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Τό πρόβλημα τῆς ἐθνικότητας τῶν ἱεραποστόλων
καί φωτιστῶν τῶν Σλάβων
Κυρίλλου καί Μεθοδίου
Οἱ φωτιστές τῶν Σλάβων, Θεσσαλονικεῖς ἱερα
πόστολοι Κύριλλος καί Μεθόδιος, τῶν ὁποίων τή
μνήμη γιορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας τήν 11ην Μαΐου,
εἶναι οἱ κατεξοχήν ἐκφραστές τοῦ ὑπερεθνικοῦ,
ὑπερφυλετικοῦ καί οἰκουμενικοῦ πνεύματος τῆς
Ὀρθοδοξίας. Ὁ ἐκχριστιανισμός τῶν Σλάβων καί ἡ
δημιουργία τοῦ σλαβικοῦ ἀλφαβήτου πού ἐπέτυχαν,
ἀποτελοῦν ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα ἐπιτεύγματα
τοῦ βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ καί ἕνα χωρίς προη
γούμενο ἄθλο γιά τόν καθορισμό τῆς πορείας τοῦ
Χριστιανισμοῦ καί τοῦ πολιτισμοῦ στή Βόρεια, Κε
ντρική καί Νοτιοανατολική Εὐρώπη. Δικαιολογημέ
να ὁ D. Obolensky παρατηρεῖ ὅτι «μία ἀποστολή πού
ἀποσκοποῦσε ἀρχικά νά κηρύξει τόν Χριστιανισμό
στό μοραβικό ἰδίωμα, κατέληξε στή γένεση ἑνός
ὁλόκληρου σλαβικοῦ πολιτισμοῦ».
Δυστυχῶς, οἱ Σκοπιανοί, στήν προσπάθεια πλα
στογραφήσεως τῆς ἱστορίας μας μέ τό σφετερισμό
τοῦ ἱστορικοῦ ὀνόματος τῆς Μακε
δονίας, διαδίδουν ὅτι ὁ Κύριλλος καί
ὁ Μεθόδιος δέν ἦταν Ἓλληνες, ἀλλά
Σλάβοι. Ἀποκορύφωμα αὐτῆς τῆς
ἀδιαλλαξίας εἶναι ἡ μετατροπή τοῦ
τάφου τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ἀπό τήν
πολιτική καί ἐκκλησιαστική τους
ἡγεσία σέ ἀντικείμενο ἀλυτρωτικῶν
διεκδικήσεων. Σ’ αὐτόν τόν τάφο,
πού βρίσκεται στή Ρώμη, στό ὑπόγειο
τῆς πρωτοχριστιανικῆς βασιλικῆς
του ἁγίου Κλήμεντος, κοντά στό
Κολοσσαῖο, ὑπάρχει ἐντοιχισμένη
μεταλλική πλάκα τῶν Σκοπιανῶν,
στήν ὁποία ἀναγράφεται ὅτι ὁ ἅγιος Κύριλλος εἶναι
« ὁ ἁγιώτερος τοῦ μακεδονικοῦ ἔθνους».
Στίς ἐπιστημονικές ἀτεκμηρίωτες θέσεις τῶν
σκοπιανῶν ἱστορικῶν ὅτι ὁ ἅγιος Κύριλλος καί ὁ
Μεθόδιος ἦταν Σλάβοι, ἐπειδή γνώριζαν τή σλα
βική καί ἐπέδειξαν πρωτοφανῆ ζῆλο στό ἔργο τοῦ
ἐκχριστιανισμοῦ τῶν Σλάβων, ἔχουμε νά παρατη
ρήσουμε τά ἑξῆς:
1. Καμία ἱστορική πηγή δέν μαρτυρεῖ ἄμεσα ἤ
ἔμμεσα ὅτι οἱ δύο ἀδελφοί εἶχαν σλαβική καταγω
γή. Ἀντίθετα οἱ πηγές τῆς ἐποχῆς διαστέλλουν ἀπό
τούς Σλάβους.
2. Οἱ δύο ἀδελφοί δέν ἦταν οἱ μόνοι πού γνώ
ριζαν σλαβικά στό Βυζάντιο. Ὅπως παρατηρεῖ ὁ
ἀείμνηστος καθηγητής Παν. Χρήστου, ἄν ὁ τόπος
ἀποστολῆς τους ἦταν δεῖγμα καταγωγῆς, τότε θά
ἔπρεπε νά ἦταν καί Ἄραβες, ἀφοῦ ὁ Κύριλλος εἶχε
ἀποσταλεῖ καί στό Χαλιφάτο, ἤ καί Χαζάροι, γιατί καί
οἱ δύο τους ἐργάσθηκαν μεταξύ τῶν Χαζάρων.
3. Ὁ ζῆλος τους γιά τόν ἐκχριστιανισμό τῶν
Σλάβων δέν ἑρμηνεύεται μέ κριτήρια ἐθνικιστικά,
ἀλλά πνευματικά καί ἱεραποστολικά. Ὅπως δέν
ἑρμηνεύεται μέ τέτοια κριτήρια ὁ ζῆλος σημερινῶν

Τοῦ Μιχαήλ Γ. Τρίτου
Καθηγητοῦ Α.Π.Θ.
Κοσμήτορος Θεολογικῆς Σχολῆς

ἱεραποστόλων, πού ἀναλίσκονται γιά τή διάδοση
τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος στίς χῶρες τῆς Ἀφρικῆς
καί ἀλλαχοῦ.
4. Ὁ Κύριλλος στό διάλογό του μέ τούς Μωαμεθα
νούς ὑπογραμμίζει ὅτι «ἐξ ἡμων προῆλθον πᾶσαι
αἱ ἐπιστῆμαι» καί ἐννοεῖ φυσικά τους βυζαντινούς
καί τή βυζαντινή ἑλληνική παιδεία. Βλέπουμε δηλ.
ὅτι ἔχει συνείδηση ὅτι ἀνήκει στή βυζαντινή κοι
νωνία καί ἔχει ἐπίγνωση τοῦ ὑψηλοῦ πολιτιστικοῦ
ἐπιπέδου της πατρίδος.
5. Σέ ἐρώτηση τοῦ Χαγάνου τῶν Χαζάρων πρός
τόν Κύριλλο γιά τό τί δῶρο θά ἐπιθυμοῦσε γιά τήν
ἐκπλήρωση τῆς ἀποστολῆς τους σ’ αὐτούς, ἐκεῖνος,
σύμφωνα μέ τόν βιογράφο του, εἶπε: «Δός μοί ὅσους
ἔχεις αἰχμαλώτους ἐνταῦθα Ἕλληνας, τουτό ἐστι
δι’ ἐμέ ἀνώτερον παντός δώρου». Ἐδῶ φαίνονται
καθαρά τά ἑλληνικά του αἰσθήματα, ἀπόρροια τῆς
καταγωγῆς του.
6. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σάλ
τσπουργκ Ἀλβίνος, σύγχρονος του
Μεθοδίου, σέ ἐπιστολή του στόν
Πάπα Ἰωάννη Η’ ὀνομάζει τόν Με
θόδιο Ἕλληνα «Graecus Methodius
nomine».
7. Ὁ συντάκτης τοῦ βίου τοῦ
ἁγίου Κυρίλλου ἀναφέρει ὅτι ὁ
Πάπας ἔδωσε ἐντολή, ὅπως στήν
κηδεία τοῦ Κυρίλλου στή Ρώμη νά
πάρουν μέρος ὅλοι οἱ ἐν τῇ Ρώμῃ
διαμένοντες Ἕλληνες. Γιατί νά γί
νει αὐτό, ἄν ὁ Κύριλλος δέν ἦταν
Ἕλληνας;
8. Ἄν οἱ δύο ἀδελφοί ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδι
ος ἦταν σλαβικῆς καταγωγῆς καί εἶχαν πανσλαβι
κούς στόχους χίλια χρόνια πρίν τήν ἐμφάνιση τοῦ
πανσλαβισμοῦ, οἱ ἱστορικές πηγές δέν θά παρέλει
παν νά τό σημειώσουν. Κυρίως ὅμως, οἱ ἄρχοντες
τοῦ Βυζαντίου, ἄν συνέβαινε αὐτό, δέν θά ἐπέλεγαν
αὐτούς νά ἡγηθοῦν τῆς ἀποστολῆς.
Εἶναι χαρακτηριστική ἡ δήλωση τοῦ διαπρεποῦς
γερμανοῦ γλωσσολόγου – σλαβολόγου Bruckner,
ὁ ὁποῖος διατύπωσε τήν ἄποψη ὅτι οἱ μεταφράσεις
τοῦ ἁγίου Κυρίλλου στά σλαβικά δείχνουν ἄνθρωπο
πού γνώριζε βέβαια ἄριστα τήν σλαβική γλώσσα,
ἀλλά ὁ ἴδιος δέν ἦταν Σλάβος.
Γιά τούς σλαβικούς λαούς, τόν ἑλληνικό λαό, σύ
νολη τήν Ὀρθοδοξία ἀλλά καί τόν παγκόσμιο πο
λιτισμό, οἱ ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος ἀποτελοῦν
δεῖκτες πορείας καί παραμένουν πάντοτε σύμβολα
μίας κοινῆς πνευματικῆς παραδόσεως, ὑπερβάσεως
τῶν ἐθνικισμῶν, προβολῆς τῆς οἰκουμενικότητας
τοῦ Χριστιανισμοῦ, σεβασμοῦ τῆς ἑτερότητας
ἀτόμων καί λαῶν καί εἰρηνικῆς συνυπάρξεως τῆς
ἀνθρωπότητας, ἀνεξαρτήτως πολιτικῶν καί κοινω
νικῶν διαφορῶν.
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ΦΥΣΕΩΣ ΟΡΩΝ ΥΠΕΡΒΑΣΙΣ

Ὁ ὅσιος Δαβίδ ὁ ἐν Θεσσαλονίκῃ
(26 Ἰουνίου)

Τοῦ Ἀρχιμ. Νικοδήμου Ἀ. Σκρέττα

Παγιδευόμενοι συχνά στόν ἀγχωτικό καί πνι
γηρό κοσμικό περίγυρο τῆς καθημερινότητας
εἶναι σχεδόν ἀδύνατο τά μάτια μας νά δοῦν πέρα
ἀπό τά ὅρια πού θέτει ἡ αὐτάρεσκη καί αὐτάρκης
ἀλαζονεία μας. Τά ὅρια τῆς φύσεώς μας καταντοῦν
νά ταυτίζονται μέ τήν κάλυψη τῶν καταναλωτικῶν
ἀναγκῶν μας. Ἐξαντλοῦνται στήν ὑλομανική κα
θημερινή διαχείριση τῆς ἀπόλαυσης, τῆς ἄνεσης,
τῆς ἡδονῆς, τοῦ πλουτισμοῦ, τῆς ἀναγνώρισης ,
τῆς «καταξίωσης».
Πνιγμός στόν ἴλιγγο καί τή συναρπαγή τῆς
φιλαυτίας, μέσα στήν ὁποία γκρεμίζεται καί συ
ντρίβεται ἡ παρουσία τοῦ πλησίον, ὁ συνεκτικός
ἱστός τῆς κοινωνίας τῶν ἀνθρώπων καί ἡ εὐλογία
τῆς συμβιώσεώς τους, καθώς ὁ φίλαυτος, μέσα στή
ζάλη τῆς αὐτοειδωλοποίησής του καί θεωρώντας
τόν ἑαυτό του κέντρο τοῦ σύμπαντος, καταντᾶ τυ
ραννίσκος πονηρότερος καί βιαιότερος ὅλων τῶν
μεγάλων τυράννων τῆς ἱστορίας.
Πνιγμός στή σαρκοβόρο ἀπληστία τῆς φιλαρ
γυρίας, μέσα στήν ὁποία ἀντικαθίσταται ὁ Κτίστης
ἀπό τά κτίσματα καί μόνη πίστη πού ἀνθεῖ εἶναι ἡ
λεπτεπίλεπτη εἰδωλολατρεία τοῦ ἀτομικοῦ συμφέ
ροντος, στό βωμό τοῦ ὁποίου θυσιάζονται καί φιλί
ες καί πατρίδες καί ὑπολήψεις καί συνειδήσεις καί
ψυχές καί ζωές ἀνθρώπων.
Πνιγμός στήν ἀποχαυνωτική ἐπήρεια τῆς φι
ληδονίας, μέσα στήν ὁποία καταντᾶ ὁ ἄνθρωπος
«καί κτηνώδης καί δαιμονιώδης», καθώς ὁ σκοτι
σμός τοῦ πάθους ὁδηγεῖ τό λογικό καί ἐλεύθερο
κτίσμα τοῦ Θεοῦ στούς σκοτισμένους τρόπους τῆς
ἀτιμίας, «περί ὧν αἰσχρόν ἐστι καί λέγειν»˙ καθώς
ψεύδη, πονηρίες, ἀπάτες, ἀπιστίες, ἐγκλήματα, συ

ντριμμοί ἠθῶν καί οἰκτρές καί βρωμερές βεβηλώ
σεις τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης, ἀπό τίς φαντασιώσεις
καί τίς καρικατοῦρες τῆς σαρκολατρείας, συμπλέ
κονται στό σαβουρωμένο κουβάρι τῆς ὑπαρξιακῆς
κατρακύλας.
Ὅμως «εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό
τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος», διότι μέσα στούς
πνιγμούς τῶν παθῶν καί τῆς ἀποστασίας ἐχάρισε
τούς ἁγίους του ὡς γλυκασμούς ἀναστασίμων
ἀνασασμῶν στή μαρτυρική πορεία τῆς ὑπέρβασης
τῶν ὅρων τῆς φύσεως.
«Μετά σώματος ἄγγελος ὡράθη» ἐπί τῆς
γῆς καί ὁ γλυκύτατος ὅσιος πατήρ ἡμῶν Δαβίδ
ὁ ἐν Θεσσαλονίκῃ. Ἀνασασμός παρηγορίας καί
πνευματικῆς εὐωδίας μέσα στούς καταθλιπτικούς
πνιγμούς τῆς ἐμπαθοῦς κακοσμίας.
Οἰκοδομή θείου ἤθους ἁγιασμοῦ
μέσα στούς θλιβερούς ἐρειπιῶνες
τοῦ ἡδυπαθοῦς καί ἀρρωστημένου
σαρκολατρικοῦ μολυσμοῦ. Πορεία
ὑπέρβασης τῶν φυσικῶν ὅρων τῆς
ἀνθρώπινης ὕπαρξης πρός τήν ὑπέρ
φύσιν τελειότητα, ὡς ἀντίβαρο σω
στικό καί θεραπευτικό στόν παρά
φύσιν κατήφορο τοῦ κοσμικοῦ φρο
νήματος. Νέος Δαβίδ ἰσοστάσιος
πρός τόν παλαιό, πού μᾶς ἐμπνέει
ταπεινά χαρίζοντας σ’ ὅλους τούς
ἀγωνιστές τούς δρόμους καί τούς
τρόπους νά κατανικοῦν ὡς «ἄλλον
Γολιάθ» τά πάθη τῆς ἀτιμίας.
Καί ἡ διδαχή του καί ὁ θησαυ
ρός του ἁπλός καί γνήσιος, ἐκ τῆς
σιωπῆς τῶν ἔργων καί ὄχι ἐκ τῆς
Ἡ μονή Λατόμου ἤ Ἱερᾶ Μονή Ὁσίου Δαυίδ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ
ποὺ βρίσκεται στὴν Ἄνω Πόλη Θεσσαλονίκης
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πομπώδους κραυγῆς τῶν λόγων. Μακρινός, ἀλλ’
ὄχι ἀπρόσιτος˙ ὑπέρ φύσιν ἀγωνιστής, ἀλλ’ ὅμως
οἰκεῖος, ὅπως ὅλοι οἱ γνήσιοι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ.
Ἀστέρας καταγόμενος ἀπό τήν Ἀνατολή πού χάρι
σε τίς πολύφωτες ἀκτίνες του στή Δύση. Δενδρίτης
ἅγιος, πτηνό τοῦ Θεοῦ ἐκλεκτό, πού κατοίκησε σέ
δένδρο ἀμυγδαλιᾶς χειμῶνες καί καλοκαίρια, στή
ζέστη καί στό κρύο, γιά νά ἀνθήσει ἄνθη ὡραῖα
θείας ἀγάπης, γιά νά ὑποτάξει τή σάρκα στό νοῦ,
γιά νά θησαυρίσει πλουτισμούς ἁγιασμοῦ, γιά νά
λάβει ἐκ Θεοῦ τά χρυσά φτερά τῆς ἀπαθείας καί
τῆς τελειότητας, γιά νά καταστήσει τή θεοπρε
πή του διάνοια στύλο φωτοειδέστατο στηριγμοῦ
λόγων καί θαυμάτων, γιά νά πτερώσει τή νυστα
λέα μακαριότητα τῆς ἀφροντισιᾶς μας πρός τόν
πολύχρονο καί πολύμοχθο μαρτυρικό ἀγώνα
τῆς χαρισματικῆς ὑπερβάσεως τῶν ὁρίων τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως.
Ἔτσι ἀνίσταται ὁ ἄνθρωπος ἀπό τά γεώδη μο
λύσματα τῆς ἐμπαθείας του. Ἔτσι καθίσταται
κατοικητήριο τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἔτσι τό πρίν
σκοτάδι του μπορεῖ νά φεγγοβολήσει. Ἔτσι γίνεται
σταφύλι στό ἀμπέλι τοῦ Θεοῦ, γιά νά πηγάσει σω
στικό «οἶνο κατανύξεως», πού θεραπεύει τήν πα
ραφροσύνη τῆς μέθης τῶν παθῶν.
Ἔτσι αὐξάνεται ὁ καλός σπόρος στήν ἀγαθή γῆ
τῶν πραέων, ἀνασαίνοντας ἀναστάσιμα θείους
ἀνασασμούς καί κατανικώντας τούς πνιγηρούς
συμπνιγμούς τῶν ἀκανθῶν καί τῶν ζιζανίων τῶν
ἐμπαθῶν ἡδονῶν τοῦ βίου, ἀλλά καί ξανοίγοντας
δρόμους ζωῆς στούς νεκρωτικούς τρόπους τῆς
δαιμονικῆς ἀποστασίας.

Ὁ Κύριος μᾶς δίδαξε νά μή φοβόμαστε «τό
μικρόν ποίμνιον». Μᾶς παιδαγώγησε νά μήν
προσμετροῦμε ποσοτικά τή μεγαλοσύνη. Οἱ
ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ μέ πρωτοστάτες τούς ἁγίους
του ἦταν κατ’ ἀπόλυτο τεκμήριο οἱ λίγοι δίπλα
στούς πολλούς. Οἱ λίγοι τῆς κοπιαστικῆς ἀνηφόρας
δίπλα στούς πολλούς τῆς εὔκολης κατηφοριᾶς. Οἱ
λίγοι τῆς στενῆς πύλης τῆς ἀπαθείας καί τῆς δι
καιοσύνης καί τῆς ἀγάπης δίπλα στούς πολλούς
τῆς πλατιᾶς πύλης τῆς εὐκολίας, τῆς ἀνέσεως,
τῆς ἀρνήσεως καί τῆς ἀποστασίας. Οἱ ἅγιοι καί
οἱ μιμητές τους πιστοί ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ θά μέ
νουν στούς αἰῶνες τό καταφύγιο τοῦ ζωηφόρου
ὀξυγόνου, κάθε φορά πού θά μᾶς συμπνίγει νε
κρωτικά ὁ ἐσμός τῶν κακῶν δαιμονικῶν συναπα
ντημάτων.
Καί πορεύτηκαν καί πορεύονται τό δρόμο τους
ἁπλά, ταπεινά, ἴσια καί γνήσια, «ἀφορῶντες εἰς
τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν».
Καί ὁ κόσμος πορεύεται τό δικό του δρόμο, μέσα
στά δικά του φρονήματα, τίς ἀντιλήψεις καί τά θε
λήματα. Διότι ὁ ἄνθρωπος στήν ἐλευθερία του καί
τή λογικότητά του εἶναι μεγάλος, ἀλλά καί τραγι
κός, «ἄχρις οὗ ὁ Κύριος ἔλθῃ» «κρίναι ζῶντας καί
νεκρούς», κατά τή μεγάλη καί ἐπιφανή ἡμέρα τῆς
Κρίσεως.
Μακάριοι θά εἴμαστε, ἄν ἐκείνη τήν ἡμέρα καί
τήν ὥρα κατέχουμε ταπεινά Δαβιτικήν ἀπολογία
καί πνευματικούς θησαυρισμούς, ὅμοιους μ’
αὐτούς πού μᾶς κληρονόμησε ἐκ τῶν ἔργων καί ἐκ
τῶν λόγων, στήν ὑπέρβαση τῶν ὅρων τῆς φύσεώς
του, ὁ ὅσιος πατήρ ἡμῶν Δαβίδ ὁ ἐν Θεσσαλονίκῃ,
ὁ οἰκεῖος, ὁ φίλος, ὁ ἀδελφός μας ἐν Κυρίῳ.

Ἡ λάρνακα, στήν ὁποία φυλάσσονται τά Ἱερά Λείψανα
τοῦ Ὁσίου Δαβίδ εἰς τό καθολικό τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Θεοδώρας - Θεσσαλονίκης
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Ἡ ἱστορική ἐξέλιξη τοῦ
ἀβάτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Τοῦ Μιλτιάδη Α. Ματσούκα
Ὑποψηφίου Διδάκτορος Θεολογίας Α.Π.Θ.

Βασικό χαρακτηριστικό τοῦ πρώιμου ὀρθόδοξου
ἀνατολικοῦ μοναχισμοῦ, πού ἀναπτύχθηκε στήν
Αἴγυπτο, ἦταν ἡ ἀπομάκρυνση τῶν μοναχῶν ἀπό
τόν κόσμο γιά νά ζήσουν κατά μόνας. Ἔφευγαν
λοιπόν ἀπό τίς πόλεις, τόν κόσμο καί ἀναζητοῦσαν
τοποθεσίες ἐρημικές, τόπους ἡσυχαστικούς. Ἡ
αἰγυπτιακή γῆ κατέστη τό κέντρο τῆς ἀσκητικῆς
πνευματικότητας,ἀφοῦ
τίς ἐρημικές περιοχές της
πλημμύρισαν
χιλιάδες
ἐρημίτες καί ἀναχωρητές
πού
ἔζησαν
ὅλο
τό
μεγαλεῖο τῆς δόξας τοῦ
Θεοῦ στή γῆ.
Αὐτός ὁ τρόπος ἄσκη
σης, ὁ ἐρημικός, συνε
χίσθηκε στή λεγόμενη
«ἔρημο» του Ἁγίου Ὄρους
(ἀπό τή Νέα Σκήτη ὡς τόν
Ἀ κ ρ ά θ ω ) . Ἀν α χ ω ρ η τ έ ς
φαίνεται ὅτι, ἀπό τούς
πρώτους κιόλας χριστιανι
κούς αἰῶνες, ἐγκαταστάθηκαν στήν περιοχή τοῦ
Ἄθω, ὅπου ἡ διαμόρφωση τοῦ φυσικοῦ περιβάλ
λοντος τούς ἐξασφάλιζε τήν ἀπομόνωση ἀπό τόν
ὑπόλοιπο κόσμο1 .
Στό Ἅγιο Ὄρος, ἀκέραιη περιοχή ἀναχω
ρητισμοῦ, μέ μοναστήρια, σκῆτες, κελιά καί ἐρη

μητήρια, ἴσχυε πρίν ἀκόμη ἀπό τήν περίοδο πού
δημιουργήθηκε ὁ ὀργανωμένος κοινοβιακός μονα
χισμός καί διαμορφώθηκε τό γραπτό Ἁγιορειτικό
δίκαιο, τό ἄβατο2.
Ἡ πρώτη γενική μνεία ἀβάτου στήν περιο
χή τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀπαντᾶ σέ πράξη (σιγίλιο)
τοῦ αὐτοκράτορα Βασιλείου Α’, πού ἐκδόθηκε τό
883, μέ τό ὁποῖο θεσπί
στηκε ἡ ἀπαγόρευση νά
εἰσέρχονται στήν περιοχή
τοῦ Ἄθω ποιμένες μέ τά
ποίμνια τους3.
Ἐπίσης σειρά ὁλόκληρη
ἁγιορείτικων μοναχικῶν
τυπικῶν ἀναφέρονται στήν
ἀρχή τοῦ ἀβάτου στήν πε
ριοχή τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
μέ πρῶτο αὐτό τοῦ ἁγίου
Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτη,
πού τό 963 ἵδρυσε μέ τή βο
ήθεια τοῦ αὐτοκράτορα
Νικηφόρου Φωκᾶ, τή μονή
τῆς Μεγίστης Λαύρας4 καί θεωρεῖται ὡς ὁ θεμελι
ωτής τοῦ κοινοβιακοῦ βίου στό Ἅγιον Ὄρος, ἀφοῦ
τό Τυπικό πού συνέταξε εἶχε ὡς πρότυπο τό Τυπικό
τῆς μονῆς τοῦ Στουδίου στήν Κωνσταντινούπολη5.
Ἀκολουθοῦν τό Τυπικό τοῦ αὐτοκράτορα Ἰωάννη
Τσιμισκῆ (972)6, τοῦ Κωνσταντίνου Μονομάχου

1. Bλ. Διον. Παπαχρυσάνθου, Ὀ Ἀθωνικός Μοναχισμός, Ἀρχές καί Ὀργάνωση, ΜΙΕΤ, σσ. 113 -118.
2 Γιά τό ἄβατο στό συνολό του βλ. καί τῆς ἰδίας, κεφ. γ’, ὅπ.π, σ. 2 ἔπ. Πρβλ. Τό καθεστώς τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, ἔκδ. Ἱερᾶς Κοινό
τητος Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, Ἅγιον Ὄρος 1996. Νικολάου Ἀντωνοπούλου, Ἡ συνταγματική προστασία τοῦ ἁγιορειτικοῦ καθεστῶτος,
Ἀθήνα 1958. Ιωάννου Μαμαλάκη, Τό Ἅγιον Ὄρος (Ἄθως) διαμέσου τῶν αἰώνων, Μακεδονική Βιβλιοθήκη 33, Θεσσαλονίκη 1971.
Παναγιώτου Παναγιωτάκου, Ἡ ὀργάνωσις τοῦ μοναχικοῦ πολιτεύματος ἐν Ἁγίω Ὄρει Ἄθω, ΑΕΚΔ 4 (1949), 79 – 192. Σταύρου Ἰω.
Παπαδάτου, Ἡ πολιτειακή θέση τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Ἀθήνα 1965. Δημητρίου Πετρακάκου, Τό μοναχικόν πολίτευμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Ἄθω, Ἀθῆναι 1925. Ν. Παπαδημητρίου – Δούκας, Ἁγιορείτικοι θεσμοί 843 ἕως 1912 – 1913, Ἀθήνα – Κομοτηνή 2002. Ἐπίσης ἰδιαίτερα
σημαντική εἶναι ἡ βιβλιογραφική ἐργασία τῶν Ir. Doens - Χαράλαμπου Παπαστάθη, Νομική βιβλιογραφία τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Μα
κεδονικά 10 (1970), 191 – 240, ἐπανέκδοση, Ἀθήνα 2001.
3. Βλ. τήν ἔκδοση τοῦ σιγγιλίου ἀπό τόν Μανουήλ Γεδεών, Ὁ Ἄθως, Κωνσταντινούπολη 1885, σσ. 79 – 80, ὅπου τονίζεται χαρα
κτηριστικά: «… ἀθορύβους καί ἀταράχους διάγειν, εὔχεσθαί τε ὑπέρ τῆς ἡμῶν γαληνότητος καί ὑπέρ παντός τῶν χριστιανῶν
συστήματος, ὅθεν καί ἐξασφαλιζόμεθα πάντας, ἀπό τε στρατηγῶν, βασιλικῶν ἀνθρώπων καί ἕως ἐσχάτου ἀνθρώπου τοῦ δου
λείαν καταπιστευομένου, ἔτι δέ καί ἰδιώτας καί χωριάτας, καί ἕως τοῦ ἐν τῷ μύλωνι ἀλήθοντος, ἵνα μή ἐπηρεάσῃ τις τούς αὐτούς
μοναχούς, ἀλλά μηδέ καθώς ἐστι τοῦ Ἐρισσοῦ ἡ ἐνορία, καί τήν ἔσω πρός τό τοῦ Ἄθωνος Ὄρους εἰσέρχεσθαί τινας, μήτε ποιμένας
μετά ποιμνίων αὐτῶν μήτε βουκόλους μετά βουκολίων…».
4 . Ὡς ἔτος συντάξεως τοῦ Τυπικοῦ μερικοί ἀπό τούς ἱστορικούς ἤ μελετητές δέχονται τό ἔτος 959, ἄλλοι τό ἔτος 972 ἤ 973 καί ἄλλοι
ἐντός τῆς χρονικῆς περιόδου 970 – 975, βλ. Ἰωάννου Μ. Κονιδάρη, Ἄβατον τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Ἀθήνα 2003,σ. 20˙ Παναγιώτου Χρή
στου, Τό Ἅγιον Ὄρος: ἱστορία, μνήμη, ζωή.Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 82˙ Ιωάννου Μαμαλάκη, Τό Ἅγιον
Ὄρος, ὅπ.π., σ. 54˙ Διονυσίας Παπαχρυσάνθου, Ὁ Ἀθωνικός Μοναχισμός, σελ. 267.
5 . Τό Τυπικό αὐτό συμπληρώθηκε ἀργότερα πρῶτα μέ τήν Διατύπωση καί στή συνέχεια μέ τήν Ὑποτύπωση τοῦ Ἀθανασίου,βλ. Ph.
Meyer ΙΙ, Die Aupturkunden fϋr die Gesclichteder Athosklöster, Λειψία 1984 (ἀνατύπωση Hakkert, Ἄμστερντάμ 1965), σσ. 123 – 130 καί
Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Ὁ ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης, Ἅγιον Ὄρος 2003, σ. 175 ἔπ. Ὡστόσο πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι τό
Τυπικό τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτη δέν περιέχει καμία ἀπαγορευτική διάταξη γιά τήν εἴσοδο τῶν γυναικῶν στό Ἅγιο Ὄρος.
Βέβαια αὐτό κατά τή γνώμη μας συμβαίνει, διότι ἡ ἀπαγορευτική ἀρχή τοῦ ἀβάτου τῶν γυναικῶν στό Ἅγιον Ὅρος τηροῦνταν μέ
θρησκευτική εὐλάβεια καί χωρίς καμία παρέκκλιση, ἦταν δηλαδή δεδομένη καί δέν χρειάζονταν νά συμπεριληφθεῖ στό Τυπικό μέ
τήν μορφή διατάξεως.
6 . Τό Τυπικό ἀναφέρεται στήν ἀπαγόρευση εἰσόδου τῶν παιδιῶν, τῶν ἀγενείων καί τῶν εὐνούχων σέ ὁλόκληρη τήν περιοχή τοῦ
Ἁγίου Ὄρους, βλ. Ph. Μeyer,ὅπ.π., σ. 147, στ. 5 – 15.
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(1046)7, ὁ Τόμος καί ὁ Τύπος
τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τοῦ Πρω
τάτου (1394)8, καθώς καί τό
χρυσόβουλο τοῦ Μανουήλ Β’
Παλαιολόγου (1406)9 .
Ἐπίσης παρόμοιες διατά
ξεις περιέχονται καί σέ διά
φορες πηγές τοῦ ἁγιορειτικοῦ
Δικαίου κατά τήν περίοδο
τῆς τουρκοκρατίας. Μεταξύ
αὐτῶν συγκαταλέγονται τό σιγίλλιο τοῦ πατριάρχη Ἰωακείμ
(1498)10, τό Τυπικό τοῦ πατριάρχη Ἱερεμία τοῦ Β’ (1574)11,
τό «Τυπικόν περί τοῦ Πρώτου
καί τῆς λοιπῆς διοικήσεως τοῦ
Ἁγίου Ὄρους» (1780)12, ὁ «Κῶδιξ
τῆς Ἱερᾶς σκήτης τοῦ Τιμίου Προδρόμου»13, ὁ Συνοδικός
Τόμος τοῦ πατριάρχη Γρηγορίου Ε’ (1806)14, οἱ Ἐσωτερικοί
Κανονισμοί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ξενοφῶντος τοῦ 183915 καί τοῦ
190516 καί οἱ Γενικοί Κανονισμοί
τοῦ ἔτους 187717.
Σύμφωνα μέ ὅλες αὐτές
τίς διατάξεις πού περιλαμβά
νονται στά ἔγγραφα πού ὡς
τώρα παρουσιάσαμε, γίνεται
κατανοητό ὅτι οἱ μοναχοί τοῦ
Ἁγίου Ὄρους συνεχῶς φρό
ντιζαν νά ἐπισημαίνουν τήν ἀπαγόρευση εἰσόδου
καί διαμονῆς γυναικῶν στίς μονές τῆς Ἀθωνικῆς

Πολιτείας, στά θηλυκά ζῶα
καθώς καί στούς εὐνούχους
ἤ καί στούς ἄνηβους νέους.
Ὡς μοναδικός σκοπός τῆς
ἐφαρμογῆς ὅλων αὐτῶν τῶν
ἀπαγορευτικῶν
διατάξεων
ἦταν καί παραμένει, μέχρι
καί σήμερα, ἡ ἀπομάκρυνση
τῶν μοναχῶν ἀπό κάθε
εἴδους ἐγκοσμιότητα καί
κάθε συναναστροφή μέ πρό
σωπα ἱκανά νά βλάψουν τήν
σωματική καί ψυχική ὑγεία
αὐτῶν18. Ἔτσι ἡ πίστη τῶν
ἁγιορειτῶν μοναχῶν καί ἡ
ἀφοσίωσή τους στά μοναχικά
ἰδεώδη, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα
νά δημιουργηθεῖ στή συνεί
δηση ὅλων, μοναχῶν καί
λαϊκῶν, ἡ ἀνάγκη τῆς διατη
ρήσεως τοῦ ἀβάτου ὄχι μόνο
ἐντός τῶν μονῶν ἀλλά σέ ὅλη
τήν Ἀθωνική χερσόνησο.
Σήμερα τό ἄβατο τοῦ Ἁγίου
Ὄρους συνεχίζει νά ὑπάρχει
ὄχι γιά νά ἀπαγορεύει κά
ποιους ἀνθρώπους ἀπό κάτι,
ἀλλά γιά νά προστατεύει τό
δικαίωμα κάποιων ἄλλων
«νά μελετοῦν τά δικαιώματα
τοῦ Θεοῦ, νά ἐξερευνοῦν τά
μαρτύριά Του καί νά μανθάνουν τά κρίματά Του»19 .

7 . Τό Τυπικό ἀπαγορεύει τήν εἴσοδο τῶν παιδιῶν καί τῶν εὐνούχων στίς μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους, βλ., ὅπ.π., σ. 154, στ. 16 – 31.
8. Τό Τυπικό περιορίζεται στήν καθιέρωση τοῦ ἀβάτου τῶν μονῶν στά παιδιά καί στά θηλυκά ζῶα, βλ., ὅπ.π., σ. 199, στ. 6 – 11.
9 . Τό Τυπικό ὑπογραμμίζει τό ἄβατο τῶν μονῶν γιά τούς εὐνούχους καί τά παιδιά καί προσθέτει: «… λάθοι γάρ ἄν ἐντεῦθεν καί
γυνή τῆς μονῆς ἐντός τολμήσασα εἰσελθεῖν, εἰς ἄνδρα μετασχηματισθεῖσα καί τόν εὐνοῦχον καί ἀγένειον ὑποκριναμένη. Μη
δέποτε εὐρεθῆναι θῆλυ ζῶον τοῦ ἁγίου ὄρους ἐντός…καθαρούς εἶναι τούς ἐν αὐτῇ μοναχούς, καί μηδέ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτούς
ὑποχραίνεσθαι τῇ τοῦ θήλεος θεωρίᾳ»,βλ., ὅπ.π., σ. 209.
10 . Τό Τυπικό ἀπαγορεύει τήν εἴσοδο τῶν ἀγενείων στίς μονές καί κάνει λόγο γιά τήν ἐπιβολή ἐπιτιμίων σέ ὅσους δέν τηροῦν τίς
διατάξεις του, βλ., ὅπ.π., σ. 212, στ. 7 – 22.
11 . Τό Τυπικό ἀναφέρεται στήν ἀπαγόρευση εἰσόδου στίς μονές παιδιῶν, ἀγενείων καί θηλυκῶν ζώων καί προσθέτει: «…ὅλως μή
προσδέχεσθαι ἐν τοῖς ἔξω κελλίοις ἤ ἐν ταῖς χώραις μοναχάς καλογραίας, ὡς συναδελφάς δῆθεν, εὐκατηγόρητον γάρ καί ἐπί ψό
γον, καί οὐδέ πάθους ἔσται χωρίς, οὐδέ τῆς τῶν πολλῶν κατακρίσεως, ἀλλά καί ἀπηγορευμένον, τοῖς ἱεροῖς κανόσι ψυχικήν φέρον
βλάβην καί τήν ἀπώλειαν», βλ., ὅπ.π., σσ. 216, στ. 18 – 29 καί 217, στ. 28 – 33.
12 . Ὁ Στ. Παπαδάτος κάνει μνεία γιά τήν ἀμφισβήτηση τῆς γνησιότητας αὐτοῦ τοῦ Τυπικοῦ, διότι, ὅπως ἐπισημαίνει, ὁ θεσμός τοῦ
Πρώτου εἶχε ἐκλείψει δύο αἰῶνες νωρίτερα, βλ., Τό πρόβλημα τοῦ ἀβάτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη,
1969, σ. 22.
13 . Ὁ κώδικας ἀπαγορεύει στούς Πατέρες τῆς σκήτης νά ἔχουν γιά ὑποτακτικούς ἀγένειους, βλ. Ph. Meyer, σ. 249, στ. 29 – 34.
14 . Βλ. Δ. Πετρακάκου, Νέαι πηγαί τῶν θεσμῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Ἀλεξάνδρεια, 1915, σ. 15.
15 . Τό ἄρθρο γ’ τοῦ Κανονισμοῦ περιλαμβάνει μία διάταξη μέ τήν ὁποία ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος στή μονή ἀγενείων νέων, βλ.,
ὅπ.π., σ. 43.
16 Τό ἄρθρο 1 τοῦ Κανονισμοῦ ὁρίζει ὅτι ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος ἀγενείων στή μονή, βλ., ὅπ.π., σ. 64.
17 . Τό ἄρθρο 79 ἀναφέρεται στήν ἀπαγόρευση εἰσόδου στό Ἅγιον Ὄρος κάθε θηλυκοῦ κατοικίδιου ζώου, ἐνῶ τά ἄρθρα 203 καί 211
ὑπογραμμίζουν τήν ἀπαγόρευση γιά τήν εἴσοδο ἀνηλίκων, βλ. τό ἄρθρο 239 τῶν Γενικῶν Κανονισμῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἔκδ. Ἱερᾶς
Κοινότητας τοῦ Ἁγίου Ὄρους , Κωνσταντινούπολη 1912.
18 . Βλ. καί Α΄ Κορ. 7, 1 καί 8, ὅπου τονίζει: «Περί δέ ὧν ἐγράψατέ μοι, καλόν ἀνθρώπῳ γυναικός μή ἃπτεσθαι… Λέγω δέ τοῖς
ἀγάμοις καί ταῖς χήραις, καλόν αὐτοῖς ἐστιν ἐάν μείνωσιν ὡς κἀγώ».
19 . Ψαλμ. ριη’ 16, 2, 7.
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Ἡ Ἑλληνικὴ ἐποποιία
τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων

Τοῦ Εὐάγγελου Σ. Κατσάρα
Ὑπ. Διδάκτορος Βαλκανικῆς Ἱστορίας

Μὲ ἀφορμή τἠν 98η ἐπέτειο ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ Β΄ Βαλκανικοῦ Πολέμου (16 Ἰουνίου 1913) καὶ τὴν τελετὴ
ποὺ ἔλαβε χώρα στὴν πλατεία τοῦ Μελισσοχωρίου, θὰ θέλαμε νὰ προβοῦμε σὲ μία ἀνασκόπηση τῶν γεγονότων
τῆς κρίσιμης διετίας 1912-1913, ποὺ ὁδήγησαν τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἀπὸ τὰ στενὰ τῆς Μελούνας στὶς ἐκβολὲς τοῦ
Στρυμὸνα ποταμοῦ καὶ τὴν πόλη τῆς Καβάλας. Πρόκειται, ἄλλωστε, γιὰ μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἔνδοξες σελίδες τῆς
ἱστορίας μας καὶ τῶν στρατιωτικῶν μας δυνάμεων, ἡ γνώση τῆς ὁποίας μπορεῖ νὰ προσδώσει μία ἀκτίδα ἐλπίδας
στὶς δύσκολες στιγμὲς ποὺ διέρχεται τὸ Ἔθνος.

Στὶς ἀρχὲς Ὀκτωβρίου 1912 τὰ συνασπισµένα
κράτη τῆς Βαλκανικῆς Χερσονήσου (Σερβία,
Βουλγαρία, Ἑλλάδα, Μαυροβούνιο) ἀπέστειλαν
τελεσίγραφο στὴν Ὀθωµανικὴ Αὐτοκρατορία,
ἀξιώνοντας τὴν ἄµεση εἰσαγωγὴ µεταρρυθµίσεων
στὶς εὐρωπαϊκὲς ἐπαρχίες της, ὅπου διαβιοῦσαν
ὑπόδουλοι χριστιανικοὶ πληθυσµοί. Ἡ ἀπόρριψη
τοῦ τελεσιγράφου καὶ ἡ κινητοποίηση τῶν
ὀθωµανικῶν στρατευµάτων τῆς Θράκης εἶχαν
ὡς ἀποτέλεσµα τὴν κήρυξη τοῦ Α΄ Βαλκανικοῦ
Πολέµου.
Ἡ Ἑλλάδα εἰσῆλθε στὸν πόλεµο ἀποφασισµένη
νὰ ἀπελευθερώσει τὰ ὑπόδουλα ἐδάφη καὶ νὰ
ἀποπλύνῃ τὴν ἥττα τοῦ 1897. Τὶς πρῶτες πρωινὲς
ὧρες τῆς 5ης Ὀκτωβρίου ὁ ἑλληνικὸς στρα
τός, µὲ ἐπικεφαλῆς τὸ Διάδοχο Κωνσταντῖνο,
διέσχισε τὰ σύνορα καί, ἀφοῦ ἀπώθησε τὶς
τουρκικὲς δυνάµεις, προωθήθηκε πρὸς τὴν κα
τεύθυνση τῆς Ἐλασσόνας. Στὶς 6 Ὀκτωβρίου οἱ
ἑλληνικὲς δυνάµεις εἰσῆλθαν στὴν Ἐλασσόνα
καὶ τὴν ἑπόµενη ἡµέρα βρέθηκαν στὰ στενὰ
τοῦ Σαρανταπόρου, τὰ ὁποῖα ὑπερασπίζονταν
ἰσχυρότατες τουρκικὲς δυνάµεις. Ἡ διαταγὴ τοῦ
ἑλληνικοῦ στρατηγείου ἦταν ἁπλὴ καὶ σαφής:
ἐπίθεση κατὰ µέτωπο. Οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες
ἐπιδεικνύοντας ἀπαράµιλλο θάρρος καὶ γεν
ναιότητα, ὑπερφαλάγγισαν τὴν ὀχυρὴ θέση καὶ
ἔτρεψαν τὶς τουρκικὲς δυνάµεις σὲ φυγή. Κατὰ
τὶς ἐπόµενες 10 ἡµέρες ὁ ἑλληνικὸς στρατός,
ἔχοντας ἀπελευθερώσει τὰ Σέρβια, τὴν Κοζάνη,
τὴ Βέροια, τὴ Νάουσα καὶ τὴν Κατερίνη, προω
θήθηκε στὰ Γιαννιτσά, ὅπου οἱ Ὀθωµανοὶ εἶχαν
συγκεντρώσει ἰσχυρὲς δυνάµεις προκειµένου νὰ
ἀνακόψουν τὴν προέλασή του πρὸς τὴ Θεσ
σαλονίκη. Στὴ διήµερη µάχη ποὺ ἀκολούθησε
ἡ ἑλληνικὴ ἐπίθεση ἦταν τόσο ὁρµητικὴ ποὺ
ἀνάγκασε τὶς τουρκικὲς δυνάµεις, παρὰ τὴ
σθεναρὴ ἀντίσταση, νὰ ὑποχωρήσουν πρὸς τὴν
κατεύθυνση τῆς Θεσσαλονίκης. Ὁ δρόµος πρὸς
τὴν πρωτεύουσα τῆς Μακεδονίας ἦταν πλέον
ἀνοικτός.
Στὶς 25 Ὀκτωβρίου οἱ ἑλληνικὲς δυνάµεις
ἀναπτύχθηκαν στὰ περίχωρα τῆς πόλης, µὲ σκοπὸ
τὴν ἑποµένη νὰ κινηθοῦν ἐναντίον της. Τὴν ἴδια
ἡµέρα οἱ πρόξενοι τῶν Μεγάλων Δυνάµεων στὴ
Θεσσαλονίκη ἔπεισαν τὸν Τοῦρκο ἀρχιστράτηγο
Χασᾶν Ταξὶν Πασᾶ νὰ δεχθεῖ τὴν παράδοση τῆς
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πόλης γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ ἄσκοπη αἱµατοχυσία.
Τὸ πρωτόκολλο παράδοσης τῆς Θεσσαλονί
κης καὶ τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ ὑπεγράφη στὶς
23:00 τὸ βράδυ τῆς 26ης Ὀκτωβρίου, ἐνῶ τὴν
ἑπόµενη ἡµέρα οἱ δύο πλευρὲς ὑπέγραψαν
συµπληρωµατικὸ πρωτόκολλο, µὲ τὸ ὁποῖο
ρυθµίζονταν οἱ λεπτοµέρειες τῆς παράδοσης.
Ἡ πόλη µόλις εἶχε σωθεῖ γιὰ τὸν Ἑλληνισµό,
καθὼς στὶς 27 Ὀκτωβρίου ἔφτασε στὰ περίχωρά
της καὶ συγκεκριµένα στὴν περιοχὴ τῆς Λητῆς
ἰσχυρὴ βουλγαρικὴ δύναµη ὑπὸ τὸν στρατηγὸ
Teodorof.
Μετὰ τὴν κατάληψη τῆς Θεσσαλονίκης, ὁ
ἑλληνικὸς στρατὸς στράφηκε πρὸς τὴ Δυτικὴ Μα
κεδονία, ὅπου στὶς 7 Νοεµβρίου ἀπελευθέρωσε
τὴ Φλώρινα καὶ τέσσερις ἡµέρες ἀργότερα τὴν
Καστοριά.
Παράλληλα µὲ τὶς νίκες τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ
στὰ πεδία τῶν µαχῶν, ἀνάλογες ἐπιτυχίες
ἐπέδειξε καὶ τὸ ναυτικὸ ὑπὸ τὸν ὑποναύαρχο
Παῦλο Κουντουριώτη. Ὁ ἑλληνικὸς στόλος ξε
κίνησε τὶς ἐπιχειρήσεις του στὶς 5 Ὀκτωβρίου
µὲ βασικὴ ἀποστολὴ νὰ καταστεῖ κύριος του
Αἰγαίου καὶ νὰ διακόψει τὶς θαλάσσιες συγκοι
νωνίες µεταξὺ Μικρᾶς Ἀσίας καὶ εὐρωπαϊκῆς
Τουρκίας. Πράγµατι, ἀφοῦ κατανίκησε δύο φορὲς
τὸν ὀθωµανικὸ στόλο, στὶς ναυµαχίες τῆς Ἕλλης
καὶ τῆς Λήµνου, ὁ ἑλληνικὸς στόλος κατόρθω
σε κατὰ τὸ διάστηµα ἀπὸ 6 Ὀκτωβρίου ὥς 20
Δεκεµβρίου νὰ ἀπελευθερώσει ὅλα σχεδὸν τὰ
νησιὰ τοῦ ἀνατολικοῦ καὶ βόρειου Αἰγαίου καὶ
νὰ ἀποκλείσει τὸν τουρκικὸ στόλο στὰ στενὰ
τῶν Δαρδανελίων.
Στὸ µεταξύ, νικηφόρα ἐξελίσσονταν καὶ οἱ
στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις τῶν ὑπόλοιπων Βαλκά
νιων συµµάχων, ἀναγκάζοντας τὴν Ὀθωµανικὴ
Αὐτοκρατορία, στὶς ἀρχὲς Νοεµβρίου, νὰ ζητήσει
τὴ σύναψη ἀνακωχῆς. Ο Α΄ Βαλκανικὸς Πόλεµος
ἔληξε τελικὰ στὶς 17 Μαΐου 1913 µὲ τὴ συν
θήκη εἰρήνης τοῦ Λονδίνου. Σύµφωνα µ’ αὐτήν,
ἡ Ὀθωµανικὴ Αὐτοκρατορία παρέδιδε στοὺς
συµµάχους ὅλα τὰ ἐδάφη δυτικά τῆς γραµµῆς
Αἴνου-Μήδειας, ἐνῶ οἱ Μεγάλες Δυνάµεις θὰ κα
θόριζαν τὰ σύνορα τοῦ νεοσύστατου ἀλβανικοῦ
κράτους καὶ τὴν τύχη τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου.
Παρὰ τὴν ἐπιβλητική τους νίκη, σύντοµα οἱ
σχέσεις τῶν συµµάχων ἐντάθηκαν µὲ ἀφορµὴ

τὴ διανοµὴ τῶν ἐδαφῶν. Αἰτία ὑπῆρξε ἡ
ἀδιαλλαξία τῆς Βουλγαρίας καὶ ἡ ἐπιθυµία της
νὰ πραγµατοποιήσει τὸ ὄνειρο τῆς «Μεγάλης
Βουλγαρίας» τῆς συνθήκης τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
Παρὰ τὴ µεσολάβηση τῆς Ρωσίας καὶ τὴν προ
σπάθεια ἐξοµάλυνσης τῶν διαφορῶν, σύντοµα
ἡ κατάσταση ἐκτραχύνθηκε καὶ σηµειώθηκαν
ἔνοπλα ἐπεισόδια µεταξὺ τῶν συµµαχικῶν
στρατευµάτων. Τελικά, τὴ νύκτα τῆς 16ης πρὸς 17η
Ἰουνίου ὁ Βουλγαρικὸς στρατὸς ἐπιτέθηκε κατὰ
τῶν Ἑλληνικῶν καὶ Σερβικῶν θέσεων, χωρὶς νὰ
προηγηθεῖ κήρυξη πολέµου. Ὁ ἐνδοσυµµαχικὸς
Β΄ Βαλκανικὸς Πόλεµος εἶχε µόλις ἀρχίσει καὶ
ἔµελλε νὰ εἶναι ἰδιαίτερα σκληρός.
Στὶς 17 Ἰουνίου οἱ βουλγαρικὲς ἐπιθέσεις
ἐπεκτάθηκαν στὴν περιοχὴ τοῦ Πολυκάστρου,
τοῦ Μελισσοχωρίου καὶ τοῦ Λαγκαδᾶ, θέτοντας
σὲ ἄµεσο κίνδυνο τὴν πόλη τῆς Θεσσαλονί
κης. Στὶς 18 Ἰουνίου κατέφθασε στὴν πόλη ὁ
Βασιλεὺς Κωνσταντῖνος καὶ τὴν ἑπόµενη ἡµέρα
προωθήθηκε στὸ Μελισσοχώρι γιὰ νὰ διευθύ
νει αὐτοπροσώπως ἀπὸ ἐκεῖ τὶς ἐπιχειρήσεις.
Στὴν περιοχὴ εἶχε ἤδη ἀναπτυχθεῖ ἡ 2η Με
ραρχία, ἐνῶ καὶ οἱ ὑπόλοιπες µεραρχίες εἶχαν
ὁλοκληρώσει
τὶς
προπαρασκευές
τους,
προκειµένου νὰ ἀναλάβουν ἄµεσα ἐπιθετικὲς
ἐνέργειες. Ἡ ἑλληνικὴ ἀντεπίθεση ξεκινοῦσε
ἀκριβῶς τὴ στιγµὴ ποὺ ὁ Βούλγαρος στρατηγὸς
Ivanov σχεδίαζε νὰ ἀναλάβει γενικὴ ἐπίθεση
ἐναντίον τῆς Θεσσαλονίκης. Ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς
εἰσῆλθε στὸ νέο πόλεµο µἐ ἀκµαιότατες ἠθικὲς
δυνάµεις, λόγω τῆς βουλγαρικῆς δολιότητας, καὶ
µὲ ὑψηλὸ φρόνηµα, ἀπόρροια τῶν ἐπιτυχιῶν του
κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Α΄ Βαλκανικοῦ Πολέµου.
Ἤδη ἀπὸ τὸ πρωὶ τῆς 19ης Ἰουνίου ἄρχισε νὰ
προελαύνει ἀκάθεκτα ἐναντίον τῶν Βουλγάρων,
ἀναγκάζοντας τοὺς τελευταίους σὲ θέση ἄµυνας.
Στὸν τοµέα τοῦ Μελισσοχωρίου ἡ 2η Μεραρχία,
ἔπειτα ἀπὸ πεισµατώδη ἀγώνα, κατόρθωσε νὰ
ἀνατρέψει τὶς καλὰ ὀργανωµένες βουλγαρικὲς
µονάδες καὶ νὰ τὶς ἀπωθήσει σὲ ἀρκετὸ βάθος.
Οἱ βουλγαρικὲς δυνάµεις ὑποχωροῦσαν σὲ
ὅλο τὸ µῆκος τοῦ µετώπου καὶ συµπτύσσονταν
στὴν ἀµυντικὴ τοποθεσία Κιλκὶς-Λαχανᾶ. Ἐκεῖ,
στὶς 19 Ἰουνίου ἔλαβε χώρα ἡ ὁµώνυµη µαχη,
ποὺ κατέληξε σὲ περιφανῆ νίκη τοῦ ἑλληνικοῦ
στρατοῦ, ὕστερα ἀπὸ ἕναν πραγµατικὰ λυσ
σώδη τριήµερο ἀγώνα. Μετὰ τὴ νίκη τους,
οἱ ἑλληνικὲς δυνάµεις προέλασαν πρὸς τὴν
κοιλάδα τοῦ Στρυµόνα, καταδιώκοντας τὸν
ὑποχωροῦντα βουλγαρικὸ στρατό, ἐνῶ τµήµατά
του ἀπελευθέρωναν τὴν Καβάλα, τὶς Σέρρες, τὴ
Δράµα καὶ τὴν Ἀλεξανδρούπολη.
Στὸ µεταξὺ στὶς 28 Ἰουνίου διέσχισε τὸ Δού
ναβη καὶ εἰσῆλθε στὸ βουλγαρικὸ ἔδαφος καὶ
ὁ ρουµανικὸς στρατός, ἐνῶ ἀπὸ τὶς 29 τοῦ ἴδιου
µήνα οἱ Τοῦρκοι ἀνέλαβαν ἐπιχειρήσεις στὴν
Ἀνατολικὴ Θράκη ἀνακαταλαµβάνοντας τὴν
Ἀδριανούπολη.
Ἡ θέση τῶν Βουλγάρων εἶχε καταστεῖ ἰδιαίτερα
δυσχερής, συνέχιζαν ὡστόσο νὰ ὑπερασπίζονται

µὲ πείσµα κάθε σπιθαµὴ τοῦ ἐδάφους τους. Ἔτσι,
ὅταν ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς ἔφθασε µπροστὰ στὴ
φύσει ὀχυρὰ τοποθεσία τῆς Κρέσνας, συνάντησε
νέα σθεναρὴ ἀντίσταση. Ἔπειτα ἀπὸ τριήµερη,
ὅµως, αἱµατηρὴ µάχη, ποὺ διήρκεσε ἀπὸ τὶς 9 ὥς
τὶς 11 Ἰουλίου, οἱ ἑλληνικὲς δυνάµεις κατόρθωσαν
νὰ διανοίξουν τὴ στενωπὸ καὶ νὰ προωθηθοῦν
πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς Τζουµαγιᾶς. Ἐκεῖ
εἶχε ἐγκατασταθεῖ ἡ βουλγαρικὴ στρατιά, γιὰ
νὰ ἀνακόψει τὴν προέλαση τοῦ ἑλληνικοῦ
στρατοῦ. Ἡ µάχη τῆς Τζουµαγιᾶς, ποὺ ἄρχισε
στὶς 12 Ἰουλίου, ὑπῆρξε ἰδιαίτερα σκληρὴ καὶ
ἀµφίρροπη, ἀποτέλεσε δὲ τὴν τελευταία φάση
τοῦ ἑλληνοβουλγαρικοῦ πολέµου. Στὶς 17 Ἰουλίου
οἱ Βούλγαροι, ἀντιµέτωποι µἐ τὴν ἀπειλῆ νὰ
δοῦν τὰ συµµαχικὰ στρατεύµατα νὰ εἰσέρχονται
στὴ Σόφια, ζήτησαν ἀνακωχή, ἡ ὁποία τέθηκε σὲ
ἰσχὺ ἀπὸ τὸ µεσηµέρι τῆς 18ης Ἰουλίου.
Ἡ τελικὴ πράξη τῶν δύο Βαλκανικῶν
Πολέµων ἔλαβε χώρα στὸ Βουκουρέστι, ὅπου
στὶς 28 Ἰουλίου 1912 ὑπογράφηκε ἡ ὁµώνυµη
συνθήκη. Ἡ Ἑλλάδα ἐξερχόταν τῶν Βαλκανικῶν
Πολέµων µὲ αὐξηµένο τὸ στρατιωτικό της γόητρο
καὶ ἔχοντας πραγµατοποιήσει ἕνα µεγάλο µέρος
τῶν ἐθνικῶν της διεκδικήσεων. Συγκεκριµένα,
τὰ ἑλληνικὰ στρατεύµατα εἶχαν κατορθώσει νὰ
ἀπελευθερώσουν σηµαντικὰ τµήµατα τῆς Μα
κεδονίας καὶ τῆς Ἠπείρου καὶ τὰ περισσότερα
νησιὰ τοῦ Αἰγαίου. Ἡ ἔκταση τῆς χώρας ἀπὸ 64
χιλιάδες τετραγωνικὰ χιλιόµετρα αὐξήθηκε σὲ
120, ἐνῶ καὶ ὁ πληθυσµὸς ἀπὸ 2 ἑκατοµµύρια
800 χιλιάδες ἔφθασε τὰ 5 ἑκατοµµύρια.
Δυστυχῶς, ὅµως, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐποποιίας
τῶν Βαλκανικῶν πολέµων ἐκδηλώθηκε καὶ ἡ
πρώτη διάσταση στὶς σχέσεις Κωνσταντίνου-Βε
νιζέλου, ποὺ λίγα χρόνια ἀργότερα θὰ ὁδηγοῦσε
στὸ Διχασµὸ καὶ θὰ ἔθετε σὲ κίνδυνο ἀκόµη
καὶ αὐτὰ τὰ ἀποτελέσµατα τῶν Βαλκανικῶν
Πολέµων.
Τὸ κείμενο ἀποτελεῖ περίληψη τοῦ Πανυγηρικοῦ
τῆς ἡμέρας ποὺ ἐκφωνήθηκε στὴν Πλατεία τοῦ Μελισσοχωρίου στὶς 16/06/2011 ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου
τῆς ἐνάρξεως τοῦ Β΄ Βαλκανικοῦ Πολέμου (16 Ιουνίου
1913).Πλῆρες τὸ ἄρθρο μπορεῖτε νὰ τὸ διαβάσετε στὴν
παραπάνω ἱστιοσελίδα http://www.imlagada.gr/default.
aspx?pageid=305

Διευκρινιστικό Σημείωμα

Κατὰ τὸ προηγούμενο τεῦχος Νο 3 τοῦ περιοδικοῦ
Ὀρθόδοξα Μηνύματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καὶ Ρεντίνης δημοσιεύτηκε κείμενο μὲ τίτλο «Ἡ
Ἄσκηση καὶ ἡ Νηστεία στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση», ποὺ
εἶναι ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία ποὺ ἐκφωνήθηκε στὸν
Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου – Σερρῶν, κατὰ τὸν
Κατανυκτικὸ Ἑσπερινὸ τῆς Β΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν
(28/ 02/ 2010) ἀπὸ τὸν Ἀρχιμανδρίτη-Ἱεροκήρυκα π.
Χερουβεὶμ Βελέτζα.
Ὡς ἐκ τούτου ἡ ὁμάδα συντάξεως καὶ ἐκδόσεως τοῦ
περιοδικοῦ ζητᾶ συγνώμη, καθώς στὴν ἐκτύπωση τοῦ
περιοδικοῦ δὲν δόθηκε ἡ συγκεκριμένη παραπομπὴ καὶ
ἐμφανίστηκε μὲ ἄλλη πατρότητα.
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Μεγάλη Ἑβδομάδα στήν
Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
Μέσα σέ κατανυκτική ἀτμόσφαιρα τε
λέστηκαν ὅλες οἱ ἱερές ἀκολουθίες τῆς
Μεγάλης Ἑβδομάδος στήν Ἱερά Μητρόπο
λη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης. Ἀξίζει
νά σημειωθεῖ ὅτι, ὅπου χοροστατοῦσε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, οἱ
ναοί ἦταν γεμάτοι ἀπό τήν προσέλευση
τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι προσέρχονταν γιά
νά προσευχηθοῦν, νά πάρουν τήν εὐχή
του Ποιμενάρχη τους καί νά ἀκούσουν τά
μεστά νοημάτων κηρύγματά του.
Ἔτσι, λοιπόν, ὁ Σεβασμιώτατος κατά
τήν Παρασκευή τῆς παραμονῆς τοῦ Λα
ζάρου χοροστάτησε στόν Ἀρχιερατικό
Ἑσπερινό τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ
Προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Λαζάρου
Εὐαγγελισμοῦ. Τήν ἑπομένη, Κυριακή
τῶν Βαΐων, χοροστάτησε στόν Ὄρθρο
καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας
στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Λαγκαδᾶ.

Κυριακή τῶν Βαΐων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου-Λαγκαδᾶ.
14

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας χορο
στάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου
στόν Ἱερό Μητροπολιτκό Ναό τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς. Τήν Μεγάλη Δευτέρα χο
ροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Σοχοῦ καί
τή Μεγάλη Τρίτη στόν Ἱερό Ναό Κοιμή
σεως Θεοτόκου Λαγκαδᾶ. Τή Μεγάλη Τε
τάρτη ἐτέλεσε τό Ἱερό Εὐχέλαιο στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίου Νικολάου Λαγυνῶν καί στή
συνέχεια χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία
τοῦ Νιπτῆρος στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
Ἀθανασίου Λητῆς.
Τή Μεγάλη Πέμπτη τό πρωΐ προεξῆρχε
τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασι
λείου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Κα
βαλλαρίου, ἐνῶ τό ἀπόγευμα χοροστάτη
σε στήν Ἀκολουθία τῶν Παθῶν στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς
Λαγκαδᾶ. Στόν ἴδιο Ἱερό Ναό, τήν ἑπομένη,
Μεγάλη Παρασκευή πρωΐ, χοροστάτησε
στήν Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί
τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως. Ἐν
συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας μετέβη στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Κων
σταντίνου στά Κοιμητήρια τῆς πόλεως
Λαγκαδᾶ, ὅπου καί ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία

Ἀπό τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου-Λαγυνῶν.
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Στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν (Μεγάλη Πέμπτη
ἑσπέρας) εἰς τὸν Ἱερόν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς.
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«Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου
Σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ εἱλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ
κηδεύσας ἀπέθετο»

καί ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου ἐντός τῶν
Κοιμητηρίων. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ πώς
εἶχε νά γίνει περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου στά
Κοιμητήρια πάνω ἀπό ἑκατό χρόνια. Κα
τόπιν ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη στό χῶρο
τοῦ Παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας Ἄννης στήν
εἴσοδο τῆς πόλεως καί ἐτέλεσε ὑπαίθρια
τήν Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως. Τό
ἀπόγευμα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς χο
ροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου
καί τῶν Ἐγκωμίων στόν Ἱερό Μητρο
πολιτικό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς
Λαγκαδᾶ καί συμμετεῖχε στήν περιφορά
τοῦ Ἐπιταφίου, ὅπου μέσα σέ κατανυκτική
ἀτμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε καί ἡ συ
νάντηση τῶν Ἐπιταφίων τῶν ἐνοριῶν τῆς
πόλεως στήν κεντρική πλατεία, ἡ ὁποία
κυριολεκτικά κατεκλύσθη ἀπό τόν κόσμο,
πρός τόν ὁποῖο ὁ σεπτός Ποιμενάρχης μας
ἀπηύθυνε λόγους ἀγάπης καί πατρικές
εὐχές.

« Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον, τὸ φῶς ὥσπερ ἱμάτιον, καθελὼν Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ξύλου, σὺν Νικοδήμῳ,
καὶ θεωρήσας νεκρόν, γυμνόν ἄταφον,εὐσυμπάθητον θρῆνον ἀναλαβών, ὀδυρόμενος ἔλεγεν· Οἴμοι, γλυκύτατε Ἰησοῦ...»
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Φωτογραφικὰ Στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν τελετὴν τῆς Ἀποκαθηλώσεως
εἰς τὸ Ἱερὸν Παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Ἄννης.
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Άπὸ τὴν Ἀκολουθίαν καὶ τὴν περιφορὰν τοῦ Ἐπιταφίου
ἐντὸς τῶν Κοιμητηρίων τῆς πόλεως τοῦ Λαγκαδᾶ.

Άπὸ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀγίας Παρασκευῆς - Λαγκαδᾶ
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Ἀπὸ τὴν συνάντησιν τῶν Ἐπιταφίων τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτοτόκου εἰς τὴν κεντρικὴν πλατείαν τοῦ Λαγκαδᾶ.
Τό Μεγάλο Σάββατο τό πρωΐ ὁ Σεβα
σμιώτατος ἐτέλεσε τή Θεία Λειτουργία
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στόν Ἱερό Ναό
τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης
Ἀσσήρου. Τό βράδυ στόν Ἱερό Μητρο
πολιτικό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς
πραγματοποιήθηκε μέ λαμπρότητα καί
μεγαλοπρέπεια ἀπό τόν Σεβασμιώτα
το ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως, ὁ ὁποῖος
κατόπιν χοροστάτησε στόν ἀναστάσιμο
Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς ἀναστάσιμης
Θείας Λειτουργίας.Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς
τοῦ Πάσχα χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό
τῆς Ἀγάπης μέ τή συμμετοχή ὅλου τοῦ
Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Μετά
τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ δέχθηκε τίς πα
σχαλινές εὐχές τοῦ Κλήρου, τῶν τοπικῶν
ἀρχόντων καί τοῦ λαοῦ καί διένειμε σέ
ὅλους κόκκινα αὐγά.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας χορο
στάτησε στόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό στόν
πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου
Μελισσοχωρίου καί τήν ἑπομένη χοροστά
τησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς Θείας
Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό
Ἁγίου Γεωργίου Σοχοῦ.

«Ὅτε κατῆλθες...»
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Στιγμιότυπον ἀπὸ τὴν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Πρώτης Ἀναστάσεως εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Ἀσσήρου
ψάλλοντας τὸ «Ἀνάστα, ὁ Θεός...».

«Δεῦτε λάβετε Φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός ...»

«Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν...»
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Ἀπὸ τὴν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἀναστάσεως εἰς τὸν
Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς.
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Ἀπὸ τὸν Ἐσπερινὸν τῆς Ἀγάπης
εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικὸν
Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς
Λαγκαδᾶ, παρουσίᾳ ὅλου τοῦ
κλήρου τῆς Μητροπόλεως, τῆς
τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, μέ προεξάρχοντα τὸ ΔήμαρχονΛαγκαδᾶ
κ.Ἰωάννην Ἀναστασιάδην,
καὶ πλήθους πιστῶν.
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Ἔναρξη τοῦ Τμήματος Μετεκπαιδεύσεως Κληρικῶν τῆς
Διεθνοῦς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν καὶ Φιλοσοφικῶν Σπουδῶν
Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος
Μὲ ἰδιαίτερη χαρά, στὶς 11-5-2011, γιωτάτου Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου κ.κ.
κλῆρος καὶ λαός, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Βαρθολοµαίου, καθώς καὶ τοῦ Μακαριω
ἔλαβε µέρος στὸν ἁγιασµὸ γιὰ τὴν ἔναρξη τάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης
τῶν σεµιναρίων Ἱερατικῆς Ἐπιµόρφωσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύµου καὶ τοῦ Πανα
Κληρικῶν, τῆς Διεθνοῦς Ἀκαδηµίας γιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης
Θεολογικῶν καὶ Φιλοσοφικῶν Σπουδῶν .
κ.κ. Ἀνθίμου. Χαιρετισµὸ δὲ ἀπηύθυναν
Ὁ ἁγιασµὸς τελέστηκε ἀπὸ τὸν ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ἀρκα
Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ, λοχωρίου καὶ Βιάννου κ.κ. Ἀνδρέας, ὡς
Λητῆς καὶ Ρεντί
ἐκπρόσωπος τῆς
νης κ.κ. Ἰωάννη,
Ἀνωτάτης
Ἐκ
παρουσίᾳ
τῶν
κλησιαστικῆς
Σεβασµιωτάτων
Ἀκαδηµίας Κρή
Μητροπολιτῶν
της, ὁ Κοσµήτωρ
Ἱερισσοῦ, Ἁγίου
τῆς Θεολογικῆς
Ὄρους καὶ Ἀρδα
Σχολῆς
τοῦ
µερίου κ.κ. Νι
Α.Π.Θ. κ. Μι
κοδήµου
καὶ
χαὴλ Τρίτος, ὁ
Ἀρκ αλ οχωρίου
κ. Χριστόφορος
καὶ Βιάννου κ.κ.
Κοντάκης ὡς ἐκ
Ἀνδρέα,
τῶν
πρόσωπος
τῆς
Θεοφιλεστά
Ἀνωτάτης
Ἐκ
των Ἐπισκόπων
κ λ η σ ι α σ τ ι κ ῆ ς
Θεουπόλεως κ.κ.
Ἀκαδηµίας Θεσ
Παντ ελεήµονος
σαλονίκης,
ὁ
καὶ
Θερµῶν
Δήµαρχος
Λα
κ.κ. Δηµητρίου,
γκαδᾶ καί ὁ Πρό
καθὼς καὶ τοῦ
ξενος τῆς Ρωσί
Κοσµήτορος
ας. Στὴν δικῆ του
τῆς Θεολογικῆς
προσφώνηση ὁ
Σχολῆς Θεσσα
Σεβασµιώτατος
λονίκης κ. Μι
κ.κ.Ἰωάννης
χαὴλ Τρίτου, τοῦ
ἀφοῦ εὐχαρίστη
προέδρου
τῆς
σε τὸν Παναγιώ
Ἀνωτάτης
Ἐκ
τατο Οἰκουµενικὸ
 ιαστικῆς
κλησ
Πατριάρχη κ.κ.
Ἀκαδηµίας Θεσ
Βαρθολοµαῖο,
σαλονίκης, Καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν
Σχολῆς καὶ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς κ.κ Ἱερώνυµο καὶ τὸν Παναγιώτατο Μη
Ἀκαδηµίας Θεσσαλονίκης. Παρέστη τροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἄνθιμο, γιὰ
σαν ἐπίσης ὁ Δήµαρχος Λαγκαδᾶ κ. Ἰ. τὶς εὐχὲς καὶ τὶς εὐλογίες τους καὶ ὅλους
Ἀναστασιάδης καὶ ὁ Πρόξενος τῆς Ρωσίας τοὺς παρευρισκοµένους γιὰ τὴν τιµητικὴ
στὴ Θεσσαλονίκη κ. Ἀλεξέι Νεµπογκάτοβ. παρουσία τους, ἀναφέρθηκε στὸ ρόλο καὶ
Ἀναγνώστηκαν τὰ µηνύµατα τοῦ Πανα τὸ ἔργο ποὺ καλεῖται νὰ διαδραµατίσει καὶ
24

ἐπιτελέσει ἡ Ἀκαδηµία τῆς Μητροπόλεώς
µας, σὲ αὐτοὺς τοὺς δύσκολους καιροὺς
καὶ στὴν ἀπόφαση νὰ στηρίξει τὸ ἔργο τῶν
κληρικῶν καὶ ποιµένων µας µὲ κάθε τρόπο,
ἐνισχύοντας τὴ διὰ βίου ἐκπαίδευσή τους
καί στηρίζοντας τὸ ἔργο τῆς ποιµαντικῆς
τους διακονίας µὲ σεµινάρια, συνέδρια,
µαθήµατα, ἡµερίδες καὶ ὅ,τι ἄλλο θὰ ἦταν

χρήσιµο στὴν πνευµατικὴ καὶ θεολογικὴ
τους κατάρτιση.
Οἱ κύκλοι τῶν σεµιναρίων γιὰ τοὺς
κληρικοὺς θὰ ἀφοροῦν σὲ θέµατα Λειτου
ργικῆς καὶ Τελετουργικῆς, Ὁµιλητικῆς καὶ
Αἰσθητικῆς τῆς Λατρείας, Ποιµαντικῆς
καὶ Κανονικοῦ Δικαίου, καθώς καὶ Κοινω
νιολογίας καὶ Κατηχητικῆς.
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Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Νικόδημος Σκρέττας ἀναγιγνώσκει
τά Μηνύματα τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου, τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερωνύμου
καὶ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. κ. Ἀνθίμου.

Ὁ Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α. Π. Θ. κ. Μιχαὴλ Τρίτος
ἀπευθύνει χαιρετισμὸν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐνάρξεως τοῦ Τμήματος.

Ἀκόµη θὰ δοθεῖ ἡ δυνατότητα νὰ πλου τες ἐγκαταστάσεις τῆς νέας πτέρυγας τῆς
τίσουν τὶς γνώσεις τους μὲ τὴν ἐκµάθηση Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος στὶς Πέντε
Βαλκανικῶν γλωσσῶν,ἀλλὰ καὶ ξένοι Βρύσες τοῦ Λαγκαδᾶ καὶ θὰ διαθέτει βιβλι
ἐπιστήµονες καὶ φοιτητὲς νὰ ἀσχοληθοῦν οθήκη καὶ ἐργαστήρια γιὰ ἐξειδικευµένα
µὲ τὴν ἐκµάθηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ὁλιγοµελὴ σεµινάρια .
καί φιλοσοφίας.
Ἤδη καταρτίστηκε τὸ πρόγραµµα
Ἡ Ἀκαδηµία στεγάζεται στὶς ὡραιότα γιὰ τὰ πρῶτα σεµινάρια ἐπιµόρφωσης

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ. κ. Ἰωάννης τὴν ὥραν τῆς διδασκαλίας
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Ὁ Πρόξενος τῆς Ρωσσίας εἰς Θεσσαλονίκην
κ. Ἀλεξέι Νεμπογκάτοβ.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου καὶ Βιάννου
κ κ. Ἀνδρέας ἀπευθύνει χαιρετισμὸν ὡς ἐκπρόσωπος
τῆς Α. Ε. Α. Κρήτης

τῶν κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς µας, µὲ
Ὁ πρῶτος κύκλος τῶν µαθηµάτων
θεµατολογία ζητήµατα Λειτουργικῆς, ἔκλεισε µέ τήν ὁµιλία τοῦ Πανοσιολο
Τελετουργικῆς, Κανονικοῦ Δικαίου, Ἱστο γιωτάτου Ἀρχιµανδρίτου π. Βασιλείου,
ρίας, Ἁγιολογίας καὶ Ποιµαντικῆς. Διδά Προηγουµένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων,
σκοντες στὰ σεµινάρια εἶναι καθηγητές µέ θέµα σχετικό µέ τήν ἐξοµολόγηση καὶ
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. καί τό ἔργο τῶν συγχρόνων πνευµατικῶν.
ἐξειδικευµένο διδακτικό προσωπικό ἄλλων
σχολῶν.

Διακρίνονται ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου κ. κ. Νικόδημος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Ἀρκαλοχωρίου καὶ Βιάννου κ. κ. Ἀνδρέας καὶ οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως κ. κ. Παντελεήμων καὶ Θερμῶν κ. κ. Δημήτριος.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης στὴν
Ἱερά Μονή Ἰβήρων διὰ τὴν ἑορτὴν τῆς πανηγύρεως τῆς εὑρέσεως τῆς
Θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης
Τὴν Τρίτη 26 Ἀπριλίου, τρίτη ἡμέρα
τοῦ Πάσχα, ὅπως καὶ κάθε Λαμπροτρίτη,
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
ἔλαβε χώραν ἡ πανήγυρις τῆς Παναγίας
τῆς Πορταϊτίσσης.
Ἡ πανήγυρις τελεῖται εἰς ἀνάμνησιν
τῆς διὰ θαλάσσης ἐλεύσεως τῆς ἱερᾶς
θαυματουργοῦ εἰκόνος - ποὺ ἀποτελεῖ καὶ
τὸ μεγαλύτερον προσκύνημα τοῦ Ἁγίου
Ὄρους - πρὶν ἀπὸ χίλια καὶ πλέον ἔτη,
θαυματουργικῷ τῷ τρόπῳ. Θὰ πρέπει νὰ
σημειωθεῖ ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Λα
μπροτρίτης εἶναι ἡ μόνη κατὰ τὴν ὁποία
ἡ ἱερὰ εἰκὼν λειτουργεῖται ἐκτὸς τοῦ πε
ριβόλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἀφοῦ κατὰ τὴν
παράδοση ἡ εἰκόνα αὐτὴ εἶναι ὁ φύλακας
τῆς Μονῆς καὶ δὲν ἐξέρχεται ποτὲ τοῦ πε
ριβόλου της, πλὴν τῆς Λαμπροτρίτης.
Ἐφέτος ὁ ἑορτασμὸς αὐτὸς εἶχε μία
ξεχωριστὴ ἰδιαιτερότητα.Προεξῆρχε τῆς
πανηγύρεως, ὡς ἐπίσημος προσκεκλη
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μένος τῆς Μονῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Ποι
μενάρχης μας, Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης. Ἡ
ἰδιαιτερότητα ἔγκειται στὸ γεγονὸς
ὅτι, ἐνῶ ἐπὶ εἰκοσιπενταετία περίπου
ὑπεδέχετο τὴν εἰκόνα ὡς γέροντας τοῦ
καθίσματος, ὡς Ἀρχιμανδρίτης Ἰωάννης,
τώρα ἠξιώθη, ὑπὸ τῆς Παναγίας, νὰ τὴν
ὑποδεχθῇ ὡς Ἀρχιερεύς. Ἡ συγκίνησή του
ἦταν μεγάλη καὶ ἐμφανής. Κατὰ τὴ διάρ
κεια τῆς ὁμιλίας του στὴν Τράπεζα τῆς
Μονῆς ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη του
πρὸς τὴν Παναγία γιὰ τὶς εὐλογίες καὶ
τὶς δωρεές, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν Καθηγού
μενο, τὸν προηγούμενο καὶ τοὺς πατέρες
τῆς Μονῆς, τοὺς ὁποίους καὶ εὐχαρίστησε
ἐγκαρδίως.
Ὁ πανηγυρικὸς ἑορτασμὸς περιελάμ
βανε τὸν πανηγυρικὸ ἑσπερινὸ τὴ Δευτέ
ρα τῆς Διακαινησίμου. Μετὰ τὰ μεσάνυ
χτα, στὸ καθολικό τῆς Μονῆς τελέσθηκαν
τὸ Μεσονυκτικό, ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καὶ ὁ
Ἁγιασμὸς καί, τοῦ ἡλίου ἤδη ἀνατείλαντος,
ξεκίνησε ἡ λιτανευτικὴ πομπή. Πλῆθος
κληρικῶν καὶ λαϊκῶν προσκυνητῶν συνό
δευσαν τὴν ἱερὰ εἰκόνα, κατὰ τὴ λιτανεία
της, στὰ πέριξ της Μονῆς ἐξαρτήματα
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(κελλιὰ καὶ καθίσματα ποὺ ἀνήκουν στὴ
Μονή). Ἡ λιτανεία αὐτὴ εἶχε προορισμὸ
τὸ Κάθισμα τῆς Πορταϊτίσσης, στὴν παρα
λία τοῦ κόλπου τοῦ «Κλήμεντος» (ἀρχαία
ὀνομασία). Ἐκεῖ τὴν ὑποδέχθηκε ὁ Μη
τροπολίτης μας κ.κ. Ἰωάννης, μαζὶ μὲ τὸν
Καθηγούμενο τῆς Ἰβήρων π. Ναθαναήλ,
τὸν προηγούμενο π. Βασίλειο καὶ ἄλλους
κληρικούς, ποὺ ἀφοῦ τὴν προσκύνησαν,
τὴν μετέφεραν στὸ ναΰδριο τοῦ καθίσμα
τος, ὅπου καὶ ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουρ
γία, προεξάρχοντος τοῦ Ἁγίου Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καὶ Ρεντίνης. Συλλειτούργησαν ὁ
Ἡγούμενος Ναθαναήλ, ὁ προηγούμενος
Βασίλειος καὶ ἱερεῖς ἀπὸ ἄλλες Μονὲς τοῦ
Ἁγίου Ὄρους. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας
Λειτουργίας, ἡ εἰκὼν τοποθετήθηκε σὲ
εἰδικὸ βάθρο δίπλα στὸ Ἁγίασμα, ὅπου καὶ
δόθηκε τὸ ἀντίδωρο καὶ οἱ προσκυνητὲς
εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ προσκυνήσουν τὴν
Παναγία Πορταΐτισσα, νὰ λάβουν τὴν
εὐχὴ τοῦ Δεσπότη μας καὶ νὰ δεχθοῦν
τὸ καθιερωμένο κέρασμα. Κατόπιν, ἡ λι
τανεία κατευθύνθηκε πρὸς τὸ Μοναστή
ρι, ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας ὁδηγήθηκε
πάλι στὸ καθολικό, ἔγινε ἡ ἀπόλυση καὶ
ἀκολούθησε ἡ Τράπεζα (τὸ γεῦμα στὴν
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αἴθουσα ποὺ ὀνομάζεται Τράπεζα).
Σύμφωνα μὲ μαρτυρίες μοναχῶν, τὴν
ἡμέρα ἐκείνη στὴν τράπεζα γευμάτισαν
περισσότεροι ἀπὸ 550 ἄνθρωποι, ἀριθμὸς
ποὺ δείχνει καὶ τὴν μεγάλη προσέλευση
προσκυνητῶν στὴν ἱερὰ πανήγυρη.
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Λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τοὺς Φωτιστὲς τῶν Σλάβων
Κύριλλο καὶ Μεθόδιο στὸν Λαγκαδᾶ
Στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Λαγκαδᾶ
Λητῆς καὶ Ρεντίνης πραγματοποιήθηκε
διήμερο λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων πρὸς
τιμὴν τῶν Ἑλλήνων Θεσσαλονικέων καὶ
Φωτιστῶν τῶν Σλάβων Κυρίλλου καὶ Με
θοδίου.
Οἱ ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν μὲ τὸν
Μέγα πανηγυρικὸ Ἀρχιερατικὸ Ἑσπερινό,
ὁ ὁποῖος τελέσθηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὸ
Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
καὶ τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κυρίλλου
καὶ Μεθοδίου, στὴν περιοχὴ Δερβενίου,
καὶ στὸν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώ
τατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης, μὲ τὴ συμμετοχὴ
ὅλου τοῦ κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε
ως καὶ πλήθους πιστῶν. Στὴν ὁμιλία του
ὁ Σεβασμιώτατος, ἐμφανῶς συγκινημέ
νος, ἐξῆρε τὴν προσωπικότητα τῶν Ἁγίων
Ἰσαποστόλων καὶ ἀναφέρθηκε στὸ μεγά
λο ἔργο τους, τὴ μετάδοση τῶν γραμμά
των καὶ τοῦ πολιτισμοῦ στὶς χῶρες τῶν
Σλάβων.

Ἀπὸ τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸ Βῆμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου τὴν Ἡμέραν τῆς ἑορτῆς
τῶν Ἁγίων Ἑλλήνων Ἰσαποστόλων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου.
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Οἱ ἐκδηλώσεις συνεχίστηκαν καὶ κο
ρυφώθηκαν τὴν ἑπομένη μὲ Ἀρχιερατικὴ
Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία ἐτελέσθη στὸ
Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Ἀποστόλου Παύ
λου καὶ τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κυ
ρίλλου καὶ Μεθοδίου, ἐνῶ ἀμέσως μετὰ
πραγματοποιήθηκαν τὰ ἐγκαίνια τοῦ
Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Νικολάου-Λαγυνῶν, τὸ ὁποῖο φέ
ρει καὶ τὸ ὄνομα τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων
Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου.

Ἀπὸ τὰ ἐγκαίνια τοῦ νέου πνευματικοῦ κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Λαγυνῶν
πρὸς τιμὴν τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου
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Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου Παύλου
στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης
Μὲ κατάνυξη, λαμπρότητα καὶ μεγαλο
πρέπεια, μὲ τὴν παρουσία τοῦ Ἱεροῦ Κλή
ρου, πλήθους πιστῶν καὶ τῶν Τοπικῶν
Ἀρχῶν, ἑορτάσθηκε ἐφέτος στὴν Ἱερὰ Μη
τρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης ἡ
ἱερὰ μνήμη τοῦ μεγάλου Ἀποστόλου τῶν
Ἐθνῶν Παύλου, ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος.
Τὴν Τετάρτη, 29 Ἰουνίου, ὁ Σεβασμιώ
τατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης χοροστάτησε τοῦ
Ὄρθρου καὶ προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουρ
γίας στὸ ἱερὸ προσκύνημα τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου, τὸ ὁποῖο εὑρίσκεται εἰς τὴν
περιοχὴν τοῦ Δερβενίου τοῦ Δημοτικοῦ Δι
αμερίσματος Λαγυνῶν-Λαγκαδᾶ. Στὸν ἴδιο
χῶρο, ἀκολούθως, πραγματοποιήθηκε καὶ
ἡ τελετὴ ἁγιασμοῦ στὸ Ἁγίασμα τοῦ Βήμα
τος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἐνῶ ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὸ χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Προσκυ
νήματος εὑρισκόταν καὶ τὸ ἀντίγραφο τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπη
κόου, ἡ ὁποία φυλάσσεται στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Λαγυνῶν.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας ἐτελέσθη Μέγας πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς
στὸ χῶρο τοῦ Βήματος τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου χοροστατοῦντος τοῦ Σεβα
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σμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς
καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου, παρουσίᾳ ὅλου
τοῦ κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τῶν
Τοπικῶν Ἀρχῶν, συνχοροστατούντων τῶν
Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Θεουπόλεως κ.κ.
Παντελεήμονος καὶ Θερμῶν κ.κ. Δημητρίου.
Στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ παρευρίσκονταν
οἱ ἡγούμενοι τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς περιοχῆς
μας, σύσσωμος ὁ ἱερὸς κλῆρος , καθὼς καὶ οἱ
τοπικὲς ἀρχὲς μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Δήμαρχο
Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννη Ἀναστασιάδη.
Μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ ἀκολούθησαν
πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις, τὶς ὁποῖες παρουσί
ασε ἡ χορωδία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολά
ου - Λαγυνῶν.
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Α΄ Ἱερατικὸ Θεολογικὸ Συνέδριο μὲ θέμα
Ὀρθόδοξη Λατρεία (Προβλήματα καὶ Σύγχρονοι Προβληματισμοὶ)
Μὲ κάθε ἐπισηµότητα πραγµατοποι
ήθηκε τὸ Α’ Ἱερατικὸ-Θεολογικὸ Συνέδριο µὲ
θέµα τὴν Ὀρθόδοξη Λατρεία (Προβλήµατα
καὶ Σύγχρονοι Προβληµατισµοί) στὸ Πο
λυδύναµο Πνευµατικὸ Κέντρο «Ἡ Ἁγία Κυράννα», ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Μητροπολίτου
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννη.
Πρόεδρος τῆς πρώτης συνεδρίας ἦταν
ὁ καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Α.Π.Θ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου,ἐνῶ τὸ
ἐπιστηµονικὸ τµῆµα τῶν εἰσηγήσεων ἄνοιξε
ὁ ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς κ. Παναγιώτης Σκαλτσῆς, µὲ
θέµα «Πνευµατικὴ Ζωὴ καὶ Θεία Λατρεία».
Ἀκολούθησε ἡ εἰσήγηση τοῦ ἐπίκουρου
καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανοσι
ολογιωτάτου Ἀρχιµανδρίτου π. Νικοδήµου
Ὁ Σεβασμιώτατος κηρύσσει τὴν ἔναρξιν τοῦ
Σκρέττα, µὲ θέµα «Ἰδιάζοντα στοιχεῖα τῶν
Α΄ Ἱερατικοῦ Θεολογικοῦ Συνεδρίου.
ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς»,
µὲ τὴν ὁποία ἔκλεισε ὁ πρῶτος κύκλος τῶν ἐργασιῶν τοῦ συνεδρίου.
Στὸ δεύτερο µέρος, προήδρευσε ὁ ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
κ. Παναγιώτης Σκαλτσῆς, ἐνῶ τὸν κύκλο τῶν εἰσηγήσεων ἄνοιξε ὁ καθηγητὴς
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου, µὲ θέµα «Κανόνες καὶ
Θεία Λατρεία». Ἀκολούθησε ἡ εἰσήγηση τοῦ Αἰδεσιµολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέ
ρου π. Χρυσοστόµου Νάσση, λέκτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, µὲ θέµα «Περὶ τῶν
Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδοµάδος», ἐνῶ ὁ κύκλος τῶν ἐργασιῶν ἔκλεισε µὲ τὴν
εἰσήγηση τοῦ λέκτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Τρύφωνος Τσοµπάνη, µὲ
θέµα «Ἡ τέχνη τῆς λατρείας ἢ ἡ λατρεία τῆς τέχνης».
Μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν τοῦ συνεδρίου, ἀκολούθησε συζήτηση μὲ ἐρωτήσεις,
ποὺ ἀπηύθηναν οἰ σύνεδροι πρὸς τοὺς ὁμιλητές, σχετικὲς μὲ τὰ θέματα τὰ ὁποῖα
ἐκεῖνοι κάλυψαν, ἐνῶ τὴν ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ τὸν ληκτικό του χαιρετισμό ὸ Σεβασμι
ώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης.
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Θεολογικὸ Σεμινάριο
«Βαλκάνια καὶ Νεομάρτυρες»
Μὲ πλήρη ἐπιτυχία πραγµατοποιήθηκε
τὸ Θεολογικὸ - Μεταπτυχιακὸ Σεµινάριο
«Βαλκάνια καὶ Νεοµάρτυρες», τὸ ὁποῖο ἔγινε
στὶς ἐγκαταστάσεις τῆς Διεθνοῦς Ἀκαδηµίας
Θεολογικῶν καὶ Φιλοσοφικῶν Σπουδῶν τῶν
Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου στὴν Ἱερὰ
Μονὴ Ἁγίας Τριάδος-Πέντε Βρύσεων,µὲ
τὴ συµµετοχὴ τοῦ Τοµέα τῆς ἱστορίας τῶν
Σλαβικῶν ἐκκλησιῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Α.Π.Θ., τοῦ Τµήµατος Βαλκανικῶν
Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστηµίου Δυτικῆς Μα
κεδονίας καὶ τοῦ Τµήµατος μετεκπαιδεύσε
ως τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης.
Ἐναρκτικὸ χαιρετισµὸ ἀπηύθυνε ὁ
Σεβασµιώτατος Ποιµενάρχης µας κ.κ. Ἰωάν
νης. Ἀκολούθως, ξεκίνησαν οἱ ἐργασίες τοῦ
σεµιναρίου µὲ τὴν εἰσήγηση τοῦ Κοσµήτορα
καὶ Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Α.Π.Θ. κ. Μιχαὴλ Τρίτου µὲ θέµα: «Γενικὰ
περὶ τῶν Νεοµαρτύρων τοῦ Βαλκανικοῦ χώρου».
Ἀκολούθησε ἡ εἰσήγηση τοῦ Ἀναπλη
ρωτοῦ Καθηγητοῦ τοῦ Τµήµατος Σλαβικῶν
Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστηµίου Δυτικῆς Μα
κεδονίας κ. Κωνσταντίνου Νιχωρίτη µὲ
θέµα:«Ἁγιορεῖτες Νεοµάρτυρες καὶ Βαλκάνια» καὶ ὁ πρῶτος κύκλος τῶν ἐργασιῶν
ἔκλεισε µὲ τὴν εἰσήγηση τοῦ Λέκτορος τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Παναγιώτου Ὑφαντῆ µὲ θέµα: «Πρὸς ἐπίγνωσιν
ἀληθείας τῆς κατ΄εὐσέβειαν( Τίτ.1,1). Προσεγγίσεις Θεολογικές. Τὸ φαινόµενο τῶν
Νεοµαρτύρων».
Στὸ δεύτερο µέρος, τὸν κύκλο
τῶν εἰσηγήσεων ἄνοιξε ὁ Λέκτορας
τῆς Θεολογικῆς Σχολής τοῦ Α.Π.Θ.
κ. Ἠλίας Εὐαγγέλου, µὲ θέµα:
«Σλάβοι Νεοµάρτυρες καὶ Ἑλληνικὰ
Νεοµαρτυρολόγια».Ἀκολούθησε
ἡ εἰσήγηση τοῦ Μεταπτυχιακοῦ
Σπουδαστῆ π. Θωµᾶ Ἀνδρέου µὲ
θέµα: «Βούλγαροι Νεοµάρτυρες»,
καὶ ὁ κύκλος τῶν ἐργασιῶν ἔκλεισε
µὲ τὴν εἰσήγηση τοῦ κ. Βάϊου
Κυρίτση,ὑποψηφίου διδάκτορος µὲ
θέµα : «Βλαχόφωνοι Νεοµάρτυρες.».
Τὸ Σεμινάριο ἔκλεισε τὶς ἐργασίες
του µὲ συζήτηση καὶ ἐρωτήσεις,
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης μαζὶ μὲ τὸν
ποὺ ἀπηύθυνε τὸ κοινὸ πρὸς τοὺς
Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α. Π. Θ. κ. Μιχαὴλ Τρίτον καὶ τοὺς
ὁµιλητές, σχετικὲς µὲ τὰ θέµατα τῶν
Καθηγητὰς-Εἰσηγητὰς τοῦ Σεμιναρίου.
εἰσηγήσεών τους.
37

Β΄ Πανελλήνιο Διεπιστημονικὸ Συνέδριο μὲ θέμα:
«Ἀνθρώπινος πόνος καὶ ὑπαρξιακὸς προβληματισμὸς»

Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία ὁλοκλήρωσε τὶς ἐργασίες
του τὸ Β΄ Πανελλήνιο Διεπιστημονικὸ Συνέδριο
τοῦ Συλλόγου Μεταπτυχιακῶν Φοιτητῶν καὶ
Ὑπ. Διδακτόρων τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. «Απόστολος
Ἰάσων ὁ Θεσσαλονικεύς»,μὲ θέμα: «Ἀνθρώπινος
πόνος καὶ ὑπαρξιακὸς προβληματισμὸς», πού
πραγματοποιήθηκε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης
καὶ τὴ συνεργασία τῆς Διεθνοῦς Ἀκαδημίας
Θεολογικῶν καὶ Φιλοσοφικῶν Σπουδῶν «Οἱ
Ἅγιοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος».
Τὴν ἔναρξη τοῦ συνεδρίου κήρυξε ὁ Σεβα
σμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης στὴν κεντρικὴ αἴθουσα
τῆς Διεθνοῦς Ἀκαδημίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπό
λεως τὴν Πέμπτη 30 / 06 / 2011. Στὴ συνέχεια,
ἀπηύθυναν χαιρετισμὸ ὁ Πρόεδρος τοῦ Τμή
ματος Θεολογίας Α.Π.Θ. κ. Δημήτριος Καϊμάκης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Μεταπτυχιακῶν
Φοιτητῶν καὶ Ὑπ. Διδακτόρων τοῦ Τμήματος
Θεολογίας Α.Π.Θ. «Απόστολος Ἰάσων ὁ Θεσσαλονικεύς» κ. Στέφανος Ἀθανασίου καὶ ἐκ μέρους
τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπιτροπῆς ἡ Ἀναπλ. Καθη
γήτρια τοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. κ. Ἄννα
Κόλτσιου - Νικήτα.
Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε ἡ ἐναρκτήρια
εἰσήγηση ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολί
τη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννη,
μὲ θέμα: «Τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; Ἡ
μετοχὴ καὶ βίωση τοῦ ἀνθρώπινου πόνου στὴ διάσταση τῆς προσωπικῆς κοινωνίας». Στὴν ὁμιλία
ἐπισημάνθηκε ὅτι «ὁ πόνος εἶναι θεῖο δῶρο» καὶ
σύμφωνα μὲ τὸ παύλειο χωρίο «ἡ πλήρης ταύτιση σὲ ἐπίπεδο προσωπικῆς κοινωνίας ἁπαλύνει
τὸν πόνο, ὅταν ὁ πόνος τοῦ ἄλλου γίνεται πόνος
δικός μας».
Μετὰ τὸ τέλος τῆς ἐνάρξεως τοῦ Β΄ Πανελ
ληνίου Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου, ὁ Σύλλογος
Μεταπτυχιακῶν Φοιτητῶν καὶ Ὕπ. Διδακτό
ρων τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ ἀναγόρευσε τὸν Σεβασμιω
τάτο Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντί
νης κ.κ. Ἰωάννη σὲ ἐπίτιμο μέλος τοῦ Συλλόγου
«Απόστολος Ἰάσων ὁ Θεσσαλονικεύς» προσφέρο
ντάς του τὸ ἀργυρὸ μετάλλιο τοῦ «Ἀποστόλου
Ἰάσονος τοῦ Θεσσαλονικέως».
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Τὴν ἑπομένη, 01/07/2011 οἱ ἐργασίες συ
νεχίστηκαν στὴν αἴθουσα τοῦ Πολυδυνάμου
Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Λαγκαδᾶ «Ἡ Ἁγία Κυράννα».
Κατὰ τὴν πρώτη συνεδρία, ποὺ πραγματο
ποιήθηκε ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Καθηγητοῦ
τοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. κ. Μιλτιάδη
Κωνσταντίνου, παρουσιάστηκαν οἱ εἰσηγήσεις
τῆς Λέκτορος τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ
Κοινωνικῆς Θεολογίας κ. Αἰκατερίνης Τσαλαμπούνη, μὲ θέμα: «Ἀσθένεια καὶ ἁμαρτία στὸ
Κατὰ Μάρκον. Τὸ παράδειγμα τοῦ παραλυτικοῦ
τῆς Καπερναούμ», τῆς Διδάκτορος Θεολογίας
κ. Ἄννας Τιρικανίδου μὲ θέμα: «Μορφὲς πόνου στὴν Καινὴ Διαθήκη», καθὼς ἐπίσης καὶ τῆς
Μεταπτυχιακῆς Φοιτήτριας τοῦ Τμήματος Θεο
λογίας Α.Π.Θ. κ. Βαΐας Μπαρμπούτη, μὲ θέμα:
«Ἀναφορὲς στὸ πρόβλημα τῆς θεοδικίας στὴν
Παλαιὰ Διαθήκη».
Στὴ δεύτερη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία
τῆς Λέκτορος τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ
Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ. κ. Αἰκατερίνης
Τσαλαμπούνη, παρουσιάστηκαν οἱ εἰσηγήσεις
τοῦ Διευθυντῆ Ραδιοφωνίας τῆς ΕΡΤ3 καὶ
Πολεμικοῦ Ἀνταποκριτοῦ κ. Παύλου Νεράντζη, τοῦ Ἀναπληρωτῆ Καθηγητῆ τοῦ Τμήματος
Γεωλογίας Α.Π.Θ. κ. Βασίλειου Καρακώστα,
μὲ θέμα: «Κοινωνικὲς ἐπιπτώσεις τῶν σεισμών»
καὶ τοῦ Ἐπικούρου Καθηγητῆ τῆς Ἰατρικῆς
Σχολῆς Α.Π.Θ. κ. Ἰωάννη Γαλάνη, μὲ θέμα: «Ὁ
ἀνθρώπινος πόνος».
Τὸ ἀπόγευμα τῆς 01/07/2011 ἀκολούθησαν ἡ
τρίτη καὶ τέταρτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία
τοῦ Καθηγητοῦ τοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
κ. Ἀνέστη Κεσελόπουλου καὶ τοῦ Καθηγητῆ
τοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. κ. Λάμπρου
Σιάσου. Στὴν τρίτη καὶ τέταρτη συνεδρία πα
ρουσιάστηκαν οἱ εἰσηγήσεις τοῦ Καθηγητοῦ
τοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. κ. Λάμπρου
Σιάσου, μὲ θέμα: «Παλαιὲς καὶ νέες ἀλγηδόνες.
Διεπιστημονικὴ προσέγγιση τοῦ ἀνθρώπινου πόνου», καὶ τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Φοιτητοῦ τοῦ Τμή
ματος Θεολογίας Α.Π.Θ. κ. Χρήστου Ἠσαΐα,
μὲ θέμα:«Ἡ ἀποκατάστασις εἰς τὸ ἀρχαῖον ὡς
ἐγκατάσταση εἰς τὸ ἀγαθόν», τοῦ Ἀναπληρωτῆ
Καθηγητοῦ τοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
κ. Ἰωάννη Κουρεμπελέ, μὲ θέμα:«Οὐτοπία
ἀντὶ θεοδικία: Ὁ κόσμος ποὺ χάνεται ἄδικα ὁ
Θεός», τοῦ Διπλωματούχου Μεταπτυχιακοῦ

Συστηματικῆς Θεολογίας - Δογματικῆς κ. Στέφανου Ἀθανασίου, μὲ θέμα: «Τὸ ζήτημα τῆς
θεοδικίας καὶ τοῦ ἀνθρώπινου πόνου στὴ δυτικὴ
θεολογία μετὰ τὸν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», καθὼς
ἐπίσης καὶ τοῦ Διπλωματούχου Μεταπτυχιακοῦ
Συστηματικῆς Θεολογίας - Δογματικῆς κ.
Ζήση Σίσκου, μὲ θέμα: «Ἡ πτώχευση τοῦ
“ἀνυπερήφανου Θεοῦ”, ὁ πόνος τῶν πτωχῶν καὶ
ἡ ἀνθρώπινη ἀσθένεια».
Τὴν ἑπομένη 02/07/2011 οἱ ἐργασίες τοῦ Β΄
Πανελληνίου Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου συ
νεχίστηκαν τὸ πρωὶ μὲ τὴ πέμπτη καὶ ἕκτη συ
νεδρία, στὴν ὁποία προήδρευσαν ὁ Ἐπίκουρος
Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
κ. Χαράλαμπος Ἀτματζίδης καὶ ὁ Ἐπίκουρος
Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ
Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ. κ. Μιλτιάδης Βάντσος. Παρουσιάστηκαν οἱ εἰσηγήσεις
τῶν κ. Δημητρίου Ἀβδελᾶ Μεταπτυχιακοῦ
Φοιτητοῦ τοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ., μὲ
θέμα: «Νεωτερικὲς προτάσεις ἀντιμετώπισης τοῦ
κακοῦ μὲ βάση τὴν αὐγουστίνια παράδοση», τοῦ
κ. Εὐάγγελου Ἀλεξίου Ἐπικούρου Καθηγητοῦ
τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. μὲ θέμα: «Θεοδικία στὸν Πλούταρχο: ἀπὸ τὸ Περὶ τῶν ὑπὸ
τοῦ θείου βραδέως τιμωρουμένων στοὺς Παραλλήλους Βίους», τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Ἰατρικῆς
Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Σταύρου Μπαλογιάννη,
μὲ θέμα: «Νευρολογικὴ καὶ Ψυχιατρικὴ θεώρηση
τοῦ ἀνθρώπινου πόνου», καὶ τοῦ Μεταπτυχιακοῦ
Φοιτητοῦ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστη
μίου Θεσσαλίας κ. Πέτρου Γεωργόπουλου, μὲ
θέμα: «Παρηγορητικὴ φροντίδα».
Τὸ ἀπόγευμα τῆς 02 /07 / 2011 οἱ ἐργασίες
καὶ
οἱ
παρουσιάσεις
τῶν
εἰσηγήσεων
ὁλοκληρώθηκαν μὲ τὴν ἕβδομη καὶ τὴν ὄγδοη
συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς κ. Ἄννας Κόλτσιου – Νικήτα, Ἀναπλ. Καθηγήτριας τοῦ Τμή
ματος Θεολογίας Α.Π.Θ. καὶ τοῦ κ. Ἰωάννη
Κουρεμπελέ, Ἀναπληρωτῆ Καθηγητῆ τοῦ
Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. Στὴν ἕβδομη καὶ

ὄγδοη συνεδρία παρουσιάστηκαν οἱ εἰσηγήσεις
τῆς κ. Ἰφιγένειας Κουτρῆ, Κλινικῆς Ψυχολό
γου καὶ ὑπ. Διδάκτορος τοῦ Τμήματος Ψυχολο
γίας Α.Π.Θ., μὲ θέμα:«Ὁ ἐπαναπροσδιορισμός
τοῦ νοήματος τῆς ζωῆς μέσα ἀπὸ τὴν ἐμπειρία
τοῦ καρκίνου τοῦ μαστοῦ», τῆς Δικηγόρου καὶ
Διπλωματούχου
Μεταπτυχιακῆς
Ἀστικοῦ
Δικονομικοῦ καὶ Ἐργατικοῦ Δικαίου τοῦ Τμήμα
τος Νομικῆς Α.Π.Θ. κ. Ἀντωνίας Παρσανίκα,
μὲ θέμα:«Ἡ χρηματικὴ ἱκανοποίηση λόγω πρόκλησης πόνου, σύμφωνα μὲ τὸ ἑλληνικὸ ἀστικὸ
δίκαιο», τῆς Ἀναπληρώτριας Καθηγήτριας τοῦ
Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. κ. Ἄννας Κόλτσιου - Νικήτα, μὲ θέμα: «Ὁ πόνος τοῦ θανάτου καὶ
ἡ ἀντιμετώπισή του στὴν προχριστιανικὴ γραμματεία», τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Φοιτητοῦ τοῦ Τμή
ματος Θεολογίας Α.Π.Θ. κ. Κωνσταντίνου Γιάννη, μὲ θέμα: «Τὸ πρόβλημα τῆς θεοδικίας στὴν
ἰσλαμικὴ σκέψη», καὶ τῆς Ἐπικούρου Καθηγήτρι
ας τοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. κ. Γλυκερίας Χατζούλη, μὲ θέμα:«Δυτικὰ εἰκονογραφικὰ
καὶ τεχνοτροπικὰ στοιχεῖα σὲ παραστάσεις μαρτυρίων τοῦ 16ου αἰώνα».
Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς τελευταίας συνεδρί
ας ἀναγνώσθηκαν τὰ πορίσματα τοῦ συνεδρί
ου, ὅπως προέκυψαν ἀπὸ τὶς εἴκοσι συνολικὰ
εἰσηγήσεις ποὺ παρουσιάστηκαν.
Ἡ λήξη τοῦ συνεδρίου πραγματοποιήθηκε
τὴν Κυριακὴ 03/ 07 / 2011 μὲ ἀρχιερατικὴ Θεία
Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης
κ.κ. Ἰωάννου στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίας
Παρασκευῆς. Μὲ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργί
ας ἐδέχθη τοὺς Μεταπτυχιακοὺς καὶ ὑπ. Διδά
κτορες Φοιτητὲς στὴν αἴθουσα τοῦ Θρόνου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ ,Λητῆς καὶ Ρεντί
νης, ὅπου του παρέδωσαν τὰ πορίσματα τοῦ συ
νεδρίου. Ὁ Μητροπολίτης τοὺς συνεχάρη γιὰ τὴν
ἀξιόλογη πρωτοβουλία, τὴν ἄψογη ὀργάνωση
καὶ τὴν πληρότητα καὶ ἐπιστημονικότητα τῶν
εἰσηγήσεων.
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Τριήμερη Προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου
στὸ Ἅγιο Ὄρος
Τριήµερη
ἐπίσκεψη
στὸ
Ἅγιο
Ὄρος
πραγµατοποίησε ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολί
της Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης.
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπισκέψεως τοῦ ἐδόθη ἡ
εὐκαιρία νὰ λειτουργήσει στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἰβήρων,
εἰς τὴν ὁποία καὶ συνάντησε Ἱεράρχες τοῦ Πα
τριαρχείου τῆς Γεωργίας, ποὺ ἐπισκέπτονταν τὴν
Ἱερὰ Μονὴ διὰ λόγους προσκυνηµατικούς.
Ἐπίσης, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἰβήρων, ὅπου
καὶ διέµεινε, ἐπισκέφθηκε καὶ τὶς Ἱερὲς Μονὲς Με
γίστης Λαύρας, Καρακάλου, Φιλοθέου, Διονυσίου
καὶ Δοχειαρίου. Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν συναντήσε
ων ποὺ εἶχε µὲ τοὺς Καθηγουµένους τῶν Μονῶν
τοῦ Ἁγίου Ὅρους καὶ µέ ἄλλους πατέρες ἀντήλλαξε
ἀπόψεις γύρω ἀπὸ σύγχρονους προβληµατισµούς,
ἐκκλησιαστικοῦ καὶ κοινωνικοῦ χαρακτήρα.
Ἰδιαίτερη ἔµφαση ἔδωσε στὸ ὕψιστο ἐπιτελούµενο
πνευµατικὸ ἔργο ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Μονῶν, πρὸς
τὶς ὁποῖες καταφεύγει πλῆθος πιστῶν διὰ νὰ βρεῖ
πνευµατικὴ ἀνάπαυση καὶ ὠφέλεια.
Ἀξίζει νὰ σηµειωθεῖ ὅτι ἰδιαίτερη ἐντύπωση
ἔκανε ἡ ἄρτια συγκρότηση καὶ διοργάνωση τῶν
Κειµηλιοφυλακίων τόσο εἰς τὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν
Ἰβήρων ὅσο καὶ στὶς Ἱερὲς Μονὲς Καρακάλου
καὶ Διονυσίου. Ὁ Σεβασµιώτατος εἶχε ἰδιαίτερες
συζητήσεις γιὰ τὸ θέµα τῆς διοργανώσεως
τῶν Κειµηλιοφυλακίων, διότι, στὸ πλαίσιο τοῦ
προγραµµατισµοῦ τῶν πολιτιστικῶν ἔργων στὴν
Ἱερὰ Μητρόπολη, προτεραιότητα ἔχει δοθεῖ στὴ
δηµιουργία καὶ τὴ λειτουργία τοῦ πνευµατικοῦ
καθιδρύµατος «Φάρος Λειτουργικῆς Παραδόσεως
καὶ Πολιτισµοῦ», στὸ ὁποῖο θὰ στεγάζεται, ἐκτὸς
ἀπὸ τὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καὶ τὸ
Κειµηλιαρχεῖο αὐτῆς.

Μὲ τὸν Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου π.Πέτρον
καὶ τὸν Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων π.Ναθαναὴλ
εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους.

Εἰς τὸ ἁγίασμα τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους.

Μὲ τὸν Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου π.Νικόδημον.

Μὲ τὸν Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας π.Πρόδρομον
εἰς τὸν τάφον τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου.
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13 / 04 / 2011
Ἐθιμοτυπικὴ ἐπίσκεψη στὸν Σεβασμιώτα
το Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
κ.κ. Ἰωάννη πραγματοποίησε ὁ Διοικητὴς τοῦ
Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Λαγκαδᾶ, Ἀστυνόμος Α΄,
κ. Ἰωάννης Σακαρέλος.
Ὁ
Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης
μας,
ὑποδέχθηκε τὸν Διοικητὴ στὸ γραφεῖο του, τὸν
καλωσόρισε καὶ του εὐχήθηκε ὑγεία καὶ κάθε
ἐπιτυχία στὴν ἄσκηση τῶν καθηκόντων του.

Ἀπὸ τὴν λιτανείαν εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν Παναγίας τῆς Ρευματοκρατούσης-Γέφυρας Θεσσαλονίκης.

01 / 05 / 2011
Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Γουμενίσης, Ἀξιουπόλεως καὶ
Πολυκάστρου κ.κ. Δημητρίου, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννης προέστη στὶς ἑόρτιες ἐκδηλώσεις ποὺ
πραγματοποιήθηκαν στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας
τῆς Ρευματοκρατούσης-Γέφυρας Θεσσαλονίκης.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ.
Ἰωάννης χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ προεξῆρχε
στὴ Θεία Λειτουργία καθὼς καὶ στὴ Λιτανεία τῆς
Θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Ρευμα
τοκρατούσης.
02 / 05 / 2011
Τὸ πρωὶ τῆς 2ας Μαΐου ὁ Περιφερειάρχης
Κεντρικῆς Μακεδονίας κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης
ἐπισκέφθηκε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Λαγκαδᾶ, Λητῆς και Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννη στὰ
γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀπὸ τὰ ἐγκαίνια τῆς ἐμποροπανηγύρεως
τοῦ Δήμου Λαγκαδᾶ εἰς τὰ Λουτρά Λαγκαδᾶ.

Ἀπὸ τὴν εκδήλωσιν Μνήμης τῆς Γενοκτονίας τῶν Ποντίων
εἰς τὴν Κεντρικὴν Πλατείαν τοῦ Λαγκαδᾶ.

03 / 05 / 2011
Τήν Τρίτη 03.05.2011 ἐπισκέφθηκε τὸν Σεβα
σμιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρε
ντίνης κ.κ. Ἰωάννη, ὁ Ταξίαρχος τῆς 1ης Μοίρας
Καταδρομῶν Ρεντίνας κ. Δημήτριος Μήττας.
07 – 08 / 05 / 2011
Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου
Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θε
ολόγου, τὸ Σάββατο 7 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ.κ. Ἰωάννης συμμετεῖχε, κα
τόπιν προσκλήσεως τοῦ Οἰκείου Ποιμενάρχου
κ.κ. Θεολόγου, στὸν Πανηγυρικὸ Ἀρχιερατικὸ
Ἑσπερινό ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸν Ἱερὸ
Μητροπολιτικὸ Ναὸ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Σερρῶν.
Τὴν Κυριακὴ 8 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννης χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ συμμετεῖχε
στὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ποὺ πραγμα
τοποιήθηκε στὴν πόλη τῶν Σερρῶν, στὸν Ἱερὸ

41

Μητροπολιτικὸ Ναὸ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, μὲ
ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν καὶ
Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου.
13 – 14 / 05 / 2011
Στις 13 Μαΐου 2011 χοροστατήσε στὸν Πανηγυρικὸ
Ἀρχιερατικὸ Ἑσπερινὸ ὅπου καί ὁμίλησε ἐπικαίρως
ἀναφερόμενος καὶ στὴν ἑορτὴ τῶν Ἐλευθερίων τῆς
πόλεως.
Τὴν ἑπομένη, 14 Μαΐου, πῆρε μέρος στὸν Ὄρθρο
καὶ στὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.
14 – 15 / 05 / 2011
Στὶς 14 Μαΐου 2011 χοροστάτησε στὸν Πανηγυρικὸ
Ἀρχιερατικὸ Ἑσπερινὸ ποὺ τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ
Ναὸ Ἁγίου Ἀχιλείου – Λαρίσσης, ὅπου καὶ ἐκήρυξε
τὸν θεῖο λόγο.
Τὴν ἑπομένη 15 Μαΐου πῆρε μέρος στὸν Ὄρθρο
καὶ στὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.

Ἀρχιερατικὸς Ἐσπερινὸς εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν
Ἁγίου Νικολάου Ἀλεξανδρουπόλεως.

18 / 05 / 2011
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης τὴν Τετάρτη, 18
Μαΐου 2011, παρευρέθη, κατόπιν προσκλήσεως
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νε
απόλεως καὶ Θάσου κ.κ. Προκοπίου, στὴν ἐπίσημη
ὑποδοχὴ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατρι
άρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, στὴν κεντρικὴ πλατεία
τῆς πόλεως Καβάλας.
Στὴ συνέχεια, συμμετεῖχε στὴν ἐπίσημη δοξολο
γία, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὸν Καθεδρικὸ
Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.
20 / 05 / 2011
Στὶς 20 Μαΐου 2011., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο
λίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης
χοροστάτησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Κωνσταντίνου
καὶ Ἑλένης στὴν ἐνορία τῆς Ἀσσήρου.

Ἀρχιερατικὸν Συλλείτουργον εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν
Ἁγίου Ἀχιλλείου Λαρίσης εἰς τὴν ἑορτὴν τοῦ Πολιούχου τῆς πόλεως.

21 / 05 / 2011
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Ἰωάννης
χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ προεξῆρχε τῆς Θεί
ας Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Κωνσταντί
νου καὶ Ἑλένης Ἀσσήρου πρὸς τιμὴν τῶν Ἁγίων
Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.
22 / 05 / 2011
Ὁ Σεβασμιώτατος παρευρέθη στὴν ἐκδήλωση
Μνήμης γιὰ τὴ γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλ
ληνισμοῦ, στὴν κεντρική πλατεία τοῦ Λαγκαδᾶ
ὅπου καὶ ἀπηύθυνε χαιρετισμό.
28 / 05 / 2011
Πραγματοποιήθηκε ἐπίσκεψη ἀπὸ τοὺς σπουδα
στὲς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς
Ἰωαννίνων (Βελλᾶς), μὲ ἐπικεφαλῆς τὸ διευθυντή
της Ἀρχιμ. Δημήτριο Ἀργυρό, στὴν Ἱερὰ Μητρόπο
λη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης.

Ἀπὸ τὸ Μνημόσυνον ὑπὲρ τῶν Πεσόντων Καταδρομέων
εἰς τὸ Στρατόπεδον «Γεώργιος Κατσάνης»
εἰς τὴν Ρεντίναν Θεσσαλονίκης.
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Ἀρχιερατικὸν Μνημόσυνον πρὸς τιμὴν τοῦ τελευταίουΑὐτοκράτορος
τῆς Βασιλευούσης Πόλεως Κωνσταντίνου Παλαιολόγου
καὶ τῶν συναθλητῶν αὐτοῦ.

Ἀπὸ τὴν Ἐπίσκεψη τῶν Φοιτητῶν τῆς
Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἰωαννίνων
εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης.

Ἀπὸ τὸν Ἀρχιερατικὸν Ἑσπερινὸν τὴν Κυριακὴν τῆς Πεντηκοστῆς.

29 / 05 / 2011
Στὸ πλαίσιο τῆς ἡμέρας μνήμης τῆς ἁλώσεως
τῆς Βασιλευούσης, τὸ πρωὶ τῆς 29ης Μαΐου, ὁ Μη
τροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννης χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ προεξῆρχε
τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσε
ως Θεοτόκου–Λαγκαδᾶ καὶ ἀκολούθως ἐτέλεσε
Ἀρχιερατικὸ μνημόσυνο εἰς μνήμην τοῦ τελευταί
ου αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου
καὶ τῶν ἡρωικῶν συναθλητῶν Αὐτοῦ.
Κατόπιν, ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε μνημό
συνο ὑπὲρ τῶν πεσόντων καταδρομέων στὸ
στρατόπεδο «Γεώργιος Κατσάνης» στὴ Ρεντί
να Θεσσαλονίκης, παρουσίᾳ τοῦ Διοικητῆ τοῦ
Β΄ Σώματος Στρατοῦ Ἀντιστρατήγου Θεοκλή
του Ρουσάκη, τοῦ Διοικητοῦ τῆς 1ης Μεραρχίας
Πεζικοῦ Ὑποστράτηγου Ζαχαρία Βερίγου, τοῦ
Διοικητοῦ τῆς 1ης Μεραρχίας καταδρομέων –
Ἀλεξιπτωτιστῶν» Ταξ/χου κ. Δημητρίου Μίκα, τοῦ
Δημάρχου τῆς Βόλβης κ. Δημητρίου Γαλαμάτη καὶ
ἐκπροσώπου τῆς Περιφέρειας Κεντρικῆς Μακεδο
νίας.
Τὸ ἀπόγευμα στὴν αἴθουσα τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς – Λαγκαδᾶ καὶ ὥρα 20:30
μ.μ., μὲ τὴ συνεργασία τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλό
γου Μυγδονία, πραγματοποιήθηκε Ἐκδήλωση
Μνήμης ,ἡ ὁποία πλαισιωνόταν ἀπὸ τὴ θεατρικὴ
ὁμάδα καὶ τὴ χορωδία τοῦ συλλόγου Μυγδονία.
Τὴ μουσικὴ ἐπιμέλεια εἶχε ὁ μουσικολογιώτατος
κ. Ἀθανάσιος Ξενούδης.
01 / 06 / 2011
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης χοροστάτησε
στὸν Ἀρχιερατικὸ Ἑσπερινό ποὺ πραγματοποιή
θηκε στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο «Ὁ Παντοκράτωρ»,
Μελλισοχωρίου.
02 / 06 / 2011
Τὴν Πέμπτη, 02 Ἰουνίου 2011, ἡμέρα τῆς
Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποι
μενάρχης μας κ.κ. Ἰωάννης χοροστάτησε στὸν
Ὄρθρο καὶ προεξῆρχε στὴ Θεία Λειτουργία στὸ
Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο «Ὁ Παντοκράτωρ», Μελισσο
χωρίου.
09 – 10 / 06 / 2011
Τὴν Πέμπτη 09 Ἰουνίου καὶ Παρασκευὴ 10 Ἰουνίου
2011 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης παρευρέθη στὰ
Ὀνομαστήρια τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, στὸ Οἰκουμενικὸ
Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως.
12 / 06 / 2011
Τὴν Κυριακὴ 12 Ἰουνίου 2011 ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννης χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ προεξῆρχε
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τῆς Θείας Λειτουργίας, στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ
Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας κ.κ. Ἰωάννης χοροστάτησε στὸν
Ἀρχιερατικὸ Ἑσπερινὸ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τρι
άδος Πέντε Βρύσεων.

Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὴν Ἱερὰν Μονήν
Ἁγίας Τριάδος Πέντε Βρύσεων κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

13 / 06 / 2011
Τὴ Δευτέρα 13 Ἰουνίου 2011, ὁ Σεβασμιώτα
τος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντί
νης κ.κ. Ἰωάννης χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ
προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας κατὰ τὴν ἑορτὴ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τρι
άδος, στὴν περιοχὴ τῶν Πέντε Βρύσεων, ὅπου καὶ
χειροθέτησε τὸν π. Δημήτριον Ἀργυριάδην εἰς
Ἀρχιμανδρίτην καὶ τὸν π. Δημήτριον Κουκουλεκί
δην εἰς Ἀρχιδιάκονον
11 / 06 / 2011
Ἐθιμοτυπικὴ ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη
τροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννου πραγματοποιήθηκε στὴν Ἱερὰ Μητρό
πολη Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως ἐπὶ τῇ
εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου
κ.κ. Βαρνάβα.
15 / 06 / 2011
Τὴν Τετάρτη, 15 Ἰουνίου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ.κ. Ἀμφιλόχιος
πραγματοποίησε ἐθιμοτυπικὴ ἐπίσκεψη στὴν Ἱερὰ
Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης, ὅπου
καὶ ἀντήλλαξε ἀπόψεις μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Ποι
μενάρχη μας κ.κ. Ἰωάννη.
19 / 06 /2011
Τὴν Κυριακή, 19 Ἰουνίου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννης χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καὶ προεξῆρχε
στὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργί
ου Μελισσοχωρίου.
Στὴ συνέχεια μετέβη στὴν κεντρικὴ πλατεία τοῦ
χωριοῦ, ὅπου ἐτέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση πρὸς
τιμὴν τῶν πεσόντων τοῦ Β' Βαλκανικοῦ πολέμου
στὶς 19 Ἰουλίου τοῦ 1913.

Ἀπὸ τὴν χειροθεσίαν εἰς Ἀρχιδιάκονον
τοῦ π. Δημητρίου Κουκουλεκίδη.

26 / 06 / 2011
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης χοροστάτησε στὸν
Ὄρθρο καὶ προεξῆρχε στὴ Θεία Λειτουργία κατὰ
τὴν ἑορτὴ τοῦ Ὁσίου Δαυὶδ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ
στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου - Ἁγίου Βα
σιλείου

Ἀπὸ τὴν ἐκδήλωσιν πρὸς τιμὴν τῶν πεσόντων κατά τήν διάρκειαν τοῦ
Β΄ Βαλκανικοῦ Πολέμου.
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Ἕνα ἔτος Θεοφιλοῦς Ποιμαντορίας
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης
κ.κ. Ἰωάννου
Συμπληρώθηκε αἰσίως ἕνα ἔτος ἀφ’ ὅτου, μέ
τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν κανονική ψῆφο τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
ἐξελέγη ἐπίσκοπος στό θρόνο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Ἰωάννης (ἐκλογή: 10 Μαΐου
2010, χειροτονία: 16 Μαΐου, ἐνθρόνιση: 5 Ἰουνίου), ὁ
ὁποῖος διαποιμαίνει θεοφιλῶς καί θεαρέστως τή θεόσωστη ἐπαρχία του ἐν δικαιοσύνῃ, ἐν πραότητι, ἐν
ὑπομονῇ πολλῇ, καταναλισκόμενος «ἐν κόπῳ καί
μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις» (Β΄ Κορ. ια΄27),
γιά τή δόξα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί τήν
κατά Θεόν οἰκοδομήν τοῦ ποιμνίου του.
Ἀπό τῆς εἰσόδου του στίς τάξεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου (1982), ὁ σεπτός προκαθήμενος τοῦ Λαγκαδᾶ,
τῆς Λητῆς καί τῆς Ρεντίνης ἔχει διαγράψει μία
ἀκάματη καί φωτεινή πορεία σέ ὅλα τά λειτουργήματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας, ἀπό τά ὁποῖα
διῆλθε, καί ἔχει νά ἐπιδείξει πολυποίκιλο «ἔργον
εὐαγγελισμοῦ», ἀποκαλυπτικό ὄχι μόνον τῆς πολυταλάντου προσωπικότητος αὐτοῦ, ἀλλά καί τῆς ἀγάπης καί τῆς ὁλοκληρωτικῆς
ἀφοσιώσεώς του πρός τήν Ἐκκλησία. Καί εἶναι γεγονός ὅτι ἡ ὁλόψυχος καί καθολική αὐτή προσφορά του στό Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του ἀποτελεῖ ὄχι μόνον τό
πρώτιστο χαρακτηριστικό τῆς ἀκτινοβόλου προσωπικότητός του, ἀλλ’ ἐν ταὐτῷ καί
τή μυστική πηγή, ἐκ τῆς ὁποίας ἀναβλύζει ἡ ὅλη λαμπρά καί ἀγλαόκαρπος διακονία
του στήν Ἐκκλησία. Ἀλλά καί ὡς ἐπίσκοπος πλέον καθημερινά ἀνταποκρίνεται μέ
αὐταπάρνηση, νηφαλιότητα καί δυναμικότητα, σοφία καί σύνεση στά αἰτήματα τῶν
καιρῶν καί στίς ἀπαιτήσεις τῆς νέας ποιμαντικῆς του διακονίας.
Μέ τήν ἀνάληψη τῶν ὑψηλῶν καθηκόντων του, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας ἐντός ὀλίγου χρόνου ἀνέπτυξε πλούσια ἐθνική, θρησκευτική καί κοινωνική δράση.
- Προέβη σέ χειροτονίες νέων καί μορφωμένων κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν ἐπαξίως
τό ἱερό θυσιαστήριο.
- Ἐντός εἴκοσι ἡμερῶν ἀνήγειρε τό ἱερό προσκύνημα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί τῶν
αὐταδέλφων Ἑλλήνων Θεσσαλονικέων καί φωτιστῶν τῶν Σλαύων Κυρίλλου καί Μεθοδίου στήν περιοχή τοῦ Δερβενίου. Εἶναι ὁ τόπος ἀπό τόν ὁποῖο, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, διῆλθε ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, διά νά μεταφέρει τό μήνυμα τοῦ Εὑαγγελίου
στή Θεσσαλονίκη. Ἀπό τόν ἴδιο τόπο πέρασαν καί οἱ αὐτάδελφοι Θεσσαλονικεῖς Ἅγιοι
Κύριλλος καί Μεθόδιος, διά νά μεταλαμπαδεύσουν τό φῶς τό Εὐαγγελίου στούς σλαβικούς λαούς.
- Καθιέρωσε τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νέστορος, ὡς συμπολιοῦχο μέ τήν Ἁγία Παρασκευή,
διότι κατά τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς του ἀπελευθερώθη ἡ πόλη τοῦ Λαγκαδᾶ.
- Ἀναδιοργάνωσε τά Κατηχητικά Σχολεῖα ὅλων τῶν τύπων.
- Ἀνακαίνισε τό Κέντρο Νεότητος καί τό ἀφιέρωσε στήν ἱερά μνήμη τῆς τοπικῆς Νεομάρτυρος Ἁγίας Κυράννης, τά ἐγκαίνια τοῦ ὁποίου ἔγιναν μέ κάθε ἐπισημότητα καί
μεγαλοπρέπεια ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ.
Ἱερώνυμο καί πλειάδα Ἀρχιερέων. Σ’ αὐτό γίνονται κατηχητικά μαθήματα καί φροντιστηριακά μαθήματα ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας. Λειτουργεῖ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς,
Σχολή Ἁγιογραφίας καί Σχολή Γονέων. Στεγάζεται ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως «Ὀρθόδοξη Παρουσία, FM 106,8».
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Ἐδῶ γίνονται ἐπιστημονικά συνέδρια καί ἐποικοδομητικές διαλέξεις.
- Διοργάνωσε μέ πλήρη ἐπιτυχία τό Α΄ Ἱερατικό - Θεολογικό Συνέδριο τῆς Μητροπόλεως, μέ θέμα: «Ὀρθόδοξη Λατρεία (Προβλήματα καί σύγχρονοι προβληματισμοί)»,
ἐπίσης Θεολογική - Ἁγιολογική Ἡμερίδα, μέ θέμα: «Ἡ Ἁγία Νεομάρτυς Κυράννα - 260
ἔτη ἀπό τό μαρτύριό της», καθώς καί τήν Βιβλιοπαρουσίαση τοῦ μνημειώδους ἔργου
τοῦ Ἰωάννου Κορνιλάκη «Ἰωάννης Καποδίστριας - ὁ Ἅγιος τῆς πολιτικῆς».
- Ἵδρυσε Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο καί Ἐκκλησιαστική Βιβλιοθήκη.
- Ἐξέδωσε τό βιβλίο: «Τυπολογία καί προτυπώσεις τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας
στήν Παλαιά Διαθήκη».
- Ἐκδίδει τό περιοδικό τῆς Μητροπόλεως «Ὀρθόδοξα Μηνύματα».
- Ἀνέπτυξε ἔντονο ἀντιαιρετικό ἀγώνα.
- Θεμελίωσε τόν νέο Ἱερό Ναό τῶν Θεοφανείων καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου.
- Ἵδρυσε τήν γυναικεία Ἱερά Μονή Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ὄσσης.
- Ἐγκαινίασε Ἱερούς Ναούς.
- Ἀνακαίνισε ἐκ θεμελίων τήν πυρίκαυστη καί κατεστραμμένη αἴθουσα τοῦ Λαγκαδᾶ.
- Συνέστησε συσσίτια καί τράπεζα τροφίμων καί ὑποδήσεως.
- Ἀνασυγκρότησε ἐκ τῶν ἐρειπίων τόν κατεστραμμένο ἱστορικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου στό Στάνοβο Καβαλλαρίου.
- Ἵδρυσε τήν Διεθνῆ Ἀκαδημία Θεολογικῶν καί Φιλοσοφικῶν Σπουδῶν «Οἱ Ἅγιοι
Κυριλλος καὶ Μεθόδιος», μέ σκοπούς: τήν παροχή πάσης φύσεως ἐκπαιδεύσεως
καί ἐπαγγελματικῆς καταρτίσεως εἰς τούς τομεῖς τῶν ἐκκλησιαστικῶν, θεολογικῶν,
φιλοσοφικῶν καί ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν, τήν ἐκμάθηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας σέ
σπουδαστές ξένων χωρῶν, τήν διεθνῆ προβολή τῆς ἑλληνικῆς παιδείας καί γλώσσας,
τήν ἐπιμόρφωση τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καθώς καί ἄλλων Μητροπόλεων, τή διοργάνωση καταλλήλων ἐκδηλώσεων γιά τήν προβολή τῶν στοιχείων τῆς
Ὀρθοδόξου Λειτουργικῆς καί Ἀρχιτεκτονικῆς Παραδόσεως καί τήν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου
τῆς ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.
- Τίμησε πολλαπλῶς τό ἔργο καί τή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου του: Μέ
ἐνέργειές του μετωνομάσθη ἡ πλατεία παραπλεύρως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ σέ
«Πλατεία Μητροπολίτου Σπυρίδωνος». Τοποθέτησε δύο προτομές τοῦ μακαριστοῦ
προκατόχου του. Μία στό κέντρο τῆς ἀνωτέρω πλατείας καί μία στήν Ἱερά Μονή
Ἁγίας Τριάδος Πέντε Βρύσεων, ὅπου ἦτο ὁ χῶρος διαμονῆς τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου. Καθώς ἐπίσης μετέτρεψε τό δωμάτιον καί τό γραφεῖον τοῦ προκατόχου του σέ
«Μουσεῖον Μητροπολίτου Σπυρίδωνος», ἐκθέτοντας μέ περισσή ἐπιμέλεια καί φροντίδα τά προσωπικά εἴδη τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἱεράρχου.
- Συνέβαλε καί συμβάλλει τά μέγιστα στήν πνευματική προκοπή καί πρόοδο τοῦ ποιμνίου του ἐκδηλώνοντας παντοιοτρόπως τήν ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρον του.
Ἐμεῖς ὅλοι, κλῆρος καί λαός τῆς θεοσώστου Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί
Ρεντίνης, εἴμαστε ἑνωμένοι μέ τόν Ἐπίσκοπό μας, γιατί ὅταν κανείς εἶναι ἑνωμένος μέ
τόν ἐπίσκοπό του εἶναι ἑνωμένος μέ ὅλη τήν Ἐκκλησία, ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρει
ὁ ἱερός Ἰγνάτιος «ἑνώθητε τῷ ἐπισκόπῳ εἰς τύπον καί διδαχήν ἀφθαρσίας»
(Ἰγν. Μαγν. 6,2 ). Ὁ σύνδεσμος μέ τόν ἐπίσκοπο εἶναι προϋπόθεση τῆς ἑνώσεως τοῦ
ἀνθρώπου μέ τό Θεό. «Ὅπου ἄν φανῇ ὁ ἐπίσκοπος, ἐκεῖ τό πλῆθος ἔστω». ( Ἰγν.
Σμυρν. 8 ). Τό παράδειγμα τοῦ Ποιμενάρχου μας εἶναι γιά μᾶς προτροπή.
Ἀπό καρδίας καί ἐνθέρμως εὐχόμεθα, ὅπως ὁ Κύριος, διά τῆς χάριτος τοῦ Ὁποίου
ἀνεδείχθη «πιστός οἰκονόμος» καί «δόκιμος τῷ Θεῷ ἐργάτης ἀνεπαίσχυντος», τοῦ
ἐπιδαψιλεύει ἔτι περαιτέρω τήν χάρη Του καί τόν διατηρεῖ ἐν μέσῳ τοῦ ποιμνίου του
«σῶον, ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καί ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς Ἀληθείας»
Του.
Ἐκ μέρους ὅλων τῶν Ἱερέων, τῶν Μοναχῶν καί τῶν Μοναζουσῶν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Πρωτ. Ἀναστάσιος Παρούτογλου
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Ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Παναγιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως,
Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
εἰς Φιλίππους
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