦ καί ὁπλισμένη μέ 
τήν πλούσια χάρη του, πέταξε μέσα στήν 
χαρά τῆς Ἀναστάσεως, γιά τήν βασιλεία τῶν 
Οὐρανῶν.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς μεταστάσης 
πρεσβυτέρας τελέσθηκε τό πρωί τῆς Πέμ-
πτης 27 Ἀπριλίου στόν Ἱερό Ναό τῶν ἁγίων 
ἐνδόξων Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί 
Ἑλένης Παλαιοπύργου, ὅπου μέσα σέ κλίμα 
ἱερᾶς συγκινήσεως τήν ἀποχαιρέτησαν ὁ 
Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,  
π. Ἀχίλλιος, ὁ ὁποῖος ἐξεφώνησε καί τόν ἐπι-
κήδειον λόγον, ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. 
Ἰγνατίου, ὁ ἱερεύς τοῦ Πυργετοῦ, π. Ἀλέξαν-
δρος, ὁ οἰκεῖος ἐφημέριος, π. Δημήτριος, τά 
παιδιά καί τά ἐγγόνια της, οἱ συγγενεῖς καί οἱ 
οἰκεῖοι της, πολλοί ἐνορίτες τῆς Κουλούρας 
καί τοῦ Παλαιόπυργου, καθώς καί ἡ πληθύς 
τῶν συμπατριωτῶν της ἀπό τήν Ραψάνη.

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τό πρωί τῆς Τετάρτης 
26 Ἀπριλίου 2017 ἡ πρεσβυτέρα Μαρία 

Παζάρα, σύζυγος τοῦ ἀειμνήστου ἱερέως π. 
Ἀθανασίου Παζάρα, ὁ ὁποῖος ἱεράτευσε τήν 
ἱερατεῖα τοῦ Κυρίου καί ἔδωσε δυνατή τήν 
ὁμολογία τῆς πίστεως στά εὐλογημένα χω-
ριά τοῦ Παλαιόπυργου καί τῆς Κουλούρας. 
Ἡ πρεσβυτέρα Μαρία ὑπῆρξε ἄνθρωπος τοῦ 
Θεοῦ καί τοῦ καθήκοντος, πρότυπο καλῆς 
μητέρας καί γιαγιᾶς, ἰδιαίτερα συμπαθής καί 
φιλάγαθος, πού ὑπηρέτησε καί ἐκείνη ἐπαξί-
ως μέ τήν σειρά της τήν Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ, προσφέροντας, ψάλλοντας καί διακο-
νώντας αὐτήν ἐπί σειρά ἐτῶν, πλησίον τοῦ 
εὐλογημένου λεϋίτου, π. Ἀθανασίου. Γεννημέ-
νη στήν ὄμορφη Ραψάνη, ἀνετράφη ὑπό τῶν 
εὐσεβῶν γονέων της ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ 
Κυρίου καί ἔλαβε ἐξ αὐτῶν τίς ἀρχές ἐκεῖνες 
καί τίς ἀξίες, μέ τίς ὁποῖες πορεύτηκε σέ ὅλη 
τήν μακρά καί εὐλογημένη πορεία της ἐπί τῆς 
γῆς. Ἡ ὥρα τῆς κοιμήσεώς της, τήν βρῆκε 

(+) ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ 

Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΖΑΡΑ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἰγνάτιος, μέ τήν ἀείμνηστη πρεσβυτέρα Μαρία Παζάρα, τήν ὁποία 
τιμοῦσε καί ὑπεραγαποῦσε, στό 40όν μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως π. Ἀθανασίου Παζάρα [2015].
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Μέ κάθε ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια 
τελέσθηκαν τήν Κυριακή 6 Αὐγούστου 

2017 τό ἀπόγευμα, στή νεοσύστατη Ἱερά 
Μονή τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου, τοῦ Ἁγιορεί-
του, στόν Πυργετό Λαρίσης, τά θυρανοίξια 
τοῦ νέου περικαλλοῦς καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς, ὁ πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερι-
νός καί ἡ Ἐνθρόνιση τοῦ πρώτου Ἡγουμένου 
τῆς Μονῆς, Ἀρχιμανδρίτου π. Εἰρηναίου Βαϊό-
πουλου.

Τό ὄμορφο μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Νικο-
δήμου τοῦ Ἁγιορείτου εὑρίσκεται σέ μία κα-
ταπράσινη πλευρά τοῦ Ὀλύμπου, μεταξύ τῶν 
χωριῶν Πυργετοῦ καί Αἰγάνης, ἀντικρίζει ὅλο 
τόν Θερμαϊκό, βλέπει ἀπέναντί του ὁλόκλη-
ρο τόν Ἄθωνα καί ἀνήκει στήν Ἱερά Μητρό-
πολη Λαρίσης καί Τυρνάβου. 

Τίς ἀκολουθίες ἐτέλεσαν οἱ Σεβασμιώ-
τατοι Μητροπολίτες Λαρίσης καί Τυρνάβου 
κ. Ἰγνάτιος καί Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νε-
κτάριος, συμπροσευχομένων πολλῶν Ἡγου-
μένων καί Ἡγουμενισσῶν, ἀπό γειτονικές καί 
μή μοναστικές ἀδελφότητες, τοῦ Δημάρχου 
Τεμπῶν κ. Κωνσταντίνου Κολλάτου, τοῦ 
Ἀντιπεριφερειάρχου κ. Ἀποστόλη Μπέμπη, 
πολλῶν ἀκόμη τοπικῶν ἀρχόντων καί πολλῶν 
φιλομόναχων πιστῶν πού ἀγαποῦν τό μο-
ναστήρι καί τούς πατέρες, ἐνῶ εὐλαβοῦνται 
ἰδιαίτερα τόν ἡγιασμένο Ὅσιο Νικόδημο τόν 
Ἁγιορείτη. 

Μετά τήν ἀκολουθία τῶν θυρανοιξίων τοῦ 
περικαλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ καί τοῦ πανηγυρικοῦ 
ἑσπερινοῦ ἔλαβε χώρα ἡ τελετή Ἐνθρονίσε-
ως τοῦ πρώτου Ἡγουμένου, πνευματικοῦ Πα-

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΥΟ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ, 
ΠΟΛΛΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΝ

Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ
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τρός καί Κτίτορος τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς, Ἀρχι-
μανδρίτου π. Εἰρη-
ναίου Βαϊόπουλου, 
κατά τήν μοναστικήν 
τάξιν, προηγηθείσης 
ἀσφαλῶς τῆς κανο-
νικῆς ψηφοφορίας 
καί τῆς πανηγυρικῆς 
ἐκλογῆς τοῦ Πρώτου 
Ἡγουμένου τῆς ἱερᾶς 
αὐτῆς μάνδρας. Σπου-
δαίους συγκινητικούς 
λόγους ἀπηύθυναν 
στόν ἐνθρονιζόμενο 
Καθηγούμενο π. Εἰρη-

ναῖο, τόσο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Κερκύρας κ. Νεκτάριος, ὁ ὁποῖος συνδέεται 
ἀπό χρόνων ἱκανῶν μέ τόν π. Εἰρηναῖο καί 
ὁ ὁποῖος τόνισε τήν μεγάλη σημασία ἑνός 
νέου μοναστηριοῦ μέσα στόν σύγχρονο 
διψασμένο κόσμο, ὅσο καί ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Λαρίσης κ. Ἰγνάτιος, πού 
προσφωνώντας τόν νέο ἡγούμενο τοῦ εἶπε 
ὅτι ἀνέρχεσαι σήμερα σέ θρόνο ὑψηλό καί 

βασιλικό, πού στήν οὐσία ὅμως εἶναι θρό-
νος ἀσκήσεως, ὑπομονῆς καί ταπεινώσεως 
εἰλικρινοῦς, ἐνῶ τόν ἐπαίνεσε γιά τήν ἐπίπο-
νη συγκρότηση τῆς ἀδελφότητός του, εὐχη-
θεῖς συγχρόνως τήν πνευματική τελείωση 
τῶν ἐνασκουμένων πατέρων καί τόν ἁγιασμό 
τους. Στό τέλος ὁ νέος Ἡγούμενος ἀνέγνω-
σε τήν ὁμιλία του, στήν ὁποία ἔκανε λόγο γιά 
τήν ἀποστολή τοῦ μοναχισμοῦ σήμερα ἀλλά 
καί στό παρελθόν καί μέ συγκίνηση ἰδιαίτε-
ρη ἀναφέρθηκε στόν μακαριστό γέροντα καί 
πνευματικό του πατέρα, μακαριστό Ἀρχιμαν-
δρίτη π. Ἀθανάσιο Μυτιληναῖο, ἐνῶ ἐξέφρασε 
καί τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες του πρός τόν 
οἰκεῖο Ἱεράρχη, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
κ. Ἰγνάτιο γιά τήν μεγάλη πατρική ἀγάπη πού 
ἐπέδειξε τόσο στόν ἴδιο καί τούς νέους πα-
τέρες, ὅσο καί σέ ὅλο τό δύσκολο ἔργο ἀνοι-
κοδόμησης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Μετά τό πέ-
ρας τῆς ἀκολουθίας καί τῶν προσφωνήσεων 
ἐψάλη ὁ πολυχρονισμός τοῦ νέου Καθηγου-
μένου π. Εἰρηναίου, ὁ ὁποῖος στήν συνέχεια 
δέχθηκε τίς εὐχές ὅλων τῶν συμμετεχόντων 
στήν μεγάλη αὐτή χαρά τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί 
τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἁπάσης.
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Ὁ Εὐτύχιος ἀρχιεπίσκοπος  
Κωνσταντινουπόλεως

Λίγες μέρες μετὰ τὸ τέλος τῶν ἐργασιῶν 
τῆς Συνόδου ὁ «ὁ ὅσιος καὶ τοῦ θεοῦ θερά-
πων» (P.G. 86b, 2300, 23, 13) ἀρχιεπίσκο-
πος Κωνσταντινουπόλεως Μηνᾶς, πλήρης 
ἡμερῶν, τὸ ἔτος 552 «τὴν μετ’ ἀγγέλων καὶ 
τῶν ἁγίων Πατέρων ἠσπάσατο διαγωγὴν» 
(P.G. 86b, 2300, 23, 16-17). Οἱ διαβουλεύ-
σεις γιὰ τὸν διάδοχο τοῦ Μηνᾶ πολλές. 
Μὲ ὑποσχέσεις, ἀκόμη καὶ δωροδοκίες, 
προσπαθοῦσαν διάφοροι ἀνάξιοι κληρι-
κοὶ νὰ ἀνέλθουν στὸν πατριαρχικὸ θρόνο. 
Ὁ Ἰουστινιανὸς ὅμως εἶχε λάβει τὴν ἀπό-
φασή του. Διάδοχος τοῦ Μήνα θὰ ἦταν ὁ 
Εὐτύχιος. Μάλιστα καὶ ὁ ἴδιος ὁ Εὐτύχιος 
προετοιμάστηκε «ἐκ Θεοῦ» γιὰ τὴν ἀνάλη-
ψη τοῦ ὑψίστου αὐτοῦ ἀξιώματος, ὅπως 
ἐκμυστηρεύτηκε ὁ ἴδιος στὸν μαθητή του 
Εὐστράτιο. Εἶδε, δηλαδή, τὸ ἑξῆς ὅραμα· 
βρέθηκε μπροστὰ σὲ ἕνα κατάφωτο σπί-
τι καὶ μπῆκε μέσα. Ἐκεῖ τὸν περίμενε μία 
γυναίκα ὀνόματι Σοφία. Στὸν παρακείμε-
νο διπλανὸ ἐξώστη ὁ ὁποῖος ἦταν γεμάτος 
χιόνι, στεκόταν ἕνα μικρὸ παιδί, ὀνόματι 
Σωτήριχος, ποὺ κινδύνευε νὰ πέσει. Μόλις 
καὶ πρόφθασε νὰ τὸ σώσει ὁ Εὐτύχιος. Τί 
σήμαινε τὸ ὅραμα; Ἡ Σοφία, ἀφενός, δὲν 
εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τῆς Ἁγίας 
Σοφίας, τὸ ναὸ στολίδι τῆς Πόλης, καὶ τὸ 
μικρὸ παιδί, ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Τὸ χιόνι, 
ἀφετέρου, συμβολίζει τὴν κακοκαιρία ποὺ 
ἐπικρατοῦσε στὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, 
λόγω τῶν πολλῶν αἱρέσεων καὶ κακοδο-
ξιῶν. Ἔτσι ὁ Εὐτύχιος ἀνῆλθε στὸν πα-
τριαρχικὸ θρόνο «κοινῇ γνώμῃ καὶ κοινῇ 

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

(β΄ μέρος)

ψήφῳ» (P.G. 86b, 2301, 24, 30) σὲ ἡλικία 
σαράντα ἐτῶν.

Γιὰ τὸν Εὐστράτιο πάντως ἡ ἀνάδει-
ξη τοῦ Εὐτυχίου στὸν πατριαρχικὸ θρόνο 
στὴν ἡλικία τῶν σαράντα ἐτῶν δὲν εἶναι 
τυχαία. Εἶναι μία εὐκαιρία νὰ συνδέσει τὸν 
Εὐτύχιο μὲ μεγάλες μορφὲς τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης. Σ’ αὐτὴν τὴν ἡλικία ὁ Ἰσαὰκ 
ἐνυμφεύθη τὴν Ρεβέκκα, ὁ ὁποῖος φέρει 
τὸν τύπο τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ· σ’ αὐτὴν 
τὴν ἡλικία ὁ Μωυσῆς ἀξιώθηκε τῆς θεοφα-
νείας, ὅταν εἶδε τὴν «καιομένη» βάτο· τὸν 
ἀριθμὸ αὐτό, τέλος, τίμησε καὶ ὁ Χριστός, 
ὅταν νήστευσε σαράντα ἡμέρες καὶ ὅταν 

τοῦ Χαράλαμπου Στεργιούλη
Φιλολόγου - Δρ. Βυζαντινῆς Φιλολογίας Α.Π.Θ.
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ἀνελήφθη στοὺς οὐρανοὺς σαράντα ἡμέρες 
μετὰ τὴν Ἀνάστασή Του. Φανερὴ προσπά-
θεια τοῦ μαθητῆ νὰ προσδώσει κύρος στὰ 
λεγόμενά του καὶ νὰ ἐξυψώσει τὸν δάσκα-
λό του Εὐτύχιο.

Ἡ σύγκληση τῆς  
Ε΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Μιὰ ἀπὸ τὶς πρῶτες ἐνέργειες τοῦ Εὐτυ-
χίου ὡς νέου πατριάρχη ἦταν νὰ συγκα-
λέσει σὲ συνεργασία μὲ τὸν αὐτοκράτορα 
Ἰουστινιανὸ τὴν Ε΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο 
στὴν Κωνσταντινούπολη (553), γιὰ νὰ ἐπι-
κυρώσει τὶς ἀποφάσεις τῆς προηγουμένης 
Ἐνδημούσης Συνόδου. Μὲ τὴν Ε΄ Οἰκουμε-
νικὴ Σύνοδο καταδικάστηκαν τόσο «ἡ χρι-
στολογία τοῦ μεγάλου δασκάλου τῆς ἀντι-
οχειανῆς σχολῆς Θεοδώρου Μοψουεστίας 
ὅσο καὶ ὁ Θεοδώρητος Κύρου καὶ ὁ Ἴβας 
γιὰ τὴ φιλονεστοριανικὴ τους στάση καὶ 
ἔκφραση» (Ἱστορία τῆς Ὀρθοδοξίας, τόμ. 
2, σ. 306). Μετὰ τὴ λήξη τῶν ἐργασιῶν τῆς 
Συνόδου ἡ Ἐκκλησία εἰρήνευσε γιὰ δώδε-
κα περίπου χρόνια καὶ ὁ Εὐτύχιος ἀφιερώ-
θηκε στὴ διαποίμανση τοῦ ποιμνίου του.

Ἡ μονοφυσιτικὴ διδασκαλία  
τοῦ ἀφθαρτοδοκητισμοῦ

Εἰρήνευσε γι’ αὐτὸ μόλις τὸ μικρὸ χρο-
νικὸ διάστημα, καθὼς νέα προβλήματα 
ἐμφανίστηκαν στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. 
Ὁ Ἰουστινιανὸς εἶχε ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ τὴ 
μονοφυσιτικὴ διδασκαλία τοῦ ἀφθαρτο-
δοκητισμοῦ. Ὁ ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ 
Ἰουλιανὸς εἶχε ὑποστηρίξει ὅτι τὸ Σῶμα 
τοῦ Χριστοῦ ἤδη ἀπὸ τῆς Συλλήψεως καὶ 
τῆς Γεννήσεώς Του εἶχε ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴ 
φθορὰ καὶ ἀπὸ ὁποιαδήποτε φυσικὴ ἀνά-
γκη (πείνα, δίψα, κούραση, κ.ἄ.) καὶ μόνο 
«κατ’ οἰκονομία» καὶ «κατὰ χάριν» φαινό-
ταν ὑποκείμενο σ’ αὐτὴ ἢ ὅπως χαρακτηρι-
στικὰ γράφει ὁ Εὐστράτιος: «ἄφθαρτον τὸ 
σῶμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξ 
αὐτῆς ἑνώσεως γεγενῆσθαι» (P.G. 86b, 2313, 
33, 12-13). Σύμφωνα, ὅμως, μὲ τὸν Εὐστρά-
τιο –ἀπηχώντας βέβαια τὴ διδασκαλία τοῦ 
ἁγίου Εὐτυχίου– «νόσος γὰρ καὶ ἁμαρτί-
ας ὄντως φθορά, τὸ λέγειν ἄφθαρτον πρὸ 

τῆς ἀναστάσεως τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ … Εἰ γὰρ τοῦτο δοθήσεται, 
φαντασία, οὐκ ἀληθεία, ἡ σάρκωσις καὶ 
ἐνανθρώπησις τοῦ Θεοῦ Λόγου γέγονεν» 
(P.G. 86b, 2313, 33, 22-28).

Ὁ Εὐτύχιος ἀντιστέκεται
Ὁ πατριάρχης διαμαρτυρήθηκε στὸν 

Ἰουστινιανὸ καὶ σὲ κάθε του λόγο διακή-
ρυττε: «μὴ εἶναι τὸ δόγμα τοῦτο τῆς καθο-
λικῆς Ἐκκλησίας» (P.G. 86b, 2313, 34, 2-3). 
Ὁ Ἰουστινιανός, ὅμως, ἐπηρεασμένος ἀπὸ 
κακοὺς συμβούλους –πολιτικοὺς καὶ ἐκκλη-
σιαστικοὺς– ἀσπάστηκε τὶς μονοφυσιτικὲς 
δοξασίες καὶ «ἠνάγκαζεν τὸν θεοφόρον καὶ 
μέγαν ἀθλητὴν Εὐτύχιον δέξασθαι τὸν λό-
γον, καὶ συμψῆφον τῆς βλασφημίας ταύτης 
γενέσθαι» (P.G. 86b, 2316, 36, 7-9). Ὁ Εὐτύ-
χιος ὅμως παραμένει σταθερὸς σὰν βράχος· 
δὲν λύγισε οὔτε μία στιγμὴ στὶς πιέσεις καὶ 
τὶς ἀπειλὲς τοῦ Ἰουστινιανοῦ. Στὶς αὐτο-
κρατορικὲς ἀπειλὲς ἀπαντοῦσε μὲ σθενα-
ρότητα: «Πέπεισμαι ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε 
ζωή, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, οὐ 
θλῖψις, οὐ στενοχωρία, οὐ θυμός, οὐ γυμνό-
της, οὐ μάχαιρα, οὐκ ἐξορία χωρίσει μὲ ἀπὸ 
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 
τῷ Κυρίῳ ἡμῶν» (P.G. 86b, 2317, 36, 20-25).

Ὁ Εὐτύχιος ἐξορίζεται
Ἡ σθεναρή του στάση ἀνάγκασε τὸν 

αὐτοκράτορα νὰ ἀποφασίσει τὴν ἐξορία 
του. Δραματικὲς πλέον οἱ στιγμὲς γιὰ τὸν 
ἴδιο τὸν πατριάρχη, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ σῶμα 
τῆς Ἐκκλησίας. Τὴν ὥρα ποὺ ὁ Εὐτύχιος 
λειτουργοῦσε στὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Τιμοθέου 
στὴν Ὀρμίσδα, ὁμάδα στρατιωτῶν ἔμπι-
στων στὸν Ἰουστινιανό, εἰσέβαλε στὸ ἐπι-
σκοπεῖο καὶ συνέβαλε ὅσους βρίσκονταν 
μέσα ἐκείνη τὴ στιγμή. Μόλις τελείωσε τὴ 
Θεία Λειτουργία ὁ Εὐτύχιος, πληροφορή-
θηκε τὰ ὅσα συνέβησαν στὸ Ἐπισκοπεῖο 
καὶ ὅτι κινδυνεύει καὶ ἡ ἴδια του ἡ ζωή, 
ἂν ἐξέλθει τοῦ ναοῦ. Ἔτσι ἀποφασίζει 
νὰ μείνει προσευχόμενος ἐντός τοῦ ναοῦ 
καὶ «παρεκάλει τὸν Θεὸν ἀταράχον τὴν 
Ἐκκλησίαν αὐτοῦ καὶ τὰ ὀρθόδοξα δόγμα-
τα διαφυλάξαι» (P.G. 86b, 2317, 38, 33-35). 
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Κουρασμένος ὁ πατριάρχης, μετὰ τὴ γεμάτη 
ζέση προσευχή του, προσπάθησε νὰ ξεκου-
ραστεῖ. Δὲν πρόλαβε· στρατιωτικὸ ἀπόσπα-
σμα –μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἄγριο Αἰθέριο– τὸν 
ὁδήγησε στὴν Χαλκηδόνα, στὸ μοναστήρι 
τῆς ὁσίας Εὐφημίας. Ἐνδιαμέσως, παρέμει-
νε μία μέρα σὲ ἕνα μικρὸ καὶ φτωχὸ μονα-
στήρι τὸ ἐπονομαζόμενο Χωρακούδι. Κι 
ἀφοῦ ἀνέβηκε στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο 
τῆς Κωνσταντινούπολης νέος πατριάρχης ὁ 
Ἰωάννης ὁ Γ΄ ὁ Σχολαστικὸς (ἔτος κοίμησης 
τὸ 577), μετὰ ἀπὸ ὀκτὼ ἡμέρες συνεκλήθη 
σύνοδος νὰ ἀποφασίσει γιὰ τὴν τύχη τοῦ 
ἔκπτωτου πατριάρχη. Οἱ κατηγορίες ἐνα-
ντίον του ἀστεῖες. Γράφει χαρακτηριστικὰ 
ὁ Εὐστράτιος: «Τί δὲ περιεῖχον οἱ λίβελλοι 
ἀναγκαῖον ἀκοῦσαι καὶ γελᾶσαι τρανῶς, 
Ὅτι συκοτόκυλα ὀρνιθίων ἔφαγεν, καὶ ὅτι 
πολλᾶς ὥρας γονυκλισίας ποιῶν ηὔχετο, 
καὶ ὅμοια τούτοις καταγελαστότερα» (P.G. 
86b, 2320, 38, 21-24). Τελικὰ μὲ ἀντικανο-
νικὲς διεργασίες ἀποφάσισαν νὰ ἐξορίσουν 
τὸν μακάριο πατριάρχη.

Δίνουν ἐντολὴ στὸ στρατιωτικὸ ἀπό-
σπασμα, τὸ ἐπιφορτισμένο μὲ τὴ φύλαξη 
τοῦ Εὐτυχίου, νὰ τὸν μεταφέρει ἀπὸ τὸ μο-
ναστήρι τῆς ὁσίας Εὐφημίας στὴ νῆσο Πρί-
γκηπο. Ξημερώματα Σαββάτου μὲ τρομερὴ 
κακοκαιρία μεταφέρουν τὸν πατριάρχη 
στὴν Πρίγκηπο. Ὁ ἴδιος ἦταν κουρασμέ-
νος καὶ ταλαιπωρημένος. Δὲν αἰσθανόταν 
καλά. Μόλις ὅμως πάτησε τὸ πόδι του στὸ 
νησί, τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ ἀντίκρυσε, 
ἦταν ἕνας χαραγμένος σὲ τοῖχο Σταυρὸς μὲ 
τὴν ἐπιγραφὴ «Χριστός, μεθ’ ἡμῶν, στῆτε» 
(P.G. 86b, 2321, 40, 14). Χάρηκε ὁ ἅγιος, πα-
ρηγορήθηκε καὶ δόξασε τὸν Θεό. Στὴν Πρί-
γκηπο παρέμεινε τρεῖς ἑβδομάδες. Ἀπὸ ἐκεῖ 
μὲ νεότερη ἀπόφαση ὁδηγεῖται στὸ μονα-
στήρι ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε κτίσει, στὴν Ἀμάσεια. 
Πῶς ὅμως ἀντιμετώπισε τὴ νέα κατάστα-
ση ὁ ἐξόριστος πλέον πατριάρχης; Γράφει 
ὁ μαθητής του Εὐστράτιος: «προθύμως καὶ 
ἀγαλλόμενος τὰ πάντα κατεδέχετο· ἔχαι-
ρεν γὰρ ὅτι κατηξιώθη ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος 
τοῦ Θεοῦ ἀτιμασθῆναι· οὐ μόνον γὰρ τὸ εἰς 
αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ 
πάσχειν ἐσπούδαζεν, ὅτι καὶ ἡ πίστις χωρὶς 

τῶν ἔργων νεκρά ἐστιν» (P.G. 86b, 2321, 41, 
15-19). Καὶ ἐπέλεξε αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴ 
στάση, ὥστε μὲ τὸ παράδειγμά του νὰ στη-
ριχθεῖ ὁ πιστὸς λαὸς καὶ νὰ μὴ λοξοδρομή-
σει ἀπὸ τὸν δρόμο τῆς ἀληθείας. Καὶ πράγ-
ματι ἡ στάση του αὐτὴ ἐπέφερε καρπούς· ὁ 
κλῆρος τῆς Ἀνατολῆς ἀρνήθηκε νὰ συνυπο-
γράψει τὴ θέση τοῦ Ἰουστινιανοῦ «περὶ τοῦ 
ἀφθάρτου» (P.G. 86b, 2324, 41, 15).

Τὰ θαύματα τοῦ Εὐτύχιου  
κατὰ τὴν παραμονή του στὴν ἐξορία

Στὸ σημεῖο αὐτὸ τοῦ λόγου ὁ Εὐστρά-
τιος κρίνει σκόπιμο νὰ ἀφηγηθεῖ θαύματα 
ποὺ ἐπετέλεσε ὁ πατριάρχης κατὰ τὴν πα-
ραμονή του στὴν Ἀμάσεια. Κι ὅπως ὁ ἴδιος 
ὁμολογεῖ τὰ θαύματα αὐτὰ «εἴδαμεν καὶ 
ἀκούσαμεν, καὶ αἳ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφη-
σαν, καὶ ἅπερ ἑώρακα μαρτυρῶ» (P.G. 86b, 
2325, 43, 6-8). Ἔτσι καταγράφει τὴν πα-
ρέμβαση τοῦ ἁγίου στὴν περίπτωση ἑνὸς 
ἄτεκνου ζευγαριοῦ ποὺ ἐπιθυμοῦσε, ἀλλὰ 
δὲν μποροῦσε, δυστυχῶς, νὰ τεκνοποιή-
σει. Τὸ ζευγάρι κατέφυγε στὸν Εὐτύχιο, 
ὁ ὁποῖος τοὺς ἔχρισε μὲ τὸ ἅγιο ἔλαιο καὶ 
τοὺς διάβασε, ὅπως εἶχε συνήθεια, τὴν εὐχὴ 
τοῦ ἁγίου Ἰακώβου: «Ἀσθενεῖ τὶς ἐν ὑμῖν; 
προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς 
Ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ὑπὲρ 
αὐτοῦ, ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ, καὶ ἡ εὐχὴ 
τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα» (P.G. 
86b, 2323, 45, 9-13). Τοὺς εἶπε μάλιστα ὅτι 
τὸ παιδὶ θὰ εἶναι ἀγόρι καὶ νὰ τὸ ὀνομά-
σουν Πέτρο. Κι ἔτσι ἔγινε. Ἀργότερα τὸ 
ἴδιο ζευγάρι ἔκανε κι ἄλλο παιδί, τὸ ὁποῖο 
ὁ Εὐτύχιος τοὺς εἶπε νὰ τὸ ὀνομάσουν Ἰω-
άννη, ὅπως καὶ ἔπραξαν. Τὸ θαυμαστὸ γε-
γονὸς γρήγορα διαδόθηκε σὲ ὁλόκληρη τὴν 
Ἀμάσεια. Καταγράφει, ἐπίσης ὁ Εὐστράτι-
ος τὴ θεραπεία ἑνὸς δεκατετράχρονου κω-
φοῦ παιδιοῦ, γιοῦ ἑνὸς ἱερέα,τὴν ἴαση ἑνὸς 
πεντάχρονου καὶ ἄλλα πολλὰ θαύματα τὰ 
ὁποῖα κυρίως ἀφοροῦν παιδιά. Σ’ ὅλες τὶς 
περιπτώσεις ὁ ἅγιος πατριάρχης δροῦσε 
μὲ τὸν ἴδιο τρόπο: ἔχριε μὲ ἅγιο ἔλαιο τὸν 
ἀσθενῆ, τὸν κοινωνοῦσε καὶ τοῦ ἔδινε ἕνα 
κομμάτι ἄρτο νὰ φάγει.

(Συνεχίζεται)
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Ὁκύριος Τάκης ἦταν πολύ 
ἐργατικός. Ἦταν πολύ κα-

λός τεχνίτης. Ἦταν πολύ ἀγα-
πητός στόν περίγυρό του. Ἦταν 
πολύ φιλότιμος. Ἦταν πολύ συ-
μπονετικός μέ τούς δικούς του 
καί τούς γνωστούς του συναν-
θρώπους. Εἶχε καί πολύ ὡραία 
φωνή. Τραγουδοῦσε ὑπέροχα 
ἀπό τά παιδικά του χρόνια. Ἀη-
δόνι τόν ἔλεγαν ὅλοι. Ἦταν πολύ 
καλός οἰκογενειάρχης. Φρόντι-
ζε νά μήν λείψῃ τίποτα ἀπό τήν 
οἰκογένειά του. Πλουσιοπάροχα 
τά πρόσφερε ὅλα γιατί μιᾶς καί ὁ 
ἴδιος ὀρφανός ἀπό πατέρα ἀπό 
τά ἕξι του χρόνια, ἤθελε νά ἔχουν 
τά δικά του παιδιά ὅσα ἐκεῖνος 
καί τά λίγο μεγαλύτερα ἀδέλφια του δέν εἶχαν. Ἡ 
ὀρφάνεια στήν φτώχεια εἶναι πολύ δύσκολη κατάστα-
ση. Ἡ φτώχεια στήν ὀρφάνεια εἶναι πόνος διπλός. Τά 
ἔζησε αὐτά καί ἤθελε ἄν τοῦ περίσσευαν λίγα χρήματα 
ἀπό τόν μηνιαῖο μισθό του νά προσφέρῃ καί σέ ἄλλα 
παιδιά ἐκτός ἀπό τά δικά του. Γενικά, ὁ κύριος Τά-
κης ἦταν ἕνας ὑπέροχος ἄνθρωπος. Ἀλλά. Δυστυχῶς 
ὁ κύριος Τάκης εἶχε μιά πολύ κακή συνήθεια. Ἔβριζε. 
Ἔβριζε ἄσχημα. Μέ τό παραμικρό ἔβριζε. Καί δέν ἔβρι-
ζε ἁπλῶς τά ἀντικείμενα πού τοῦ ἔπεφταν στήν ὥρα 
τῆς δούλεψής του, δέν ἔβριζε ἁπλῶς τούς πάντες καί 
τά πάντα ὅταν δέν ἔβρισκε θέση νά παρκάρῃ, ἀλλά 
ἔκανε τό χειρότερο. Αὐτό τό στόμα πού τοῦ τό χάρισε 
ὁ Θεός μέ πολύ ὄμορφο σχῆμα, μέ λαρύγγι πού ἔβγα-
ζε μέλι μαζί μέ τούς φθόγγους καί τούς ἤχους, ἔ, αὐτό 
τό στόμα ἔβριζε τήν Μητέρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. Ἡ σύζυγός του στήν ἀρχή, στά πρῶτα χρόνια 
τοῦ γάμου τους τόν παρατηροῦσε, μετά μέ χίλιους λό-
γους προσπαθοῦσε νά τόν συνεφέρῃ στά συγκαλά του. 
Μετά ζοῦσε μαζί του πληγωμένη μέ αὐτή τήν κακιά του 
συνήθεια. Ἔκανε προσευχές ἡ Χριστιανή. Ἔκανε ὅ,τι 
μποροῦσε μιά ἁπλή γυναίκα, τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου 
ἀπό γραμματικές γνώσεις ἦταν, ἀλλά ἐν τούτοις γνώ-
ριζε ὅ,τι ἀφοροῦσε τήν Πίστι μας. Ὅ,τι εἶχε προσλάβει, 
ἀπό τό σπίτι της, ἀπό τό σχολειό της ἀπό τήν ζωή της. 
Πιστή γυναίκα. Ὑπομονετική γυναίκα. Καλή σύζυγος, 

καλή μάνα, καλός ἄνθρωπος. 
Τέλεια νοικοκυρά σέ ὅλα της. 
Χωρίς ἀπαιτήσεις. Χωρίς σπατά-
λες βοήθησε τόν σύζυγό της νά 
δημιουργήσουν μιάν ἄνετη, καλή 
ζωή. Ἡ πίκρα της καί τό παράπο-
νό της ἦταν οἱ παληοκουβέντες 
πού ἐκστόμιζε ὁ σύζυγός της. Τά 
χρόνια κυλοῦσαν. Μεγάλωσαν 
ἀπό νεαρή ἡλικία μαζί. Πάντρε-
ψαν τά παιδιά τους. Ἔγιναν καί μέ 
ἐγγόνια. Τρισχαριτωμένα ἐγγο-
νάκια. Ἔγιναν αὐτός παππούς καί 
αὐτή γιαγιά, ἀλλά τό κακό συνε-
χιζόταν.

Τά δύο μεγαλύτερα ἐγγονά-
κια τους τά ἔστελναν σέ ἰδιω-
τικό σχολεῖο. Ἕνα σχολεῖο πού 

δίδασκε πέραν τῶν μαθημάτων τήν χρηστοήθεια. 
Ἕνα σχολεῖο ὑποδειγματικό στήν περιοχή τους γιά τίς 
Ἑλληνοορθόδοξες βάσεις πού μεταλαμπάδευε στούς 
μαθητές του. Ἡ διεύθυνσή του σφραγίδα τιμῆς καί 
ποιότητας γνώσης γιά ἑλληνόπουλα καί χριστιανόπου-
λα. Ἔτσι, κατενθουσιασμένοι οἱ γονεῖς, οἱ παπποῦδες 
μά περισσότερο τά ἴδια τά παιδιά, ἔπαιρναν καθημε-
ρινά τόν πλοῦτο τῆς χρηστοήθειας. Τόν πλοῦτο τῶν 
γνώσεων ἑνός ἑλληνοορθόδοξου σχολείου. Τά παιδιά 
κάθε μέρα στό τραπέζι ὅπου μαζεύονταν ἡ οἰκογένεια 
ἔλεγαν τί ἔμαθαν. Κι ἔκαναν καί τήν πρακτική τους. 
Ἀρχῆς γενομένης ἀπό τῆς προσευχῆς. Μέχρι τότε κά-
ναν οἱ μεγάλοι ἕνα βιαστικό ἀκανόνιστο σταυροκόπη-
μα. Δέν ψέλιζαν λέξη προσευχῆς κι εὐχαριστίας στόν 
Θεό. Πρώτη μέρα μετά τό σχολεῖο, ὁ Δημητράκης 
πρωτοεῖπε μέ σοβαρότητα πού ἔπεισε ὅλα τά καθή-
μενα μέλη τῆς οἰκογένειας. «Ὄρθιοι παρακαλῶ ὅλοι. 
Θά κάνουμε προσευχή γιά νά φᾶμε». Ὁ πατέρας του 
κι ἡ μητέρα του χαμογέλασαν ἀμήχανα. Ἡ γιαγιά του 
καταχάρηκε καί σηκώθηκε σάν νά εἶχαν ἐλατήριο τά 
πονεμένα γόνατά της ἀπό τήν ἀρθρίτιδα. Τά ἀδελ-
φάκια του σηκώθηκαν σέ στάση προσοχῆς. Μόνον ὁ 
παπποῦς παρέμεινε καθιστός κι ἔκανε τό συνηθισμένο 
του ἄς ποῦμε σταυροκόπημα. Δέν πήγαινε τό δεξί του 
χέρι σέ σχῆμα σταυροῦ. Ὁ Δημητράκης τοῦ ἔριξε ἕνα 
ἀπό ἐκεῖνα τά αὐστηρά τῶν παιδιῶν βλέμματα πού σέ 

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ...
τῆς κ.  Ἰωάννας Δενδραμῆ
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κάνουν νά μήν ἀντιλέξῃς, νά μήν ἀντιπράξῃς, πού σέ 
κάνουν νά ὑποταγῇς στό σωστό. Στό ἔτσι πρέπει τους. 
Κι ὁ παπποῦς, ὁ κύριος Τάκης σηκώθηκε. Κι ἔκανε γιά 
πρώτη φορά σωστά τόν σταυρό του. Καί ψέλισε μαζί μέ 
τούς ἄλλους πού ἀκολουθοῦσαν τίς γλυκόηχες λέξης 
τῆς προσευχῆς στόν τόνο τοῦ Δημητράκη. Ὁ παπποῦς 
ὄρθιος ἔκανε προσευχή. Ὁ κύριος Τάκης ἔκανε σωστά 
τόν σταυρό του. Κάθισαν κι ἔφαγαν. Ἐννοεῖται ὅτι μετά 
τό φαγητό ὅλοι ξαναϋπάκουσαν στόν Δημητράκη καί 
ἔκαναν τήν προσευχή τους. Ἔφαγαν καί δόξασαν τόν 
Θεό γιά τό φαγητό τους. Ἡ σύζυγος τοῦ κυρίου Τάκη 
κατασυγκινημένη ὅταν πῆγε στήν κουζίνα μέ τήν νύφη 
της γιά τό πλύσιμο καί τήν τακτοποίηση τῶν πιάτων, 
εἶπε: «Παναγιά μου κάνε τό θαῦμα σου νά μήν σέ ξα-
ναβρίσει...» κι ἔκλαψε μέ ἀναφυλητά. Χρόνια τόν πα-
ρακαλοῦσε νά κάνει προσευχή στό τραπέζι κι αὐτός 
ἔλεγε πεινάω δουλεύω ὅλη μέρα νά στά φέρω. Ἔκανα 
σταυρό τό ἴδιο εἶναι κι ἄλλα πού δέν ἔπρεπε νά πεῖ. 

Ἔφθασε τό καλοκαίρι. Διακοπές ἀπό τά σχολεῖα. 
Διακοπές στό ἐξοχικό τους τό παραθαλάσσιο. Ἡ ζωή 
τους ἀλλαγμένη κατά πολύ ὅσον ἀφορᾶ τήν προσευχή 
τόσο στό τραπέζι ὅσο καί τήν βραδυνή. Δέν ὑπῆρχε 
περίπτωση νά περάσῃ ὁ Δημητράκης γιά ἐπιθεώρηση 
ἀπό τά ὑπνοδωμάτια γιά καληνύχτα καί νά μείνῃ μέλος 
τῆς οἰκογένειας χωρίς νά προσευχηθῇ. Καί πρῶτος καί 
καλύτερος ὁ παπποῦς ὁ ὁποῖος ἐπειδή ὁ ἐγγονός του 
ἔφερε καί τό ὄνομά του καί τοῦ εἶχε καί μεγάλη ἀδυ-
ναμία ἀπό βρέφος ὡρῶν, μή θέλοντας νά τοῦ χαλάῃ 
τό χατῆρι στήν ἀρχή, τοῦ ἔγινε συνήθεια στό τέλος καί 
ἔγινε ἕνας πολύ καλός καί ὑπάκουος παπποῦς!!! Ἡ 
γιαγιά ἔπλεε σέ πελάγη εὐτυχίας. Μόνον πού περίμενε 
τήν τέλεια ἀλλαγή στόν σύζυγό της. Στήν συμπεριφορά 
του ὅταν νευρίαζε μέ τό παραμικρό καί παραφερόταν 

καί ἔβριζε ἄσχημα καί περισσότερο ἔβριζε τήν Γλυκειά 
μας Παναγιά. Ὁ Δημητράκης τό καταλάβαινε. «Γιαγιά, 
μπροστά μου δέν ξαναεῖπε τίποτα. Ἀλλά ἅμα ξανα-
πεῖ καί τόν ἀκούσεις, πές μου καί θά στόν διορθώσω 
ἐγώ». «Ἄχ καμάρι μου, εἶπε ἡ γιαγιά μακάρι νά γίνῃ 
ἕνα θαῦμα καί νά μήν ξαναβρίσῃ ὁ παπποῦς». 

Ἔφθασε ὁ Αὔγουστος. Ἄρχισαν οἱ παρακλήσεις. Ἡ 
οἰκογένεια πήγαινε σέ κάθε παράκληση. Ὁ Δημητρά-
κης καταχαρούμενος πού τούς ἔβαλε ὅλους σέ τάξι, 
ἔλαμπε στόν Ναό ἀπό εὐτυχία. Ὁ παπποῦς δέν πήγαι-
νε. Δέν τοῦ εἶπε κανείς νά πάῃ μαζί τους. Ἕνα βράδυ, 
στό τραπέζι, ὁ κύριος Τάκης εἶπε μέ παράπονο στούς 
ἄλλους γιατί δέν τοῦ εἶπαν ὅτι κάθε βράδυ πήγαιναν 
στόν Ναό. Τότε ὁ Δημητράκης τοῦ εἶπε: «Παπποῦ δέν 
σοῦ εἴπαμε, δηλαδή ἐγώ δέν σέ ἤθελα μαζί μας στήν 
Ἐκκλησία. Ἔγραψα μόνον τό ὄνομά σου γιά νά τό δια-
βάσει ὁ πατήρ Γεώργιος». Δέν σέ ἤθελα γιατί ἡ Πανα-
γία εἶναι λυπημένη ἀπό σένα πού ὅλα σου τά χρόνια 
τήν ἔβριζες κι ἀκόμα ἴσως». «Τί νά κάνεις ἐσύ στίς 
Παρακλήσεις τῆς Παναγίας παπποῦ; Νά πεῖς ἦρθα κι 
ἐγώ πού σέ χιλιοβρίζω γιά νά μέ δεῖς;».

Ἔμειναν ὅλοι ἄφωνοι. Ἡ ἑπτάχρονη αὐτή ζωούλα 
ἔκρινε κι ἔβαλε στή θέση της μιά ἡλικιωμένη ζωή. Τή 
ζωή τοῦ παπποῦ ὁ μικρός ἐγγονός. Μετά ὁ κύριος 
Τάκης σάν νά ἀπολογεῖτο σέ μεγάλο δικαστή εἶπε. 
Ἔχεις δίκηο. Ἔχεις δίκηο Δημητράκη... Πέρασαν ἀρκε-
τές ἡμέρες. Πέρασαν μῆνες. Πέρασαν δύο ὁλόκληρα 
χρόνια ἀπό τότε. Ὁ κύριος Τάκης ἔκανε τήν μεγάλη 
στροφή. Ἔκανε τό ἅλμα τῆς μετάνοιάς του. Ὄχι ἔτσι 
ἁπλά. Πῆρε τόν δρόμο γιά τό Ἐξομολογητήριο. Πῆρε 
τόν δρόμο τῆς ἀληθινῆς ζωῆς στήν ζωή του. Ἔχοντας 
γιά πρῶτο του ὁδηγό τόν ἐγγονό του. Τόν μαθητή ἑνός 
Ἑλληνορθόδοξου ἰδιωτικοῦ σχολείου.
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Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μπορεῖ νά βιώσουν 
μοναξιά κάποια στιγμή στή ζωή. Ἡ μο-

ναξιά εἶναι μία συναισθηματική κατάσταση, 
ὅπου ὁ ἄνθρωπος βιώνει ἔντονο, θλιβερό 
συναίσθημα κενοῦ, ἀπομόνωσης, πού συ-
νοδεύεται ἀπό ἀπελπισία, πικρία καί ψυχι-
κή κούραση, μή ἀποδοχή τῶν ἄλλων, ἔλλει-
ψη ἀγάπης, ἐγκατάλειψη...

Εἴτε ἔχεις πάρει τήν ἀπόφαση νά ἀλλά-
ξεις πόλη, νησί, χώρα, πλανήτη γιά ἕνα 
καλύτερο αὔριο εἴτε ἔχεις ἐπιλέξει νά πά-
ρεις ἀποστάσεις ἀπό συγκεκριμένα πρόσω-
πα καί καταστάσεις, καλεῖσαι, ἐν μέσῳ τῆς 
πιό συντροφικῆς ἐποχῆς τοῦ χρόνου, νά 
συνεργαστεῖς μέ τή μοναξιά πού τρομάζει 
ἀνεξαιρέτως τήν ἀνθρώπινη φύση. Νιώ-
θεις χαμένος, μόνος, ξέρεις πώς μόνη συ-
ντροφιά στόν δρόμο μέχρι τό σπίτι εἶναι τό 
ραδιόφωνο καί κάπου ἐκεῖ, ἤ λίγο νωρίτε-
ρα ξεκινᾶ νά γίνεται ἔντονη ἡ αἴσθηση τῆς 
ἀπώλειας. Ἡ ἀπώλεια δέν εἶναι ἀπαραίτη-
τα ὑπαρκτή. Ὅποια μορφή κι ἄν ἔχει ὅμως, 
προκαλεῖ τόν ἴδιο πόνο...

Ὅλοι ἔχουμε ἀκούσει ἤ διαβάσει θεω
ρίες γιά τή μοναξιά καί τά ὀφέλη της, ἔστω 
γιά ἐκείνη τήν ὄψη της πού θεωρεῖται ὑγι-
ής ὅταν ἐπισκέπτεται γιά λίγο καιρό, τή ζωή 
μας. «Συμβουλές, ἐφαρμογές, τί νά κάνουμε 
καί τί νά μήν κάνουμε»... Οἱ ὁδηγοί ἀνάρ-
ρωσης ἀπό ὅλα ἐκεῖνα πού φέρνουν μονα-
ξιά, δέν κατάφεραν νά μᾶς καλύψουν πλή-
ρως. Ἀπό ὅλα τά ψυχολογικά γιατροσόφια 
ὅμως, ἕνα εἶναι τό πιό ἀποτελεσματικό... 
μήν ἀφήνεις τό ποτήρι τῆς ζωῆς σου μισοά-

Ἄδεια ἡ πόλη, 

ποῦ πῆγαν 

ὅλοι...

δειο γιατί θά στεγνώσεις συναισθηματικά...
Πολλοί ἀπό ἐμᾶς ἔχουμε τήν τάση νά 

νιώθουμε ὅτι εἴμαστε οἱ μοναδικοί πολεμι-
στές μιᾶς ἄνισης μάχης πού στοχεύει στήν 
καρδιά καί τά συναισθήματά μας. Δέν εἴμα-
στε ὅμως μόνοι, σέ αὐτό. Ὑπάρχουν γύρω 
μας τόσοι ἄλλοι ἄνθρωποι πού βιώνουν 
ἀκριβῶς τά ἴδια πράγματα. Ὅταν λέμε στόν 
ἑαυτό μας, «εἶμαι ἐντελῶς μόνος μου, κα-
νείς ἄλλος δέν νιώθει ὅπως ἐγώ», πρόκειται 
ἁπλῶς γιά ἕνα κατασκευασμένο ψέμα τοῦ 
ἀνθρώπινου ἐγκεφάλου. Πάντοτε ὑπάρχει 
κάποιος πού νιώθει ἀκριβῶς ὅπως ἐσύ...

Καί κυρίως μήν ξεχνᾶς: «Ἡ πραγματική 
μοναξιά δέν περιορίζεται ἀπαραίτητα στό 
ὅταν εἶσαι μόνος...» μεγάλη ἀλήθεια!!!

Καί κάπου ἐδῶ, ἀφοῦ μισογέμισες τό ἕνα 
μέρος του, τό ὑπόλοιπο ποτήρι τῆς ζωῆς 
κοίταξε μήν ξεχάσεις νά τό γεμίσεις μέ τόν 
Χριστό... εἶναι ἡ ἀπάντηση στή μοναξιά τοῦ 
καθενός... Ἐκεῖνος γνωρίζει περισσότερο 
ἀπό μᾶς τί σημαίνει μοναξιά... Τόν ἀφή-
σαμε μόνο Του ἐπάνω στόν Σταυρό... μόνο 
Του γιά νά σηκώσει τό δικό μας βάρος... κι 
Ἐκεῖνος συνεχίζει νά ἐπιμένει καί βαστάζει 
στά χέρια Του ὅλη τήν πλάση...

Δόξα τῷ Θεῷ δέν εἶσαι μόνος... δέν 
αἰσθάνεσαι μοναξιά... ἔχεις Ἐκεῖνον... εἴμα-
σθε ὅλοι μαζί... νιώθουμε μία ἐσωτερική 
πληρότητα... μπορεῖ νά μᾶς χωρίζουν μέ-
τρα, μίλια, χιλιόμετρα, μᾶς ἑνώνει ὅμως 
Ἐκεῖνος... τό δικό του ποτήριο, πού εἶναι 
πάντα γεμάτο καί ἀληθινό!!!

π. Ἰγνάτιος

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 7 17



Χρονικά 
Μητροπόλεως

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἰγνάτιος

Μέ τόν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Βουλῆς  
κ. Δημήτριο Συλλούρη

Μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη Μουάνζας  
κ. Ἱερώνυμο

Μαΐου - Ἰουνίου 2017

Τρίτη 2/5: (μεσημέρι) Δέ-

χθηκε στό γραφεῖο του τόν 

Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Βουλῆς 

κ. Δημήτριο Συλλούρη.

Τετάρτη 3/5: (μεσημέρι) 

Δέχθηκε στό γραφεῖο του τόν 

Σεβ. Μητροπολίτη Μουάνζας 

(Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας) 

κ. Ἱερώνυμο.

Πέμπτη 4/5: (πρωί) Δέχθη-

κε στό γραφεῖο του τόν Πρω-

τοψάλτη τοῦ Πατριαρχείου Ἱε-

ροσολύμων π. Ἀριστόβουλο τόν 

Ἁγιοταφίτη.

Κυριακή 7/5: (πρωί) Λει-

τούργησε καί κήρυξε τό θεῖο 

λόγο στόν Ἱ. Μητροπολιτικό 

Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης.

(μεσημέρι) Τέλεσε τήν Ἀκο-

λουθία τῶν Θυρανοιξίων στό Ἱ. 

Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀθανα-

σίου τοῦ χωρίου Ἅγιος Γεώργιος 

καί χειροθέτησε Πρωτοπρεσβύ-
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Ἀπό τά θυρανοίξια τοῦ  Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου  
στό χωριό Ἅγιος Γεώργιος

Μέ τόν Πρωτοψάλτη τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων  
π. Ἀριστόβουλο Ἁγιοταφίτη

Μέ τόν νέο Πρωτοπρεσβύτερο  
π. Εὐάγγελο Μπιζούλα

τερο τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας 

π. Εὐάγγελο Μπιζούλα.

Δευτέρα 8/5: (μεσημέρι) 

Δέχθηκε στό γραφεῖο του τόν 

Δήμαρχο Λαρισαίων κ. Ἀπόστο-

λο Καλογιάννη καί εἶχε συνερ-

γασία μαζί του.

(βράδυ) Εὐλόγησε τή λήξη 

τοῦ Φροντιστηρίου Κατηχητῶν 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, γιά 

τό ἔτος 2016-2017, καί ἐπέδωσε 

τά σχετικά διπλώματα στούς 

ἀποφοίτους.

Τρίτη 9/5: (ἀπόγευμα) Τέ-

λεσε τόν ἁγιασμό θεμελιώσεως 

τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ρώ-

σου Ἰατροῦ καί Ὁμολογητοῦ 

στόν Ἀμπελώνα, δωρεᾶς τῶν 

ἀδελφῶν Γεωργίου, Γαρουφαλ-

λιᾶς καί Ἰωάννας Ἀρχοντῆ.

Στή συνέχεια χοροστάτησε καί 

κήρυξε τό θεῖο λόγο στόν πανη-

γυρικό ἑσπερινό στόν Ἱ.Ν. τῆς τοῦ 

Θεοῦ Σοφίας Λαρίσης, γιά τήν 

ἑορτή τῆς Μεσοπεντηκοστῆς.

Πέμπτη 11/5: (μεσημέρι) Δέ-

χθηκε στό γραφεῖο του τό νέο 

Διοικητή τῆς 1ης Ταξιαρχίας Ἀε-

ροπορίας Στρατοῦ ταξίαρχο Γε-

ώργιο Ματζουράνη.

(ἀπόγευμα) Μίλησε ἐπίκαι-

ρα στή φιλανθρωπική ἐκδήλωση 

πού διοργάνωσε ἡ «Λογία Φιλα-

δελφίας καί Ἀλληλεγγύης» τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στήν 

αἴθουσα τοῦ «Παλλάντιουμ».

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 7 19



Παρασκευή 12/5: (βράδυ) 

Χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία 

τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ πολιού-

χου μας Ἁγίου Ἀχιλλίου, ἐνώπιον 

τῶν σεπτῶν Λειψάνων του, στόν 

ὁμώνυμο Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό.

Κυριακή 14/5: (πρωί) Λει-

τούργησε στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νι-

κολάου Λαρίσης, ὅπου τό θεῖο 

λόγο κήρυξε ὁ ἀρχιμανδρίτης 

π. Διονύσιος Κατερίνας κληρι-

κός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 

Ἀθηνῶν.

(ἀπόγευμα) Συγχοροστάτη-

σε μέ ἄλλους Ἀρχιερεῖς στόν 

πανηγυρικό ἑσπερινό στόν πα-

νηγυρίζοντα Ἱ. Μητροπολιτικό 

Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης.

Δευτέρα 15/5: (πρωί) Συλλει-

τούργησε στόν ἴδιο Ἱ. Ναό.

(ἀπόγευμα) Παρέστη καί 

κήρυξε τό θεῖο λόγο στό μεθε-

όρτιο ἑσπερινό στόν πανηγυ-

ρίζοντα Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό, 

στόν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Σεβ. 

Μητροπολίτης Τρίκκης κ. Χρυ-

σόστομος.

Τρίτη 16/5: (μεσημέρι) Δέ-

χθηκε στό γραφεῖο του τόν Δι-

ευθύνοντα Σύμβουλο τῆς Ἐφη-

μερίδος «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» κ. Γεώρ-

γιο Μιχαλόπουλο.

Πέμπτη 18/5: (ἀπόγευμα) 

Χοροστάτησε στόν ἑσπερι-

νό στήν Ἱερά Μονή Προφήτου 

Μέ τόν Δήμαρχο Λαρισαίων  
κ. Ἀπόστολο Καλογιάννη

Ἀπό τόν ἁγιασμό θεμελιώσεως  
τοῦ  Ἱ.Ν. Ἁγίου Λουκᾶ Ἀμπελῶνος

Μέ τούς ἱερόπαιδες  
τοῦ  Ἱ.Ν. τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας
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Ἀπό τό ἀρχιερατικό συλλείτουργο τῆς πανηγύρεως  
τοῦ πολιούχου καί προστάτου τῆς πόλεώς μας  

Ἁγίου Ἀχιλλίου

Μέ τόν Διοικητή τῆς 1ης Ταξιαρχίας Ἀεροπορίας 
Στρατοῦ κ. Γεώργιο Ματζουράνη

Ἀπό τή λήξη τῶν ἑσπερινῶν κηρυγμάτων τῆς 
Μητροπόλεώς μας στήν Ἱ.Μ. Προφήτου Ἠλιού Σερρῶν

Ἠλιού Σερρῶν καί στή συνέχεια 

κήρυξε τή λήξη τῶν ἑσπερινῶν 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, 

παρουσίᾳ ἱερέων καί ἑκατοντά-

δων πιστῶν ἀπό τίς Ἐνορίες μας.

Σάββατο 20/5: (ἀπόγευμα) 

Χοροστάτησε στόν πανηγυρικό 

ἑσπερινό στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Κων-

σταντίνου καί Ἑλένης Λαρίσης, 

ὅπου τό θεῖο λόγο κήρυξε ὁ 

Πρωτοσύγκελλος π. Ἀχίλλιος.

Κυριακή 21/5: (πρωί) Λει-

τούργησε καί κήρυξε τό θεῖο 

λόγο στόν ἴδιο Ἱ. Ναό, ὅπου χει-

ροτόνησε Διάκονο τόν Λαρισαῖο 

κ. Χρῆστο Παπαγεωργίου.

Δευτέρα 22/5: (μεσημέρι) 

Ἐπισκέφθηκε τόν Περιφερειάρ-

χη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντῖνο 

Ἀγοραστό καί τοῦ εὐχήθηκε γιά 

τήν ὀνομαστική του ἑορτή.

Τετάρτη 24/5: (ἀπόγευμα) 

Χοροστάτησε στόν πανηγυρι-

κό ἑσπερινό καί κήρυξε τό θεῖο 

λόγο στόν Ἱ.Ν. Ἀναλήψεως τοῦ 

Σωτῆρος Λαρίσης.

Πέμπτη 25/5: (πρωί) Λει-

τούργησε στόν ἴδιο πανηγυρίζο-

ντα Ἱ. Ναό, ὅπου τό θεῖο λόγο 

κήρυξε ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ξάνθης 

ἀρχιμανδρίτης π. Σωφρόνιος 

Γκουτζίνης.

Παρασκευή 26/5: (μεση-

μέρι) Ὑποδέχθηκε στή Λάρισα 
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ἐκπαιδευτικούς καί μαθητές τοῦ 

ἐννιάχρονου Σχολείου «Πνοή 

Ἀγάπης» Ἀργυροκάστρου, τό 

ὁποῖο ἵδρυσε ὁ Μακαριώτα-

τος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας 

κ. Ἀναστάσιος, καί παρακάθησε 

μαζί τους σέ γεῦμα στή Λέσχη 

τῆς 110 Π.Μ., πρός τούς ὁποίους 

μίλησε κατάλληλα.

Κυριακή 28/5: (πρωί) Λει-

τούργησε καί κήρυξε τό θεῖο 

λόγο στόν Ἱ. Μητροπολιτικό 

Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης.

Πέμπτη 1/6: (μεσημέρι) Ἐπι-

σκέφθηκε τόν ἑορτάζοντα Σεβ. 

Μητροπολίτη Νέας Κρήνης καί 

Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνο καί τοῦ 

εὐχήθηκε γιά τήν ὀνομαστική 

του ἑορτή.

Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς 

4/6: (πρωί) Λειτούργησε καί 

κήρυξε τό θεῖο λόγο στόν 

Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης, 

ὅπου χειροθέτησε δύο νέους 

Ἀναγνῶστες, φοιτητές τῆς Ἰα-

τρικῆς καί τῆς Βιοχημείας.

(ἀπόγευμα) Χοροστάτησε 

στόν πανηγυρικό ἑσπερινό στόν 

Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Λαρίσης, 

ὅπου τό θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Ἱε-

ροκήρυκας τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς 

μας π. Κύριλλος Ἰατρός.

Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύ-

ματος 5/6: (πρωί) Λειτούργησε 

στόν ἴδιο Ἱ. Ναό, ὅπου τό θεῖο 

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό  
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Λαρίσης

Ἀπό τήν εἰς Διάκονον χειροτονία  
τοῦ π. Χρήστου Παπαγεωργίου

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη στόν ἑορτάζοντα Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας κ. Κωνσταντῖνο Ἀγοραστό
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Μέ ἐκπαιδευτικούς καί μαθητές τοῦ ἐννιάχρονου 
σχολείου «Πνοή Ἀγάπης» τοῦ ἡρωϊκοῦ Ἀργυροκάστρου

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό στόν Ἱ.Ν. Ἀναλήψεως  
τοῦ Χριστοῦ Λαρίσης

Ἀπό τήν πανήγυρη  
τοῦ  Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Λαρίσης

λόγο κήρυξε ὁ Πρωτοσύγκελ-

λος π. Ἀχίλλιος.

(βράδυ) Τέλεσε ἱερά Παρά-

κληση γιά τούς ὑποψηφίους τῶν 

Πανελληνίων Ἐξετάσεων στόν 

Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου 

Ἀχιλλίου Λαρίσης.

Τρίτη 6/6: (πρωί) Δέχθηκε 

στό Ἐπισκοπεῖο τόν Μακαριώ-

τατο Ἀρχιεπίσκοπο Τιράνων καί 

πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιο.

(μεσημέρι) Παρέστη στήν 

τελετή ἀναγόρευσης τοῦ Ἀρχι-

επισκόπου Τιράνων κ. Ἀναστα-

σίου, ὡς ἐπιτίμου δημότη Λαρί-

σης, στήν αἴθουσα τοῦ Δημοτι-

κοῦ Συμ βου λίου τοῦ Δήμου Λα-

ρισαίων.

(ἀπόγευμα) Ὑποδέχθηκε 

ἐπίσημα καί προσφώνησε κα-

τάλληλα τόν Μακαριώτατο κ. 

Ἀναστάσιο στόν Ἱ. Μητροπολιτι-

κό Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης, 

ὅπου τελέστηκε ἐπίσημη δο-

ξολογία, χοροστατοῦντος τοῦ 

Ἀρχιεπισκόπου.

(βράδυ) Παρακολούθησε τήν 

ὁμιλία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἀνα-

στασίου, στήν αἴθουσα τοῦ Δ.Ω.Λ.

Τετάρτη 7/6: (μεσημέρι) 

Παρέθεσε μαζί μέ τόν δημοσι-

ογραφικό Ὀργανισμό «ΕΛΕΥ-

ΘΕΡΙΑ» ἐπίσημο γεῦμα στόν 

Ἀρχιεπίσκοπο Τιράνων κ. Ἀνα-

στάσιο, στό ξενοδοχεῖο «Διβάνη 

Παλάς».
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Σάββατο 10/6: (ἀπόγευμα) 

Χοροστάτησε στόν πανηγυρι-

κό ἑσπερινό καί κήρυξε τό θεῖο 

λόγο στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό 

Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης, γιά τήν 

ἑορτή τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, Ἀρχιε-

πισκόπου Συμφερουπόλεως καί 

Κριμαίας.

Κυριακή 11/6: (πρωί) Χορο-

στάτησε στή Θεία Λειτουργία 

στόν ἴδιο Ἱ. Ναό.

Τρίτη 13/6: (πρωί) Τέλεσε μέ 

τόν Σεβ. Μητροπολίτη Δημητρι-

άδος κ. Ἰγνάτιο τήν ἐξόδιο Ἀκο-

λουθία τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως 

π. Ἀντωνίου Ζούπη, πνευματικοῦ 

τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παμμεγίστων 

Ταξιαρχῶν Νηλείας.

Πέμπτη 15/6: (ἀπόγευμα) 

Χοροστάτησε στόν ἑσπερινό 

καί στήν Ἀκολουθία τῆς Παρα-

κλήσεως, ἐνώπιον τῶν σεπτῶν 

Λειψάνων τῆς Ἁγίας Ἑλένης, 

στόν Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό 

Ἁγίας Βαρβάρας τοῦ ὁμωνύμου 

Δήμου Ἀττικῆς, ὅπου καί κήρυξε 

τό θεῖο λόγο, συγχοροστατού-

ντων τοῦ Σεβ. Γλυφάδας κ. Παύ-

λου καί τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου 

Φαναρίου κ. Ἀγαθαγγέλου.

Κυριακή 18/6: (πρωί) Χο-

ροστάτησε στή Θεία Λειτουρ-

γία στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου 

Λαρίσης. Στή συνέχεια μαζί μέ 

τόν Σεβ. Μητροπολίτη Γρεβενῶν 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἀναγινώσκει  
τήν εἰδική εὐχή γιά τούς ὑποψηφίους  

τῶν Πανελλαδικῶν ἐξετάσεων

Ὁ Ποιμενάρχης μας δίδει εὐλογίες  
στούς διαγωνιζομένους νέους

Μέ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας  
κ. κ. Ἀναστάσιο στό Ἐπισκοπεῖο
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Ἀπό τήν Παράκληση ἐνώπιον τῶν λειψάνων  
τῆς Ἁγίας Ἑλένης στόν προσκυνηματικό Ἱ.Ν.  

Ἁγίας Βαρβάρας τοῦ ὁμωνύμου Δήμου

Ἀπό τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος  
τῆς Ἱ.Μ. Ταξιαρχῶν Πηλίου π. Ἀντωνίου Ζούπη

Ἀπό τόν ἁγιασμό ἐγκαινίων τῆς Στέγης ὑποστηριζόμενης 
διαβίωσης- οἰκοτροφείου τῆς ANIMUS Α. Ε.

κ. Δαβίδ, ὁ ὁποῖος λειτούργησε 

στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγί-

ου Ἀχιλλίου Λαρίσης, μετέβησαν 

στό χῶρο τοῦ Φρουρίου, ὅπου 

πραγματοποιήθηκε ἡ τελετή 

λήξης τοῦ 33ου Πανελληνίου 

Ἀνταμώματος τῶν Βλάχων, κατά 

τήν ὁποία ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης 

μας κ. Ἰγνάτιος μίλησε ἐπίκαιρα.

Κυριακή 25/6: (πρωί) Χο-

ροστάτησε καί κήρυξε τό θεῖο 

λόγο στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Θωμᾶ Μα-

κρυχωρίου, ὅπου καί τέλεσε ἐπι-

μνημόσυνη δέηση γιά τόν Μα-

κεδονομάχο Ἥρωα ὁπλαρχηγό 

Γεώργιο Δούκα-Νταβέλη.

Στή συνέχεια τέλεσε τόν 

ἁγιασμό ἐγκαινίων τῆς Στέγης 

Ὑποστηριζόμενης Διαβίωσης 

- Οἰκοτροφείου τῆς ANIMUS 

Α.Ε., τῶν ἀδελφῶν Ἀχιλλέα καί 

Ἰωάννου Νταβέλη.

Τρίτη 27/6: (πρωί) Συμμε-

τεῖχε στίς ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς 

Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς 

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τό 

μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Τετάρτη 28/6: (ἀπόγευμα) 

Ὑποδέχθηκε τήν ἱερά Σιαγόνα 

τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἀπό 

τήν Ἱερά Μονή Ταξιαρχῶν Αἰγι-

αλείας, στά προπύλαια τοῦ Ἱ.Ν. 

Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί 

Παύλου Λαρίσης καί χοροστά-

τησε στόν πανηγυρικό ἑσπερι-

νό, ὅπου τό θεῖο λόγο κήρυξε ὁ 
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Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τα-

ξιαρχῶν ἀρχιμανδρίτης π. Καλλί-

νικος Πουλῆς.

Πέμπτη 29/6: (πρωί) Λει-

τούργησε καί κήρυξε τό θεῖο 

λόγο στόν ἴδιο Ἱ. Ναό, ὅπου χει-

ροτόνησε Πρεσβύτερο τόν Διά-

κονο π. Χρῆστο Παπαγεωργίου.

(ἀπόγευμα) Χοροστάτη-

σε στόν πανηγυρικό ἑσπερινό 

καί κήρυξε τό θεῖο λόγο στόν 

Ἱ.Ν. Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων 

ἐργατικῶν κατοικιῶν Γιάννουλης.

Παρασκευή 30/6: (ἀπόγευ-

μα) Χοροστάτησε καί κήρυξε 

τό θεῖο λόγο στόν πανηγυρικό 

ἑσπερινό στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Ἀναρ-

γύρων τοῦ ὁμωνύμου χωρίου 

καί στή συνέχεια προέστη στή 

λιτάνευση τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος.

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό στόν  Ἱ.Ν. Ἀποστόλων 
Πέτρου καί Παύλου Λαρίσης

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό  
στόν  Ἱ.Ν. Δώδεκα Ἀποστόλων Λαρίσης

Ἀπό τήν λιτανεία στόν  Ἱ.Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων  
τοῦ ὁμωνύμου χωριοῦ
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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.




