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ΠΡΩΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Δόξα τῷ Θεῷ! Εἶναι ἡ μόνη φράση πού ἐπαρκεῖ γιά νά περιγράψει αὐτό
πού ζήσαμε στό ξεκίνημα τῆς νέας μας προσπάθειας, στήν ἀρχή τῆς

κυκλοφορίας τοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου
«Ἀχιλλίου Πόλις». Καί ἡ δοξολογική αὐτή ἔκφραση ὀφείλεται στόν τρόπο μέ τόν
ὁποῖον ἀγκαλιάστηκε καί ἔγινε ἀποδεκτό τό περιοδικό. Τό περιοδικό ὡς ἔκφρα-
ση, ὡς φρόνημα, ὡς παρουσία. Γιατί τό περιοδικό μας δέν εἶναι κομμάτια ἄψυχο
χαρτί, ἀλλά κατάθεση ψυχῆς ἀπό ὅλους ὅσοι συμμετέχουν στή δημιουργία του
καί ἀναζήτηση πορείας ζωῆς ἀπό ὅσους συμμετέχουν στή μελέτη του.

Δεύτερο τεῦχος. Κι ἄν τό πρῶτο ἑστίασε στόν μεγάλο μας πολιοῦχο Ἀχίλλιο
τόν Μυροβλήτη, Ἀρχιεπίσκοπο Λαρίσης, τοῦτο προβάλλει τόν ἄλλο μεγάλο μας
πολιοῦχο, τόν Βησσαρίωνα τόν Θαυματουργό, Ἀρχιεπίσκοπο Λαρίσης. Ἕναν
Ἀρχιεπίσκοπο μέ κύριο χαρακτηριστικό ὅτι ποτέ δέν πάτησε τό ἁγιασμένο πόδι
του στή γῆ τῆς Λάρισας. Ἄλλες ἐποχές τότε... Δύσκολοι χρόνοι... Κι ἡ Ἐκκλησία
ὅπως πάντα, Μάνα πού ἤξερε νά προστατεύει τά παιδιά της, νά τά φροντίζει
καί νά τά προετοιμάζει γιά τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς, ἀλλά καί τή διεκδίκηση τῶν
δικαίων τοῦ Γένους. Κι ἄς ἦταν κι ἡ ἴδια ἐμπερίστατη! Κι ἄς βίωνε τίς συνέπειες
ἀπό τόν ἀπηνῆ διωγμό τῶν ἑτεροθρήσκων καί τά πισώπλατα μαχαιρώματα τῶν
ἑτεροδόξων. Κι ἄς ὀρθώνονταν συνεχῶς μπροστά Της ἐμπόδια ἀνυπέρβλητα
πού ἡ ἀνθρώπινη κακία ἤξερε νά γεννᾶ καί νά πολλαπλασιάζει. Μέ Πίστη τό
«μείζων ὁ ἐν ἡμῖν» (Α΄ Ἰω. 4,2), προχωροῦσε μόνον μπροστά, μέ θεαματικά ἀπο-
τελέσματα πού εὐλογοῦσε ἠ πρόνοια τοῦ Θεοῦ.

Κι ὁ Βησσαρίων, πότε ἀπό τά Τρίκαλα, πότε ἀπό τήν Καλαμπάκα, πότε
ἀπό τόν Τύρναβο ἤ ὅπου ἀλλοῦ ὑπῆρχε ὑποκείμενη στή Μητρόπολη Λαρίσης
Ἐπισκοπή, τήν ὁποίαν ἐπίτηδες ἄφηνε ἐκ περιτροπῆς κενή γιά νά βρίσκει
καταφύγιο καί νά ὀργανώνει τό στρατηγεῖο του, ὥστε νά διαποιμαίνεται θεο-
φιλῶς ἡ Δευτέρα Θετταλία, ἀναλωνόταν στή σφυρηλάτηση φρονήματος, στήν
οἰκοδομή ψυχῶν, ἀλλά καί στή θεραπεία τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν. Ὅλο τό ὀρεινό
δίκτυο τοῦ Κισσάβου, τοῦ Νοτίου Ὀλύμπου, τῆς Πίνδου καί μέχρι τήν Πάργα
εἶναι λίγο-πολύ δικό του. Δρόμοι, γεφύρια, ἀλλά καί Μοναστήρια ὅπου δέν
ὑπῆρχαν χωριά νά φιλοξενήσουν τά καραβάνια τῶν ἐμπόρων πού μετέφεραν
τά προϊόντα τῆς περιοχῆς, κατασκευάστηκαν γιά νά ἀποφεύγονται ὁ κάμπος
καί ἡ Ὀθωμανική αὐθαιρεσία πού κυριαρχοῦσε στήν τότε τουρκόπολη τῆς
Λάρισας.
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Κι ὅταν οἱ κάτοικοι εἶδαν τίς πολλαπλές ὠφέλειες ἀπό τίς προσπάθειες
τοῦ Δεσπότη, τοῦ τό ἀνταπέδωσαν μέ τό νά χτίσουν Ναούς περίλαμπρους, μέ
εἰκόνες καί τέμπλα περίτεχνα, πού ὡς μνημεῖα σημαντικά ὀμορφαίνουν σήμερα
τά χωριά μας καί μαρτυροῦν τό ἀλλοτινό μεγαλεῖο τῆς ὄχι καί τόσο μακρινῆς
ἐποχῆς. Κι ὁ Ἅγιος νά πιέζει γιά τή δημιουργία σχολῶν, γιά τήν ἐξασφάλιση
τῶν κατάλληλων δασκάλων, ὥστε οἱ νέοι νά μή μένουν ἀπαίδευτοι. Τά ψηλα-
φήσαμε ὅλα αὐτά στήν περσινή ἔκθεση τοῦ Διαχρονικοῦ Μουσείου Λάρισας
μέ θέμα τή Θεσσαλία στόν 16ο αἰῶνα κι εἴμαστε εὐγνώμονες γι’ αὐτήν στήν
Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Λάρισας καί στήν προσηλωμένη στήν ἀποστολή της
Διευθύντριά της κ. Σταυρούλα Σδρόλια.

Καί γιατί τά θυμόμαστε ὅλα αὐτά; Μήπως ἐπειδή συμπίπτει στό δεύτερο
ἑξάμηνο τοῦ ἔτους ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου; Μήπως γιατί θέλουμε νά προτάξουμε
τήν ἱστορία τῆς Θεολογίας ἤ τήν κοινωνιολογία τῆς ποιμαντικῆς; Ὄχι! Ἁπλῶς,
εἴπαμε τώρα πού γνωριστήκαμε, νά δοῦμε καί πῶς θά συνεχίσουμε τήν πορεία
καί τή σχέση μας. Μέ τί προσανατολισμό, μέ τί στόχους, μέ τί ἀποφάσεις! Καί
τό ἁπτό παράδειγμα, ἡ χειροπιαστή πραγματικότητα αὐτοῦ πού ἔγινε στή
Θεσσαλία τόν 16ο αἰῶνα μέ πρωτεργάτη ἕναν ἅγιο Ἐπίσκοπο, δέ θά μποροῦσε
παρά νά ἀποτελέσει τόν ὁδοδείκτη, τήν πυξίδα, τόν γνώμονα τῶν ἀποφάσεων
γιά νά ἀναδείξουμε τή Θεσσαλία τοῦ 21ου αἰῶνα.

Οἱ Ἅγιοι εἶναι οἱ προστάτες μας. Εἶναι τά παραδείγματά μας πού ἀποδει-
κνύουν τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ κατορθωτό καί ἐφαρμόσιμο. Συνάμα ὅμως,
εἶναι καί τό μέτρο μέ τό ὁποῖο θά κριθοῦμε. Θά ἦταν ἄδικος ὁ Ἅγιος Θεός ἄν
μέ ἔκρινε μέ μέτρο σύγκρισης τήν ἀπόλυτη ἀναμαρτησία καί μοναδική ἁγιότητά
Του. Γι’ αὐτό καί ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως οἱ Ἅγιοι πού προηγήθηκαν ἐμοῦ στόν ἴδιο
δρόμο, στήν ἴδια κατάσταση, στήν ἴδια εὐθύνη, θά εἶναι τά μέτρα σύγκρισης
καί οἱ δίκαιοι κριτές μου κατά Χριστόν. Γι’ αὐτό καί ἡ ἀνάδειξη τῆς μορφῆς
τους, εἶναι συνάμα συνειδητοποίηση τῆς πνευματικῆς καί καθημερινῆς εὐθύνης
νά συνεχιστεῖ ἡ πορεία πού χάραξαν, ἡ παρακαταθήκη πού ἄφησαν, ὁ ἀγώνας
πού διεξήγαγαν.

Γι’ αὐτό μετάνοια στρωτή στόν Σταυρό τοῦ Κυρίου καί τόν Ἅγιό του Βησ-
σαρίωνα, Ἀρχιεπίσκοπο Λαρίσης τόν Θαυματουργό, «τήν χεῖρα ἐπί τό ἄρο-
τρον» (Λουκ. 9,62) καί ἐμπρός. Μόνον ἐμπρός!

† Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος

AXIΛΛΙΟΥ ΠΟΛΙΣ
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