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Λόγος κατηχητήριος ἐπί τῇ Ἐνάρξει
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τῆς Α.Θ.Π. τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ

ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
+ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΑΡ’ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ,
ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ
Ἀδελφοί καί τέκνα ἀγαπητά ἐν Κυρίῳ,
«Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι
ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τόν καλόν τῆς νηστείας
ἀγῶνα»1, ἤ, καλύτερον, πάντοτε εὑρίσκεται ἀνοικτόν, ἀπό
τότε πού ὁ Πανοικτίρμων Κύριος τῆς Δόξης ηὐδόκησε νά λάβῃ
τήν ἀνθρωπίνην φύσιν. Ἔκτοτε καλεῖ διά τῆς Ἐκκλησίας Του κάθε ἄνθρωπον νά συμμετάσχῃ εἰς τάς
ἀπείρους δωρεάς τῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἰδιαιτέρως δέ κατά τήν εὐλογημένην ταύτην
περίοδον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἡ ἄπειρος ἀγαθότης, ὁ ἐν Τριάδι προσκυνούμενος ἀληθινός Θεός ἡμῶν, ἀπό ἀγάπην καί μόνον
ἐδημιούργησε τό ἀνθρώπινον γένος, διά νά καταστήσῃ τούς ἀνθρώπους, ὅσον εἶναι αὐτό δυνατόν εἰς
τήν ἀνθρωπίνην φύσιν, κοινωνούς καί συμμετόχους τοῦ μεγαλείου τῆς θείας Δόξης Του. Αὐτός εἶναι
ὁ ἀποκλειστικός σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου εἰς ἑκάστην ἐποχήν. Πρός τήν πραγμάτωσιν δέ
αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ κατατείνει ὅλη ἡ ἁγία πνευματοφόρος παράδοσις τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας,
διδάσκουσα, διερμηνεύουσα καί προβάλλουσα ὅλον τό φάσμα τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί τούς ποικίλους
πνευματικούς ἀγῶνας, εἰς τούς ὁποίους ὀφείλει πάντοτε μέ γενναῖον φρόνημα νά προχωρῇ ὁ πιστός.
Κάθε Χριστιανός διά τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος λαμβάνει τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Ἐάν ἀρχίσῃ κανείς μέ ὅλην του τήν διάθεσιν νά ἀγαπᾷ τόν Θεόν, τότε ἡ Χάρις δι’ ἀνερμηνεύτου
τρόπου μεταδίδει εἰς αὐτόν ἐκ τοῦ πλούτου τῶν ἀγαθῶν της. Αὐτός, λοιπόν, ὁ ὁποῖος ἐπιθυμεῖ νά κρατήσῃ
τήν ἐμπειρίαν αὐτῆς τῆς Χάριτος, προσπαθεῖ μέ πολλήν τήν χαράν νά παραμερίσῃ ἐκ τῆς ψυχῆς του τά
παρερχόμενα ἀγαθά τοῦ παρόντος αἰῶνος καί νά καταστήσῃ κτῆμα του τόν κεκρυμμένον θησαυρόν
τῆς ἀληθινῆς Ζωῆς. Ἐκ τοῦ βαθμοῦ δέ εἰς τόν ὁποῖον προκόπτει ἡ ψυχή εἰς τόν πνευματικόν ἀγῶνα,
ἐμφανίζει ἀντιστοίχως τό θεῖον δῶρον τῆς Χάριτος, τήν κεκρυμμένην εἰς τά βάθη αὐτῆς χρηστότητα τοῦ
Κυρίου, ἡ ὁποία καί γίνεται ἀπλανής ὁδηγός εἰς τό πολυποίκιλον πνευματικόν ἀγώνισμα2.
Αὐτός ὁ πνευματικός ἀγών εἶναι διαρκής διά κάθε πιστόν καί ὡς ἐκ τούτου χρειάζεται νά θέτῃ κανείς
ἀρχήν κάθε ἡμέραν, κάθε στιγμήν. «Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατά δαιμόνων
νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν Ἀγγέλων εὐπρέπεια, ἡ πρός Θεόν παρρησία»3. Ὡς μία διαρκής ἀρχή τῆς
1 Βλ. Ἁγ. Διαδόχου Φωτικῆς κεφ. οζ΄, Φιλοκαλία, ἔκδ. Παπαδημητρίου, Ἀθῆναι 1957, τόμ. Α΄, σελ. 258.
2 Δοξαστικόν Αἴνων, Κυριακή Τυρινῆς
3 Τετάρτη Τυρινῆς, ἀπόστιχα Αἴνων
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πνευματικῆς ἀναγεννήσεως καί ἀνακαινίσεως τοῦ ἀνθρώπου εἶναι καί ἡ Ἁγία Τεσσαρακοστή. Διά τοῦτο καί
ὁ ὑμνῳδός τοῦ Τριωδίου μᾶς προσανατολίζει ὀρθῶς πρός τό περιεχόμενόν της λέγων, ὅτι ἡ σωματική νηστεία
διά τῆς ἀποχῆς τῶν τροφῶν, ἐάν δέν ἀκολουθῆται ἐκ τῆς καθαρότητος τῆς προερχομένης ἐκ τοῦ ἀγῶνος
ἀπαλλαγῆς ἐκ τῶν παθῶν, δέν γίνεται ἀφορμή πρός βίου διόρθωσιν καί ὡς ψευδής μισεῖται ὑπό τοῦ Θεοῦ4.
Ὁπωσδήποτε, τό νά δυνηθῇ ὁ ἄνθρωπος νά συγκεντρώσῃ τόν νοῦν του εἰς τήν ἐργασίαν
τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ καί νά τόν ἐπαναφέρῃ ἐκ τοῦ ἐμπαθοῦς διασκορπισμοῦ του εἰς τά κτίσματα,
ἀποτελεῖ ἔργον κοπιῶδες καί πολυχρόνιον, ὅμως ἀπαραίτητον καί καθοριστικόν διά τήν πνευματικήν
του ὑπόστασιν καί τήν ὅλην κοινωνικήν του ζωήν. Φαίνεται δέ ἡ ὁδός τῆς ἀρετῆς εἰς αὐτούς, οἱ ὁποῖοι τήν
ἀρχίζουν, σκληρά καί ὑπερβολικῶς δυσάρεστος, ὄχι ὅμως ἐπειδή εἶναι πράγματι τοιαύτη, ἀλλά διότι ἡ
ἀνθρωπίνη φύσις ἔχει ἐθισθῆ νά συναναστρέφεται μέ τήν εὐκολίαν τῶν ἡδονῶν. Εἰς αὐτούς δέ οἱ ὁποῖοι
κατώρθωσαν καί ὑπερέβησαν τό μέσον τῆς ὁδοῦ ἀποδεικνύεται εὐχάριστος καί ἄνετος5.
Πολλοί κατά καιρούς ἀγνοοῦντες τό μέγα μυστήριον τῆς εὐσεβείας, θεωροῦν τήν Ὀρθόδοξον
ἀσκητικήν Παράδοσιν ὡς ἐπαχθῆ καί ὁδηγοῦσαν τόν ἄνθρωπον εἰς τήν στέρησιν τῆς δημιουργικῆς
φαντασίας, τῆς πρωτοτύπου πρωτοβουλίας, τῆς ἀπολαύσεως τῆς ζωῆς ἐν γένει καί τῆς ἐξ αὐτῆς
προερχομένης χαρᾶς. Οὐδέν τούτου ψευδέστερον. Ὅλα ὅσα ἐδημιούργησεν ὁ Θεός, τά ἐδημιούργησε
καλά λίαν καί μᾶς τά ἐδώρησε διά νά τά χαιρώμεθα καί νά τά ἀπολαμβάνωμεν καί νά γίνωνται ἀφορμή
πρός διαρκῆ δοξολογίαν τοῦ Εὐεργέτου μας. Αἱ ἐντολαί δέ τοῦ Θεοῦ μᾶς ὁδηγοῦν καί μᾶς περιγράφουν
τήν ὀρθήν χρῆσιν τῶν δωρεῶν Του, ὥστε, καί τό σῶμα μας καί ἡ φαντασία καί ὅλαι αἱ ψυχικαί μας
δυνάμεις μεθ’ὅλων τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, νά ἀποβαίνουν κατ’ἀλήθειαν χαροποιοί καί εὐεργετικαί διά
τήν ζωήν τοῦ ἀνθρώπου. Ἀντιθέτως, ἡ ἐγωϊστική, αὐτόνομος καί περιφρονητική πρός τόν σκοπόν τόν
ὁποῖον ἔθεσεν ὁ Δημιουργός εἰς τά πλάσματά Του χρῆσις των, πρός στιγμήν ἱκανοποιεῖ τόν παράλογον
ἐγωϊσμόν τοῦ ἀνθρώπου, καταλήγει ὅμως εἰς ἀποτελέσματα τελείως διαφορετικά τῶν προσδοκιῶν του,
ὁδηγοῦσα αὐτόν εἰς τήν ἀπόγνωσιν, τό ἄγχος καί τήν δυστυχίαν.
Ὁ Σωτήρ ἡμῶν, ὁ ἀληθής Θεός καί ἀληθής ἄνθρωπος, ὁ ἀγνώστως γνωριζόμενος εἰς τούς
ταπεινόφρονας καί δεκτικούς τῆς ἀκτίστου Χάριτός Του, ὁ Κύριος τῆς Δόξης καί Κύριος τῆς ἱστορίας,
ὁ ἐτάζων καρδίας καί νεφρούς, ὁ διά τῆς θείας Αὐτοῦ Προνοίας συνέχων τά σύμπαντα ἀπό τό πλέον
μικρόν μόριον τῆς δημιουργίας Του μέχρι τοῦ ἀσυλλήπτου εἰς τήν ἀνθρωπίνην διάνοιαν σύμπαντος
κόσμου, εἶναι διαχρονικῶς ἡ Ὁδός, ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή. Ὅπως ἡ ἐνυπόστατος πηγή τῆς Ζωῆς δέν ἦτο
δυνατόν νά κρατηθῇ ὑπό τοῦ θανάτου, ἀλλά τόν συνέτριψε καί ἀνεστήθη, ἔτσι δέν εἶναι δυνατόν νά
ὑπάρξῃ ἀνθρωπίνη ζωή, ἡ ὁποία νά ὁδηγῇ εἰς τήν καταξίωσιν τοῦ ἀνθρώπου, χωρίς τήν συμμετοχήν εἰς
τό ζωοποιόν Σῶμα τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ, τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν Του καί τήν Ἁγιοπνευματικήν
της Παράδοσιν. Καί, ἐν συνόψει, ὁ Κύριος μένει εἰς τόν αἰῶνα, ἐνῶ ψευδεῖς αἱ ἐπίνοιαι τῶν ὑπερηφάνων
ἀνθρώπων ἤ, ὡς προσφυῶς λέγει ὁ Ἅγιος Διάδοχος, «οὐδέν πτωχότερον διανοίας ἐκτός Θεοῦ
φιλοσοφούσης τά τοῦ Θεοῦ».
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν προτρεπόμεθα πατρικῶς πάντας
ὑμᾶς, ὅπως μή δειλιάσητε καί μή ὀκνήσητε νά προχωρήσητε εἰς τό σπουδαιότερον ἔργον τῆς ζωῆς ὑμῶν,
εἰς τό τῆς πνευματικῆς ἐργασίας στάδιον, μετά ἀνδρείας καί δυνάμεως ὁλοψύχου, ὥστε νά καθαρίσητε
ψυχάς καί σώματα ἀπό παντός μολυσμοῦ καί ἐπιτύχητε τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἤδη παρέχεται
ἀπό αὐτήν τήν παροῦσαν ζωήν εἰς ὅσους εἰλικρινῶς καί ἐκ βάθους ψυχῆς τήν ἐκζητοῦν.
Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καί τό ἄπειρον ἔλεος Αὐτοῦ εἴη μετά πάντων ὑμῶν.
Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή ,βια´
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
4 Ἁγ. Διαδόχου ὅ.π. κεφ.93
5 Ἰωάν. 14, 6.
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Τά Μηνύματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ..κ. Βαρθολομαίου
καί τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου
γιά τήν Θεολογική - Ἁγιολογική Ἡμερίδα
«Ἡ Ἁγία Νεομάρτυς Κυράννα 260 ἔτη ἀπό τό μαρτύριο της»
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ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΘΕΙΩΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος
(30 Μαρτίου)
Ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου πάνω στὴ γῆ δὲν μπορεῖ
νὰ ἐξεικονιστεῖ μὲ καλύτερο τρόπο ἀπὸ τὸ νὰ
παρομοιάζεται μὲ κοπιαστικὸ ἀνηφορικὸ δρόμο. Διέλευση διὰ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ ὕδατος τῶν
οἰκείων παθῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ὀθνείων κακιῶν,
τῶν «ἔσωθεν φόβων», ἀλλὰ καὶ τῶν «ἔξωθεν
μαχῶν». Ὁδὸς καὶ κλίμαξ ἔμπονης παιδαγωγίας
θλίψεων, ἀδικιῶν, διωγμῶν, πειρασμῶν, κόπων
καὶ πόνων, θεληματικῶν καὶ ἀθελήτων.
Ὅλα αὐτά, λίγο - πολὺ γνωστά, ἀποτελοῦν τὸ
κοινὸ τοῦ βίου προσμέτρημα γιὰ ὅλους γενικὰ
τοὺς ἀνθρώπους τοῦ κόσμου τούτου. Γιὰ τοὺς
ἀνθρώπους ὅμως τοῦ Θεοῦ, σταυρικὸς δρόμος
ἁγιασμοῦ δὲν εἶναι ἡ ἁπλὴ ἐπέλευση τῆς θλίψεως τῶν πειρασμῶν, ἀλλὰ ἡ ἀγόγγιστη ἐξ ἀγάπης
Χριστοῦ ἄρση της καὶ ἡ ἐν ὑπομονῇ καρποφορία
της.
Τοῦτο τὸν δρόμο διάβηκαν ὑπομένοντες
καὶ καρποφοροῦντες ὅλοι οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ,
τὰ κοινὰ ταμεῖα τοῦ ὑπὲρ νοῦν θησαυρισμοῦ
τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐξαιρέτως ὅμως οἱ ὅσιοι πατέρες τῶν ἐρήμων, τὰ πτηνὰ τοῦ οὐρανοῦ τὰ
δροσιζόμενα ἀπὸ τὴ δρόσο τοῦ πνεύματος, οἱ
ὁποῖοι ἔλαβαν καὶ τὴ δωρεὰ τῆς διακρίσεως νὰ
μποροῦν νὰ ξενοδοχοῦν καὶ νὰ ἀναπαύουν τοὺς
ἀγωνιστὲς τῶν θείων ἀναβάσεων ἀπὸ τὸ καῦμα
τῆς κοσμικῆς ἡμέρας.
Ὑπέρτιμος ἀνάμεσα στοὺς νηπτικοὺς ὁσίους
τῆς ἀσκητικῆς Ὀρθοδοξίας στέκεται καὶ ὁ
ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, ὡς ἐμπειρικὴ
χειραγωγία στὸν κοπιαστικὸ δρόμο τῶν θείων
ἀναβάσεων πρὸς τὴν εἰς τέλος ἀναψυχὴ τῆς
χαρισματικῆς ἀπαθείας καὶ θεώσεως.
Νέος ἀνδρεῖος καὶ μαρτυρικὸς προσφέρει
«ἑαυτὸν τῷ Θεῷ θῦμα ἱερώτατον». Ἀνέρχεται στὸ
ὄρος Σινᾶ μὲ φρόνημα ἡρωικό, γιὰ νὰ ἀγωνισθεῖ
ἐπὶ μία εἰκοσαετία περίπου στὰ ἀθλητικὰ σκάμματα τῆς ἀποταγῆς τοῦ κόσμου καὶ τοῦ κοσμικοῦ
φρονήματος, τῆς ὑπακοῆς καὶ τῆς ἐκκοπῆς τοῦ
θελήματος, τῆς διηνεκοῦς βίας τῆς φύσεως
καὶ τῆς ἀνελλειποῦς φυλακῆς τῶν αἰσθήσεων.
«Ἀσκητικῶς προγυμνασθεὶς ἐν τῷ ὄρει», κατέφυγε στὴν ἐσωτέρα ἔρημο τοῦ Σινᾶ, στὸν τερπνὸ
παράδεισο τῆς ἡσυχαστικῆς του καταπαύσεως
καὶ τοῦ θεωτικοῦ σαββατισμοῦ του. Πενῆντα
χρόνια ἀγώνων, παλαισμάτων, ὑπὲρ φύσιν βίας,
πειρασμῶν καὶ κόπων. Ἀλλὰ καὶ πενῆντα
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Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς κλίμακος.
Τοιχογραφία ἀπό τό παρεκκλήσι τῆς Ἁγίας Ζώνης
στήν Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

χρόνια βιωμάτων, ἐμπειριῶν, ἐλλάμψεων,
ἀποκαλύψεων θεϊκῶν, χαρμολυπικῶν βιωμάτων, καθαρτικῶν δακρύων, χαροποιοῦ πένθους
τελειωτικῆς χαρισματικῆς θείας ἀγάπης. «Καθαιρόμενος τὴν ψυχὴν ταῖς τῶν δακρύων πηγαῖς»
καὶ «παννύχοις στάσεσιν τὸν Θεὸν ἱλασκόμενος
ἀνεπτερώθη πρὸς τὴν ἀγάπησιν Τούτου καὶ
ὡραιότητα». Ἐβδελύχθη τὸ ἄστατο τῆς κοσμικῆς
συγχύσεως καὶ ἐπτέρωσε τὸν καθαρόν του νοῦ
πρὸς τὸν Θεὸ διὰ τῆς πίστεως, τῆς νηστείας, τῆς
προσευχῆς, τῆς ἀγρυπνίας, τῆς ἀσκήσεως, τῆς
σταυρικῆς ἀγάπης, τῆς μαρτυρικῆς ἀγωνιστικῆς
ἐνστάσεως καὶ τοῦ «ἀνεικάστου θείου ἔρωτος».
Ἀνέβηκε
τὴν
«Κλίμακα»
τῶν
θείων
ἀναβάσεων, ἀπὸ τὰ πρῶτα νηπιακὰ θερμὰ δάκρυα τῆς μετανοίας, μέχρι τὴν τελειότητα τῆς
ἀπαθοῦς χαρισματικῆς ἀγάπης. Ἔτσι, ὄχι ἐκ
θελήματος μόνον, ἐξ ἀγχινοίας καὶ κοσμικῆς
ἐπιτηδειότητος, ἀλλ’ ἐκ προσταγῆς Θεοῦ κατέ -

γραψε βῆμα πρὸς βῆμα τὰ παλαίσματα τῶν
ἀγωνιστῶν στὶς θεῖες ἀναβάσεις τῆς «Κλίμακος»
τῶν ἀρετῶν. Ὁδηγητικὴ χειραγωγία μυσταγωγούμενης θείας ἐμπειρίας. Δάσκαλος ταπεινῶν
λόγων, ποὺ κατέχουν δύναμη πυρός. Ὑποφήτης
ἀσκητικῶν παραγγελμάτων χαρισματικοῦ βιώματος, ποὺ συντρίβουν χωρὶς κραυγὲς καὶ
φανατισμοὺς τὶς λογοπλοκίες τῶν ποικίλων
ὀρθολογισμῶν τῆς ψυχρῆς νοησιαρχίας καὶ
ὑπερβαίνουν, ὡς γλῶσσες Πεντηκοστῆς, τὸν
κάλαμο τῶν ὀξυγραφότερων γραμματέων τοῦ
κοσμικοῦ στερεώματος.
Ταπεινὰ καὶ σταθερά, «μαθὼν ἀφ’ ὧν ἔπαθε»,
μᾶς διδάσκει καὶ μᾶς χειραγωγεῖ στὸ δρόμο
τῆς ἐν Χριστῷ ἀνδρώσεως, ὅλους ἐμᾶς τοὺς
ἐπιγινομένους ἐν Χριστῷ ἀδελφούς του καὶ τέκνα του. Αὐτὸς ἔχει πλέον ἐκ Θεοῦ τὴ Χάρη νὰ
μᾶς στηρίζει στὴν ἀπαρχὴ τῶν ἀρετῶν μας,
ἡδύνοντας τὸν κόπο στὸ πρῶτο σκαλὶ τῆς «Κλίμακός» του καὶ καλώντας στὴ σωστικὴ ἐγρήγορση
τῆς ἀποταγῆς τοῦ κοσμικοῦ καὶ δαιμονικοῦ φρονήματος τὴν πονηρὴ νησταλέα μακαριότητα τῆς
ἐμπαθείας μας.
Καὶ ἀναβαίνει μαζί μας ὁ ἅγιος διδάσκαλός
μας στοὺς ἀναβαθμοὺς τῆς ἀπροσπαθείας,
ὡς φαρμάκου θεραπευτικοῦ τῆς ἀγχώδους
κοσμικῆς προσπαθείας· τῆς ξενιτείας, ὡς
διαρραγῆς τῶν ἁλυσίδων τῆς ὑλομανικῆς
ἐγκοσμιότητας· τῆς ὑπακοῆς, ὡς συντριβῆς
τοῦ ὑπερηφάνου λογισμοῦ καὶ τοῦ νεκρωτικοῦ
δικαιώματος· τῆς μετανοίας, ὡς μοναδικῆς
ὁδοῦ ἀναστάσεως· τῆς μνήμης τοῦ θανάτου,
ὡς ἀληθοῦς σπουδῆς στὴ ζωή· τοῦ χαροποιοῦ
πένθους,
ὡς
κατανυκτικῆς
πνευματικῆς
ἄρσεως τῶν συναισθηματικῶν φορτισμῶν καὶ
ἀπολυτοποιήσεων τῆς χαρᾶς καὶ τῆς θλίψεως· τῆς
ἀοργησίας, ὡς ἀντιδότου ἱλαροῦ τῆς πολυπλόκαμης ἐμπάθειας καὶ τοῦ ψυχοκτόνου φθόνου.
Καὶ μᾶς ἐπισημαίνει τὶς δαιμονικὲς παγίδες
καὶ τοὺς βρωμεροὺς καὶ σκοτεινοὺς λάκκους τῆς
μνησικακίας, τῆς καταλαλιᾶς, τῆς πολυλογίας,
ποὺ συντρίβει τοὺς θησαυροὺς τῆς σιωπῆς, τοῦ
ψεύδους, ποὺ διαλύει τὴ γνησιότητα τοῦ ἤθους
τῆς ὕπαρξης, τῆς ἀκηδίας, ποὺ νεκρώνει τὰ
νεῦρα τῆς ψυχῆς, τῆς γαστριμαργίας, ποὺ εἶναι
μάνα τῆς πορνείας καὶ φθορὰ τῆς ἁγνείας.
Καὶ μᾶς περιγράφει μὲ τὰ μελανότερα χρώματα τὴν ἐκλεπτυσμένη εἰδωλολατρία τῆς φιλαργυρίας, γιὰ νὰ μᾶς προφυλάξει ἀπὸ τὶς
δαιμονικὲς νεκρώσεις τῆς ἀμέλειας καὶ τῆς
ἀναισθησίας. Μᾶς προγυμνάζει μὲ τὴ σώφρονα
χρήση τοῦ ὕπνου καὶ τὴν ἀδιάλειπτη χάρη τῆς
προσευχῆς καὶ τῆς ἀγρυπνίας, γιὰ νὰ μποροῦμε

Ἡ παράσταση τῆς Κλίμακος,
Ἐμμαν. Τζάνε 1663. Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου, Βενετίας

νὰ κατανικοῦμε στὴν ἄνοδο τῶν πνευματικῶν
ἀγωνισμάτων τὴ δειλία καὶ τὸ φόβο τῆς ἐγωτικῆς
ἀνασφάλειας, ἀλλὰ καὶ τὸ πολυκέφαλο τέρας τῆς κενοδοξίας, τῆς ὑπερηφανείας καὶ τῶν
λογισμῶν τῆς βλασφημίας.
Μέσα ἀπὸ τοὺς Χριστομίμητους δρόμους τῆς
πραότητος, τῆς ἁπλότητος καὶ τῆς ταπεινοφροσύνης, μᾶς ὁδηγεῖ ὡς ἐπιστήμων ἐμπειρικὸς τοῦ
οὐρανοῦ στὶς φωτιστικὲς καὶ θεωτικὲς ἀναβάσεις
τῆς μεγίστης τῶν ἀρετῶν διακρίσεως, ἡ ὁποία
τρεφόμενη ἀπὸ τὴν ἡσυχία καὶ τὴν προσευχὴ
θὰ ὁδηγήσει τὸν ἀγωνιστὴ τῆς ἄκρας σταυρικῆς
βίας στὴν κατάπαυση καὶ τὸν σαββατισμὸ
τῆς ἀπαθείας, ἀλλὰ καὶ στὴν τελείωση, τὴν
ὁλοκληρία καὶ τὴ θεοείδεια τῆς ἀγάπης.
Καὶ κράζει καὶ διεγείρει καὶ αἴρει τὴ χαμαιζηλία μας ἐπὶ ἀναβάσεις ὑψηλὰς καὶ σωστικὰς μὲ
λόγους πολεμικῆς πνευματικῆς ἐγερσιμότητας:
«Ἐπιβῶμεν καὶ ἡμεῖς προθύμως καὶ πιστῶς,
παρακαλῶ, τῆς νοερᾶς καὶ οὐρανοδρόμου ταύτης ἀνόδου· ἧς ἀρχὴ μὲν ἡ τῶν γηΐνων ἀποταγή,
τέλος δὲ ὁ τῆς ἀγάπης Θεός». «Ἀναβαίνετε,
ἀναβαίνετε, ἀδελφοί, ἀναβάσεις προθύμως ἐν
καρδίᾳ διατιθέμενοι».
Ναί, ἀδελφοί! Μήπως τὴν ἔσχατη ὥρα
ἀναστραφεῖ ὁ κατήφορος τοῦ κόσμου καὶ τοῦ
ἀνθρώπου.
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Προσευχή - Ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό
Πρωτ. Ἀναστασίου Παρούτογλου
Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
Μέ τή λέξη προσευχή ἐννοοῦμε τήν
ἐπικοινωνία, τή συνομιλία μέ τό Θεό καί Πατέρα
μας, ἐννοοῦμε τό διάλογο πού ἀρχίζει κάθε πιστός
μέ τό Θεό. Ὁ ἄνθρωπος καταφεύγει στό Θεό του,
ἐπειδή νιώθει τήν ἀνάγκη τῆς θείας βοήθειας καί
ἐνίσχυσής του στίς δύσκολες ἀλλά καί στίς χαρούμενες στιγμές τῆς ζωῆς του. Δοξάζει, εὐχαριστεῖ
καί παρακαλεῖ, προσεύχεται δηλαδή.
Ἡ προσευχή εἶναι ἡ συναναστροφή τοῦ νοῦ μέ
τό Θεό.Ἀνεβάζει τό νοῦ τοῦ ἀνθρώπου στό Θεό καί
γίνεται ὁ προσευχόμενος συνόμιλος τοῦ Κυρίου.
Αὐτό τό ἔργο τῆς προσευχῆς εἶναι προνόμιο μόνον
τῶν ἀνθρώπων.
Ἡ προσευχή εἶναι ἀναγκαῖο ἔργο γιά τόν
ἄνθρωπο.Ἐπειδή ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι δημιουργημένη κατ’ εἰκόνα Θεοῦ, ἔχει φυσική σχέση
μέ τό Θεό, ὅπως τό παιδί μέ τόν πατέρα του. Γι’
αὐτό νιώθει τήν ἀνάγκη νά ἐπικοινωνεῖ μέ τό Δημιουργό της, τόν φυσικό της πατέρα. Μιά τέτοια
συνάντηση ἐξασφαλίζει σιγουριά, ἀσφάλεια ὅπως
ἀκριβῶς νιώθει τό μικρό παιδί κοντά στούς φυσικούς του γονεῖς. Ἄν στερηθεῖ ἡ ψυχή τή συνάντηση
αὐτή, δέ μπορεῖ νά ἀναπτυχθεῖ καί νά φτάσει στόν
φυσικό της προορισμό. Ἐνῶ ἄν ὑπάρξει αὐτή ἡ
ἐπικοινωνία μέ τόν Κύριό της, διά τῆς προσευχῆς,
τρέφεται πνευματικά καί ἀναπτύσσεται φυσιολογικά καί εἰρηνεύει καί πετυχαίνει τόν προορισμό
της.
Ἡ προσευχή εἶναι ἀναγκαία, γιατί εἶναι ὁ
ὁδηγός τοῦ ἀνθρώπου κοντά στό Θεό. Μέ τήν προσευχή συγκεντρώνεται κοντά στό Θεό ἡ διάνοια
τοῦ ἀνθρώπου, πού ἔχει διασκορπιστεῖ ἀπό τήν
ἁμαρτία καί καθαρίζεται. Εἶναι ἀναγκαῖο τό ἔργο
τῆς προσευχῆς, γιατί καθημερινά ὁ ἄνθρωπος
εἶναι ἀντιμέτωπος μ’ ἕνα ἀκήρυκτο πόλεμο μέ
τούς δαίμονες, πού τοῦ παρεμβάλλουν στή ζωή του
πειρασμούς, θλίψεις, δοκιμασίες καί στενοχώριες.
Καί αὐτήν ἀκόμα τήν προσευχή προσπαθοῦν νά
τήν ἐμποδίσουν. Ἡ προσευχή σάν ἄλλη βακτηρία,
στήριγμα, στηρίζει τόν ἄνθρωπο καί παίρνει δυνάμεις καί ὅπλα γιά νά ἀνταπεξέλθει στίς ἐπιθέσεις
τῶν δαιμόνων. Κυρίως φωτίζεται μέ τή Χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος καί διακρίνει τίς μεθοδεῖες καί
τίς παγίδες τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν.
Ἡ προσευχή ἐξυψώνει πολύ τόν ἄνθρωπο,γιατί
μιμεῖται τούς ἀγγέλους, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται
συνεχῶς σέ ἐπικοινωνία μέ τό Θεό. Εἶναι καί με-
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γάλο στήριγμα στόν δοκιμαζόμενο ἄνθρωπο
καί τόν προφυλάσσει ἀπό τήν ἀπόγνωση καί
τήν ἀπελπισία.Ἡ προσευχή ἔχει ρίζα τήν πίστη
καί ἄνθος τήν ἐλπίδα, γι’αὐτό ἐλευθερώνει τόν
ἄνθρωπο ἀπό τό ἄγχος καί τήν ἀγωνία πού μαστίζει σήμερα τόν κόσμο. Μέ τήν προσευχή ξεχωρίζει ὁ πιστός ἀπό τόν ἄπιστο. Γιατί πῶς θά
προσευχηθεῖ κάποιος πού δέν πιστεύει;
Ἡ προσευχή εἶναι ἡ κορωνίδα ὅλων τῶν
ἀγαθῶν.Εἶναι δυνατό ὅπλο στά χέρια τοῦ
χριστιανοῦ γιατί, κατά τόν Ἱερό Χρυσόστομο,εἶναι
«τῶν πιστῶν ὀχύρωμα, ὅπλο ἀκαταμάχητο, ὥστε
νά ἔχει δαμάσει τή φωτιά, νά νικήσει τό θυμό τῶν
λιονταριῶν, νά σταματήσει πολέμους καί νά διώξει δαίμονες».
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης γράφει: «Εἶναι
ἀνάγκη νά προσευχόμαστε, γιατί ἡ καρδιά μας
πεθαίνει πνευματικά μέ τήν ἁμαρτία καί μόνον ἡ προσευχή πού συνοδεύεται μέ δάκρυα τήν
ἀναζωογονεῖ καί τήν κάνει νά ἀναπνέει πάλιν. Ἄν
δέν προσευχόμαστε κάθε μέρα θερμά, εὔκολα καί
γρήγορα θά πεθάνουμε πνευματικά».
Ἡ προσευχή εἶναι ἀναγκαιότατη κατά τόν
καιρό τῶν θλίψεων στόν ἀνθρώπινο βίο. Ποῦ θά
καταφύγει γιά παρηγοριά καί στήριγμα ὁ δοκιμαζόμενος ἄνθρωπος; Μήπως στούς ἀνθρώπους;
Ἀλλά αὐτοί πολύ λίγα μποροῦν νά προσφέρουν,
Μήπως στά πλούτη; Καί αὐτά δέν μποροῦν νά
προσφέρουν παρηγοριά. Ἑπομένως μόνο μέ τήν
προσευχή μας πρός τόν «δυνάμενον σώζειν»,
Αὐτόν πού μπορεῖ νά σώζει, θά βροῦμε σίγουρα
αὐτό πού ζητοῦμε. Ἡ ἐμπειρία τοῦ Προφητάνακτα Δαυΐδ μᾶς τό ἐπιβεβαιώνει: «Κατά τήν ὥρα
τῶν θλίψεών μου φώναξα πρός τόν Κύριο καί μέ
ἄκουσε»(Ψαλ.119, 1). Καί ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος
προτρέπει: «Ὑποφέρει κάποιος μεταξύ σας, ἄς
προσεύχεται» (Ἰακ. 5,13).
Μέσα ἀπό τήν προσευχή ὁ πιστός ἀποκτᾶ
ἀγαθά, ὅπως τό φωτισμό τῆς ψυχῆς, τίς ἀρετές,
τά χάρισματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τή βασιλεία
τοῦ Θεοῦ, καί κάθε χαρά καί εὐλογία. Ἀκόμα καί
θαυματουργίες γίνονται μέ τή σωστή καί θερμή
προσευχή, καί ἄλλα δῶρα τοῦ Θεοῦ, πού δέ μπορεῖ
νά τά βρεῖ πουθενά ἀλλοῦ. Καί ἕνα ἄλλο σοβαρό
εὐεργέτημα εἶναι ὅτι μέ τήν προσευχή δίνουμε
στόν ἀεικίνητο νοῦ μας σωστή ἀπασχόληση γιά
νά μήν παρασύρεται ἀπό τήν ἁμαρτία.

Πορεία Μετανοίας
Πρωτ. Ἀναστασίου Παρούτογλου
Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
Μέσα στόν ἐτήσιο ἑορταστικό κύκλο, ξεχωριστή
θέση κατέχει ὁ κύκλος τῶν κινητῶν ἑορτῶν, πού
κέντρο καί σκοπός τους εἶναι τό Πάσχα. Τό διαρκές
πέρασμα καί ἡ εἴσοδός μας στήν «καινή ζωή τῆς Βασιλείας». Γιά νά βιωθεῖ ὅμως μέ ἐσωτερικότητα αὐτή
ἡ «ἑορτή τῶν ἑορτῶν», εἶναι ἀπαραίτητη καί ἡ κατάλληλη προετοιμασία. Αὐτήν τήν προετοιμασία ἔρχεται
νά μᾶς τή διασφαλίσει ἡ εὐλογημένη αὐτή περίοδος
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἡ κατανυκτική αὐτή
περίοδος ἀποτελεῖ γιά ὅλους τούς πιστούς μοναδική
εὐκαιρία καί δυνατότητα γιά πορεία μετανοίας.
Τήν πνευματική πορεία μας τήν χαρακτηρίζει ἡ
μετάνοια, πού πρέπει νά εἶναι συνεχής. Καί μετανοῶ
σημαίνει ἀλλάζω, ἀλλάζω ὁλοκληρωτικά τή ζωή
μου, ἀρνοῦμαι, μέ ὅλη μου τήν καρδιά, τήν ἁμαρτία,
ἀλλάζω νοοτροπίες, νιώθω μέ ὅλη μου τήν ὕπαρξη,
ὅτι ὁ δρόμος πού ἀκολουθῶ δέν πάει πουθενά καί ψάχνω πλέον καινούριο δρόμο, τό δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς.
Εἰδικότερα δέ τώρα, μέσα στήν περίοδο τῆς Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς, ἔχουμε ἀνάγκη ὅλοι ἀπό ἐντονότερη
ἄσκηση μετανοίας. Καλούμαστε τώρα νά καθαρίσουμε τήν ὕπαρξή μας ἀπό κάθε «μολυσμόν σαρκός
καί πνεύματος». Καλούμαστε νά διαφοροποιηθοῦμε
ἀπό τίς ἁμαρτωλές ἐπιλογές μας, πού εἶναι πάμπολλες. Καλούμαστε νά ἀνασυγκροτηθοῦμε καί
νά ἀναγεννηθοῦμε μέ συντονισμένο πνευματικό
ἀγώνα, ὥστε νά βροῦν θέση μέσα στήν καρδιά μας,
ἡ ἀγάπη, ἡ ἀνεξικακία, ἡ εὐσπλαχνία, ἡ ἐλεημοσύνη,
ἡ ὑπομονή, ἡ συγχωρητικότητα καί τέλος ἡ προσευχή. Αὐτά τά κατορθώματα συνιστοῦν τήν πνευματική
ζωή καί πορεία τοῦ πιστοῦ.
Τό ζητούμενο λοιπόν εἰδικά τήν περίοδο αὐτή
εἶναι ἡ «ἀλλαγή».Ἡ ἀλλαγή τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ
ἀπαλλαγή τοῦ καθενός μας ἀπό τά πάθη του.
Εἶναι ἡ μετάνοια. Καί μετάνοια στή συνείδηση τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἡρωική ἀπόφαση ἐπιστροφῆς
στήν περιοχή τῆς χάριτος, ἀπό τήν ὁποία ἀποσπᾶται
ὁ πιστός, ὅταν ἀκολουθεῖ «τό ἴδιον θέλημα». Εἶναι ἡ
πράξη πού μαρτυρεῖ τήν ἀλλαγή πορείας καί δηλώνει τήν ἐπιστροφή στήν «παραδείσια σχέση». Εἶναι
τό «γνῶθι σ΄ αὑτόν». Καί ἡ γνώση τοῦ ἑαυτοῦ μας
συνδέεται ἄμεσα μέ τή γνώση τοῦ Θεοῦ. «Οἱ βουλόμενοι» τήν πνευματική πορεία «εἰσέλθετε». «Ἰδού
καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού καιρός μετανοίας».
Τό πρῶτο, λοιπόν, πού πρέπει νά προσέξουμε
καί σήμερα καί αὔριο καί ὅλες τίς ἡμέρες, ἰδιαίτερα
αὐτήν τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,
εἶναι νά εἴμαστε τίμιοι μέ τόν Θεό. Ν’ ἀφήσουμε
κατά μέρος τίς ὑποκρισίες μας, ν’ ἀφήσουμε κατά
μέρος τίς δικαιολογίες μας, ν’ ἀφήσουμε κατά μέρος
ὅλα αὐτά τά δέν γίνεται, δέν μπορῶ, ὅτι εἶναι ἀλλιῶς
τώρα τά πράγματα. Τίποτε. Αὐτά ὅλα εἶναι δικαιο-

λογίες. Αὐτά ὅλα εἶναι καμώματα. Αὐτά ὅλα εἶναι
ἀνθρώπινες πονηριές. Ὁ Θεός θέλει τίμιο ἄνθρωπο.
Δέν μπορεῖς; Ὅσο μπορεῖς.
Νά βάλουμε κάτω τόν ἑαυτό μας καί νά σταθοῦμε
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ὅ,τι κι ἄν εἴμαστε, ἐφόσον ζοῦμε
καί εἶναι ἀνοικτά τά μάτια μας καί ἔχουμε μιά
ἐπαφή, μιά ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό καί μποροῦμε
νά ποῦμε ἕνα «Κύριε ἐλέησον», ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ θά
μᾶς κάνει ἁγίους. Ἐκεῖνο πού ἐμποδίζει τήν Χάρη
τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖνο πού πειράζει εἶναι τά καμώματα τά
ἀνθρώπινα, οἱ δικαιολογίες, οἱ προφάσεις καί ὅλες
αὐτές οἱ κουτοπονηριές.
Στούς καιρούς μας βλέπουμε νά βρίσκεται σέ μιά
ἔξαρση τό φαινόμενο νά τρέχουν οἱ ἄνθρωποι στούς
ψυχολόγους, γιά νά βοηθηθοῦν. Ἀλλά ἡ Ἐκκλησία
μας μέ τό ἰδιαίτερο χάρισμα τοῦ πνευματικοῦ, μέ τήν
ἰδιαίτερη χάρη τοῦ μυστηρίου τῆς ἐξομολογήσεως,
εἶναι ὁ πραγματικός ψυχολόγος, πού μπορεῖ νά
ἀγγίξει τό βάθος τῆς ψυχῆς, καί ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ
μπορεῖ νά εἰσέλθει στήν ψυχή, νά εἰσχωρήσει, νά
παρηγορήσει, νά ἀπαλύνει τά τραύματα καί νά
ἐπουλώσει τίς πληγές, πού δημιουργεῖ ἡ ἁμαρτία.
Μόνο τότε μπορεῖ νά προέλθει ἡ πραγματική θεραπεία τῆς ψυχῆς καί νά νιώσει ἀληθινή ἀνακούφιση
καί παρηγοριά.Ἡ ἐξομολόγηση μᾶς δίνει τή δύναμη νά γίνουμε ζωντανά μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί νά
συνεχίσουμε μιά ὄντως καθαρή χριστιανική ζωή. Ὁ
ἄνθρωπος, πού ἀναγεννήθηκε καί χαριτώθηκε ἀπό
τήν ἐνέργεια τοῦ μυστηρίου τῆς ἐξομολογήσεως, γίνεται εὐλογία γιά τό ἄμεσο καί εὐρύτερο περιβάλλον
του. Γίνεται εὐεργετικός καί ὠφέλιμος γιά ὅλους.
Μιά φανέρωση τῆς εὐλογίας τοῦ Θεοῦ καί δοξάζεται
τό ὄνομά Του διά τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ.
Εἶναι ὡραία καί εὐχάριστη ἡ ἐκκλησιαστική
ζωή μέ τίς ποικίλες γιορτές, πού σημαδεύουν καί
ἀνανεώνουν τή ζωή. Καί ἡ ζωή δέν εἶναι καί δέν
πρέπει νά εἶναι ρουτίνα, συμβατικότητα, ἀλλά
ἐνσυνείδητη βίωση τῶν γεγονότων, πού καθιστοῦν
τήν ὕπαρξή μας ζωντανή καί δημιουργική. Ὅσοι βιώνουν τήν ἐκκλησιαστική ζωή, μάλιστα στή ζῶσα
Ἐνορία, βιώνουν τήν ἀληθινή κοινωνική ζωή μέσα
στόν πολυμορφισμό τῶν διαπροσωπικῶν ἐνοριακῶν
σχέσεων. Και σήμερα ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη
αὐτή τήν ἐπικοινωνία σέ μία ἐποχή ἀποξένωσης
καί ἀπομόνωσης. Οἱ γιορτές δημιουργοῦν εὐκαιρίες
ψυχικῆς ἀνανέωσης καί μέ νέες διαθέσεις συνεχίζεται
ἡ πορεία τῆς ζωῆς. Ἰδιαίτερα ἡ περίοδος τῆς Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς μᾶς στρέφει πρός τόν ἔσω ἄνθρωπο
γιά μία ἐσωτερική κάθαρση. Καί αὐτή ἡ πνευματική κάθαρση χαρίζει τήν πνευματική Ἀνάσταση. Ὁ
ἀναστημένος ἐσωτερικά ἄνθρωπος βλέπει τή ζωή μέ
τό ὑπέρλαμπρο φῶς τῆς Ἀναστάσεως.
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Λόγος περί Προσευχῆς
γέροντος Πορφυρίου
« Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος θά μᾶς διδάξει τήν προσευχή »
Ὁ ἄνθρωπος ζητάει στόν οὐρανό τή χαρά καί
τήν εὐτυχία. Ζητάει τό αἰώνιο μακριά ἀπ’ ὅλους κι
ἀπ’ὅλα, ζητάει νά βρεῖ τή χαρά στόν Θεό. Ὁ Θεός
εἶναι μυστήριο. Εἶναι σιωπή, εἶναι ἄπειρος, εἶναι
τό πᾶν. Τήν τάση τῆς ψυχῆς γιά τόν οὐρανό τήν
ἔχει ὅλος ὁ κόσμος, ὅλοι ζητᾶνε κάτι τό οὐράνιο.
Σ’ αὐτόν στρέφονται ὅλα τά ὄντα, ἔστω καί
ἀσυνειδήτως.
Σ’Αὐτόν νά στρέφετε διαρκῶς τό νοῦ σας.
Ἀγαπῆστε τήν προσευχή, τήν κουβέντα μέ τόν Κύριο. Τό πᾶν εἶναι ἡ ἀγάπη, ὁ ἔρωτας μέ τόν Κύριο,
τόν Νυμφίο Χριστό. Γίνετε ἄξιοι τῆς ἀγάπης τοῦ
Χριστοῦ. Γιά νά μή ζεῖτε στό σκοτάδι, γυρίστε τό
διακόπτη τῆς προσευχῆς, ὥστε νά ἔλθει τό Θεῖο
φῶς στήν ψυχή σας. Στό βάθος του εἶναι σας θά
φανεῖ ὁ Χριστός. Ἐκεῖ, στό βάθος, εἶναι ἡ Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ. «Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν ἐστί».
Ἡ προσευχή γίνεται μόνο μέ τό Ἅγιον Πνεῦμα.
Αὑτό διδάσκει τήν ψυχή πῶς νά προσεύχεται.
«Τό γάρ τι προσευξόμεθα καθ’ ὅ δεῖ οὐκ οἴδαμεν,
ἀλλ’ αὐτό τό Πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει ὑπέρ ἡμῶν
στεναγμοῖς ἀλαλήτοις». Ἐμεῖς δέν χρειάζεται νά
κάνουμε καμιά προσπάθεια. Ν’ ἀπευθυνόμαστε
στόν Θεό, μέ ὕφος ταπεινοῦ δούλου, μέ φωνή
παρακλητική καί ἱκετευτική. Τότε ἡ προσευχή
μας εἶναι εὐάρεστη στό Θεό. Νά στεκόμαστε μέ
εὐλάβεια ἐνώπιον τοῦ Ἐσταυρωμένου καί νά
λέμε: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με». Αὐτό τά
λέει ὅλα. Ὅταν κινηθεῖ γιά προσευχή ὁ νοῦς του
ἀνθρώπου, στό δευτερόπλεπτο τοῦ δευτερολέπτου
ἔρχεται ἡ Θεία χάρις. Τότε ὁ ἄνθρωπος γίνεται
χαριτωμένος καί βλέπει μέ ἄλλα μάτια τά πάντα.
Τό πᾶν εἶναι ν’ ἀγαπήσουμε τόν Χριστό, τήν προσευχή, τή μελέτη. Παίρνουμε ἕνα ἑκατομμύριο καί
τό κόβουμε κομματάκια. Τοῦ ἀνθρώπου ἡ προσπάθεια εἶναι τό ἕνα ἑκατομμυριοστό.
Πρίν ἀπό τήν προσευχή ἡ ψυχή πρέπει νά προετοιμάζεται μέ προσευχή. Προσευχή γιά τήν προσευχή. Ἀκοῦστε τί εὔχεται ὁ ἱερέας μυστικά, τήν
ὥρα που διαβάζεται ὁ Ἀπόστολος κατά τήν Θεία
Λειτουργία:
«Ἔλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν φιλάνθρωπε
Δέσποτα τό τῆς Σῆς Θεογνωσίας ἀκήρατον φῶς
καί τούς τῆς διανοίας ἡμῶν διάνοιξον ὀφθαλμούς
εἰς τήν τῶν εὐαγγελικῶν Σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ἔνθες ἡμῖν καί τόν τῶν μακαρίων
Σου ἐντολῶν φόβον, ἵνα τάς σαρκικάς ἐπιθυμίας
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πᾶσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν
μετέλθωμεν, πάντα τά πρός εὐαρέστησιν τήν σήν
καί φρονοῦντες καί πράττοντες. Σύ γάρ εἶ ὁ φωτισμός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν, Χριστέ ὁ Θεός, καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν σύν
τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρί καί τῷ παναγίῳ καί ἀγαθῷ
καί ζωοποιῷ Σου Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς
τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων».
Στήν προσευχή μπαίνουμε χωρίς νά τό καταλάβουμε. Χρειάζεται νά βρεθοῦμε καί σέ κατάλληλο
κλίμα. Ἡ ἀναστροφή μέ τόν Χριστό, ἡ συζήτηση, ἡ
μελέτη, ἡ ψαλτική, τό καντηλάκι, τό θυμίαμα, γίνονται τό κατάλληλο κλίμα, ὥστε ὅλα νά γίνουν
ἁπλά, «ἐν ἁπλότητι καρδίας». Διαβάζοντες τίς
ψαλμωδίες , τίς ἀκολουθίες, μέ ἔρωτα, χωρίς νά
τό καταλάβουμε γινόμαστε ἅγιοι. Εὐφραινόμαστε
μέ τά Θεῖα λόγια. Αὐτή ἡ εὐφροσύνη, αὐτή ἡ χαρά
εἶναι ἡ δική μας προσπάθεια, γιά νά μποῦμε εὔκολα
στήν ἀτμόσφαιρα τῆς προσευχῆς, ἤ προθέρμανση,
ὅπως λέμε. Μποροῦμε καί νά φέρνουμε στό νοῦ
μας ὡραῖες εἰκόνες ἀπό τοπία πού εἴδαμε. Αὐτή ἡ
προσπάθεια εἶναι ἁπαλή, ἀναίμακτη. Ἀλλά μήν
ξεχνᾶμε αὐτό πού εἶπε ὁ Κύριος: «Χωρίς ἐμοῦ οὐ
δύνασθε ποιεῖν οὐδέν».
Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος θά μᾶς διδάξει τήν προσευχή.
Δέν θά τή μάθουμε μόνοι μας, οὔτε ἄλλος κανείς
θά μᾶς τή μάθει. Μή λέμε, « ἔκανα τόσες μετάνοιες, ἐξασφάλισα τώρα τήν χάρι», ἀλλά νά ζητοῦμε
νά λάμψει ἐντός μας τό ἀκήρατον φῶς τῆς θείας
γνώσεως καί νά ἀνοίξει τά πνευματικά μας μάτια,
γιά νά κατανοήσουμε τά θεῖα Του λόγια.
Μέ τόν τρόπο αὐτό, χωρίς νά τό καταλάβουμε, ἀγαπᾶμε τό Θεό χωρίς σφιξίματα, προσπάθεια κι ἀγώνα. Αὐτά πού εἶναι δύσκολα στούς
ἀνθρώπους, γιά τόν Θεό εἶναι πολύ εὔκολα. Τό
Θεό θά Τόν ἀγαπήσουμε ξαφνικά, ὅταν ἡ χάρις
θά μᾶς ἐπισκιάσει. Ἄν ἀγαπήσουμε πολύ τόν Χριστό, ἡ εὐχή θά λέγεται μόνη της. Ὁ Χριστός θά
εἶναι συνεχῶς στό μυαλό μας καί στήν καρδιά μας.

Πηγή: «ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ» γέροντος Πορφυρίου - Καυσοκαλυβίτου Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς - Χανιά 2003

Ἡ Εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ

Τρύφωνος Τσομπάνη
Λέκτορος Α.Π.Θ.

Μὲ τὸν εἰκονογραφικὸ διακοσµο, ὁ ναὸς γίνεται κατὰ τὸ ἀπόκρυφον εὐαγγέλιον τοῦ Ἰακώβου, ἔγνεθε
ὁ ἴδιος µία λειτουργία ποὺ φανερώνει τὸν Χριστὸ ὅταν ἐµφανίστηκε µπροστά της ὁ Ἀρχάγγελος. Τὸ
στὴ λειτουργικὴ - µυστηριακή Του παρουσία. Μέ τὴ βλέµµα της δείχνει ὑποταγή, ὡσὰν νὰ λέγει: Ἰδοὺ
βοήθεια τῆς τέχνης, µέσα ἀπὸ τὰ χρώµατα καὶ τὰ ἡ δούλη Κυρίου γένοιτό µοι κατὰ τὸ ρῆµά σου. Ὁ
σχήµατα χαράσσεται ὁ δρόµος πρὸς τὰ ἔσχατα, Γαβριὴλ κρατεῖ ράβδον ἀγγελιαφόρου καὶ ὄχι κρίπρὸς τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.Οἱ εἰκόνες ἔρχονται νον, ὅπως κακῶς συνηθίζουν οἱ δυτικοὶ ζωγράφοι.Τὸ
ὡς ὁδοδεῖκτες αὐτῆς τῆς πορείας, γιὰ νὰ συνεργή- πρόσωπό του εἶναι αὐστηρὸ µετὰ γλυκύτητος καὶ
σουν στὴν κατὰ Θεὸν ἀγωγή µας καὶ νὰ βοηθήσουν σεµνοπρεπές , διότι φέρνει τὸ µήνυµα τοῦ οὐρανοῦ
στὸ φτάσιµο αὐτοῦ του σταυροαναστάσιµου δρόµου. στὴ γῆ καὶ ἰδιαίτερα στὴν Κυρία τῶν ἀγγέλων,τὴν
Οἱ εἰκόνες ἀποτελοῦν τὰ εἰκαστικὰ ὑποµνήµατα τιµιωτέραν τῶν χερουβεὶµ καὶ ἐνδοξοτέραν τῶν
τῆς θεολογίας καὶ στέκονται ἰσάξια δίπλα στὰ σεραφείµ. Ἡ ὅλη σκηνὴ ἱστορεῖται στὸ ὕπαιθρο καὶ
κείµενα τῶν µεγάλων Πατέρων καὶ διδασκάλων τῆς πίσω ἀπὸ τὰ πρόσωπα εἰκονίζονται κτήρια ποὺ
πίστης µας. Ὅ,τι ὁ λόγος µεταδίδει διὰ τῆς ἀκοῆς, ἡ σχηµατίζουν ἕνα ὄµορφο, ποιητικὸ καὶ χαρµόσυνο
ζωγραφικὴ τὸ δείχνει µέ τὴν παράσταση τῆς εἰκόνας, περιβάλλον.Τὰ κτήρια πολλὲς φορὲς ἱστοροῦνται
λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος. Τὰ χρώµατα µιλοῦν ἄφωνα νὰ τυλίγονται ἀπὸ ἕνα πορφυροῦν ὕφασµα καὶ νὰ
καὶ τὰ σχήµατα φανερώνουν τὸν ἀσχηµάτιστο σ’ ἑνώνονται µεταξύ τους οἱ κορυφές των, στοιχεῖων
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ριτος. Ἄλλοτε πάλι
τοῦ Θεοῦ καὶ διδάπίσω ἀπὸ τὴν Πανασκει στοὺς πιστοὺς
γία προβάλλει ἕνα
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Εὐαγγελισµοῦ, διακύκλους οἱ εἰκόνες
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περι
Ὁ Χαιρετισμός τοῦ Ἀρχάγγελου Γαβριήλ στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.
ληπτικὰ
ὅλη τὴν
µνήµη
τῆς Ἐκκλησίας
Βυζαντινός Ἱερός Ναός Ἁγίου Στεφάνου - Καστοριᾶς
ἱστορία τῆς σωτηρίκαὶ ζωντανεύει κάθε
ας τοῦ κόσµου.Ἰδιαί
φορά ποὺ οἱ πιστοὶ
τερα ὁ ἱστορικὸς εἰκονογραφικὸς κύκλος ποὺ κα- προσκυνοῦν τὸ κάλλος καὶ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ στὰ
λύπτει τὰ θέµατα τοῦ δωδεκαόρτου, διηγεῖται µὲ πρόσωπα τῶν εἰκονιζοµένων .
τὸν πλέον ἐναργῆ τρόπο τὰ γεγονότα τῆς θείΟἱ εἰκόνες αἰῶνες τώρα, λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ
ας ἐνανθρωπήσεως.Ἡ εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελισµοῦ Δαµασκηνὸς «εἰς ὑπόµνησιν κεῖνται» καὶ οἱ πιστοὶ
ἀποτελεῖ τὸ χαρακτηριστικότερο παράδειγµα, δισὲ κάθε σύναξη καλούµεθα νὰ µνησθοῦµε «τῆς
ότι ἱστορεῖ «τῆς σωτηρίας ἡµῶν τὸ κεφάλαιον».
σωτηρίου ταύτης ἐντολῆς καὶ πάντων τῶν ὑπὲρ
Νὰ πῶς διδάσκει ὁ ἀείµνηστος Φώτιος Κόντοἡµῶν γεγενηµένων».
γλου τὴν εἰκονιστικὴ ἀπόδοση τοῦ Εὐαγγελισµοῦ:
Ἡ εἰκόνα, µέσα ἀπὸ τὴ σιωπὴ τῶν χρωµάτων
«Ἀπὸ τὸ ἓν µέρος εἰκονίζεται ὁ Ἀρχάγγελος Γαβρικαὶ
τῶν σχηµάτων της, µᾶς διδάσκει καὶ µᾶς δείήλ, ὡσὰν νὰ ἐλαφροπάτησεν, καταπτὰς ἀπὸ τὰς
χνει
τὴν πορεία µας πρὸς τὰ ἔσχατα , ἀρκεῖ νὰ
οὐρανίους ἁψίδας,ἔχοντας τεντωµένον τὸ δεξιόν
τοὺς ἀπαραίτητους καθαροὺς ὀφθαλµούς,
ἔχουµε
του χέρι καὶ εὐλογώντας τὴν Παναγίαν κράζοντάς
γιὰ
νὰ
ἀντικρύσουµε
τὸ µυστήριο, καὶ τότε οἱ
την τὸ χαῖρε κεχαριτωµένη Μαρία…. Ἀπὸ τὸ ἄλλον
µέρος ἡ Παναγία συνεσταλµένη, µὲ σχήµα ὅπου κόρες τῶν µατιῶν µας θὰ γίνουν «φωλεὲς τοῦ
φανερώνει φρονιµάδα καὶ ταπείνωσιν κάθεται εἰς κάλλους τοῦ Θεοῦ » καὶ θὰ µποροῦν νὰ βλέχαµηλὸ θρονί , κλίνουσα τὴν κεφαλὴν εὐσχηµόνως, πουν αὐτὰ ποὺ «ὀφθαλµὸς οὐκ οἶδε καὶ οὖς οὐκ
τυλιγµένη εὐπρεπῶς εἰς τὸ µαφόριόν της καὶ ἤκουσε καὶ ἐπί καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη ἃ
τὴν µὲν δεξιὰν χεῖρα ἀνοικτοπάλαµον,εἰς σχῆµα ἡτοίµασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν Αὐτόν».
παρακλητικόν,τὸ δὲ ἀριστερὸν βαστᾶ ἀδράχτι, διότι
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Ἡ Ἄσκηση καί ἡ Νηστεία στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση
Ἀρχιμ. Ἰωάννου Ἀρσενιάδη
Εὑρισκόµενοι στὴν περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τὸ θέµα τῆς νηστείας καὶ τῆς
ἀσκήσεως ἀπασχολεί πάντοτε τὴν πνευµατικὴ ζωὴ
κάθε ὀρθόδοξου χριστιανοῦ, διότι πολλὲς φορὲς
ἀκούγονται καὶ γράφονται ἀπόψεις, οἱ ὁποῖες δὲν
συνάδουν µἐ τὴν ὀρθόδοξη παράδοση καί οἱ οποίες
ἀποψεις θεωρούν τὸ ἀνθρώπινο σῶµα ὡς κατώτερο τής ψυχῆς καὶ ἁµαρτωλό γι΄αὐτὸ καί χρειάζεται
ἡ ἐξουθένωσή του. Ἡ ἐνασχόλησή µας µἐ τὸ θέµα
εξετάζει τὴ σηµασία ποὺ ἔχει γιὰ τὸν καθένα ἀπὸ
ἐµᾶς ἡ ἀσκήση καὶ ἡ νηστεία µέσα ἀπὸ τὰ ὅσα διδάσκει ἡ Ἁγία Γραφή καὶ µέσα ἀπὸ τὶς διδασκαλίες τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας µας. Τὸ
θέµα τῆς ἀσκήσεως, γιὰ τὸν κάθε χριστιανὸ καὶ
εὐρύτερα στὴν ἐκκλησιαστικὴ πρακτική, συχνὰ
τυγχάνει λανθασµένης θεώρησεως ἐξαιτίας
τῶν συγκρητιστικῶν τάσεων ποὺ κυριαρχοῦν
στὴν παγκοσµιοποιηµένη ἀντίληψη περὶ θρησκείας, παραθεωρώντας τὴν ἰδιαιτερότητα τοῦ
Χριστιανισµοῦ καὶ ἰδιαίτερα τῆς Ὀρθοδοξίας,
ἀναφορικὰ µέ τὴν σχέση τοῦ ἀνθρώπου µέ τὸν
Θεό, τὸν κόσµο, ἀκόµα καὶ αὐτὴ τὴν ὕλη. Καὶ
ὅταν µιλάµε γιὰ συγκρητισµό, ἐννοοῦµε τὴν τάση
νὰ ἐξοµοιώνονται τὰ ἐξωτερικὰ στοιχεῖα τῆς
ἀσκήσεως ἀνάµεσα στὶς διάφορες θρησκεῖες. Τὸ
νόηµα, ὅµως, καὶ τὸ περιεχόµενο τῆς ἀσκήσεως
στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση εἶναι ἐντελῶς
διαφορετικὸ ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ἔχει ἡ ἄσκηση ἐπὶ
παραδείγµατι στὶς ἀνατολικὲς θρησκεῖες, ὅπου ἡ
νηστεία ἀποτελεῖ ἕνα µοντέλο εξαγνισµοῦ. Πολλές φορές κάνουμε διαχωρισµὸ ἀνάµεσα στὰ
ὑλικὰ καὶ τὰ πνευµατικά, ὅπου τὸ µέν πνεῦµα
θεωρεῖται ἀγαθὸ ἐνῶ ἡ ὕλη, τὸ σῶµα, εἶναι κάτι
τὸ κακὸ καὶ δαιµονιῶδες. Μία τέτοια θεώρηση
δὲν διασπᾶ µόνο τὴν ἑνότητα τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ
ἀποτελεῖται ἀπὸ σάρκα καὶ πνεῦµα, ἀλλὰ θεωρεῖ
τὸν Θεὸ δηµιουργὸ τοῦ κακοῦ, εἴτε ὅτι ὑπάρχουν
στόν κόσμο δύο δυνάμεις, τό καλό καί τό κακό
καί αντιπαλεύουν γιά τό ποιά θά ἐπικρατήσει.
Αὐτὲς οἱ τάσεις καὶ κοσµοθεωρίες, παρόλο ποὺ
δὲν ἀνήκουν στὴν ὀρθόδοξη παράδοση, ἔχουν
εἰσχωρήσει, µέ ἀποτέλεσµα νὰ ἀµβλύνεται
τόσο ἡ σηµασία τῆς ἀσκήσεως στὴ ζωὴ µάς, ὅσο
καὶ ἡ διάθεσή µας νὰ ἀκολουθήσουµε τὰ ὅσα ἡ
Ἐκκλησία µας διδάσκει ὡς βίωμα. Εἶναι σημαντικό νὰ κατανοήσουµε ὅτι γιὰ τὸν χριστιανὸ ὁ ὑλικὸς
κόσµος δὲν ἀποτελεῖ φορέα τοῦ κακοῦ πού ὁδηγεῖ
σὲ ἀπαξία τοῦ ἀνθρώπινου σώµατος. Μά, θὰ ρωτήσει κανείς, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος µιλᾶ γιὰ τὴν
πάλη ἀνάµεσα στὴν σάρκα καὶ τὸ πνεύµα. Σωστά,
στὴν πρὸς Ρωµαίους Ἐπιστολὴ (Ρώµ. 8, 1-17). Ἄν
διαβάσουµε καὶ µελετήσουµε προσεκτικὰ ὅµως
ὁλόκληρη τὴ συνάφεια, θὰ δοῦµε ὅτι δὲν ἐννοεῖ
τὴν ὕλη καὶ τὸ πνεῦµα, οὔτε ἀναφέρεται σὲ µία
κίνηση διάσπασης τοῦ ἀνθρώπου ἀνάµεσα στὴν
ψυχὴ καὶ τὸ σῶµα του, ἀλλὰ κάνει µία περιγραφὴ
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τῆς ἀντιπαλότητας ποὺ ἀναµφίβολα ὑπάρχει
ἀνάµεσα στὸν σαρκικὸ τρόπο ζωῆς καὶ τὴν
πνευµατικὴ ἐν Χριστῷ ζωή, ἀνάµεσα στὸ σαρκικὸ
φρόνηµα, αὐτὸ τοῦ ἁµαρτωλοῦ ἀνθρώπου, καὶ
στὸ πνευµατικὸ φρόνηµα, τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἔχει
ἀναγεννηθεῖ ἐν Πνεύµατι Ἁγίῳ καὶ ἔλαβε τὴν
υἱοθεσία τοῦ Θεοῦ. «Ἐσεῖς ὅµως δὲν εἶστε ἐν σαρκὶ
ἀλλὰ ἐν πνεύµατι, ἐπειδὴ τὸ Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ
κατοικεῖ µέσα σας, ἄν ὅµως κάποιος δὲν ἔχει µέσα
του τὸ Πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ, αὐτὸς δὲν ἀνήκει στὸν
Χριστό», θὰ µᾶς πεῖ χαρακτηριστικὰ (Ρώµ. 8, 8-9).
Ὁ ἄνθρωπος, κατὰ τὴν Ἁγία Γραφή, δὲν
θεωρεῖται δυαλιστικά, ἀλλὰ ὡς ἑνιαία ὀντότητα
σύνθετη, σώµατος καὶ ψυχῆς, πλασµένη «κατ’
εἰκόνα καὶ καθ’ ὁµοίωσιν Θεοῦ» (Γέν. 1, 26-27) καὶ
ἑποµένως τὸ σῶµα µας δὲν ἀποτελεῖ φυλακὴ τῆς
ψυχῆς οὔτε ἐµπόδιο γιὰ τὴν κατὰ Θεὸν προκοπὴ
µας, ὅπως πολλὲς φορὲς νοµίζουµε ἀκόµα καὶ
ἐµεῖς οἱ χριστιανοί, ἀλλὰ εἶναι ναὸς τοῦ Θεοῦ,
µέλη Χριστοῦ καὶ «ναὸς τοῦ ἐν ἡµῖν οἰκοῦντος
Ἁγίου Πνεύµατος» (Ἃ’ Κόρ. 3, 16 καὶ 6, 15-20 ). Γιὰ
τὸν λόγο αὐτὸ σκοπὸς τοῦ ἀνθρώπου, κατὰ τὸν
ἀπόστολο Παῦλο, εἶναι νὰ καταστήσει τὸ σώµα
«θυσίαν ζῶσαν εὐάρεστον τῷ Θεῷ» (Ρωµ. 12, 1),
νὰ ἀποβάλει τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ νὰ ἐνδυθεῖ
τὰ ὅπλα τοῦ φωτὸς (Ρωµ. 13, 12-14) ὥστε νὰ ἑνωθῇ,
γενόµενος «ἓν πνεῦµα», µέ τὸν Χριστό. Ὁ ἀγώνας
µας ἑποµένως ἔχει ὡς µέριµνα τὴ νέκρωση τῶν
παθῶν καὶ τὴν ἔνδυσή µας µέ τὶς ἀρετές, «ἐπὶ
πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην ὃ ἐστιν σύνδεσµος
τῆς τελειότητος» (Κολ. 3, 14).Αὐτὸς ὁ σύνδεσµος
τῆς ἀγάπης ἔχει µεγαλύτερη σηµασία ἀπὸ κάθε
ἄσκηση ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν προσωπικὴ τελείωση
τοῦ κάθε πιστοῦ, ἀκόµη καὶ ἀπὸ τὴ νηστεία αὐτὴ
καθαυτή. Ἡ ἄσκηση ἀλλὰ καὶ ἡ νηστεία, ὅταν δὲν
συνοδεύεται ἀπὸ τὴν καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν καὶ
κυρίως ἀπὸ τὴν µεγαλύτερη ὅλων, τὴν ἀγάπη,
τότε εἶναι νεκρὴ καὶ ἀτελέσφορη. Διαβάζουµε
πάλι στὴν πρὸς Ρωµαίους Ἐπιστολή: «ὁ ἐσθίων
τὸν µη ἐσθίοντα µη ἐξουθενείτω, ὁ δὲ µη ἐσθίων
τὸν ἐσθίοντα µη κρινέτω… καὶ ὁ ἐσθίων κυρίω
ἐσθίει εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ θεῶ καὶ ὁ µἢ ἐσθίων
κυρίω οὐκ ἐσθίει καὶ εὐχαριστεῖ τῷ θεῶ… οὐ
γαρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις
ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν πνεύµατι
ἁγίῳ ὁ γὰρ ἐν τούτω δουλεύων τῷ Χριστῷ
εὐάρεστος τῷ θεῷ καὶ δόκιµος τοῖς ἀνθρώποις.
ἄρα οὒν τὰ τῆς εἰρήνης διώκωµεν καὶ τὰ τῆς
οἰκοδοµῆς τῆς εἰς ἀλλήλους µή ἕνεκεν βρώµατος
κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ» (Ρώµ. 14, 3-20).
Γιὰ νὰ κατανοήσουµε περισσότερο τὰ παραπάνω, ἀρκεῖ νὰ σταθοῦµε στὰ λόγια τοῦ ἴδιου τοῦ
Χριστοῦ, ὅταν οἱ τυπολάτρες Φαρισαῖοι Τὸν ρώτησαν προκλητικὰ γιατί οἱ µαθητὲς Του ἔτρωγαν
µέ ἄπλυτα χέρια. Ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου εἶναι
καταλυτική: «οὐδὲν ἐστιν ἔξωθέν του ἀνθρώπου

εἰσπορευόµενον εἰς αὐτὸν ὃ δύναται κοινῶσαι
αὐτόν ἀλλὰ τὰ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόµενα
ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον… ἔσωθεν γὰρ
ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων οἱ διαλογισµοὶ
οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται, πορνεῖαι, κλοπαί, φόνοι,
µοιχεῖαι, πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, ἀσέλγεια,
ὀφθαλµὸς πονηρός, βλασφηµία, ὑπερηφανία,
ἀφροσύνη πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἔσωθεν
ἐκπορεύεται καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον» (Μάρκ. 7,
14-23). Τονίζεται ὅτι γιὰ τὸν Κύριο δὲν ἔχει σηµασία
τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου ἀλλὰ τὸ ἔσωθεν, δὲν κοιτάζει τὰ σχήµατα καὶ τὶς µορφὲς τῆς ἐξωτερικῆς
µας συµπεριφορᾶς, ἀλλὰ ἐξετάζει καὶ ἐρευνᾶ τὶς
καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων. Δὲν εἶναι ἑποµένως οἱ
τροφὲς ἐκεῖνες ποὺ µιαίνουν τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ ἡ
κακία καὶ ἡ πονηρία τῆς καρδιᾶς, ποὺ ἐκφράζονται
διὰ τοῦ στόµατος καὶ καταστρέφουν τὸν µεταξὺ µας
σύνδεσµο τῆς ἀγάπης. Ἀπὸ τὴ στιγµὴ ἑποµένως
ποὺ καµία τροφὴ δὲν θεωρεῖται ἀκάθαρτη καὶ
δὲν µιαίνει τὸν ἄνθρωπο, σὲ ἀντίθεση µε τήν πονηρία καὶ τὴν κακία τῆς καρδιᾶς µας, ἡ τροφὴ ἡ
ἴδια ἢ ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τὶς τροφὲς δὲν ἔχει ἀπὸ µόνη
της ἄµεση σχέση µε τὴ σωτηρία «βρῶµα δὲ ἡµᾶς
οὐ παραστήσει τῷ θεῶ οὔτε ἐὰν µἢ φάγωµεν
ὑστερούµεθα, οὔτε ἐὰν φάγωµεν περισσεύοµεν…
εἴτε οὒν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τί ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν θεοῦ ποιεῖτε» Α’ Κόρ. 8, 8-10).
Σὲ αὐτὸ τὸ σηµεῖο ἀξίζει νὰ ἀναφερθοῦµε σὲ
κάποιους λόγους Πατέρων καὶ διδασκάλων τῆς
Ἐκκλησίας µας. Λέει ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος: «ἐὰν κάποιος ἀσκεῖται στὴν ἁγνεία ἢ στὴν
ἐγκράτεια, νὰ µην ὑπερηφανεύεται, γιὰ νὰ µἡ χάσει τὸ µισθό του. Μὴν ἀτιµάζετε τὶς ἑορτές, µήν
καταργεῖτε τὴν Τεσσαρακοστή, γιατί εἶναι µἴµηση
τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ. Μὴν παραβλέπετε τὴν
Ἐβδοµάδα τοῦ Πάθους. Νὰ νηστεύετε Τετάρτη
καὶ Παρασκευή, καὶ νὰ δίνετε αὐτὸ ποὺ περισσεύει
στοὺς φτωχούς. Ὅποιος νηστεύει Σάββατο ἢ Κυριακή, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Μέγα Σάββατο, ἐκεῖνος εἶναι
χριστοκτόνος» (ἐπιστολὴ πρὸς Φιλιππησίους).
Καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος τονίζει: «δὲν εἶναι
ἀρκετὴ ἀπὸ µόνη της ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τὶς τροφές,
γιὰ τὴν ἐπαινετὴ νηστεία. Ἀλλὰ ἂς νηστέψουµε
τὴν δεκτὴ νηστεία, ἐκείνη ποὺ εἶναι εὐάρεστη
στὸν Θεό. Ἀληθινὴ νηστεία εἶναι ἡ ἀποξένωσή
µας ἀπὸ τὸ κακό, ἡ ἐγκράτεια τῆς γλώσσας,
ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τὸν θυµό, ἡ ἀποµάκρυνση τῶν
ἐπιθυµιῶν, τῆς καταλαλιᾶς, τοῦ ψεύδους, τῆς
ἐπιορκίας. Ἡ στέρηση ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἀληθινὴ
νηστεία. Καὶ ὅταν αὐτὰ τηροῦνται, τότε ἡ νηστεία εἶναι ὠφέλιµη» (Λόγος περὶ νηστείας).»
Στὸ ἴδιο πνεῦµα κινεῖται καὶ ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ
Στουδίτης: «ἡ ἀληθινὴ νηστεία εἶναι ἡ ἀποχὴ ἀπὸ
κάθε κακό. Ἂς νηστέψουµε λοιπὸν πρῶτα ἀπὸ τοὺς
πονηροὺς λογισµοὺς ποὺ κατοικοῦν στὴν καρδιὰ
καὶ µᾶς φλογίζουν µὲ ἄτοπες ἐπιθυµίες». Καὶ συνεχίζει: «ἂς νηστέψουµε καὶ κατὰ δεύτερο λόγο ἀπὸ
τὴν ποσότητα καὶ ἀπὸ τὴν ποιότητα τῶν τροφῶν
σὲ τέτοιο βαθµό, ὅσο ἡ δύναµη τοῦ σώµατός µας
ἀντέχει. Γιατί, λέει ὁ Ἀπόστολος, ὁ καθένας καθὼς
προαιρεῖται στὴν καρδιά του, ὄχι ἐξαιτίας λύπης
ἢ ἀνάγκης, διότι τὸ ἱλαρὸν ἀγαπᾶ ὁ Θεὸς καὶ τὸ

κατὰ δύναµιν»(Ἐπιστολὴ Κατηχητική).Ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Δαµασκηνός, λέει στὸν λόγο τοῦ περὶ τῶν
ἁγίων Νηστειῶν: «Εἶναι καλὸ νὰ νηστεύει κανεὶς
κάθε ἡµέρα, ἀλλὰ ἐκεῖνος ποὺ νηστεύει νὰ µην
κρίνει ἐκεῖνον ποὺ τρώει. Σὲ αὐτὰ τὰ θέµατα οὔτε
νὰ νοµοθετεῖ, οὔτε νὰ πιέζει, οὔτε νὰ πειθαναγκάζει πρέπει κανεὶς τὸ ποίµνιο ποὺ τοῦ ἐµπιστεύτηκε
ὁ Θεός, ἀλλὰ µᾶλλον µέ πειθὼ καὶ ἠπιότητα,
καὶ µἐ λόγο µεστὸ νὰ τοὺς τὰ ὑπενθυµίζουµε».
Τὰ λόγια αὐτὰ τῶν Ἁγίων ποὺ προαναφέραµε
ἀποκαλύπτουν τὴν αὐθεντικότητα τῆς χριστιανικῆς
ἀσκήσεως, νηστείας καὶ ζωῆς καὶ µᾶς τὴ µεταδίδουν
φυσικὰ καὶ ἁπλά.Μποροῦµε νὰ τὰ ἀποδεχθοῦµε
χωρὶς ἰδιαίτερη προσπάθεια. Μᾶς φανερώνουν τὶς
πνευµατικὲς προεκτάσεις τῆς νηστείας, ἡ ὁποία
µπορεῖ νὰ µεταποιεῖται σὲ ἀγάπη καὶ συµπάθεια
γιὰ τὸν πονεµένο ἀδελφό µας. Ποιὸς ἀµφιβάλλει
ὅτι θὰ µπορούσαµε νὰ θεωρήσουµε τά κείµενα
αὐτὰ τῶν Ἁγίων σὰν ἕνα γράµµα τὸ ὁποῖο θὰ µᾶς
δίνει πνευµατικὲς ἀπαντήσεις καὶ λύσεις στὰ
ἐρωτήµατα καὶ τὰ προβλήµατα ποὺ ταλαιπωροῦν
ὅλους ἐµᾶς. Ἀποδεχόµενοι τὰ ὅσα µας ἀνέφεραν
παραπάνω οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας µας, εἶναι
δυνατὸ νὰ ἀποκτήσουµε µία νέα θεώρηση στὴν πορεία τῆς πνευµατικῆς µας ζωῆς. Καθὼς εἰσήλθαµε
καὶ διανύουµε τὴν ἁγία καὶ µεγάλη Τεσσαρακοστή
ἡ ὁποία µᾶς ὁδηγεῖ στὸ Πάθος καὶ ἀπὸ τὸ πάθος
στὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου µας, ἂς προχωρήσουµε,
ἀδελφοί µου στὸν πνευµατικὸ ἀγώνα µας καὶ ἂς
κλείσουµε σαν θησαυρὸ µέσα στὴν καρδιά µας
ὅλα ὅσα µᾶς διδάσκουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
µας γιὰ τὸ ἀληθινὸ νόηµα τῆς νηστείας καὶ τῆς
ἀσκήσεως: ὥστε νὰ βαδίσουµε τὴν ἁγία καὶ µεγάλη
Τεσσαρακοστὴ σύµφωνα µέ τὴν διδασκαλία τῆς
Ἁγίας Γραφῆς καὶ τὶς Πατερικὲς διδασκαλίες, οἱ
ὁποῖες ἀποτελοῦν ἕναν ἀλάνθαστο ὁδηγὸ καὶ µας κατευθύνουν σε ἕνωσή µας µέ τὸν ἀναστηµένο Χριστό.
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Ὁ Μικρασιάτης Φώτης Κόντογλου καὶ τὸ
λειτουργικὸ κάλλος τῆς Ἐκκλησίας μας
Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ
Ἀναπλ. Καθηγητοῦ Α..Π.Θ..
Τὴν προσωπικότητα
τοῦ Μικρασιάτη Φώτη
Κόντογλου
τὴν συνεῖχε
ἡ ἀγάπη στὴ
φιλοκαλικὴ
πατερικὴ παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας,
ὁ
καηµὸς
γιὰ
τὸν
πλοῦτο τῶν
ἐθίµων τῆς
πονεµένης
Ρωµιοσύνης,
ἡ ἀγωνία γιὰ
τὴ µελλον
τικὴ πορεία
τοῦ νεοέλληνα καὶ τὸ µεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ
λειτουργικὸ κάλλος τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐκφραζόµενο
µέσα ἀπὸ ὅλες τὶς λειτουργικές, λεγόµενες, τέχνες.
Συνήθως, µέσα ἀπὸ τὸ λογοτεχνικό του ἔργο καὶ
τὴν ὅλη προσέγγιση τῆς φωτεινῆς προσωπικότητάς του, προβάλλουµε τὸν Φώτη Κόντογλου µόνο
ὡς ἁγιογράφο. Τὰ τελευταῖα, βεβαίως, χρόνια τὸ
ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ µεγάλο Ἕλληνα συγγραφέα καὶ
καλλιτέχνη εἶναι εὐρύτερο. «Γιὰ νὰ µιλήσει κανεὶς
σωστὰ γιὰ τὸν Κόντογλου – γράφει ὁ καθηγητὴς
Ἀνέστης Κεσελόπουλος – πρέπει νὰ ξεκινήσει ἀπὸ
τὸν ἀληθινὰ καὶ συνειδητὰ ὀρθόδοξο χριστιανὸ
καὶ ἔπειτα νὰ πάει στὸν ἁγιογράφο, τὸ λογοτέχνη καὶ τὸν ὁµολογητὴ τῆς πίστεως» («Ὁ Φώτης
Κόντογλου καὶ ἡ παράδοση τῆς Ρωµιοσύνης», στὸ
ἔργο: Ἀπὸ τὸν Παπαδιαµάντη στὸν Πεντζίκη, ἐκδ.
« Παλίµψηστον », Θεσσαλονίκη 2003, σ. 199). Ἕνας
δὲ ἀπὸ τοὺς στενοὺς συνεργάτες τοῦ Φώτη Κόντογλου στὸ περιοδικὸ Κιβωτός, ὁ Βασίλης Μουστάκης, σηµείωνε: «Πιὸ γνήσιο Ἕλληνα δὲν εἴδαµε
στὶς µέρες µας. Αὐτὸ πολλοὶ τ’ ὁµολογοῦν. Πρὶν
ἀπ’ ὅλους, ὅσοι τὸν γνώρισαν ἀπὸ κοντά. Ὅσοι
ἀνέπνεαν µέσα στὴν προσωπική του παρουσία.
Γιατὶ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὸ ἔργο του εἶναι ἕνα σ’ αὐτόν.
Καὶ τὰ δύο ἦταν ἡ ἀλήθεια τῆς ὀρθοδοξίας, ὅπως –
µετὰ τὸν Παπαδιαµάντη – κανεὶς δὲν τὰ ἔζησε καὶ
δὲν τὰ ἐξέφρασε στὴν νεώτερη Ἑλλάδα» (Μνήµη
Κόντογλου, Ἀθήνα 1975, σ. 48).Ὁµολογουµένως
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θὰ πρέπει νὰ εἴµαστε εὐγνώµονες ἀπέναντι στὸν
Φώτη Κόντογλου, διότι πρόβαλλε τὴ χριστοκεντρική, ἀσκητικὴ καὶ ἁγιοπατερικὴ Ὀρθοδοξία καὶ τὸν
ἀληθινὸ ἄνθρωπο, ἐµβαθύνοντας στὸν πλοῦτο, τὸ
κάλλος καὶ τὴ θεολογία τῆς λατρευτικῆς ζωῆς καὶ
παράδοσης.
Ὅταν κάποιος ἀπὸ τοὺς ξένους ἐρχόταν στὴν
Ἑλλάδα, ὁ Κόντογλου δὲν τὸν ξεναγοῦσε σὲ
κοσµικὰ ἀξιοθέατα τῆς πατρίδος µας, ἀλλὰ τὸν
µυοῦσε στὸ κάλλος τῆς λειτουργικῆς προσευχῆς
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐµπνέει, ἁγιάζει καὶ δίδει
ἐλπίδα στὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν βοηθᾶ ὄχι ἁπλῶς
νὰ µάθει, ἀλλὰ νὰ πάθει τὴν Ὀρθοδοξία. Γι’
αὐτό, ὅπως γράφει χαρακτηριστικά, τὸν πήγαινε «σὲ ἑσπερινούς, σὲ λειτουργίες, σὲ χωριὰ καὶ
ρηµοκκλήσια, σὲ ἀγρυπνίες» («Τὸ βαθὺ µυστήριο
τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἄς τὸ διαφυλάξουµε», στὸ ἔργο:
Μυστικὰ Ἄνθη, Ἀθήνα 1981, σ. 56). Ἡ βυζαντινὴ
εἰκόνα, γιὰ τὴν ὁποία ὁ Κόντογλου ἔκαµε πολὺ
ἀγώνα νὰ ξαναβρεῖ τὴν παλαιὰ ὀρθόδοξη ἔκφρασή
της, ἀποτελεῖ τὸ κατ’ ἐξοχὴν λειτουργικὸ σύµβολο
ποὺ βοηθᾶ τὸν πιστὸ νὰ προσεύχεται ἀδιαλείπτως
καὶ νὰ βιώνει µυστικὰ τὴν κοινωνία µεταξὺ κτιστοῦ
καὶ ἀκτίστου. «Τὰ σχήµατα καὶ τὰ χρώµατα στὴ
βυζαντινὴ τέχνη – τονίζει χαρακτηριστικὰ – γίνονται µυστικά, γιὰ νὰ µπορέσουνε νὰ ἐκφράσουνε
τὸν µυστικὸ κόσµο τοῦ πνεύµατος» (Ἡ πονεµένη
Ρωµιοσύνη, Ἀθήνα 1980 σ. 98).

Ὁ Παντοκράτωρ τοῦ Φώτη Κόντογλου

Ὅπως ἀκριβῶς ἡ
ἁγιογραφία, ἔτσι
καὶ ὅλες οἱ ἄλλες
ἐκκλησιαστικὲς
τέχνες, ἡ ἀρχι
τεκτονική,
ἡ
ψαλµωδία,
καί
ἡ
ὑµνογραφία.
ἀπ
 ο τ ε ί ν ο ν τ α ι
στὸν ἐσωτερικὸ
ἄνθρωπο
καὶ
ἀναδεικνύουν
τὸ
φιλόκαλο
χαρακτήρα τῆς
λατρείας
καὶ
τὴν πνευµατικὴ
διάσταση
τῆς
Ὀ ρ θ ο δ ο ξ ί α ς .
Μὲ τὸ ἴδιο πάθος, µὲ τὸ ὁποῖο
Ἀθανάσιος Διάκος
ἀντετίθεντο
Μέρος τοιχογραφίας τοῦ
στὸ Δυτικὸ τρόΦ. Κόντογλου πού βρίσκεται στό
πο ἀπεικόνισης
Δημαρχεῖο Ἀθηνῶν
τῶν ἁγίων, ἀν
τιµετώπιζε καὶ τὸ
ξενόφερτο πνεῦµα στὴν ἐκκλησιαστικὴ µουσική,
σύµφωνα µὲ τὸ ὁποῖο, στὴν Ἀθήνα τουλάχιστον,
τὰ τροπάρια ψέλνονταν «µὲ φράγκικο ὕφος καὶ
µὲ κανταδόρικους αὐτοσχεδιασµού». Μεταξὺ
δὲ τῶν ἄλλων παραδειγµάτων ἀναφέρεται καὶ
στὸν ὑπέροχο βυζαντινὸ ἐθνικό µας ὕµνο «Τῇ
ὑπερµάχῳ …», ὁ ὁποῖος στὴν ἐποχή του ψαλλόταν
«µὲ ἰταλιάνικη µουσικὴ» (Μυστικὰ Ἄνθη, σ. 130).
«Μαστροχαλαστάδες … χωρὶς κανένα βαθὺ
αἴσθηµα ἢ σοβαρὸν στοχασµὸ» (Εὐλογηµένο καταφύγιο, ἐκδ. «Ἀκρίτας», Ἀθήνα 1985, σσ. 204-205)
θεωρεῖ ὁ Φώτης Κόντογλου ὅλους ὅσοι νοµίζουν
πὼς τὰ ξέρουν ὅλα καὶ µὲ τὶς πρωτοβουλίες τους
πάνω σὲ θέµατα ποὺ ἀφοροῦν τὴ µουσική, τὴ γλυπτική, τὴ ζωγραφική, τὰ λειτουργικὰ σκεύη καὶ

Λεπτομέρεια ἔργου τοῦ Φώτη Κόντογλου

ἄµφια, τὸν ἐσωτερικὸ διάκοσµο καὶ τὸν ἐξοπλισµὸ
τοῦ Ναοῦ «κάνουνε τέτοια βαναυσουργήµατα,
ποὺ νὰ πιάνει ἀπελπισία τὸν ἄνθρωπο» (Μυστικὰ
Ἄνθη, σ. 127).Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἔτρεφε ὁ Μικρασιάτης Φώτης Κόντογλου γιὰ τὶς χριστιανικὲς
ἑορτές, τὴ µυστηριακὴ ζωή, ἀλλὰ καὶ τὸ µεγαλεῖο
τῆς ὀρθόδοξης Ὑµνογραφίας. Στὶς γιορτὲς
τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ πιστὸς βιώνει τὴ λεγόµενη
χαρµολύπη, τὴ χαρὰ δηλαδὴ γιὰ τὴ σωτηρία καὶ
τὴ λύπη γιὰ τὶς ἁµαρτίες. Ἡ γιορτὴ γιὰ τὸν Κόντογλου εἶναι µία συνεχὴς πορεία µὲ τὸ Χριστό,
εἶναι ἡ µυστικὴ λειτουργία ποὺ τὴ νοιώθουν ὅσοι
πίνουν ἀπὸ τὴν ἄφθαρτη πηγὴ τῆς Ὀρθοδοξίας
(Μυστικὰ Ἄνθη, σσ. 138139, 319-321). Κέντρο αὐτῆς
τῆς µυστικῆς λειτουργίας
εἶναι ἡ θεία Εὐχαριστία,
«ἡ τράπεζα ἡ πνευµατικὴ
ποὺ εἶναι στρωµένη καὶ
µᾶς καλεῖ νὰ πάρουµε
τροφὴ ἀθάνατη, τὸν ἄριο
ποὺ κατέβηκε ἀπὸ τὸν
οὐρανὸ καὶ τὸ κρασὶ τῆς
παλιγγενεσίας» (Μυστικὰ
Ἄν θ η , σ σ . 2 7 8 - 2 7 9 ) . Τὴ ν
ἐµπειρία αὐτῆς τῆς µυστι
κῆς
λειτουργίας,
ποὺ
ἀναδεικνύει τὸ ἐσωτερικὸ
κάλλος καὶ τὴν ὡραιότητα
τοῦ ἀληθινοῦ ἀνθρώπου,
ὑπηρετεῖ καὶ ὁ ὀρθόδοξος
Ὁ
Κόντογλου
ὕµνος.
ἀγαποῦσε τὰ τροπάρια
τῆς Ἐκκλησίας. Ὁρισµένες
φορὲς τὰ µετέφραζε ἢ τὰ
σχολίαζε, ὅπως π.χ. ἔκανε
µὲ τὸν ἑσπερινὸ ὕµνο,
Φώτης Κόντογλου,
τὸ «Φῶς ἱλαρόν», ποὺ λό
Ὁ Ἅγιος Χριστόφορος”,
γῳ τῆς ἀρχαιότητάς του
1946 Τοιχογραφία.
ἀναγνώριζε ὅτι «ἔρχεται
Ζωοδόχος Πηγή, Παιανία
µέσα ἀπὸ τὰ βάθη τῆς
µυστηριώδους
Ἀσίας»
(Μυστικὰ Ἄνθη, σ. 107).
«Ὁ Θεὸς – τόνιζε ὁ Φώτης Κόντογλου – νιώθεται µὲ τὴν καρδιά, καὶ ὄχι µὲ τὸ µυαλό». Αὐτὴν
ἀκριβῶς τὴν καρδιακὴ καὶ ἐσωτερικὴ ἐµπειρία τοῦ
Θεοῦ ἐργάζεται ἡ ὀρθόδοξη λατρεία σὲ ὅλες τὶς
ἐκφράσεις της, τὸ λόγο, τὴν εἰκόνα, τὰ σύµβολα,
τὶς γιορτές, τὰ µυστήρια. Τὸ λειτουργικὸ κάλλος,
ὡς ἐσωτερικὴ ὀµορφιὰ καὶ ἁγιότητα, ὡς σεβασµὸς
στὴν ὀρθόδοξη παράδοση καὶ ἐναντίωση στὶς
ἀπειλὲς τῆς ἀλλοτρίωσης, εἶναι αὐτὸ στὸ ὁποῖο
πρέπει νὰ ἀναβαπτιζόµαστε καὶ σήµερα, γιὰ νὰ
λειτουργοῦµε σωστὰ ὡς ἄνθρωποι καὶ καθηµερινὰ
νὰ ἑορτάζουµε τὴ νέκρωση τοῦ θανάτου καὶ τὴν
ἀνάσταση τῆς καινούριας ἐν Χριστῷ ζωῆς.
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Ἀπό ποῦ προέρχεται ἡ σημερινή κρίση;
(Τοῦ ἁγίου Νικολάου
Βελιμίροβιτς +1956)
Τὸ κείμενο ἐγράφη πρίν ὀγδόντα χρόνια. Τότε πού
ἡ Ἀμερική και ὁ κόσμος ὅλος συγκλονίζονταν ἀπό τό
οἰκονομικό κράχ τοῦ 1929. Τό κείμενο τοῦ Σέρβου
τότε Ἱεράρχου Μητροπολίτου Αχρίδος, τοῦ ἁγίου
Νικολάου Βελιμίροβιτς,εἶναι σάν νά ἐγράφη σήμερα.
Μέ ρωτᾶς, ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, ἀπό ποῦ προέρχεται ἡ σημερινή κρίση καί τί σημαίνει αὐτή. Ποιός εἶμαι ἐγώ γιά νά μέ ρωτᾶς γιά ἕνα τόσο μεγάλο
μυστικό; «Μίλα, ὃταν ἔχεις κάτι καλύτερο ἀπό τή
σιωπή», λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ὅμως
παρόλο πού θεωρῶ, ὃτι ἡ σιωπή εἶναι τώρα καλύτερη ἀπό κάθε ὁμιλία καί ὅμως λόγω ἀγάπης πρός
ἐσένα, θά σοῦ ἐκθέσω ἐκεῖνα πού σκέπτομαι περί
αὐτοῦ πού ρώτησες.
Ἡ κρίση εἶναι λέξη ἑλληνική καί σημαίνει δίκη.
Στήν Ἁγία Γραφή αὐτή ἡ λέξη χρησιμοποιεῖται
πολλές φορές. Ἔτσι ὁ ψαλμωδός λέει: «διά τοῦτο
οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει» (Ψαλμ. 1, 5).
Σέ ἄλλο μέρος πάλι λέει: «ἔλεος καί κρίσιν ἄσομαί
σοι, Κύριε» (Ψαλμ. 100, 1). Ὁ σοφός Σολομώντας
γράφει ὅτι «παρά δέ Κυρίου πάντα τά δίκαια»,
(Παρ. Σολ. 16, 33). Ὁ ἴδιος ὁ Σωτήρας εἶπε «ἀλλά
τήν κρίσιν πᾶσαν δέδωκε τῷ υἱῷ» (Ιωάν. 5,22), ἐνώ
λίγο πιό κάτω λέγει πάλι «νῦν κρίσις ἐστί τοῦ κόσμου τούτου» (Ἰωάν. 12, 31). Ὁ ἀπόστολος Πέτρος
γράφει «ὃτι ὁ καιρός τοῦ ἄρξασθαι τό κρῖμα ἀπό
τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ» (Α’ Πέτρ. 4, 17).
Ἀντικατέστησε τή λέξη «κρίση» μέ τή λέξη «δίκη»
καί διάβασε: «Διά τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς
ἐν δίκῃ» ἤ «ἀλλά τήν δίκην πᾶσαν δέδωκε τῷ υἱῷ» ἤ
«νῦν δίκη ἐστί τοῦ κόσμου τούτου» ἤ «ἀποδώσουσι
λόγον τῷ ἑτοίμως ἔχοντι δικάσαι ζῶντας καί νεκρούς».
Ἕως τώρα οἱ εὐρωπαϊκοί λαοί χρησιμοποιοῦσαν
τήν λέξη «δίκη», ἀντί γιά τή λέξη «κρίση», ὅποτε
καί νά τούς ἔβρισκε κάποια συμφορά. Τώρα ἡ καινούρια λέξη ἀντικατέστησε τήν παλιά, και τό κατανοητό ἔγινε ἀκατανόητο. Ὅταν γινόταν ξηρασία, πλημμύρα, πόλεμος ἤ ἔπεφτε επιδημία, ὅταν
ἔριχνε χαλάζι, γινόταν σεισμοί, πνιγμοί καί ἄλλες
συμφορές, λέγανε: «Θεία δίκη».
Καί αὐτό σημαίνει: κρίση μέσα ἀπό ξηρασίες,
κρίση μέσα ἀπό πλημμύρες, μέσα ἀπό πολέμους,
μέσα ἀπό ἐπιδημίες κ.λπ. Καί τή σημερινή χρηματικο – οικομική δυσκολία ὁ λαός τήν θεωρεῖ ὡς Θεία
δίκη, ὅμως δὲν λέει ἡ δίκη ἀλλά ἡ κρίση. Ἔτσι ὥστε
ἡ δυσκολία νά πολλαπλασιάζεται μέ τό νά γίνεται
ἀκατανόητη.
Ἐφόσον ὅσο ὀνομαζόταν μέ τήν κατανοητή λέξη
«δίκη», ἦταν γνωστή καί ἡ αἰτία, λόγω τῆς ὁποίας
ἦρθε ἡ δυσκολία, ἦταν γνωστός καί ὁ Δικαστής,
ὁ Ὁποῖος ἐπέτρεψε τήν δυσκολία, ἦταν γνωστός
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καί ὁ σκοπός τῆς ἐπιτρεπόμενης δυσκολίας. Μόλις ὅμως χρησιμοποιήθηκε ἡ λέξη «κρίση», λέξη
ἀκαταλαβίστικη σέ ὅλους, κανείς δέν ξέρει πιά νά
ἐξηγήσει οὔτε γιά ποιό λόγο, οὔτε ἀπό Ποιόν, οὔτε
ὡς πρός τί. Μόνο σ’ αὐτό διαφέρει ἡ τωρινή κρίση
ἀπό τίς κρίσεις πού προέρχονται ἀπό τήν ξηρασία
ἤ τήν πλημμύρα ἤ τόν πόλεμο ἤ τήν επιδημία ἤ
τούς πνιγμούς ἤ κάποιους ἄλλους πειρασμούς.
Μέ ρωτᾶς γιά τήν αἰτία τῆς τωρινής κρίσης ἤ τῆς
τωρινῆς Θείας δίκης. Ἡ αἰτία εἶναι πάντα ἡ ἴδια.Ἡ
αἰτία γιά τίς ξηρασίες, τίς πλημμύρες, τίς ἐπιδημίες
καί ἂλλα μαστιγώματα τῆς γενιᾶς τῶν ἀνθρώπων
εἶναι ἡ αἰτία γιά τήν τωρινή κρίση. Ἡ ἀποστασία
τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν Θεό. Μέ τήν ἁμαρτία τῆς
Θεο – αποστασίας οἱ ἄνθρωποι προκάλεσαν αὐτή
τήν κρίση, καί ὁ Θεός τήν ἐπέτρεψε, ὥστε νά ξυπνήσει τούς ἀνθρώπους, νά τούς κάνει ἐνσυνείδητους,
πνευματικούς καί νά τούς γυρίσει πρός Ἐκεῖνον.
Στίς μοντέρνες ἁμαρτίες μοντέρνα καί ἡ κρίση.
Καί ὄντως ὁ Θεός χρησιμοποίησε μοντέρνα
μέσα ὥστε νά τό συνειδητοποιήσουν οἱ μοντέρνοι
ἄνθρωποι. Χτύπησε τίς τράπεζες, τά χρηματιστήρια, τίς οἰκονομίες, τό συνάλλαγμα τῶν χρημάτων.
Ἀνακάτωσε τά τραπέζια στίς συναλλαγές σ’ ὅλο
τόν κόσμο, ὅπως κάποτε στό ναό τῶν Ἱεροσολύμων.
Προξένησε πρωτόγνωρο πανικό μεταξύ ἐμπόρων
καί αὐτῶν πού ἀνταλλάσσουν τό χρῆμα. Προκάλεσε σύγχυση καί φόβο. Ὅλα αὐτά τά ἔκανε γιά νά
ξυπνήσουν τά ὑπερήφανα κεφαλάκια τῶν σοφῶν
τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀμερικῆς, γιά νά ἔλθουν εἰς
ἑαυτούς καί νά πνευματικοποιηθούν.
Καί ἀπό τήν ἄνεση καί τό ἀγκυροβόλημα στά λιμάνια τῆς ὑλικῆς σιγουριᾶς, νά θυμηθοῦμε τίς ψυχές μας, νά ἀναγνωρίσουμε τίς ἀνομίες μας καί νά
προσκυνήσουμε τόν ὕψιστο Θεό, τόν ζωντανό Θεό.
Μέχρι πότε θά διαρκέσει ἡ κρίση; Ὅσο τό
πνεῦμα τῶν ἀνθρώπων παραμείνει δίχως ἀλλαγή.
Ὥσπου οἱ ὑπερήφανοι ὑπαίτιοι αὐτῆς τῆς κρίσης
νά παραιτηθοῦν μπροστά στον Παντοδύναμο.
Ὥσπου οἱ ἄνθρωποι καί οἱ λαοί νά θυμηθοῦν, τήν
ἀκαταλαβίστικη λέξη «κρίση», νά τή μεταφράσουν
στή γλώσσα τους, ὥστε μέ ἀναστεναγμό καί μετάνοια νά φωνάξουν: «ἡ Θεία δίκη». Πές καί ἐσύ, τίμιε
πατέρα, ἡ Θεία δίκη, ἀντί ἡ κρίση, καί ὅλα θά σοῦ
γίνουν ξεκάθαρα.
Χαιρετισμούς καί εἰρήνη
(Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τό βιβλίο τοῦ ἁγίου
Νικολάου Βελιμίροβιτς, «Δρόμος δίχως Θεό δέν
ἀντέχεται…», Ἱεραποστολικές ἐπιστολές Α’, ἐκδ.
«Ἐν πλῷ», Ἀθήνα 2008, σσ. 33 – 36. Ὁ τίτλος τοῦ
πρωτοτύπου εἶναι: «Στόν παπα – Κάραν γιά τήν
κρίση τοῦ κόσμου»).

Ἱερός Ναός Ταξιαρχῶν Ὄσσας
ἀπό τή φθορά στήν ἀναγέννηση
Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Ὅσσας
ἔχει
μακραίωνη
καί
ἐξαιρετικά
ἐνδιαφέρουσα ἱστορία. Γενιές καί γενιές βαπτίστηκαν, παντρεύτηκαν, λειτουργήθηκαν καί
συμμετεῖχαν σέ κάθε μυστήριο τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας καί πίστης. Ἐδῶ λειτουργήθηκε καί
καλλιέργησε τό ἦθος καί τή βαθύτατη πίστη
της στόν Χριστό ἡ ἁγία νεομάρτυς Κυράννα.
Δυστυχῶς, στή μακραίωνη αὐτή ἱστορική διαδρομή, ὁ Ναός ὑπέστη φθορές ἀπό ἀκραῖα φυσικά φαινόμενα καί ἀνθρώπινες παρεμβάσεις, ἐνῶ
κατά καιρούς δέχθηκε ἀνακαινίσεις, ἐπισκευές
καί νεωτερισμούς μέχρι ἀλλοιώσεως τῶν στοιχείων του. Τά τελευταῖα χρόνια, ἡ εἰσροή ὑδάτων
ἀπό τή σκεπή στό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ ἔκρουσε
τόν κώνδωνα τοῦ κινδύνου, ὑποδεικνύοντας τήν
ἄμεση ἀνάγκη ἀποκατάστασης καί στεγανοποίησης τῆς παλαιᾶς ξύλινης κεραμοσκεπῆς του.
Ταυτόχρονα, ἐπισημάνθηκαν ἐργασίες πού θά
πρέπει νά πραγματοποιηθοῦν στό ἄμεσο μέλλον γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ἱστορικῆς καί
ἀρχιτεκτονικῆς φυσιογνωμίας τοῦ μνημείου.
Συντάχθηκε, ἔτσι, μιά συνολική μελέτη
ἀντιμετώπισης τῶν προβλημάτων, ἡ ὁποία σέ
πρώτη φάση ἀφορᾶ τήν ἐκτέλεση ἐργασιῶν στή
σκεπή τοῦ ναοῦ καί ἡ ὁποία ἐγκρίθηκε ἀπό τό
τοπικό συμβούλιο μνημείων κεντρικῆς Μακεδονίας. Σέ ὅλο τό φάσμα τῶν διαδικασιῶν καί
τοῦ ἔργου καθοριστική εἶναι ἡ συνεισφορά, ἡ
ἐμπειρία καί ἡ συνεργασία τοῦ ἐπιστημονικοῦ
καί λοιποῦ προσωπικοῦ τῆς 9ης ἐφορείας
Βυζαντινῶν
Ἀρχαιοτήτων
Θεσσαλονίκης.
Τόν τελευταῖο χρόνο γίνεται μιά ἀξιόλογη
προσπάθεια γιά τήν ἀποτακάσταση τοῦ Ναοῦ
τῶν Ταξιαρχῶν. Στήν ἱστορική αὐτή συγκυρία
καλοῦνται ὅλοι οἱ φίλοι τῆς Ὅσσας καί κάθε πολίτης νά στηρίξει μέ κάθε τρόπο τήν πρωτοβουλία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ἐξεύρεση

οἰκονομικῶν πόρων, ὥστε νά ὁλοκληρωθοῦν
οἱ ἐργασίες ἀποκατάστασης τοῦ Ναοῦ. Μέ
τή συνεισφορά μας βάζουμε ἕνα λιθαράκι στήν ἀνάδειξη ἑνός μεταβυζαντινοῦ μνημείου, πού καλούμαστε νά τό παραδώσουμε
ἀκέραιο καί αὐθεντικό στίς γενιές πού ἔρχονται.
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Ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ἐπισκόπου Πενταπόλεως
τοῦ Θαυματουργοῦ στήν Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
Μέσα σέ κλίμα κατανύξεως ἡ πόλις τοῦ Λαγκαδᾶ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Ἰωάννου.
ὑποδέχθηκε στίς 14 Ἰανουαρίου ἱερό λείψανο τοῦ Στή συνέχεια ἐτελέσθη Μέγας Ἀρχιερατικός
Ἁγίου Νεκταρίου ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Ἑσπερινός, στόν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ ΘεοφιλέΘαυματουργοῦ, πού φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή στατος Ἐπίσκοπος Θερμῶν κ.κ. Δημήτριος.
Ἁγίας Τριάδος, τήν ὁποία ἵδρυσε ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ.
Ὅλος ὁ κλῆρος καί ὁ λαός τῆς πόλεως καί τῆς Ἰωάννης στήν προσφώνησή του ἀναφέρθηκε
ἐπαρχίας Λαγκαδᾶ, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Σεβασμι- ἀφενός στήν προσωπικότητα καί τίς ἀρετές τοῦ
ώτατο
Μητροπολίτη
Ἁγίου καί ἀφετέρου
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί
ἐξέφρασε τή βαθύταΡεντίνης κ.κ. Ἰωάννη
τη εὐγνωμοσύνη του
συμπαραστατούμενον
καί τίς εὐχαριστίες
ἀπό τούς Θεοφιλεστάτου πρός τόν Σεβασμιτους Ἐπισκόπους Θεουώτατο
Μητροπολίτη
πόλεως κ.κ. ΠαντελεήὝδρας, Σπετσῶν καί
μονα καί Θερμῶν κ.κ.
Αἰγίνης κ.κ. Ἐφραίμ, ὁ
Δημήτριο, ὑποδέχθηκε
ὁποῖος ἀνταποκρίθηκε
τήν χαριτόβρυτη δεἄμεσα
στό
αἴτημα
ξιά χεῖρα τοῦ Ἁγίου
τῆς Μητροπόλεως καί
τοῦ αἰῶνος μας στήν
εὐλόγησε τή μεταφορά
πλατεία «Μητροπολίτῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ
του Σπυρίδωνος». Τό
Ἁγίου Νεκταρίου.
ἱερό λείψανο μετέφεΤό ἱερό λείψανο παρε ὁ πανοσιολογιώταρέμεινε γιά προσκύτος Ἀρχιμανδρίτης καί
νηση στό ΜητροπολιἹεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς
τικό Ναό μέχρι τίς 31
Μητροπόλεως Ὕδρας,
Ἰανουαρίου, ἐνῶ πλήθη
Σπετσῶν καί Αἰγίνης π.
πιστῶν καί εὐλαβῶν
Ὁ Σεβαμιώτατος ὑποδέχεται τό Ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου
Γρηγόριος Νανακούδης,
προσκυνητῶν
ἀπό πολλά
ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ.
ἐνῶ ἄγημα τοῦ στρατοῦ
μέρη τῆς πατρίδος μας
καί ἡ φιλαρμονική τοῦ Δήμου Λαγκαδᾶ ἀπέδωσαν προσῆλθαν, γιά νά προσκυνήσουν καί νά ζητήτίς πρέπουσες τιμές.
σουν τή βοήθεια, τήν προστασία καί τίς πρεσβεῖες
Τό ἱερό λείψανο μεταφέρθηκε μέ πομπή στόν τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, καἹερό Μητροπολιτκό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, θημερινά δέ τελοῦνταν στό Ναό Θεία Λειτουργία,
ὅπου καί ἐψάλη Δοξολογία χοροστατοῦντος τοῦ Παράκληση στόν Ἅγιο Νεκτάριο καί Ἀγρυπνία.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κρατώντας τήν χαριτόβρυτο δεξιά
χεῖρα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ

Πλήθη πιστῶν προσῆλθαν, διά νά προσκυνήσουν τό ἱερό λείψανο
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Ὁ Τίμιος Σταυρός καί ὁ Ἄραφος Χιτώνας τοῦ Κυρίου
ἀπό τήν Ἱερά Μονή Παντοκράτορος
στήν Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
Μέ λαμπρότητα καί σύμφωνα μέ τήν ρος τοῦ Ἁγίου Ὄρους πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ.
ἐκκλησιαστική τάξη,
μέ τήν παρουσία τοῦ π. Γαβριήλ, τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Μονῆς,
Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν καί πλήθους καθώς καί τούς πατέρες πού ἀπέστειλε ἡ Μονή ὡς
πιστῶν, πραγματοποιήθηκε στήν Ἱερά Μητρόπο- ἐκπροσώπους της, καί τόνισε ὅτι ἡ ἄφιξη τῶν πολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης ἡ ὑποδοχή τε- λυτίμων αὐτῶν θησαυρῶν τῆς πίστεώς μας στήν
μαχίου τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, καθώς Ἱερά Μητρόπολή μας ἀποτελεῖ γεγονός ὑψίστης
καί τεμαχίου τοῦ ἄραφου Χιτῶνος τοῦ Κυρίου ὡς πνευματικῆς σημασίας καί τόνισε τή σωστική ἀξία
καί τεμαχίου ἐκ τοῦ λίθου τοῦ Ζωοδόχου Τάφου τοῦ Τιμίου Ξύλου στή ζωή τοῦ χριστιανοῦ λέγοντας
ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
χαρακτηριστικά ὅτι διά
Παντοκράτορος Ἁγίου
μέσου τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ὄρους πρός ψυχικήν
Ἰησοῦ Χριστοῦ το «Ξύὠφέλειαν καί πνευμαλον τῆς παρακοῆς»
τικήν ἐνίσχυσιν τοῦ
ἔγινε
«Ξύλο
ζωῆς
λαοῦ τῆς Μητροπόλεκαί
σωτηρίας».Στήν
ώς μας.
ἀντιφώνησή του ὁ π.
Τά πολύτιμα προἈλέξιος, ἐκπρόσωπος
σκυνήματα ἐκόμισαν
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παὁ
Ἱερομόναχος
π.
ντοκράτορος,
ἀφοῦ
Ἀλέξιος καί ὁ μοναμετέφερε τίς εὐχές τοῦ
χός π. Νικόδημος. Ἡ
Καθηγουμένου καί τῶν
ὑποδοχή
πραγματοΠατέρων τῆς Μονῆς,
ποιήθηκε
μπροστά
ἐπαίνεσε τόν Σεβαστόν Ἱερό Ναό Κοισμιώτατο
Ποιμενάρμήσεως
Θεοτόκου
χη μας, γιά τήν πρωἀπό
τόν
Σεβασμιτοβουλία πού ἔλαβε,
ώτατο
Μητροπολίτη
νά κομισθεῖ ὁ Τίμιος
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί
Σταυρός στήν Ἱερά
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννη.
Μητρόπολη Λαγκαδᾶ,
Ὁ Σεβαμιώτατος ὑποδέχεται τόν Τίμιο Σταυρό.
Δίπλα του ὁ Ἱερομόναχος π. Ἀλέξιος
Κατόπιν τελέσθηκε ΔοΛητῆς καί Ρεντίνης πρός
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος Ἁγίου Ὄρους
ξολογία καί ἀκολούθως
ἁγιασμό καί ἐνίσχυση
Ἑσπερινή Προηγιασμέτῶν πιστῶν τῆς ἐπαρχίας
νη Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιω- μας.Τά ἱερά Θησαυρίσματα τῆς πίστεώς μας
τάτου Μητροπολίτου μας.
ἀναχώρησαν ἀπό τό Ναό τήν Κυριακή 20 Μαρτίου
Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του εὐχαρίστησε μετά τόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό, στόν ὁποῖο
τόν καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτο- χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας.

Ὁ Τίμιος καί Ζωοποιός Σταυρός,
τεμάχιον τοῦ ἀρράφου χιτῶνος τοῦ Κυρίου
καί τεμάχιον ἐκ τοῦ λίθου τοῦ Παναγίου Τάφου

Θυμίαμά σοι προσφέρομεν,
Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν
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Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο καί
Θεολογική - Ἁγιολογική Ἡμερίδα στήν Ὅσσα, γιά τά
260 ἔτη ἀπὸ τὸ Μαρτύριο τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Κυράννης
Μὲ Ἀρχιερατικὸν Συλλείτουργον ξεκίνησε τὸ
διήμερο, λατρευτικῶν καὶ ἑορτίων ἐκδηλώσεων
πρὸς τιμήν τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυράννης προεξάρχοντος τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τῆς
Ἱερᾶς Λιτανείας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων Νεαπόλεως καὶ Θάσου κ.κ. Προκοπίου καί συλλειτουργούντων
τῶν Σεβασμιωτάτων Ἱερισσοῦ,
Ἁγίου
Ὄρους
καὶ Ἀρδαμερίου
κ.κ. Νικοδήμου,
Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου
κ.κ.
Παντελεήμονος,
Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου, καὶ τῶν
Θεοφιλεστάτων
Ἐπισκόπων Θεουπόλεως
κ.κ.
Παντελεήμονος, Θερμῶν κ.κ.
Δημητρίου
καὶ
τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου
μας
Μητροπολίτου
Λαγκαδᾶ, Λητῆς
καὶ Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννου.
Παρέστησαν ἀκόμη
ὁ
Περιφερειάρχης
Κεντρικῆς
Μακεδονίας
κ.
Παν.
Ψωμιάδης, ὁ Δήμαρχος Λαγκαδᾶ κ.
Ἰωάννης
Ἀνα
στασιάδης, μέλη
τοῦ
Δημοτικοῦ
Συμβουλίου, καὶ
ἀντιπ ροσωπεία
τῶν μαθητῶν τοῦ σχολείου τῆς περιοχῆς, καθὼς
καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατικῆς Ἀναγεννήσεως
κ. Στ. Παπαθεμελῆς. Οἱ ἑόρτιες ἐκδηλώσεις συνεχίστηκαν τὸ ἀπόγευμα μὲ μέγα Ἀρχιερατικὸν
Ἑσπερινὸν καὶ Ἱερὰν Ἀγρυπνίαν πρὸς τιμὴν τῆς
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Ἁγίας Κυράννης καὶ ὁλοκληρώθησαν τὸ πρωὶ
μὲ Ἐπιστημονικὴν Θεολογικὴν –Ἁγιολογικὴν
Ἡμερίδα μὲ θέμα τὰ «260 ἔτη ἀπὸ τὸ μαρτύριον
τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυράννης».
Τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ.
Βαρθολομαῖον ἐξεπροσώπησε ὁ Παναγιώτατος
Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης
κ.κ. Ἄνθιμος, ὁ
ὁποῖος ἀνέγνωσε
τὸ
σεπτὸν
Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ὸ ν
Μήνυμα καὶ κήρυξε τὴν ἔναρξιν
τῶν
ἐργασιῶν
της, ἐνῶ τὸν
Μακ αριώτατον
Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος
κ.κ. Ἱερώνυμον
Β’
καὶ
τὴν
Ἱερὰν Σύνοδον
ἐξ
 επροσώπησε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρῶν καὶ
Νιγρίτης
κ.κ.
Θεολόγος,
ὁ
ὁποῖος ἀνέγνωσε
τὸ μήνυμα τοῦ
Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου.
Παρέστησαν,
ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης
Ἱερισσοῦ, Ἁγίου
Ὄρους
καὶ
Ἀρδαμερίου κ.κ.
Νικόδημος
καὶ
οἱ Θεοφιλέστατοι
Ἐπίσκοποι
Θεουπόλεως κ.κ.
Παντελεήμων καὶ Θερμῶν κ.κ. Δημήτριος. Ἐπίσης,
πλῆθος καθηγητῶν πανεπιστημίου, κληρικῶν,
ἐκπαιδευτικῶν καὶ λαοῦ. Χαιρετισμούς ἀπηύθυνε
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Ἰωάννης,
καθὼς καὶ ὁ Ἀντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Χα-

Ἀπό τό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Κυράννης Ὄσσης

ριτωνίδης,
ἐκπροσωπώντας
τὸν
Δήμαρχον
Λαγκαδᾶ.
Τὸ ἐπιστημονικὸν τμῆμα τῶν εἰσηγήσεων τῆς
ἡμερίδος κάλυψαν, μὲ τὴν ἔμπειρη προεδρία τοῦ
Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.
καθ. κ. Μιχαὴλ Τρίτου, οἱ καθηγητὲς Ἀρχιμ. Νικόδημος Σκρέττας, μὲ θέμα «Νεομάρτυρες καὶ σύγχρονος κόσμος», κ. Τρύφων Τσομπάνης μὲ θέμα

«Ἀσματικὲς Ἀκολουθίες εἰς τὴν μνήμην τῆς Ἁγίας
Νεομάρτυρος Κυράννης» καὶ ὁ κ. Σωτήριος Μπαλατσούκας μὲ θέμα «Νεομαρτυρολογικά. Ἀναφορὲς
εἰς τὸν Βίον τῆς Ἁγίας Κυράννης».
Μετὰ τὸ πέρας τῶν εἰσηγήσεων ἀκολούθησε
συζήτησις μὲ ἐρωτήσεις ποὺ ἀπηύθυνε τὸ κοινὸ
πρὸς τοὺς ὁμιλητὲς τῆς ἡμερίδος σχετικὲς μὲ τὰ
θέματα τὰ ὁποῖα ἐκεῖνοι κάλυψαν.

Στιγμιότυπα ἀπό τήν λιτανείαν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Κυράννης
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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγος
ἀνέγνωσε τό μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου
καί ἐκπροσώπησε τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἄνθιμος,
ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου,
ἀνέγνωσε τό μήνυμα τοῦ Πατριάρχου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κηρύσσει τήν ἔναρξι τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἡμερίδος
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Ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἄνθιμος, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί

Ἀρδαμερίου κ. Νικόδημος καί Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος, ὁ Θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Θερμῶν κ. Παντελεήμων
καί ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τοῦ ἰδιαιτέρου γραφείου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Πλάτων Κρικῆς

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἡμερίδος κ. Μιχαήλ Τρίτος καί οἱ ὁμιλητές τῆς ἡμερίδος
Ἀρχιμ. Νικόδημος Σκρέττας, Τρύφων Τσομπάνης καί Σωτήριος Μπαλατσούκας
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Ἐγκαίνια τοῦ Πολυδυνάμου Πνευματικοῦ Κέντρου
« Ἡ Ἁγία Κυράννα »

Μέ ξεχωριστή χαρά καί συγκίνηση ὑποδέχθηκε
ὁ Λαγκαδᾶς τόν Προκαθήμενο τῆς Ἑλλαδικῆς
Ἐκκλησίας, τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο τόν Β’.
Ὁ Μακαριώτατος, συνοδευόμενος ἀπό τόν Ποιμενάρχη μας, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννη, ἔτυχε
τῆς ὑποδοχῆς τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ στήν περιοχή τῶν
Λαγυνῶν, ὅπου εὑρίσκεται τό Προσκύνημα τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου.
Ἀκολούθως, ὁ Μακαριώτατος, ἀφοῦ ξεναγήθηκε στόν ὑπό ἀνέγερσιν Βρεφονηπιακό Σταθμό
καί στό Μουσεῖο Λειτουργικῆς Παραδόσεως καί
Πολιτισμοῦ «Φάρος», ὁδηγήθηκε στό Πνευματικό
Κέντρο Νεότητος «Ἡ Ἁγία Κυράννα».
Ἐκεί τόν ὑποδέχθηκαν ἡ σεπτή χορεία τῶν
Ἀρχιερέων, ὁ Ἱερός Κλῆρος, οἱ Τοπικές Ἀρχές καί
σύμπας ὁ εὐσεβής λαός τῆς Μητροπόλεώς μας. Ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος τέλεσε μέσα σέ κλίμα κατάνυξης
τόν Ἁγιασμό τῶν ἐγκαινίων τοῦ νέου Πολυδυνάμου Πνευματικοῦ Κέντρου Νεότητος, μέ τή συμμετοχή τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων Θεσσαλονίκης κ.κ.
Ἀνθίμου, Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ.κ. Προ-
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κοπίου, Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου
κ.κ. Νικοδήμου, Μιλήτου κ.κ. Ἀποστόλου, Σερρῶν
καί Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου, Σιδηροκάστρου κ.κ.
Μακαρίου, Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ.κ. Ἱεροθέου,
Βρεσθένης κ.κ. Θεοκλήτου, Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεήμονος καί Θερμῶν κ.κ. Δημητρίου.
Ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας παρευρέθησαν ὁ Περιφερειάρχης Κεντρικῆς Μακεδονίας κ. Παναγιώτης
Ψωμιάδης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Ἀπόστολος
Τζιτζικώστας καθώς καί οἱ βουλευτές κ. Σάββας
Ἀναστασιάδης, καί κ. Θεόδωρος Καράογλου.
Στήν προσφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας εὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατο
γιά τήν ξεχωριστή τιμή τῆς παρουσίας του καί
στή συνέχεια περιέγραψε τίς δραστηριότητες,
πού ἀναπτύσσει τό Πνευματικό Κέντρο Νεότητος (Φροντιστηριακά μαθήματα ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας, Σχολή Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς, Σχολή Ἁγιογραφίας καί Σχολή Γονέων). Ἀκολούθως, ὁ Δήμαρχος Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης
Ἀναστασιάδης καλωσόρισε τόν Μακαριώτατο καί
τόν εὐχαρίστησε γιά τήν τιμή πού ἐπεφύλαξε στήν
πόλη τοῦ Λαγκαδᾶ μέ τήν ἐπίσκεψή του.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος
τελεῖ τόν ἁγιασμό τῶν ἐγκαινίων τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου

Ὁ Δήμαρχος Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης Ἀναστασιάδης κόβει τήν κορδέλλα τῶν, ἐγκαινίων παρουσίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου , τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου
καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ.κ. Προκοπίου.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ξεναγεῖ τόν Μακαριώτατο
στούς χώρους τοῦ Πολυδυνάμου Πνευματικοῦ Κέντρου

Ἀπό τήν ἑπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου στό Προσκύνημα τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου στό Δερβένι

Στήν ὁμιλία του ὁ Μακαριώτατος, ἀφοῦ
εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας
γιά τήν πρόσκληση, τόν συνεχάρη γιά τό πολυσχιδές ἔργο, πού ἔχει ἀναπτύξει σέ τόσο σύντομο
χρονικό διάστημα. Ἰδιαίτερα συγκινημένος ἀπό τή
θερμή παρουσία τῶν πιστῶν, τόνισε πώς τό ἔργο
αὐτό τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου δέν εἶναι μόνο πολιτισμικό καί πολιτιστικό ἀλλά καί ἀναπτυξιακό.
Συνεχίζοντας ὑπογράμμισε ὅτι ἡ κρίση, τήν ὁποία
διέρχεται ἡ χώρα μας, καθώς καί οἱ κάθε μορφῆς
κρίσεις, ἀντιμετωπίζονται μέ ἀρχές καί ἀξίες, οἱ
ὁποῖες στεριώνουν μόνο ὅταν ὑπάρχει πνευματικό

ὑπόβαθρο.
Ἀναφερόμενος στήν Ἁγία Κυράννα, στήν
ἱερά μνήμη τῆς ὁποίας εἶναι ἀφιερωμένο τό νέο
Πνευματικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας, τόνισε
πώς τό μαρτύριο εἶναι πράξη φανέρωσης τῆς
ἀλήθειας.
Στό τέλος τῆς ἐκδήλωσης ἔγιναν τά
ἀποκαλυπτήρια τῆς μαρμάρινης πλάκας τῶν
ἐγκαινίων, ἐνῶ στή συνέχεια ὁ Μακαριώτατος
ξεναγήθηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
μας στούς ἀνακαινισμένους χώρους τοῦ Κέντρου
Νεότητος.
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Ὁ Μακαριώτατος ἀναγιγνώσκει τήν ἀναμηστική πλάκα τῶν ἐγκαινίων

Ὁ Μακαριώτατος μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας στό Μητροπολιτικό Μέγαρο, ὅπου ἀντάλλαξαν εὐχές καί ἀναμνηστικά δῶρα

Ἀναμνηστική φωτογραφία ἀπό τήν ἔλευση τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν

27

Στιγμιότυπα ἀπό τήν ἔλευση τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τόν Λαγκαδᾶ
διά τά ἐγκαίνια τοῦ Πολυδύναμου Πνευματικοῦ Κέντρου
«Ἡ Ἁγία Κύράννα»
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Τό ἅγιο Δωδεκαήμερο στήν
Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης

Στίς 23 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος παρέδωσε στήν Διευθύντρια τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Λαγκαδᾶ κ. Ὄλγα Βασιλειάδου καί στήν
ἀντιπροσωπεία τῶν μαθητῶν τοῦ Σχολείου σειρά παιδαγωγικῶν καί μορφωτικῶν βιβλίων γιά
τήν νεοϊδρυθεῖσα Βιβλιοθήκη τοῦ Σχολείου. Τήν
ἑπομένη, παραμονή τῶν Χριστουγέννων, ἀπό νωρίς
τό πρωΐ ἐπισκέφθηκαν τόν Σεβασμιώτατο γιά νά τόν
εὐχηθοῦν καί νά τοῦ ποῦν τά κάλαντα δεκάδες παιδιά τῆς πόλεως Λαγκαδᾶ, τοπικοί φορεῖς, πολιτιστικοί σύλλογοι, οἱ Διοικητές τῶν Στρατιωτικῶν Μονάδων τῆς Περιοχῆς μέ ἀντιπροσωπεῖες στρατιωτῶν.
Ἐνῶ κατά τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας χοροστάτησε στόν Ὄρθρο

καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, κατά
τήν διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε τόν π. Παντελεήμονα Καλπιτζῆ καί τοῦ ἀπένειμε τό ὀφφίκιο τοῦ
ἀρχιμανδρίτου.
Στίς 26 καί 27 Δεκεμβρίου συμμετεῖχε στίς λατρευτικές
ἐκδηλώσεις
τοῦ
πανηγυρίζοντος
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Στεφάνου Ἀρναίας
προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ,
Ἁγ. Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ.κ. Νικοδήμου. Ἐνῶ
τήν παραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς δέχθηκε στό Μητροπολιτικό Μέγαρο πλῆθος ἱερέων, πιστῶν καί
παιδιῶν καί ἀντάλλαξε μαζί τους τίς καθιερωμένες εὐχές. Στή συνέχεια, παρουσία τοῦ Βουλευτοῦ

Μέ τόν Ταξίαρχο τῆς 34ης Μ/Κ Ταξιαρχίας
κ. Πέτρο Γεωργίου, μέ τόν ὁποῖον ἀντήλλαξαν
εὐχές γιά τό Νέο Ἔτος.

Μέ στρατιῶτες, οἱ ὁποῖοι ἔψαλαν τά κάλαντα
τῶν Χριστουγέννων
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Ὁ Σεβασμιώτατος εὐλογῶν τήν βασιλόπιττα
κ. Σάββα Ἀναστασιἀδη, τοῦ Δημάρχου Λαγκαδᾶ κ.
Ἰωάννη Ἀναστασιάδη, τῶν τοπικῶν, ἀστυνομικῶν
καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν, ἱερέων, μοναχῶν καί
μοναζουσῶν καθώς καί πολλῶν πιστῶν πραγματοποιήθηκε ἡ κοπή τῆς βασιλόπιτας. Τό ἀπόγευμα
τῆς ἴδιας ἡμέρας προεξῆρχε στόν ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγ. Βασιλείου τῆς Βασιλειάδος. Τήν ἑπομένη ἐλειτούργησε στόν Μητροπολιτκό Ναό τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς καί παρουσία ὅλων
τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν ἐτέλεσε τήν Δοξολογία ἐπί τῇ
ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἔτους.
Τὴν Πέμπτη 06.01.2011 ἐτελέσθη ὄρθρος καὶ
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ἐν συνεχείᾳ πραγματοποιήθηκε ἡ τελετὴ τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ
στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς
Λαγκαδᾶ, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννου.
Ἐν συνεχείᾳ καὶ ὥρα 11:00 π.μ ἔγινε ἡ κατάδυσις
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸ δημοτικὸ κολυμβητήριο τοῦ
Λαγκαδᾶ. Μετά τὸ τέλος τῆς τελετῆς καὶ ὥρα 12:30,
λεωφορεῖα μετέφεραν τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα
στὴν Λίμνη Βόλβη, ὅπου παρέστη ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας γιά τὴν κατάδυσιν τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ.

Μέ παιδιά πού τραγούδησαν τά κάλαντα τήν
παραμονή τῶν Χριστουγέννων

Ἀπό τά Θεοφάνεια στή λίμνη Βόλβη.
Ὁ Σεβασμιώτατος εὐλογεῖ τόν κ. Ἀθανάσιο Πετρίδη, ὁ ὁποῖος
ἔπιασε τόν Σταυρό στά παγωμένα νερά τῆς Λίμνης

Ἡ φιλαρμονική τοῦ Δήμου Λαγκαδᾶ εἶπε μέ τόν δικό της
τρόπο τά κάλαντα στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας
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Ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
Μέ ἱεροπρέπεια καί ξεχωριστή λαμπρότητα
ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τοῦ Τιμίου καί Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου εἰς τήν
Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης.
Ἀρχιερατικό συλλείτουργο ἐτελέσθη εἰς τόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας, Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
κ.κ. Ἰωάννου, ὁ ὁποῖος ἄγει τά ὀνομαστήριά του.
Εἰς τήν Θεία Λειτουργία παρέστησαν
ἱερουργοῦντες οἱ Μητροπολίτες Ἱερισσοῦ, Ἁγίου
Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ.κ. Νικόδημος, Λαρίσης
καί Τυρνάβου κ.κ. Ἰγνάτιος, Σερρῶν καί Νιγρίτης
κ.κ. Θεολόγος, Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί
Μήλου κ.κ. Δωρόθεος, Σιδηροκάστρου κ.κ. Μακάριος, καθώς καί οἱ Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως
κ.κ. Παντελεήμων καί Θερμῶν κ.κ. Δημήτριος.
Τόν Θεῖο Λόγο ἐκήρυξε Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ.κ. Δωρόθεος, ὁ ὁποῖος ἐξῆρε τήν
ἁγία μορφή τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί εὐχήθηκε,
ἐκ μέρους τῆς χορείας τῶν Ἀρχιερέων, στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας.
Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
κ.κ. Ἰωάννης εὐχαρίστησε τούς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς,
οἱ ὁποῖοι μέ τήν παρουσία τους καί τήν συμπροσευχή τους λάμπρυναν τήν ὀνομαστική του ἑορτή
καί εὐχήθηκε στόν Δήμαρχο Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννη
Ἀναστασιάδη γιά τήν ὀνομαστική του ἑορτή.
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Ἀκολούθως, οἱ Ἀρχιερεῖς, συνοδείᾳ τοῦ ἱεροῦ
κλήρου, τοῦ εὐσεβοῦς λαού καί τῶν ἀρχόντων τῆς
πόλεως, ὁδηγήθηκαν εἰς τήν Αἴθουσα τοῦ Θρόνου,
ὅπου καί εὐχήθηκαν στόν Σεβασμιώτατο.
Ἐν συνεχείᾳ μετέβησαν εἰς τήν περιοχή τῶν
Λουτρῶν Λαγκαδᾶ, ὅπου καί ἐθεμελιώθη ὁ πρός
ἀνέγερσιν Ἱερός Ναός τῶν Θεοφανείων καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου.
Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος παρέθεσε ἐπίσημο
γεῦμα εἰς τό ὁποῖο συμμετεῖχαν παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα τῶν πολιτιστικῶν συλλόγων τῆς περιοχῆς Λαγκαδᾶ.

Ἀπό τήν θεμελίωση τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Θεοφανείων καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου.
Διακρίνονται ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, ὁ Δήμαρχος Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης Ἁναστασιάδης
καί οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ.κ. Νικόδημος, Σύρου κ.κ. Δωρόθεος, Σερρῶν καί
Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγος και Σιδηροκάστρου κ.κ. Μακάριος
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Ἀπό τήν τελετή τῆς θεμελίωσης τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ
τῶν Θεοφανείων καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου
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Πλήθη πιστῶν προσῆλθαν διά νά εὐχηθοῦν τόν ἑορτάζοντα Ποιμενάρχη τους

Χορωδεῖες καί Παραδοσιακά συγκροτήματα τίμησαν τόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
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Μέ τόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἄνθιμο
τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ι.Μ.Θ. π. Στέφανο Τόλιο,
τόν Γεν. Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Ι.Μ.Θ.
π. Δαβίδ Τζουμάκα καί
κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Μέ τόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης
κ.κ. Ἄνθιμο καί νέους τῆς ἐπαρχίας τοῦ Λαγκαδᾶ

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας δέχτηκε εὐχές ἀπό τόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἄνθιμο
καί τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμονα,
Καστορίας κ.κ. Σεραφείμ, Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ.κ. Ἱερόθεον

Μέ τούς κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
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Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας
στὴν Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης
Μὲ ξεχωριστὴ χαρὰ καὶ λαµπρότητα γιορτάστηκε, στὸν σεπτὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ, ἡ Κυριακή της Ὀρθοδοξίας
καὶ ἡ µνήµη τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων
εἰκόνων.
Στὸ λαµπρὸ πανυγηρικὸ συλλείτουργο τῆς
ἑορτῆς προέστη ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ. κ. Ἰωάννης.
Τὸν ἄµβωνα τῆς ἑορτασίµου ἡµέρας ἐλάµπρυνε
µἐ τὴν παρουσία του καὶ τὸν µεστό του λόγο ὁ
ἐλλογιµώτατος καθηγητὴς καὶ κοσµήτορας τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Μιχαὴλ Τρίτος,
ὁ ὁποῖος καὶ ἐτόνισε τὴν σχέση τῆς Ὀρθοδοξίας µε
τὸ Γένος καὶ τοῦ Χριστιανισµοῦ µε τὸν Ἑλληνισµὸ
στὴν δραµατικὴ διαχρονία τους καὶ τὴν µαρτυρικὴ
συµπόρευσή τους.
Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι µέγεθος οἰκουµενικό ποὺ ὑπερνικᾶ τοπικισµοὺς καὶ ἐθνοφυλετισµοὺς ἀποτελώντας
τὸν πνευµατικὸ καταλύτη τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς ταυτότητας τοῦ Γένους.
Ὁ ἑορτασµὸς τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ἔκλεισε µέ τὴν συγκινητικὴ λιτάνευση τῶν Ἁγίων Εἰκόνων
καὶ τῶν ἱερῶν Λειψάνων ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀναγνωσθέντος σὲ στάσεις τρεῖς τοῦ συµβόλου τῆς
Πίστεως καὶ τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας.
Κλείνοντας τὴν ὅλη τελετὴ ὁ Σεβασµιώτατος εὐχαρίστησε τὸν ὁµιλητή, ἐπήνεσε τὸν παριστάµενο
λαὸ καὶ εὐχήθηκε πατρικὰ ἡ Ὀρθοδοξία µας νὰ µεταστοιχειώνεται
καθηµερινὰ σὲ Ὀρθοπραξία.
Ἐπεκτείνοντας τὸν λόγο τοῦ ὁµιλητοῦ διερωτήθηκε καὶ ὁ ἴδιος τὸ ποῦ
θὰ εὑρίσκετο σήµερα τὸ Γένος µας καὶ ὁ εὐρύτερος χῶρος γύρω ἀπὸ τὴν
πατρίδα µας χωρὶς τὴν Ὀρθοδοξία.
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Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν στόν Μητροπολιτικό Ναό
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ - Θεσσαλονίκης
Τό Σάββατο 19 Μαρτίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης, προσκεκλημένος
τοῦ Παναγιωτάτου
Μητροπολίτου
Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου, παρέστη
στόν πανηγυρίζοντα
Μητροπολιτικό Ναό Θεσσαλονίκης, χοροστάτησε
στόν ἑσπερινό τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Παλαμᾶ Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, ὅπου καί ἐκήρυξε τόν Θεῖο Λόγο,
ἀναφερόμενος στήν προσωπικότητα
καί τά θαύματα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου.
Στὸν Πανηγυρικό Ἑσπερινό ἔλαβε
μέρος καί ὁ Θεοφιλέστατος Μητροπολίτης Θερμῶν κ.κ. Δημήτριος.
Τὴν ἑπομένη Β΄ Κυριακή τῶν
Νηστειῶν συμμετεῖχε στό Ἀρχιερατικό
Συλλείτουργο καί στή Λιτανεία ποὺ τελέστηκε μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονικής
κ.κ. Ἀνθίμου καί συλλειτουργοῦντος
τοῦ Θεοφιλεστάτου
Μητροπολίτου
Θερμῶν κ.κ. Δημητρίου.
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Στιγμιότυπα ἀπό τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία καί τή Λιτανεία
προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου
καί συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννη καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θερμῶν κ.κ. Δημητρίου, στὸν πανηγυρίζοντα
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Θεσσαλονίκης
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, τήν Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν
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Ἡ Διπλή ἑορτή τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῆς Ἐθνικῆς Παλλιγενεσίας

Ὁ Σεβασμιώτατος χοροστατῶν εἰς τόν
ἑσπερινό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ

Ὁ Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης
κ. Ἀθανάσιος Καραθανάσης

Μὲ ἰδιαίτερη λαµπρότητα γιορτάσθηκε στὸν
Λαγκαδᾶ ἡ διπλὴ Ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ καὶ τῆς
Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Οἱ ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν
στὶς 24/03/2011 µὲ τὸν ἑσπερινό τοῦ Εὐαγγελισµοῦ
τῆς Θεοτόκου ποὺ τελέσθηκε στὸν ἱερὸ ναὸ
τοῦ Περιβολακίου καὶ στὸν ὁποῖο προεξῆρχε ὁ
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς
καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης. Κατόπιν, στὴν αἴθουσα
ἐκδηλώσεων τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, ἔλαβε
χώρα ἑόρτια ἐκδήλωση, στὴν ὁποία ὁµιλητὴς ἦταν
ὁ Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης κ. Ἀθανάσιος Καραθανάσης µέ θέµα: «Τὸ
Γένος στὴν τουρκοκρατία καὶ τὸ 1821».Ὁ ὁµιλητὴς
ἀναφέρθηκε στὴ διαχρονικὴ ἑνότητα Ἐκκλησίας
καὶ Ἔθνους καὶ ἀπάντησε µἐ ἐπιχειρήµατα στοὺς
σηµερινοὺς διαστρεβλωτὲς τῆς ἱστορίας.
Στὴ συνέχεια τὰ χορωδιακὰ σχήµατα τῆς ἐνορίας
τῶν Λαγυνῶν καὶ τοῦ Πολιτιστικοῦ ὀργανισµοῦ
ΜΥΓΔΟΝΙΑ παρουσίασαν ἐπίκαιρα τραγούδια,
ἐνῶ τὰ χορευτικὰ τµήµατα τῶν πολιτιστικῶν
συλλόγων Ἀσκοῦ, Εὐαγγελισµοῦ καὶ ΜυγδονίαςΛαγκαδᾶ παρουσίασαν παραδοσιακοὺς χοροὺς
ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.
Ὁ Σεβασµιώτατος, τέλος, κλείνοντας τὴν
ἐκδήλωση εὐχήθηκε ἡ Ὑπέρµαχος Στρατηγός,
ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἡ Μητέρα τοῦ γένους τῶν
ἀνθρώπων καὶ τῆς πατρίδος µας, νὰ σκέπει, νὰ
στηρίζει καί νὰ φωτίζει τὸ νοῦ καὶ τὶς καρδιὲς
ὅσων ἀγωνίζονται σ΄ αὐτοὺς τοὺς χαλεποὺς καὶ
κρίσιµους καιροὺς, ὥστε νὰ ὁδηγηθοῦµε σὲ ἡµέρες
καλύτερες καὶ εὐτυχέστερες.

Στιγμιότυπο ἀπό τήν ἐκδήλωση τής Ἐθνικῆς Ἐπετείου τοῦ 1821
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Οἱ ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἐπέτειο κορυφώθηκαν στὶς 25/03/2011, ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ
µὲ τήν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, στὴν
ὁποία προεξῆρχε ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης.
Στὸν κατάµεστο Μητροπολιτικὸ Ναὸ, παρουσία
ὅλων τῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου, τῶν φορέων πολιτισµοῦ
καὶ τῆς µαθητιώσας νεολαίας, τὸν πανηγυρικό τῆς
ἡµέρας ἐκφώνησε ἡ ἐκπαιδευτικὸς κα Θωµαΐδου
Χαρά ἡ ὁποία ἀναφέρθηκε στὰ «δύο χαῖρε» τῆς
ἑορτῆς καὶ τόνισε ὅτι ἡ ἱστορία τῶν λαῶν γράφεται
ἀπὸ ἀνθρώπους τῆς θυσίας καὶ µὲ τὸ αἷµα
τῶν ἀγωνιστῶν. Ὑπογράµµισε τὴν συµβολὴ τῆς
Ἐκκλησίας, τῶν δασκάλων τοῦ γένους, τῶν λογίων,

τῶν κλεφταµαρτωλῶν στὴν µεγάλη ἰδέα τῆς
Ἐπανάστασης καὶ στὸ αἴσιο ἀποτέλεσµά της.Ὁ
Σεβασµιώτατος, συγχαίροντας τὴν ὁ µιλήτρια καὶ
τὸν λαὸ γιὰ τὴν παρουσία τους, τόνισε ἰδιαίτερα τὸν
διπλὸ χαρακτήρα τῆς ἑορτῆς, τὴν γιορτὴ τῆς «πίστης
καὶ τῆς λευτεριᾶς», καὶ ὑπογράµµισε ὅτι τὸ κεφάλαιο
τῆς σωτηρίας, ποὺ ξεκίνησε µὲ τὸν Εὐαγγελισµό,
ἐνίσχυσε τὸ φρόνηµα τῶν Ἑλλήνων
καὶ στὴν
ἐπανάσταση, γιατὶ εἶχαν πλέον τὴν βεβαιότητα
τοῦ λόγου τοῦ Ἀρχαγγέλου «οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ
τῷ Θεῶ πᾶν ρῆµα». Κλείνοντας τὴν ὁµιλία του ὁ
Ποιµενάρχης µας σηµείωσε ὅτι πρέπει καὶ πάλι
νὰ κρατήσουµε ψηλὰ τὴ σηµαία καὶ τὸ λάβαρο τῆς
Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδας καὶ νὰ µείνουµε πιστοὶ στὰ
διδάγµατα τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821.
Κατόπιν µετέβησαν στὸ χῶρο τοῦ Ἡρώου Λαγκαδᾶ,
ὅπου ὁ Σεβασµιώτατος Ποιµενάρχης µας τέλεσε
ἐπιµνηµόσυνη δέηση στὴν µνήµη τῶν πεσόντων
ἡρώων. Ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνων καὶ
ἀµέσως µετὰ πραγµατοποιήθηκε ἡ παρέλαση σὲ
κεντρικὴ ὁδὸ τῆς πόλεώς µας.

Ἀπό τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί τήν ἐπίσημη Δοξολογία
στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς, τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
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Ἡ Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως στήν
Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
Στίς 27 Μαρτίου, Κυριακή Γ΄ τῶν Νηστειῶν, ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χοροστάτησε
στόν Ὄρθρο, ἐτέλεσε τῆς προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί προεξῆρχε στήν Θεία Λειτουργία
στόν κατάμεστο περικαλῆ Ἱερό Ναό τῶν Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀσσήρου.
Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε
στήν ἱστορία τοῦ Σταυροῦ καί τόνισε πώς «στόν
Σταυρό τοῦ Κυρίου προσβλέπουμε μέ ἐμπιστοσύνη
καί ἐλπίδα. Ἀπό ἐκεῖνον ἀντλοῦμε θάρρος καί
ἀνδρεία, τόλμη καί ἡρωϊσμό. Ἡ Ἐκκλησία βιώνει
τό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, διακηρύσσει καί λιτανεύει
τό Σταυρό. Καί τοῦτο διότι τιμῶντας τό Σταυρό,
προσκυνοῦμε τόν Ἐσταυρωμένο. Ἀναγνωρίζουμε
τό μέγεθος τῆς θυσίας, πού ὁ Χριστός ὑπέστη γιά
τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων».
Στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας χειροθέτησε
Ἀναγνῶστες τόν ἀρχιτέκτονα κ. Φίλιππο Καλλία
καί τόν φοιτητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
κ. Παναγιώτη Γιάννη
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Βιβλιοπαρουσίαση
«Ἰωάννης Καποδίστριας - ὁ Ἅγιος τῆς πολιτικῆς»

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης, σὲ συνεργασία μὲ τὸν Δῆμο Λαγκαδᾶ,
διοργάνωσε ἐκδήλωση, στὶς 2 Μαρτίου 2011, στὴν
αἴθουσα «Μυγδονία» τῶν Λουτρῶν Λαγκαδᾶ,
μὲ ἀφορμὴ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ κ.
Ἰωάννη Κορνιλάκη «Ἰωάννης Καποδίστριας ὁ
Ἅγιος τῆς πολιτικῆς» ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῶν
180 χρόνων τόσο ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ ἑλληνικοῦ
κράτους ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν θλιβερὴ ἡμέρα τῆς δολοφονίας τοῦ πρώτου κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Λαγκαδᾶ,Λητῆς
καὶ Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννης,στὴν
ἐναρκτήρια ὁμιλία
τοῦ,
τόνισε
ὅτι
ἀφενὸς οἱ ἐπιστολὲς
τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια ἀποτελοῦν
μεγάλο
θησαυρὸ
καὶ παρακαταθήκη
καὶ ἀφετέρου ὅτι
ἡ προσωπικότητά
του ἀποτελεῖ πρότυπο
ἔμπνευσης
γιὰ
τοὺς
ἑκάστοτε
κυβερνῆτες.
Ἀκολούθως, ὁ Δήμαρχος Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης
Ἀναστασιάδης, μίλησε γιὰ τὴν ἐξέχουσα προσωπικότητα τοῦ πρώτου Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος
καὶ ἀναφέρθηκε μὲ συντομία
στὸ ἔργο του.
Ὁ ἀρχιμανδρίτης π. Γεώργιος Ἀλευράς, καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γεννεσίου τῆς Θεοτόκου
Καρδίτσας καὶ Πρόεδρος τῆς μὴ κερδοσκοπικῆς
ὀργάνωσης «Ἐλαία», ποὺ ἔχει ἀναλάβει τὸ ἔργο τῆς
ἔκδοσης τῶν ἐπιστολῶν, ἐπεσήμανε χαρακτηριστικὰ
ὅτι ὁ λόγος τοῦ Καποδίστρια ἔχει πνεῦμα ἅγιο.
Κεντρικὸς ὁμιλητής τῆς ἐκδήλωσης ἦταν ὁ
συγγραφέας τοῦ βιβλίου κ. Ἰωάννης Κορνιλάκης, διευθύνων σύμβουλος τῆς ΕΛΑΙΑ ΑΜΚΕ.
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Μεταξὺ ἄλλων καὶ σὲ κλίμα συγκίνησης
εὐχαρίστησε τὸν Μητροπολίτη μας
γιὰ την
εὐκαιρία ποὺ τοῦ ἔδωσε νὰ ἀναφερθεῖ στὴν πορεία τοῦ πολύμοχθου καὶ πολυσέλιδου ἔργου
τῆς ἔκδοσης τῶν 135 ἀπὸ τὶς 930 σωζόμενες
ἐπιστολὲς τοῦ πρώτου κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος.
Σημαντικὸ σημεῖο τῆς ἀξιόλογης αὐτῆς βραδιᾶς
ὑπῆρξε ἡ ἀνάγνωση μίας ἐπιστολῆς τοῦ Καποδίστρια, στὴν ὁποία μὲ παρρησία ἀναγνώριζε
ὅτι τὸ σπουδαιότερο χρέος του πρὸς τὸ Ἔθνος
ἦταν νὰ προμηθεύσει τὴ διδασκαλία τῆς πίστεως.
Τὴν
ἐκδήλωση
ἔκλεισε
ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς και Ρεντίνης κ. Ἰωάννης τονίζοντας τὴν ἀνάγκη
ὕπαρξης
ἀληθινῶν
προτύπων
ἁγιότητας.
Ὁ σκοπὸς τῆς πορείας μας, κατὰ τὸν κ.κ. Ἰωάννη,
ὀφείλει νὰ συγκλίνει στὴν ἁγιότητα καὶ στὴ
συνεχῆ προσπάθεια νὰ πλησιάσουμε τὸν Θεό.
Διότι μόνο μέ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ καταστοῦμε
ἄξιοι νὰ
δοῦμε στὰ πρόσωπα τῶν συνανθρώπων μας τὸν ἴδιο τόν Ἰησοῦ Χριστό.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἀνάμεσα στόν Ρῶσο Πρόξενο,
στήν Θεσσαλονίκη( αριστερά), τόν κ. Ἰωάννη Κορνιλάκη, συγγραφέα,
τόν Δήμαρχο Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννη Ἀναστασιάδη καί τόν
Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. π. Γεώργιο Ἀλευρᾶ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
κ.κ. Ἰωάννης ἀπένειμε τιμητικούς ἐπαίνους σέ ἀριστούχους μαθητές
Ἡµέρα µνήµης τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡµῶν
µεγάλων Ἱεραρχῶν καὶ Οἰκουµενικῶν Διδασκάλων
Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου
καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου, ὁ Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης
προέστη
τῆς
πανηγυρικῆς Θείας
Λειτουργίας, παρουσία ἀντιπροσωπιῶν
τῆς
τοπικῆς
µαθητιώσης
νεολαίας τῆς ἐπαρχίας
µας,
στὸν Ἱερὸ
Μητροπολιτικὸ Ναὸ
Ἁγίας Παρασκευῆς.
Μετὰ τὸ τέλος τῆς
Θείας
Λειτουργίας
καὶ ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ
τῆς ἑορτῆς τῆς παιδείας καὶ τῶν γραµµάτων, ὁµίλησε
γιὰ τὸ νόηµα τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τονίζοντας ὅτι «Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες σὺν τοῖς ἄλλοις
ἀποτελοῦν γιὰ τοὺς νέους µας ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε
πιστὸ τὰ φωτεινὰ ἐκεῖνα πρότυπα ἁγιότητος καὶ

σοφίας ποὺ µας ὁδηγοῦν εἰς τὸ κατεξοχὴν αἰώνιον
πρότυπον, τὸν Κύριον ἡµών Ἰησοῦν Χριστόν».
Στὴ συνέχεια ὁ Μητροπολίτης ἀπένειµε τιµητικὸ
ἔπαινο στοὺς ἀριστούχους µαθητὲς τῶν σχολείων
τῆς δευτεροβάθµιας
ἐκπαίδευσης
τῆς
Μητροπόλεώς
µας
εὐχόµενος ὑγεία, πρόοδο καὶ πλούσιο τὸν
ἀπὸ Θεοῦ φωτισµό,
προκειµένου ἡ ζωή
τους νὰ εἶναι κοντὰ
στὴν Ἐκκλησία καὶ
νὰ συνεχίζουν τὴν
προσπάθειά
τους
νὰ
παραµένουν
ἄριστοι
σὲ
ὅλους
τους
τοµεῖς
στὴν
ζωή τους. Κατόπιν ὁ
Σεβασµιώτατος
δέχτηκε τοὺς διευθυντές, τοὺς καθηγητὲς καὶ τοὺς
µαθητὲς στὴν αἴθουσα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
τονίζοντας, σὲ διάλογο µε τοὺς νέους, τὴν στενὴ
σχέση ποὺ πρέπει νὰ ἔχουν µε τὴν Ἐκκλησία,
ἀναφερόµενος στοὺς σύγχρονους προβληµατισµούς.

Βράβευση ἐφήβων πού διακρίκηθαν σέ διαγωνισμό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
καί Πρώτη σύναξη Ἀναγνωστῶν καί Ἱεροπαίδων
Πρώτη σύναξη Ἀναγνωστῶν καί Ἱεροπαίδων
πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα τοῦ Ἱερού
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαγκαδᾶ. Προηγουμένως ὁ Σεβασμιώτατος δέχτηκε τούς νέους στήν
αἴθουσα θρόνου τῆς Μητροπόλεως. ὅπου ἔδωσε
τίς σχετικές εὐχές καί νουθεσίες καί μετά τό κέρασμα ἀκολούθησαν τρεῖς εἰσηγήσεις γιά τό
ἔργο τῶν νέων πού διακονοῦν στό Ἱερό Βῆμα.

Πραγματοποιήθηκε ἡ τελετὴ βραβεύσεως τῶν
ἐφήβων καὶ νέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ποὺ ἔλαβαν
μέρος σέ διαγωνισμό, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μὲ θέμα «Νέοι – Ἐκκλησία – Πολιτισμὸς».
Τὰ τιμητικὰ βραβεῖα καὶ διπλώματα ἀπένειμε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ κ.κ. Ἰωάννης,
ὁ ὁποῖος καὶ ἀπηύθυνε πρὸς τοὺς νέους καὶ τὶς νέες
λόγους πατρικοὺς καὶ τόνισε τὴν χαρὰ τῆς τοπικῆς
ἐκκλησίας, διότι νέοι ἀπὸ τὴν Μητρόπολη μας βραβεύθηκαν σε πανελλήνια κλίμακα.

Ἀπό τήν Α ΄ Σύναξη Ἀναγνωστῶν καί ἱεροπαίδων

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς βραβευθέντες ἐφήβους
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Γεγονότα - Ειδήσεις
21 / 12 / 2010

Στίς 21 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
μετέβη στήν πανηγυρίζουσα Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή
Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας στά
Βασιλικά Θεσσαλονίκης προσκεκλημένος τοῦ ἡγουμένου τῆς
Μονῆς, ἔλαβε μέρος στόν ἀρχιερατικό Ἑσπερινό καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Τήν ἑπομένη ἔλαβε μέρος στό Ἀρχιερατικό
Συλλείτουργο.

25 / 12 / 2010

Τὴν 25η Δεκεμβρίου 2010 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης προεξῆρχε τοῦ
Ὄρθρου καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Χριστουγέννων, προέβη δὲ καὶ είς τὴν χειροτονίαν τοῦ π. Παντελεήμονος Καλπιτζῆ
εἰς Πρεσβύτερον. Ἐν συνεχείᾳ τοῦ ἀπέδωσε τὸ ὀφφίκιον τοῦ
Ἀρχιμανδρίτου.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πλῆθος Ἱερέων καὶ
πιστῶν ἀντήλλαξαν εὐχὲς στὸ Μητροπολιτικὸ Μέγαρο μὲ τὸν
Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας.

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας στά Βασιλικά
Θεσσαλονίκης, στίς 21/ 12 / 2011

31 / 12 / 2010

Τὴν Παρασκευὴ 31 Δεκεμβρίου 2010 ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας δέχθηκε στὸ Μητροπολιτικὸ Μέγαρο πλῆθος
Ἱερέων, πιστῶν καὶ μικρῶν παιδιῶν, ὅπου ἀντήλλαξαν τὶς καθιερωμένες εὐχές.
Ἐν συνεχείᾳ, παρουσίᾳ τοῦ Βουλευτοῦ τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Σάββα Ἀναστασιάδη, τοῦ Δημάρχου Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννη
Ἀναστασιάδη, τῶν τοπικῶν, ἀστυνομικῶν καὶ στρατιωτικῶν
ἀρχῶν, Ἱερέων, μοναχῶν καὶ μοναζουσῶν καθὼς καὶ πολλῶν
πιστῶν, πραγματοποιήθηκε ἡ κοπὴ τῆς Βασιλόπιτας.

19 / 01 2011

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Ἰωάννης, ἐπὶ τῇ
εὐκαιρίᾳ τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κ.κ. Μακαρίου καὶ κατόπιν προσκλήσεως
παρέστη στὸ Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο τὸ ὁποῖο τελέστηκε
στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου - Σιδηροκάστρου.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς 19ης Ἰανουαρίου 2011 καὶ ὥρα 7.30 μ.μ.
ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ στὸ κέντρον Νεότητος
τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως «Ἁγία Κυράννα» ἐνόψει τῆς
ἐνάρξεως τῶν συναντήσεων τῆς Σχολῆς Γονέων.Οί συναντήσεις γίνονται ἀνά δεκαπενθήμερο καί μιλοῦν καθηγητές του
Α.Π.Θ.καί εἰδικοί ἐπιστήμονες - οἰκογενειακοί σύμβουλοι.

Ἀπό τήν εἰς Πρεσβύτερο χειροτονίαν
τοῦ π. Παντελεήμονος Καλπιτζῆ

24 - 25 / 01 / 2011

Τὴν Δευτέραν 24 καὶ την Τρίτην 25 Ἰανουαρίου 2011 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννης κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Μητροπολίτου Φιλίππων,
Νεαπόλεως καὶ Θάσου κ.κ. Προκοπίου, συμμετεῖχε στίς Ἱερές
Ἀκολουθίες τῆς Πανηγύρεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου στὴν Νέα Καρβάλη - Καβάλας.

31 / 01 / 2011

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας προέστη τῆς
πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας παρουσίᾳ ἀντιπροσωπειῶν
τῆς τοπικῆς μαθητιώσης νεολαίας τῆς ἐπαρχίας μας στὸν Ἱερὸ
Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς.
Μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ

Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας στόν
Δήμαρχο Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννη Ἀναστασιάδη, ἐπί
τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ὀνομαστικῆς του ἑορτῆς
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τῆς ἑορτῆς τῆς παιδείας καὶ τῶν γραμμάτων, ὁμίλησε γιὰ τὸ
νόημα τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μητροπολίτης ἀπένειμε τιμητικὸν ἔπαινον στοὺς ἀριστούχους
μαθητές τῶν σχολείων τῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαιδεύσεως
τῆς Μητροπόλεώς μας. Κατόπιν δέχτηκε τοὺς διευθυντές,
τοὺς καθηγητές καὶ τοὺς μαθητές στὴν αἴθουσαν τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως καὶ τοὺς διένειμε τὸν νεοκδοθέντα τόμο
μὲ τίς ἐπιστολές τοῦ πρώτου κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος,
Ἰωάννη Καποδίστρια.

01 / 02 / 2011

Τὴν Τρίτην 01 Φεβρουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης χοροστάτησε
στὸν Πανηγυρικὸ Ἀρχιερατικὸ Ἑσπερινό τῆς Ὑπαπαντῆς
τοῦ Κυρίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου - Σοχοῦ.
Ἀκολούθησε ἐκδήλωση τῆς ἐνορίας γιὰ τίς μητέρες.

Ἀπό τήν ὁρκωμοσία τοῦ νέου Δημάρχου Λαγκαδᾶ
κ. Ἰωάννη Ἀναστασιάδη

02 / 02 / 2011

Τὴν Τετάρτη 02 Φεβρουαρίου 2011 ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καὶ προεξῆρχε
τῆς Πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου - Λαγκαδᾶ.

06 / 02 / 2011

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί
Ρεντίνης χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καὶ προεξῆρχε τῆς
Θείας Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀθανασίου Λητῆς.

12 / 02 / 2011

Πραγματοποιήθηκε ἡ τελετὴ βραβεύσεως τῶν ἐφήβων
καὶ νέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ποὺ ἔλαβαν μέρος σέ
διαγωνισμό, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μὲ θέμα
«Νέοι – Ἐκκλησία – Πολιτισμὸς».
Τὰ τιμητικὰ βραβεῖα καὶ διπλώματα ἀπένειμε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ κ.κ. Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος καὶ
ἀπηύθυνε πρὸς τοὺς νέους καὶ τὶς νέες λόγους πατρικοὺς
καὶ τόνισε τὴν χαρὰ τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας, διότι νέοι ἀπὸ
τὴν Μητρόπολή μας βραβεύθηκαν σέ πανελλήνια κλίμακα.
Ἡ πρώτη σύναξη Ἀναγνωστῶν καί Ἱεροπαίδων πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
Λαγκαδᾶ.
Προηγουμένως ό Σεβαμιώτατος δέχτηκε τούς νέους στήν
αἴθουσα θρόνου στήν Μητρόπολη,ὅπου ἔδωσε τή σχετική
εὐχή καί νουθεσίες. Μετά τό κέρασμα ἀκολούθησαν τρεῖς
εἰσηγήσεις γιά τό ἔργο τῶν νέων πού διακονούν στό Ἱερό
Βῆμα.

Ἀπό τά ἐγκαίνια καταστήματος ἐνδυμάτων, στήν
Ἱερά Μητρόπολη Κίτρους καί Κατερίνης

13 / 02 / 2011

Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
Ἁγίου Γεωργίου - Σιδηροκάστρου ἐπί τῆ εὐκαιρίᾳ τῶν ὀνομαστηρίων
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κ.κ. Μακαρίου

Τήν Κυριακὴν 13 Φεβρουαρίου 2011 ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης
χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καὶ προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ζωοδόχου Πηγῆς - Ἀσκοῦ.

20 / 02 / 2011

Τὴν Κυριακὴν 20 Φεβρουαρίου 2011 ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καὶ προεξῆρχε
τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου - Δρυμοῦ.

02 / 03 / 2011

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης καὶ ὁ Δήμαρχος Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης
Ἀναστασιάδης ὀργάνωσαν τὴν παρουσίαση τῆς ἐπετειακῆς
Συλλεκτικῆς Ἐκδόσεως, Ἰωάννης Καποδίστριας, Ὁ Ἅγιος
τῆς Πολιτικῆς, τοῦ συγγραφέως καί διευθύνοντος συμβούλου τῆς Ἐλαίας ΑΜΚΕ, κ. Ἰωάννου Κορνιλάκη, ποὺ πραγ-

Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό
Ἁγίας Κυράννης - Ὅσσης στίς 08 / 01 / 2011
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ματοποιήθηκε τήν Τετάρτη 02 Μαρτίου 2011, καὶ ὥρα 19:00
μ.μ. στὴν Αἴθουσαν Ἐκδηλώσεων «Μυγδονία» τῶν Λουτρῶν
Λαγκαδᾶ.

06 / 03 / 2011

Τήν Κυριακὴν 6 Μαρτίου 2011 ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στὸν Ὄρθρον καὶ προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας στό
Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου - Λαγκαδᾶ.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας καί ὥρα 18:00 μ.μ. ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας χοροστάτησε στὸν κατανυκτικὸν
Ἑσπερινὸν στόν Ιερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς
Λαγκαδᾶ.

07 / 03 / 2011
Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Ἀνδρῶν Θεσσαλονίκης καί τοῦ Συλλόγου Φίλων Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας,
μέ επικεφαλῆς τόν Μητροπολίτη Ἀξώμης κ.κ. Πέτρο

Την Δευτέρα 07 Μαρτίου 2011 καὶ ὥρα 06:00 μ.μ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης χοροστάτησε στὴν ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου στόν Ιερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίας
Παρασκευῆς - Λαγκαδᾶ.

09 / 03 / 2011

Τήν Τετάρτη 09 Μαρτίου 2011 καί ὥρα 07:00 μ.μ. ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Ἰωάννης χοροστάτησε στήν
ἀκολουθίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμἰων Δώρων στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς - Λαγκαδᾶ.

11 / 03 / 2011

Τήν Παρασκευήν 11 Μαρτίου 2011 καί ὥρα 07:00 μ.μ. ὁ
Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στήν ἀκολουθίαν τῆς Α΄ Στάσης
τῶν Χαιρετισμῶν στόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίας
Παρασκευῆς - Λαγκαδᾶ.

13 / 03 / 2011

Τήν Κυριακὴ 13 Μαρτίου 2011 ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στὸν Ὄρθρον καὶ προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τῆς
Λιτανείας τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων στόν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν
Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς - Λαγκαδᾶ.Τόν Θείο Λόγο ἐκήρυξη
ὁ κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. κ. Μιχαήλ Τρίτος.
Τό ἀπόγευμα τής ἴδιας ἡμέρας στόν κατανυκτικό ἑσπερινὀ,
ὁμιλητής ήταν ὁ ἀρχιμ. Νικόδημος Σκρέττας, καθηγητής τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. καί Ἱεροκήρυκας τής Μητροπόλεως μας.

Ἀπό τήν παρέλαση τῆς 25ης Μαρτίου στόν Λαγκαδᾶ

16 / 03 / 2011

ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Ἰωάννης λειτούργησε στήν Ἑσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στόν
Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου - Λαγκαδᾶ.

18 / 03 / 2011

Ἀπό τήν χειροθεσία εἰς ἀναγνώστη τοῦ
κ. Φιλίππου Καλλία καί τοῦ κ. Παναγιώτη Γιάννη,
κατά τήν ἡμέρα τῆς Σταυροπροσκυνήσεως
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης - Ἀσσήρου

Τήν Παρασκευήν 18 Μαρτίου 2011 καί ὥρα 07:00 μ.μ. ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
κ.κ. Ἰωάννης χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τῆς Β΄ Στάσης
τῶν Χαιρετισμῶν στόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου
Λαγκαδᾶ

19 - 20 / 03 / 2011

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στόν
Ἑσπερινό ὅπου και κήρυξε τον Θεῖο Λόγο καί τήν ἑπομένη
πῆρε μέρος στήν Θεία Λείτουργία στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης.

25 / 03 / 2011

Τό ἀπόγευμα τής ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας χοροστάτησε τῆς Γ΄ Στάσης
τῶν Χαιρετισμῶν στόν Ἱερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής - Ἀσκοῦ.

Μέ τόν νέο διοικητή τῆς 34ης Μ/Κ Ταξιαρχίας,
Ταξίαρχο κ. Δῆμο Κλειτσιώτη
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Ἀγκάλιασε µὲ τὴν ἀγάπη σου
καὶ τὸ προσωπικό σου ἐνδιαφέρον
τὴ µεγάλη προσπάθεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
γιὰ νὰ ἀλλάξουν πρόσωπο σηµαντικὰ κτίρια τῆς πόλης
µὲ ἱστορία καὶ σηµαντικὸ πολιτισµικὸ προορισµό

Στήριξε τώρα τὴν προσπάθεια
τῆς Ἁγίας µας Ἐκκλησίας.
Στήριξε τὸ σήµερα καὶ τὸ αὔριο
τοῦ τόπου σου.

Ἐνίσχυσε τὴν προσπάθεια
τῆς ἀποπερατώσεως καὶ
συντηρήσεως τοῦ κτιρίου
Φάρος, στὸ ὁποῖο πρόκειται νὰ στεγασθεῖ ὁ μεγάλος
πολιτισμικὸς θησαυρὸς τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἱερὲς εἰκόνες καὶ ἱερὰ κειμήλια ἀναμένουν τὴ στέγαση καὶ τὴ συντήρησή τους
σὲ κατάλληλους χώρους.

Στήριξε τὴν
προσπάθεια
ἀναστηλώσεως τῆς
παραδοσιακῆς οἰκίας
ποὺ προορίζεται γιὰ
Λαογραφικὸ Μουσεῖο
τῆς πόλης μας.
Βοήθησε νὰ μὴν καταρρεύσει ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ
παραδοσιακὰ κτίρια τῆς
πόλης μας.

Βοήθησε νὰ ἀναστηλωθεῖ ἡ πυρίκαυστη
αἴθουσα Πολλαπλῶν Χρήσεων. Στήριξε, μὲ
τὴ συνδρομή σου, τὴν κατασκευὴ κουζίνας
γιὰ τὸ συσσίτιο τῶν πτωχῶν ἀδελφῶν μας.

Στήριξε, βοήθησε
τὴν ἀποπεράτωση τοῦ
Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ
τῆς πόλης μας.
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Βοήθησε νὰ
ἀπομακρυνθεῖ ὁ καρκινογόνος καὶ ἄκρως
ἐπικίνδυνος ἀμίαντος,
ἀπὸ τὴν στέγη τῆς
αἴθουσας διαλέξεων,γιὰ
τὴν ὑγεία ὅλων μας
καὶ ἰδιαιτέρως τῶν
παιδιῶν μας.

