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Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά,
Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καταξιώνει ἡμᾶς σήμερον ὅπως
ἐναρξώμεθα ἑνὸς εἰσέτι ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἑνὸς εἰσέτι
ἑορτολογικοῦ κύκλου, ἐντὸς τῶν εὐλογημένων εὐκαιριῶν
τοῦ ὁποίου καλούμεθα νὰ καταβάλλωμεν ἀγῶνα
πνευματικὸν διὰ νὰ ἀξιοποιήσωμεν καλλίτερον τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν δυνατότητα τοῦ γενέσθαι «καθ’
ὁμοίωσιν» Θεοῦ ὥστε νὰ καταστῶμεν καὶ ἡμεῖς ἅγιοι Αὐτοῦ.
Ἡ σημερινὴ ὅμως ἡμέρα, ἡ 1η Σεπτεμβρίου, ἡ πρώτη τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, εἶναι
ἀφιερωμένη, πρωτοβουλίᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καὶ εἰς τὴν προσευχὴν διὰ τὸ φυσικὸν
περιβάλλον. Ἡ δὲ πρωτόβουλος αὕτη ἀπόφασις οὐδόλως τυγχάνει ἄσχετος πρὸς τὴν ἀνωτέρω
σημειολογίαν τῆς σημερινῆς ἡμέρας, καθὼς ὁ πνευματικὸς ἀγὼν ὁ ὁποῖος ἐπιφέρει τὴν καλὴν
ἀλλοίωσιν τοῦ ἀνθρώπου συμβάλλει καὶ εἰς τὴν βελτίωσιν τῶν σχέσεών του πρὸς τὸ περιβάλλον
καὶ εἰς τὴν καλλιέργειαν τῆς εὐαισθησίας τοῦ ἀνθρώπου ὑπὲρ τῆς προστασίας καὶ διαφυλάξεως
αὐτοῦ.
Δοξολογοῦμεν, λοιπόν, σήμερον τὸ ἅγιον ὄνομα τοῦ Θεοῦ, διότι ἐχάρισεν εἰς τὴν ἀνθρωπότητα
καὶ διατηρεῖ καὶ συνέχει τὴν φύσιν, ὡς τὸ καταλληλότατον περιβάλλον διὰ τὴν ἐν αὐτῷ ὑγιεινὴν
ἀνάπτυξιν τοῦ σώματος καὶ τοῦ πνεύματος τοῦ ἀνθρώπου. Ταυτοχρόνως δὲν δυνάμεθα ὅμως νὰ
παρασιωπήσωμεν καὶ τὸ γεγονός, ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν τιμᾷ πρεπόντως τὴν δωρεὰν ταύτην τοῦ Θεοῦ
καὶ καταστρέφει τὸ περιβάλλον, ἐκ πλεονεξίας ἢ ἐξ ἄλλων ἐγωϊστικῶν ἐπιδιώξεων.
Τὸ περιβάλλον ἡμῶν ἀποτελεῖται, ὡς γνωστόν, ἐκ τοῦ ἐδάφους, τῶν ὑδάτων, τοῦ ἡλίου, τοῦ
ἀέρος ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς πανίδος καὶ τῆς χλωρίδος. Ὁ ἄνθρωπος δύναται νὰ ἐκμεταλλεύηται πρὸς
ἴδιον ὄφελος τὴν φύσιν μέχρις ὅμως ἑνὸς ὁρίου, ὥστε νὰ διασφαλίζηται ἡ ἀειφορία, ἤτοι ἡ δυνατότης ἀναπαραγωγῆς τῶν καταναλωθέντων ἐνεργειακῶν πόρων ἀλλὰ καὶ τῶν ἐμβίων, ἀλόγων,
κτισμάτων. Ἄλλωστε, ἡ καλῶς ἐννοουμένη ἐκμετάλλευσις τῆς φύσεως ἀποτελεῖ καὶ ἐντολὴν τοῦ
Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, πρὸ καὶ μετὰ τὴν πτῶσιν αὐτοῦ. Ἡ ὑπέρβασις ὅμως τοῦ ὁρίου τούτου,
ἥτις δυστυχῶς ἀποτελεῖ φαινόμενον τῶν δύο τελευταίων αἰώνων εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ ἀνθρωπίνου
γένους, καταστρέφει τὴν ἁρμονίαν τῶν φυσικῶν συνισταμένων τοῦ περιβάλλοντος καὶ ὁδηγεῖ εἰς
τὸν κορεσμὸν καὶ τὴν νέκρωσιν τῆς δημιουργίας, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τούτου τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος
δὲν δύναται νὰ ἐπιβιώσῃ ἐντὸς ἀπερρυθμισμένων εἰς βαθμὸν μὴ ἀναστρέψιμον οἰκοσυστημάτων.
Ἀποτέλεσμα δὲ τοῦ φαινομένου τούτου εἶναι ἡ ἐμφάνισις καὶ ἐξάπλωσις ἀσθενειῶν προκαλουμένων ὑπὸ τοῦ, ἀνθρωπίνῃ εὐθύνῃ, μολυσμοῦ τῶν διατροφικῶν ἀγαθῶν.
Εἰς τὰς ἡμέρας μας, ὀρθῶς μὲν τονίζεται ἡ μεγάλη σημασία τῶν δασῶν καὶ ἐν γένει τῆς χλωρίδος διὰ τὴν ἀειφορίαν τοῦ γηΐνου οἰκοσυστήματος ὡς καὶ τὴν διασφάλισιν τῶν ὑδατίνων πόρων,
ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ ὑποτιμᾶται καὶ ἡ μεγάλη συμβολὴ τῶν ζώων εἰς τὴν εὔρυθμον λειτουργίαν
αὐτοῦ. Τὰ ζῷα ἀνέκαθεν ὑπῆρξαν φίλοι τοῦ ἀνθρώπου καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν ἀνθρωπίνων ἀναγκῶν
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καθὼς παρεῖχον καὶ παρέχουν εἰς αὐτὸν τροφήν, ἔνδυσιν, μεταφορικὸν ἔργον ἀλλὰ καὶ προστασίαν καὶ συντροφικότητα. Στενωτάτη εἶναι ἡ σχέσις τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὰ ζῷα, ὡς καταδεικνύεται ἐκ
τοῦ γεγονότος ὅτι αὐτὰ ἐπλάσθησαν τὴν ἰδίαν ἡμέραν μὲ αὐτόν (Γεν. 1, 24-31) ἢ καὶ ἐκ τῆς δοθείσης
ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἐντολῆς εἰς τὸν Νῶε ὅπως διασώσῃ ἕν ζεῦγος ἐξ ἑκάστου εἴδους ἀπὸ τὸν ἐπικείμενον
κατακλυσμόν (Γεν. 6, 19). Τυγχάνει χαρακτηριστικὸν τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Θεὸς ἐπιδεικνύει ἰδιαιτέραν
μέριμναν διὰ τὴν διάσωσιν τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου. Εἰς τοὺς βίους τῶν Ἁγίων ἀναφέρονται πολλαὶ
διηγήσεις διὰ τὰς ἀρίστας σχέσεις μεταξὺ Ἁγίων καὶ ἀγρίων ζώων, τὰ ὁποῖα ὑπὸ ἄλλας συνθήκας
δὲν διατηροῦν φιλικὰς σχέσεις πρὸς τὸν ἄνθρωπον. Βεβαίως αὐτὸ δὲν ὀφείλεται εἰς τὴν κακὴν φύσιν των, ἀλλὰ εἰς τὴν ἀντίστασιν τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὴν Χάριν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν συνεπακόλουθον συγκρουσιακὴν σχέσιν αὐτοῦ μετὰ τῶν στοιχείων καὶ τῶν ἀλόγων ἐμβίων ὄντων τῆς φύσεως.
Ἄλλωστε, συνέπεια τῆς διαταράξεως τῆς σχέσεως τῶν πρωτοπλάστων πρός τὸν Δημιουργόν των
καὶ Θεὸν ἦτο καὶ ἡ διατάραξις τῶν σχέσεων αὐτῶν μετὰ τοῦ περιβάλλοντος: «ἐπικατάρατος ἡ γῆ
ἐν τοῖς ἔργοις σου, ἐν λύπαις φαγῇ αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, ἀκάνθας καί τριβόλους
ἀνατελεῖ σοι, καὶ φαγῇ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ. Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου ἕως
τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθης» (Γεν. 3, 17-19) Ἡ εἰρήνευσις τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τοῦ
Θεοῦ συνεπάγεται καὶ τὴν εἰρήνευσιν αὐτοῦ μετὰ τῶν στοιχείων τῆς φύσεως.
Εἶναι φανερόν, κατόπιν τούτων, ὅτι ἡ ἀγαθὴ σχέσις τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸ περιβάλλον
ἀναπτύσσεται ὅταν παραλλήλως ἀναπτύσσηται ἀγαθὴ σχέσις αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεόν. Τυγχάνει
γνωστὴ ἡ ἀφήγησις τοῦ Συναξαριστοῦ περὶ τῆς ἐμπειρίας τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου, ὁ ὁποῖος εἰς
ἡλικίαν ἐνενήκοντα ἐτῶν ἀπεφάσισεν, καθοδηγηθείς ὑπό Ἀγγέλου Κυρίου, νὰ πορευθῇ ἐνδότερον
τῆς ἐρήμου πρὸς ἀναζήτησιν καὶ ἄλλου ἀναχωρητοῦ, τοῦ Ὁσίου Παύλου τοῦ Θηβαίου, ἵνα λάβῃ
παρ’ αὐτοῦ ὠφέλειαν πνευματικήν. Πορευθεὶς ἐπὶ τριήμερον εἰς ἀναζήτησιν αὐτοῦ καὶ ἰχνηλατήσας
σημεῖα θηρίων ἀγρίων συνήντησε λέοντα, ὁ ὁποῖος ὑπεκλίθη ἤρεμος ἔμπροσθέν του καὶ ποιήσας
μεταβολὴν ὡδήγησε τὸν Μέγαν Ἀντώνιον εἰς τὸ σπήλαιον τοῦ Ὁσίου Παύλου, ἔνθα εὗρεν αὐτὸν
διακονούμενον ὑπὸ θηρίων. Κόραξ ἐκόμιζεν αὐτῷ τὸν ἐπιούσιον ἄρτον! Τὴν ἡμέραν μάλιστα τῆς
ἐπισκέψεως τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου ἐκόμισεν εἰς αὐτὸν διπλῆν μερίδα μεριμνήσας καὶ διὰ τὸν
ἐπισκέπτην αὐτοῦ! Οἱ Ἅγιοι οὗτοι εἶχον ἀναπτύξει ἀγαθὴν σχέσιν μετὰ τοῦ Θεοῦ, διὸ καὶ εἶχον
φιλικὰς σχέσεις πρὸς πάντα τὰ ζῷα τῆς φύσεως. Ἡ δημιουργία αὐτῆς τῆς ἀγαθῆς σχέσεως πρὸς τὸν
Θεὸν πρέπει νὰ προτάσσηται ὡς τὸ κύριον μέλημά μας, καὶ ὑπηρέτης αὐτῆς τῆς προοπτικῆς πρέπει
νὰ εἶναι ἡ ἀγαθὴ σχέσις μας πρὸς τὸ ζωϊκόν, τὸ φυτικὸν καὶ τὸ ἄψυχον περιβάλλον μας. Ὑπὸ τὴν
προοπτικὴν αὐτὴν ἡ ζωοφιλία δὲν θὰ ἀποτελῇ στεῖραν κοινωνικὴν ἐκδήλωσιν συμπαθείας πρὸς
τὰ προσφιλῆ μας ζῷα, πολλάκις συνοδευομένην δυστυχῶς καὶ ὑπὸ ἀναλγησίας διὰ τὸν πάσχοντα
συνάνθρωπον, τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ θὰ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀγαθῆς σχέσεώς μας πρὸς τὸν
Δημιουργὸν τοῦ παντός. Εἴθε ὁ Δημιουργός τοῦ καλοῦ λίαν σύμπαντος καὶ τοῦ καλοῦ λίαν γηΐνου οἰκοσυστήματος νὰ ἐμπνεύσῃ ὅλους ἡμᾶς νὰ συμπεριφερώμεθα εὐσπλάχνως πρὸς ἅπαντα τὰ
στοιχεῖα τῆς φύσεως, μὲ καρδίαν ἐλεήμονα ὑπὲρ πάντων αὐτῶν, ἀνθρώπων, ζώων καὶ φυτῶν, ὡς
καὶ ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος λέγει, ἀπαντῶν εἰς τὴν ἐρώτησιν: “Τί ἐστι καρδία ἐλεήμων;”. “Καρδία
ἐλεήμων ἐστί, καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων, καὶ τῶν ὀρνέων, καὶ
τῶν ζῴων, καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν, καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶν ρέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ δάκρυα. Ἐκ τῆς πολλῆς καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆς συνεχούσης τὴν καρδίαν,
καὶ ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίας σμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ, καὶ οὐ δύναται βαστάξαι, ἢ ἀκοῦσαι, ἢ
ἰδεῖν βλάβην τινά, ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γενομένην” (Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Ἅπαντα τὰ
εὑρεθέντα σχετικά, Λόγος ΠΑ’).
Διὰ τῆς τοιαύτης εὐσπλαχνίας ἡμῶν πρὸς ἅπασαν τὴν κτίσιν θὰ τιμήσωμεν τὸ θεόσδοτον
ἀξίωμα ἡμῶν ὡς ἀρχηγῶν τῆς Κτίσεως, ἐνδιαφερομένων μετὰ πατρικῆς στοργῆς ὑπὲρ πάντων τῶν
στοιχείων αὐτῆς, τὰ ὁποῖα οὕτω θὰ μᾶς ὑπακούουν αἰσθανόμενα τὴν ἀγαθοεργὸν διάθεσίν μας, καὶ
θὰ πειθαρχοῦν εἰς τὴν ἐπιτέλεσιν τῆς φιλανθρώπου καὶ ὑπηρετικῆς τῶν ἀναγκῶν μας ἀποστολῆς
των.
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Ἡ τιμή
καί ἡ προσευχή στούς Ἁγίους
Ἀνέκαθεν ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία συνέστησε ἐμπράκτως οἱ πιστοί νά τιμοῦν εὐλαβῶς
τούς ἀγωνισθέντες ὑπέρ αὐτῆς ἁγίους καί
ἐπικαλοῦνται αὐτούς στίς πρός τόν Θεόν προσευχές τους, ὡς φίλους καί ἐργάτες τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Τό καθῆκον πού ἔχουμε ἀπό τήν
Ἐκκλησία νά τιμοῦμε τούς Ἁγίους, δέν συγχέεται
πρός τό καθῆκον, πού ἔχουμε νά λατρεύουμε τό
Θεό.
Δύναται νά λεχθεῖ ὅτι ἡ ἀληθινή λατρεία τοῦ
Θεοῦ προϋποθέτει τήν τιμή τῶν ἁγίων, δηλαδή
δέν μποροῦμε πληρέστατα καί ὅπως πρέπει νά
λατρεύσουμε τό Θεό, χωρίς νά τιμήσουμε καί τούς
Ἁγίους Αὐτοῦ. Κατ’ ἀναλογία δέ δέν μποροῦμε
ν’ ἀγαποῦμε κάποιον φίλο μας καί συγχρόνως
νά μισοῦμε κάθε τί πού συνδέεται πρός αὐτόν.
Τοὐναντίον, ἀγαποῦμε τό φίλο μας καί ὅ,τι
ἀνήκει σ’ αὐτόν ἤ συνδέεται μέ αὐτόν. Ὁμοίως,
προκειμένου περί τῶν ἁγίων ὡς ἀνθρώπων τοῦ
Θεοῦ, διακονησάντων καί διακονούντων ἀενάως
τήν μεγαλοσύνη Του, πρέπει νά τιμοῦμε αὐτούς,
ὅπως πρέπει, καί ὅ,τι συνδέθηκε μέ αὐτούς στή
γῆ, γιά νά ἀποβεῖ και ἡ λατρεία πρός τόν Κύριο
εὐπρόσδεκτη, εὐάρεστη καί τελεσφόρος. «Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς, εἶπεν ὁ Κύριος, ἐμέ δέχεται, καί
ὁ ἐμέ δεχόμενος δέχεται τόν ἀποστείλαντά με».
Οἱ πράξεις τῶν Ἁγίων ἔγιναν μέ τή χάρη καί
τῇ συνεργεία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔφεραν τή
σφραγίδα τῆς μεγαλοσύνης τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό
καί ἡ πρός αὐτούς τιμή ἀνήκει ἐμμέσως στό Θεό,
ὁ ὁποῖος κατ’ αὐτόν τόν τρόπον ἀρέσκεται στή
λατρεία τῆς καρδιᾶς μας. «Θαυμαστός ὁ Θεός
ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ».
Διά τούς ὀρθοδόξως πιστεύοντες στό Χριστό
ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖ ἐπίσης ὡς ὑποχρέωση νά
προσεύχονται στούς Ἁγίους. Τό ἀναγκαῖο αὐτό
καθῆκον εἶναι πολύ διαφορετικό ἀπό τή λατρεία
τοῦ Θεοῦ. Ἡ προσευχή, τήν ὁποία ἡ καρδιά μας
ἀναπέμπει πρός τούς Ἁγίους, δέν προέρχεται ἀπό
αἴσθημα θεοποιήσεως τῶν Ἁγίων, ὅπως φρονοῦν
πλανώμενοι οἱ Προτεστάντες. Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός θεωρεῖ τούς Ἁγίους ὄχι ὡς θεούς ἀλλά
ὡς ἀνθρώπους, τῶν ὁποίων οἱ χαρακτῆρες εἶχαν
ἀποπνευματωθεῖ ἐπί τῆς γῆς καί τῶν ὁποίων οἱ
ψυχές παρά τῷ Θεῷ συλλειτουργοῦν ἀπό κοινοῦ
μετά τῶν Ἀγγέλων πρός ἐπικράτηση τοῦ ἀγαθοῦ
ἐπί τῆς γῆς (Ἱερ. 15,5. Β΄ Πέτρ. 1,15)
Περί τῶν ἀνθρώπων τούτων εἶπε ό Κύριος
ὅτι εἶναι ἰσάγγελοι καί υἱοί τοῦ Θεοῦ (Λουκ.
20,36). Ἡ μεσιτεία, λοιπόν, καί ἡ πρεσβεία τῶν

Πρωτ. Ἀναστασίου Παρούτογλου
Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης

ἰσαγγέλων καί υἱῶν τοῦ Θεοῦ, πρός τούς ὁποίους
ἀπευθύνονται οἱ προσευχές μας, ἰσχύουν τόσο,
ὅσο καί ἡ ἄμεση πρός τόν Θεό προσευχή κατά
τίς ρητές ἐκφράσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «νῦν δέ
ἀπόδος τήν γυναῖκα τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτι προφήτης ἐστί, καί προσεύξεται περί σοῦ καί ζήσῃ»
(Γεν. 20,7, πρβ Ἰώβ, 42,8. Ρωμ.15,30).
Μετά ἀπό αὐτά τά σαφῆ, κατά τά ὁποῖα ἡ
προσευχή μας πρός τούς Ἁγίους εἶναι πρεσβείας καί βοηθείας αἴτηση πλήρης ἐμπράκτων
ἀποτελεσμάτων, προβάλλεται τό ἐρώτημα ἄν οἱ
ἀπό τῆς γῆς ἀναπεμπόμενες δεήσεις μας μποροῦν
νά φθάσουν μέχρι τούς ἁγίους στόν οὐρανό, ἄν
μποροῦν, δηλαδή, οἱ ἅγιοι νά λαμβάνουν γνώση
τῶν ἀναγκῶν μας. Τήν ἀπάντηση δίνει πάλι ἡ
Ἁγία Γραφή, ἡ ὁποία ἐπί τοῦ θέματος τούτου
ἀποφαίνεται μέ τόν καταφατικότερο τρόπο. Ἀπό
αὐτήν πληροφορούμαστε, ὅτι ὄχι μόνο οἱ στήν
οὐράνια καί στήν ἐπίγεια ζωή ἅγιοι εἰσέδυαν στά
βάθη τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς κατά τό χάρισμα
πού ἔλαβαν ἀπό τό Θεό καί ἀποκάλυπταν τά
κρύφια διανοήματα καί τίς μυστικές βουλές τῶν
ἀνθρώπων. Ὁ Ἐλισσαῖος ἀποκάλυπτε στό βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ τά πονηρά σχέδια τοῦ βασιλιᾶ
τῆς Συρίας, τά ὁποῖα σκεφτόταν στόν κοιτῶνα
του ( Δ΄Βασιλ. 6,12 πρβ. Πράξ. 5,3).
Ἐπί πλέον οἱ ἅγιοι, μακριά ἀπό τούς δεσμούς
τῆς σαρκός, ἐπικοινωνοῦν μέ τό Θεό καί τούς
ἀγγέλους καί καταλαβαίνουν ἀμέσως καί καθαρά
ἤ πληροφοροῦνται ἐμμέσως ἀπό τά λειτουργικά
πνεύματα γιά ὅλες τίς βουλές, τά διανοήματα καί
τίς εὐχές μας, ἄν καί μᾶς χωρίζει ἀπό ἐκείνους
μεγάλη ἀπόσταση χρόνου και τόπου.
Στήν παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου, ὅπως
ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς, ὁ Ἀβραάμ,
ὁ ὁποῖος ἔζησε καί πέθανε πολλά ἔτη πρίν ἀπό
τόν Μωϋσῆ, ὑποδεικνύει στόν πλούσιο, ὅτι, ἐάν
θέλουν οἱ ἀδελφοί του νά διδαχθοῦν, «ἔχουσι
Μωϋσέα καί τούς προφήτας», ὅπου διαφαίνεται,
ὅτι ὁ Ἀβραάμ, ὅπως καί ὅλοι οἱ ἅγιοι, ἔλαβε γνώση τοῦ προσώπου καί τοῦ βίου τοῦ πολύ μεταγενέστερα ἀκμάσαντος Μωϋσέως.
Ἐκ τῶν δεδομένων, λοιπόν, τῆς Ἁγίας Γραφῆς
ἡ Ἐκκλησία δίδαξε τά μέλη της νά τιμοῦν ὅπως
πρέπει, μέ λόγια καί μέ ἔργα, τούς Ἁγίους καί
νά προσεύχονται πρός αὐτούς ὡς πρός μεσίτες
καί πρεσβευτές, δυναμένους ὄχι δι’ ἑαυτῶν ἀλλά
χάριτι Θεοῦ, νά εἰσακούσουν καί νά ἐκληρώσουν
τά αἰτήματά μας.
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Θεός - Ἄνθρωπος – Χρόνος
Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου
(1Σεπτεμβρίου)

τοῦ Ἀρχιμ. Νικοδήμου Ἀ. Σκρέττα

Μέσα ἀπό τίς ποικίλες πρωτοχρονιές τοῦ ἀρχαίου κόσμου. ἡ Ἐκκλησία προέκρινε
ὡς πρώτη τοῦ ἔτους τήν ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, δηλαδή τήν 1η Σεπτεμβρίου. Τοῦτο ἔγινε,
καί γιά τή σεβάσμια ἀρχαιότητα αὐτῆς τῆς παραδόσεως, καί γιά τή Ρωμαϊκή της προέλευση. Ἡ Ρωμαϊκή αὐτή παράδοση ὁρισμοῦ, τομῆς καί μέτρησης τοῦ χρόνου, ἐνῶ
προϋπῆρχε καί κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους, μεταφέρθηκε πλέον ἐπισήμως ἀπό τήν
Παλαιά Ρώμη στή Νέα Ρώμη, τήν Κωνσταντινούπολη, καί παρέμεινε καθ’ ὅλη σχεδόν τή
βυζαντινή περίοδο, χρησιμοποιούμενη, περισσότερο ἀπό ἱστορικούς καί χρονογράφους,
παράλληλα πρός τούς ἄλλους (τόν «ἀπό κτίσεως κόσμου» ἤ τόν «ἀπό Χριστοῦ γεννήσεως») τρόπους ὐπολογισμοῦ τῶν χρονολογιῶν.
Ἴνδικτος λοιπόν ἤ Ἰνδικτιών εἶναι ἡ ἀνακύκληση τοῦ χρόνου ἀνά δεκαπενθήμερο,
σε συνεχή μέτρηση τῶν δεκαπενθημέρων, μέχρι αὐτά νά φθάσουν στή συμπλήρωση
δεκαπέντε ἐτῶν. Αὐτά τά δεκαπέντε ἔτη ἀποτελοῦν ἕναν πλήρη χρονικό κύκλο μιᾶς
Ἰνδικτιῶνος.
Ἐκκλησιαστική λοιπόν πρωτοχρονιά μᾶς προβάλλει ταπεινά, ἡσύχια καί κατανυκτικά ἡ θεία λατρεία τῆς Ὀρθοδοξίας κατά τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ Σεπτεμβρίου. Ἔτσι ἁπλά,
χωρίς συναισθηματικούς φορτισμούς, χωρίς καταφυγή «στά λαμπυρίζοντα ἀθύρματα
τῆς Φραγκίας», χωρίς παρορμητικούς κοσμικούς ἐξορκισμούς τοῦ παλαιοῦ πού φεύγει
καί χωρίς ρηχούς ὑπερτονισμούς τῆς φαντασιώδους σημασίας τοῦ νέου πού ἔρχεται.
Ἁπλά και κατανυκτικά προσεύχεται καί ζητᾶ τήν εὐλογία στό ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς:
«Ὁ πάσης δημιουργός τῆς κτίσεως, ὁ καιρούς καί χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος, εὐλόγησον τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου, Κύριε…».
Ἡ πνευματική αἰτία τῆς ἑορτῆς καί τῆς ἐνθυμήσεως τῆς Ἰνδίκτου ἀπό μέρους τῆς
Ἐκκλησίας περιγράφεται ἀπό τόν ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη στό Συναξαριστή του
ὡς ἑξῆς: «ἵνα, διά μέσου τῆς ὑμνωδίας καί ἱκεσίας, τήν ὁποίαν προσφέρομεν εἰς τόν
Θεόν ἐν τῆ ἑορτῇ ταύτῃ γένῃ ὁ Θεός ἵλεως εἰς ἡμᾶς καί εὐλογήσῃ τόν νέον χρόνον
καί χαρίσῃ τοῦτον εἰς ἡμᾶς εὐτυχῆ καί γεμᾶτον ἀπό ὅλα τά σωματικά ἀγαθά καί
ἵνα φωτίσῃ τάς διανοίας μας εἰς τό νά περάσωμεν ὅλον τόν χρόνον καθαρῶς καί
μέ ἀγαθήν συνείδησιν, καί εἰς τό νά εὐαρεστήσωμεν τῷ Θεῷ μέ τήν φύλαξιν τῶν
ἐντολῶν του, καί οὕτω νά τύχωμεν τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀγαθῶν».
Μιλᾶμε βεβαίως, ἀναφερόμενοι στούς λειτουργικούς τρόπους τῆς Ὀρθοδοξίας καί
στήν παιδαγωγία τους, ὄχι ρομαντικά ἐξιδανικεύοντας καταστάσεις ἀνθρώπινες ὡς
ἄμοιρες ἀδυναμιῶν, ἀλλά δυναμικά καί εὐλαβικά, διαζωγραφώντας ἐμπειρίες καί λειτουργικά βιώματα αἰώνων, πού διαμόρφωσαν τή στάση ζωῆς τῶν μελῶν τοῦ σώματος
τοῦ Χριστοῦ, βιώματα ξένα πρός τήν τυποποίηση, τήν ἀμέλεια, τήν ἀκηδία, τή βαρυγκόμηση καί τή χλιαρότητα τῶν συγχρόνων χριστιανῶν.
Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, κατά τούς θαυμάσιους ὕμνους τῆς ἑορτῆς, «ὁ ἀρρήτῳ σοφίᾳ συστησάμενος τά σύμπαντα…ὁ καιρούς καί χρόνους ἡμῖν προθέμενος» καί «ἐν τῇ ἰδίᾳ
ἐξουσίᾳ θέμενος», «ἐπεδήμησεν εἰς ταλαίπωρον κόσμον αὐτοῦ». Ὁ ἄπειρος, ἄναρχος
καί ἄχρονος Θεός δημιουργεῖ ἐξ ἀγάπης τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο καί τούς ἐντάσσει
στή δυναμική πορεία τῆς συμπόρευσής τους, μέσα στή γραμμικότητα τοῦ χρόνου, πού
ξεκινάει μέ τή δημιουργία τοῦ κόσμου («ἅμα κόσμος, ἅμα χρόνος») καί πορεύεται
πρός τά ἔσχατα.
Ὁ ἄχρονος Θεός, ὁ δημιουργός καί κυβερνήτης τοῦ χρόνου, εἰσέρχεται ἀγαπητικά
στή χρονικότητα τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου. Τοῦτο δέ ἐπιτελεῖται μέ τή σάρκωση
τοῦ Θεοῦ λόγου, μέ τή συγκατάβαση τοῦ Οὐρανοῦ, μέ τήν ἐξ ἀγάπης κένωση τῆς θεί-
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ας δόξης, μέ τήν ἀπαρχή τῆς σωτηρίας καί τῆς
χαρισματικῆς θέωσης τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Ὁ
χρόνος τέμνεται Θεανδρικά καί ταυτόχρονα πορεύεται γραμμικά πρός τήν ἔσχατη μεγάλη καί
ἐπιφανή ἡμέρα τοῦ Κυρίου.
Ὁ ἄπειρος Θεός «ἐν ἀνθρώποις». Μέσα στά
φθαρτά δηλαδή περιγράμματα τῆς πεπερασμένης χρονικότητας τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου.
Καί συγχρόνως, διά τήν ἄπειρον αὐτοῦ θεότητα,
ὡς ἄχρονος, κείμενος ὑπεράνω τῶν μετρούμενων
διαδοχῶν, τῶν μεταλλαγῶν καί τῆς φθορᾶς τοῦ
κοσμικοῦ χρόνου.
Συγκαταβαίνει φιλανθρώπως, κατά τήν εὐαγ
γελική περικοπή τῆς ἑορτῆς, «εὐαγγελίσασθαι
πτωχοῖς» τήν ἐλπίδα τοῦ πλούτου τῆς σωτηρίας, «ἰάσασθαι τούς συντετριμμένους τήν
καρδίαν» μέ τήν θεραπευτική συνεργία τῆς
αὐτεξουσίας δυναμικῆς πορείας τῆς μετανοίας,
«κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν» ἀπό τή θανατική
ἐπήρεια καί αἰχμαλωσία τῶν παθῶν τῆς ἀτιμίας,
«καί τυφλοῖς ἀνάβλεψιν» ἐκ τοῦ σκότους τῆς
ἀγνωσίας πολλῶν αἰώνων. Ἔρχεται νά χαρίσει
στούς κατακερματισμένους ἀπό τήν ἀμαρτία τήν
ἐπανόρθωση. Νά μεταποιήσει τόν κοσμικό φθαρτό χρόνο ζωῆς σέ εὐλογημένο καί δεκτό ἀπό τόν
Θεό.
Αὐτός ὁ ἄχρονος Κύριος μᾶς διδάσκει κατανυκτικά, μέσα στόν λειτουργικό χρόνο τῆς
Ἐκκλησίας, νά ζοῦμε στό παρόν τῆς θείας
ἀγάπης καί τά πιστευόμενα παρελθόντα καί τά
ἐλπιζόμενα μέλλοντα.
Ἡ θεία τούτη ὑπέρβαση τοῦ χρόνου καί ἡ
εἴσοδος τοῦ ἀχρόνου στή χρονικότητα τοῦ κόσμου
καί τοῦ ἀνθρώπου καθίσταται γιά τήν Ἐκκλησία
ἐμπειρία θείας ζωῆς, μέσα στήν ὁποία παύουν
πλέον νά δυναστεύουν τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη
οἱ τυραννικές χρονικές διαδοχές τοῦ παρελθόντος, τοῦ παρόντος καί τοῦ μέλλοντος. Μέ τήν
«εἰσβολή» τοῦ ἀχρόνου στό χρονικό, ὁ Κύριος
μεταποίησε τό χρόνο σέ ἕνα συνεχές παρόν καί
ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ὁδηγεῖ μυστικά στήν
ἄχρονη ζωή τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, διασπώντας
τά δεσμά τῆς κοσμικῆς ἀλλοτρίωσης.
Τό θανατερό βίωμα τοῦ ἄγχους τοῦ χρόνου,
πού μαστίζει τίς τεχνοκρατούμενες κοινωνίες τοῦ
αἰώνα μας, μπορεῖ νά συντριβεῖ καί νά καταλυθεῖ
στήν ὑπαρξιακή βίωση τῆς ἐμπειρικά βεβαιωμένης ἐλπίδας τῆς αἰωνίας Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Αὐτή ἡ βιούμενη στό παρόν ἐλπίδα ἔχει τή δύναμη νά καταργεῖ πνευματικά τά ὅρια τοῦ χρόνου

καί νά ἐπεκτείνει τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου πέρα
ἀπό τά πιεστικά περιγράμματα κάποιου τέλους
τῆς ὑλικῆς καί χρονικῆς ὕπαρξης. Δηλαδή, πέρα
ἀπό τήν καταπίεση τοῦ θανάτου, πού γίνεται Πάσχα, διάβαση, μετάβαση καί σωτηρία, γίνεται δωρεά καί ἀπολύτρωση, τό ποθούμενο ὑλικό τέρμα
μιᾶς ἁγιασμένης Χριστοκεντρικῆς πορείας.
Ὅμως τελικά ἡ βίωση αὐτή τῆς αἰωνιότητας
δέ γίνεται ἔξω ἀπό τό χῶρο καί τό χρόνο τῆς
ἀνθρώπινης ὕπαρξης, χωρίς ἄσκηση, ἀγώνα,
κόπο, ἱδρῶτες καί «αἵματα», χωρίς μαρτύριο συνειδήσεως καί μαρτυρία ζωῆς. Καί τοῦτο γιατί
εἶναι ἀληθηνή, συγκεκριμένη, ρεαλιστική. Γιατί
δέν εἶναι ἄκοπος δρόμος γλυκανάλατης θεωρίας,
οὔτε ἀνέφικτος καί οὐτοπικός ὁραματισμός. Σχετίζεται ἄμεσα καί ἔμμεσα μέ τή ζωή καί τά προβλήματά της, μέ τόν ἄνθρωπο καί τίς ἀδυναμίες
του, μέ τόν κόσμο καί τίς ποικίλες μεταλλαγές
του. Μέ τόν «κοσμοπολίτη» ἄνθρωπο, πού τόν
«ὑπόλοιπο χρόνο» τῆς ζωῆς του θά τόν παραθέσει αὐτοπροαίρετα καί αὐτεξούσια στά χέρια
τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου.
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Στόν Ἄϊ -Θανάση τῆς Χωρούδας
Παπαδιαμαντικές ἐμπειρίες μέ τό ὕφος τοῦ κυρ-Ἀλέξανδρου
τοῦ Τρύφωνα Τσομπάνη

Εἶχον παρέλθει περί τά τριάκοντα ἔτη,
ὅτε τό πρῶτον ἐπεσκέφθην τήν Χωρούδαν,
μικράν καί ἐγκαταλελειμμένην ἐκ τῶν κατοίκων της πολίχνην τῆς ἐπαρχίας μας, κειμένην βορειοανατολικῶς τοῦ Λαγκαδᾶ, ἐπί τοῦ
ὄρους Βερτίσκου, εἰς μίαν καταπληκτικήν τοποθεσίαν, ἐντός τοῦ δασώδους τῆς περιοχῆς,
καί μίαν διαδρομήν ἰδιαιτέρου κάλλους,
ὅπου ὁ φιδωτός χωμάτινος δρόμος, θυμίζει
τάς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει διαδρομάς. Αἱ δρεῖς καί
αἱ καστανέαι, μετά
τῆς φτελιᾶς καί τῆς
κρανιᾶς, πλουτίζουν τό
δασῶδες τῆς περιοχῆς,
ἀρώματα
φασκομη
λιᾶς καί ἐκρηκτικῆς
ρίγανης
προκαλοῦν
τάς αἰσθήσεις, τά δέ
πετεινά τοῦ οὐρανοῦ,
ἀετοί καί ἱέρακες, καί
ὅλα τά ἄλλα γλυκύλαλα πτηνά, προσφέρουν δόξαν αἰνέσεως
καί εὐχαριστίας τῷ
Πλάστῃ καί Δημιουργῷ
Ἡ ἀνάμνησις καί μόνον τῆς ἐπισκέψεως
ἐκείνης
ἔφερε εἰς
τόν νοῦν τήν πρώτην ἐκείνην γνωριμίαν
μου μέ τόν τόπον πού
ὅλοι οἱ κάτοικοί του
εἶχον
ἐγκαταλείψει,
συνεπείᾳ
τῶν
δυσκόλων περιστάσεων καί τοῦ ἐμφυλίου
σπαραγμοῦ τοῦ ‘49. Τά σπίτια εἰς ἐρειπιώδη
κατάστασιν, τό σχολεῖον πετρόκτιστον καί
ἐπί μέρους ὑψηλοῦ, ἐδέσποζε τῆς μικρᾶς
πολίχνης, πλήν ὅμως ἡ φθορά καί ὁ χρόνος
εἶχον ἐπιφέρει μεγάλας ζημίας, εἰς τήν στέγην. Σήμερον δεσπόζει ἀνακαινισμένον καί
ἕτοιμον νά δεχθῇ τήν λαογραφικήν συλλογήν
τοῦ χωρίου. Τό μοναδικόν τότε σωζόμενον
κτίριον τοῦ χωρίου, ἦτο ὁ ἐνοριακός ναός τοῦ
ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, πατριάρχου
Ἀλεξανδρείας, ὅστις ἔμεινε, μόνος μόνῳ τῷ
Θεῶ, ἄγρυπνος φύλαξ τῆς πολίχνης, προ-
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στάτης καί πολιοῦχος αὐτῆς, ὅπως πάντα. Ἡ
γραφική καί μοναδική φιγούρα τοῦ τοπίου, ὁ
ἀείμνηστος κύρ-Πέτρος, κτηνοτρόφος καί χοιροβοσκός, ἦτο ἡ μοναδική παρηγορία καί συντροφία τοῦ Ἁγίου, ὅστις συχνάκις κατέφευγε
καί αὐτός καί τά ζῶα του εἰς τόν ναόν, ὅταν
αἱ καιρικαί συνθῆκαι τούς ἀπειλοῦσαν. Εἰς
τήν παρατηρησίν μου, τότε, γιατί ἐπιτρέπει νά
εἰσέρχονται τά ζῶα εἰς τόν μικρόν ναΐσκον, μέ
τάς ὡραιοτάτας μεταβυζαντινάς τοιχογραφίας του, ὁ ἁπλοῦς
ἐκεῖνος βοσκός, μεθ’
ὅλης τῆς φυσικότητος
ἀπήντησεν ὅτι καί τά
ζωντανά εἶναι πλάσματα τοῦ Θεοῦ, καί
πρός τίνα νά καταφύγουν ἆραγε; ἀφοῦ
ἀλλοῦ δέν ὑπῆρχε τόπος παρηγορίας καί
φυλάξεως; Ἄλλωστε
καί ὁ Χριστός εἰς τό
σπήλαιον, πρῶτα τήν
ἀγάπην τῶν ἀλόγων
ζώων ἐδέχθη.
Ἔκτοτε παρῆλθον
ἔτη ἀρκετά, μή δυνάμενα
ὅμως
νά
ἀπαλείψωσιν ἀπό τήν
μνήμην τήν ὡραίαν
ἐκείνην
ἀνάμνησιν
τῶν νεανικῶν μου
χρόνων. Μετ’οὐ πολύ
ἠσχολήθην πάλιν μέ
τόν μικρόν ναῖσκον, ἀλλ’ εἰς ἐπιστημονικόν
πλέον πεδίον. Ἡ πρόσφατος ἐπίσκεψίς μου
εἶχεν νά κάμῃ μέ τήν Θείαν Λειτουργίαν πού
θά ἐτελεῖτο εἰς τόν ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου,
ὅπου ὁ συνώνυμός του, παπα-Θανάσης, μοί
ἐκάλεσε διά νά τόν ξελειτουργήσω, μή ἔχων
ἄλλον ψάλτην πρός τοῦτο.
Τήν προηγουμένην, Σάββατον ἑσπέρας, ὁ
εὐλαβής λευίτης μετά τῆς εὐσεβεστάτης καί
πάντοτε συμπαραστάτιδος πρεσβυτέρας του,
ἀνῆλθον εἰς τό χωρίον πρός εὐπρεπισμόν τοῦ
ναΐσκου καί ἑτοιμασίαν τῶν σχετικῶν πρός τήν
τέλεσιν τῆς ἀναιμάκτου μυσταγωγίας πραγ-

μάτων. Τήν Κυριακήν λοιπόν, λίαν πρωί, ἀχάραγα
ἀκόμη, αὐτός μέν μετά τῆς πρεσβυτέρας του
ἔφθασαν εἰς τήν Χωρούδαν, ἡμεῖς δέ μετά μελῶν
τῆς οἰκογενείας μας , καί τῇ εὐγενῇ φροντίδι τοῦ
ὁδηγοῦ μας καί συμψάλτου Ἀστερίου, ἐφθάσαμεν,
ὅτε ὁ ἐπίτροπος τοῦ ναΐσκου ἐκτύπα τήν πρώτην
καμπάναν διά τήν σύναξιν τῶν ὀλίγων πιστῶν πού
κατοικοῦν κατά τό θέρος εἰς τήν μικράν πολίχνην,
ἡ ὁποία ἤρχισε ὀλίγον κατ’ ὀλίγον νά ἀποκτᾶ ζωήν
καί κίνησιν, καθώς ἤδη ἀνεκαινίσθησαν περί τάς
τριάκοντα οἰκίας.
Ἡ συγκίνησις μεγάλη, διότι ἦτο ἡ πρώτη φορά
πού θά συλλειτουργούσαμε εἰς τόν ναόν τοῦ
Ἁγίου, ὁ ὁποῖος κατάφερε μέ τήν ὑπομονήν του
καί τόν ἀγώνα του νά κρατήσῃ τήν ἐκκλησίαν του
ἄφθορον ἀπό τόν χρόνον ἀλλά καί τήν μανίαν τῶν
ἀνθρώπων, ἀλλά ἰδού
τώρα, συμβάλλει καί
εἰς τήν ἀναζωπύρωσιν
τῆς ἀγάπης τῶν κατοίκων τοῦ χωρίου διά
τήν γενέτειράν των.
Ἡμέρα λαμπρά, ἡ 17η
Ἰουλίου, τῆς μεγαλομάρτυρος Ἁγίας Μαρίνης καί τῶν Ἁγίων
Πατέρων τῶν συγκροτησάντων τήν Τετάρτην Οἰκουμενικήν Σύνοδον. Εἰς τόν ὄρθρον
ἐψάλαμε τόν κανόνα
τῶν Ἁγίων Πατέρων
καί τῆς Ἁγίας, κατακλείοντες μέ τό ὡραιότατον δοξαστικόν «τῶν
Ἁγίων Πατέρων ὁ χορός», τό ὁποῖον μετά ζήλου
καί πόθου ἐψάλαμε, παρά τό βραχνόν τῆς φωνῆς
καί τήν μή ἐξιδιασμένην γνῶσιν περί τήν βυζαντινήν μελουργίαν. Πάντως ἐφροντίσαμε τόν δ΄
ἦχον τῆς ἡμέρας νά τόν διαφυλάξωμεν ἕως τέλους,
παρά τήν ἄγνοιάν μας, ἐν τούτοις ὅτε ὁ συμψάλτης
Ἀστέριος, ἀντελαμβένετο ὅτι ἐξωκοίλαμε ἐκ τοῦ
ἤχου, ἐμωρμύριζεν χαμηλοφώνως, «λέγετος…», διά
νά ὑπενθυμίζῃ τοιουτοτρόπως τόν ἦχον τῆς ἡμέρας.
Ὁ ναΐσκος εὐωδίαζεν ὅλος ἀπό τό μελισσοκέρι καί
τό εὐῶδες θυμίαμα. Ὁ κύρ-Βασίλης, ὁ ἐπίτροπος,
ἐκτύπησεν τήν καμπάναν καί εἰς τάς καταβασίας καί εἰς τήν δοξολογίαν, μεθ’ ὅλης τῆς δυνάμεώς
του, διά νά ἀκουσθῇ ὁ ἦχος καί εἰς τάς ἀκραίας
οἰκίας καί τάς παρυφάς τοῦ χωρίου. Εἰσήλθομεν
εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν μετά κατανύξεως, ὁ πάπα-Θανάσης ἔψαλλε καί ἀνεγίνωσκε τάς εὐχάς
μετά πάσης εὐλαβείας, καί ὁ λαός μετά προσοχῆς
καί ἄκρας σιγῆς μετεῖχε τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου.

Οἱ Ἅγιοι τῶν τοιχογραφιῶν λές καί ἐζωντάνεψαν
ἐξαίφνης, ὅλοι λεβέντες στρατιωτικοί Ἅγιοι, στήριγμα τοῦ λαοῦ κατά τούς χαλεπούς χρόνους, μέ
τά κοντάρια καί τάς σπάθεις των, ἕτοιμοι λές νά
συντρέξουν τόν λαόν τοῦ Θεοῦ ἀνά πᾶσαν στιγμήν, ἀκόμα καί εἰς τήν δύσκολον αὐτήν ἐποχικήν
συγκυρίαν. Ἡ ὡραιοτάτη μορφή τοῦ Ἁγίου Μερκουρίου, μέ τό δόρυ ἀνά χεῖρας, καί τήν γαληνιαίαν
μορφήν του, διαβεβαιώνει θαρρεῖς τόν προσκυνητήν, διά τήν διάθεσίν του, νά ἀντιμετωπίσῃ καί πάλι
ἐπιβουλάς ἀλλοτρίων καί νέων ἐχθρῶν , ὡς ἄλλοτε
Ἰουλιανόν τόν Παραβάτην. Εἰς τό σημεῖον ἐκεῖνον,
ὅπου ὁ ἱερεύς ἐμνημόνευσε τό ὄνομα τοῦ οἰκείου
ἐπισκόπου Ἰωάννου, προέτρεψε μετ’ εὐλαβείας
τούς πιστούς νά μνημονεύσωσι καί αὐτοί τούς
οἰκείους των στό «καί ὧν ἕκαστος κατά διάνοιαν ἔχει καί πάντων
καί πασῶν», καθώς
οἱ ψάλται χαμηλοφώνως ἔψαλλον τό «Κύριε ἐλέησον». Τά ὀλίγα
βρέφη πού μετεῖχον τῆς
λειτουργικῆς αὐτῆς συνάξεως, ἔμειναν ἠρέμως
εἰς τάς ἀγκάλας τῶν
μητέρων των, ὁ δέ
μικρός
Στυλιανός
ἐκοιμήθη πρός στιγμήν
εἰς τήν πεζούλαν τοῦ
ἐξωνάρθηκος, διότι τό
πρωινόν ξύπνημα τοῦ
ἐστέρησε
τόν κεκανονισμένον ὕπνον, τόν
ὁποῖον ἐσυμπλήρωνε τώρα, ὑπό τήν σκέπην τοῦ
ταπεινοῦ ναΐσκου τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, ἐν μέσῳ
ἀρωμάτων καί χρωμάτων τοῦ ὄρους Βερτίσκου. Εἰς
τό κοινωνικόν αἱ μητέρες ἡτοίμασαν τά βρέφη διά
τήν θείαν μετάληψιν, καί προσῆλθον «μετά φόβου
Θεοῦ πίστεως καί ἀγάπης».
Ὅτε ἀπολύσαμεν τήν Θείαν Λειτουργίαν καί
ὁ παπα-Θανάσης κατέλυε, ἀνεγνώσθη μετά πάσης
αἰδοῦς καί εὐλαβείας ἡ ἀκολουθία τῆς εὐχαριστίας
τῆς μεταλήψεως καί βοηθούσης τῆς πρεσβυτέρας
ἑτοίμασε τόν μποξάν του, μέ τά ἄμφια καί τά
σκεύη, καί μετέβημεν εἰς τήν πλησιεστέραν οἰκίαν
τοῦ κυρ-Βασιλείου, διά τό κεκανονισμένον κέρασμα καί τόν καφέ. Πλούσια τά ἐλέη τοῦ Θεοῦ καί
μεγάλη ἡ ἀγάπη καί ἡ εὐλάβεια τῶν ἀνθρώπων.
Περί τήν 12ην μεσημβρινήν ἀνεχωρήσαμεν διά τάς
οἰκίας μας, ἐν μέσῳ τῆς ὡραιοτάτης, δασώδους
διαδρομῆς καί τῶν συριγμῶν τῶν πτηνῶν τοῦ δάσους , καθώς καί τῆς μονοτόνου μέν, ἀλλά γνωστῆς
μελωδίας τῶν τζιτζικιῶν. Ἄμποτε νά μᾶς ἀξιώσει
ὁ Θεός καί ὁ Ἅϊ-Θανάσης νά λάβωμεν καί πάλιν
τήν εὐλογίαν των.
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Ἡ Ἁγία Νεομάρτυς Κυράννα
28 Φεβρουαρίου 1751
Ἡ Ἁγία Κυράννα γεννήθηκε στήν Ἀβυσσώκα τῆς Θεσσαλονίκης, σημερινή Ὄσσα, τῆς ἐπαρχίας Λαγκαδᾶ.
Ἡ ὀμορφιά τῆς ψυχῆς της συμβάδιζε μέ τήν ἐξωτερική της ὡραιότητα, ἀφοῦ ἦταν προικισμένη μέ τίς ἀρετές
τῆς σεμνότητος καί τῆς σωφροσύνης. Ἔτσι περνοῦσε τή ζωή της κοντά στούς γονεῖς της. Ὁ μισόκαλος, ὅμως,
διάβολος τή φθόνησε γιά τήν ἁγνότητά της καί, ἀφοῦ δέν μπόρεσε μέ πονηρούς λογισμούς καί ἁμαρτωλές σκέψεις
νά τήν παρασύρῃ στό κακό καί νά τήν μεταβάλῃ σέ ὄργανό του, βρῆκε ἄλλο τρόπο νά ταράξῃ τήν εὐτυχία τῶν
δικῶν της καί τή γαλήνη τῆς νεανικῆς καί πεντακάθαρης ψυχῆς της.
Ἕνας Τοῦρκος, λοιπόν, γενίτσαρος, πού ἦταν σούμπασης, δηλαδή διοικητής τοῦ ἀστυνομικοῦ τμήματος καί
εἰσπράκτωρ τῶν φόρων ἀπό τά εἰσοδήματα, ἐρωτεύθηκε τήν Κυράννα καί προσπαθοῦσε νά τήν κατακτήσῃ μέ
διάφορες κολακεῖες. Ἡ Κυράννα μέ κανένα τρόπο δέν δεχόταν τίς κολακεῖες τοῦ Τούρκου καί τίς μεγάλες του
ὑποσχέσεις γιά λίρες καί φορέματα. Οὔτε, ὅμως, καί τίς φοβέρες του, ὅτι θά τήν βασάνιζε σκληρά καί στό τέλος
θά τήν θανάτωνε, ἄν δέ δεχόταν τόν σκοπόν του.
Ἡ ἐπιμονή τοῦ γενίτσαρου δέν μπόρεσε νά μεταβάλει τό Χριστιανικόν της φρόνημα. Ἔτσι, ἀπογοητευμένος
ὁ γενίτσαρος μαζί μέ ἄλλους γενίτσαρους ἁρπάζουν τήν Ἁγία καί τήν ὁδηγοῦν στήν Θεσσαλονίκην. Τήν φέρνουν μπροστά στόν Κριτή μέ τήν ψευδῆ κατηγορίαν ὅτι δῆθεν στήν ἀρχήν δέχθηκε νά τόν παντρευτεί καί νά
ἀλλαξοπιστήσει, ἀλλά ἀργότερα ἄλλαξε γνώμην. Οἱ γονεῖς της τήν ἀκολούθησαν μέχρι τήν Θεσσαλονίκην.
Οἱ Τοῦρκοι ἄρχισαν τήν ἴδιαν τακτικήν. Στήν ἀρχήν κολακεῖες, καί μετά ἀγριότητα. Ἡ Κυράννα ἄφοβη,
ἀτάραχη μπροστά στούς βιαστές τῆς θέλησής της δέν μιλοῦσε.
Εἶπε μόνον τά λόγια:
«Ἐγώ εἶμαι Χριστιανή καί ἔχω νυμφίον τόν Κύριόν μου Ἰησοῦν Χριστόν, εἰς Τόν ὁποῖον προσφέρω ὡς προίκα
τήν παρθενίαν μου καί Αὐτόν ἐπόθησα καί ποθῶ ἐκ νεότητός μου καί διά τήν ἀγάπην Του εἶμαι ἕτοιμη νά χύσω
καί τό αἷμα μου, διά νά ἀξιωθῶ νά Τόν ἀπολαύσω. Ἀκούσατε, λοιπόν, τήν ἀπάντησή μου και πλέον ἄλλον λόγο
μή περιμένετε νά σᾶς πῶ».
Ὕστερα ἀπό τήν ἀπάντηση ἔσκυψε ἡ Κυράννα μέ πολλή σεμνότητα τό κεφάλι της, σιώπησε καί προσευχόταν
νοερά στόν Κύριον νά τήν ἐνδυναμώσει μέχρι τό τέλος τοῦ μαρτυρίου.
Οἱ Τοῦρκοι, ὅταν εἶδαν τήν Πίστη της στό Χριστόν, ντροπιάστηκαν καί τήν ἔρριξαν στήν φυλακήν. Ὁ σούμπασης ἔλαβε ἄδεια ἀπό τόν μπέη τοῦ κάστρου τῆς Θεσσαλονίκης, τόν Ἀλῆ ἐφέντη νά μπαίνει στήν φυλακήν, ὅποτε
θέλει. Ἔμπαινε τακτικά μέ ἄλλους γενίτσαρους καί τήν βασάνιζαν. Ἄλλος τήν κλωτσοῦσε, ἄλλος τήν χτυποῦσε μέ
ξύλον ἤ μέ μαχαίρι καί ἄλλος μέ γροθιές μέχρι νά λιποθυμήσει. Τό βράδυ ὁ δεσμοφύλακας τήν κρεμοῦσε ἀπό τίς
μασχάλες μέ ἁλυσίδες καί τήν ἔδερνε μέ ὅ,τι ἔβρισκε καί τήν ἄφηνε κρεμασμένην μέσα στό χειμωνιάτικο κρύο.
Ἐδῶ σημειώνει ὁ συγγραφέας τοῦ μαρτυρίου της τά ἑξῆς:
«Ἡ Ἁγία εἶχε τόσην ὑπομονήν, ἡσυχίαν καί σιωπήν, ὅπου σοῦ ἐφαίνετο ὅτι ἄλλη πάσχει καί ὄχι ἐκείνη καί
ὅλος ὁ νοῦς της καί ἡ προσοχή της εὑρίσκετο εἰς τούς Οὐρανούς καί εἰς τόν Χριστόν».
Στήν ἴδιαν φυλακήν ἦταν φυλακισμένοι καί ἄλλοι Χριστιανοί, Ἑβραῖοι καί μερικές Τουρκάλες πού ἔλεγχαν τό
δεσμοφύλακα ὡς ἄσπλαχνον καί μή φοβούμενον τόν Θεό, γιατί τυραννοῦσε σκληρά μία γυναίκα πού δέν ἔσφαλε
σέ τίποτε.
Αὐτός, ὅμως, ἀντιθέτως γινόταν ὅλο καί πιό σκληρός. Τά φρικτά βασανιστήρια συνεχίστηκαν ἐπί μία ἑβδομάδα.
Τήν ἕβδομην ἡμέραν κορυφώθηκαν τά βασανιστήρια. Ὁ δεσμοφύλακας ὀργισμένος ἅρπαξε τήν Ἁγία, τήν κρέμασε καί ἄρχισε νά τήν χτυπάει ἀλύπητα μέ μία μεγάλη ξύλινη σχίζα, οἱ Τουρκάλες φώναζαν, οἱ φυλακισμένοι ὅλοι
τόν μάλωναν δυνατά καί ὁ δεσμοφύλακας ἔπεσε κάτω μπρούμυτα καί ἄρχισε νά κλαίει.
Ἐκείνη τή στιγμή ἡ Ἁγία ἄφηνε τήν τελευταία της πνοή καί ἡ ψυχή της πετοῦσε γιά νά ἑνωθεῖ μέ τόν
Χριστόν πού τόσο ποθοῦσε καί γιά Χάρη Του μαρτύρησε. Στίς 4 μέ 5 ἡ ὥρα τό πρωί ἕνα μεγάλο φῶς ἔλαμψε
ξαφνικά στήν φυλακήν πού κατέβηκε σάν ἀστραπή ἀπό τήν σκεπή της. Τό φῶς αὐτό περιέλουσε τό σῶμα τῆς
μάρτυρος καί φωτίστηκε ὅλη ἡ φυλακή. Οἱ φυλακισμένοι Χριστιανοί φώναζαν τό «Κύριε ἐλέησον», οἱ Ἑβραῖοι
πέσανε μπρούμυτα καί οἱ Τουρκάλες φώναζαν: «ἄχ, ἄχ, τό κρίμα τῆς φτωχῆς Ρωμαίας μᾶς ἔφθασε καί ἔπεσε
σάν ἀστραπή νά μᾶς καύσει». Ὁ δεσμοφύλακας ἀπό τόν φόβον του ἄρχισε νά τρέμει καί εἶπε στόν φύλακα Χριστιανόν νά κατεβάσει τήν κρεμασμένην Κυράννα. Ὁ φύλακας βρῆκε τήν Ἁγία Κυράννα τελειωμένην.
Τό φῶς σιγά-σιγά ὑποχώρησε, μία ἄρρητη, ὅμως, εὐωδία ἔμεινε γιά πολλή ὥρα σέ ὅλη τήν φυλακήν.
Ὁ φύλακας ἄνοιξε μέ τά κλειδιά τά σίδερα, ἔλυσε τά χέρια τῆς Ἁγίας, σκέπασε μέ σεβασμόν τό Ἅγιον Λείψανον, ἄναψε τά φῶτα, θυμίασε καί κάθησε κοντά της, ὥσπου νά ξημερώσῃ. Δόξασε τόν Θεόν πού τόν ἀξίωσε νά
δεῖ τέτοια θαυμαστά πράγματα ἀλλά καί νά πιάσῃ καί νά περιποιηθῇ μαρτυρικόν λείψανον.
Τό πρωί διαδόθηκε σέ ὅλην τήν Θεσσαλονίκην ἡ φήμη τῆς τελείωσης τῆς Ἁγίας καί ἡ ἔλλαμψη τοῦ Ἁγίου Φωτός.
Οἱ Τοῦρκοι ντροπιασμένοι σιωποῦσαν, ἔδωσαν τήν ἄδειαν στούς Χριστιανούς νά πάρουν τό Λείψανον τῆς Ἁγίας
καί οἱ Χριστιανοί ἔνιωθαν χαρά καί εὐφροσύνη γιά τά θαυμάσια του Ἀληθινοῦ καί Ζωντανοῦ Θεοῦ μας.
Τήν ἔθαψαν ἔξω ἀπό τήν Θεσσαλονίκην, ἐκεῖ ὅπου ἐνταφίαζαν καί τούς ἄλλους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, καί
τά φορέματά της τά μοίρασαν γιά εὐλογία στούς πιστούς. Ἦταν 28 Φεβρουαρίου 1751 μ.Χ.
Ἀπολυτίκιον τῆς Ἁγίας
Ἤχος πλ. α’. Τόν συνάναρχον Λόγον
Χαῖρε Ὄσσης ὁ γόνος καί θεῖον βλάστημα, Παρθενομάρτυς Κυράννα Νύμφη Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀθλήσασα
στερρῶς ὑστέροις ἔτεσι, καί καθελοῦσα τόν ἐχθρόν, καρτερίᾳ σταθερᾷ. Καί νῦν ἀπαύστως δυσώπει, ὑπέρ τῶν
πίστει τιμώντων, τήν μακαρίαν σου ἄθλησιν.
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Ἱερός Ναός Ταξιαρχῶν Ὄσσας
Ἀρχιτεκτονική καί Κειμήλια
Ἡ ἐκκλησία τῶν Ταξιαρχῶν βρίσκεται στό παλαιόν τμῆμα τοῦ χωριοῦ. Σύμφωνα μέ ἐπιγραφήν
ἐντοιχισμένην στήν νότιαν πλευράν της ἀνακαινίσθηκε
τό 1804 καί σαφῶς, ἐάν δέν ἔχῃ ἡ ἴδια βυζαντινή φάση,
βρίσκεται στή θέση παλαιοτέρου μεταβυζαντινοῦ ναοῦ.
Στήν ὑφιστάμενην της μορφήν διακρίνονται πολλές φάσεις ἀνακαινίσεως, ἀλλά ταυτόχρονα καί τά στοιχεῖα
τῆς παλαιότητος καί τῆς συνακόλουθης σπουδαιότητός
της.

Τυπολογικά, πρόκειται γιά τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική, μέ ξυλόστεγη στοά ἕως τό μέσον περίπου τῆς
νότιας πλευρᾶς της καί ἡμικυκλικήν προεξέχουσαν
κόγχην Ἱεροῦ Βήματος. Ἡ τοιχοδομία της εἶναι ἀπό
ἀργολιθοδομήν καί περιλαμβάνει κατά σημεῖα στήν
βόρειαν, τήν ἀνατολικήν καί τήν νότιαν πλευράν της
ἐντοιχισμένα ἀνάγλυφα τοῦ 19ου αἰώνα. Ἐσωτερικά,
ἔχει εὐρύ σχετικά χῶρον, ἀπολήγοντας ἀνατολικά σέ
πολύκογχον Ἱερόν Βῆμα, μία ἔνδειξις ὅτι πιθανόν ὁ
ναός ἦταν τρισυπόστατος. Ἀπό τήν ἀρχικήν της φάση
διατηρεῖ τούς κίονες πού διακρίνουν τόν χῶρον σέ τρία εὐρέα κλίτη καί ἀποτελοῦνται ἀπό ἑνιαία ξύλινα
στοιχεῖα, συνιστῶντα τόν πυρήνα κυλινδρικοῦ συνόλου ἀπό μίγμα ἀσβεστοκονιάματος καί γύψου. Ὥς τήν
δεκαετίαν τοῦ 1960 ἐνδεχομένως σωζόταν καί ὁ παλαιότερος γυναικωνίτης στήν δυτικήν πλευράν, ἀπό
τόν ὁποῖον σήμερα ἀπέμεινε, ὡς ἔνδειξις τῆς ὕπαρξής
του, ἡ διαφορά στάθμης τοῦ δαπέδου ἀπό τόν νάρθηκα πρός τόν κυρίως ναόν.
Ὁ ἐσωτερικός διάκοσμός του περιλαμβάνει τό
ξυλόγλυπτον τέμπλον, τόν δεσποτικόν θρόνον, τόν
ἄμβωνα, τούς χορούς τῶν ψαλτῶν, τά προσκυνητάρια μέ τίς εἰκόνες τοῦ ναοῦ καί τά στασίδια, τά περισσότερα σήμερα καλυμμένα μέ παχιές στρώσεις
λαδομπογιᾶς.
Στό τέμπλον, τόν δεσποτικόν θρόνον καί τά προσκυνητάρια, σώζονται ἀξιόλογες εἰκόνες τοῦ 17ου,
18ου καί 19ου αἰώνα, ὁρισμένες ἀπό τίς ὁποῖες εἶναι

ἔργον κολακιωτῶν ζωγράφων. Ἰδιαίτερα σημαντικές εἶναι οἱ χάρτινες εἰκόνες μέ παραστάσεις
κυρίως ἁγιορείτικων μονῶν καί ὁρισμένων ἁγίων,
οἱ ὁποῖες ἐντοπίστηκαν τυχαία στήν σκεπήν τοῦ
Ναοῦ καί προσφέρουν πολύτιμον μαρτυρίαν γιά
τήν θέσιν ἑνός οἰκισμοῦ τῆς περιφέρειας, ὅπως
ἡ Βισώκα, στήν σχέσιν του μέ τίς πολυπληθεῖς
πόλεις καί τά μοναστηριακά καθιδρύματα τῆς
ἐποχῆς.
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Ἡ Εὕρεση τῶν ἱερῶν Λειψάνων
τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Κυράννης

Πρωτ. Ἀναστασίου Παρούτογλου
Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης

Τοισ αγιοισ τοισ εν τη γη αυτου
εθαυμαστωσεν ο κυριοσ

Σέ ὅλους τούς καιρούς ἀφότου πρωτακούσθηκε ἀπό τούς ἀνθρώπους ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, τό
εὐαγγελικό κήρυγμα συνοδεύουν παράδοξα θαύματα καί σημεῖα. Διά τούτων φανερώνεται ὑπέρ
τόν φυσικό νόμο, τόν καταληπτό ἀπό τή διάνοιά
μας, κάποιος ἄλλος νόμος ἀνώτερος, ὑπέρ φύσιν
καί νόησιν. Ἀποκαλύπτεται αὐτός ὁ συνέχων τήν
κτίσιν «βραχίων Κυρίου». Κατά τέτοιο τρόπο μάλιστα, συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ Δημιουργοῦ λαμβάνουν καί οἱ ἐπαγγελίες του βεβαίωση ὑπερφυῆ καί
πολύ περισσότερη ἀπό τίς λογικές ἀποδείξεις.
Εἶναι, λοιπόν, τόσο ἀναγκαῖα πρός σωτηρία τά
θαύματα, ὥστε πράγματι, καθώς λέγει καί ὁ ἱερός
Χρυσόστομος: «ἡ τῶν σημείων ἐπίδειξις χειραγωγεῖ
πρός τήν τῆς πίστεως σωτηρίαν».
Ἔτσι, λοιπόν, τό χριστεπώνυμο
πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
ζεῖ αὐτές τίς ἡμέρες ἕνα ὑπερφυές
γεγονός
καί
πληροφορεῖται
«τά μυστήρια τοῦ Θεοῦ τά
ἀποκεκρυμμένα ἐκ τῶν αἰώνων καί
ἀπό τῶν γενεῶν» (Κολ. 1,26).
Τό γεγονός αὐτό ἔλαβε χώρα
στόν παλαιό ἱστορικό Ναό τῶν
Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν Ὄσσης

καί εἶναι ἡ θαυμαστή εὕρεση εὐω
διαζόντων ἀποτμημάτων τοῦ ἱεροῦ
λειψάνου τῆς Ἁγίας ἐνδόξου νεομάρτυρος καί μεγαλομάρτυρος Κυράννης τῆς θαυματουργοῦ, τῆς ἐξ
Ὄσσης καταγομένης.
Τό γεγονός αὐτό συμβάλλει
στήν κραταίωση τῆς πίστεώς μας
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κατά τίς δύσκολες αὐτές ἡμέρες, κατά τίς ὁποῖες
ὁ ὁδοστρωτήρας τῆς ὕλης καί τοῦ ἀτομισμοῦ τείνει
νά σαρώσει κάθε ὑψηλό καί εὐγενές ἰδανικό, πού
περικλείει ἡ πίστη μας καί νά «δοξάσωσι τόν Πατέρα ἡμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. 5,16),
τόν ἀντιδοξάζοντα τούς ἁγίους τούς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ.
«Κύριε, ὁ Κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστόν τό ὄνομά
σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ».
Ἐπειδή, λοιπόν, ὁ Θεός εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος
φανερώνει κάθε τόσο τόν ἑαυτό Του στούς εὐσεβεῖς
πού τόν ἀγαποῦν καί βλέποντας τόν σεπτό ἀγώνα
καί τήν τίμια ἀγωνία τοῦ φιλάγιου καί δραστήριου
ἐν λόγοις καί ἔργοις Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ῥεντίνης κ.κ. Ἰωάννου, φανέρωσε στίς 12 Σεπτεμβρίου τά χαριτόβρυτα ἱερά

λείψανα τῆς Ἁγίας Κυράννης. Σ’ αὐτό προφανῶς
συνήργησε καί ἡ ἴδια ἡ Ἁγία εὐαρεστημένη ἀπό τό
ἑορτασμό τῶν 260 ἐτῶν ἀπό τό μαρτύριό της, τά
ὁποῖα ἑόρτασε ἡ Ἱερά Μητρόπολη μέ πρωτοβουλία,
κόπο καί ἐνέργειες τοῦ Σεβασμιωτάτου.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε τήν ἐντολή γιά ἔρευνα
καί ἀνασκαφή στόν ὁσιολογιώτατο καί σεβαστό
Μοναχό Γέροντα Μάξιμο Ἰβηρίτη, ὁ ὁποῖος μέ φόβο
Θεοῦ καί πλήρη συναίσθηση τῆς μεγάλης εὐθύνης
ἀνέλαβε τό βαρύ αὐτό ἔργο. Διά τοῦτο καί ἀφίχθη
στό Λαγκαδᾶ τό πρωί τῆς 12ης Σεπτεμβρίου 2011.
Ἀφοῦ ἔλαβε τήν εὐχή καί τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ ὁποῖος καί τόν εὐχήθηκε καταλλήλως,
ἀνεχώρησε μέ τόν πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη
τῆς Μητροπόλεως π. Ἰωάννη Ἀρσενιάδη γιά τήν
Ὄσσα. Ἐκεῖ συναντήθηκαν μέ τόν ἐφημέριο τῆς
ἐνορίας π. Θωμᾶ Φαρδῆ. Μετά τήν προσκύνηση στόν περικαλλῆ ναό τῆς Ἁγίας Κυράννης, ὁ
ὁποῖος ἀνηγέρθη τό 1868 στόν τόπο τῆς κατοι-

κίας τῆς Ἁγίας, κατευθύνθηκαν πρός τόν
ἀνακαινιζόμενο παλαιό ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, στόν ὁποῖο ἐκκλησιαζόταν
ἡ Ἁγία Κυράννα.
Εἰσερχόμενοι οἱ πατέρες στό ἐσωτερικό
τοῦ Ναοῦ διερεύνησαν ὀπτικά τούς τοίχους
καί τά ἄλλα σημεῖα καί κατευθύνθηκαν στό
Ἅγιο Βῆμα. Ἐκεῖ, μετά ἀπό ἔρευνα, πῆρε
ὁ ἔμπειρος πατήρ Μάξιμος ἕνα ξύλο καί
ἄρχισε νά κτυπᾶ σέ διάφορα σημεῖα. Σέ
κάποιο ἀπ’ αὐτά, δεξιά τῆς Ἁγίας Τραπέζης, ἀκούσθηκε ὑπόκωφος θόρυβος.
Εἰδοποιήθηκε ἀμέσως ὁ Σεβασμιώτατος,
ὁ ὁποῖος ἔδωσε ἐντολή νά ἀφαιρεθοῦν
ὁρισμένα πλακίδια ἀπό ἐκεῖνο τό μέρος τοῦ
δαπέδου.
Κάτω ἀπό τά πλακίδια φάνηκε ὑγρό
κοκκινωπό χῶμα καί κάτω ἀπό αὐτό, σέ βάθος 30 – 40 ἑκατοστῶν, ἄρχισαν νά ἐμφανίζονται
ὁλοκίτρινα εὐωδιάζοντα λείψανα, ἐνῶ ὁ Ναός
ὁλόκληρος γέμισε ἀπό ἄρρητη εὐωδία. Ἔκθαμβοι
καί συγκινημένοι οἱ πατέρες ἀνεφώνησαν ἐν ἐνί
στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ: «Βρέθηκε ἡ Μεγαλομάρτυς Κυράννα». Ἀμέσως εἰδοποιήθηκε πάλι ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος καί κατέφθασε μετά ἀπό
λίγο στό Ναό, ὅπως καί λίγο ἀργότερα προσῆλθε
καί ὁ ἐξ Ὄσσης καταγόμενος ἐπίσκοπος Θερμῶν
κ.κ. Δημήτριος.
Ἡ ἐργασία συνεχίσθηκε μέ μεγάλη προσοχή καί
τήν ἑπόμενη μέρα. Οἱ πατέρες βαθύτατα συγκινημένοι καί κυριολεκτικά συγκλονισμένοι συγκέντρωσαν πολλά λεπτά, κυρίως, τεμάχια εὐωδιαζόντων
Ἱερῶν Λειψάνων. Μερικά ἔφεραν τραύματα ἀπό
μαχαίρι, ὅπως ἀναφέρεται στό συναξάρι τῆς Ἁγίας.
Στόν ἴδιο χῶρο βρέθηκαν πολλά θραύσματα ἀπό
πιθάρι, σιδερένια καρφιά καί ἕνα φθαρμένο δερμάτινο ζευγάρι μαύρα μυτερά πασούμια τῆς ἐποχῆς
τῆς Τουρκοκρατίας. Δέν βρέθηκαν ἡ τιμία κάρα καί
τά μεγάλα τεμάχια τῶν Ἱερῶν Λειψάνων. Βρέθηκε
ὅμως δίπλα στήν Ἁγία Τράπεζα κενοτάφιο μέ μεγάλες λίθινες πλάκες. Ἴσως νά ἦταν ὅλα τά Λείψανα ἐκεῖ συγκεντρωμένα καί κατά τήν ἀνέγερση τοῦ
νεότερου Ναοῦ οἱ εὐσεβεῖς κάτοικοι νά μετέφεραν
ἐκεῖ τήν κάρα καί τά μεγάλα τεμάχια.

13

Λατρευτικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ εὑρέσει τῶν Ἱερῶν Λειψάνων
τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Κυράννης
Μέσα σὲ κλῖμα κατανύξεως καὶ συγκινήσεως, μὲ τὴν συμμετοχὴν ὅλων τῶν ἱερέων καὶ
μοναχῶν τῆς Μητροπόλεως, ἀλλὰ καὶ πλήθους
πιστῶν, πραγματοποιήθηκαν λατρευτικὲς καὶ
ἑόρτιες ἐκδηλώσεις τὴν Παρασκευὴν 24 Σεπτεμβρίου, ὅπου καὶ τελέσθηκε ἱερὰ ἀγρυπνία
εἰς τόν Ἱερὸν Ναὸν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Ὅσσης ἐπὶ τῇ εὑρέσει τῶν Ἱερῶν Λειψάνων
τῆς Ἁγίας Κυράννης ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου καὶ συλλειτουργοῦντος
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θερμῶν κ.κ.
Δημητρίου, ὁ ὁποῖος καὶ χοροστάτησε τοῦ
πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ.
Οἱ ἑόρτιες ἐκδηλώσεις συνεχίστηκαν
τὸ
πρωὶ τῆς Κυριακῆς 24 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. μὲ
ἀρχιερατικὸν συλλείτουργὸν εἰς τὸν παλαιὸν
Ἱερὸν Ναὸν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν – Ὄσσης,
εἰς τό ὁποῖον προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὅρους καὶ Ἀρδαμερίου
κ.κ. Νικόδημος, συλλειτουργούντων τῶν Θεοφιλεστάτων
Ἐπισκόπων Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεήμονος, ὁ ὁποῖος χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου, καὶ Θερμῶν κ.κ. Δημητρίου.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας εἰς τό κήρυγμά του
ἀναφέρθηκε, ἐμφανῶς συγκινημένος, εἰς τὸν βίον καὶ τὸ
χρονικὸν τῆς εὑρέσεως τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Κυράννης ἐξαίροντας τὸ γεγονός, καθότι ἐφέτος
συμπληρώνονται 260 ἔτη ἀπὸ τὸ σεπτὸν μαρτύριον τῆς
Ἁγίας, καὶ τονίζοντας παράλληλα ὅτι εἶναι συγκλονιστικὸν
τὸ γεγονὸς καθὼς ἡ ἀνεύρεσις τῶν ἁγίων λειψάνων της συμβαίνει λίγες ἡμέρες πρὸ τῆς ἐλεύσεως, εἰς τὴν Θεόσωστον
Ἐπαρχίαν τοῦ Λαγκαδᾶ, τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἡ παρουσία τοῦ ὁποίου θὰ
προσδώσει ξεχωριστὴν τιμὴν εἰς τάς ἑορτίους ἐκδηλώσεις
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πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Κυράννης.
Ἐν συνεχείᾳ, ἀναφέρθηκε εἰς τά μηνύματα τοῦ
μαρτυρίου τῆς Ἁγίας, ἡ ὁποία μὲ τὴν ζῶσαν παρουσίαν της μᾶς καλεῖ νά μείνωμεν σταθεροὶ εἰς τὴν
ὀρθόδοξον πίστην καὶ νά δίδωμεν ὁμολογίαν πίστεως μέσα ἀπὸ τὴν συμμετοχὴν μας εἰς τὴν ζωὴν τῆς
Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Παράλληλα, ὑπογράμμισε
ὅτι τὸ γεγονὸς τῆς ἀποκαλύψεως τῶν ἁγίων λειψάνων συμβαίνει μέσα σὲ μίαν περίοδον ἐξαιρετικὰ
δύσκολην γιά τὴν πατρίδα μας καὶ ἔρχεται νά
ἐνισχύσει, νά στηρίξει καὶ νά γεμίσει τίς καρδιές

τῶν πιστῶν μὲ γαλήνη καθὼς καὶ νά ἐμπνεύσει, μὲ
πνεῦμα ἀγάπης, γιά τήν πίστην καί τή δοκιμαζομένην πατρίδα.
Στό τέλος τῆς ὁμιλίας του, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ἀφοῦ ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνην
καὶ τάς εὐχαριστίας του πρὸς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ
Ἀρδαμερίου κ.κ. Νικόδημον καὶ τοὺς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεήμονα
καὶ Θερμῶν κ.κ. Δημήτριον, πού ἦρθαν διὰ νά συνεορτάσουν τό γεγονός τῆς ἀνευρέσεως τῶν ἱερῶν
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λειψάνων, προέτρεψε τούς πιστούς νά πορευθοῦν
τήν ὁδόν τῆς Ἁγίας Κυράννης, ὥστε νά ζοῦν μέσα
εἰς τὴν χαρὰν τῆς παρουσίας καὶ τῆς εὐλογίας τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας,
ἀκολούθησε περιφορὰ τῶν τμημάτων τῶν λειψάνων τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Κυράννης πέριξ τοῦ
παλαιοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν,
στόν ὁποῖον καθημερινῶς καὶ ἕως τὶς 10 Ὀκτωβρίου
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ἐ.ἔ. ἐτελεῖτο παράκλησις καὶ ἱερὰ ἀγρυπνία, ἐνῶ ἡ
μεταφορὰ καὶ ἡ τοποθέτησις εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
Ἁγίας Κυράννης τῶν ἀποτμημάτων τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος πραγματοποιήθηκε στις 11 Ὀκτωβρίου
2011 παρουσίᾳ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος πραγματοποίησε ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης ἀπὸ 10 ἕως
12 Ὀκτωβρίου 2011.
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Πανήγυρις Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
Ἁγίας Παρασκευῆς - Λαγκαδᾶ
Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καὶ μέσα σὲ
κλῖμα κατανύξεως καὶ μεγαλοπρέπειας
πραγματοποιήθηκαν καὶ τὴν ἐφετινὴ χρονιά
οἱ πανηγυρικὲς καὶ ἑόρτιες ἐκδηλώσεις πρὸς
τιμὴν τῆς πολιούχου καὶ προστάτιδος τῆς
πόλεως τοῦ Λαγκαδᾶ, Ἁγίας Παρασκευῆς,
στήν Ἱερὰ Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ
Ρεντίνης.
Οἱ πολυήμερες ἑόρτιες ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 24
Ἰουλίου, μὲ τὴν ἄφιξιν τῆς Τιμίας Κάρας
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ἡ ὁποία φυλάσσεται στήν Ἱερὰ Μονὴ Ἀσωμάτων Πετράκη καὶ
τὴν ὁποία ἐκόμισε ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰάκωβος Μπιζαούρτης, συνοδευόμενος
ἀπὸ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη
π. Πλάτωνα Κρικρὴ καὶ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἰσίδωρο Τσόρβα.
Στήν Δοξολογία, ἡ ὁποία τελέσθηκε τὴν
ἴδια ἡμέρα, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας κ.κ. Ἰωάννης ἐξέφρασε τὴν βαθυτάτην εὐγνωμοσύνην του καὶ τὶς εὐχαριστίες
του πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο
Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο,
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τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καί τὸν ἡγούμενο τῆς Μονῆς
Ἀσωμάτων Πετράκη, τονίζοντας τή σημασία
τῆς ἄφιξης τοῦ πολυτίμου θησαυροῦ γιά πρώτη
φορὰ στήν Ἱερὰ Μητρόπολή μας.
Ἀκολούθησε πανυγηρικὸς Ἀρχιερατικὸς
Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κ.κ.
Θεολόγου ὁ ὁποῖος καὶ κήρυξε τὸν Θεῖο Λόγο.
Τήν Δευτέραν τὸ ἀπόγευμα, 25 Ἰουλίου,
τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς
Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβαμιωτάτου
Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης
κ.κ. Ἰωάννου καὶ συγχοροστατούντων τῶν Θε-

οφιλεστάτων Ἐπισκόπων Θερμῶν κ.κ. Δημητρίου καὶ Μποτσουάνας κ.κ. Γεννάδιου παρουσίᾳ
τοῦ κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καὶ Ρεντίνης καὶ κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, μὲ ἐπικεφαλῆς
τὸν Γενικὸ Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καὶ Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίας Θεοδώρας – Θεσσαλονίκης, πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Δαβὶδ Τζουμάκα, καὶ πλήθους πιστῶν ἀλλὰ καὶ τῶν τοπικῶν
ἀρχῶν, ὅπως ὁ Βουλευτὴς Νέας Δημοκρατίας
κ. Θεόδωρος Καράογλου, οἱ τοπικές, πολιτικὲς
καὶ στρατιωτικὲς ἀρχές μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν δή-
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μαρχο Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννη Ἀναστασιάδη καὶ ὁ
Διοικητὴς τῆς 34ης Μ/Κ Ταξιαρχίας, ταξίαρχος
κ. Δῆμος Κλειτσιώτης. Κατόπιν, ἀκολούθησε
λιτανεία τῆς σεπτῆς κάρας καὶ τῆς εἰκόνος τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς στήν πόλη τοῦ Λαγκαδᾶ.
Στήν κεντρικὴ πλατεία τῆς πόλεως τελέσθηκε ἀρτοκλασία, μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁποίας
ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης
Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος για τὴν εὐλογία
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πού ἔδωσαν, ὥστε για πρώτη φορὰ να ἐξέλθῃ
ἡ σεπτὴ κάρα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ἀπὸ τὴν
Ἱερὰ Μονὴ Ἀσωμάτων Πετράκη, ὅπου φυλάσσεται, καὶ να ἔλθῃ γιά πρώτη φορὰ στήν Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης, γιά νά
εἶναι παροῦσα στόν ἑορτασμὸ τῆς Πολιούχου
καὶ Προστάτιδος τῆς πόλεως τοῦ Λαγκαδᾶ.
Τὴν Τρίτη 26 Ἰουλίου, κυριώνυμο ἡμέρα
τῆς πολιούχου καὶ προστάτιδος τῆς πόλης τοῦ Λαγκαδᾶ Ἁγίας Παρασκευῆς, τελέσθηκε Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο στόν

Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς
-Λαγκαδᾶ. Στὴν Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία
προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης καὶ
συλλειτούργησαν οἱ Θεοφιλέστατοι ἐπίσκοποι
Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεήμων, Θερμῶν κ.κ.
Δημήτριος καὶ Μποτσουάνας κ.κ. Γεννάδιος.
Τὸν Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης
κ.κ. Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος τόνισε ὅτι ἀνέτειλε ἡ

λαμπρὴ ἑορτή, ἡμέρα χαρᾶς, ἀγαλλίασης καὶ
εὐφροσύνης, ἡμέρα τιμῆς γιά ἐκείνην πού τίμησε τὸν ἕνα καὶ μοναδικὸ Θεό.
Ἡ σεπτὴ κάρα παρέμεινε πρὸς προσκύνησιν
ἕως τὶς 28 Ἰουλίου, ἐνῶ καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς παραμονῆς τῆς τιμίας κάρας τῆς Ἁγίας
στὸν Ἱερὸ Ναὸ τελοῦνταν καθημερινὰ ἱερὲς
ἀκολουθίες καὶ ἀγρυπνίες.
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Θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος
τῆς Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου
καί Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Μεγαλομάρτυρος Ρεντίνης
Μὲ τὴν δέουσαν λαμπρότητα καὶ μὲ τὴν παρουσίαν πλήθους πιστῶν πραγματοποιήθηκαν
ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννην τὰ Θυρανοίξια τοῦ
Ἱεροῦ Προσκυνήματος τῆς Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου καὶ Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Μεγαλομάρτυρος εἰς τήν περιοχὴν τῆς Ρεντίνης Θεσσαλονίκης.
Εἰς τήν τελετὴν τῶν Θυρανοιξίων παρέστησαν
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἱερισσοῡ, Ἁγίου
Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου κ.κ. Νικόδημος καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μποτσουάνας κ.κ. Γεννάδιος. Ἐπίσης, παρόντες ἦταν ὁ Ἀντιδήμαρχος Δήμου
Βόλβης κ. Διαμαντὴς Λιαμμᾶς καὶ ὁ Ταξίαρχος τῆς
1ης Ταξιαρχίας Καταδρομῶν – Ἀλεξιπτωτιστῶν
κ. Δημήτριος Μήττας.
Μὲ τὸ πέρας τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν Θυρανοιξίων ὁ
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννης ἐξέφρασε τὴν συγκίνησίν του, διότι εἰς τήν
συγκεκριμένην περιοχὴν δέν ὑπῆρχε ἱερὸς ναός πού

νά ἐξυπηρετῇ τάς λειτουργικάς ἀνάγκας τοῦ τόπου.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσήμανε ὅτι ἡ ὁλοκλήρωσις τοῦ
ἔργου σφραγίζεται ἀπὸ τὴν προσωπικὴν ἐργασίαν,
τὸν κόπον καὶ τὸν μόχθον τῶν πιστῶν. Μετὰ ἀπὸ
πολλοὺς αἰῶνας ἕνα ὄνειρο ἐτῶν ἔγινε πραγματικότητα. Χαρακτηριστικὰ εἶναι τὰ λόγια μιᾶς ἡλικιωμένης
κυρίας, κατοίκου τῆς περιοχῆς: «85 χρόνια περίμενα τὴν Ἐκκλησία να λειτουργήσῃ!». Εἰς τό τέλος

τῆς ὁμιλίας του ὁ Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς
καὶ Ρεντίνης, εὐχαρίστησε προσωπικῶς τὸν καθένα που ἐργάστηκε καὶ συνέβαλε μὲ οἱονδήποτε
τρόπον εἰς τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἀξιόλογου τούτου ἔργου ποιμαντορικῆς μερίμνης.
Κατόπιν
ἀκολούθησε Ἀρχιερατικὸς Πανηγυρικὸς ἑσπερινὸς
χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Μποτσουάνας κ.κ. Γενναδίου.
Είς τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ τὸν πανηγυρικὸν
τῆς ἑορτῆς ἐκφώνησε ὁ Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐσέβιος Σπουργίτης, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε λεπτομερῶς εἰς
τόν βίον τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, εὐχαρίστησε θερμῶς τὸν
Μητροπολίτην διά τὸ ἀξιόλογον πνευματικὸν τοῦ
ἔργον.
Τὴν ἑπομένην, Πέμπτη 28 Ἰουλίου 2011, πραγματοποιήθηκε Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου καὶ
συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Μποτσουάνας κ.κ. Γενναδίου εἰς τόν Ἱερὸν
Προσκυνηματικὸν Ναόν Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου καὶ Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Μεγαλομάρτυρος
– Ρεντίνης.
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Ὁ Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης στήν Ἱερά νῆσο
τῆς Τήνου γιά τούς ἑορτασμούς τῆς Μεγαλόχαρης
Μέ λαμπρότητα καί τή συρροή γονυκλινῶς προσερχομένων πιστῶν ἀπό τόν λιμένα τῆς ἱερᾶς νήσου
Τήνου μέχρι τόν Πανίερον Ναόν τῆς Μεγαλόχαρης,
τελέσθηκε στίς 14 Αὐγούστου 2011, ὁ Πολυαρχιερατικός Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός ἐπί τῇ ἐνδόξῳ
Κοιμήσει τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, κατά τόν ὁποῖον
χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς
καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης, συγχοροστατούντων αὐτῷ
τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ἄρτης κ.κ.
Ἰγνατίου, Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ.κ.
Ἀθηναγόρου, Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωπού
κ.κ. Κυρίλλου καί τοῦ Οἰκείου Μητροπολίτου ΣύρουΤήνου κ.κ. Δωροθέου.
Μετά τό ἐγκαρδιώτατον καλωσόρισμα τοῦ κ.
Δωροθέου, ἀπευθυνόμενος σέ ἕναν πρός ἕναν τῶν
παρευρισκομένων Ἱεραρχῶν καί τῶν ἐκπροσώπων
τῶν Πολιτικῶν καί Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν ξεκίνησε
τήν ὁμιλία του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ κ.κ.
Ἰωάννης μέ τίς πρῶτες φράσεις ἀπό τό Ἀπολυτίκιον
τῆς Ἑορτῆς «Ἐν τῇ Γεννήσει τήν παρθενίαν
ἐφύλαξας».
Τελειώνοντας, εὐχαρίστησε μέ λόγους βαθείας
εὐγνωμοσύνης ἐκ μέρους τῶν ὑπολοίπων Ἱεραρχῶν
τόν οἰκεῖον Ποιμενάρχην κ.κ. Δωρόθεον γι’αὐτήν τήν
τόσον συγκλονιστικήν ἐμπειρίαν πού ὅλοι ἔζησαν.
Τήν ἴδιαν ἡμέραν μέ κατάνυξιν τελέσθηκε τό δεκαετές μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ
Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σύρου-Τήνου κυροῦ Δωροθέου Α΄ (Στέκα) στόν Πανίερον Ναόν τῆς Μεγαλόχαρης Τήνου. Στήν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν
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προέστη ὁ Σεβασμιώτατος. Μητροπολίτης Ἰλίου κ.
Ἀθηναγόρας, συμπαραστατούμενος ἀπό τούς Σεβ. Μητροπολίτες, Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννην καί Κηφισίας κ. Κύριλλον. Πρίν τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας καί κατά
τήν διάρκειαν τῆς τελέσεως τοῦ ἱεροῦ μνημοσύνου, ὁ
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης ἐξῆρε τήν προσωπικότητα τοῦ μακαριστοῦ Ποιμενάρχου κυροῦ Δωροθέου Α΄ (Στέκα) καί τήν φιλόθεον 35ετῆ Ἀρχιερατείαν
του μέ γνήσιον φρόνημα ἐκκλησιαστικῆς Ὀρθοδόξου
μαρτυρίας, μέ μαρτυρίαν Ποιμένος καλοῦ κἀγαθοῦ.
Ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή τοῦ Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου, μετά τό
πέρας τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας, δεξιώθηκε τούς Ἀρχιερεῖς
καί τούς συμπροσευχομένους πιστούς εἰς μνήμην τοῦ
Μακαριστοῦ Δωροθέου Α΄ στήν αἴθουσαν «Παπαδοπούλου» τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύματος.
Τήν ἑπομένην, 15 Αὐγούστου, ἡμέρα Δευτέρα, καί
παρουσίᾳ χιλιάδων πιστῶν ἀπό ὅλον τόν κόσμον, τό
ἱερό νησί τῆς Τήνου καί ὁ Πανίερος Ναός τῆς Μεγαλόχαρης ἑόρτασαν τήν Μετάστασιν τῆς Θεοτόκου.
Τῆς Πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἄρτης κ. Ἰγνάτιος, ἐνῶ μετά τό
πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε λαμπρή λιτανευτική πομπή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, προηγουμένων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ἄρτης κ.κ.
Ἰγνατίου, Ἰλίου κ.κ. Ἀθηναγόρα, Κηφισίας κ.κ. Κυρίλλου, Λαγκαδᾶ κ.κ. Ἰωάννου καί τοῦ ἐπιχωρίου Σύρου
καί Τήνου κ.κ. Δωροθέου.
Τιμές στό λιμάνι τῆς Τήνου ἀπέδωσαν τά πολεμικά
πλοῖα «ΧΙΟΣ» καί «ΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ».
Τόν πανηγυρικόν στήν ἐξέδραν μετά τή δέησιν
ἐξεφώνησε ὁ Μητροπολίτης Σύρου καί Τήνου κ. Δωρόθεος Β΄, ἐνῶ πρός τούς συγκεντρωμένους πιστούς σύντομον χαιρετισμόν ἀπηύθυνε καί ὁ ἐκπρόσωπος τῆς
κυβερνήσεως.
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Ὁ Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης
στήν Ἰερά Μονή Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους
γιά τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Μέ τήν δέουσαν ἐκκλησιαστικήν μεγαλοπρέπειαν πανηγύρισε ἡ Ἱερά Μονή Ἰβήρων
Ἁγίου Ὅρους τήν κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου. Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Καθηγούμενου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ. Ναθαναήλ, τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἄρτης
κ.κ. Ἰγνάτιος, πλαισιούμενος ἀπό τόν Μητροπολίτην Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
κ.κ. Ἰωάννην καί τούς Θεοφιλέστατους
Ἐπισκόπους Ἀριανζοῦ κ.κ. Βαρθολομαῖον
καί Παλμύρας κ.κ. Ἰωάννην.
Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 27
Αὐγούστου πραγματοποιήθηκε ἡ μεταφορά τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης ἀπό τό παρεκκλήσιόν Της στό μεγαλοπρεπές Καθολικόν
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί ἐν συνεχείᾳ τελέσθηκε Μικρός Ἑσπερινός μετά τῆς Ἱερᾶς
Παρακλήσεως. Μετά τήν τράπεζαν πού
ἀκολούθησε ξεκίνησε ἡ Ἱερά Ἀγρυπνία,
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σύμφωνα μέ τό Ἁγιορειτικόν Τυπικόν, ἡ
ὁποία καί ὁλοκληρώθηκε μέ τήν πανηγυρικήν Θείαν Λειτουργίαν προεξάρχοντος
τοῦ Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Ἄρτης
κ.κ. Ἰγνατίου καί τήν ἐπίσημον τράπεζαν
τήν ἑπομένην τό πρωί.
Τό ἀπόγευμα τῆς 28ης Αὐγούστου,
ἀφοῦ πραγματοποιήθηκε ἡ ὑποδοχή τοῦ
Πρωτοεπιστάτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους Γέροντος Βαρνάβα Βατοπαιδινοῦ καί σύσσωμης
τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας, τελέσθηκε Μέγας
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Ἄρτης
κ.κ. Ἰγνατίου καί ἀκολούθως μνημόσυνο
ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κτητόρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Στήν συνέχειαν στήν τράπεζαν πού παρετέθη ἀκούσθησαν ἑόρτιοι λόγοι ἀπό τόν
Πρωτεπιστάτην τοῦ Ἁγίου Ὄρους Γέροντα
Βαρνάβαν Βατοπαιδινόν, τόν Ἡγούμενο
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης
Λαύρας
Ἀρχιμ. Πρόδρομον, τόν Ἡγούμενον τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων Ἀρχιμ. Ναθαναήλ,
τόν πολιτικόν διοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους
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κ. Κασμίρογλου καί ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἄρτης κ.κ. Ἰγνάτιον,
,ὁ ὁποῖος καί εὐχαρίστησε τόν Ἡγούμενον
τῆς πανυγηριζούσης Ἱερᾶς Μονῆς γιά τήν
τιμητικήν πρόσκλησιν πού τοῦ ἀπηύθυναν,
ὥστε νά προεξάρχει τῆς μεγάλης πανηγύρεως τῆς Παναγίας.
Τήν Δευτέραν 29 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας πῆρε μέρος
στήν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν πού
τελέσθηκε στό καθολικόν της Ἱερᾶς Μονῆς
μέ προεξάρχοντα τόν Σεβασμιώτατον
Ἄρτης καί συλλειτουργοῦντα Ἀρχιερέα
τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Παλμύρας
κ.κ. Ἰωάννην.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
κ.κ. Ἰωάννης στήν Ζάκυνθο γιά τήν ἑορτή τοῦ πολιούχου
καί προστάτου τῆς νήσου Ἁγίου Διονυσίου
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης, παρευρέθη στίς ἑόρτιες
ἐκδηλώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ζακύνθου πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, Πολιούχου καί Προστάτου τῆς νήσου Ζακύνθου,
προσκεκλημένος τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου
Ζακύνθου κ.κ. Χρυσοστόμου.
Στίς ἐκδηλώσεις τῆς πανδήμου ἑορτῆς παρόντες ἦταν καί οἱ Μητροπολίτες: Σικάγου
κ.κ.
Ἰάκωβος, Ἱερισσοῦ, Ἀρδαμερίου καί
Ἁγίου Ὄρους κ.κ. Νικόδημος, Μιλήτου κ. κ.
Ἀπόστολος, Βάρνας κ.κ. Κύριλλος, Θηβαΐδος
κ.κ. Πορφύριος, Νικαίας κ.κ. Ἀλέξιος, Νιγηρίας κ. κ. Ἀλέξανδρος, Κυρήνης κ. κ. Ἀθανάσιος,
Καρθαγένης κ.κ. Ἀλέξιος, Κορωνείας κ.κ.
Παντελεήμων, Ζάμπιας κ.κ. Ἰωακείμ, Κηφισίας κ. κ. Κύριλλος, καί οἱ Ἐπίσκοποι: Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεήμων, Ἐλαίας κ.κ. Θεοδώρητος, Μαραθῶνος κ.κ. Μελίτων, Φαναρίου
κ.κ. Ἀγαθάγγελος, Μαρεώτιδος κ.κ. Γαβριήλ,
Χριστιανουπόλεως κ.κ. Προκόπιος, Ὡλένης
κ.κ. Ἀθανάσιος, Φωτικῆς κ.κ. Διονύσιος καί
Μοζαμβίκης κ.κ. Ἰωάννης.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
κ.κ. Ἰωάννης στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης - Μηχανιώνας
Τήν Δευτέρα, 22 Αὐγούστου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί
Ρεντίνης, παρευρέθη στίς ἑόρτιες ἐκδηλώσεις
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί
Καλαμαριᾶς κατόπιν προσκλήσεως τοῦ
ἐπιχωρίου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί
Καλαμαριᾶς κ.κ. Προκοπίου.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στόν Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπερινό
στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας Φανερωμένης
πλαισιούμενος ἀπό τούς Σεβασμιωτάτους
Μητροπολίτες Αὐστρίας καί Οὐγγαρίας κ.κ.
Μιχαήλ, Κασσανδρείας κ.κ. Νικόδημο, Γλυφάδος κ.κ. Παῦλο καθώς καί τούς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεήμονα, Χριστανουπόλεως κ.κ. Προκόπιο
καί τόν οἰκεῖο Ποιμενάρχη Νέας Κρήνης καί
Καλαμαριᾶς κ.κ. Προκόπιο.
Τήν ἑπομένη, Τρίτη 23 Αὐγούστου 2011, ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καί
Οὐγγαρίας προεξῆρχε τῆς Πανηγυρικῆς Θείας
Λειτουργίας στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας Φανερωμένης τῆς Μηχανιώτισσας. Τόν Θεῖο Λόγο
ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννης.
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Ὀνομαστήρια Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης
κ.κ. Ἀνθίμου
Τήν Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου καί
τό Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου, ἑορτή
τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου, Ἐπισκόπου Νικομηδείας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης παρευρέθη στά
ὀνομαστήρια
τοῦ Παναγιωτάτου
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ.
Ἀνθίμου.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε, στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου
Γρηγορίου Παλαμᾶ, Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας
χοροστατοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ.
Ἀνθίμου. Παρευρέθησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Μητροπολίτες, Λήμνου
κ.κ. Ἱερόθεος, Σιδηροκάστρου κ. κ.
Μακάριος, Ζιχνῶν κ.κ. Ἱερόθεος,
καί οἱ Ἐπίσκοποι Αὐλῶνος κ.κ. Χριστόδουλος, Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεήμων, Θερμῶν κ.κ. Δημήτριος.
Μετά τό πέρας τοῦ πανηγυρικοῦ
Ἑσπερινοῦ, ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἄνθιμος ἔφερε ὡς παράδειγμα τήν ζωή τοῦ τιμώμενου Ἁγίου καί τήν παραλλήλισε μέ ἀναφορές ἀπό τόν σύγχρονο τρόπο ζωῆς.
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Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ κ.κ. Ἀνθίμου, καί συγχοροστατούντων τῶν Μητροπολιτῶν, Λήμνου
κ.κ. Ἱερόθεου, Σιδηροκάστρου κ.κ. Μακαρίου, ὁ ὁποῖος καί χοροστάτησε τοῦ ὄρθρου,
Σερρῶν καί Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου, Ζιχνῶν
καί Νευροκοπίου κ. κ. Ἱεροθέου, Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης κ. κ. Ἰωάννου καί τῶν
Ἐπισκόπων Αὐλῶνος κ.κ. Χριστοδούλου,
Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεήμονος, Θερμῶν
κ.κ. Δημητρίου καί συμπροσευχομένου τοῦ
Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα. Τόν πανυγηρικό τῆς
ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Ἐπίσκοπος Αὐλῶνος
κ.κ. Χριστόδουλος.
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Ὁ Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ στήν Καλαμπάκα γιά τόν ἑορτασμό
τοῦ Πολιούχου Ἁγίου Βησσαρίωνος
Στίς 14 καί 15 Σεπτεμβρίου 2011, κατόπιν
προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Σταγῶν καί Μετεώρων κ.κ. Σεραφείμ, ὁ Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης παρευρεύθη
στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου
Βησσαρίωνος, πολιούχου Καλαμπάκας.
Τήν Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννης χοροστάτησε τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ
πού πραγματοποιήθηκε στόν Μητροπολιτικό Ναό
τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος. Κατόπιν τελέσθηκε λιτανεία τῆς Τιμίας Κάρας καί τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου
Βησσαρίωνος στήν κεντρική πλατεία Ρήγα Φεραί-

ου. Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του, πού
πραγματοποιήθηκε στήν κεντρική πλατεία της
ἀναφέρθηκε στόν Ἅγιο Βησσαρίωνα καί στόν
βίο του.
Στόν Ἑσπερινό καί στήν λιτανεία ἔλαβαν
μέρος οἱ Θεοφιλέστατοι Μητροπολίτες Θερμῶν
κ.κ. Δημήτριος καί Ρεντίνης κ.κ. Σεραφείμ, καθώς καί ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης Σταγῶν
καί Μετεώρων, κ.κ. Σεραφείμ.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ὁ Μητροπολίτης μας ἔλαβε μέρος στήν Πανηγυρική
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγῶν καί
Μετεώρων κ.κ. Σεραφείμ καί συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμονος, ὁ ὁποῖος καί χοροστάτησε τοῦ ὄρθρου, καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Μητροπολίτου Θερμῶν κ.κ. Δημητρίου.
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Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο γιά τόν μακαριστό
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Παντελεήμονα Β΄
Μέ τήν εὐκαιρία συμπληρώσεως ὀκτώ χρόνων ἀπό
τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος Β΄ ἐτελέσθη στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία, ἱερουργούντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-

πολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννου καί συμπροσευχομένου τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ.
Ἀνθίμου.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λα
γκαδᾶ ὡμίλησε περί τῆς προσωπικότητος
καί τοῦ ἔργου τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου καί ἀκολούθως ἐτέλεσε τρισάγιο στόν
τάφο τοῦ γέροντος.
Παρέστησαν κληρικοί καί ἀπό τίς δύο
Ἱερές Μητροπόλεις, τούς ὁποίους ὁ ἴδιος
εἶχε χειροτονήσει, πλῆθος πιστῶν καί προσκυνητῶν καθώς καί παλιοί συνεργάτες, τιμώντας τήν μνήμη τοῦ
ἀειμνήστου ἱεράρχου Παντελεήμονος Β΄.
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Ἡ «Διακονία Ἀγάπης»
τῆς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια
τοῦ προσφάτως ἀνακαινισμένου οἰκήματος, εἰς τό
ὁποῖο θά στεγασθεῖ ἡ «ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ». Στόν
χῶρον αὐτόν λειτουργεῖ τό συσσίτιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης καθώς καί
τό πρατήριο Ἐνδύσεως καί Ὑποδήσεως. Ἀξίζει νά
σημειωθεῖ ὅτι τό οἴκημα ἀποτελεῖ δωρεά εἰς αἰώνιον
μνημόσυνον τοῦ Κωνσταντίνου Σαββάκη.
Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του, ἀμέσως μετά
τήν τελετή τοῦ ἁγιασμοῦ, τόνισε τή σημασία τῆς
δωρεᾶς τοῦ οἰκήματος τοῦ Κωνσταντίνου Σαββάκη
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς.
Ἐπεσήμανε ὅτι σέ περίοδο κρίσεως ἡ Ἐκκλησία

ἀποτελεῖ ἀρωγό βοηθείας. Ἀνέφερε μάλιστα ὅτι τό ἔργο
τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μητροπόλεως προσφέρεται εἰς Διακονίαν τοῦ Λαοῦ. Τέλος, σέ ἐρωτήσεις τῶν δημοσιογράφων
γιά τόν καθημερινό ἀριθμό τῶν μερίδων τοῦ συσσιτίου ἀπάντησε χαρακτηριστικά ὅτι θά προσφέρωνται ὅσες
χρειαστοῦν!
Παρών στήν ἐκδήλωση ἦταν ὁ Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης κ. Θεόδωρος Καράογλου καί ὁ Δήμαρχος τοῦ Λαγκαδᾶ
κ. Ἰωάννης Ἀναστασιάδης, οἱ ὁποῖοι καί ἀπηύθυναν χαιρετισμό ἐπαινώντας τήν πρωτοβουλία καί τό ἔργο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως. Ἀνέφεραν χαρακτηριστικά ὅτι ἡ δημιουργία
χώρων ἀρωγῆς καί βοηθείας αὐτές τίς μέρες τῆς γενικευμένης κρίσεως ἀποτελοῦν σημαντική πηγή προσφορᾶς καί
ἀνακούφισης τῶν πιστῶν.
Μέ τίς συντονισμένες αὐτές προσπάθειες ἡ τοπική μας
Ἐκκλησία, σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Λαγκαδᾶ ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναλάβει καί τήν διανομή τῶν τροφίμων, προσπαθεῖ νά καλύψει κατά τόν καλύτερο δυνατό τρόπο τίς ὑλικές καί πνευματικές ἀνάγκες τῶν
ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν μας, ἀποδεικνύοντας τήν εὐαισθησία τῶν χριστιανῶν καί τό πνεῦμα ὁμονοίας
καί φιλαλληλίας σέ μία ἐποχή κοινωνικοοικονομικῆς κρίσης.
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Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός ἑσπερινός στό
Ἱερόν Προσκύνημα τῆς Παναγίας Περπατούσας
Μέ ξεχωριστήν λαμπρότητα, θρησκευτικήν μεγαλοπρέπειαν καί κατάνυξιν ἑορτάστηκε ἡ ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου στό Ἱερόν Προσκύνημα τῆς «Παναγίας Περπατούσας» στό Ἡράκλειον Λαγκαδᾶ.
Στόν πανηγυρικόν Ἀρχιερατικόν Ἑσπερινόν χοροστάτησε ὁ σεπτός μας Ποιμενάρχης Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος καί κήρυξε τόν Θεῖον Λόγον. Μεταξύ τῶν ἄλλων ἀνέφερε:
«Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου εἶναι μία ἑορτή ξεχωριστή, διότι μᾶς προαναγγέλλει τό μεγάλο γεγονός τῆς
σωτηρίας μας. Ἦρθε, λοιπόν, εἰς τόν κόσμον ἡ Παναγία μας. Ἐγεννήθη ἀπό τόν Ἰωακείμ καί τήν Ἄννα.
Καρπός προσευχῆς, ὑπομονῆς καί ὑπακοῆς εἰς τό θεῖον
θέλημα. Τό πρῶτον σημεῖον, λοιπόν, εἶναι ὅτι τελειώνει
πλέον ἡ ἐποχή τῶν προτυπώσεων. Αὐτά τά ὁποῖα προανήγγειλε τῶν Προφητῶν ὁ σύλλογος, ἔρχονται πλέον

καί ἐνσαρκώνονται στό πρόσωπον ἐκείνης... Ἀλλά
ἐκεῖνο πού πρέπει νά μείνει μέσα στήν σκέψιν μας,
μέσα στόν νοῦ μας καί μέσα στήν καρδιάν μας,
εἶναι ὅτι σήμερα ἡ Παναγία μας, πού γιορτάζει
καί πού τήν τιμοῦμε, μᾶς κάνει τό μεγάλον δῶρον,
ὅπως Ἐκείνη ἔγινε θεοχώρητος ναός ἔτσι καί ἐμεῖς
νά γίνουμε ναοί, μέσα στούς ὁποίους θά κατοικεῖ
ὄχι τό μίσος, ἡ ἐμπάθεια, ἡ κακότης, ὁ ἐγωϊσμός, ἡ
ἀλαζονεία, καί τά ποικίλα πάθη πού ἀλλοτριώνουν
τόν ἄνθρωπο, ἀλλά Ἕνας καί μόνον, ὁ Ἰησοῦς Χριστός πού εἶναι ἡ πηγή τῆς σωτηρίας, ἡ πηγή τῆς
ζωῆς, ἡ χαρά, ἡ εὐλογία στήν ζωήν ὅλων μας».
Πλήθη πιστῶν ἀπ’ ὅλα τά μέρη τῆς πατρίδος μας
προσῆλθαν γιά νά προσκυνήσουν τήν θαυματουργόν εἰκόνα τῆς «Παναγίας τῆς Περπατούσας» καί
νά λάβουν δύναμη ἀπό τήν χάριν της, γιατί ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ ἀνάπαυσις τοῦ κάθε χριστιανοῦ.
Κάτω ἀπό τήν προστασίαν Της ὁ κουρασμένος ὁδοιπόρος
τῆς ζωῆς βρίσκει τήν χαμένην του ἐλπίδα, τήν παρηγοριάν
πού ἀναζητᾶ, τήν δύναμιν ν’ ἀρχίσει καί πάλιν τό πολυκύμαντον ταξίδιον τοῦ βίου. Ὁ κάθε χριστιανός, ἀντικρύζοντας
τήν πάνσεπτην μορφήν τῆς Παναγίας, βρίσκει τήν ἀντοχήν νά
κρατήσει τόν δικόν του σταυρόν, κάνει ὑποφερτές τίς θλίψεις, τίς δοκιμασίες, τίς πίκρες τῆς καθημερινότητος. Νιώθει
δίπλα του τήν Παναγία, πού ἔρχεται νά κρατήσῃ γιά χάρη
του τό βαρύ φορτίο τῶν πτώσεων καί τῶν ἀδυναμιῶν του.
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ πώς μέ πρωτοβουλία καί ἐνέργειες
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, στίς ἐγκαταστάσεις
τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος, σύντομα θά λειτουργήσει ὑπό
τήν διεύθυνση τοῦ καθηγητοῦ κ. Σταύρου Μπαλογιάννη τό
«Ἐρευνητικόν Ἰνστιτοῦτον διά τήν νόσον τοῦ Ἀλτσχάϊμερ,
λοιπῶν ἐκφυλιστικῶν παθήσεων τοῦ ἐγκεφάλου καί μελέτης
τοῦ γήρατος», πού εἶναι ἕνα ἔργο πρωτοποριακό καί μοναδικό στήν πατρίδα μας.
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Ἁγιασμὸς στά σχολεῖα
διά τό νέον σχολικόν ἔτος
Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης ἐτέλεσε τὸν
καθιερωµένον ἁγιασµὸν διὰ τὴν ἔναρξιν τῆς νέας
σχολικῆς χρονιᾶς εἰς ὅλας τάς βαθµίδας τῶν σχολείων τῆς περιοχῆς τοῦ Λαγκαδᾶ.
Συγκεκριµένα, ἐπεσκέφθη τὸ 1ον, 2ον καὶ 3ον
Δηµοτικὸν Σχολεῖον Λαγκαδᾶ, τὸ 1ον καὶ 2ον
Γυµνάσιον τοῦ Λαγκαδᾶ καθὼς καὶ τὸ 1ον Γενικὸν
Λύκειον, τὸ 1ο ΕΠΑΛ Λαγκαδᾶ, τὸ Τεχνικὸν Λύκειον καὶ τὸ ΕΠΑΣ Λαγκαδᾶ.
Οἱ µαθητές, οἱ γονεῖς καὶ οἱ ἐκπαιδευτικοὶ δέχτηκαν µἑ χαρὰ τὸν Σεβασµιώτατον, ὁ ὁποῖος ἀπηύθυνε
πατρικὲς καὶ ἐγκάρδιες εὐχὲς καὶ εὐλογίες διὰ τὴν
ἔναρξιν τῶν µαθηµάτων, εὐχόµενος κάθε ἐπιτυχίαν
καὶ δύναµιν εἰς τὸ ξεκίνηµα τῆς νέας σχολικῆς
χρονιᾶς, καθὼς καὶ ὑγιείαν, τόσον τῆς ψυχῆς ὅσον
καὶ τοῦ σώµατος, µέ τὴν ὁποίαν ἐξασφαλίζεται,
ὅπως σηµείωσε, ἡ δυνατότης τῶν σωστῶν

ἐπιλογῶν. Ὁ Σεβασµιώτατος ὑπογράµµισε ὅτι
παρὰ τὶς δυσκολίες πού ἐµφανίζονται σήµερον
εἰς ὅλα τὰ ἐπίπεδα τοῦ κοινωνικοῦ µας βίου,
ἂν ἐπιδείξωµεν ὅλοι µας ζῆλον καὶ εἰλικρινὲς
ἐνδιαφέρον, ὅλα ξεπερνιοῦνται. Οἱ µαθητές,
ὅπως χαρακτηριστηκὰ τόνισε, χρειάζεται νά
στηριχθοῦν τόσο εἰς τήν βοήθειαν πού τοὺς
παρέχουν ἀνιδιοτελῶς οἱ γονεῖς των, ὅσον καὶ
εἰς ἐκείνην πού προσφέρουν οἱ δάσκαλοί τους
καί, ὅταν εἰς τό νέον αὐτὸ ξεκίνηµα οἱ µαθητὲς
ἐπικαλοῦνται τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ µέσα ἀπὸ
τὴν προσευχήν, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἱερά στιγµὴ
εἰς τόν καθηµερινὸν βίον τοῦ ἀνθρώπου, τότε
νά εἶναι σίγουροι ὅτι ὅλα θὰ πάνε καλά. Τέλος,
συνεχάρη τὸν Δήµαρχον Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννην
Ἀναστασιάδην, διότι µἑ τὴν πρωτοβουλίαν του
ὁ Δῆµος κατόρθωσε νά ἐκτυπώσει ἐγκαίρως τὰ
σχολικὰ βιβλία, προκειµένου νά µήν ὑπάρξει
πρόσκοµµα εἰς την ὁµαλὴν διεξαγωγὴν τῶν

µαθηµάτων τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους.
Παράλληλα, ἀνήγγειλε τόσον τὴν ἔναρξιν
τῆς διδασκαλίας φροντιστηριακῶν µαθηµάτων
ὅλων τῶν σχολικῶν βαθµίδων, τὰ ὁποῖα παραδίδονται δωρεὰν ἀπὸ πτυχιούχους ἱερεῖς καὶ
λαϊκοὺς καθηγητάς, ὅσον καὶ τὴν ἔναρξιν τοῦ
νέου κύκλου σπουδῶν εἰς τάς Σχολάς Βυζαντινῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς καὶ Ἁγιογραφίας.
Οἱ µορφωτικὲς καὶ πνευµατικὲς αὐτὲς δραστηριότητες θὰ πραγµατοποιηθοῦν καὶ τήν φετινὴν
χρονιάν εἰς τό πολυδύναµον Πνευµατικὸν Κέντρον
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης «Ἁγία Κυράννα».
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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
κ.κ. Ἰωάννης στήν ἱστορική Μονή Σέλτσου

Τὴν Παρασκευήν 19 Αὐγούστου ἐ.ἔ., τέσσερις
ἡμέρες μετὰ τὸν ἑορτασμὸν τῆς ἐνδόξου Κοιμήσεως
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης,
πραγματοποίησε ἐπίσκεψη εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἄρτης, ὅπου καί τόν ὑποδέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ἄρτης κ.κ. Ἰγνάτιος. Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ἔγινε δεκτός εἰς τό Μητροπολιτικόν
Μέγαρον, εἰς τούς χώρους τοῦ ὁποίου ξεναγήθηκε
καθώς ἐπίσης καί εἰς τά γραφεία τῆς Μητροπόλεως,
ἐνῶ ἐν συνεχείᾳ οἱ δύο Ἀρχιερεῖς μετέβησαν εἰς τήν
Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ὅπου καί ἀντήλλαξαν χαιρετισμούς καί εὐχάς.
Τήν προηγουμένην, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ἐπεσκέφθη τὴν ἱστορικὴν περιοχὴν
τῶν Ῥαδοβυζίων τοῦ νόμου Ἄρτης. Ἡ ἐπίσκεψις
καὶ παραμονὴ του γιά δύο ἡμέρες εἰς τήν ἱστορικὴν
ἕδραν τοῦ Δήμου Γ. Καραϊσκάκη, τὴν κοινότητα τῶν
Πηγῶν, εἶχε ἰδιαιτέραν συναισθηματικὴν ἀξίαν καὶ

σημασίαν, καθὼς ἡ περιοχὴ ἀποτελεῖ τὸν γενέθλιον
τόπον τοῦ ἀειμνήστου κατά σάρκα πατρός τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη
πρίν δεκατέσσερα ἔτη.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐπισκέψεώς του,
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μετέβη εἰς τὴν
ἱστορικὴν Μονὴν τοῦ Σέλτσου, ἡ ὁποία εἶναι χτισμένη είς ὀρεινὸν ὄγκον κοντὰ εἰς τάς ὄχθας τοῦ
Ἀσπροποτάμου (Ἀχελώου), καὶ ἀποτελεῖ ἕν ἐκ τῶν
πιό σημαντικῶν ἱστορικῶν μνημείων τῆς περιοχῆς
καθὼς εἰς τό σημεῖον ἐκεῖνον θυσιάστηκαν μὲ
μαρτυρικὸν θάνατον 500 γυναικόπαιδα, πέφτοντας
στούς κρημνοὺς γιά νά γλιτώσουν ἀπὸ τήν ἀτίμωσιν
τῶν ὀθωμανικῶν στρατευμάτων. Ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης, ἀφοῦ ἐτέλεσε εἰς τήν ἱστορικὴν Μονήν,
ἡ ὁποία ἀπετέλεσε καὶ τὸ πρῶτον του πνευματικὸν
καταφύγιον, ἐπιμνημόσυνον δέησιν ἀποτίοντας φόρον τιμῆς εἰς τούς ἡρωϊκούς μάρτυρας, περιηγήθη
εἰς τόν περιβάλλοντα χῶρον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καθὼς
καὶ εἰς τό σημεῖον εἰς τό ὁποῖον εὗρον μαρτυρικὸν
θάνατον ἑκαντοτάδες Σουλιωτῶν ἀγωνιστῶν.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος Λαγκαδᾶ, Λητῆς
καὶ Ρεντίνης ἐπεσκέφθη τὴν ἱστορικὴν γέφυραν τοῦ
Κοράκου, εἰς τόν ποταμὸν τοῦ Ἀχελώου, ἡ ὁποία καὶ
ἀποτελεῖ τὸ σύνορον μεταξὺ τῶν δύο νομῶν, Ἄρτης
καὶ Καρδίτσης, καθὼς καὶ τὰ βάθρα τοῦ πρώτου
γεφυριοῦ, χτισμένου τὸ 1515 μ.Χ. ἀπὸ τὸν Ἅγιο Βησσαρίωνα, Ἐπίσκοπον Λαρίσης, τὸ ὁποῖον ἦταν τὸ
μεγαλύτερον μονότοξον γεφύρι εἰς ὅλην τὴν περιοχήν τῆς Ἠπείρου.
Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος κ.κ. Ἰωάννης ἐπεσκέφθη
τὸν Ἱερὸν Ἐνοριακὸν Ναὸν τῆς κοινότητος τῶν
Πηγῶν, ἀφιερωμένον εἰς τὴν Γέννησιν τῆς Θεοτόκου, ἐνῶ ἐν συνεχείᾳ περιηγήθη εἴς τινας πηγάςβρύσες λόγῳ τῶν ὁποίων ἐδόθη τὸ ὄνομα εἰς τήν
ἱστορικὴν κοινότητα καὶ αἱ ὁποῖαι ἐκτὸς ἀπὸ τὸν
ῥόλον τῆς ὑδρεύσεως καὶ τῆς ἀρδεύσεως, τὸν ὁποῖο
ἐξυπηρετοῦσαν, ἀποτελοῦσαν ταυτοχρόνως σημεῖα
συναντήσεως μὲ σημαντικὸν ῥόλον εἰς τήν κοινωνικὴν
ζωὴν τοῦ χωριοῦ.
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Γεγονοτα - Ειδησεις
06 / 07 / 2011

Τήν Τετάρτη, 6 Ἰουλίου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης
χοροστάτησε στόν ἑσπερινό, στόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν Ἁγίας Κυριακῆς, Κολχικοῦ.

09 / 07 /2011

Τό Σάββατον, 9 Ἰουλίου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος
χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς Θείας
Λειτουργίας στόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου,
Πολιούχου Θεσσαλονίκης.
Κατόπιν, τελέσθηκε Ἀρχιερατικόν
μνημόσυνον στήν
μνήμην τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης,
κυροῦ Παντελεήμονος Β΄(1974 - 2003).

16 / 07 / 2011

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς
καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ
ἐπιχωρίου Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους
καί Ἀρδαμερίου κ.κ. Νικοδήμου, χοροστάτησε στόν
Ἑσπερινό καί προέστη τῆς λιτανείας στόν πανηγυρίζοντα
προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Μαρίνης στήν
περιοχήν τῶν Μακεδονικῶν Τεμπῶν.

Ἀπὸ τὴν θεμελίωσιν τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ
Ἁγιορείτου εἰς τό κελίον τῶν «Σκουρταίων» εἰς Καρυὲς

19 / 07 / 2011

Τήν Τρίτη, 19 Ἰουλίου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος
χοροστάτησε στόν Πανηγυρικόν Ἀρχιερατικόν Ἑσπερινόν
στόν Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ στήν περιοχήν τῆς
Νικοπόλεως.

20 / 07 / 2011

Τήν Τετάρτην, 20 Ἰουλίου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μάς χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί
προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱερόν Ναόν
Προφήτου Ἡλιοῦ – Νικοπόλεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε τοῦ Ἐσπερινοὺ καὶ προέστη τῆς
λιτανείας εἰς τόν πανηγυρίζοντα προσκυνηματικὸν Ἱερὸν Ναὸν
Ἁγίας Μαρίνης εἰς τήν περιοχὴν τῶν Μακεδονικῶν Τεμπῶν

26 / 07 / 2011

Τήν Τρίτην, 26 Ἰουλίου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης
χοροστάτησε στόν Πανηγυρικόν Ἀρχιερατικόν Ἑσπερινόν
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος – Βαμβακιᾶς.

27 / 07 / 2011

Τήν Τετάρτην, 27 Ἰουλίου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης
χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς Θείας
Λειτουργίας στόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος
Λαγκαδικίων.

01 / 08 / 2011

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κατά τήν περίοδον
τοῦ Δεκαπενταυγούστου, χοροστάτησε στίς ἀκολουθίες
τοῦ μικροῦ καί μεγάλου Παρακλητικοῦ κανόνος πρός τήν
Ὑπεραγίαν Θεοτόκον σέ ἐνορίες τῆς ἐπαρχίας μας.

Ἀπὸ τὴν χειροτονίαν εἰς διάκονον τοῦ π. Νικοδήμου
εἰς τὸ Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Νικοδήμου Γουμενίσσης

02 / 08 / 2011

Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψις τοῦ Διοικητοῦ τῆς 194 MLRS
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στόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην μας.
Ἐθιμοτυπικήν
ἐπίσκεψιν στόν Σεβασμιώτατον Μητρο

πολίτην Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννην
πραγματοποίησε, ὁ Διοικητής τῆς 194 ΜΠΕΠ (MLRS),
Ἀντισυνταγματάρχης (ΠΒ) κ. Ἰωάννης Μουστάκης.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ὑποδέχθηκε τόν
νέον Διοικητήν στό γραφεῖο του, τόν καλωσόρισε καί τοῦ
εὐχήθηκε ὑγιείαν καί κάθε ἐπιτυχία στήν ἄσκηση τῶν
νέων του καθηκόντων.

05 / 08 / 2011

Τήν Παρασκευή, 5 Αὐγούστου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος
χοροστάτησε στόν Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό
στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος-Μεσσαίου.

06 / 08 / 2011

Ἀπὸ τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν
Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας

Τό Σάββατο, 6 Αὐγούστου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννης χοροστάτησε στόν Ὄρθρον καί προεξῆρχε τῆς
Θείας Λειτουργίας στήν Ἱεράν Μονήν Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος, Σοχοῦ.

17 / 08 / 2011

Στίς 17 Αὐγούστου 2011 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης, κατόπιν
προσκλήσεως
τοῦ
Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου
Γουμενίσης κ.κ. Δημητρίου, παρέστη στίς Λατρευτικές
ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τῆς Παναγίας τῆς Γουμένισσας.

21 / 08 / 2011

Τήν Κυριακήν, 21 Αὐγούστου 2011, ἐτελέσθη Ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία στόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου
- Δρυμοῦ, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο
λίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου.

05 / 09 / 2011

Ἀπὸ τὴν λιτάνευσιν τῆς Θαυματουργοῦ εἰκόνος
τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου
εἰς το Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Παναγίας Θεοσκεπάστου

Τήν Κυριακήν, 5 Σεπτεμβρίου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης
παρευρέθη στήν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν
τῆς ἐπετείου τῶν ἐγκαινίων τοῦ πυρίκαυστου Ἱεροῦ
Μητροπολιτικοῦ Ναoῦ Ἁγίου Στεφάνου - Ἀρναίας Χαλκι
δικῆς, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου
κ.κ. Νικοδήμου, παρεστῶτος καί τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Μιλήτου κ.κ. Ἀποστόλου.

08 / 09 / 2011

Τήν Δευτέραν, 8 Σεπτεμβρίου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας κ.κ. Ἰωάννης χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου
καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας στήν Ἱεράν Μονήν
Παναγίας Θεοσκεπάστου – Σοχοῦ, Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγίου Ὄρους.

11 / 09 / 2011

Ὁ Σεβασμιώτατος τελεῖ τὰ ἐγκαίνια τοῦ περιπτέρου τοῦ Δήμου
Λαγκαδᾶ εἰς την Διεθνὴ Ἔκθεσιν Θεσσαλονίκης

Τήν Κυριακήν, 11 Σεπτεμβρίου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος
προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου - Καβαλαρίου.
Τό ἀπόγευμα τίς 11ης Σεπτεμβρίου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος
τέλεσε, παρουσίᾳ τοῦ Δημάρχου Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννη
Ἀναστασιάδη καί τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, τά ἐγκαίνια
τοῦ περιπτέρου τοῦ Δήμου Λαγκαδᾶ στήν Διεθνῆ Ἔκθεση
Θεσσαλονίκης.
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12 / 09 / 2011

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς
καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ.κ.
Θεολόγου, παρέστη στήν ὑποδοχήν τοῦ Τιμίου Ξύλου ἀπό
τήν Ἁγίαν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων, τό ὁποῖον προσεκόμισε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ.κ. Κυριακός.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
χοροστάτησε στόν ἑσπερινόν συγχοροστατούντων τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ναζαρέτ κ.κ. Κυριακοῦ,
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κ.κ.
Μακαρίου καί τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου κ.κ. Θεολόγου.
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν Ι.Ν. Ἄγ. Νικολάου - Αὐγῆς

14 / 09 / 2011

Τήν Τετάρτην, 14 Σεπτεμβρίου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος
χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί προεξῆρχε τῆς Θείας
Λειτουργίας, ἡμέρα ἑορτῆς τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ
Σταυροῦ, στόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίας
Παρασκευῆς - Λαγκαδᾶ.

Ἀπὸ τὴν ὑποδοχὴν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τάς Σέρρας

16 / 09 / 2011

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς τῆς 16ης Σεπτεμβρίου
ἐ. ἔ. πραγματοποιήθηκε ἐπίσκεψις ἐθιμοτυπικοῦ
χαρακτῆρος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μίνσκ
καί Σλούτσκ κ.κ. Φιλάρετου, πατριαρχικοῦ ἐξάρχου
πάσης Λευκορωσίας, τόν ὁποῖον καί ὑποδέχτηκε στήν
Ἱεράν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Ἰωάννης.

17 / 09 /2011

Τό Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011 ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ.κ. Κυριακός, Ὑπέρτιμος καί
Ἔξαρχος πάσης Γαλιλαίας, πραγματοποίησε ἐπίσκεψιν
στήν Ἱεράν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης,
ὅπου καί τόν ὑποδέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας κ.κ. Ἰωάννης.

18 / 09 / 2011

Ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ νέου Διοικητοῦ
τῆς ΜΠΕΠ (MLRS)
Ἀντισυνταγματάρχου ΠΒ κ. Ἰωάννου Μουστάκη

Τήν Κυριακήν, 18 / 09 ἐ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης χοροστάτησε στόν ὄρθρο
καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱερόν
Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς – Λαγκαδᾶ.
Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, τελέστηκε
Ἐπιμνημόσυνος Δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν θυμάτων
τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς,

26 / 09 / 2011

Τήν Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011 ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητής καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης
χοροστάτησε στόν Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό
πού πραγματοποιήθηκε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας
Νεομάρτυρος Ἀκυλίνης, στήν περιοχή τοῦ Ζαγκλιβερίου.

28 / 09 / 2011

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πύργου κ.κ. Ἠλίας τοῦ
Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, πραγματοποίησε ἐπίσκεψη
στήν Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης.

Ἀπὸ τὸν πανυγηρικὸ ἐσπερινὸ στο ἱερο προσκυνηματικὸ ναὸ
Ἁγίας Ἀκυλινας Ζαγκλιβερίου

46

Από την εθιμοτυπική επίσκεψη του Μητροπολίτη
Μινσκ και Σλουτσκ κ.κ. Φιλαρετου

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Μητροπολίτη Μίνσκ καί Σλουτσ κ.κ. Φιλάρετου
καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ στήν Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Μητροπολίτη Ναζαρέτ κ.κ. Κυριακοῦ
47

Ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψῃ
τοῦ Σεβασμ. Μητρ. Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ῥεντίνης κ.κ. Ἰωάννου
καὶ τοῦ Δημάρχου Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννη Ἀναστασιάδη
στὸν Παναγιώτατο Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, τὸν ὁποῖο ἐπισήμως
προσεκάλεσαν διὰ νὰ ἐπισκεφθῇ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν, ἐπ’ εὐκαιρία
τῆς εὑρέσεως τῶν ἱερῶν λειψάνων καὶ τῶν ἐπισήμων ἑορτασμῶν
τῶν 260 ἐτῶν ἀπὸ τοῦ μαρτυρίου τῆς ἁγίας Νεομάρτυρος Κυράννης.

