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Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. Ἱερώνυμος εἰς τόν Σοχό

Μ

έ τήν τιμητική παρουσία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου ἐκορυφώθησαν

οἱ ἑόρτιες ἐκδηλώσεις πού διοργανώνει ἡ Ἱερά ἡμῶν
Μητρόπολις, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῆς συμπληρώσεως ἑβδομήκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς κατά θαυμαστό τρόπον διασώσεως τῆς περιοχῆς τοῦ Σοχοῦ
ἐκ τοῦ ὁλοκαυτώματος τοῦ 1944 πού εἶχε ἀπειλήσει
τήν περιοχή.
Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ Μακαριωτάτου πραγματοποιήθηκε στήν κεντρική πλατεία τοῦ Σοχοῦ, ἡ

6

ὁποία ἀπό νωρίς εἶχε γεμίσει ἀπό κόσμο ὅλων των
ἡλικιῶν μέ κύριο χαρακτηριστικό τά πολλά παιδιά
πού περίμεναν ὑπομονετικῶς νά λάβουν τήν εὐχή
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου, ἐνῶ παρατεταγμένο σέ τάξη ὑποδοχῆς ἦτο καί Τιμητικόν Ἄγημα τοῦ
Στρατοῦ Ξηρᾶς, τό ὁποῖον ἀπέδωσε τίς προβλεπόμενες τιμές στόν ὑψηλό προσκεκλημένο τῆς Θεοσώστου
Ἐπαρχίας μας, καθώς καί ἡ Φιλαρμονική Μπάντα
τοῦ Δήμου Λαγκαδᾶ.
Κατά τή διάρκεια τῶν ἐκδηλώσεων παρέστησαν
οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Σερρῶν καί Νιγρίτης
κ.κ. Θεολόγος, Σιδηροκάστρου κ.κ. Μακάριος, Ζιχνῶν
καί Νευροκοπίου κ.κ. Ἰερόθεος καί ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Θερμῶν κ.κ. Δημήτριος.
Ἐκ μέρους τών πολιτικῶν φορέων παρέστησαν
ὁ Ὑπουργός Μακεδονίας καί Θράκης κ. Γεώργιος
Ὀρφανός, οἱ βουλευτές τῆς Ν.Δ. κ. Θεόδωρος Καράογλου καί Σάββας Ἀναστασιάδης, τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ.
Ἰωάννης Ἀμανατίδης καί τῶν ΑΝ.ΕΛ. κα Σταυρούλα
Ξουλίδου, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Κεντρικῆς Μακεδονίας κ. Φάνης Παπάς, ὁ Δήμαρχος Λαγκαδᾶ κ.
Ἰωάννης Ἀναστασιάδης καί ὁ νεοεκλεγείς Δήμαρχος,
κ. Ἰωάννης Καραγιάννης, ἐκπρόσωποι τοῦ Στρατοῦ
Ξηρᾶς καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, μέ ἐπικεφαλῆς
τόν Διοικητή τῆς 34ης Ταξιαρχίας Πεζικοῦ κ. Μιλτιάδη Παπαγιαννούλη, ἐκπρόσωποι τῆς Δημοτικῆς καί
Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως καθώς καί ἀντιπροσωπεῖες
τῶν πολιτιστικῶν Φορέων τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς
τῆς Ἐπαρχίας μας ἐνδεδυμένες μέ τις παραδοσιακές
ἐνδυμασίες τῆς Μακεδονίας μας.
Ἐν συνεχείᾳ, ἐτελέσθη ἡ Ἐπίσημος Δοξολογία εἰς
τόν Ἱστορικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Σοχοῦ
χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου.
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Κατά τή διάρκεια τῆς προσφωνήσεώς του, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης
ἀνεφέρθη στίς ἑόρτιες ἐκδηλώσεις καθώς καί στό ἱστορικό
πλαίσιο τῆς κατά θαυμαστό τρόπο διασώσεως τῆς περιοχῆς
τοῦ Σοχοῦ ἐκ τοῦ ὁλοκαυτώματος τοῦ 1944, ἐνῶ παραλλήλως εὐχαρίστησε καί ὅλους ὅσοι ἦρθαν καί ἐτίμησαν μέ τήν
παρουσία τους τίς ἐκδηλώσεις μνήμης, πού πραγματοποιήθηκαν στήν περιοχή μας, εὐχόμενος ἡ Παναγία ἡ Διασώζουσα,
ἀντίγραφο τῆς ὁποίας ἐδόθη εἰς τούς ἐφημερίους του Ἱεροῦ
Ναοῦ, νά φυλάττει καί νά ἔχει πάντα ὑπό τήν σκέπη Της ὄχι
μόνον τόν ἱστορικόν Σοχόν ἀλλά καί ὅλην τή Μακεδονία καί
τήν Ἑλλάδα μας.
Κλείνοντας τή σύντομη προσλαλιά του εὐχαρίστησε ἐκ βάθους καρδίας τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν εὐγενή καλοσύνη νά λαμπρύνῃ μέ τήν παρουσία του τίς ἐκδηλώσεις προσφέροντάς του ὡς ἐνθύμιον ὅλων αὐτῶν ἕνα πιστό ἀντίγραφο
τοῦ Παλαιοῦ Σταυροῦ Εὐλογίας, μετά τῆς Σταυροθήκης του,
τῆς Παλαιᾶς Ἐπισκοπῆς Λητῆς καί Ρεντίνης.
Στήν ὁμιλία του ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
τόνισε ὅτι σήμερα τιμοῦμε ὅλους ἐκείνους τούς ἀνθρώπους
πού μόχθησαν γιά νά σταθεῖ αὐτός ὁ τόπος ὄρθιος καί
ἐλεύθερος, κρατώντας ψηλά τίς παραδόσεις καί τίς ἀρχές
του. Ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό μέ ὅλη μας τήν δύναμη καί ἡ
ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπόν μας σάν τόν ἑαυτό μας, εἶναι
τό νόημα τῆς ζωῆς μας.
Ὑπεγράμμισε ἐπίσης τό γεγονός ὅτι, ἄν εἴχαμε μιά πανοραμική εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας, θά βλέπαμε ὅτι οἱ Ἱεράρχες
καί ὁ Ἱερός Κλῆρος ἐργάζονται σκληρά καί ἄν τούς δοθεῖ μία
σταγόνα νερό μποροῦν μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο νά τήν μετατρέψουν
σέ ποτάμι,
Ἡ Ἐκκλησία, προσέθεσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος εἶχε, ἔχει καί θά ἔχει πάντοτε τόν ἴδιο προορισμό,
νά δείξει στόν ἄνθρωπο τήν πνευματική πορεία, ἀλλά καί νά ἁπλώσει τό χέρι σέ αὐτόν πού ὑποφέρει.
Ἐπεσήμανε τίς δυσκολίες τῆς ἐποχῆς τονίζοντας πώς, ἡ κρίση δέν εἶναι σημερινή. Κάθε φορᾶ πού ὁ
ἄνθρωπος ἐκτρέπεται ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Κάθε φορᾶ πού τό πρόσωπο χάνει τήν ἀξία του καί εὐτελίζει
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τήν εἰκόνα του, ὁδηγούμαστε σέ κρίση. Σήμερα αὐτό συμβαίνει. Ὁ καθένας ἐνδιαφέρεται μόνο γιά τόν ἑαυτό του καί
βλέπει τόν ἄλλο ὄχι ὡς ἀδελφό, ἀλλά ὡς ἐχθρό. Ἡ μόνη
λύση εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ ἀλλαγή ζωῆς.
Καταλήγοντας τήν ὁμιλία του, ἀναφέρθηκε στό φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καλώντας τούς πιστούς νά εἶναι ἑνωμένοι ὥστε νά ἀντιμετωπίσουν τίς κακουχίες, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδά,
γιά τήν τιμητική πρόσκληση νά παραστεῖ στίς ἐκδηλώσεις τῆς
Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, χαρακτηρίζοντας τίς ὡς ἀντισώματα
γιά τά προβλήματα τῆς σημερινῆς ἐποχῆς, ἐνῶ τοῦ προσέφερε ὡς ἀναμνηστικόν δῶρον καί μία εἰκόνα τοῦ Μεγάλου
Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν καί Ἰδρυτού τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος Ἀποστόλου Παύλου.
Κατόπιν, ἐπραγματοποιήθησαν στόν προαύλιον χῶρον
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Σοχοῦ τά ἀποκαλυπτήρια του μνημείου τοῦ Ἀριστείδου Χατζηχαρίσκου, κτήτορος καί μεγάλου
εὐεργέτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί ἐν συνεχείᾳ
ἐτελέσθησαν τά ἐγκαίνια τοῦ Ἐπισκοπείου Σοχοῦ, στό ὁποῖο
θά φιλοξενοῦνται καί θά στεγάζονται μεταξύ τῶν ἄλλων καί
οἱ πνευματικές δραστηριότητες τῆς ἐνορίας τοῦ Σοχοῦ.
Τέλος οἱ ἑόρτιες ἐκδηλώσεις ἔκλεισαν μέ τά ἐγκαίνια
τοῦ νέου χώρου φιλοξενίας Νέων τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.
Ὁ νεόκτιστος αὐτός χῶρος, ὁ ὁποῖος δημιουργήθηκε καί
ἀποπερατώθηκε χάρη στήν πολλή ἀγάπη καί τό μεράκι τῶν
κατοίκων τοῦ Σοχοῦ καί τήν εὐγενική προσφορᾶ τῆς κας
Χρυσῆς Βασιλικοῦ, ἡ ὁποία καί τιμήθηκε μετά τό πέρας τῆς
Τελετῆς τῶν Ἐγκαινίων μέ τήν Ἀνώτατη Τιμητική Διάκριση τῆς
Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως τόν Χρυσοῦν Σταυρόν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, ἀποτελεῖ ἕνα σημαντικό βῆμα στόν τομέα τῆς προσφορᾶς τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, πού ἀποβλέπει στήν ψυχική, πνευματική καί σωματική ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν, φιλοδοξώντας μέσῳ
των πολύπλευρων δραστηριοτήτων πού θά λάβουν χώρα, νά δημιουργηθοῦν ὑγιῆ πρότυπα, νά καλλιεργηθοῦν
οἱ ρίζες, τά ἤθη καί τά ἔθιμα τοῦ Ἔθνους καί τῆς Πίστεώς μας, καθώς μέσα ἀπό αὐτούς τούς χώρους ἐλπίδα
καί στόχος εἶναι νά βγοῦν τά αὐριανά στελέχη ὄχι μόνον της Ἐκκλησίας ἀλλά καί τῆς Πατρίδος μας.
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Ὁ Ἑορτασμός τῆς Ἁγίας Κυράννης τῆς Ὀσσαίας

Μ

έ τήν πρέπουσα λαμπρότητα καί μέ
κάθε ἐπισημότητα ὁλοκληρώθηκαν οἱ
ἑόρτιες λατρευτικές καί ἐπιστημονικές
ἐκδηλώσεις πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολις
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης πρός τιμήν τῆς Ἁγίας
Νεομάρτυρος Κυράννης τῆς Ὀσσαίας, τῆς ὁποίας
τήν ἱερά μνήμη ἑορτάζει στις 28 Φεβρουαρίου ἡ
Ἁγία μας Ἐκκλησία.
Ἐπίκεντρο τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων ἦταν
ὁ περικαλλής Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Κυράννης εἰς
τήν κωμόπολιν τῆς Ὄσσης, ὅπου εὑρίσκονται καί
προτίθενται εἰς προσκύνησιν τά κατά θαυμαστόν
τρόπον προσφάτως εὑρεθέντα Σεπτά καί Χαριτόβρυτα Λείψανά της.
Τό ἀπόγευμα τῆς 27ης Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. ἐτελέσθη
ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός
χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Ἀμορίου κ.κ. Νικηφόρου καί συγχοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς
καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου, ὁ ὁποῖος καί ὁμίλησε
ἐπικαίρως ἀναφερόμενος ἐκτενῶς στό βίο καί τό
μαρτύριο τῆς Ἁγίας Κυράννης.
Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Ἰωάννης ἀνεφέρθη ἐκτενῶς στό βίο
καί τό μαρτύριο τῆς Ἁγίας Κυράννης, τονίζοντας
ὅτι ἡ Ἁγία ἀγωνίσθηκε στά δύσκολα χρόνια της
σκλαβιᾶς δίδοντας ζωντανή τή μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ καί θυσιάζοντας τή ζωή της γιά τή δόξα τοῦ Κυρίου, ὁ Ὁποῖος τήν ἀντιδόξασε στήν
ἐπουράνιο Βασιλεία. Δέν φοβήθηκε καί δέν δίστασε
νά μαρτυρήσει. Τό παράδειγμα αὐτό τῆς πίστεώς
της καί ἡ ἀνδρεία πού ἐπέδειξε ἀποτελεῖ σήμερα,
στίς δύσκολες ἡμέρες πού διανύουμε ἐμεῖς καί ἡ
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Πατρίδα μας, ἕνα φωτεινό ὁδοδείκτη γιά τή ζωή
ὅλων μας.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἁγίας
ἐτελέσθη Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος
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τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς
καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου καί συλλειτουργούντων
τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Θεουπόλεως κ.κ.
Παντελεήμονος, Θερμῶν κ.κ. Δημητρίου καί Ἀμορίου
κ.κ. Νικηφόρου, ὁ ὁποῖος καί χοροστάτησε εἰς τόν
Ὄρθρον.
Στόν κατάμεστο, γιά ἀκόμη μία φορά, ἀπό
πλῆθος πιστῶν καί προσκυνητῶν Ἱερό Ναό τῆς
Ἁγίας παρέστησαν, μεταξύ των ἄλλων, ἐκπρόσωποι
τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, καθώς καί μαθητές τῆς
Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως
πού μέ τήν Ἑλληνική Σημαία ἀνά χεῖρας ἐτίμησαν
μέ τόν δικό τους τρόπο τή μνήμη τῆς συντοπίτισσάς τους Ἁγίας Κυράννης. Τά ἀναλόγια τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ ἐκόσμησε μέ τήν παρουσία του ὁ Βυζαντινός
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Χορός Ἱεροψαλτῶν τοῦ Ἁγίου Φωτίου–Θεσσαλονίκης «Μέγας Φώτιος», μέ ἐπικεφαλῆς τόν Μουσικολογιώτατο Χοράρχη κ. Στυλιανό Ζαχαρίου.
Κατά τή διάρκεια τῆς Πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς
Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας προέβη εἰς τήν εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ
Ἱερολογιωτάτου Διακόνου π. Ἰγνατίου Ὁμιλιάδη,
στόν ὁποῖο καί ἐπέδωσε τό ὀφφίκιο τοῦ Οἰκονόμου,
ἀναθέτοντάς του παράλληλα καί τήν ἐπίβλεψη τοῦ
Ἐργαστηρίου Συντηρήσεως καί Ἀποκαταστάσεως
τῶν Παλαιῶν Εἰκόνων καί Κειμηλίων τῆς Ἱερᾶς
μας Μητροπόλεως.
Κατά τή διάρκεια τῆς ὁμιλίας του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἀνεφέρθη στήν ἀγομένη
ἑορτή τῆς Ἁγίας Κυράννης, ἡ ὁποία, ὅπως τόνι-
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σε, ἀποτελεῖ ἕνα φωτεινό παράδειγμα ἐλπίδος καί
ἱερᾶς ἐμπνεύσεως σέ αὐτούς τούς δύσκολους καί
χαλεπούς καιρούς πού διανύουμε.
Ἀπευθυνόμενος πρός τόν χειροτονούμενο, τόν
προέτρεψε νά δώσει τήν ὑπόσχεσή του πώς θά
κρατᾶ μία πορεία σταθερή καί ἀμετάβλητη. Ἡ ζωή
τοῦ ἀνθρώπου χαρακτηρίζεται ἀπό τό εὐμετάβλητο.
Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει στιγμές
ἱερᾶς συγκινήσεως καί φοβερῶν πειρασμῶν. Ὁ κάθε ἄνθρωπος ὁμολογεῖ ἄλλες φορές τόν Χριστό καί
ἄλλες φορές Τόν ξεχνάει, ξεχνώντας παράλληλα καί
τήν ἀποστολή του. Ζοῦμε σέ ἕνα κλίμα μεταβολῶν.
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Ὅμως, γιά τόν κάθε ἄνθρωπο πού πιστεύει στόν
Χριστό ὑπάρχει μία ἀμετάβλητη πορεία πού εἶναι
σταθερή. Κατά τή διάρκεια τῆς πορείας αὐτῆς θά
ἔχουμε πτώσεις, ἀπογοητεύσεις, θλίψεις καί δοκιμασίες. Ὅμως, ὅταν θά ὑπάρχει ὁ σταθερός προσανατολισμός, τότε μέ τήν ὑπομονή μας θά ἀξιωθοῦμε τῆς
Χάρης τοῦ Θεοῦ καί θά φτάσουμε στό προσδοκώμενο ἀποτέλεσμα. Φρόντισε, προέτρεψε τόν π. Ἰγνάτιο,
νά ὁπλίσεις τήν καρδιά σου μέ διάθεση ἀγάπης πρός
τόν Κύριο καί τότε νά εἶσαι σίγουρος ὅτι Ἐκεῖνος θά
σοῦ τό ἀνταποδώσει ἑκατονταπλασίως. Στήν ἐποχή
πού ζοῦμε ξεχνοῦμε πρῶτα ἐμεῖς οἱ κληρικοί ὅτι
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πρέπει νά προσφέρουμε, ξεχνοῦμε τί εἶναι
ἡ θυσιαστική ἀγάπη πρός τόν ἀδελφό μας
καί ὅτι αὐτή πρέπει πρῶτα νά περνάει μέσα
ἀπό τό βίωμα τῆς προσωπικῆς μας θυσίας
καί μαρτυρίας. Πρέπει νά εἴμαστε μιμητές
τοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἁγίων καί τῆς πίστεως τῆς
Ἁγίας Κυράννης, ἡ ὁποία ἀντάλλαξε τά πρόσκαιρα μέ τά αἰώνια, θυσιάζοντας τήν ἴδια
της τή ζωή γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ξεχωριστή γιά τόν
καθένα ἀπό ἐμᾶς, γιατί τιμοῦμε ἐκείνη πού
ἐτίμησε πρῶτα τόν Κύριο καί ἐν συνεχείᾳ
τήν πατρίδα μας καί τόν ἡρωικό αὐτό τόπο, μέ τήν γενναιόφρονα καί ἀνδρεία στάση της. Μόνο ὅταν ἔχουμε στήν καρδιά
μας τέτοια βιώματα καί παραδείγματα θά
μπορέσουμε νά πορευτοῦμε σταθερά. Τό
ἔργο τοῦ ἱερέως καί τοῦ κληρικοῦ δέν εἶναι
ἁπλῶς ἡ τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν
ἀλλά ἔχει καί διδακτικό χαρακτήρα. Ὁ Κύριος ἀπευθυνόμενος πρός τούς μαθητές Του
εἶπε: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά
ἔθνη βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ
Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Ἡ μαθητεία στή ζωή τοῦ χριστιανοῦ
εἶναι ἰσόβιος. Πρέπει πρώτον ἐμεῖς νά μαθητεύομεν καί μετά νά καθιστοῦμε μαθητές καί τούς ἄλλους ἀδελφούς μας. Αὐτή
τή μαθητεία νά ἀγαπήσῃς καί νά θυμᾶσαι,
προέτρεψε τόν π. Ἰγνάτιο, ὅτι, μέσα ἀπό
τή διδασκαλία καί τήν κατήχηση τῆς Ἁγίας
μας Ἐκκλησίας, πρέπει νά παίρνεις τόν
ἄνθρωπο ἀπό τόν κόσμο τῆς ἁμαρτίας καί
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τῆς ἀπελπισίας, πού δυστυχῶς βιώνουμε ὅλοι μας
λόγῳ τῶν γεγονότων πού συμβαίνουν γύρω μας,
καί νά τόν ὁδηγεῖς στό δρόμο τῆς χαρᾶς καί τῆς
ἐλπίδος. Ἡ ἀπελπισία εἶναι μία ἀπό τίς μεγαλύτερες ἁμαρτίες καί αὐτή χρησιμοποιεῖ ὁ διάβολος
ὡς ἕνα τέχνασμά του καί μᾶς ἀπογοητεύει. Πρέπει
νά ἔχουμε βεβαία τήν ἐλπίδα μας σέ Ἐκεῖνον πού
εἶναι ἡ Σωτηρία καί ἡ Λύτρωσίς μας, τόν Κύριο
ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, πού εἶναι «Χθές καί σήμε-

22

ρον ὁ Αὐτός».
Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη Ἱερά Λιτάνευσις, πέριξ του Ἱεροῦ
Ναοῦ, τῶν σεπτῶν καί χαριτοβρύτων λειψάνων τῆς
Ἁγίας Κυράννης, ἐνῶ ὁ Σεβαμιώτατος Μητροπολίτης μας ἀπένειμε τό ὀφφίκιο τοῦ Οἰκονόμου εἰς
τόν Αἰδεσιμολογιώτατον π. Θεολόγον Τσιαμπάζην,
ἐφημέριον του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος
Βαμβακιᾶς.
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Ἐν συνεχείᾳ καί μέσα στό πλαίσιο τῶν
Ἐπιστημονικῶν Ἐκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε ἡ
Δ΄ Θεολογική–Ἁγιολογική Ἡμερίδα, ἡ ὁποία ἐφέτος
καί ἐξ ἀφορμῆς τοῦ γεγονότος τῆς συμπληρώσεως
300 ἐτῶν ἀπό τή γέννηση τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ εἶχε ὡς θέμα: «Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός
καί οἱ Νεομάρτυρες τοῦ Γένους».
Η Δ’ Θεολογική–Ἁγιολογική Ἡμερίς διοργανώθη ἀπό τήν Ἱερά μας Μητρόπολη καί τή Διεθνῆ
Ἀκαδημία Θεολογικῶν καί Φιλοσοφικῶν Σπουδῶν
«Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος», μέ τή συμμετο-
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χή καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.,
καί τήν παρακολούθησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μιλήτου κ.κ. Ἀπόστολος καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεήμων, Θερμῶν κ.κ. Δημητρίος καί Ἀμορίου κ.κ. Νικηφόρος, ἐκπρόσωποι τοῦ Δήμου Λαγκαδᾶ καί τῆς
Τοπικῆς Κοινότητος, κληρικοί, ἐκπαιδευτικοίτῆς
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας καί Τριτοβάθμιας
Ἐκπαίδευσης καθώς καί πλῆθος κόσμου.
Κατά τήν ἔναρξη τῆς Ἡμερίδος ἡ Βυζαντινή Χορωδία τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως «Ὁ Ἀπόστολος
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Παῦλος», μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἄρχοντα Ὑμνωδό
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης του Χριστοῦ Ἐκκλησίας
κ. Γεώργιο Φερεντίνο, ἀπέδωσε μελωδικότατους
ὕμνους ἀπό τήν ὑμνογραφία τῆς Ἀκολουθίας τῆς
Ἁγίας Κυράννης.
Κατόπιν, ἀνεγνώσθησαν τό σεπτό Πατριαρχικό Μήνυμα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἀπό τόν Θεοφιλέστατο
Ἐπίσκοπο Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεήμονα καί
τό Χαιρετιστήριο Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ.
Ἱερωνύμου ἀπό τόν Αἰδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρεσβύτερον π. Ἀναστάσιον Παρούτογλου,
Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν
Μητροπόλεως.
Τίς ἐργασίες τῆς Θεολογικῆς-Ἁγιολογικῆς
Ἡμερίδος ἄνοιξε μέ τήν ἐναρκτήρια ὁμιλία του ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Ἰωάννης,
ἐνῶ τό ἐπιστημονικό τμῆμα τῶν εἰσηγήσεων τῆς
ἡμερίδος «Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός καί οἱ
Νεομάρτυρες τοῦ Γένους», κάλυψαν ὑπό τήν
ἔμπειρη προεδρία τοῦ Λέκτορος τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Τρύφωνος Τσομπάνη, ὁ
Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Εἰρηναῖος
Δεληδῆμος, μέ θέμα «ὁ Προφητικός Λόγου τοῦ
Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ», ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Μαϊδώνης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου μέ θέμα: «Τό Οἰκονομικό Κατεστημένο τῆς Ἐποχῆς.
Ἡ αἰτία τοῦ Μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ», καί ὁ Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Μιχαήλ Τρίτος, ὁ ὁποῖος
καί ἀνέπτυξε τό τελευταῖο θέμα τοῦ πρώτου μέ-
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ρους τῆς ἡμερίδος «Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός
καί ἡ νεοελληνική μας διάρκεια».
Κατά τό δεύτερο μέρος τῆς Ἡμερίδος,
πρῶτος ὁμιλητής ἦταν ὁ Ὁμότιμος Καθηγητής
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Ἀντώνιος
Παπαδόπουλος, ὁ ὁποῖος καί ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ χάρις τῶν Ἁγίων Λειψάνων», ἐνῶ στή
συνεχεία ὁ Ὁμότιμος Καθηγητής Νευρολογίας
τοῦ Α.Π.Θ. καί Διευθυντής τοῦ Ἰνστιτούτου γιά
τήν πρόληψη τοῦ Ἀλτσχάιμερ κ. Σταῦρος Μπαλογιάννης ἀνεφέρθη στό θέμα «Ἡ ὑπαρξιακή
διάθεση τοῦ Μαρτυρίου». Οι εἰσηγήσεις
ἔκλεισαν μέ τήν ὁμιλία τοῦ κ. Τρύφωνος Τσομπάνη, Λέκτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Α.Π.Θ., ὁ ὁποῖος καί ἀνέπτυξε τό θέμα «Λόγος
εἰς τήν Ἁγίαν Κυράνναν».
Μετά τό πέρας τῶν εἰσηγήσεων ἀκολούθησε
συζήτηση, μέ ἐρωτήσεις πού ἀπηύθυνε τό
κοινό πρός τούς ὁμιλητές, ἐνῶ ἡ Θεολογική
Ἡμερίδα ἐπερατώθη μέ τόν ληκτικό ἐπίλογο
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου, ἐμπνευστοῦ
καί ὀργανωτοῦ τῶν ἑορτίων ἐκδηλώσεων, ὁ
ὁποῖος μεταξύ των ἄλλων εὐχαρίστησε τήν
Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν ἡμῶν Πατριάρχην
κ.κ. Βαρθολομαῖον καί τόν Μακαριώτατον
Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. Ἱερώνυμον γιά τήν ἀποστολή τῶν χαιρετιστηρίων μηνυμάτων τους, καθώς καί ὅλους
ὅσοι ὁμίλησαν καί ἀνέπτυξαν μέ τόσο μεστό
καί ἐπιστημονικῶς τεκμηριωμένο τρόπο τά
θέματά τους, δίδοντάς μας πολλές καί καινούργιες πληροφορίες γύρω ἀπό αὐτά.
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Ἡ ἑορτή τῆς «πίστεως καί τῆς Ἐλευθερίας».
Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου καί ἡ μνήμη τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας τοῦ 1821

Μ

έ τή δέουσα λαμπρότητα καί μέ κάθε
ἐπισημότητα ἑορτάσθη εἰς τήν Ἱεράν
Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης ἡ ἑορτή τῆς «πίστεως καί τῆς Ἐλευθερίας» ὁ
Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου καί ἡ μνήμη τῆς Ἐθνικῆς
Παλιγγενεσίας τοῦ 1821.
Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Παναγίας Παρθένου
καί τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου ἐτελέσθηκε τό ἀπόγευμα τῆς 24ης τοῦ Μηνός
Μαρτίου 2014. μέ θρησκευτική λαμπρότητα ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός ἐπί τῇ
ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου.
Στόν κατάμεστο ἀπό πιστούς Ἱερό Ναό, παρέστησαν ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητος Περιβολακίου κ. Ἀθανάσιος Ζάρβαλης, ἐκπρόσωποι τῆς
Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, μέλη τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου, καθώς καί πολλοί μαθητές τῆς Πρωτοβάθμιας
Ἐκπαιδεύσεως μέ τίς Ἑλληνικές Σημαῖες ἀνά χεῖρας,
ἐνῶ τά ἀναλόγια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐκόσμησε μέ τήν
παρουσία της ἡ Βυζαντινή Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης «Ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος», μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἄρχοντα Ὑμνωδό τῆς
Ἁγίας καί Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας κ. Γεώργιο Φερεντίνο.
Τόν Θεῖο Λόγο ἐκήρυξε ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός
Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως Αἰδεσιμολ.
Πρωτ. π. Ἀναστάσιος Παρούτογλου, ὁ ὁποῖος καί
ὡμίλησε ἐπικαίρως ἀναφερόμενος στή διπλή ἑορτή
πού πανηγυρίζουμε, τήν ἑορτή τῆς «πίστης καί τῆς
λευτεριᾶς», τονίζοντας ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ἑορτάζει καί
πανηγυρίζει, τήν 25η Μαρτίου, τό μέγα γεγονός της
Θείας Οἰκονομίας, τό γεγονός τῆς κυοφορίας τῆς
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Σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά καί τήν Ἐθνικής μας
Παλιγγενεσία τοῦ 1821. Ἑορτάζει τήν Μητέρα τοῦ
Ἀχωρήτου καί τήν Μητέρα τῆς Καινῆς Κτίσεως. «Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον». Ἡ Θεοτόκος
ὡς Μητέρα Χριστοῦ βρισκόταν μέσα στό προαιώνιο
σχέδιο τοῦ Θεοῦ καί τήν προετοίμασε ὁ Θεός ἀπό
καταβολῆς κόσμου. Ἡ Παρθένος Εὔα εἶναι ἡ γυναίκα
πού πρωτοστάτησε στήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ
Παρθένος Μαρίας πρωτοστατεῖ στήν ἀνόρθωση τοῦ
ἀνθρώπου καί τή συντριβή τοῦ διαβόλου.
Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι μόνο θέλημα καί ἔργο τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί προσφορά καί συγκατάθεση τῆς ἰδίας τῆς Παναγίας, πού ἐκπροσωποῦσε
ἐδῶ το ἀνθρώπινο γένος. Ἡ μικρή πόλη τῆς Γαλιλαίας Ναζαρέτ ἔγινε τό κέντρο τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου. Ὅλα τα πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας ὑμνοῦν
καί δοξολογοῦν τήν Κυρία Θεοτόκο. Εἶναι ἡ μητέρα
πού μεταφέρει τούς πόθους καί τά αἰτήματα τῶν
πιστῶν στόν Υἱόν της καί Θεό.
Ἔγινε ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί Μητέρα ὅλου
τοῦ κόσμου. Γνώρισε τόν ἀνθρώπινο πόνο, ὅπως κάθε
θνητή μητέρα μέ τήν Σταύρωση τοῦ Υἱοῦ της. Ἔγινε ἡ
γέφυρα τῆς ἐλπίδος καί τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.
Αὐτή, λοιπόν, ἡ Παναγία μας, πού ἔγινε ἡ σκάλα
γιά νά κατεβεῖ ὁ Θεός στή Γῆ καί ἡ γέφυρα γιά νά
μεταφέρει τούς ἀνθρώπους στόν Οὐρανό, αὐτή ἄς
γίνει καί δική μας γέφυρα πού θα μας ἐπανασυνδέσει
μέ τόν Θεό.
Ὅμως, πέρα ἀπό τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου καί τήν τιμή πρός τήν Παναγία, ὡς Ἕλληνες
ἔχουμε ἀκόμα ἕνα λόγο νά ἑορτάζουμε, ἐπεσήμανε
ὁ π. Ἀναστάσιος. Οἱ ἥρωες τοῦ 1821, ἐμψυχωμένοι
ἀπό τό ἰδανικό της Ἐλευθερίας, ἀλλά καί μέ βαθειά
πίστη πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ὁδηγήθηκαν σέ
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μεγαλειώδεις ἀγῶνες καί πολλές θυσίες πού ἔφεραν
τό «ποθούμενο», κατά τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό,
δηλαδή τήν Ἐλευθερία.
Κατέληξε δέ προτρέποντας ὅλους νά βιώσουν ὅλο
ἐκεῖνο τό Μεγαλεῖο, πού πηγάζει ἀπό τό πρόσωπο
τῆς Παναγίας μας. Προπαντός νά καταφέρουμε νά
ἀντλήσουμε τά ζωηφόρα μηνύματα ἀπό τό ταπεινό Της φρόνημα, σέ συνδυασμό μέ τήν ἀπόλυτη
ἐμπιστοσύνη μας στό θεῖο θέλημα, ὅπως αὐθεντικά
ἀναδύονται ἀπό τό λόγο Τῆς «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου
γένοιτό μοι κατά τό ρῆμά σου».
Στή σύντομη προσλαλιά του ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ.κ. Ἰωάννης συνεχάρη τόν π.
Ἀναστάσιο Παρούτογλου γιά τόν μεστό καί γεμάτο
πνευματικά μηνύματα λόγο του, ἐνῶ εὐχήθηκε πρός
ὅλους ἡ Παναγία νά εἶναι συνεχῶς κοντά καί δίπλα
μας, νά μᾶς στηρίζει, νά μᾶς εὐλογεῖ καί νά μᾶς
ἁγιάζει καί πάντοτε νά εὐαγγελίζεται εἰς τή ζωή μας
τά ἀγαθά της Βασιλείας τοῦ Υἱοῦ Της, τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Τήν κυριώνυμον ἡμέρα τῆς διπλῆς ἑορτῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης χοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρον
καί προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας
καί τῆς ἐπισήμου Δοξολογίας ἐπί τῇ ἀπελευθερώσει
ἐκ τοῦ Ὀθωμανικοῦ Ζυγοῦ τό 1821, εἰς τόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς.
Στόν κατάμεστο ἀπό πλῆθος πιστῶν Ἱερόν
Μητροπολιτικόν Ναόν, παρέστησαν ὁ Δήμαρχος
Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης Ἀναστασιάδης ἐκπρόσωποι
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τῶν Πολιτικῶν, τῶν Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν καί τῶν
Σωμάτων Ἀσφαλείας, καθώς καί ἀντιπροσωπεῖες
τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης
τοῦ Δήμου Λαγκαδᾶ, οἱ ὁποῖες μέ τίς γαλανόλευκες
σημαῖες καί τά λάβαρα ἀνά χεῖρας τίμησαν τούς
προγόνους μας πού θυσιάστηκαν γιά τήν πατρίδα,
καθώς καί Πολιτιστικοί Σύλλογοι μέ τίς παραδοσιακές τους φορεσιές.
Τόν Πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ἡ
ἐκπαιδευτικός κα. Ἰωάννα Κατσαροῦ ἡ ὁποία καί
ἀνεφέρθη ἐκτενῶς στούς ἔνδοξους ἀγῶνες τῶν προγόνων μας γιά μία ἐλεύθερη πατρίδα, ἐπισημαίνοντας
ὅτι ὁ ἀγώνας γιά τήν Ἐλευθερία, πού ξεκίνησε μέ τόν
Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, ἐνίσχυσε τό φρόνημα
τῶν Ἑλλήνων καί στήν ἐπανάσταση, γιατί ὅλοι εἶχαν
πλέον τήν βεβαιότητα τοῦ λόγου τοῦ Ἀρχαγγέλου
«οὐκ ἀδυνατήσει παρά τῷ Θεῶ πᾶν ρῆμα».
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, συγχαίροντας τήν ὁμιλήτρια γιά τόν μεστό λόγο της, τόνισε
ὅτι ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ξεχωριστῆς σημασίας καί
σπουδαιότητος ὄχι μόνον γιά τόν τόπον καί τόν λαόν μας ἀλλά καί γιά ὅλην τήν Χριστιανοσύνην, γιατί
σήμερα ἑορτάζουμε τό γεγονός τῆς Ἐλευθερίας τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους ἀπό τήν αἰχαμαλωσία καί τή
φθορά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου.
Σήμερα ἑορτάζει ὅλος ὁ κόσμος τό γεγονός τῆς
Παλιγγενεσίας, τῆς ἀναδημιουργίας, τῆς καινούργιας
κτίσεως πού δημιουργεῖται μέσα ἀπό τή Σάρκωση
τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἡ Παναγία μας εἶναι
τό σημαῖνον καί κύριο πρόσωπο τῆς ἑορτῆς, εἶναι
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Ἐκείνη πού εὐαγγελίζεται φέρνοντάς μας τό μήνυμα τῆς χαρᾶς καί ἀναδεικνύεται Μητέρα ὅλου του
ἀνθρωπίνου γένους.
Ἡ Ὑπακοή τῆς Παναγίας μας στό θεῖο θέλημα,
ὅπως αὐτή ἐκφράζεται ἀπό τό λόγο Της «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά τό ρῆμά σου», δείχνει τό
δρόμο στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς. Ἄν θέλουμε νά γνωρίσουμε τή ζωή τήν ἄληκτο καί ἀτελεύτητο δέν ἔχουμε
παρά νά ἀκούσουμε τό μήνυμα αὐτό τῆς Παναγίας,
πού εἶναι καί τό μεγάλο μήνυμα τῆς σημερινῆς ἑορτῆς
ἡ ὁποία ταυτόχρονα εἶναι καί ἑορτή τῆς Ἐλευθερίας,
χωρίς τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ζήσει
τήν προσωπική του μοναδικότητα μέ τήν ὁποία τόν
προίκισε ὁ Θεός, ἀφήνοντας τόν ἑαυτό του κενό
καί δέσμιο στά ποικιλόμορφα πάθη τῆς καθημερινότητός του, στά ὁποῖα εἶναι καταδικασμένος, μέ
ἀποτέλεσμα νά φθείρεται χάνοντας τόν προσωπικό
του ἀνακαινισμό.
Ὡς Ὀρθόδοξοι σήμερα ἑορτάζουμε μέ ὅλους
τους Ὀρθοδόξους τή μεγάλη ἑορτή τῆς Πίστεως,
τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, ἀλλά παράλληλα
ὡς Ἕλληνες ἑορτάζουμε καί τήν ἀπελευθέρωση τῆς
Πατρίδος μας.
Βλέποντας τά παιδιά μας πού κρατοῦν μέ τόση
περηφάνια τά λάβαρα καί τήν Ἑλληνική Σημαία, μᾶς
θυμίζουν πώς αὐτός ὁ τόπος, ἄν ἔχῃ σήμερα αὐτό τό
Σύμβολο, αὐτή τή δύναμη καί αὐτή τήν παρουσία,
τό ὀφείλει ἀκριβῶς σ’ αὐτή τή γενναιόφρονα ψυχή
τῶν νέων παλικαριῶν τῆς περιόδου ἐκείνης πού δέν
λυπήθηκαν τά νιάτα τους καί ἀγωνίστηκαν γενναία
καί μέ αὐταπάρνηση.
Ὅλοι αὐτοί πού εἶναι ἀπ’ ἔξω, οἱ ποικίλες δυ-
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νάμεις, πάντοτε φθονοῦσαν τόν τόπο μας, πάντοτε
φθονοῦσαν τήν Πατρίδα μας πού εἶναι ποτισμένη
μέ αἷμα ἡρώων, καί συνεχίζουν νά τήν φθονοῦν ἕως
καί σήμερα.
Πρέπει ἐμεῖς νά ὑψώσουμε καί νά ὀρθώσουμε
τό ἀνάστημά μας ὡς Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, νά μήν
φοβηθοῦμε, νά μήν ἀπογοητευθοῦμε, ἀλλά καί νά μήν
ὑποκύψουμε στά σχέδια τῶν διεθνῶν σκοπιμοτήτων
πού ἐπιδιώκουν τήν ἀποσταθεροποίηση ὅλων μας,
ρίχνοντάς μας σήμερα ἐμᾶς καί αὔριο ἄλλους στήν
γνωστή κρίση. Δέν εἶναι μόνο οἰκονομικά τα μέτρα
πού σήμερα κρίνονται, εἶναι καί μέτρα πνευματικά
καί ἔχουν σχέση μέ προγραμματισμένες τακτικές.
Ἄς συνειδητοποιήσουμε ὅλες αὐτές τίς παραμέτρους καί ἄς δοῦμε ὅτι αὐτό πού ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ Πατρίδα μας δέν εἶναι μόνο τό οἰκονομικό
μέγεθος τῆς κρίσεως, ἀλλά ἔχουν δημιουργήσει
καί δημιουργοῦν συνεχῶς προϋποθέσεις, ὥστε νά
ἀποσυντονίσουν τό ψυχικό δυναμικό τοῦ λαοῦ μας
ἐπιφέροντάς μας περισσότερα προβλήματα καί εἰς
βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀλλά καί τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἄς κρατήσουμε ὅλοι ψηλά τήν Ἑλληνική Σημαία,
μέ πίστη καί ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τήν πατρίδα καί
ὅλοι μαζί μέσα στήν καρδιά μας νά ἔχουμε ἄσβεστη
τήν φλόγα τῆς πίστεως καί τῆς ἐλπίδος καί μέ τή
δύναμη τῆς Παναγίας μας θά περάσουμε καί αὐτή
τή δυσκολία καί τά ἐμπόδια βγαίνοντας καί πάλι νικητές, γιατί ἡ «νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμο» εἶναι «ἡ
πίστις ἡμῶν», καί, ὅπως εἶπε καί ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ
ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, «ὁ Θεός ὑπέγραψε τήν
Ἐλευθερία τῆς Πατρίδος μας καί δέν παίρνει πίσω
τήν ὑπογραφή Του».

Ὀρθόδοξα Μηνύματα

Ἄς μήν ξεχνοῦμε στίς δύσκολες ὧρες πώς μόνοι
μας μποροῦμε νά σηκώσουμε καί νά κρατήσουμε
τά βάρη τά δυσβάστακτα, ὅπως ἔγραφε πρίν 200
χρόνια περίπου ὁ Ἐθνικός μας Ποιητής, ὁ Διονύσιος
Σολωμός: «Μοναχή τό δρόμο ἐπῆρες καί ξανάρθες
μοναχή, δέν εἶναι εὔκολες οἱ θύρες, ἐάν ἡ χρεία τές
κουρταλεῖ». Μᾶς κλείνουν κάποιοι τίς πόρτες, ἀλλά
ἐμεῖς ὡς Ἕλληνες ἔχουμε τή δύναμη νά σταθοῦμε,
γιατί τό γένος μας ἔχει γονίδια πού οἱ ρίζες τους
εἶναι βαθειά ριζωμένες στήν πίστη καί στά αἰώνια
ἰδανικά τῆς φυλῆς μας.
Κλείνοντας τή σύντομη ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, προέτρεψε ὅλους τους
παρευρισκομένους νά ψάλουν τόν Ἐθνικό μας Ὕμνο,
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ἐνῶ παράλληλα συνεχάρη καί τούς πιστούς γιά τήν
παρουσία τους στίς ἑόρτιες ἐθνικές ἐκδηλώσεις, ἀλλά
ἰδιαιτέρως τά παιδιά πού προσῆλθαν μέ τό μέγιστο
σύμβολο τῆς πατρίδος μας, τή Γαλανόλευκη ἀνά
χεῖρας, δίδοντας ἕνα ξεχωριστό μήνυμα πρός ὅλους
ὅσοι καπηλεύονται τά ἐθνικά μας συμφέροντα.
Μετά τό πέρας τῶν Λατρευτικῶν Ἐκδηλώσεων,
ἀκολούθησε ἡ κατάθεση Στεφάνων στό χῶρο τοῦ
Ἡρώου τῆς πόλεως καί ἡ καθιερωμένη παρέλαση μέ ἀντιπροσωπεῖες τμημάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ
Στρατοῦ, τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας
Ἐκπαιδεύσεως, ἀντιπροσωπειῶν τῶν Τοπικῶν Κοινοτήτων, τῶν Πολιτιστικῶν καί Ἀθλητικῶν Συλλόγων
ὅλης της ἐπαρχίας τοῦ Λαγκαδᾶ.
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Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάς
εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης

Μ

έσα σέ κατανυκτική ἀτμόσφαιρα,
ἐτελέσθησαν ὅλες οἱ ἱερές ἀκολουθίες
τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος στήν Ἱεράν
Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης. Ἀξίζει
νά σημειωθεῖ ὅτι, ὅπου χοροστατοῦσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, οἱ ναοί ἦσαν γεμάτοι ἀπό τήν προσέλευση τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι
προσέτρεχαν γιά νά προσευχηθοῦν, νά πάρουν
τήν εὐχή τοῦ Ποιμενάρχη τους καί νά ἀκούσουν
τά μεστά νοημάτων κηρύγματά του.
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Τήν Παρασκευήν 11 Ἀπριλίου 2014
ἐπραγµατοποιήθη ἡ ὑποδοχή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου καί Δικαίου Λαζάρου καί
ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη ὁ Μέγας Πανηγυρικός
Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα τοῦ
Ἁγίου Λαζάρου-Εὐαγγελισμοῦ. Τήν ἑπομένη, 12
Ἀπριλίου 2014, κυριώνυμον ἡμέρα τῆς ἑορτῆς
τοῦ Ἁγίου Λαζάρου, προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς
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Θείας Λειτουργίας στήν Ἱεράν Μονήν Παντοκράτορος-Μελισσοχωρίου.
Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 13 Ἀπριλίου 2014, χοροστάτησε στόν Ὄρθρον καί προεξῆρχε τῆς Θείας
Λειτουργίας στόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου
καί Ἁγίου Νεκταρίου Καβαλλαρίου. Τό ἑσπέρας
τῆς ἰδίας ἡμέρας χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία
τοῦ Νυμφίου στόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου
Λαγυνῶν.
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Τήν Μεγάλη Δευτέρα χοροστάτησε στήν
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς περιοχῆς τοῦ Ἁγίου
Βασιλείου, τή Μεγάλη Τρίτη στόν Ἱερόν Ναόν
Κοιμήσεως Θεοτόκου Λαγκαδᾶ καί τή Μεγάλη Τετάρτη, 16 Ἀπριλίου 2014, προεξῆρχε τῆς
Ἀκολοθίας τοῦ Εὐχελαίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ἁρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, στήν περιοχή τοῦ Μελισσοχωρίου καί
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στήν Ἀκολουθίαν τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου στόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου στήν ἴδια περιοχή.
Τό πρωί τῆς Μεγάλης Πέμπτης προεξῆρχε
τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου–Λητῆς. Τό
ἀπόγευμα χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τῶν
Παθῶν στόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίας
Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ. Στόν ἴδιο Ἱερόν Ναόν,
τήν ἑπομένην, Μεγάλη Παρασκευή πρωΐ, χοροστάτησε στήν Ἀκολουθίαν τῶν Μεγάλων Ὡρῶν
καί τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως. Ἐν
συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας μετέβη στόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Κωνσταντίνου καί
Ἑλένης στά Κοιμητήρια τῆς πόλεως Λαγκαδᾶ,
ὅπου καί ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία καί ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου ἐντός των Κοιμητηρίων.
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ πώς πολύς κόσμος ἔσπευσε
στά κοιμητήρια, γιά νά ψάλει τά ἐγκώμια καί ν’
ἀκολουθήσει τόν Ἐπιτάφιον στήν περιφορά ἐντός
τῶν κοιμητηρίων. Κατόπιν, ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη στό χῶρο τοῦ Παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας Ἄννης,
στήν εἴσοδο τῆς πόλεως, καί ἐτέλεσε ὑπαιθρίως
τήν Ἀκολουθίαν τῆς Ἀποκαθηλώσεως.
Τό ἀπόγευμα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 3
Μαΐου 2014, χοροστάτησε στήν Ἀκολουθίαν τοῦ
Ἐπιταφίου καί τῶν Ἐγκωμίων στόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ.
Τά πρόσωπα ὅλων ἦσαν θλιμμένα καί μέ ταπείνωση στέκονταν μπροστά στόν ἀνθοστόλιστον
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Ἐπιτάφιον. Τά μυροβόλα ἀρώματα τοῦ θυμιάματος πλημμύρισαν τόν Ἱερόν Ναόν καί ἔγιναν ἕνα
μέ τά ἀρώματα τῶν λουλουδιῶν ποῦ ἀγκάλιαζαν
τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ. «Ἡ Ζωή ἐν Τάφῳ…» καί
τά ἄλλα ἐγκώμια σκόρπισαν συγκίνηση στό πλή-
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ρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἀκολούθησε ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου, ὅπου μέσα σέ κατανυκτική
ἀτμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε καί ἡ συνάντηση
τῶν Ἐπιταφίων τῶν ἐνοριῶν τῆς πόλεως στήν
κεντρική πλατεία, ἡ ὁποία κυριολεκτικῶς κατε-
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κλύσθη ἀπό τόν κόσμο, πρός τόν ὁποῖο ὁ
σεπτός Ποιμενάρχης μας ἀπηύθυνε λόγους
ἀγάπης, πατρικές εὐχές καί κάλεσε τούς πιστούς νά δίδουν διαρκῶς ὁμολογία πίστεως
καί μαρτυρία Χριστοῦ, ὅπως τήν ἔδωσαν μέ
τή συγκλονιστική παρουσία τους αὐτή τή
μοναδική βραδιά του Ἐπιταφίου Θρήνου.
Τό Μεγάλο Σάββατο τό πρωΐ ὁ Σεβασμιώτατος προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας
Λειτουργίας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀσσήρου. Τό βράδυ
τῆς ἰδίας ἡμέρας προεξῆρχε τῆς Ἀκολουθίας
τῆς Ἀναστάσεως στόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν
Ναόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί κατόπιν
χοροστάτησε στόν ἀναστάσιμον Ὄρθρον καί
προεξῆρχε τῆς ἀναστασίμου Θείας Λειτουργίας.
Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας καί οἱ
ἱερεῖς, ἀφοῦ ἐνεδύθησαν τά ἄμφιά τους στό
Ἐπισκοπεῖον, ξεκίνησαν τήν πομπή πρός τόν
Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν προηγουμένων
τῶν χορῶν πού ἔψαλλαν τό «Ἀναστάσεως
ἡμέρα…».
Ἀκολούθησε ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης,
στόν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Ποιμενάρχης
μας μέ τή συμμετοχή τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Θερμῶν κ.κ. Δημητρίου καί ὅλου
του κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί
ἀνεγνώσθη τό Εὐαγγέλιον σέ 11 γλῶσσες,
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ανάμεσα σέ αὐτές τήν Ἑλληνική, τήν Ἀγγλική,
τήν Γαλλική, τήν Γερμανική, τήν Ἰταλική, τήν Ρουμάνικη, τήν Σέρβικη, τήν Ρώσικη, την Ὁμηρική,
τήν ἙβραΙκή καί τήν Ἀλβανική διάλεκτο. Μετά
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τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, δέχθηκε τίς πασχαλινές
εὐχές τῶν τοπικῶν ἀρχόντων καί τοῦ λαοῦ καί
διένειμε σέ ὅλους κόκκινα αὐγά, εὐχόμενος τήν
νικητήριο εὐχή «Χριστός Ἀνέστη».
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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
στήν Ἱερά Μονή Ἰβήρων διά τήν πανήγυριν τῆς εὑρέσεως τῆς
θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης

Μ

έ λαμπρότητα καί συμφώνως πρός τήν
Ἁγιορειτική Παράδοση ἑορτάσθη τήν
Τρίτη της Διακαινησίμου ἡ κατά θαυμαστόν τρόπον εὕρεσις τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος
τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης, στό Κάθισμα τῆς
Παναγίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη στό κατάμε-
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στο, ἀπό πιστούς καί προσκυνητές ἀπό ὅλο τόν κόσμο, καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἰβήρων, ὁ Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη στό
Καθολικό τῆς Μονῆς ὁ Πανηγυρικός Ὄρθρος καί ὁ
Ἁγιασμός καί κατόπιν ξεκίνησε ἡ Ἱερά Λιτάνευσις
τῆς Εἰκόνος τῆς Παναγίας στά κτήματα καί στά παρεκκλήσια τοῦ Μοναστηριοῦ, γιά νά καταλήξει στό
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Κάθισμα τῆς Μονῆς, τό Καθολικό τοῦ ὁποίου
εἶναι ὁ μόνος Ἱερός Ναός στόν ὁποῖο τελεῖται
ἡ Θεία Λειτουργία, ἐκτός του μοναστηριοῦ,
μέ τήν παρουσία τῆς Θαυματουργοῦ εἰκόνος
τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης.
Ἐν συνεχείᾳ, ἡ εἰκόνα μετεφέρθη στό
Ἁγίασμα, τό ὁποῖο εὑρίσκεται πλησίον του
καθίσματος, ὅπου σύμφωνα μέ τήν παράδοση τήν πρωτοτοποθέτησε ὁ μοναχός Γαβριήλ, ὅταν τήν ἔβγαλε ἀπό τή θάλασσα τό
1004, καί διενεμήθη τό ἀντίδωρο στούς πιστούς καί στούς προσκυνητές πού προσῆλθαν
εὐλαβικῶς, γιά νά λάβουν τή χάρη καί τήν
εὐλογία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἔμπροσθεν
τῆς μορφῆς τῆς ὁποίας διαγράφεται μία πλούσια δέσμη εὐγενῶν καί δυνατῶν αἰσθημάτων,
ἐνῶ ἡ αὐστηρή ἔκφραση τοῦ Ἱεροῦ Προσώπου Της, τονιζομένη ἀπό τήν ἐπιβλητική καί
καθηλωτική ματιά Της, προξενεῖ τό δέος.
Ἀμέσως μετά τή διανομή τοῦ ἀντιδώρου
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας ἡ
πομπή καί πάλι λιτανευτικῶς ἐπέστρεψε στήν
Ἱερά Μονή, ὅπου καί ἐτοποθετήθη στό Καθολικό της Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἰβήρων, πρίν
ἐπιστρέψει μετά ἀπό λίγες ἡμέρες, στό Ἱερό
Παρεκκλήσιό Της, ἀπό ὅπου καί φυλάττει
συνεχῶς τούς μοναχούς ἀλλά καί ὅλους τούς
εὐλαβεῖς χριστιανούς, μεσιτεύοντας πρός τόν
Υἱόν της καί Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν νά
μή στερήσει ποτέ ἀπό ὅλους τήν Χάριν καί
τό Ἔλεός Του. Ἀκολούθησε ἡ Παραδοσιακή
Ἁγιορείτικη Πανηγυρική τράπεζα.
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Ἐγκαίνια
Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Δρακοντίου

Σ

υμφώνως
μέ
τήν
προβλεπόμενη
ἐκκλησιαστική τάξη καί τή δέουσα λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἐτελέσθησαν
τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος τῆς Ἐνορίας τοῦ Δρακοντίου, τό Σάββατο
3 Μαΐου 2014, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννη.
Τήν παραμονή τῶν Ἐγκαινίων, ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας μετέφερε στόν ὑπό ἐγκαινιασμό
Ἱερό Ναό τά μαρτυρικά λείψανα καί τά ἐναπέθεσε
στό Ἅγιο Δισκάριο ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης, ὅπως
ὁρίζει ἡ ἐκκλησιαστική τάξη τῶν ἐγκαινίων, καί ἐν
συνεχείᾳ ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός
τῶν Ἐγκαινίων μέ τή συμμετοχή πολλῶν κληρικῶν
καί πλήθους πιστῶν.
Κατά τή διάρκεια τῆς Τελετῆς τῶν Ἐγκαινίων
ἀλλά καί τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας παρέστησαν μεταξύ του πολυαρίθμου πλήθους πιστῶν,
πού προσῆλθαν μέ κατάνυξη καί εὐλάβεια γιά νά
πάρουν μέρος προσευχόμενοι στό σπουδαῖο αὐτό
γεγονός τῆς περιοχῆς τοῦ Δρακοντίου ἀλλά καί γενικότερα της ἐπαρχίας καί τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ὁ Βουλευτής τῆς Ν.Δ. κ. Σάββας Ἀναστασιάδης,
ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Κεντρικῆς Μακεδονίας κ.
Φάνης Παπᾶς, ὁ Δήμαρχος Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης
Ἀναστασιάδης, ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς Κοινότητος Δρακοντίου, Μαθητές τῆς Πρωτοβάθμιας
Ἐκπαιδεύσεως καί τῶν Πολιτιστικῶν Συλλόγων μέ
τήν Ἑλληνική Σημαία καί διακριτικά λάβαρα ἀνά
χεῖρας.
Κατά τή διάρκεια τῆς ὁμιλίας του, πρό τῆς
ἀπολύσεως τῆς Πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας
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Λειτουργιᾶς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
ἀνεφέρθη ἐκτενῶς στή σημασία τῶν ἐγκαινίων ἑνός
Ναοῦ τῆς ὁποίας ἡ προβλεπόμενη τελετή ἔχει τίς
ρίζες της στήν παλαιά ἐποχή τοῦ Ἰσραήλ καί ἔχει ὡς
σκοπό τή σύνδεση τοῦ θείου μέ τό ἀνθρώπινο. Ὁ μέν
Θεός ὁρίζει πῶς νά εἶναι ὁ τόπος τῆς κοινῆς Μετανοίας καί τῆς Προσευχῆς εἰς τόν
Οὐρανό, οἱ δέ ἄνθρωποι προσφέρουν, συμβάλλουν καί συμμετέχουν
δημιουργώντας τίς προϋποθέσεις,
ὄχι μόνον της Θείας Λατρείας ἀλλά
καί τῆς ἀποδοχῆς τῆς χάριτος τοῦ
Θεοῦ.
Γιά ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους τά
ἐγκαίνια ἑνός Ναοῦ εἶναι ἡ ἀπαρχή
ἐκείνη πού μᾶς δίδεται, ὥστε νά
κάνουμε καί ἐμεῖς μία καινούργια
ἀρχή στή ζωή μας, ἕνα νέο ξεκίνημα, δημιουργώντας προϋποθέσεις εὐπρεποῦς ἀλλοιώσεως στήν
καρδιά μας, στό νοῦ καί στό εἶναι
μας ὁλόκληρο. Νά ὑποστοῦμε τήν
«πρός τά κρείττονα ἀλλοίωση», ἡ
ὁποία μας μεταμορφώνει καί μας
ὁδηγεῖ κοντά στόν Θεό ἀγιάζοντάς
μας.
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Ἡ ἔννοια τῆς ἀλλοιώσεως ἔχει
διπλή ἑρμηνεία. Πρῶτον εἶναι ἡ
ἀλλοίωση «ἐπί τά βελτίω», πού
δημιουργεῖ στόν ἄνθρωπο μεταμόρφωση καί ἀλλαγή πρός τό καλύτερο.
Ἀλλά μπορεῖ νά εἶναι καί «ἐπί τά
χείρω» πού ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στή
φθορά καί στό θάνατο.
Μέσα στήν Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ τό ἀπεργαζόμενο εἶναι ἡ
εὐτρεπεστάτη ἀλλοίωση. Ἔτσι, λοιπόν, καί ἐμεῖς σήμερα φεύγοντας
ἀπό τόν Ναό θά διαπιστώσουμε ὅτι
πήραμε κάτι τό διαφορετικό πού δέν
τό εἴχαμε. Αὐτό εἶναι ἡ Θεία Χάρις,
ἡ ὁποία μᾶς δίδεται γιά νά συνεισφέρουμε μέ τή βούληση καί τή συνέργειά μας ἔτσι ὥστε ὄχι μόνον νά
γίνουμε καλύτεροι ἀλλά κυρίως νά
πλησιάσουμε πιό κοντά στόν Θεό,
στήν ἀρετή καί στήν ἁγιότητα. Γιατί ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς εἶναι ἕνας
Ναός «Θεοχώρητος», πού μπορεῖ
νά ἐνοικήσει μέσα σέ αὐτόν ὁ ἴδιος
ὁ Θεός.
Γι’ αὐτόν τόν ἐγκαινισμό, αὐτή
τήν πνευματική ἀνακαίνιση, αὐτή τήν
ἀναγέννηση, πρέπει νά ἐργαστοῦμε
μέ ἀφορμή αὐτό τό σπουδαῖο γεγονός τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τῆς
Ἐνορίας τοῦ Δρακοντίου καί, ἄν τό
συνειδητοποιήσουμε πραγματικά
αὐτό, τότε θά καταλάβουμε πώς
δέν εἴμαστε κινούμενες μάζες καί
ἀριθμοί, ἀλλά εἴμαστε Ναοί τοῦ
«ἐν ἡμῖν ἐν οικοῦντος Ἁγίου Πνεύματος» ἔχοντας ἀποστολή καί κληρονομία ζωῆς αἰωνίου. Αὐτή τήν
ἀνακαινιστικήν χάριν τῶν Ἱερῶν
Ἐγκαινίων πού τελέσαμε πρέπει νά
τή δεχτοῦμε ὅλοι μέσα στήν καρδιά
μας καί νά ἀρχίσουμε τήν ἐσωτερική
ἀνακαίνισή μας, ὥστε νά γίνουμε σωστότεροι, ἁγιότεροι καί κυρίως νά
γίνουμε ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ μένοντας κοντά Του, ὥστε νά εἴμαστε
ὠφέλιμοι καί γιά τόν ἑαυτό μας ἀλλά
καί γιά τήν κοινωνία πού ζοῦμε καί
κινούμεθα.
Παίρνοντας ἀφορμή ἀπό τήν
παρουσία τῶν ἐκπροσώπων τοῦ
Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, τῆς
Περιφέρειας καί τῆς Τοπικῆς
Αὐτοδιοικήσεως, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας ἔκανε ἔκκληση
νά μελετηθεῖ ξανά τό θέμα τοῦ
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διορισμοῦ τῶν ἱερέων, διότι οἱ ἱερεῖς ἦταν αὐτοί
πού κάποτε, ἔχοντας τελειώσει κατά τό παρελθόν
τά λεγόμενα ἱεροδιδασκαλεῖα καί ἔχοντας τήν διπλή
ἰδιότητα τοῦ Ἱερέως ἀλλά καί τοῦ Δασκάλου, κράτη-
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σαν ἀναμμένη τήν φλόγα τῆς Πίστεως ἀλλά καί τῆς
Ἑλληνικῆς Παιδείας καί τῶν Γραμμάτων.
Πρέπει νά στηριχθῇ ὄχι μόνον ἡ ἐπαρχία μας ἀλλά
καί πολλά ἄλλα μέρη τῆς Πατρίδος μας. Δυστυχῶς,
λόγῳ τῶν καταστάσεων τῆς κρίσεως πού ἐπικρατεῖ,
φτάνουμε σέ σημεῖο σήμερα νά μήν ἔχουμε Ἱερεῖς γιά
νά καλύψουμε τά κενά πού δημιουργοῦνται στά χωριά
καί στίς ἐνορίες, ἐνῶ ἀντιθέτως διορίζουμε διδασκάλους τοῦ κορανίου ἀναπτύσσοντας μέ γοργό ρυθμό
μέσῳ αὐτοῦ τοῦ τρόπου τίς μειονότητες εἰς βάρος
μας, πού δυστυχῶς μας ὁδηγοῦν ἀπό πλειοψηφία
Ὀρθοδόξων νά γίνουμε μειοψηφία.
Οἱ ξένες δυνάμεις ἔχουν τή δική τους στρατηγική
καί κάνουν τά δικά τους προγράμματα. Ἐμεῖς πρέπει
νά μήν ἀδιαφοροῦμε καί νά ὀργανώσουμε σέ σωστές
βάσεις ὅλα αὐτά τά θέματα πού ἔχουν σχέση μέ τήν
παιδεία καί τήν ἀγωγή ἔχοντας ὡς προτεραιότητα καί
ὑποχρέωση νά ὑπερασπίσουμε καί νά κρατήσουμε
ἀναλλοίωτη τήν παράδοσή μας, παίρνοντας διδάγματα ἀπό τήν στάση καί τόν τρόπο ζωῆς τῶν προγόνων μας, οἱ ὁποῖοι μέ τό αἷμα καί τή θυσία τους
ὑπερασπίστηκαν τά ἐθνικά μας συμφέροντα καί τά
συμφέροντα τοῦ τόπου μας.
Καταλήγοντας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης συνεχάρη
ἰδιαιτέρως τόν ἐφημέριο τῆς ἐνορίας τοῦ Δρακοντίου,
Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἰωάννη Σημαδόπουλο γιά τήν
προσφορά, τήν προσπάθεια καί τόν συνεχή καί ἄοκνο
ἀγώνα πού ἐπιτελεῖ στήν ἐνορία τοῦ Δρακοντίου, καθώς καί ὅλους ὅσοι συνέβαλαν τά μέγιστα, ἐμφανῶς
καί ἀφανῶς, ὅλα αὐτά τά χρόνια γιά νά ὁδηγηθοῦμε
στή σημερινή μεγάλη ἡμέρα τῆς πνευματικῆς ἀναψυχῆς
τῶν Ἐγκαινίων τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος-Δρακοντίου.
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Ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
εἰς τό Γενικό Λύκειο Λαγκαδᾶ

Τ

ό πρωί τῆς 9ης τοῦ μηνός Μαΐου 2014 καί μέσα
στό πλαίσιό τῶν ποιμαντικῶν του ἐπισκέψεων,
ἐν ὄψει τῶν ἐπικείμενων προαγωγικῶν καί πανελληνίων ἐξετάσεων γιά τό σχολικό ἔτος 2013-2014,
ἡ ἔναρξη τῶν ὁποίων θά πραγματοποιηθῇ σέ λίγες
ἡμέρες, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης ἐπεσκέφθη τό Γενικό Λύκειο Λαγκαδᾶ.
Τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας ὑπεδέχθησαν
μέ ἰδιαίτερη ἐγκαρδιότητα καί μέ αἰσθήματα ἀληθινῆς
φιλοξενίας ὁ Διευθυντής τοῦ Γενικοῦ Λυκείου κ.
Ἀθανάσιος Φυλάκης, οἱ Καθηγητές καί οἱ μαθητές
τῶν Λυκείων, καθώς καί ἐκπρόσωποι τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Δυτικῆς Θεσσαλονίκης, τῆς Τοπικῆς
Αὐτοδιοικήσεως καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας.
Κατά τή διάρκεια τῆς παραμονῆς του στό σχολικό
συγκρότημα, ὁ Σεβασμιώτατος κ.κ. Ἰωάννης ἐτέλεσε
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Ἀρτοκλασία στό Ἱερό Παρεκκλήσιο πού ὑπάρχει στόν
προαύλιο χῶρο καί τιμᾶται εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἅγιο
Χριστοφόρο, ἀναπέμποντας παράλληλα δέηση ὑπέρ
ἐπιτυχίας στίς πανελλήνιες καί προαγωγικές Ἐξετάσεις
καί ὑπέρ εὐοδώσεως καί ἐνισχύσεως τῶν εὐγενῶν
ὁραματισμῶν ὅλων των νέων τῆς ἐπαρχίας μας.
Ἀπευθυνόμενος στή σύντομη ὁμιλία του πρός
τούς μαθητές τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως
τῆς ἐπαρχίας μας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας ἐξέφρασε τή χαρά καί τήν ἱκανοποίησή του γιά
τό γεγονός ὅτι σήμερα εἶναι ἀνάμεσα στά παιδιά
πού εἶναι τό μέλλον τοῦ τόπου καί τῆς ἐπαρχίας
μας, τονίζοντας ὅτι ὁ καθείς ἀπό αὐτούς εἶναι ἕνας
ξεχωριστός ἄνθρωπος ἔχοντας μέσα του ἕνα δυνατό
χαρισματικό στοιχεῖο πνευματικῆς δωρεᾶς καί μέσῳ
αὐτοῦ του στοιχείου μπορεῖ καί ἔχει δυνατότητες νά
γίνεται καλύτερος. Συμβούλεψε παράλληλα τούς μα-
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θητές νά μήν ἀφήνουν κανέναν νά τσακίσει τά φτερά
τοῦ θάρρους καί τοῦ ἐνθουσιασμοῦ τους, νά διατηρήσουν μέσα τους τόν ὁραματισμό καί τήν ἐλπίδα
καί, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θά δοῦν ὅτι μποροῦν
νά καταφέρουν ἐκεῖνα πού γιά τήν ἀνθρώπινη λογική
εἶναι ἀκατόρθωτα.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφερόμενος στόν Ἅγιον Χριστοφόρον, ἡ μνήμη τοῦ ὁποίου τιμᾶται σήμερα, τόνισε
ὅτι μᾶς θυμίζει τί πρέπει νά εἴμαστε καί τί πρέπει νά
ἔχουμε στήν καρδιά μας, στό νοῦ καί στή σκέψη μας.
Πρέπει νά εἴμαστε ὅλοι «Χριστοφόροι» καί φορεῖς
τῆς ἀγάπης καί τοῦ μηνύματος τῆς εἰρήνης καί ὄχι
ὅλων των ἄλλων κακῶν πού δυστυχῶς μαστίζουν
τήν κοινωνία μας.
Στή συνέχεια τῆς ὁμιλίας του καί μέ τήν ἰδιότητα
τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ὁ Σεβασμιώτατος κ.κ. Ἰωάννης
ἔδωσε δύο συμβουλές. Τό πρῶτο πράγμα πού εἶναι
ἀνασταλτικός παράγοντας στήν ἐπιτυχία καί ὀφείλει
ὁ μαθητής νά προσέξει εἶναι τό ἄγχος καί τό ἔντονο
στρές, τά ὁποῖα ἔχουν τήν ἰδιότητα νά ἐπιδροῦν στό
νευρικό σύστημα καί στίς λειτουργίες τοῦ ἐγκεφάλου,
μέ ἀποτέλεσμα ὁ ἄνθρωπος νά μήν μπορεῖ νά σκεφθεῖ
καί νά συνθέσει αὐτό πού ξέρει μέ τό γνωστικό
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ἀντικείμενο πού καλεῖται νά προσδιορίσει. Δεύτερον,
τήν ὥρα τῶν ἐξετάσεων νά μήν ἔχουν οἱ μαθητές τήν
ἀγωνία καί τήν ψυχολογία τοῦ ἐξεταζομένου, ἀλλά νά
ἔχουν τήν ψυχολογία τοῦ διδάσκοντος. Αὐτό θά βοηθήσει νά ξεφύγουν ἀπό τή λεπτομέρεια τοῦ ἐξεταστῆ
καί, ἔχοντας ἕνα συντελεστή μεγαλύτερης ἠρεμίας,
θά ἔχουν τή δυνατότητα νά ξεφύγουν. Τούς προέτρεψε παράλληλα νά μήν ἀφήνουν ποτέ νά μπει μέσα
στήν σκέψη τους ἡ ἀπελπισία καί ἡ ἀπογοήτευση.
Νά εἶναι αἰσιόδοξοι καί νά ἔχουν βεβαία τήν ἐλπίδα
τους στόν Κύριο, ὥστε νά μπορέσουν νά ἔχουν ἕνα
ἐπιτυχές ἀποτέλεσμα.
Εὐχήθηκε, ἐπίσης, σέ ὅλους νά ἔχουν πρῶτα καί
πάνω ἀπό ὅλα ψυχική καί σωματική ὑγεία, ἔχοντας
μέσα τους πίστη στόν Θεό καί νά ἐκπληρώσουν ὅλα
τά ὄνειρά τους, νά τά δοῦν πραγματοποιούμενα, νά
κάνουν ὡραῖες χριστιανικές οἰκογένειες, χρήσιμες καί
πρότυπες μέσα στήν ἑλληνική κοινωνία. Ἀκολούθως,
τούς παρότρυνε πρίν ξεκινήσουν γιά ὁποιαδήποτε
ἐξεταστική δοκιμασία νά κάνουν τόν Σταυρό τους,
νά ἐπικαλοῦνται τό ὄνομα τοῦ Κυρίου καί νά κάνουν
τήν προσευχή τους ἐμπιστευόμενοι τήν ἀγωνία τους
στήν πρόνοια καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.
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Ἑόρτιοι Ἐκδηλώσεις πρός τιμήν
τῶν Θεσσαλονικέων Ἁγίων Ἰσαποστόλων καί Φωτιστῶν τῶν Σλάβων
Κυρίλλου καί Μεθοδίου

Τ

ριήμερον λατρευτικῶν
καί πολιτιστικῶν
ἐκδηλῶσεων πρός
τιμήν τῶν δύο μεγάλων
Θεσσαλονικέων
Ἁγίων
Ἰσαποστόλων καί Φωτιστῶν
τῶν Σλάβων, Κυρίλλου καί
Μεθοδίου, διοργάνωσε ἡ
Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης κατά τό
χρονικόν διάστημα 09 μέ 12
Μαΐου 2014.
Οἱ ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν μέ τόν Ἀρχιερατικό
Ἑσπερινό τῶν Ἐγκαινίων
τοῦ
νεόδμητου
καί
περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ
τῆς Παναγίας Παρθένου
καί τῶν Ἁγίων Κυρίλλου
καί Μεθοδίου Περιβολλακίου, τό ἀπόγευμα τῆς 9ης
Μαΐου ἐ.ἔ., ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης μετέφερε
στόν ὑπό ἐγκαινιασμό Ἱερό Ναό τά μαρτυρικά λείψανα, τά ὁποῖα καί ἐναπέθεσε εἰς τήν Ἁγία Τράπεζα τοποθετώντας τά ἐπί τοῦ Ἁγίου Δισκαρίου, ὅπως ὁρίζει
ἡ ἐκκλησιαστική τάξη τῶν ἐγκαινίων, ψάλλοντας τήν
εἰδική Ἀκολουθία τῆς ὑποδοχῆς τῶν Λειψάνων ἡ
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ὁποία περιέχει Μαρτυρικά
τροπάρια, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ
Βήματος.
Ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη
ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός
Ἑσπερινός των Ἐγκαινίων
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Φιλαδελφείας κ.κ. Μελίτωνος καί συγχοροστατούντων τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Πατάρων κ.κ.
Ἰωσήφ καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου.
Κατά τή διάρκεια τοῦ
Ἑσπερινοῦ, ὁ ὁποῖος
ἐτελέσθη μέ τή συμμετοχή πολλῶν κληρικῶν καί
πλήθους πιστῶν, μετεφέρθη καί ἐτέθη εἰς προσκύνησιν ἡ ἐφέστιος καί θαυματουργός εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Βηματάρισσας,
ἡ ὁποία φυλάσσεται εἰς τόν
Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου-Λαγκαδᾶ καί ἔχει
ἔρθει ἀπό τίς ἀλησμόνητες Πατρίδες καί συγκεκριμένα ἀπό τίς Σαράντα Ἐκκλησίες, ἐνῶ παρέστησαν
μεταξύ των ἄλλων ὁ Δήμαρχος Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης
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Ἀναστασιάδης, ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς Κοινότητος Περιβολακίου καί τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου
Λαγκαδᾶ, καθώς καί τῶν πολιτιστικῶν συλλόγων
τῆς περιοχῆς.
Κατά τή διάρκεια τῆς ὁμιλίας του, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ.κ. Μελίτων
ὁμίλησε ἐπικαίρως, ἀναφερόμενος, μέ τόν μεστό
καί γεμάτο θεολογικά νοήματα λόγο του, εἰς τήν
ἑβδομάδα τήν ὁποία διανύουμε καθώς καί στή σημασία καί τή σπουδαιότητα πού ἔχουν, ὄχι μόνον γιά
κάθε τοπική Ἐκκλησία, ἀλλά καί γιά ὁλόκληρη τήν
Οἰκουμένη, τά Ἐγκαίνια ἕνος νέου Ἱεροῦ Ναοῦ.
Στήν σύντομη προσλαλιά του, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
κ.κ. Ἰωάννης ἀνεφέρθη στή μοναδική καί ξεχωριστή
ἀτμόσφαιρα τῆς χαρᾶς πού ζοῦμε σήμερα, ἡ ὁποία
ξεκινάει μέ τόν Ἑσπερινό των Ἐγκαινίων τοῦ πανσέπτου Ναοῦ καί ἡ ὁποία εἶναι μία στιγμή ἰδιαιτέρας
σημασίας γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία.
Ὁ Ἱερός αὐτός Ναός ἀποτελεῖ τεκμήριο τῆς
ἀγάπης ὅλων μας, πρός τά πρόσωπα τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου καί τῶν Μεγάλων Ἁγίων Κυρίλλου καί
Μεθοδίου, οἱ ὁποῖοι πραγματικά ἐπετέλεσαν ἕνα
ἔργο ἰσοστάθμιο τοῦ ἔργου τῶν Ἁγίων Ἀπόστολων,
ὅταν ἐστάλησαν ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο
εἰς τούς λαούς τῶν Σλάβων, ἀλλάζοντας ταυτοχρόνως τόν ροῦ, τήν πορεία καί τήν ἱστορία ὄχι μόνον
τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης ἀλλά καί ὁλοκλήρου τοῦ
κόσμου.
Ἐν συνεχείᾳ, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιωτάτο
Μητροπολίτη Φιλαδελφείας κ.κ. Μελίτωνα καί τόν
Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Πατάρων κ.κ. Ἰωσήφ, οἱ
ὁποῖοι μέ τήν παρουσία τους στίς ἑόρτιες ἐκδηλώσεις
τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, μᾶς μεταφέρουν τήν
εὐλογία τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἀπό
ὅπου ξεκίνησαν τό θεάρεστο καί μεγάλο πνευματι-
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κό ἱεραποστολικό ἔργο τους οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καί
Μεθόδιος.
Τό Σάββατον, 10 Μαΐου ἐ.ἔ., ἐτελέσθησαν ἀπό τούς
Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Φιλαδελφείας κ.κ.
Μελίτωνα, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννην
καί τούς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους Θεουπόλεως
κ.κ. Παντελεήμονα, Θερμῶν κ.κ. Δημήτριον καί Πατάρων κ.κ. Ἰωσήφ, μέ ἰδιαίτερη μεγαλοπρέπεια καί
συμφώνως πρός τήν προβλεπόμενη ἐκκλησιαστική
τάξη τά ἐγκαίνια τοῦ πανσέπτου καί περικαλλοῦς
Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων
Κυρίλλου καί Μεθοδίου-Περιβολακίου, καθώς καί
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τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου, τό ὁποῖο εὑρίσκεται ἐντός
του Ἱεροῦ Ναοῦ καί τό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο εἰς
τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου.
Τό πρωί τοῦ Σαββάτου, 10 τοῦ μηνός Μαΐου ἐ.ἔ.,
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς
καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης ἐκόμισε ἀποτμήματα τῶν
λειψάνων τῶν Μαθητῶν τῶν Ἁγίων, τά ὁποῖα καί
ἐναπέθεσε πρός προσκύνησιν τῶν πιστῶν, δίπλα
στά λείψανα τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου,
καί ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ.κ. Μελίτωνος, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, στό τέλος τῆς
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ὁποίας ξεκίνησε ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ.
Ὁ Ἱερός Ναός ἦταν γεμάτος ἀπό πιστούς, πού
προσῆλθαν ἀπό νωρίς, γιά νά παρακολουθήσουν
μέ τήν δέουσα κατάνυξη καί εὐλάβεια τά τελούμενα τῆς Ἀκολουθίας, εὐχαριστώντας τόν Πανάγαθο
Θεό πού τούς ἀξίωσε νά ζήσουν ἀπό κοντά αὐτή τή
μοναδική καί ξεχωριστή ἡμέρα στόν Ἱερό αὐτό Ναό,
πού ἀποτελεῖ ἕνα πραγματικό κόσμημα γιά τήν Τοπική μας Ἐκκλησία, καθώς καί καρπό πίστεως καί
ἀγάπης ὅλων ἐκείνων πού μέ τίς προσωπικές τους
θυσίες βοήθησαν στήν ἀποπεράτωσή του.
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Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας τῶν Ἐγκαινίων
ἐτελέσθη ἡ Πρώτη Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας
κ.κ. Μελίτωνος καί συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου καί τῶν
Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων
Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεήμονος, Θερμῶν κ.κ. Δημητρίου καί Πατάρων κ.κ.
Ἰωσήφ.
Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης ἀνεφέρθη
στή ζωή τῆς Ἁγίας μας
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι
ἡ ζωή τῆς Ἀναστάσεως καί
τῆς χαρᾶς, πού πηγάζει ἐκ
τοῦ τάφου ἀπό τόν ὁποῖο ὁ
Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός μέ τόν θάνατό Του συνέτριψε τόν θάνατο, κατήργησε τή φθορά ἀφήνοντας
ταυτοχρόνως νά ἀνατείλει μία καινούργια ἀνέσπερος
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ἡμέρα γεμάτη ἀπό τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Τό
φῶς τῆς Ἀναστάσεως εἶναι ἐκεῖνο πού φωτίζει ἀπό
τότε τήν πορεία τῆς Ἐκκλησίας μας καί αὐτό τό
φῶς εἶδε καί ἔζησε πρώτη ἡ
Παναγίας μας, ἡ ὁποία εἶναι
ἐκείνη πού πραγματικά μεταφέρει στή ζωή μας τήν
παρηγορία αὐτῆς τῆς χαρᾶς
καί τῆς ἀφθαρσίας τῆς δικῆς
μας σωτηρίας. Αὐτό τό ἴδιο
φῶς ἐφώτισε καί τούς δύο
Μεγάλους Θεσσαλονικεῖς
Ἰσαποστόλους Ἁγίους Κύριλλον καί Μεθόδιον καί
μετέφεραν τό φῶς τοῦ
Εὐαγγελίου εἰς τούς λαούς
τῶν Σλάβων.
Ἡ
σημερινή
ἡμέρα
ἀποτελεῖ σταθμό πνευματικό γιά τήν τοπική μας
Ἐκκλησία, διότι τιμοῦμε
Ἐκείνη
πού
ἐτίμησε
ὁλόκληρο το ἀνθρώπινο γένος, καθώς καί ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μέ τό ἔργο τους
ἄλλαξαν τόν κόσμο μεταφέροντας στίς χῶρες τῶν
Σλάβων τά γράμματα, τόν πολιτισμό καί τό μήνυμα
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τοῦ Εὐαγγελίου. Στή συνέχεια τῆς ὁμιλίας του, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ κ.κ. Ἰωάννης
ἀνεφέρθη συγκινημένος στά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου-Θεσσαλονίκης
πού ἐτελέσθησαν τήν ἴδια ἡμέρα, πρίν 29 ἔτη, ἀπό
τόν μακαριστό Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα Χρυσοφάκη. Τήν χρονική ἐκείνη περίοδο ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἦταν ὁ Ἱερατικός
Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ.
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Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος ὑπῆρξαν οἱ μεγάλες καί ἀνεπανάληπτες μορφές, πού ἀπεστάλησαν
ἀπό τόν Πατριάρχη Φώτιο, γιά νά ἐκπροσωπήσουν
ἐπαξίως τό μέγεθος τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς
μέ ἀρωγό τή Θεολογία καί τήν Ἐκκλησιολογία, τήν
ὁποία καί ὑπηρέτησαν μέ ζῆλο. Γι’ αὐτό καί ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἡμέρα χαρᾶς τῆς πίστεώς μας,
ἡ ὁποία μᾶς καλεῖ νά ἐγκαινιάσουμε τούς ἑαυτούς
μας, ἐγκαταλείποντας τό παρελθόν τῆς ἁμαρτίας. Τά
σημερινά ἐγκαίνια εἶναι ἀνάγκη νά ἀποτελέσουν τήν
ἀφορμή γιά τήν προσωπική μας ἐν Χριστῷ ἀνακαίνιση
καί ἀναγέννηση. Δραττόμενοι τῆς εὐκαιρίας ἄς
ἀγαπήσουμε τή ζωή τῆς πνευματικῆς εὐωδίας καί
χάριτος αἰσθανόμενος καθείς ἀπό ἐμᾶς ὅτι εἶναι ἕνας
θεοχώρητος Ναός. Ὑπό αὐτή τήν προϋπόθεση, θά
καταφέρουμε νά ζοῦμε μία ζωή χριστοκεντρική καί
γεμάτη φῶς.
Στό τέλος τῆς ὁμιλίας του ὁ Σεβασμιώτατος δέν
παρέλειψε νά εὐχαριστήσει καί νά μνημονεύσει ὅλους
ἐκείνους πού ἐργάστηκαν καί ἐκοπίασαν γιά τήν
ἀνέγερση αὐτοῦ του Ναοῦ, μέ πρῶτο τόν προκάτοχό του Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ Σπυρίδωνα, ὁ ὁποῖος
εἶχε θεμελιώσει τόν Ἱερό Ναό καί εἶχε ξεκινήσει τήν
ἀνέγερση τοῦ κάτω τμήματος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί
τμήματος τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου. Ἐν συνεχείᾳ, εὐχαρίστησε τούς παριστάμενους Ἀρχιερεῖς Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεήμονα,
Θερμῶν κ.κ. Δημήτριο καί Πατάρων κ.κ. Ἰωσήφ, διότι προσῆλθαν γιά νά λάβουν μέρος σέ αὐτήν τήν
σπουδαία χαρά τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Ιδιαιτέρως δέ εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φιλαδελφείας κ.κ. Μελίτωνα, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν
εὐγενῆ καλοσύνη νά προσέλθει καί νά προεξάρχει
τῶν Ἐγκαινίων. Γιά τόν λόγο αὐτό, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας τοῦ ἀπένειμε τήν ἀνώτατη τιμη-
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τική διάκριση τῆς Μητροπόλεως, τόν
Σταυρό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί
τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, ὡς
ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης.
Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Πανηγυρικῆς
Θείας Λειτουργίας ἐκ μέρους τῶν παρισταμένων Ἀρχιερέων, ὁμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας
κ.κ. Μελίτων, ὁ ὁποῖος καί εὐχαρίστησε
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας
ἀναφερόμενος στήν εὐτυχῆ συγκυρία τῆς
σημερινῆς ἡμέρας, καθώς σάν σήμερα ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας πρίν
ἀπό τέσσερα χρόνια εἶχε ἐκλεγεῖ Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης.
Ὡς ἔνδειξη εὐχαριστίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ.κ.
Μελίτων τοῦ προσέφερε ἕνα ὁμόφορο
καί ἕνα πετραχήλι, τά ὁποῖα τοῦ εἶχε
δωρίσει, ὅταν ἦταν διάκονος, ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Σάρδεων Μάξιμος
καί τά ὁποῖα ἀνῆκαν στούς μακαριστούς
Πατριάρχες Ἰωακείμ Γ΄ καί Μάξιμο Ε΄.
Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 10 τοῦ
μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., ἐτελέσθη μέσα σέ
ἑόρτιο καί λαμπρό κλίμα ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός της
ἑορτῆς τῶν Ἁγίων, εἰς τόν νεοεγκαινιασμένο Ἱερό Ναό τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ.κ.
Μελίτωνος καί συγχοροστατούντων τῶν
Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεήμονος καί Ἀμορίου κ.κ.
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Νικηφόρου, καθώς καί τοῦ ἐπιχώριου Μητροπολίτου
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου.
Ἔτσι, μέ τήν δέουσα λαμπρότητα καί μέσα στό
ἑόρτιο κλίμα τῆς Ἀναστάσιμης περιόδου πού διανύουμε, συνεχίστηκαν οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῆς
Ἱερᾶς Μητρόπολεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης,
πρός τιμήν τῶν δύο Μεγάλων Θεσσαλονικέων Ἁγίων
Ἰσαποστόλων καί Φωτιστῶν τῶν Σλάβων, Κυρίλλου
καί Μεθοδίου.
Ἐπίκεντρο τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων ἦταν ὁ
Πάνσεπτος καί Περικαλλής, νεοεγκαινιασμένος Ἱερός
Ναός τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου τῆς ἐνορίας τοῦ Περιβολακίου.
Κατά τή διάρκεια τῆς ὁμιλίας του πρός τό
εὐσεβές ἐκκλησίασμα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ ἀνεφέρθη ἐκτενῶς στό βίο καί τό
ἱεραποστολικό ἔργο καθώς καί στήν προσωπικότητα τῶν δύο μεγάλων Θεσσαλονικέων Ἁγίων, Κυρίλλου καί Μεθοδίου, οἱ ὁποῖοι ἄλλαξαν τό ροῦ
τῆς ἱστορίας ὄχι μόνον της Εὐρώπης ἀλλά καί τοῦ
κόσμου ὁλοκλήρου μεταφέροντας στίς χῶρες τῶν
Σλάβων τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου, τά γράμματα
καί τόν πολιτισμό.
Τήν κυριώνυμον ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη λαμπρό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου καί συλλειτουργούντων τῶν
Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεήμονος, ὁ ὁποῖος καί χοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρον,
Θερμῶν κ.κ. Δημητρίου, Πατάρων κ.κ. Ἰωσήφ καί
Ἀμορίου κ.κ. Νικηφόρου.
Κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη
καί ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ Πορφυρίου Κατάγκ,
Φοιτητοῦ τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς
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Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ., καταγομένου ἐκ τῆς χώρας
τοῦ Κογκό, ὁ ὁποῖος εἰσέρχεται στόν ἔγγαμο κλῆρο
τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ὡς ἄμισθος κληρικός.
Στή ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης, ἀνεφέρθη
ἐκτενῶς στούς τιμωμένους Ἁγίους, πού εἶναι βλαστοί τῆς πόλεως τῆς Θεσσαλονίκης καί οἱ ὁποῖοι
ἀνατρεφόμενοι «ἐν Πνεύματι καί Νουθεσίᾳ Κυρίου»,
κατάφεραν, ὅταν ἀπεστάλησαν ἀπό τό Σεπτό ἡμῶν
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἐπί Πατριαρχίας τοῦ Ἱεροῦ
Φωτίου τοῦ Μεγάλου, μέ τό ἔργο πού ἐπετέλεσαν
καί πού εἶναι ἔργο ἰσοστάθμιον μέ τό ἔργο τόν Ἁγίων
Ἀποστόλων, νά κτίσουν Ἱερούς Ναούς, νά μεταφέ-
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ρουν τό μήνυμα τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί νά διδάξουν τά γράμματα καί τόν πολιτισμό στίς χῶρες
τῶν Σλάβων, σεβόμενοι κυρίως καί πρωτίστως τήν
ἰδιοπροσωπία τῶν λαῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.
Παίρνοντας ἀφορμή ἀπό την ἀκουσθεῖσα
Εὐαγγελική Περικοπή, ὁ Σεβασμιώτατος Λαγκαδᾶ
τόνισε ὅτι ζοῦμε σήμερα σέ μία πολυανθρώπινη
ἀλλά ταυτόχρονα καί ἀκοινώνητη πολιτεία. Ἐκεῖνος
πού στέκεται δίπλα μας καί εἶναι πάντοτε κοντά
μας εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἀναστάς Κύριος, ὁ

60

ὁποῖος Ἔρχεται καί μᾶς χαρίζει μέ τήν ἀγάπη Του
τήν ἐμπειρία τῆς Καινῆς Κτίσεως.
Ἀπευθυνόμενος, ἐν συνεχείᾳ, στόν νεοχειροτονούμενο Διάκονο π. Πορφύριο, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ κ.κ. Ἰωάννης τόν προέτρεψε
νά φροντίζει σέ ὅλη του τή ζωή νά σέβεται τό πρόσωπο τοῦ συνανθρώπου του καί πάντοτε νά βοηθεί τούς ἀδελφούς του μέσα ἀπό τήν διακονία του
στήν Ἐκκλησία, ἔτσι ὥστε ὁ καθένας νά μπορεί νά
πορεύεται μέ αἰσιοδοξία καί νά ἀναπαύεται ψυχικά
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καί μέσῳ αὐτοῦ τοῦ τρόπου νά γίνεται κοινωνός
καί μέτοχος της χαρᾶς πού δίδει ἡ Ἐκκλησία καί οἱ
Ἅγιοί μας, κρατώντας συνεχῶς μέσα του ἀναμμένη
τήν φλόγα τῆς ἀγάπης πρός τόν Κύριο καί τόν
ἀδελφό του.
Δυστυχῶς ἡ κοινωνία στήν ὁποία ζοῦμε σήμερα, εἶναι ἕνα σύνολο πού χαρακτηρίζεται διά τό
ἀκοινώνητο του βίου τῶν ἀνθρώπων. Ὁ ἕνας δέν
ζεῖ τόν πόνο τοῦ ἄλλου, ὁ ἕνας δέν ζεῖ τή χαρά
τοῦ ἄλλου, ὁ ἕνας δέν ζεῖ τή δοκιμασία τοῦ ἄλλου.
Καταργοῦμε συνεχῶς τήν ἔννοια τῶν προσώπων καί
ζοῦμε ἀποκλειστικῶς μέ τήν ἔννοια τοῦ ἀτόμου, μέ
ἀποτέλεσμα νά ἔχουμε ἐγωκεντρικές συμπεριφορές,
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πού ὁδηγοῦν στίς συγκρούσεις, πού ὁδηγοῦν στήν
ἀπαξίωση καί στήν κατάργηση τῆς μοναδικότητας
πού ἔχει ζωή τοῦ ἀνθρώπου.
Ἐν συνεχείᾳ, τόνισε τό γεγονός ὅτι ἡ ζωή τῆς
Ἐκκλησίας μας εἶναι ἡ ζωή τῶν Ἁγίων μας, οἱ ὁποῖοι
εἶναι καί οἱ γνήσιοι ἐκφραστές της, καί ὄχι αὐτό
πού βλέπουμε ἐξωτερικῶς καί πού πολλές φορές
μπορεῖ νά μᾶς προβληματίσει, νά μας ταλανίσει ἤ
νά μᾶς δημιουργει αἰωρούμενες ἀπορίες ὑπαρξιακές
καί συμβατές μέ τήν καθημερινότητά μας.
Αὐτούς τοῦ Ἁγίους, προέτρεψε τόν π. Πορφύριο, νά ἔχει ὡς πρότυπο στή διακονία του μέσα
στήν Ἐκκλησία καί μέ τή βοήθεια αὐτῶν τό ἔργο
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του νά εἶναι πάντοτε ἔργο ἱεραποστολικό, καρπός
τοῦ ὁποίου εἶναι καί ὁ ἴδιος, προερχόμενος ἀπό
οἰκογένεια Προτεσταντῶν.
Γνωρίζοντας τήν μόνη ἀληθινή πίστη καί τό φῶς
τοῦ Εὐαγγελίου σέ μικρή ἡλικία καί μέ τή βοήθεια τῶν σήμερα τιμωμένων Μεγάλων Ἁγίων τῆς
Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας, Κυρίλλου καί Μεθοδίου,
πού ὑπηρέτησαν μέ τόσον ζῆλο, αὐταπάρνηση καί
ἀγάπη στή διακονία τοῦ Εὐαγγελίου, τοῦ εὐχήθηκε
νά συνεχίσει νά ὑπηρετεῖ τό μεγάλο ἔργο πού κάνει
ἡ Ἐκκλησία μας μέ τήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή της,
φέροντας τή σφραγίδα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί
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τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου.
Πρό τῆς Ἀπολύσεως τῆς Πανηγυρικῆς
Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, ἐτελέσθη
Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν
θυμάτων τῆς Γενοκτονίας τῶν Ποντίων.
Κατά τή διάρκεια τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Μνημόσυνου πού ἐτελέσθη, μεταξύ των πολλῶν Ποντίων
ἀδελφῶν μας, πού βρίσκονται στήν περιοχή τοῦ Περιβολακίου, παρέστη καί ὁ Πρόεδρος τῆς Ἰμβριακῆς
Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θράκης, κ. Παῦλος Σταματίδης. Ἀξίζει νά ἀναφέρουμε ὅτι πολλοί κάτοικοι τῆς
ἐπαρχίας μας ἕλκουν τήν καταγωγή τους καί ἀπό
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τόν Ἱστορικό Πόντο ἀλλά καί ἀπό τήν Μικρά Ἀσία,
δύο δηλαδή μαρτυρικῶν τόπων πού κοινό σημεῖο
τους ἦταν ἡ Ὁμολογία τῆς Πίστεως, πού εἶχαν οἱ
πρόγονοί μας οἱ ὁποῖοι προτίμησαν νά χάσουν τά
πάντα, ἀκόμα καί νά θυσιάσουν τήν ἴδια τούς τή ζωή,
χωρίς ὅμως νά προδώσουν ποτέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη
τους καί τήν Πατρίδα μας, κερδίζοντας παράλληλα
τήν ἀθανασία καί τή ζωή τῆς Ἀναστάσεως.
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Μέ τόν μεθεόρτιο Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό, ὁ ὁποῖος
ἐτελέσθη τό ἀπόγευμα τῆς 11ης τοῦ μηνός Μαΐου ἐ.ἔ.,
ἡμέρα μνήμης τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου εἰς τό
Ἱερό Προσκύνημα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί τῶν
Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου–Δερβενίου, κορυφώθηκαν οἱ ἑόρτιες λατρευτικές ἐκδηλώσεις πού διορ-
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γάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί
Ρεντίνης πρός τιμήν τῶν δύο Μεγάλων Θεσσαλονικέων Ἰσαποστόλων καί Φωτιστῶν τῶν Σλάβων.
Κατά τή διάρκεια τοῦ Πανηγυρικοῦ μεθεόρτιου
Ἑσπερινοῦ, παρέστησαν ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Λαγυνῶν κ. Ἀντώνιος Τράκας, ἐκπρόσωποι τοῦ
Δημοτικοῦ Συμβουλίου Λαγκαδᾶ καί τῆς Κοινότητος
Λαγυνῶν, οἱ πολιτιστικοί σύλλογοι τῶν Λαγυνῶν
μέ τίς παραδοσιακές τους φορεσιές, ἡ φιλαρμονική
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μπάντα τοῦ Δήμου Λαγκαδᾶ, καθώς καί πλῆθος
κόσμου.
Στήν σύντομη ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης
ἀνεφέρθη στή μορφή τῶν δύο μεγάλων Ἁγίων πού
τιμοῦμε καί ἑορτάζουμε, οἱ ὁποῖοι ἐτίμησαν τήν Ἁγία
μας Ἐκκλησία, τήν Ὀρθόδοξη Πίστη, τήν εὐλογημένη
Πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα, τή Μακεδονία καί τή Θεσσαλονίκη. Ἐβάδισαν τήν ὁδό τῶν Εὐαγγελιζομένων
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τήν εἰρήνη καί πέρασαν ἀπό τήν εὐλογημένη αὐτή
περιοχή, καθώς ἀκολούθησαν στή ζωή τούς πορεία
πού δέν ἦταν ἁπλῶς ἕνα ταξίδι τῆς καθημερινότητος, ἀλλά μιά ἐνσυνείδητη ἐπιλογή μέσα στόν κόσμο
καί μέσα στό γίγνεσθαι τῶν πραγμάτων τῆς παγκοσμίου ἱστορίας. Κατορθώνοντας νά μεταφέρουν τό
ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου εἰς τούς
λαούς τῶν Σλάβων, ἀνατρέποντας ὅλη ἐκείνη τήν
πορεία πού ἱστορικά προδιαγέγραφε ὄχι καί τόσο
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εὐοίωνες ἐξελίξεις γιά τό γένος καί γιά τήν εὐρύτερη
πορεία τῆς Εὐρώπης.
Τό μορφωτικό ἐπίπεδο τῶν δύο ἁγίων, ἡ γλωσσομάθεια, ἡ πολυμάθεια καί ἡ μοναδική τους θύραθεν παιδεία καί θεολογία ἦταν τόσο σημαντική,
ὥστε ἔγιναν μέλη ὑψηλῶν ἀντιπροσωπειῶν πού
διελέγοντο μέ ἀνθρώπους ἀπό ὅλα τα ἔθνη τῆς
ἐποχῆς ἐκείνης.
Στή συνεχεία τῆς ὁμιλίας του ὁ Σεβασμιώτατος
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Λαγκαδᾶ ἀνεφέρθη στίς περσινές ἐκδηλώσεις πού
ἔλαβαν χώρα, προεξάρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, στήν περιοχή
τοῦ Ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῶν Ἁγίων πρός τιμήν
των, ὅπου παρέστη καί ὁ ἵδιος ὡς ἐκπρόσωπος
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπισημαίνοντας ὅτι
ὑπῆρξε αὐτόπτης μάρτυρας τῶν ἀποτελεσμάτων
τοῦ πνευματικοῦ μεγαλείου των Ἁγίων ἀλλά καί
τοῦ θάρρους καί τῆς αὐταπαρνήσεως μέσα ἀπό
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τήν θυσιαστική ἀγάπη γιά τή σπορά τοῦ Λόγου
τοῦ Κυρίου.
Στίς χῶρες πού ἐπεσκέφθησαν δέν εἶχαν μόνο νά ἀντιμετωπίσουν τό ἐχθρικό περιβάλλον τῆς
ἀγνωσίας καί τῆς ἀθεΐας, ἀλλά καί τῆς κακοδοξίας
τῶν παπικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐφρόντισαν μέ κάθε τρόπο, μετά τήν κοίμηση τῶν Ἁγίων, νά ἐξαλείψουν τά
ἴχνη αὐτῆς τῆς πορείας. Αὐτό, ὅμως, δέν κατέστη
δυνατόν, διότι οἱ μαθητές τῶν Ἁγίων συνέχισαν τό
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θεάρεστο ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς, μέ ἀποτέλεσμα τό
φῶς τοῦ Εὐαγγελίου νά ἁπλώνεται σήμερα σέ ὅλη
τήν Εὐρώπη ἀγκαλιάζοντας ὅλους τους σλαβικούς
λαούς, καθώς ἡ Ἱεραποστολή πού ὑπηρέτησαν δέν
εἶναι μιά καταναγκαστική ἐπιβολή, ἀλλά μία διακονία
ἀληθείας, πού μέχρι σήμερα καρποφορεῖ παγκοσμίως στά ἑκατομμύρια τῶν εἰς Χριστόν πιστευόντων,
πού ἀποτελοῦν καρπούς αὐτοῦ του ἱεροῦ ἔργου
τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου.
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Σήμερα ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τόν προσωπικό μας
ἐπανευαγγελισμό, καθώς μέσα ἀπό τό μεθεκτικό
βίωμα θά μποροῦμε νά ἀπευθυνθοῦμε πρός τό λαό
καί τά ἔθνη μεταφέροντας τό αἰώνιο μήνυμα τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Ἄς συνειδητοποιήσουμε
τό ἀναγκαῖο γεγονός τοῦ προσωπικοῦ εὐαγγελισμοῦ
καί τῆς προσωπικῆς μας καταρτίσεως καί ἀσκήσεως,
ὅπως ἔκαναν καί οἱ Ἅγιοι.
Τό κυριότερο εἶναι ὅτι οἵ Ἅγιοι ἀπό μικρά παιδιά
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ἔμαθαν νά βαδίζουν τό δρόμο πού ὁδηγοῦσε στήν
Ἐκκλησία καί ὅτι ἐκεῖνο πού ἀπετέλεσε ἀνεξίτηλο
βίωμα στήν καρδιά τους ἦταν ἡ λειτουργική ἐμπειρία
στόν Ἱερό Ναό τοῦ Πολιούχου τῆς Ἁγιοτόκου πόλεως τῆς Θεσσαλονίκης, Ἁγίου Δημητρίου, ὅπου
ἐκκλησιάζοντο βλέποντας μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς
τους τόν Ἅγιο Δημήτριο, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἡ πηγή τῆς ἐμπνεύσεώς τους. Ὡς ἐκ τούτου, οἱ Ἅγιοι
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Κύριλλος καί Μεθόδιος μέχρι θανάτου σφράγισαν
τήν πορεία τους διδάσκοντας Χριστό Σταυρωθέντα
καί Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν ἀφήνοντας τά ἴχνη τῆς
διαβάσεώς τους καί τοῦ ἔργου τους ἀνεξίτηλα σέ
ὅλη τήν Οἰκουμένη.
Τό πρωί τῆς Δευτέρας, 12 τοῦ μηνός Μαΐου ἐ.ἔ.,
στήν Αἴθουσα «Πατριάρχης Βαρθολομαῖος» τῆς
Διεθνοῦς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν καί Φιλοσοφικῶν
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Σπουδῶν «οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος» πραγματοποιήθηκε ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Θεολογική-Ἁγιολογική
Ἡμερίδα ἀφιερωμένη εἰς τούς Ἁγίους Κύριλλον καί
Μεθόδιον μέ κεντρικό θέμα «Ἡ ζωή καί τό ἔργο τῶν
Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου».
Ἡ συγκεκριμένη Ἡμερίδα ἐντασσόταν στό γενικότερο πρόγραμμα τῶν ἑορτίων τετραημέρων
λατρευτικῶν καί ἐπιστημονικῶν ἐκδηλώσεων πού
διοργάνωσε ἡ Ἱερά ἡμῶν Μητρόπολις πρός τιμήν
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τῶν Δύο Μεγάλων Θεσσαλονικέων καί Ἰσαποστόλων
Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου.
Κατά τή διάρκεια τῆς Θεολογικῆς-Ἁγιολογικῆς
Ἡμερίδος κύριοι ὁμιλητές ἦσαν ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος καί ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἡ Τιμή
τῶν Ἁγίων καί ἡ συμβολή τοῦ Ἁγίου Μεθοδίου εἰς
τήν ἀνατροπήν τῆς κακοδοξίας τοῦ Filioque μέσῳ του
Ἱεροῦ Φωτίου καί μέσῳ της δικῆς του διδασκαλίας»
καθώς καί ὁ Ἐπίτιμος Καθηγητής Νευρολογίας τοῦ
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Α.Π.Θ. Ἐλλογιμώτατος κ. Σταῦρος Μπαλογιάννης, ὁ
ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἡ παγκόσμιος συμβολή
τοῦ ἔργου τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου».
Στό τέλος τῆς Ἡμερίδος ἀκολούθησε εὐρεία συζήτηση μέ ἐρωτήσεις καί ἀπαντήσεις γύρω ἀπό τά
θέματα πού ἀνέπτυξαν οἱ ὁμιλητές ἐνῶ ἀκολούθησε
καί γεῦμα, τό ὁποῖο παρετέθη εἰς τήν Τράπεζα
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος πρός τιμήν τῶν
συμμετεχόντων.
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Ἐν συνεχείᾳ, πραγματοποιήθηκε προσκυνηματική ἐκδρομή εἰς τήν περιοχή τοῦ Ἀσκοῦ, ὅπου
ὅλοι οἱ συμμετέχοντες εἶχαν τήν εὐκαιρία νά προσκυνήσουν τήν Θαυματουργό Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἀσκονιτίσσης, πού φυλάσσεται εἰς τόν
Ἱερό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς-Ἀσκοῦ, καί εἰς τό Ἱερόν
Ἡσυχαστήριον τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου,
θαυμάζοντας παράλληλα τό ὡραῖο φυσικό περιβάλλον καί γινόμενοι μέτοχοι τῆς ἀβραμιαίας φιλοξενίας
τῶν πατέρων τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου.
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Ἐγκαίνια
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου-Σχολαρίου

Τ

ό Σάββατο, 17 Μαΐου 2014, συμφώνως πρός τήν προβλεπόμενη ἐκκλησιαστική τάξη καί μέ τή δέουσα
λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια, ἐτελέσθησαν τά ἐγκαίνια
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου ἈθανασίουΣχολαρίου.
Τήν παραμονή τῶν ἐγκαινίων,
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
κ.κ. Ἰωάννης μετέφερε στόν ὑπό
ἐγκαινισμόν Ἱερόν Ναόν τά Μαρτυρικά Λείψανα τά ὁποῖα καί
ἐναπέθεσε εἰς τήν Ἁγίαν Τράπεζαν ἐπί τοῦ Ἁγίου Δισκαρίου, ὅπως
ὁρίζει ἡ ἐκκλησιαστική τάξη τῶν
ἐγκαινίων, ψάλλοντας τήν εἰδική
Ἀκολουθία τῆς ὑποδοχῆς των ἐντός
τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί ἐν συνεχείᾳ
ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός
Ἑσπερινός των Ἐγκαινίων.
Κατά τή διάρκεια τῆς ὁμιλίας ὁ
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, ἀνεφέρθη
ἐκτενῶς στή σπουδαιότητα τοῦ γεγονότος πού ἔχει ὁ ἐγκαινιασμός
ἑνός Ναοῦ, ὄχι μόνον γιά τήν κάθε τοπική Ἐκκλησιά ἀλλά καί γιά
ὁλόκληρη τήν Ὀρθόδοξη Οἰκουμένη, τονίζοντας ὅτι κάθε
Ἱερός Ναός καί κάθε Ἐκκλησία εἶναι μία Κιβωτός Σωτηρίας,
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ὅπως ἦταν καί ἡ Κιβωτός τοῦ Νῶε, ἀποτελώντας τόν τόπο
κάθε κοινῆς εὐχαριστιακῆς συνάξεως.
Ὁ καθένας ἄνθρωπος εἶναι ἕνας
Ναός, ὅπου κατοικεῖ ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Γί’ αὐτό χρειάζεται καθημερινή
προσπάθεια καί ἀγώνα ἀπό τόν καθένα, ὥστε νά καταφέρουμε νά ζοῦμε
συνεχῶς, μέσα ἀπό τόν ἐγκαινιασμό
τῆς ψυχῆς μας, τό καινούργιο βίωμα
τῆς χάριτος καί εὐλογίας πού μᾶς
παρέχει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.
Τό πρωί τοῦ Σαββάτου, 17 Μαΐου 2014, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου,
ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου
μέ τούς Κανόνες τῶν Ἐγκαινίων, τῆς
Μεσοπεντηκοστῆς καί τοῦ Ἁγίου
Ἀθανασίου καί ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε
χώρα ἡ Τελετή τῶν Ἐγκαινίων καί
ἡ πρώτη Πανηγυρική Ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία.
Κατά τή διάρκεια τῶν Ἱερῶν
Ἀκολουθιῶν παρέστησαν, μεταξύ
του πολυαρίθμου πλήθους πιστῶν,
πού προσῆλθαν μέ κατάνυξη καί εὐλάβεια γιά νά πάρουν
μέρος προσευχόμενοι στό σπουδαῖο αὐτό γεγονός, ὁ Δήμαρ-
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χος Βόλβης κ. Διαμαντῆς Λιαμᾶς, ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς
Κοινότητος Σχολαρίου, μαθητές τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως, καθώς καί ἀντιπροσωπεῖες τῶν
Πολιτιστικῶν Συλλόγων μέ τίς παραδοσιακές φορεσιές τῆς
περιοχῆς.
Στήν ὁμιλία του, πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς πρώτης
Πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἀνεφέρθη ἐκτενῶς στή σημασία τῶν
ἐγκαινίων ἑνός Ναοῦ, καθώς καί στό ἔργο καί τή διδασκαλία
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τονίζοντας τούς ἀγῶνες πού ἔκανε
γιά τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας, ἀγῶνες πού σφραγίστηκαν μέ
ἐξορίες, διώξεις καί φυλακίσεις. Σήμερα, ὅπως τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος κ.κ. Ἰωάννης, καλούμεθα ὅλοι ἐμεῖς νά σεβαστοῦμε
αὐτή τήν παρακαταθήκη πού μᾶς ἄφησε ὁ Μέγας Ἀθανάσιος
καί νά ἀγαπήσουμε τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας καί αὐτό πού
μᾶς παρέδωσαν οἱ πατέρες, οἱ παπποῦδες καί οἱ προγονοί
μας πού προτίμησαν νά ξεριζωθοῦν ἀπό τίς ἀλησμόνητες
πατρίδες καί νά παραμείνουν Ἕλληνες καί Ὀρθόδοξοι, παρά
νά ἐξισλαμισθοῦν καί ἀλλαξοπιστήσουν, ποτίζοντας τή γῆ
μέ τό τίμιο αἷμα καί τόν ἱδρώτα τῆς καρδιᾶς τους, γιά νά
ὑπάρχει σήμερα αὐτή ἡ Ἑλλάδα πού δυστυχῶς παραπαίει
καί χάνει τό δρόμο της μήν γνωρίζοντας νά λατρεύει τόν
Ἕναν καί Ἀληθινόν Θεόν.
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Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἐπεσήμανε
ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ Κιβωτός τῆς Σωτηρίας μας. Ὅπως
στήν Παλαιά Διαθήκη «οἱ ἐν τῇ Κιβωτῷ ἐσώθησαν», ἔτσι,
λοιπόν, μόνον μέσα στήν Ἐκκλησία σώζεται ὁ ἄνθρωπος.
Μέσα στήν Ἐκκλησία δεχόμαστε τή χάρη τῆς ἀφέσεως
τῶν ἁμαρτιῶν μας, κάνοντας τήν κοινή μας προσευχή καί
προσφέροντας τήν Ἀναίμακτον Μυσταγωγίαν. Ὁ Ναός τοῦ
Θεοῦ εἶναι ὁ τόπος ἐκεῖνος, ὅπού καθώς προσευχόμαστε
ὁ Θεός μας ἀκούει, καί παράλληλα εἶναι καί ὁ τόπος ὁ
ἱερός πού θυμίζει στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς ὅτι εἶναι ἕνας
Ναός τοῦ Θεοῦ, ἕνας ζωντανός Ναός τοῦ ζωντανοῦ Θεοῦ.
Αὐτή τήν εὐλογία μᾶς τήν ἔδωσε πρώτη ἡ Παναγία μας
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πού ἔγινε «Θεοχώρητος Ναός», γιά νά μποροῦμε καί ἐμεῖς
νά γινόμαστε Ναοί κατά χάριν καί μέσα στήν καρδιά μας
νά κατοικεῖ ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Τίποτα δέν μπορεῖ
νά γεμίσει τήν καρδιά καί τό εἶναι μας μέ τόση χαρά,
εἰρήνη καί ἀγάπη ὅσο ὁ Θεός, πού ἔγινε Ἄνθρωπος γιά νά
μποροῦμε καί ἐμεῖς νά γίνουμε κατά Χάριν καί Εὐλογίαν
θεοί βιώνοντας τήν πληρότητα καί τήν κληρονομίαν τῆς
Αἰωνίου Βασιλείας Του. Ὁ Θεός δέν μας καθιστᾶ δούλους
Του, ὅπως ὑπεγράμμισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας, ἀλλά κληρονόμους τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν Του, χαρίζοντάς μας τό χάρισμα τῆς υἱοθεσίας, ὥστε νά μποροῦμε
νά γίνουμε παιδιά Του.
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Αὐτό τό χάρισμα πρέπει νά καλλιεργήσουμε ὅλοι μέσα
μας, ἀνεξαρτήτως ἡλικίας, συνειδητοποιώντας ὅτι ὁ πρωτότοκος Ἀδελφός μας εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί ἐμεῖς
εἴμαστε ἀδέλφια Του καί παιδιά τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ. Ἄν
αὐτό τό χάρισμα τῆς υἱοθεσίας τό ἀξιοποιήσουμε καί καταφέρουμε νά τό βιώνουμε καθημερινῶς, τότε θά μπορέσουμε
νά βελτιώσουμε τή ζωή μας, φροντίζοντας κατά πρῶτον
τήν ἀθάνατον ψυχήν μας ζητώντας τό ἔλεός Του καί κατά
δεύτερον θά μπορέσουμε μέσα ἀπό τή μετάνοιά μας νά
πλησιάσουμε Ἐκεῖνον πού εἶναι ἡ Πηγή τῆς Ζωῆς καί ὁ
Δωρητής τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν.
Κλείνοντας τήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης εὐχαρίστησε
ὅλους ὅσοι ἐκοπίασαν καί προσέφεραν γιά τήν ἀνέγερση
αὐτοῦ τοῦ περικαλλοῦς καί πανσέπτου Ἱεροῦ Ναοῦ,
ἰδιαιτέρως δέ τόν Ἱερατικόν Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
π. Ξενοφώντα Κατριοπλᾶ, εἰς τόν ὁποῖον καί ἐπέδωσε τό
ὀφίκκιον τοῦ Οἰκονόμου προτρέποντάς τον νά συνεχίσει τό
πλούσιο καί κατά Θεόν ἔργο πού ἐπιτελεῖ εἰς τήν ἐνορία
τοῦ Σχολαρίου.
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Ἑόρτιες ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ εὐκαιρία τῆς ἱερᾶς μνήμης τῶν Ἁγίων καί
ἐνδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης

Μ

έ τήν ὑποδοχή τοῦ Τίμιου Σταυροῦ τῆς
παλαιᾶς Ἐπισκοπῆς Λητῆς καί Ρεντίνης,
τόν ὁποῖο ἐκόμισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης
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ξεκίνησαν οἱ ἑόρτιες λατρευτικές ἐκδηλώσεις πού διοργανώνει ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί
Ἑλένης-Ἀσσήρου ἐπί τῇ εὐκαιρία τῆς ἱερᾶς μνήμης
τῶν Ἁγίων καί ἐνδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων καί
Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.
Ἡ ὑποδοχή τοῦ Τίμιου Σταυροῦ πραγματοποιήθηκε
ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ παρουσίᾳ τῆς βουλευτοῦ
τῶν Αν.Ελλ. κας Σταυρούλας Ξουλίδου, τοῦ Προέδρου τῆς Κοινότητος Ἀσσήρου κ. Ἰωάννου Κούτλα,
ἀντιπροσωπειῶν τῶν Δημοτικῶν καί Τοπικῶν Ἀρχῶν,
τῶν Πολιτιστικῶν Συλλόγων τῆς Ἀσσήρου ἐνδεδυμένων
μέ τίς παραδοσιακές τους φορεσιές, τῆς Φιλαρμονικῆς
Μπάντας τοῦ Δήμου Λαγκαδᾶ, ἡ ὁποία καί ἀπέδωσε
τίς προβλεπόμενες τιμές, καθώς καί πολλῶν εὐσεβῶν
χριστιανῶν πού προσῆλθαν γιά νά ὑποδεχτοῦν αὐτό
τό Σπουδαῖο Κειμήλιο τῆς ἐπαρχίας μας.
Ἐν συνεχείᾳ, ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός
Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου,
ὁ ὁποῖος καί ὁμίλησε ἐπικαίρως ἀναφερόμενος στίς
δύο μεγάλες μορφές τῶν Ἁγίων καί ἐνδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντῖνου καί
Ἑλένης, καθώς καί στή σημασία πού ἔχει ὁ Σταυρός
ὡς ὅπλο νίκης τῆς ζωῆς ἐπί τοῦ θανάτου γιά κάθε
χριστιανό.
Μέ τήν πρέπουσα λαμπρότητα τελέσθηκε τό
ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 20 τοῦ Μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., εἰς τόν
πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί
Ἑλένης-Ἀσσήρου, ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός
Ἑσπερινός μετά ἀρτοκλασίας ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς
τῶν Ἁγίων καί ἐνδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων καί
Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.
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Κατά τή διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ ὁποῖος
ἐτελέσθη χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννου, παρέστησαν ὁ βουλευτής τῆς Ν.Δ. κ.
Σάββας Ἀναστασιάδης, ὁ Δήμαρχος Λαγκαδᾶ κ.
Ἰωάννης Ἀναστασιάδης, ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Ἀσσήρου κ. Ἰωάννης Κούτλας, ἐκπρόσωποι
τοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας,
τῶν Πολιτιστικῶν Συλλόγων μέ τίς παραδοσιακές
τους φορεσιές καθώς καί πλήθος πιστῶν, οἱ ὁποῖοι
προσῆλθαν γιά νά τιμήσουν τούς δύο τιμωμένους
ἀπό τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία Ἁγίους Βασιλεῖς, καθώς καί νά προσκυνήσουν τόν Τίμιο Σταυρό τῆς
παλαιᾶς Ἐπισκοπῆς Λητῆς καί Ρεντίνης, ὁ ὁποῖος ἔχει
τεθεῖ πρός προσκύνηση τίς μέρες πού θά διαρκέσουν
οἱ ἑόρτιες λατρευτικές καί ἐπιστημονικές ἐκδηλώσεις
πού διοργανώνει ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντῖνου
καί Ἑλένης-Ἀσσήρου σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά μας
Μητρόπολη καί τή Διεθνή Ἀκαδημία Θεολογικῶν καί
Φιλοσοφικῶν Σπουδῶν «Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος».
Μετά τό πέρας τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ, ὑπό
τούς ἤχους τῆς Φιλαρμονικῆς Μπάντας τοῦ Δήμου
Λαγκαδᾶ, πραγματοποιήθηκε σέ μία κατανυκτική
ἀτμόσφαιρα ἡ Ἱερά Λιτάνευση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ,
τῶν Ἱερῶν Λειψάνων καί τῆς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, περνώντας μέσα ἀπό τούς κεντρικούς δρόμους τῆς κωμοπόλεως τῆς Ἀσσήρου.
Τήν κυριώνυμον ἡμέραν τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ὁ
Ὄρθρος καί ἡ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης, κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας
ἐπραγματοποιήθη καί ἡ εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ
μοναχοῦ π. Χριστοφόρου, ἀδελφοῦ της Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίας Τριάδος-Πέντε Βρύσεων, ὁ ὁποῖος καί ἐνετάχθη
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στόν Ἱερό Κλῆρο τῆς Μητροπόλεώς μας ὡς ἄμισθος
κληρικός.
Στήν ὁμιλία του πρός τό πολυάριθμο παριστάμενο
ἐκκλησίασμα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης τόνισε ὅτι ἡ συγκεκριμένη ἡμέρα εἶναι ξεχωριστή γιά τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία,
διότι τιμᾶ καί ἑορτάζει τή μνήμη τῶν δύο Θεοστέπτων
Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Ἁγίων Κωνσταντίνου καί
Ἑλένης, τό ἔργο τῶν ὁποίων εἶναι ἰσοστάσιον πρός
αὐτό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἀκολουθώντας τήν πορεία τῆς διακονίας τοῦ λόγου μέσα ἀπό τά ἔργα τῶν
ὁποίων οἱ καρποί μέχρι καί σήμερον παραμένουν καί
τῶν ὁποίων ἡ σπορά μέχρι καί σήμερον καρποφορεῖ.
Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ἐδέχθη τήν κλήση ὄχι ἀπό
ἄνθρωπο ἀλλά ἀπό τόν ἴδιο τόν Ἰησοῦ Χριστό, φανερούμενος μέσα ἀπό τόν Τίμιο Σταυρό, πού εἶναι τό
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σύμβολο τοῦ θριάμβου ἐπί τοῦ θανάτου δίδοντας τή
μεγάλη εἴδηση ὅτι αὐτός πού πραγματικά νικᾶ καί
εἶναι ὁ ἀληθινός νικητής, δέν εἶναι ἐκεῖνος πού νικᾶ
μέ τά ὅπλα, μέ τίς σφαγές καί μέ τά ἐγκλήματα τῶν
πολέμων ἀλλά εἶναι αὐτός πού κρατᾶ τόν Σταυρό τοῦ
Χριστοῦ, γιατί ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐκεῖνος
πού χαρίζει στόν ἄνθρωπο τήν ἀληθινή νίκη.
Ἡ Ἁγία Ἑλένη, ἡ ὁποία ἦταν ἡ μητέρα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου πρέπει νά ἀποτελῇ πρότυπο γιά
ὅλες τίς μητέρες δείχνοντας τό δρόμο καί τή σωστή
κατεύθυνση, καθώς πίστευε στόν Χριστό καί κατόρθωσε νά ἐμφυσήσῃ στήν καρδιά τοῦ Κωνσταντίνου
αὐτά τά ὡραῖα βιώματα τῆς πίστεώς μας στόν Ἕνα
καί Ἀληθινόν Θεόν.
Οἱ δύο τιμώμενοι Ἅγιοι ἀποτελοῦν τό λαμπρό παράδειγμα γιά τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς, ἀλλά καί τό πα-
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ράδειγμα γιά τούς ἄρχοντες τοῦ τόπου, οἱ ὁποῖοι διαβάζοντας τόν βίο τους θά πρέπει νά κατανοήσουν, πώς καί
ἐκεῖνοι πρέπει νά ἀγαπήσουν τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία
σφραγίζοντας μέ τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ κάθε ἀπόφασή
τους. Διότι ὁ σκοπός τους δέν πρέπει νά εἶναι τό πῶς θά
καταλάβουν ἕναν θῶκο ἐξουσίας, ἀλλά ὁ ἁγιασμός πρός
ἐξυπηρέτηση τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κοινοῦ καλοῦ μέσα
ἀπό τήν κοσμική ἐξουσία πού δίδεται παρά Θεοῦ.
Ἀπευθυνόμενος, ἐν συνεχείᾳ, στόν νεοχειροτονηθέντα
Διάκονο π. Χριστοφόρο, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
τόνισε ὅτι μέσα σέ αὐτήν τήν ἀτμόσφαιρα τήν ἑόρτιον καί
εὐλογημένη ἡ χάρις τοῦ Κυρίου τοῦ ἔδωσε τήν εὐλογία νά
προσέλθει στό μυστήριο τῆς ἱερωσύνης λαμβάνοντας τόν
πρῶτο της βαθμό, ὑπογραμμίζοντας τό γεγονός ὅτι Διάκονος
καί Κληρικός Ἰησοῦ Χριστοῦ, καθώς καί Ἐπίσκοπος καί
Πρεσβύτερος, σημαίνει ὅτι πρέπει νά εἶσαι συνεργός μέ τόν
Κύριο, δίπλα σέ Ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος φανερώνεται στήν ζωή
τοῦ ἀνθρώπου, ἀρκεῖ νά ὑπάρχει ἡ προϋπόθεση τῆς δεκτικότητος, ἡ διάθεση τῆς συναντήσεως καί ἡ ἐπιθυμία στήν
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καρδιά τοῦ ἀνθρώπου γιά νά γνωρίσει τόν Ἰησοῦ.
Διάκονος καί κληρικός σημαίνει ὅτι γίνεσαι συμπορευόμενος μέ τόν Κύριο, γι’ αὐτό φρόντισε ἡ ζωή σου νά
εἶναι ζωή ἀγάπης καί ἡ διακονία σου νά εἶναι διακονία
ταπεινοῦ φρονήματος, μιμούμενος Ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος
ἔγινε ὑπήκοος μέχρι θανάτου εἰς τόν Σταυρό, γιά νά
χαρίζῃ σέ ἐμᾶς αὐτή τή ζωή τήν ἀθάνατον.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσήμανε στόν π.
Χριστοφόρο ὅτι κάθε Ναός εἶναι ἕνας Παράδεισος καί
τό Ἱερό Θυσιαστήριο ἕνας κῆπος χαρισμάτων, ἀρκεῖ
βέβαια νά πλησιάζουμε σέ Αὐτό μέ τίς προϋποθέσεις
ἐκεῖνες, τίς ὁποῖες ὅρισε ὁ Κύριος, γιατί διαφορετικά
τό Θυσιαστήριο εἶναι φρικτό καί γίνεται πηγή πυρός
κατακαίουσα καί καταφλέγουσα τόν ἀσεβή ἄνθρωπο.
Καταλήγοντας τόν προέτρεψε νά ἐπιλέξει στήν ζωή
του τήν εὐλογία, μία ζωή πού εἶναι καθαρά, ἁγία καί
ἄμωμος, καθιστώντας τόν ἑαυτό του «Χριστοφόρο» τοῦ
Κυρίου, διότι ὁ κληρικός εἶναι ἐκεῖνος πού πρέπει νά
φέρει τό μήνυμα πρός τούς ἀνθρώπους ἐκείνους πού
ζητοῦν νά γνωρίσουν τήν ἀλήθεια, νά δοῦν τό φῶς, νά
βροῦν αὐτό πού ἀναζητοῦν, τή Σωτηρία καί τή Λύτρωση, καί νά κηρύττει παντοῦ ὅτι ὁ Ἀναστημένος Ἰησοῦς
νίκησε τή φθορά καί τό θάνατο χαρίζοντάς μας τήν
αἰώνια καί ἐπουράνια Ζωή καί Βασιλεία Του.
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Ἐγκαίνια
Ἱεροῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίου Κωνσταντῖνου καί Ἑλένης – Ἀσσήρου

Μ

έ τήν προβλεπόμενη ἐκκλησιαστική τάξη
καί τή δέουσα λαμπρότητα ἐτελέσθησαν τά
ἐγκαίνια τοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τῶν Ἁγίου Κωνσταντῖνου καί
Ἑλένης – Ἀσσήρου, τήν Κυριακή 25 Μαΐου 2014, ἔπ΄
ὀνόματος τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ
Μυροβλύτου καί τῶν Συναθροισάντων αὐτόν Νέστορος
καί Λούπου.
Τήν
παραμονή
τῶν
ἐγκαινίων ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ.κ. Μελίτων μετέφερε
στό ὑπό ἐγκαινισμόν Ἱερό
Κλῖτος τά Μαρτυρικά Λείψανα τά ὁποῖα καί ἐναπέθεσε
εἰς τήν Ἁγίαν Τράπεζαν ἐπί
τοῦ Ἁγίου Δισκαρίου, ὅπως
ὁρίζει ἡ ἐκκλησιαστική τάξη τῶν ἐγκαινίων, ψάλλοντας τήν εἰδική Ἀκολουθία
τῆς ὑποδοχῆς των ἐντός
του Ἱεροῦ Βήματος καί ἐν
συνεχείᾳ ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός των
Ἐγκαινίων χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ.κ. Μελίτωνος καί συγχοροστατοῦντος
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τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου.
Τό πρωί τῆς Κυριακῆς, 25 Μαΐου ἐ.ἔ., ἐτελέσθη ἡ
Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ.κ. Μελίτωνος στό
τέλος τῆς ὁποίας ξεκίνησε ἡ
Ἀκολουθία μέ τούς Κανόνες
τῶν Ἐγκαινίων.
Ἐν συνεχείᾳ, μετά τό τέλος
τῆς ἀκολουθίας τῶν ἐγκαινίων
ἐτελέσθη ἡ πρώτη Πανηγυρική
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ.κ. Μελίτωνος καί
συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
κ.κ. Ἰωάννου.
Πρό τῆς ἀπολύσεως
ἐτελέσθη ἡ εἰδική ἀκολουθία
τοῦ ἁγιασμοῦ μέ τόν Τίμιο
Σταυρό τῆς παλαιᾶς ἐπισκοπῆς
τῆς Λητῆς πρός εὐλογίαν ὅλου
του εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Ἰωάννης στή σύ-
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ντομη ὁμιλία του καί ἀπευθυνόμενος πρός τούς εὐλαβεῖς
πιστούς τόνισε τό πόσο ξεχωριστή εἶναι ἡ σημερινή ἡμέρα
γιά τήν ἐνορία τους, πού ἔχει τήν εὐλογία αὐτές τίς ἡμέρες
νά φιλοξενῇ τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Κυρίου καί τά Ἱερά
Λείψανα τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων καί Θεοστέπτων Βασιλέων Κωνσταντῖνου καί Ἑλένης.
Συνεχίζοντας τήν ὁμιλία του ὑπογράμμισε πώς μέ τήν
πράξη τῶν ἐγκαινίων τοῦ Δεξιοῦ Κλίτους, ὁλοκληρώνεται
ὁ ἐγκαινιασμός τοῦ Τρισυπόστατου καί πανσέπτου τούτου
Ἱεροῦ Ναοῦ καί πλέον ἐδῶ εἰς τόν Ναό θά τιμῶνται ἐκτός
ἀπό τόν Ἁγίο Κωνσταντῖνο καί τήν Ἁγία Ἑλένη, ἡ Ἁγία
Βαρβάρα καί οἱ Ἅγιοι Δημήτριος, Νέστωρ καί Λοῦπος οἱ
Μεγαλομάρτυρες.
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Κλείνοντας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
ἀνεφέρθη στά νοήματα τῆς σημερινῆς Εὐαγγελικῆς
Περικοπῆς ἡ ὁποία ὅπως χαρακτηριστικῶς τόνισε περιγράφει ἕνα ἀκόμη ἀπό τά πολλά θαύματα τοῦ Κυρίου κατά τό ὁποῖο ὁ Κύριος δίδει τούς ὀφθαλμούς στόν
ἐκ γενετῆς τυφλό γιά νά τόν καταστήσῃ μάρτυρα τῆς
ὑποστάσεώς Του ὡς Θεοῦ ἐνώπιόν των ἀνθρώπων καί
ὁμολογητή. Μᾶς φανερώνει μία ἀκόμη φορᾶ πώς ὁ Κύριος
εἶναι Ἐκεῖνος πού συμπληρώνει τά ἐλλείποντα, ὁ Κύριος
εἶναι Ἐκεῖνος πού δίδει τήν χάριν, ὁ Κύριος εἶναι Ἐκεῖνος
πού δίδει τό φῶς, ἀρκεῖ νά θέλῃ κανείς νά ἀνοίξῃ τά
μάτια του γιά νά δῇ τό φῶς, ἀρκεῖ νά θέλῃ κανείς νά δῇ
τό φῶς, ἀρκεῖ νά θέλῃ κανείς νά ξεπεράσῃ ἀκόμη καί τά
ἐμπόδια πού θέτουν οἱ ἄλλοι στή ζωή του.
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Ἀντιπροσωπεία τῶν Ἰταλῶν συνέδρων τοῦ Β΄ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου,
μέ θέμα «Ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καί καρπόν φέρητε...»
«Ὁ Διάλογος τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀληθείας μεταξύ Ρωμαιοκαθολικῶν καί
Ὀρθοδόξων, 50 χρόνια μετά τή συνάντηση τοῦ Πάπα Παύλου τοῦ ΣΤ΄
μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Ἀθηναγόρα τόν Α΄ στά Ἱεροσόλυμα»
εἰς τήν Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης

Ἀ

ντιπροσωπεία τῶν Ἰταλῶν συνέδρων τοῦ Β΄
Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, τό ὁποῖο διοργανώθηκε ἀπό τήν Ἱερά Βασιλική, Πατριαρχική
καί Σταυροπηγιακή Μονή τῶν Βλατάδων καί τό ἐν αὐτῇ
Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν καί τήν Pontificia Facolta
Teologica Dell’ Italia Meridionale Sezione San Tommaso d’
Aquino, μέ γενικό θέμα: «Ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καί καρπόν
φέρητε...» Ὁ Διάλογος τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀληθείας μεταξύ Ρωμαιοκαθολικῶν καί Ὀρθοδόξων 50 χρόνια μετά τή
συνάντηση τοῦ Πάπα Παύλου τοῦ Στ΄ μέ τόν Οἰκουμενικό
Πατριάρχη Ἀθηναγόρα τόν Α΄ στά Ἱεροσόλυμα», πραγματοποίησαν προγραμματισμένη ἐπίσκεψη στήν Ἱερά
Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης ὅπου τους
ὑπεδέχθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Ἰωάννης,
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κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καί ὁ πρόεδρος τῆς
ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ συνεδρίου Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος.
Ἀφοῦ ἐπισκέφθηκαν τό Μουσεῖο πού στεγάζεται στό
Ἐπισκοπεῖο τῆς Λητῆς παρακάθισαν σέ γεῦμα. Συγκινητική ἦταν ἡ στιγμή πού ὁ Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τῆς Ἁγίας Ἕδρας τῆς Νοτίου Ἰταλίας Don Gaetano Di
Palma τίμησε τό Σεβασμιώτατο μέ τό μετάλλιο τῆς Σχόλης
εὐχαριστώντας τον τόσο γιά τή φιλοξενία ὅσο καί για τή
συνεισφορά του στήν ἐπιτυχή διεξαγωγή τοῦ Συνεδρίου.
Κατά τή διάρκεια τοῦ γεύματος ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ
συνεχάρη τήν ἀντιπροσωπεία, ἐπεσήμανε ὅτι ὁ διάλογος
θά πρέπει νά συνεχίσει μέ ἀγάπη καί μέ πνεῦμα πίστεως
στήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου.
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Ἐγκαινία
Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου-Ἡρακλείου

Μ

έ κάθε ἐπισημότητα καί συμφώνως πρός
τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν τῶν Ἐγκαινίων
ἐτελέσθησαν τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Γενεσίου τῆς Θεοτόκου καί τῶν δύο παρεκκλησίων
τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν καί τοῦ Ὁσίου Πορφύριου τοῦ Καυσοκαλυβίτου καί πάντων τῶν ἐν Ἁγίῳ
Ὄρει διαλαμψάντων
Ὁσίων Πατέρων καί
Μαρτῦρων, τά ὁποῖα
εὑρίσκονται ἐντός
τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τῆς Παναγίας τῆς Περπατούσης εἰς Ἡράκλειον
Λαγκαδᾶ.
Τό
ἀπόγευμα
τῆς 4ης τοῦ μηνός
Ἰουνίου 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης
μετέφερε στόν ὑπό
ἐγκαινιασμόν Ἱερόν Ναόν τά μαρτυρικά Λείψανα, τά
ὁποῖα καί ἐναπέθεσε εἰς τήν Ἁγίαν Τράπεζαν τοποθετώντας τα ἐπί τοῦ Ἁγίου Δισκαρίου, ὅπως ὁρίζει ἡ
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ἐκκλησιαστική τάξις τῶν ἐγκαινίων, ψάλλοντας ἐντός
του Ἱεροῦ Βήματος τήν εἰδική Ἀκολουθία τῆς ὑποδοχῆς
τῶν Λειψάνων ἡ ὁποία περιέχει Μαρτυρικά τροπάρια.
Ἐν συνεχείᾳ, ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός
τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ μέ τή συμμετοχή πολλῶν κληρικῶν
καί παρουσίᾳ πλήθους
πιστῶν καί ἐνοριτῶν
πού προσῆλθαν ἀπό
πολλά μέρη τῆς θεοσώστου ἐπαρχίας μας
γιά νά παραστοῦν
συμπροσευχόμενοι
στό γεγονός αὐτό τό
ὁποῖο λαμβάνει χώρα
σέ ἕνα ἀπό τά σπουδαιότερα Προσκυνήματα τῆς ἐπαρχίας μας,
καθώς ἐκεῖ φυλάσσεται ἡ Θαυματουργός
Εἰκών τῆς Παναγίας
τῆς Περπατούσης, ἡ
ὁποία ἔχει πραγματοποιήσει πολλά θαύματα στούς
ἀναρίθμητους πιστούς πού προστρέχουν ἐπικαλούμενοι
τή βοήθεια καί τή μεσιτεία Της.
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Τό πρωί τῆς 5ης τοῦ μηνός Ἰουνίου ἐτελέσθη ἡ
Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, κατά τή διάρκεια τοῦ ὁποίου
ἐψάλησαν οἱ Κανόνες τῶν Ἐγκαινίων καθώς καί τῶν
ἑορτῶν τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου καί τοῦ Γενεθλίου
τῆς Θεοτόκου, καί ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε χώρα ἡ Τελετή
τῶν Ἐγκαινίων καί ἡ πρώτη Πανηγυρική Ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Ἀμορίου καί Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς
Βασιλικῆς, Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς
τῶν Βλατάδων κ.κ. Νικηφόρου.
Μεταξύ τοῦ πολυαρίθμου πλήθους πιστῶν, οἱ ὁποῖοι
προσῆλθαν μέ κατάνυξη καί εὐλάβεια γιά νά πάρουν
μέρος προσευχόμενοι στό σπουδαῖο αὐτό γεγονός παρέστησαν ὁ νεοεκλεγείς Δήμαρχος Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης
Καραγιάννης καί ὁ Διευθυντής τοῦ «Ἐρευνητικοῦ
Ἰνστιτούτου διά τήν Νόσον τοῦ Ἀλτσχάιμερ καί λοιπῶν
ἐκφυλιστικῶν παθήσεων τοῦ ἐγκεφάλου καί μελέτης
τοῦ Γήρατος» τό ὁποῖο καί στεγάζεται ἐντός τοῦ
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προαυλίου χώρου τοῦ Προσκυνήματος, Ὁμότιμος Καθηγητής Νευρολογίας κ. Σταῦρος Μπαλογιάννης
Κατά τή διάρκεια τῆς ὁμιλίας του ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ ἀνεφέρθη ἐκτενῶς στή σπουδαιότητα τοῦ γεγονότος τοῦ ἐγκαινιασμοῦ ἑνός Ἱεροῦ
Ναοῦ, τονίζοντας ὅτι ἡ τελετή τῶν ἐγκαινίων ἔρχεται
νά μᾶς θυμίσει ὅτι, ὅπως ὁ Θεός μέσα στήν κτίση καί
μέσα στή δημιουργία ἔθεσε τόν ἥλιο νά ἀνατέλει καί
νά μᾶς δίδει τό φῶς τῆς ἡμέρας καί νά ἀποκαλύπτῃ
τό μεγαλεῖο της δημιουργίας καί νά μᾶς χαρίζῃ τή ζωή
πού εἶναι τό κεντρικό καί κυρίαρχο ἀγαθό των θείων
νοημάτων μέσα στή ζωή τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας,
ἔτσι καί τά ἐγκαίνια μᾶς δείχνουν ἀκριβῶς τήν ἀνατολή
τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης, τοῦ ἀδύτου ἡλίου, τοῦ
ἀδύτου φέγγους τοῦ Κύριου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ
Ὁποῖος ἔρχεται νά μας κάνει καινούργιους, ἔρχεται
νά μᾶς δώσει αὐτή τή δυνατότητα νά πορευθοῦμε τήν
πορεία πρός τή Δόξα τῆς Βασιλείας Του. Γι’ αὐτόν
ἀκριβῶς τόν λόγο ἡ ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων, ὅπως λέγουν
οἱ Πατέρες, πρέπει νά τιμᾶται μέ ἀνάλογη πνευματική
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προετοιμασία τῶν πιστῶν, ὥστε νά
ἔχουν τή χαρά νά λαμβάνουν μέσα στή ζωή τούς τόν Κύριον ἡμῶν
Ἰησοῦν Χριστόν. Γί΄ αὐτόν ἀκριβῶς
τό λόγο ἡ ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων ἔχει
ἕνα διπλό ἑόρτιο χαρακτήρα. Ἀφ’
ἑνός μέν ἑορτάζομεν τόν προσωπικόν ἐγκαινιασμόν τῶν ψυχῶν καί
τῶν σωμάτων μας, διά τῆς χάριτος
τοῦ Θεοῦ, ἀφ’ ἑτέρου ἐορτάζομεν
τόν καθαγιασμόν τοῦ φρικτοῦ θυσιαστηρίου, στό ὁποῖον τελεῖται ἡ
ἀναίμακτος μυσταγωγία.
Ὁ Σεβασμιώτατος κ.κ. Ἰωάννης
συνεχίζοντας τήν ὁμιλία του καί
ἀναφερόμενος στήν ἐπικείμενη
κατάργηση τῆς ἀργίας τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, τήν ὁποία ὅπως
ὑπογράμμισε μεθοδεύουν κάποιοι
σκοπίμως καί ἐντέχνως, τόνισε ὅτι
ἄν ἔχουν δυνατότητα καί ἄν ἔχουν
ἱκανότητα ἄς καταργήσουν τήν
ἀνεργία στήν Ἑλλάδα καί ὄχι τήν
ἀργία, πού εἶναι ἀφιερωμένη εἰς
τόν Τριαδικόν Θεόν, εἰς τόν Ὁποῖον
ὀφείλουμε τά πάντα, ὅ,τι ἔχουμε
καί ὅ,τι εἴμαστε. Ἄς ἀφήσουν αὐτές
τίς ἐπινοήσεις καί ἄς ἀφήσουν τό
λαό μας νά ἔχει παρηγορίαν εἰς
τήν Ἐκκλησίαν καί εἰς τούς Ἁγίους
ἀπεκδεχόμενος τήν χάριν τοῦ Παρακλήτου καί Παναγίου Πνεύματος. Κοντά στόν Θεό, κοντά στήν
Παναγία μας, μέσα στή ζωή τῆς
Ἁγίας μας Ἐκκλησίας ὑπάρχει ἡ
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ἐλπίδα, ὑπάρχει ἡ σωτηρία, ὑπάρχει
ἡ δυνατότητα γιά νά ξεπεράσουμε τά
ὅποια προβλήματα καί ὀφείλουμε ὡς
ὀρθόδοξοι χριστιανοί νά συνειδητοποιήσουμε αὐτό τό μήνυμα τῆς μεγάλης
ἑορτῆς, ὅτι δηλαδή ὁ Κύριος εἶναι μαζί
μας, δέν εἴμαστε μόνοι μας. Ἡ ἀργία
στή ζωή μας, ὅταν εἶναι ἀφιερωμένη
στόν Θεό, ἔχει ἕνα διπλό μήνυμα. Ἀπό
τή μιά πλευρά μᾶς δίδει τή δυνατότητα
νά ἐπικοινωνήσουμε μέ τόν Θεό διά τῆς
ζώσης κοινωνίας μέσα στήν Ἐκκλησία,
καί ἀπό τήν ἄλλη δίδει τήν εὐκαιρία
νά ἔχει καί ὁ ἐργαζόμενος μία ἡμέρα
ἀναπαύσεως, ὅπως πολύ σοφά οἱ Πατέρες μας τά καθιέρωσαν ὅλα αὐτά.
Κλείνοντας τήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἴωαννης
εὐχαρίστησε καί μνημόνευσε ὅλους
ὅσοι ἐργάστηκαν καί ἐκοπίασαν γιά
τήν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος, ἰδιαιτέρως δέ τόν Γενικόν
Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον Αἰδεσιμολ.
Πρωτ. π. Ἀναστάσιον Παρούτογλου,
ὁ ὁποῖος μαζί μέ τούς ἄλλους δύο
ἐφημερίους του Ἱεροῦ Προσκυνήματος, τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβ. π. Φώτιον Χατζηευθυμίου καί τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβ. π.
Δημήτριον Ἀλεπλιώτην, προσπαθοῦν
καί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, οὕτως ὥστε ὁ Ἱερός τοῦτος
Ναός, ἀλλά καί γενικότερα ὁ χῶρος
τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τῆς Παναγίας τῆς Περπατούσης νά ἀποτελεῖ
μία ζῶσα καθημερινή ἐφημερία τῆς
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο καθώς καί ἕνα καταφύγιο πνευματικῆς ἀναπαύσεως καί πνευματικῆς
εὐλογίας, γιά ὅλους ἐκείνους πού καταφεύγουν καί ζητοῦν ἀπό τήν Παναγία μας τήν χάριν, τήν εὐλογίαν καί
τήν μεσιτείαν Της.
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Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Μ

έ περισσή λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἑορτάσθη εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης ἡ
Δευτέρα μετά τήν Πεντηκοστή, ἡ ὁποία εἶναι κατεξοχήν ἀφιερωμένη εἰς τό Ἅγιον Πνεῦμα τό ὁποῖον
ἐπεδήμησε ἐπί τούς Ἁγίους Μαθητάς καθώς καί εἰς
τήν ἐντυγχάνουσα
μνήμη
τοῦ
Ἁγίου Κυρίλλου
Ἀρχιεπισκόπου
Ἀλεξανδρείας.
Ἐπίκεντρο
τῶν
ἑορτίων
λατρευτικῶν
ἐκδηλώσεων ἦταν
ἡ Ἱερά Μονή
Ἁγίας ΤριάδοςΠέντε Βρύσεων,
τό Καθολικό τῆς
ὁποίας τιμᾶται εἰς
τήν Ἁγία Τριάδα.
Τό ἀπόγευμα
τῆς παραμονῆς τῆς
Ἑορτῆς ἐτελέσθη
ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νειλουπόλεως κ.κ. Γενναδίου (Πατριαρχεῖον
Ἀλεξανδρείας), ὁ ὁποῖος τυγχάνει ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς μιᾶς ἀφοῦ ἐκεῖ ἐτελέσθη ἡ Μοναχική του Κουρά πρίν ἀπό 28 ἔτη. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης χοροστάτησε στόν Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό στή
νεοσυσταθεῖσα ἐνορία τῆς Ἁγίας Τριάδος Δρυμοῦ.
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Τήν κυριώνυμον ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐτελέσθη Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο εἰς τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος–Πέντε Βρύσεων, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Νειλουπόλεως κ.κ. Γενναδίου, ὁ ὁποῖος χοροστάτησε
καί εἰς τόν Ὄρθρον, καί τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου, ἐνῶ
παρέστησαν ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί
Τυρνάβου Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π.
Ἀχίλειος Τσούτσουρας,
οἱ Καθηγούμενοι τῶν
Ἱερῶν Μονῶν Ἁγίου Βασιλείου Λαγκαδᾶ Πανοσιολ. Ἀρχιμ π. Εὐσέβιος
Σπουργίτης καί Ἁγίας
Τριάδος Πανοσιολ. Ἀρχιμ.
π. Ἰσαάκ Τσαπόγλου,
πολλοί ἱερεῖς ἀπό διάφορες Μητροπόλεις,
οἱ ὁποῖοι τυγχάνουν
ἀδελφοί της Ἱερᾶς Μονῆς, καθώς καί πολύς κόσμος
καί προσκυνητές πού προσῆλθαν γιά νά συνεορτάσουν
τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί νά τιμήσουν μέ
τήν παρουσία τους τή λαμπρή πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος-Πέντε Βρύσεων.
Αξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῶν
λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων πού ἔλαβαν χώρα ἐτέθη πρός
προσκύνησιν ἕνα ἐκ τῶν παλαιοτέρων ἀντιγράφων τῆς
εἰκόνος τῆς Παναγίας τοῦ Καζᾶν, τό ὁποῖο καί φυ-
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λάσσεται εἰς τήν Ἱερά Μονή.
Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀχίλειος
Τσούτσουρας, ὁ ὁποῖος μέ τή μεστή νοήματος καί πνευματικοῦ
περιεχομένου ὁμιλία του ἀνεφέρθη ἐπακριβῶς στή σημασία τῆς
μεγάλης σημερινῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τονίζοντας τόν
τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἐμφανίστηκε τό Πανάγιο Πνεῦμα, ἐρχόμενο
ὡς «πνοή βιαία» πληρώνοντας τόν οἶκο ὅπου ἦταν καθήμενοι
οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι (Ἁγίος Γρηγόριος Παλαμᾶς, Ὁμιλία εἰς τήν
κατά τήν Πεντηκοστήν τελεσθεῖσαν φανέρωσιν καί διανομήν
τοῦ Θείου Πνεύματος).
Ἀνεφέρθη ἐπίσης στά χαρακτηριστικά τοῦ Τρίτου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, κάνοντας μία περιγραφή
μέσῳ τῶν ἐπιθέτων πού χρησιμοποιοῦν οἱ Πατέρες τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ὅταν ἀναφέρονται σέ Αὐτό.
Ἐνῶ ἔκλεισε την ὁμιλία του ἐπικαλούμενος τίς εὐχές τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων, ὥστε ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά εὐλογεῖ συνεχῶς τή ζωή μας καί νά
ἁγιάζει τά ἔργα μας καί τίς πράξεις μας.
Πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννης, μέ ἐγκάρδιους λόγους, εὐχαρίστησε
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νειλουπόλεως
κ.κ. Γεννάδιο καί τούς παρισταμένους Ἱερεῖς
γιά τήν ὁλόθυμον συμμετοχήν τους εἰς τήν
Πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, συνεχάρη δέ ἰδιαιτέρως τόν
Καθηγούμενο αὐτῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἰσαάκ
Τσαπόγλου καί τήν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς γιά
τήν ἄρτια ὀργάνωση τῆς πανηγύρεως, καθώς
καί ὅλον τόν κόσμο ὁ ὁποῖος παρέστη κατά
τή διάρκεια καί τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀλλά καί τῆς
Θείας Λειτουργίας.
Καταλήγοντας προέτρεψε ὅλους νά ἔχουν
πίστη στό Θεό καί νά μήν φοβοῦνται τίποτα.
Νά ἐπικαλοῦνται συνεχῶς τό Ἅγιο Πνεῦμα,
ὥστε νά ἔρθει στή ζωή τοῦ καθενός, καθιστώντας τον πνευματοκίνητο καί ἄνθρωπο
τοῦ Θεοῦ, πού θά φέρει τή Σφραγίδα τῆς
Χάριτός Του στήν καρδιά του κατοικώντας
πλέον μέσα του ὁ Παράκλητος καί διώχνοντας ὁριστικῶς τό φοβικό σύνδρομο πού ἔχει
κυριαρχήσει ὑπαρξιακῶς μέ ἀποτέλεσμα νά
προβληματιζόμεθα γιά ὅλα, ἰδιαιτέρως δέ αὐτή
τήν περίοδο τῆς λεγομένης κρίσεως πού ταλανίζει τήν πατρίδα μας.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας εἰς τίς ἑόρτιες ἐκδηλώσεις
διά τήν ἀνακήρυξη τῆς Μήλου ὡς Ἱερᾶς Νήσου

Ὁ

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας συμμετεῖχε,
κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί
Μήλου κ.κ. Δωροθέου, στίς ἑόρτιες ἐκδηλώσεις γιά
τήν ἀνακήρυξη τῆς Μήλου ὡς Ἱερᾶς Νήσου, οἱ ὁποῖες
πραγματοποιήθηκαν προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ.
Ἱερωνύμου τό διάστημα 14 καί 15 τοῦ μηνός Ἰουνίου
2014, εἰς τήν Νῆσο τῆς Μήλου.
Τό πρωί τῆς 14ης τοῦ μηνός Ἰουνίου οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες πού συμμετεῖχαν στούς ἑορτασμούς
ἐπεσκέφθησαν τό Παλαιοχριστιανικό Μουσεῖο τῶν

κατακομβῶν τῆς Μήλου, ὅπου εἶχαν τήν εὐκαιρία νά
ξεναγηθοῦν καί νά ἐνημερωθοῦν γιά τήν ἱστορία τους ἀπό
τή Διευθύντρια τῆς Β' Ε.Β.Α. κα Αἰκατερίνη Δελαπόρτα,
καθώς οἱ κατακόμβες εἶναι σκαμμένες σέ ἡφαιστειακό
ἔδαφος καί ἀποτελοῦν ἕνα ἀπό τά ἀξιοθέατα τοῦ
νησιοῦ.
Οἱ ἐπίσκεψη τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων στό περίφημο μνημεῖο τῆς Χριστιανοσύνης κατέληξε ψάλλοντας
ὅλοι μαζί τό «Ἅγιοι Μάρτυρες».
Ἐν συνεχείᾳ, πραγματοποιήθηκε στό συνεδριακό
κέντρο Μήλου "Γεώργιος Ἡλιόπουλος" Ἐπιστημονική
Ἡμερίδα μέ θέμα: "Κατακόμβες τῆς Μήλου, παλαιοχρι-

στιανικό μνημεῖο
μοναδικῆς
καί
πολιτιστικῆς
ἀξίας".
Παρόντες στό
συνέδριο
ἦταν
οἱ Μητροπολίτες Διδυμοτείχου,
Ὀρεστιάδος καί
Σουφλίου Δαμασκηνός, Βρεσθένης Θεόκλητος,
Καισαριανῆς,
Βύρωνος
καί
Ὑμηττοῦ Δανιήλ,
Πειραιῶς Σεραφείμ, Σιδηροκάστρου Μακάριος,
Χαλκίδος Χρυσόστομος, Ζιχνῶν
καί Νευροκοπίου
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Ἰερόθεος, Κορίνθου Διονύσιος, Μεσσηνίας Χρυσόστομος,
Θηβῶν καί Λεβαδείας Γεώργιος, Παροναξίας Καλλίνικος,
Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας, Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος, Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης, Ἱερισσοῦ Ἁγίου Ὄρους
καί Ἀρδαμερίου Θεόκλητος, ὁ Ἐπίσκοπος Διαυλείας
κ. Γαβριήλ, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ὑπουργός Ἐργασίας Ἰωάννης
Βρούτσης, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Κυβέρνησης, ὁ Δήμαρχος
τοῦ νησιοῦ κ. Γεράσιμος Δαμουλάκης, ἐκπρόσωποι τῶν
Σωμάτων Ἀσφαλείας, τοπικῶν συλλόγων καί φορέων,
κληρικοί καί λαϊκοί.
Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος, κατά τόν χαιρετισμό του
στήν Γ' Ἐπιστημονική Ἡμερίδα ἔκανε λόγο γιά ἀνάγκη
συνεργασίας Ἐκκλησίας, Ἀρχαιολογίας καί Πολιτείας,

Ὀρθόδοξα Μηνύματα

ἐνῶ σημείωσε ὅτι «σήμερα πρέπει νά συνεργαστοῦμε
σέ ὅλους τους τομεῖς γιά νά μή γίνονται λεηλασίες σέ ἱστορικά μνημεῖα. Σκοπός μας εἶναι νά σωθεῖ
ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει στήν Ἑλλάδα». Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
ἀνεφέρθη στήν ἱστορική σημασία καί στήν ἀξία τῶν
κατακομβῶν καί τόνισε «πώς πρέπει νά μεριμνήσουμε
νά πραγματοποιηθοῦν ἡμερίδες καί ἄλλες ἀνάλογες
προσπάθειες Ἐκκλησίας, Πολιτείας καί Ἀρχαιολόγων,
ὥστε ἀπό τά ἀκούσματα, ἀπό τίς εἰσηγήσεις νά κάνουμε δύο βήματα πιό μπροστά, ὥστε νά μή γεμίζουν μέ
λαθραῖο τρόπο τά μουσεῖα τῆς Εὐρώπης μέ εἰκόνες καί
θησαυρούς δικούς μας».
Ἀμέσως μετά, ὁ κ. Χαράλαμπος Μπαμπούνης, καθηγητής Νεότερης Ἑλληνικῆς Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀνέπτυξε τήν εἰσήγηση μέ θέμα «Ἡ νῆσος
Μῆλος ἀγάλλου, ἐν σοί κατέχουσα, τάς σεπτάς Κατα-
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κόμβας» καί στή συνέχεια ὁ κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος
τήν εἰσήγηση «Οἱ Κατακόμβες ὡς τόπος λατρείας». Ἡ
ἑπόμενη εἰσήγηση μέ θέμα «Κατακόμβες καί παλαιοχριστιανικά Μαρτύρια. Ἀρχαιολογική καί Θεολογική
προσέγγιση», ἀναπτύχθηκε ἀπό τήν κ. Ἰωάννα ΣτουφήΠουλημένου, Καθηγήτρια τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἡ προϊσταμένη τῆς Β' Ἐφορείας
Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων κα. Αἰκατερίνη Δελαπόρτα μίλησε μέ θέμα "Οἱ Κατακόμβες τῆς Μήλου. Τά ἀρχαιολογικά
δεδομένα", ἐνῶ ἡ τελευταία εἰσήγηση μέ ὁμιλητή τόν κ.
Θωμά Ἀνδρουλάκη, διευθυντή Βιώσιμης Ἀνάπτυξης τῆς
"S&B", εἶχε ὡς θέμα «Ἡ ἐξόρυξη, διαχρονικός πυλώνας
τῆς βιώσιμης ἀνάπτυξης τῆς Μήλου.
Κλείνοντας τήν ἡμερίδα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τόνισε ὅτι «ἡ ἱστορία τῶν Κατακομβῶν ἀποτελεῖ στοιχεῖο
τῆς χριστιανικῆς μας ταυτότητας. Ἡ θεολογική προσέγγιση τῶν Κατακομβῶν ἔχει τήν ἀπαρχή στή ζωή
καί στό μαρτύριο Ἁγίων τῆς Πίστεώς μας. Πολύτιμες
σκέψεις κατατέθηκαν σήμερα, πρός ἀξιοποίηση τοῦ
χώρου. Μέ τίς εἰσηγήσεις ὑπογραμμίστηκε ἡ σημασία
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τῶν Κατακομβῶν τῆς Μήλου,
ὡς παλαιοχριστιανικοῦ μνημείου μοναδικῆς θρησκευτικῆς καί
πολιτιστικῆς ἀξίας, λατρείας καί
μαρτυρίου, ἀλλά καί τό εἰδικό
θρησκευτικό καί ἐπιστημονικό
βάρος καί τῶν στοιχείων πού
προέκυψαν ἀπό τίς ἀνασκαφές
καί τά ἔργα πού ἔγιναν. Ἄς τά
πάρουμε ὅλα αὐτά κοντά μας,
ἄλλοι γιά νά πλουτίσουμε τίς
γνώσεις τίς προσωπικές καί
ἄλλοι γιά νά συμβάλουμε μέ
τά χαρίσματα πού ἔδωσε στόν
καθένα ὁ Θεός, ὥστε κάθε χρόνο καί περισσότερο ἡ Μῆλος
νά βαδίζει μπροστά καί νά εἶναι
ὑπόδειγμα προκοπῆς καί εὐημερίας γιά ὅλους μας».
Τό ἀπόγευμα ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικός πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου ΝικολάουΤρυπητῆς Μήλου χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπίσκοπου Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερωνύμου καί συγχοροστατούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ.κ. Δαμασκηνοῦ,
Βρεσθένης κ.κ. Θεοκλήτου, Καισαριανῆς, Βύρωνος καί
Ὑμηττοῦ κ.κ. Δανιήλ, Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ, Σιδηροκάστρου κ.κ. Μακαρίου, Χαλκίδος κ.κ. Χρυσοστόμου,
Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ.κ. Ἰεροθέου, Κορίνθου κ.κ.
Διονυσίου, Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσοστόμου, Θηβῶν καί Λεβαδείας κ.κ. Γεωργίου, Παροναξίας κ.κ. Καλλινίκου, Ἰλίου,
Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ.κ. Ἀθηναγόρου, Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ.κ. Κυρίλλου, Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου, Ἱερισσοῦ Ἁγίου Ὄρους
καί Ἀρδαμερίου κ.κ. Θεοκλήτου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Διαυλείας κ.κ. Γαβριήλ, Ἀρχιγραμματέως τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ὀρθόδοξα Μηνύματα

Παρόντες ἦσαν ὁ Ὑπουργός Ἐργασίας κ. Ἰωάννης
Βρούτσης, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Κυβέρνησης, ὁ Δήμαρχος
τοῦ νησιοῦ κ. Γεράσιμος Δαμουλάκης, ἐκπρόσωποι τῶν
Σωμάτων Ἀσφαλείας, τοπικῶν συλλόγων καί φορέων,
κληρικοί καί λαϊκοί.
Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου κ.κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος
στήν ὁμιλία του ἀνεφέρθη στή μνήμη τῶν Ἁγίων πού
ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ σήμερα, λέγοντας πώς «σήμερα
τιμοῦμε ὅλους ἐκείνους πού ἀκολούθησαν τό δρόμο τοῦ
Ἀναστάντος Χριστοῦ. Ἡ ζωή τῶν Ἁγίων ἦταν γεμάτη ἀπό
πίστη στόν ἀληθινό Θεό. Ἀνεφέρθη, ἐπίσης, στούς Ἁγίους
Μάρτυρες τῆς Μήλου πού ἐτάφησαν στίς Κατακόμβες,
ἐνῶ ἔκανε λόγο καί γιά τήν ἀνακήρυξη τῆς Μήλου ὡς
Ἱερᾶς Νήσου, χαρακτηρίζοντάς την ἀπό τά σημαντικότερα
γεγονότα τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας. Μίλησε, ὡστόσο, γιά
τή ζωή καί τό ἔργο τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύμου καί ἀνεφέρθη
στό πνευματικό ἔργο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου ὑπογραμμίζοντας πώς ἡ
Ἀρχιεπισκοπία του δίνει τήν προοπτική στήν Ἐκκλησία
νά συνεχίσει τό ὑπεύθυνο ἔργο της. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
γίνεται γιά ὅλους ἐμᾶς ὀχυρό καί ἀσπίδα».
Μετά τόν ἑσπερινό στόν αὔλειο χῶρο τοῦ ναοῦ,
πραγματοποιήθηκε πολιτιστική ἐκδήλωση στήν ὁποία
συμμετεῖχαν ἡ φιλαρμονική τοῦ Λιμενικοῦ ΣώματοςἙλληνικῆς Ἀκτοφυλακῆς, τά παιδικά χορευτικά συγκροτήματα σχολείων τῆς Μήλου, τό χορευτικό τμῆμα
τοῦ συλλόγου Γυναικῶν Δήμου Μήλου, ἡ χορωδία «ΕΥΦΩΝΟΝ» τοῦ Ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Φωτίου Θεσσαλονίκης
καί ἡ παιδική χορωδία τοῦ Δήμου Μήλου «ΜΗΛΙΩΝ
ΤΕΧΝΕΣ»
Τήν ἑπομένη ἐτελέσθη ἡ πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου-Τρυπητῆς
Μήλου, προεξάρχοντος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ὁ ὁποῖος ἑόρταζε παράλληλα τήν ὀνομαστική του ἑορτή, ἐνῶ συλλειτούργησαν
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οἱ παρευρισκόμενοι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες
Παρόντες ἦσαν ὁ Ὑπουργός Ἐργασίας κ. Ἰωάννης
Βρούτσης, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Κυβέρνησης, βουλευτές, ὁ
Δήμαρχος τοῦ νησιοῦ κ. Γεράσιμος Δαμουλάκης, ἀλλά καί
Δήμαρχοι ἄλλων νησιῶν τῶν Κυκλάδων, ὁ Ἀστυνομικός
Διευθυντής Κυκλάδων, ὁ Ἀρχηγός τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, ἐκπρόσωποι τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, τοπικῶν
συλλόγων καί φορέων, κληρικοί καί λαϊκοί.
Κατά τή Θεία Λειτουργία ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Διαυλείας κ.κ. Γαβριήλ, ἀνέγνωσε τά Συνοδικά Ἔγγραφα καί τό σχετικό Προεδρικό Διάταγμα περί
ἀνακηρύξεως τῆς Μήλου ὡς Ἱερᾶς Νήσου.
Ὁ Μητροπολίτης Σύρου κ.κ. Δωρόθεος στόν χαιρετισμό πού ἀπηύθυνε εὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατο
Ἀρχιεπίσκοπο καί τούς παρισταμένους Ἀρχιερεῖς, ἐνῶ
ἀνεφέρθη καί στή σημασία τῆς σημερινῆς ἡμέρας γιά τό
νησί, στήν ἱστορική ἀξία τῶν Κατακομβῶν οἱ ὁποῖες εἶναι,
ὅπως εἶπε, μνημεῖο σημαντικῆς πολιτιστικῆς ἀξίας.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ.
Ἱερώνυμος κατά τή διάρκεια τῆς ὁμιλίας του ἀνεφέρθη
στήν ἀνακήρυξη τῆς Μήλου σέ Ἱερά Νῆσο λέγοντας πώς
«Διοικοῦσα Ἐκκλησία καί Πολιτεία συμφώνησαν καί
ἀνεγνώρισαν ὅτι δέν εἶναι ἕνα ἁπλό νησί τοῦ Αἰγαίου Πελάγους, ἀλλά ἔχει στά σπλάχνα της μορφές Ἁγίων».
Ἐπεσήμανε δέ ὅτι «ὅσοι γνωρίζουν τόν Ἰησοῦν Χριστόν ζοῦν πραγματικά, ζοῦν ἐκκλησιαστικά. Μαθαίνουν
νά ἱεραρχοῦν τά πράγματα καί τήν ἀξία τους. Ἔτσι, λοιπόν, καταλαβαίνουμε ὅτι τό ἄγχος καί οἱ ταλαιπωρίες
πού μᾶς βασανίζουν εἶναι περαστικά. Εὐχήθηκε τέλος
νά γνωρίσουμε ὅλοι τον Χριστό καί ἡ γνωριμία αὐτή νά
μας κάνει ἄλλους ἀνθρώπους. Ζοῦμε ἄλλωστε, σέ μία
κρίσιμη ἐποχή. Ἡ λύση στά προβλήματά μας εἶναι ἡ
μετάνοια, ἡ ἀλλαγή σκέψης» καί παρότρυνε ὅλους νά
ἀκολουθήσουν τά παραδείγματα τῶν Ἁγίων μας στή
ζωή τους.
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Ἐπιμνημόσυνη δέηση
ὑπέρ τῶν πεσόντων τῆς μάχης Λαχανᾶ-Κιλκίς

Μ

έσα σέ κλίμα συγκινήσεως ἐτελέσθη
ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννου, στήν κεντρική πλατεία τοῦ Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης καί συγκεκριμένα στό χῶρο
ὅπου εὑρισκόταν ἐγκατεστημένο τό Στρατηγεῖο
τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων κατά τή μάχη
μεταξύ τῶν Ἑλληνικῶν καί Βουλγαρικῶν δυνάμεων, ἡ ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ μακαρίας μνήμης
καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν ἐκείνων τῶν
ἀδελφῶν μας οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τό παρόν, ὅταν ἡ
πατρίδα καί ἡ ἱστορία τό ἐζήτησαν, στήν τριήμερη
μάχη Λαχανᾶ-Κιλκίς.
Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Ὑπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Γεώργιος Ὀρφανός, ὁ Βουλευτής
τῆς Ν.Δ. Β΄ Περιφερείας Θεσσαλονίκης κ. Σάββας
Ἀναστασιάδης, ἡ Βουλευτής τῶν ΑΝ.ΕΛ. κα Σταυρούλα Ξουλίδου, οἱ Ἀντιδήμαρχοι Ὡραιοκάστρου καί
Μυγδονίας κ. Πολυχρονίδης Ἀνέστης καί Παρισόπουλος Γεώργιος, o Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητας Μελισσοχωρίου κ. Ἀθανάσιος Μοσχοπουλος,
ὁ Διοικητής τοῦ Γ΄ Σώματος Στρατοῦ Ἀντιστράτηγος
Λεοντάρης Ἠλίας, ὁ Διοικητής τῆς 34ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Ταξίαρχος Μιλτιάδης Παπαγιαννούλης, ἐκπρόσωποι τοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς καί τῶν
Σωμάτων Ἀσφαλείας, ἀπόγονοι τῶν Μακεδονομάχων, ἐκπρόσωποι τῶν πολιτιστικῶν φορέων τῆς
περιοχῆς μέ τίς παραδοσιακές τους φορεσιές πού
προσῆλθαν γιά νά τιμήσουν τούς πεσόντες τῆς τριήμερης μάχης Λαχανᾶ-Κιλκίς.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς
καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης στή σύντομη προσλαλιά
του ἀνεφέρθη στά ἱστορικά γεγονότα πού διαδρα-
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ματίστηκαν σέ αὐτό τό μέρος καί πιό συγκεκριμένα
τόνισε ὅτι ἀπό αὐτό τό μέρος ξεκίνησε ὁ μεγάλος
καί νικηφόρος ἀγώνας τοῦ Δευτέρου Βαλκανικοῦ
πολέμου. Ἕνας πόλεμος ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε αἱματηρός
καί σφραγίστηκε μέ πολλές θυσίες, ἀλλά πού ταυτοχρόνως σφράγισε καί τήν πορεία τοῦ τόπου μας δημιουργώντας προϋποθέσεις ἐλευθερίας, ἀναπτύξεως
καί εὐημερίας τοῦ λαοῦ μας.
Σέ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Ἰωάννης ἀνεφέρθη στή
συγκινητική συνομιλία πού εἶχε ὁ Ἀρχιστράτηγος
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Κωνσταντῖνος μέ τόν Συνταγματάρχη Τύφαρη. - «Πῶς πᾶμε;», τοῦ λέγει. – «Μεγαλειότατε, προχωροῦμε», τοῦ ἀπαντάει. Αὐτό τό
«προχωροῦμε» λοιπόν πρέπει νά εἶναι ἐκεῖνο πού
σέ αὐτές τίς δύσκολες ὧρες πού περνοῦμε πρέπει
νά δίδει τό θάρρος, νά δίδει τή δύναμη καί τήν
εὐτολμία, οὕτως ὥστε νά συνεχίζουμε καί ἐμεῖς
φρόνιμα ἀγωνιστικό καί μέ πνεῦμα ἀνυποχώρητο
μπροστά στίς προκλήσεις πού δεχόμεθα.
Κλείνοντας τή σύντομη ὁμιλία του καί
ἀπευθυνόμενος πρός ὅλους τους παρευρισκομένους, ὁ Σεβασμιώτατος κ.κ. Ἰωάννης τόνισε πώς θά πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι τίποτε
δέν εἶναι αὐτονόητο, δέν ὑπάρχει κάτι πού νά
εἶναι ἐπιβεβαιωμένο καί σταθερό, καθώς τά πάντα βρίσκονται σέ μία ρευστή πορεία ἐξελίξεων.
Γί’ αὐτό τόν λόγο καλούμαστε ὅλοι νά ἔχουμε
πνεῦμα ἑνότητος, πνεῦμα συνεργασίας, μέ ὑψηλό
τό ἐθνικό φρόνημα, μέ ἀγάπη στήν πατρίδα, μέ
πίστη στόν Θεό καί μέ βεβαῖα τήν ἐλπίδα ὅτι ὅταν
ἀγωνιζόμεθα καί ἐμεῖς στά ἴχνη ἐκείνων πού θυσιάστηκαν γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδας, ἡ πατρίδα θά μεγαλουργήσει, ὅπως ἄλλωστε ἡ ἱστορική
ἀλήθεια καταγράφει διαχρονικῶς.
Στό τέλος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Λαγκαδᾶ κ.κ. Ἰωάννης ἀνέγνωσε τό πρῶτο διάγγελμα τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου, τό ὁποῖο κατέληγε
ὡς ἑξῆς: «Μπροστά σ’ αὐτήν τήν ἀχαρακτήριστη
συμπεριφορά τῆς Βουλγαρίας, τό καθῆκον τῶν
ὑπολοίπων συμμάχων ἦταν μέ σαφήνεια προδιαγεγραμμένο. Ὁ Ἑλληνικός Λαός, σέ στενή ἀλληλεγγύη μέ τήν Σερβία καί τό Μαυροβούνιο καί πεπεισμένος γιά
τήν ἱερότητα τοῦ σκοποῦ, παίρνει τά ὅπλα σέ ἕνα νέο ἀγώνα ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν. Ζήτω ἡ μεγαλυνθεῖσα
Ἑλλάς. Ζήτω τό Ἑλληνικό Ἔθνος. Ἀπό τήν Μπάλτσα τήν 19ην Ἰουνίου 1913».
Ἐν συνεχείᾳ, πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων, τηρήθηκε ἑνός λεπτοῦ σιγή καί ἐψάλη ὁ Ἐθνικός
μας Ὕμνος, ἐνῶ ἀκολούθως μετέβησαν ἅπαντες στό Λαογραφικό Μουσεῖο – Μελισσοχωρίου.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης
εἰς τήν Πανήγυριν Πάντων τῶν Ὁσίων καί Θεοφόρων Ἁγιαννανιτῶν Πατέρων

Κ

ατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ἡγουμένου
τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς, Πατριαρχικῆς καί
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Μεγίστης
Λαύρας-Ἁγίου Ὄρους, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Προδρόμου, καί σχετικῆς ἄδειας καί εὐλογίας τῆς Α.Θ.Π.
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης μετέβη, τό χρονικό διάστημα
28-29 τοῦ μηνός Ἰουνίου 2014, εἰς τό Ἁγιώνυμον
Ὄρος καί συγκεκριμένα εἰς τήν παλαιότερη καί μεγαλύτερη Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, αὐτή τῆς Ἁγίας
Ἄννης, ὅπου καί προέστη τῆς Ἱερᾶς Πανηγύρεως
Πάντων των Ὁσίων καί Θεοφόρων Ἁγιαννανιτῶν
Πατέρων.
Στόν Σεβασμιώτατο καί στή συνοδεία του κατά τήν ἄφιξή του εἰς τήν Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης,
ἐπεφυλάχθη ἡ καθιερωμένη ὑποδοχή, ἀπό τόν Δικαῖο
τῆς Σκήτης Ἱερομόναχο Ἰωάννη καί τούς Πατέρες
αὐτῆς καί ἐν συνεχείᾳ προέστη τῆς Ὁλονυκτίου
Ἀγρυπνία, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως Πάντων των
Ὁσίων καί Θεοφόρων Ἁγιαννανιτῶν Πατέρων, ἡ ὁποία
ἐτελέσθη μέσα σέ κλίμα κατανύξεως καί συμφώνως
πρός τό Ἁγιορειτικό Τυπικό εἰς τό Κυριακό τῆς Σκήτεως πού τιμᾶται εἰς τήν Προμήτορα Ἁγία Ἄννα.
Κατά τή διάρκεια τῆς Πανηγύρεως τῆς Σκήτεως,
παρέστησαν ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, Ἱερομόναχος Πρόδρομος, ἐκπρόσωποι
τῶν γειτονικῶν σκητῶν, πλῆθος μοναχῶν καί πολλοί
προσκυνητές.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀκολούθησε
ἡ Παραδοσιακή Πανηγυρική Ἁγιορείτικη Τράπεζα κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Σεβαμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ ἀνεφέρθη ἐκτενῶς στά τῆς ἑορτῆς
τῶν Ἁγιαννανιτῶν Πατέρων καί τή σημασία αὐτῆς,
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τονίζοντας ὅτι ἡ ζωή τῶν Ἁγίων εἶναι ἡ ζωή τῆς Ἁγίας
μας Ἐκκλησίας, ὅπως πολλές φορές ἐπεσήμανε ὁ
μακαριστός Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων Β΄ (Χρυσοφάκης). Ἑπομένως μέσα ἀπό τούς
βίους τῶν Ἁγίων θά βροῦμε ὅλα ἐκεῖνα τά ἀγαθά
πρότυπα καί τούς φωτεινούς δεῖκτες καί φάρους
τῆς πορείας τῆς ζωῆς μας.
Σέ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του ὁ Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ ὑπεγράμμισε τόν στενό σύνδεσμο πού
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ὑπάρχει μεταξύ τῆς Σκήτεως τῆς Ἁγίας Ἄννης καί τῆς
Ἱερά Μητροπόλεώς μας ἀναφερόμενος στό βίο καί τό ἔργο
τοῦ Ἁγίου Διονύσιου τοῦ Ρήτορος πού ὑπῆρξε μαθητής
τοῦ Ἁγίου Δαμασκηνοῦ τοῦ Στουδίτου, Ἐπισκόπου Λητῆς
καί Ρεντίνης.
Καταλήγοντας ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν
Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο γιά τήν ἄδεια
καί εὐλογία νά ἱερουργήσει στή Σκήτη, τόν Ἡγούμενο τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Πρόδρομο καθώς καί τόν Δικαῖο καί τήν Ἀδελφότητα τῆς Σκήτεως γιά τήν πρόσκληση πού τοῦ ἀπηύθυναν να συμμετέχειστούς ἑορτασμούς πάντων τῶν Ὁσίων καί Θεοφόρων
Ἁγιαννανιτῶν Πατέρων.
Στό διάστημα τῆς παραμονῆς του εἰς τό Περιβόλιον
τῆς Παναγίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης εἶχε τήν εὐκαιρία νά
ἐπισκεφθεῖκαί τήν Ἱερά Μονή τῶν Ἰβήρων ὅπου προσκύνησε τή Θαυματουργήό Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης.
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Ἡ Ἑορτή
τοῦ Μεγάλου Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου

Μ

έ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἐτελέσθηκε τό
ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 29 τοῦ μηνός
Ἰουνίου 2014, ὁ
Πανηγυρικός Ἑσπερινός
τῆς Ἑορτῆς τοῦ Μεγάλου
Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν
Παύλου χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς
καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου,
εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου-Δερβενίου, ἐνῶ παρέστησαν μεταξύ των ἄλλων
σύσσωμος ὁ ἱερός κλῆρος
τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἀντιπροσωπεῖες
ἐκ τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς
Ἐπαρχίας μας, ὁ νεοεκλεγείς Δήμαρχος Λαγκαδᾶ
κ. Ἰωάννης Καραγιάννης,
ἐκπρόσωποι τοῦ Δημοτικοῦ
Συμβουλίου
καί
τῆς
Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως,
μέ
ἐπικεφαλῆς
τόν
Ἀντιδήμαρχο Οἰκονομικῶν
κ. Ἀστέριο Σισκούδη καθώς
καί πολύς κόσμος ὁ ὁποῖος
προσῆλθε γιά νά τιμήσει
ἕναν ἀπό τούς μεγαλύτερους διδασκάλους καί παιδαγωγούς τῆς Οἰκουμένης, τόν ἱδρυτή τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος τόν Ἀπόστολο Παῦλο.
Κατά τή διάρκεια τῆς πανηγυρικῆς ὁμιλίας του
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πρός τούς παρισταμένους πιστούς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
κ.κ. Ἰωάννης ἀνεφέρθη
ἐκτενῶς στό θαυμαστό
ἔργο πού ἐπετέλεσε ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος τονίζοντας ὅτι σήμερα τιμοῦμε
τή μεγάλη προσωπικότητα
τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας,
τόν Ἀπόστολον τῶν Ἐθνῶν
Παῦλον, ὁ ὁποῖος ἄφησε
ἀνεξίτηλα τα ἴχνη τῆς διαβάσεώς του ἀπό τό σημεῖο
στό ὁποῖο τιμᾶται σήμερα
ἡ μνήμη του.
Ἔσπειρε τό λόγο τοῦ
Θεοῦ καί ὅλοι ἐμεῖς σήμερα ἀποτελοῦμε καρποφορία τῆς πνευματικῆς του
παρουσίας.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Μητροπολίτης
Λαγκαδᾶ
ὑπεγράμμισε
τήν
ἀνάγκη τῆς βιώσεως τῶν
Εὐαγγελικῶν Ἀληθειῶν
πού ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
ἐκήρυξε, καθώς καί τό
γεγονός τῆς ἐνθυμήσεως
τοῦ ὁράματος τῆς Τρωάδος, «διαβᾶς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν», πού
ἔφερε τήν εὐλογημένη παρουσία τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου στή Γῆ τῆς Μακεδονίας, ἡ ὁποία εἶναι γῆ
Ἑλληνική, ὅπως τεκμηριώνεται ἀπό τά κείμενα τῶν
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θεόπνευστων ἐπιστολῶν «Πρός
ΦιλιππΗσίους» καί «Πρός
Θεσσαλονικεῖς», οἱ ὁποῖες εἶναι
γραμμένες στήν ἑλληνική γλώσσα,
γλώσσα πού ὁ ἴδιος μίλησε καί
δίδαξε καί ἀποτελοῦν τεκμήρια
τῆς ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας. Μάλιστα οἱ δύο ἐπιστολές
«Πρός Θεσσαλονικεῖς» εἶναι τά
ἀρχαιότερα κείμενα τῆς Καινῆς
Διαθήκης.
Δυστυχῶς, ἐνῶ στήν πατρίδα μας κατέχουμε τό μοναδικό
προνόμιο νά ἔχουμε τήν Παράδοση καί τήν λεγόμενη Πατερική Θεολογία καί τήν ἀδιάκοπο
ζωή τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας
ἀπό τῆς Ἀποστολικῆς Περιόδου καί ἐντεῦθεν, κάποιοι ἐπιστήμονες σήμερα
ἐπηρεάζονται ἐκ τῆς προτεσταντικῆς Θεολογίας καί
μέσῳ τῶν Δυτικῶν Πανεπιστημίων χρησιμοποιοῦν
ὅρους καί ἔννοιες ἀφειδῶς, ὅπου γύρω ἀπό ὅλα αὐτά
ὁ παπισμός ἔχει οἰκοδομήσει τίς μεγαλύτερες πλάνες
ὅπως ὁ «Πέτριος Λόγος», ἤ «Πέτριο Δόγμα», ἤ «Πέτρια Λειτουργία». Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἔχουμε τόν
«Ἰωάννειο λόγο», τήν «Ἰωάννεια Γραμματεία» ἤ τόν
«Παύλειο λόγο» κ.λπ.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὅμως, ἕνα λόγον ὑπηρέτησε
καί ὑπηρετεῖ καί αὐτός εἶναι ὁ λόγος Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Δέν ὑπάρχει Παύλειος ἤ Πέτριος λόγος ἀλλά ὑπάρχει
μόνον ὁ λόγος Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό Εὐαγγέλιο Ἰησοῦ
Χριστοῦ, πού εὐαγγελίσθησαν διά μέσου των αἰώνων
οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Πατέρες, ἡ ζωή καί τό κήρυγμα τῆς
Ἐκκλησίας μας, καί ἑπομένως ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ
πρέπει νά εἶναι στή δική μας ζωή ἡ πυξίδα τοῦ
προσανατολισμοῦ καί τό ἀντίκρυσμα τῶν Ἱερῶν Βιωμάτων γνωρίζοντας ὅτι ἐκεῖνο πού εἶναι τό ζωτικό
στοιχεῖο στόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ ἐμπειρία νά πλησιάσει
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ἀληθινά τόν Χριστό. Ἄν γνωρίσουμε τόν Χριστό καί
ἄν βιώσουμε τήν Εὐαγγελική ἀλήθεια, τότε μποροῦμε
νά εἴμαστε οἱ ὁμολογοῦντες, οἱ διδάσκοντες καί οἱ
ἐνεργοῦντες τά τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ γεγονότα.
Καταλήγοντας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
ὑπεγράμμισε ὅτι, στήν δύσκολη ἐποχή πού ζοῦμε,
ἐκεῖνο πού μπορεῖ νά μᾶς κρατήσῃ δέν εἶναι τά λόγια
καί οἱ θεωρίες ἀλλά ἡ ἐμπειρία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ἐμπειρία τῆς ζωῆς τῶν Ἁγίων καί τῆς συναντήσεως μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό καί τῆς κοινωνίας μέ
τόν Κύριο.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶναι ὁ Ἀπόστολος τῆς κοινωνίας τῶν βιωμάτων καί τῶν προσώπων. Ζοῦσε τόν
Χριστό καί τήν κοινωνία τῶν Ἁγίων ἔχοντας τή μεγάλη δύναμη νά λέγει: «τίς ἀσθενεῖ, καί οὐκ ἀσθενῶ;
Τίς σκανδαλίζεται, καί οὐκ ἐγώ πυροῦμαι;». Αὐτή
τή χάρη ἄς ζητήσουμε ὅλοι μας, διότι μόνον ὅταν
εἴμαστε κοινωνοῦντες μετά τοῦ Θεοῦ, τῶν Ἁγίων καί
τῶν ἀδελφῶν μας, θά μποροῦμε ἐν Χριστῷ νά πορευόμεθα καί νά Ὁμολογοῦμε «Ἰησοῦς Χριστός χθές καί
σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας».

101

Ἐγκαίνια
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης-Λαγυνῶν

Μ

έ κάθε ἐπισημότητα καί συμφώνως
πρός τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν τῶν
Ἐγκαινίων, ὅπως αὐτή ὁρίζεται ἀπό
τό Τυπικόν της Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἐτελέσθη τό
ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 2 τοῦ μηνός Ἰουλίου ἐ.ἔ.,
ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τῶν Ἐγκαινίων
τοῦ νεοδμήτου καί περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν
Ἁγίων Νεοφανῶν Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί
Εἰρήνης, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται εἰς τήν κωμόπολιν
τῶν Λαγυνῶν.
Πρό τῆς ἐνάρξεως τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννης, μετέφερε στόν ὑπό ἐγκαινισμόν Ἱερόν Ναόν
τῆς ἐνορίας τῶν Λαγυνῶν, τά Μαρτυρικά Λείψανα,
τά ὁποῖα καί ἐναπέθεσε εἰς τήν Ἁγίαν Τράπεζαν,
ὅπως ὁρίζει ἡ ἐκκλησιαστική τάξις τῶν ἐγκαινίων
ψάλλοντας τήν εἰδική Ἀκολουθία τῆς ὑποδοχῆς τῶν
Λειψάνων, ἡ ὁποία περιέχει μαρτυρικά τροπάρια
ἐντός του Ἱεροῦ Βήματος.
Ἐν συνεχείᾳ, πραγματοποιήθηκε ἔμπροσθεν του
Ἱεροῦ Ναοῦ καί ὑπό τούς ἤχους τῆς Φιλαρμονικῆς
Μπάντας τῶν Λαγυνῶν ἡ ὑποδοχή τῶν Ἱερῶν καί
Μαρτυρικῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου
καί Εἰρήνης, τά ὁποῖα καί ἐκόμισε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου
κ.κ. Ἰάκωβος, καθώς καί τοῦ Σεπτοῦ Λειψάνου τῆς
κάτω Σιαγόνoς τοῦ Ἁγίου καί Θαυματουργοῦ Ραφαήλ τοῦ Νεοφανοῦς, πού φυλάσσεται εἰς τήν Ἱεράν
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Μονήν Ἁγίου Ραφαήλ – Σπηλίου καί τό ὁποῖον
ἐκόμισε, κατόπιν σχετικῆς εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναίου, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἀθανάσιος Καραχάλιος.
Κατόπιν, ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός
Ἑσπερινός των Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ,
χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Ἀμορίου κ.κ. Νικηφόρου καί συγχοροστατούντων τῶν
Σεβασμιωτάτων Μητροπολίτων, Μυτιλήνης Ἐρεσσοῦ
καί Πλωμαρίου κ.κ. Ἰακώβου καί Λαγκαδᾶ, Λητῆς
καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου.
Κατά τή διάρκεια τῆς ὑποδοχῆς τῶν Σεπτῶν
Λειψάνων καί τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν
Ἐγκαινίων, μεταξύ τοῦ πλήθους τῶν πιστῶν πού
προσῆλθαν γιά νά παρευρεθοῦν συμπροσευχόμενοι
στό σπουδαῖο αὐτό γεγονός τῶν Ἐγκαινίων ἑνός νέου Ναοῦ, παρέστησαν ὁ βουλευτής τῆς Ν.Δ. κ. Θεόδωρος Καράογλου, ὁ Δήμαρχος Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης
Ἀναστασιάδης, ὁ Διοικητής τῆς 34ης Μηχανοκίνητης
Ταξιαρχίας Πεζικοῦ Ταξιάρχος Μιλτιάδης Παπαγιαννούλης, καθῶς καί ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς
Αὐτοδιοικήσεως καί τῶν πολιτιστικῶν φορέων τῆς
περιοχῆς.
Στή σύντομη προσλαλιά του ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννης εὐχαρίστησε ἐκ βάθους καρδίας τόν Σεβα-
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σμιώτατον Μητροπολίτην Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί
Πλωμαρίου κ.κ. Ἰάκωβον, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν εὐγενῆ
καλοσύνη νά προστει τῶν ἑορτίων λατρευτικῶν
ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῶν ἐγκαινίων τοῦ νέου ἐνοριακοῦ Ναοῦ τῶν Λαγυνῶν, κομίζοντας τά Σεπτά καί Μαρτυρικά Λείψανα τῶν Ἁγίων Νεοφανῶν
Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, τεμάχιο τῶν ὁποίων κατά τήν αὐριανή Τελετή τῶν
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Ἐγκαινίων θά τοποθετηθεῖ μεταξύ τῶν ὑπολοίπων
Μαρτυρικῶν Λειψάνων, ἐντός τοῦ Φυτοῦ τῆς Ἁγίας
Τραπέζης, καθώς καί τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναῖον,
ὁ ὁποῖος ἔδωσε τή σχετική ἄδεια καί εὐλογία καί
ἀπέστειλε τό Σεπτό Λείψανο τῆς κάτω Σιαγόνoς τοῦ
Ἁγίου καί Θαυματουργοῦ Ραφαήλ τοῦ Νεοφανούς,
ὥστε παρουσίᾳ τῶν Μεγάλων αὐτῶν πνευματικῶν
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θησαυρῶν καί πολυτίμων μαργαριτῶν τῆς πίστεώς μας, νά ἐγκαινιασθει ὁ νέος Ἱερός Ναός
καί νά λάβουν οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς τῶν
Λαγυνῶν τήν εὐλογία καί τήν χάριν τῶν Ἁγίων
Νεοφανῶν Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί
Εἰρήνης.
Ἀναφερόμενος στίς μοναδικές στιγμές πού
βιώνονται στήν ἐπαρχία μας, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ τόνισε ὅτι ἐκεῖνο πού
καθορίζει τήν πορεία τῆς ζωῆς μας δέν εἶναι
οὔτε οἱ θεωρίες, οὔτε τά γραφόμενα, ἀλλά τά
βιούμενα γεγονότα ὅπως αὐτά ἔχουν ἐκφραστεῖ
μέσα ἀπό τόν βίο καί τό μαρτύριο τῶν Ἁγίων.
Τά γεγονότα αὐτά πρέπει νά εἶναι ὁδηγός τοῦ
κάθε ἀνθρώπου στή ζωή του. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τό πάθος, μᾶς
δίδει τή δυνατότητα νά ζοῦμε μέσα στή χάρη Του, ἔρχεται καί μεταποιεῖ, ἀλλάζει καί
ἀναδημιουργεῖ καί τό φθαρτό τό ἀφθαρτίζει,
καί τό θνητό το ἀθανατίζει, καί τό ἁμαρτωλό
καί εὐτελές τό ἁγιάζει.
Οἱ Ἅγιοι μέ τή ζωή τους βίωσαν τό μήνυμα τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως.
Αὐτό τό μήνυμα εἶναι πού ἀγαλλιάζει τόν κάθε ἄνθρωπο σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε νά μπορεῖ
καί ὁ τελευταῖος καί ὁ πιό καταδικασμένος
καί ὁ πιό εὐτελής γιά τά δικά μας κριτήρια
νά ἀναδεικνύεται Μέγας εἰς τήν Βασιλείαν τοῦ
Θεοῦ. Ἐκεῖνο πού μεγιστοποιεῖ τόν ἄνθρωπο
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δέν εἶναι τό κατόρθωμα τῆς προσωπικῆς του ἀρετῆς
καί προσπάθειας, ἀλλά εἶναι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ἡ
ὁποία εὐδοκιμεῖ στήν ταπεινωμένη καί συντετριμμένη
καρδιά πού ζεῖ τό γεγονός τῆς ἀληθοῦς μετανοίας,
ὅπως διακήρυξε ὁ Κύριος καί ὁ Τίμιος Πρόδρομος
ἀλλά καί ὅπως ἔζησαν οἱ Ἅγιοι τῆς Λέσβου.
Καταλήγοντας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης προσκάλεσε ὅλο το πολυάριθμο πλῆθος τῶν πιστῶν πού γέμισε τόν Ἱερό Ναό νά εἶναι παρὀν καί στό σπουδαῖο
γεγονός τῶν Ἐγκαινίων, τό ὁποῖο εἶναι μία στιγμή
ἰδιαιτέρας σημασίας ὄχι μόνον για τήν τοπική μας
Ἐκκλησία ἀλλά καί για ὁλόκληρη τήν Ὀρθόδοξη
Οἰκουμένη.
Τό πρωί τῆς Πέμπτης, 3 τοῦ μηνός Ἰουλίου 2014,
ἐτελέσθη, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ.κ. Νικηφόρου, ἡ Ἀκολουθία
τοῦ Ὄρθρου μέ τούς Κανόνες τῶν Ἐγκαινίων καί ἐν
συνεχείᾳ ἔλαβε χώρα ἡ Τελετή τῶν Ἐγκαινίων καί ἡ
πρώτη Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν
Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου κ.κ. Ἰακώβου καί
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου.
Στήν ὁμιλία του πρός τό πολυάριθμο ἐκκλησίασμα,
πού προσῆλθε μέ κατάνυξη καί εὐλάβεια γιά νά πάρει μέρος συμπροσευχόμενο στό σπουδαῖο αὐτό γεγονός, γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
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κ..κ. Ἰωάννης ἐτόνισε ὅτι σήμερα εἶναι μία μεγάλη
πανήγυρις γιά τή ζωή τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας,
διότι φέρει στή μνήμη τό γεγονός τῆς θαυμαστῆς
ἀνευρέσεως καί ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων
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τῶν νεοφανῶν μαρτύρων, τῶν νεομαρτύρων Ἁγίων.
Καί καθώς σήμερα ἑορτάζουμε αὐτήν τήν ἑορτή
ἔχουμε καί τήν ἱερά πανδαισία τῶν ἱερῶν ἐγκαινίων
τοῦ πανσέπτου νεοδμήτου Ναοῦ, πού μᾶς θυμίζουν
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ὅτι ἡ ζωή τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας εἶναι μιά ζωή
ἀνανεωτική, μιά ζωή χάριτος, μιά ζωή ἐγκαινισμοῦ,
μιά ζωή καινή. Γι’ αὐτό καί οἱ ὕμνοι τῶν ἐγκαινίων
τῆς Ἀκολουθίας μᾶς λέγουν ὅτι ἄν θέλουμε πραγματικά νά τιμοῦμε τά ἐγκαίνια ἑνός ναοῦ, πρέπει νά
ἀνακαινίζουμε τούς ἑαυτούς μας, πρέπει νά ζοῦμε τήν
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πνευματική διάσταση τοῦ γεγονότος πού μας καλεῖ
νά ζήσουμε τή ζωή τῆς καινῆς κτίσεως, τή ζωή τῆς
ἀφθαρσίας, τή ζωή τῆς ἀθανασίας, τή ζωή τῶν Ἁγίων
της Ἐκκλησίας μας καί ἰδιαιτέρως νά ἐμπνευστοῦμε
ἀπό τή ζωή τῶν Ἁγίων, τή μνήμη τῶν ὁποίων καί
τιμοῦμε μέ τόν νέον τοῦτον Ναόν.
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Ἡ ζωή τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης,
ὅπως σημείωσε ὁ Σεβασμιώτατος κ.κ. Ἰωάννης,
εἶναι ἕνα θαυμαστό γεγονός, εἶναι ἕνα γεγονός πού
μαρτυρεῖ τή γνήσια πίστη ὅλων αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων
ἀπό τήν Ἱεράν Νῆσον τῆς Λέσβου πού ὑπῆρξαν συμμάρτυρες. Ἐκεῖ, ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα, εἴχαμε τή μαρτυρία
τῆς πίστεως, πού σημαίνει ὅτι γιά τόν καθένα ἀπό
ἐμᾶς ἔρχεται μιά ὥρα κατά τήν ὁποία καλούμεθα νά
δεχθοῦμε τή χάρη. Ἀλλά ἔρχεται καί μιά ὥρα πού
καλούμεθα νά δώσουμε τήν ὁμολογία αὐτῆς τῆς χάρι-
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τος, αὐτῆς τῆς δωρεᾶς, αὐτῆς τῆς πίστεως. Γιατί δέν
ὑπάρχει κανείς ἀπό ἐμᾶς πού νά μήν ἔχει λάβει τή
χάρη παρά Θεοῦ. Ὅμως, ὁ καθένας δέν ἀνταποδίδει
αὐτήν τή δωρεά τῆς χάριτος μέ τήν εὐχαριστία πρός
τόν Θεό καί τήν ὁμολογία τῆς πίστεως ἄλλα πολλές
φορές καί χωρίς νά ὑπάρχῃ λόγος ἀρνεῖται τόν Θεό
καί τήν πίστη καί ἔτσι ὁ πειρασμός ἀποκτᾶ δικαιώματα καί κυριαρχία στή ζωή μας. Ἐμεῖς, παρ’ ὅλο πού
ζοῦμε σέ ἕναν τόπο καί σέ μιά ἐποχή πού δέν ἔχουμε
μαρτύρια καί σφαγές, θά πρέπει νά δίδουμε τή μαρ-
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τυρία τῆς συνειδήσεως, νά εἴμεθα οἱ ὑπομένοντες τίς
θλίψεις καί τούς πειρασμούς καί νά δίδουμε μέ τή
ζωή μας καί τό παράδειγμά μας αὐτήν τήν ἐμπειρία
τῆς συναντήσεώς μας μέ τόν Κύριο.
Οἱ Ἅγιοι, λοιπόν, μᾶς δίδουν αὐτήν τήν εὐκαιρία
μέσα ἀπό τό παράδειγμά τους, μᾶς διδάσκουν. Κι
ὅταν ἐμεῖς ἀναρωτιόμαστε πώς εἶναι σήμερα δυνατόν
νά ἐφαρμόσουμε τό Εὐαγγέλιο, οἱ Ἅγιοι ἀπαντοῦν ὅτι
εἶναι δυνατόν καί σήμερα νά ζήσουμε μέ τό θέλημα
τοῦ Θεοῦ. Οἱ Ἅγιοι ἔμειναν σταθεροί καί αὐτή τους ἡ
σταθερότητα στά φρικτότερα μαρτύρια ἀποδεικνύεται
μέ τό ὅτι, ὅταν τούς ζητοῦσαν νά ἀρνηθοῦν τόν Χριστό, ἔλεγαν «χριστιανός εἰμι». Μᾶς δίδουν, λοιπόν,
οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες τό παράδειγμα καί τά ἐγκαίνια
τοῦ νέου τούτου Ναοῦ σήμερα εἶναι ἕνα γεγονός
πού συνδέει τήν πανήγυριν, τό ἑόρτιον γεγονός τῆς
ἀνευρέσεως τῶν ἱερῶν λειψάνων καί τῆς ἀνακομιδῆς
τῶν Ἁγίων μας μέ τό ἱερό γεγονός τῶν ἐγκαινίων.
Κλείνοντας τήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης
εὐχαρίστησε ἐκ βάθους καρδίας τόν Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου
κ.κ. Ἰάκωβον, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν εὐγενεῖ καλοσύνη
νά προστῆ τῶν ἑορτίων λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων
ἐπί τῇ εὐκαιρία τῶν ἐγκαινίων τοῦ νέου ἐνοριακοῦ
Ναοῦ τῶν Λαγυνῶν, κομίζοντας τά Σεπτά καί Μαρτυρικά Λείψανα τῶν Ἁγίων Νεοφανῶν Μαρτύρων
Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, τεμάχιο τῶν ὁποίων
ἐτοποθετήθη μεταξύ τῶν ὑπολοίπων Μαρτυρικῶν Λειψάνων, ἐντός τοῦ Φυτοῦ τῆς Ἁγίας Τραπέζης. Παράλληλα, εὐχαρίστησε καί τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναῖον,
ὁ ὁποῖος ἔδωσε τή σχετική ἄδεια καί εὐλογία καί
ἔστειλε τό Σεπτό Λείψανο τῆς κάτω Σιαγόνoς τοῦ
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Ἁγίου καί Θαυματουργοῦ Ραφαήλ τοῦ Νεοφανοῦς,
ἐνῶ δέν παρέλειψε νά εὐχαριστήσει καί τόν Ἱερατικό
Προϊστάμενο τοῦ νέου ἐνοριακοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμολ.
Πρωτ. π. Ἀθανάσιον Κατζιγκᾶν, καθώς καί ὅλους ὅσοι
ἐκοπίασαν, γιά τήν ἀνέγερση αὐτοῦ τοῦ περικαλλοῦς
καί πανσέπτου Ἱεροῦ Ναοῦ μέσα σέ σύντομο χρονικό
διάστημα ἀπό τή θεμελίωσή του τό ἔτος 2012.
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Ἀρχιερατικόν Μνημόσυνον Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος (Χρυσοφάκη)
εἰς τό Ἱερόν Παρεκκλήσιον πάντων τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει διαλαμψάντων πατέρων Ἡρακλείου
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πί τῇ συμπληρώσει ἕνδεκα ἐτῶν ἀπό τήν
εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, τοῦ ἀπό Σάμου καί Ἰκαρίας Παντελεήμονος τοῦ Β΄ (Χρυσοφάκη),
ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη τήν 9η Ἰουλίου 2003 εἰς τό Περιβόλιον τῆς Παναγίας, ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο προεξάρχοντος
τοῦ Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς
καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου εἰς τό Ἱερόν Παρεκκλήσιον
πάντων τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει διαλαμψάντων Ὁσίων καί
Θεοφόρων Πατέρων τό ὁποῖον εὑρίσκεται στό Ἱερόν
Προσκύνημα Παναγίας τῆς Περπατούσης-Ἡρακλείου
Λαγκαδᾶ.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Μνημοσύνου, ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ κ.κ. Ἰωάννης
ἀνεφέρθη στήν προσωπικότητα τοῦ ἐκλιπόντος γέροντός του, τονίζοντας τά χαρίσματά του, τήν ἁπλότητα
καί τήν ἀσκητικότητα τοῦ βίου του, τόν βαθύ σεβασμό
του πρός τήν Κυρίαν Θεοτόκον καί τό μεγάλο ἐθνικό,
θρησκευτικό καί κηρυκτικό του ἔργο.
Εἰδικότερα, ὁ Σεβασμιώτατος κ.κ. Ἰωάννης τόνισε
ὅτι ὁ μακαριστός Ἱεράρχης, ἀποτελοῦσε μία ἐξέχουσα
μορφή τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, διότι ἐπληροφόρησε
τή διακονία τοῦ οἰκοδομῶν τό ποίμνιον, τόν κλῆρον
καί τόν λαόν, εἰς Χριστόν. Ήταν ὁ Ἱεράρχης ἐκεῖνος,
ὁ ὁποῖος ἐδείκνυε πάντοτε τούς δεῖκτες τῆς ἀληθοῦς
καί ὑγειοῦς πορείας πρός τή σωτηρία. Ζοῦσε μέ τή ζωή
τῶν ἁγίων ὡς περιεχόμενο καί ὡς πηγή ἐμπνεύσεως
ἀλλά καί ὡς κήρυγμα τῆς ζωῆς του καί φρόντιζε πραγματικά νά εἶναι ἐκεῖνος πού ἡ ζωή του θά βαδίζει στά
ἴχνη τοῦ καλοῦ ποιμένος. Ἡ ζωή του ἐπί γῆς ὑπῆρξε
πρότυπον βίου καί ἀσκήσεως καί ὁμολογίας, γιά τήν
ὁποία θά ἀσχοληθεῖ στό μέλλον ἡ ἐκκλησιαστική
ἱστορία, διότι ἡ ζωή του ἦτο μία ζωή μαρτυρίας Ἰησοῦ
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Χριστοῦ. Εἶχα τήν τιμή, ὅπως σημείωσε ὁ Σεβασμιώτατος κ.κ. Ἰωάννης, νά ζήσω πλησίον του καί νά τόν
γνωρίσω ἐκ τοῦ σύνεγγυς.
Ὁ Παντελεήμων δέν εἶχε ἀσχοληθεῖ ποτέ μέ πράγματα χαμηλά, φθηνά καί τιποτένια στή ζωή του.
Ἀσχολούταν πάντοτε μέ τό μεγάλο κεφάλαιο τῆς
σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καί φρόντιζε μέ κάθε τρόπο
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νά ὁδηγεῖ τάς ψυχάς εἰς σωτηρίαν. Ἦταν ὁ ἄνθρωπος
πού εἶχε ταπεινό φρόνημα, γνώριζε καί νά συγχωρῇ
καί νά ζητεῖ συγγνώμη, ἤξερε νά ὁμολογεῖ τήν ἀλήθεια
καί νά ἀγωνίζεται γιά αὐτήν.
Ἀγαποῦσε τήν Παναγία μας καί δέν ἦταν ὁ
ἄνθρωπος πού ἐπεδίωκε οὔτε τίς περιττές ἐμφανίσεις
στά κοσμικά πράγματα οὔτε ἤθελε ποτέ νά ἔχει μέ τό
μέρος του τή δόξα τοῦ κόσμου τούτου. Πολλές φορές
συγκρουόταν μέ συστήματα πού διέπουν τήν καθημερινότητα τῆς ζωῆς, ἦταν μαχητής καί ὑπερασπιστῆς
τῶν δικαίων τῆς ἁγίας μας πίστεως, τῆς κοινωνίας
καί τῆς πατρίδος μας .
Σάν σήμερα, λοιπόν, ὁ Κύριος ἐπέλεξε αὐτήν
τήν ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του, πού μέ τό παλαιό
ἡμερολόγιο εἶναι ἡ ἑορτή τοῦ Ὁσίου Δαυίδ ἀλλά καί
μέ τό νέο ἑορτολόγιο ἡ ἑορτή δύο ἁγίων, ὅπως εἶναι ὁ
ἅγιος Διονύσιος ὁ Ρήτωρ καί ὁ ἅγιος Μητροφάνης τούς
ὁποίους ἀγαποῦσε. Ἦταν οἱ ἅγιοι της Μικρᾶς Ἁγίας
Ἄννης, στήν ὁποία ἔζησε ὁ Μέγας Ὑμνογράφος τῆς
Ἁγίας Μεγάλης του Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὁ ἀοίδημος
πατήρ Γεράσιμος ὁ Μικραγιαννανίτης, μέ τόν ὁποῖο
συνδεόταν μέ φιλία ζηλευτή, εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τό πνευματικό της ἐπίπεδο.
Σήμερα εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς μνήμης του. Ὁ Γέροντας ἐκοιμήθη εἰς τό Ἅγιον Ὄρος, εἰς τό Περιβόλιον
τῆς Παναγίας. Στό περιβόλι τῆς Παναγίας μας, πού
ὑπάρχει καί ἐδῶ στήν ἐπαρχία μας, τήν Παναγία τήν
Περπατοῦσα, στό παρεκκλήσιό της καί ἐνώπιον της
θαυματουργοῦ αὐτῆς εἰκόνος τελοῦμε τό ἱερόν τοῦτο
μνημόσυνον γιά δύο λόγους. Ὁ πρῶτος εἶναι ὅτι σέ
αὐτό τό παρεκκλήσιο ὑπάρχει εἰς τό τέμπλο εἰκόνα
τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης, εἰς τό κελλίον τῆς
ὁποίας ἐκοιμήθη. Τή Θεία Μυσταγωγία ἐτελέσαμε εἰς
τό παρεκκλήσιο τό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο εἰς πάντας
τούς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει διαλάμψαντας ἁγίους, μετά τῶν
ὁποίων πιστεύω ὅτι ὁ ἀοίδιμος γέροντας εὑρίσκεται
καί συναυλίζεται καί ἀναπαύεται ἐν Κυρίω. Ἐδῶ, λοι-
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πόν, ὅπου τιμοῦμε τούς ἁγίους ἁγιορείτας πατέρας,
ἐδῶ σήμερα τιμοῦμε καί τή μνήμη τοῦ μεγάλου αὐτοῦ
Ἱεράρχου, πού μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεός νά τόν γνωρίσουμε,
νά ὑπηρετήσουμε πλησίον του, νά διδαχθοῦμε ἀπό
τήν ἁγία ζωή του καί ἀπό τή διδασκαλία του καί νά
δεχθοῦμε ἀπό τά σεπτά καί ἅγια χέρια του τήν χάριν
τῆς ἱερωσύνης τοῦ πρώτου καί τοῦ δευτέρου βαθμοῦ,
δηλαδή τοῦ διακόνου καί τοῦ πρεσβυτέρου, εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης, τόν
Ἅγιον Δημήτριον, τόν ὁποῖον ὁ ἀοίδιμος ἱεράρχης
ἀγαποῦσε καί ἀξιώθηκε νά ἐπανακομίσῃ τά ἅγια καί
χαριτόβρυτα καί θαυματουργά τίμια λείψανά του.
Ἕνας ἄλλος λόγος, πού μας ὁδηγεῖ σήμερα νά
τελοῦμε ἐδῶ τήν ἱεράν αὐτήν πανήγυριν, εἶναι ὅτι ὁ
ἅγιος Διονύσιος ὁ Ρήτωρ, πού εἶναι ἁγιορείτης πατήρ
ἀπό τούς ἁγίους της Ἱερᾶς Σκήτεως τῆς ἁγίας Ἄννης,
ὑπῆρξε μαθητής τοῦ ἁγίου Δαμασκηνοῦ του Στουδίτου, τοῦ Ἐπισκόπου Λητῆς καί Ρεντίνης.
Ἡ ἐπαρχία μας, λοιπόν, εἶναι συνδεδεμένη μέ μεγάλα πρόσωπα, μέ ἱερά πρόσωπα, μέ ἅγια πρόσωπα,
ὅπως ὁ ἅγιος Δαμασκηνός, ὁ μεγάλος αὐτός ἱεράρχης
τῆς Ἐκκλησίας μας παρά τούς πόδας τοῦ ὁποίου
ἐμαθήτευσε ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ρήτωρ. Χρειάζεται,
ὅμως, νά ποῦμε καί μία ἄλλη ἀλήθεια, ὅτι δηλαδή
καί ὁ μακαριστός γέροντας Παντελεήμων ὑπηρέτησε
σέ αὐτήν ἐδῶ τήν ἐπαρχία, ἡ ὁποία ἀνῆκε τότε στήν
ἑνιαία Ἱεράν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης, δύο χρόνια
ὡς ἱεροκῆρυξ μέ τόν φίλο καί ἀγαπητό προκάτοχό
μου μακαριστό Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ Σπυρίδωνα. Ὁ
Σπυρίδων Τραντέλης μέ τόν Παντελεήμονα Χρυσοφάκη ἦταν δύο ἀπό τούς ἱεροκήρυκες τούς ὁποίους
ἀγαποῦσε ἰδιαιτέρως ὁ μακαριστός Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης Παντελεήμων Παπαγεωργίου καί τούς
ὁποίους εἶχε ἀποστείλει ἐδῶ εἰς τήν ἐπαρχία μας
διά νά οἰκοδομήσουν εἰς Χριστόν τόν κλῆρον καί
τόν λαόν.
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Προσκυνηματική Ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
εἰς τό Περιβόλι τῆς Παναγίας

Ὀ

λιγοήμερη προσκυνηματική ἐπίσκεψη εἰς τό
Ἅγιον Ὄρος πραγματοποίησε, τό χρονικό
διάστημα 11 μέ 13 τοῦ μηνός Ἰουλίου 2014,

ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς
καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης, συνοδευόμενος ἀπό κληρικούς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.
Κατά τή διάρκεια τῆς παραμονῆς του στό Περιβόλι τῆς Παναγίας ὁ Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ μετέβη
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στίς Καρυές, ὅπου προσκύνησε στό Καθολικό τοῦ
Πρωτάτου τήν Θαυματουργό καί Ἐφέστιο Εἰκόνα τῆς
Παναγίας τοῦ Ἄξιόν Ἐστι, καθώς καί στόν Τάφο τοῦ
Ὁσιομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Πρώτου, ἐνῶ ἐπεσκέφθη
καί τό κτίριο Διοικήσεως τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τῆς
Ἀθωνικῆς Πολιτείας, ἔχοντας ὀλιγόωρη συνάντηση
μέ τόν νέο Πρωτεπιστάτη γέροντα Συμεών Διονυσιάτη καί τά μέλη τῆς Ἐπιστασίας, εὐχόμενος ἡ Παναγία νά χαρίζει δύναμη καί στήριξη σέ ἕναν θεσμό
ὁ ὁποῖος εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένος μέ ὁλόκληρη
τήν Ὀρθοδοξία.
Στό διάστημα τῆς παραμονῆς του εἰς τήν πρωτεύουσα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, συναντήθηκε μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ.κ. Ἀθηναγόραν, ὁ ὁποῖος καί προεξῆρχε
τῆς Πανηγύρεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου,
ἐπί τῇ Ἱερᾷ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων
Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου.
Τήν Παρασκευή τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννης προεξῆρχε τῆς Ἀγρυπνίας στήν Ἱεράν Μονήν Ἰβήρων, ἡ ὁποία ἐτελέσθη ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς
ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων
Πέτρου καί Παύλου καί τοῦ κατ’ ἔτος τελουμένου Ἀρχιερατικοῦ Μνημοσύνου ἐπί τῇ συμπληρώσει ἕνδεκα ἐτῶν ἀπό τήν κοίμησιν τοῦ μακαριστοῦ
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος Β΄
(Χρυσοφάκη), ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη ὁσιακῶς στό ἱερό
κάθισμα τῆς «Παναγίας τῆς Πορταιτίσσης» τήν 9ην
Ἰούλιου τοῦ 2003.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, μετέβη εἰς τήν πανηγυρίζουσα Ἱεράν Μονήν Καρακάλου ὅπου καί χοροστάτησε εἰς τόν μεθεόρτιον Ἑσπερινόν καί τό Κτη-
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τορικόν Μνημόσυνον, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν
τῶν μακαρίων Κτητόρων τῆς Μονῆς, Ρωμανοῦ καί
Ἀνδρονίκου τῶν Βασιλέων, Παχωμίου καί Παχωμίου
τῶν Μοναχῶν καί Ρωξάνδρας.
Στόν Ἑσπερινό καί στό Κτητορικό Μνημόσυνο
συγχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Δράμας κ.κ. Παῦλος καί ἔλαβαν μέρος ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου, Πανοσιολ. Ἀρχιμ.
Ἐφραίμ, πολλοί ἱερεῖς, καθώς καί πλῆθος φιλομο-
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νάχων καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι μετέβησαν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν γιά νά συνεορτάσουν μετά
τῶν Καρακαλληνῶν Πατέρων καί νά τιμήσουν τούς
Ἁγίους Ἀποστόλους Πέτρο καί Παῦλο. Ἐν συνεχείᾳ,
ὁ Σεβασμιώτατος κ.κ. Ἰωάννης προεξῆρχε καί τῆς
Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς
Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἡ ὁποία ἐτελέσθη
στό Καθολικό της Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου συμφώνως πρός τό Ἁγιορειτικόν Τυπικόν.
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Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον
εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης - Θεσσαλονίκης
Τήν Πέμπτην, 17 Ἰουλίου 2014, ἐπί τῇ
εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννης, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ.
Ἀνθίμου, ἔλαβε μέρος εἰς τό Ἀρχιερατικόν
Συλλείτουργον πού ἐπραγματοποιήθη εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Μαρίνης-Ἄνω Τούμπας, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ὁ
Παναγιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Ἄνθιμος
ἐτέλεσε τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ
π. Ἰωακείμ Λουίζου.
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Ἔκθεση Ψηφιδωτῶν ἔργων
τῆς Σχολῆς Ψηφιδογραφίας τῆς Ιεράς μας Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως

Τ

ήν Πέμπτη 24 τοῦ μηνός Ἰουλίου 2014
πραγματοποιήθηκαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννη, στήν αἴθουσα του Ιερού
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς
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Λαγκαδᾶ, τά ἐγκαίνια τῆς Ἐκθέσεως τῆς πρώτης
συλλογῆς ἔργων ψηφιδωτῶν εἰκόνων τῆς Σχολῆς
Ψηφιδωτοῦ τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητρόπολεως.
Ἡ Ἔκθεση ψηφιδωτῶν εἰκόνων ἦταν ἐνταγμένη
στό γενικότερο πλαίσιο τῶν ἑορτίων ἐκδηλώσεων
πού διοργανώνει ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ
τῆς Πολιούχου καί Προστάτιδος τῆς πόλεως τοῦ
Λαγκαδᾶ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Μεγαλομάρτυρος,
καί περιελάμβανε ἔργα τῶν μαθητῶν πού παρακολούθησαν τά μαθήματα Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας,
Ζωγραφικῆς καί Ψηφιδωτοῦ της σχολῆς τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ πού στεγάζεται στό Πολυδύναμο Πνευματικό Κέντρο «Ἡ Ἁγία Κυράννα».
Μετά τό πέρας τοῦ Ἁγιασμοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης, στόν σύντομο χαιρετισμό του, τόνισε τή σημασία πού ἔχει ἡ
ψηφιδογραφία στήν Χριστιανική Τέχνη ἐνῶ δέν
παρέλειψε νά συγχαρεῖ ὅλους ὅσοι συμμετεῖχαν
μέ τά δημιουργήματά τους στήν ἔκθεση, ἰδιαιτέρως
δέ τόν δάσκαλο ψηφιδογραφίας κ. Νίκο Νίκου
πού μέ τό μεράκι του καί τήν προσφορά του
παρουσίασε σέ συνεργασία μέ τούς σπουδαστές
του, αὐτή τή σπουδαία γιά τήν ἐπαρχία καί τήν
Ἱεράν ἡμῶν Μητρόπολιν ἔκθεση.
Κατόπιν, σύντομο χαιρετισμό ἀπηύθυναν ὁ
νεοεκλεγείς Δήμαρχος Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης Καραγιάννης καί ἐκ μέρους τῶν σπουδαστῶν ὁ κ.
Βασίλης Ἀνδρονικίδης.
Ἀξίζει νά ἀναφέρουμε ὅτι κατά τή διάρκεια τῆς
ἐκθέσεως ὁ ἐπισκέπτης μποροῦσε ν’ ἀντικρύσει
πληθώρα ἔργων, πού εἶναι φτιαγμένα μέ μεράκι
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καί ἀφοσίωση ἀπό νέους καί νέες της
ἐπαρχίας μᾶς οἱ ὁποῖοι ἀκολουθώντας
πιστά τή βυζαντινή τεχνοτροπία κύριο
στόχο ἔχουν τήν ἐκμάθηση τῆς τέχνης,
καθώς καί τή διακόσμηση τῶν Ἱερῶν
Ναῶν μας μέ γνήσιες βυζαντινές εἰκόνες
διατηρώντας παράλληλα ἀναλλοίωτη
τήν παράδοση τῆς βυζαντινῆς τέχνης
τῆς ἁγιογραφίας καί ψηφιδογραφίας στό
λαό μας.
Ἡ Συλλογή παρέμεινε στήν αἴθουσα
τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ μέχρι
τήν Κυριακή, 27 Ἰουλίου, καί ἐν συνεχείᾳ
μετεφέρθη στό Μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ «Φάρος Λειτουργικῆς
Παραδόσεως καί Πολιτισμοῦ».
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Ἑόρτιες Ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τῆς Πολιούχου τῆς πόλεως τοῦ Λαγκαδᾶ
Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς

Π

ανδήμως καί μέ κάθε ἐκκλησιαστική
τάξη ἑορτάσθη ἡ μνήμη τῆς Πολιούχου
καί Προστάτιδος τοῦ Λαγκαδᾶ Ἁγίας
Παρασκευῆς της
Ὀσιοπαρθενομάρτυρος καί
Ἀθληφόρου τοῦ Χριστοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό τῆς πόλεως.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς-Λαγκαδᾶ
ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτονος καί συγχοροστατούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν
κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Θερμῶν κ. Δημητρίου καί τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου.
Εἰς τόν Μέγα Πανηγυρικόν Ἀρχιερατικόν
Ἑσπερινόν χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολιτης Ἑλλασῶνος κ.κ. Χαρίτων, συγχοροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν
κ.κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Θερμῶν κ.κ. Δημητρίου καί τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου.
Στόν κατάμεστο ἀπό πλήθος πιστῶν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Λαγκαδᾶ, παρέστησαν οἱ βουλευτές τῆς Ν.Δ. κ. Θεόδωρος Καράογλου καί κ. Σάββας Ἀναστασιάδης, ἡ βουλευτής τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. κα.
Αἰκατερίνη Μάρκου καί τῶν ΑΝ. ΕΛΛ. κα. Σταυρούλα Ξουλίδου, οἱ τοπικές ἀρχές μέ ἐπικεφαλῆς τόν
Δήμαρχο Λαγκαδά κ. Ἰωάννη Ἀναστασιάδη καί τόν
νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Λαγκαδά κ. Ἰωάννη Καραγιάννη, ἐκπρόσωποι τῶν στρατιωτικῶν, ἀστυνομικῶν
καί ἐκπαιδευτικῶν ἀρχῶν τῆς Πόλεως.
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Ἐν συνεχείᾳ, μέ τή συμμετοχή τοῦ κόσμου, τή
συνοδεία τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Λαγκαδᾶ,
τιμητικοῦ ἀγήματος τοῦ Στράτου τό ὁποῖο καί
ἀπέδωσε τίς πρέπουσες τιμές καί ἐκπροσώπων τῶν
πολιτιστικῶν φορέων τῆς ἐπαρχίας μας ἐνδεδυμένων
μέ τίς παραδοσιακές τους στολές πραγματοποιήθηκε ἡ περιφορά τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος καί τοῦ
Σεπτοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς
ἐντός της πόλεως.
Στήν κεντρική πλατεία τῆς πόλεως ἐτελέσθη
ἡ ἀρτοκλασία μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης στη σύντομη προσλαλιά του
εὐχαρίστησε τούς παριστάμενους Ἀρχιερεῖς οἱ ὁποῖοι
ἦρθαν ἀπό μακριά γιά νά ἐκφράσουν τήν ἀγάπη
τους στήν τοπική μας Ἐκκλησία καί νά τιμήσουν
μέ τήν παρουσία τούς τήν Πολιοῦχο τῆς ἐπαρχίας
μας, τονίζοντας ὅτι ἡ σημερινή μέρα εἶναι ἐκείνη πού
συνδέονται καί συναντῶνται οἱ μνῆμες τοῦ παρελθόντος μέ αὐτό πού ἀποτελεῖ παρόν καί προσδοκία
τοῦ μέλλοντος. Το μήνυμα πού εἰσπράττουμε ἀπό
τή ζωή τῆς Ἁγίας μας, μᾶς δίδει τήν προοπτική της
τοπικῆς συνοχῆς, τῆς προόδου καί τῆς εὐημερίας,
ἡ ὁποία ἔχει ὡς κέντρο αὐτή τή ζωή τῆς πίστεως
πρός τόν Ἕναν καί Ἀληθινόν Θεόν.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐλασσῶνος
κ.κ. Χαρίτων, κατά τή διάρκεια τῆς ὁμιλίας τού
ἀναφέρθηκε στό βίο καί τό μαρτύριο τῆς Ἁγίας
Ὀσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς τῆς Ἀθλοφόρου,
τονίζοντας ὅτι μνήμη ἑνός ἤ περισσοτέρων Ἁγίων
ὑπενθυμίζει σέ ὅλους μας τόν κοινό προορισμό καί
σκοπό τῆς ζωῆς μας πού εἶναι ὁ ἐξαγιασμός. Ἡ

Ὀρθόδοξα Μηνύματα

μαρτυρία μας εἶναι ἡ μαρτυρία τῶν Ἁγίων της πίστεώς μας πού εἶναι ἡ ἁγιωσύνη καί ἁγιωσύνη εἶναι
μαρτυρία Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ ἅγιοι δηλαδή μέ τό βίο
τους καί τό θάνατό τους μιμοῦνται, μαρτυροῦν καί
ἐπιβεβαιώνουν τό ἀπολυτρωτικό ἔργο, τό πάθος καί
τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.
Στήν ἐκκλησιαστική γλώσσα οἱ Ἅγιοι κατατάσσονται σέ κατηγορίες, ἀνάλογα μέ τόν τρόπο πού
ὑπηρέτησαν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ὑπογράμμισε ὁ
Σεβασμιώτατος Ἐλασσῶνος. Μεταξύ ἄλλων Ὁσίων,
Προφητῶν, Ἀποστόλων, Ἱεραρχῶν, ἔχουμε τούς μάρτυρες, πού τούς ἔσκισαν καί τούς κομμάτιασαν τά

Ὀρθόδοξα Μηνύματα

θηρία στά θέατρα καί τούς ἱπποδρόμους, κι ἄλλους
πού κάηκαν στή φωτιά κι ἔπεσαν τά κεφάλια τούς
κάτω ἀπό τό μαχαίρι τῶν δημίων. Ἀσφαλῶς στίς
κατηγορίες τῶν μαρτύρων συμπεριλαμβάνονται
ἄνθρωποι κάθε προέλευσης, φύλου καί ἡλικίας.
Στήν κατηγορία τῶν Ἁγίων της Ἐκκλησίας ἀνήκουν
καί ἄλλοι, πού πάλεψαν μέσα στόν κόσμο, σηκώνοντας ἀρρώστια καί φτώχεια καί ἕλιωσαν στή βαριά
δουλειά γιά νά βγάλουν τό ψωμί τοῦ σπιτιοῦ τους, γιά
νά γεννήσουν καί νά μεγαλώσουν παιδιά καί γιά νά
περιθάλψουν γέροντες γονεῖς, καί ἄλλοι πού ἔδωσαν
τή ζωή τους στά σπουδαστήρια καί ἐργαστήρια γιά νά
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ἀνακαλύψουν τά μυστικά της δημιουργίας τοῦ Θεοῦ
καί νά εὐεργετήσουν τούς ἀνθρώπους. Ὅλοι ξεκίνησαν ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, γιά νά ἀγαπήσουν
σωστά τόν ἑαυτό τους καί νά ἐπεκτείνουν τήν ἀγάπη
τους πρός τόν πλησίον.
Καταλήγοντας προέτρεψε ὅλους τους εὐλαβεῖς
προσκυνητές λέγοντας ὅτι ἄν παρακολουθήσουν
τά λόγια τοῦ Κυρίου θά διαπιστώσουν πώς ὁ βίος
μας δέν πρέπει νά διαφέρει ἀπό τόν ἀντίστοιχό των
Ἁγίων, γιατί τό Εὐαγγέλιο εἶναι ἕνα καί τό αὐτό γιά
ὅλους τους πιστούς καί ἡ ἐφαρμογή του ὁδηγεῖ στόν
ἐξαγιασμό τοῦ ἀνθρώπου. Η Ὀρθόδοξη θεολογία
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καί ζωή βασίζεται στήν ἐμπειρία τῶν θεούμενων
ἀνθρώπων ἤ τῶν Ἁγίων.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς ἐτελέσθη Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Λαγκαδᾶ
προεξάρχοντος τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου καί συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ,
Ἀρδαμερίου καί Ἁγίου Ὄρους κ. Θεοκλήτου, τοῦ
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θερμῶν κ. Δημητρίου
καί τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς
καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, ἐνῶ παρέστη συμπροσευχόμενος εἰς τό Ἱερό Βῆμα ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἄνθιμος.
Κατά τή διάρκεια τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἀρχιερατικοῦ
Συλλείτουργου στόν γεμάτο ἀπό πλῆθος πιστῶν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό παρέστησαν ὁ βουλευτής τῆς
Ν.Δ. κ. Θεόδωρος Καράογλου, ὁ Ἀντιπεριφεριάρχης
Κεντρικῆς Μακεδονίας κ. Φάνης Παπάς, ὁ νεοκλεγεῖς
Δήμαρχος Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης Καραγιάννης, πολλοί ἱερεῖς ὄχι μόνον της Μητροπόλεώς μας ἀλλά
καί ἀπό ἄλλες περιοχές τῆς Ἑλλάδος, ἐκπρόσωποι
τοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας
τῆς πόλεώς μας, τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητος τοῦ
Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς
καί ἀντιπροσωπεῖες τῶν Πολιτιστικῶν Φορέων τῆς
ἐπαρχίας μας.
Τά ἀναλόγια τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ κόσμησαν
μέ τήν παρουσία τούς ὁ Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Ἁγίας
του Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. Ἀριστογένης
Ζαΐμης, πλαισιωμένος ἀπό τή Βυζαντινή Χορωδία
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», μέ ἐπικεφαλής
τόν Ἄρχοντα Ὑμνωδό τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης του
Χριστοῦ Ἐκκλησίας κ. Γεώργιο Φερεντίνο καί τόν
Μουσικολογιώτατο κ. Ραφαήλ Ἀσδρέ μέ τήν χορωδία
τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς
«Δαμασκηνός ὁ Στουδίτης».
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Τόν Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος
καί ἀνεφέρθη στό βίο καί τό μαρτύριο τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς ἀναλύοντας ἐκτενῶς τή λέξη
Ὀσιοπαρθενομάρτυς πού χαρακτηρίζει τήν τιμωμένη
ἀπό τήν Ἐκκλησία μας Ἁγία ὑπογραμμίζοντας ὅτι
ὀνομάζεται μάρτυς, διότι ὁμολόγησε Ἰησοῦν Χριστόν τόν ὁποῖο καί ἀγάπησε μέ ὅλη τή δύναμη τῆς
ψυχῆς της.
Τό τίμημα εἶναι νά δώσῃς ἀκόμα καί τό αἷμα
σου γιά τό ἀγαπημένο σου πρόσωπο, ἰδίως ὅταν
πρόκειται γιά τόν Κύριο ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Οἱ
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀναφέρουν ὅτι τό μαρτύριο εἶναι ἡ ἐπισφράγιση τῆς μαρτυρίας καί τῆς
ὁμολογίας μας.
Ἐν συνεχείᾳ τόνισε, ὅτι ἡ Ἁγία μας ὁμολόγησε
πρώτον ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός,
δεύτερον ὅτι ἡ σωτηρία επιτυγχάνεται μέ τήν ἕνωσή
μας μέ τόν Κύριο πού γίνεται διά τῆς μυστηριακῆς
ὁδοῦ τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί τρίτον ὁμολόγησε
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τήν ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου τό ὁποῖο εἶναι
δημιούργημα τοῦ Θεοῦ.
Καταλήγοντας ἀνέφερε ὅτι ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς εἶναι ὄντως μιά μεγάλη ἡμέρα γιά ἐμᾶς
τοῦ Ὀρθοδόξους καί περιέχει πολλά καί πλούσια
μηνύματα γιά τήν προσωπική ζωή καί τήν πνευματική μας πορεία.
Ὁ Θεός μας ἀγάπησε καί μας ἀγαπᾶ πολύ. Αὐτή
ἡ ἀγάπη Τοῦ εἶναι ἀτελείωτη. Ὅπως λέει ὁ Ἰωάννης
ὁ Χρυσόστομος καί ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, «ὁ Θεός
δέν ἔχει ἁπλῶς ἀγάπη ἀλλά ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί».
Ἡ Ἁγία μας ἀγάπησε τόν Θεό καί νίκησε πρώτον
τόν ἑαυτό της καί δεύτερον ξεπέρασε τόν κόσμο καί
τίς μάταιες χαρές του λέγοντας «τά πάντα ἀσήμαντα
εἶναι, ἴνα Χριστόν κερδίσω».
Ἐν συνεχείᾳ, μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς
Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ἀπό τόν Παναγιώτατον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμον ἡ
Τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ τοῦ Ἁγιάσματος τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς τό ὁποῖο εὑρίσκεται πλησίον του
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Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, καθώς καί τά ἐγκαίνια τῆς
Κεντρικῆς Αἰθούσης τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ
Ναοῦ ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη εἰς τόν Μεγάλο
Διδάσκαλο τοῦ Γένους μας, τόν Ἅγιο Κόσμα τόν
Αἰτωλό εἰς τόν ὁποῖον ἐφέτος ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς
συμπληρώσεως 300 ἐτῶν ἀπό τή γέννησή του ἡ
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἀφιερώσει τό τρέχον
ἔτος.
Ἀκολούθησε ὁμιλία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης μέ κεντρικό Θέμα τόν Ἅγιο
Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό.
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Ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης μέ τό μεστό καί
γεμάτο νοήματα πλούσιο λόγο του ἀνεφέρθη ἐκτενῶς
στό βίο καί τό ἱεραποστολικό ἔργο πού ἐπετέλεσε
ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς καί Ἰσαπόστολος Κοσμᾶς ὁ
Αἰτωλός ὁ ὁποῖος παίρνοντας ἀφορμή ἀπό τή ρήση
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «Μηδείς το ἐαυτού ζητείτω ἀλλά τό τοῦ ἑτέρου ἕκαστος» πού ἀπετέλεσε
τήν ἀφορμή γιά νά ξεκινήσῃ τήν περιοδεία στόν
ὑπόδουλο Ἑλληνισμό, ὥστε μέσα ἀπό τό ἔργο του
νά κρατήσῃ ζωντανό το Γένος μας.
Σέ ἄλλος σημεῖο τῆς ὁμιλίας του ὁ Μητροπολίτης
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Θεσσαλονίκης ἐξέφρασε τόν ἔντονο προβληματισμό
του γιά τά διάφορα διεθνῆ ζητήματα ἐκφράζοντας
τήν ἀνησυχία του γιά τό θέμα τῶν Σκοπίων, ἐνῶ
κατέληξε λέγοντας ὅτι ὁ συνδετικός κρίκος ὅλων
των Ἑλλήνων εἶναι Ὀρθόδοξος Πίστις μας καί ἡ
προϋπόθεση γιά νά κρατήσουμε στεγανά αὐτά πού
μᾶς ἄφησαν οἱ πρόγονοί μας εἶναι νά διατηρήσουμε
ἀναλλοίωτη τήν παράδοσή μας, μιμούμενοι τά παραδείγματα τῶν Βίων τῶν Ἁγίων μας, ὥστε μέσα ἀπό
τήν ἀγάπη καί τήν ἑνότητά μας, νά συνεχίσουμε νά
πορευόμαστε ὅπως κάναμε καθ’ ὅλη αὐτή τή μακρά
περίοδο τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Χριστιανοσύνης.
Στή σύντομη προσλαλιά του ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
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τροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης
ἐξέφρασε τίς θερμές του εὐχαριστίες προς τους παρισταμένους Ἀρχιερεῖς πού ἦρθαν ἀπό τήν ἐπαρχία
τους, ὥστε μέ τήν παρουσία τους νά λαμπρύνουν τή
μεγάλη πανήγυρη τῆς Πολιούχου καί Προστάτιδος
τοῦ Λαγκαδᾶ καθώς καί πρός τούς ἱερεῖς, τούς Καθηγουμένους, τούς ἱεροψάλτες, τούς ἐκπροσώπους
τῶν στρατιωτικῶν καί πολιτικῶν ἀρχῶν καί τόν ἁπλό
κόσμο ἀνεξαρτήτου ἡλικίας πού μέ τήν παρουσία
τούς τήν ἡμέρα αὐτή τίμησαν τή μνήμη καί τήν ἑορτή
τῆς Ἁγίας Ὀσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς τῆς
Ἀθλοφόρου.
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Ὁ Ἑορτασμός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Τ

ήν Κυριακή 18 Αὐγούστου 2014, ἡμέρα κατά τήν
ὁποία ἡ Ἁγιά μας Ἐκκλησία τιμᾶ καί ἑορτάζει τήν
μνήμη τῶν Ἁγίων Μύρωνος μάρτυρος, Παύλου καί
τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Ἰουλιανῆς καί Δημητρίου τοῦ ἐκ Σαμαρίνης, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής
καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης, χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί
προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν
Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κρυονερίου.
Ἡ κορυφαία ἑορτή τοῦ Θεομητορικοῦ κύκλου, τό
ἐπονομαζόμενο καί «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ», ἡ ἑορτή
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἑορτάσθηκε μετά πάσης
λαμπρότητος στήν Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής καί
Ρεντίνης.
Ἐπίκεντρό των λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων πρός τό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἦταν ὁ πανηγυρίζων Ἱερός
Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου-Λαγκαδᾶ.
Τήν παραμονή τελέσθηκε ὁ Μέγας Πανηγυρικός
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός της ἑορτῆς χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου, ὁ ὁποῖος καί ὁμίλησε ἐπικαῖρος
ἀναφερόμενος ἐκτενῶς στό πανσεβάσμιο πρόσωπο τῆς
Παναγίας καθώς καί στό νόημα καί τή σημασία τῆς μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας μας.
Ἐν συνεχεία, καί ὑπό τούς ἤχους τῆς Φιλαρμονικῆς
Μπάντας τοῦ Δήμου Λαγκαδᾶ, πραγματοποιήθηκε ἡ μεγαλοπρεπής περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου της Παναγίας καθώς
καί τῆς Εἰκόνος τῆς Παναγίας ἐνῶ στήν κεντρική πλατεία τῆς πόλεως τελέσθηκε ἡ Ἀρτοκλασία.
Κατά τήν διάρκεια τοῦ Μέγα Πανηγυρικοῦ Ἀρχιερατικοῦ παρέστησαν οἱ Βουλευτές τῆς Ν.Δ. κ.
Σάββας Ἀναστασιάδης, καί τῶν Ἄν. Ἔλ. κα. Σταυρούλα Ξουλίδου, ὁ Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Ἰωάννης
Ἀναστασιάδης καί ὁ νεοεκλεγεῖς Δήμαρχος κ. Ἰωάννης Καραγιάννης, ὁ Διοικητής τῆς 34ης Μήχ/τῆς Ταξιαρχίας Πεζικοῦ, Τάξ. κ. Μιλτιάδης Παπαγιανούλης, ἐκπρόσωποι τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καθώς

126

Ὀρθόδοξα Μηνύματα

Ὀρθόδοξα Μηνύματα

127

καί τῶν Πολιτιστικῶν φορέων καθώς καί πλήθη
πιστῶν πού μέ Πίστη, Εὐλάβεια καί Σεβασμό πρός
τό πρόσωπο τῆς Παναγίας μας, προσῆλθαν γιά νά
τιμήσουν τή Μητέρα ὅλων μας, συμψάλλοντας καί
συμπροσευχόμενοι πρός τήν Παναγία καθ’ ὅλη τήν
διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀλλά καί τῆς Περιφορᾶς
τοῦ Ἐπιταφίου Της Παναγίας.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής καί Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννης χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί προεξῆρχε
τῆς Πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς
τόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Λαγκαδᾶ,
κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας καί ἐτέλεσε τήν εἰς
Πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ Διακόνου π. Χριστοδούλου Ἀδάμου, στόν ὁποῖο καί ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους καί συμβουλές ἐπισημαίνοντας τοῦ τό
γεγονός τῆς συνεχοῦς διακονίας του μέ εὐλάβεια
καί φόβο Θεοῦ στό ἁγιαστικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας,
χειραγωγώντας παράλληλά τους ἀνθρώπους στό
δρόμο τῆς σωτηρίας καί παραμένοντας πάντοτε
πιστός οἰκονόμος καί ἀφοσιωμένος Λειτουργός των
Θείων Μυστηρίων.
Μέ τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καί πρό τῆς
ἀπολύσεως τελέσθηκε σύμφωνα μέ τό Ἱεροσολυμίτικο
τυπικό ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἐγκωμίων τῆς Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου ἐνῶ παράλληλα ἀνεγνώσθη καί ἡ
Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ ἐνδόξω Κοιμήσει
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στήν ὁποία παρετέθει τμῆμα τῆς ὁμιλίας τοῦ Ἁγίου Δαμασκηνοῦ του Στουδίτου, Ἐπισκόπου Λητῆς καί Ρεντίνης μέ κεντρικό θέμα «ἡ Θεοτόκος ἀρχή καί τέλος τῆς σωτηρίας τῶν
ἀνθρώπων».
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Θερινές Συνάξεις Νέων
εἰς τήν Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης

Μ

έ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία
ὁλοκληρώθησαν οἱ καθ’
ἔτος τελούμενες συνάξεις
νέων της Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης. Γιά τήν πραγματοποίηση τῶν στόχων τῶν συνάξεων
αὐτῶν πολλοί ἐθελοντές προσφέρουν
τήν ἀγάπη τους. Ἱερεῖς, παιδαγωγοί,
εἰδικοί ἐπιστήμονες, φοιτητές, ἀνάλογα
μέ τήν ἐπαγγελματική καί ἐπιστημονική
τους γνώση καί εἰδίκευση, προσέφεραν χειρωνακτική ἐργασία, παιδαγωγική γνώση, ἰατρική βοήθεια καί κυρίως
τήν ἀγάπη τους, γιά νά ὀργανωθῇ καί
νά λειτουργήσῃ ἀποτελεσματικῶς το
ἰδιαίτερο πνευματικό αὐτό ἔργο.
Σκοπός τῆς προσπάθειας τῆς Ἱερᾶς
μας Μητροπόλεως καί τοῦ Γραφείου Νεότητος αύτης εἶναι νά χαροῦν τά παιδιά
τήν ὄμορφη φύση, νά μετέχουν σέ δραστηριότητες πού θά τούς προσφέρουν
χαρά, παιχνίδι, ψυχαγωγία καί νά καλλιεργήσουν τή συνεργασία, τήν εὐγενῆ
ἅμιλλα, τήν ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν καί
τή συμμετοχή σέ ὁμαδικές ἐκδηλώσεις.
Κυρίως, ὅμως, ἀποσκοπεῖ στό νά
βοηθήσῃ τά παιδιά νά προσεγγίσουν
βιωματικῶς τίς ἀλήθειες τῆς πίστης μας
μέσα ἀπό τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας
μας. Μέ τόν τρόπο αὐτό εἶναι δυνατόν
νά ἐνσταλάξουμε στίς παιδικές ψυχές τό
νέκταρ τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς ὀρθοδόξου
πίστεως, τῆς ὀρθόδοξης πνευματικότητος καί τῆς ἠθικῆς μας διδασκαλίας.
Οἱ
συνάξεις
τῶν
νέων
πραγματοποιηθῆκαν στίς ἑξῆς χρονι-
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κές περιόδους: 1η περίοδος: ἀπό 10 ἕως 18
Ἰουλίου, γιά τά ἀγόρια πού θά φοιτήσουν
στήν Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου καί Λυκείου, 2η περίοδος: ἀπό 18 ἕως 22 Ἰουλίου, γιά τά ἀγόρια
πού θά φοιτήσουν στήν Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικοῦ,
3η περίοδος: ἀπό 23 ἕως 27 Ἰουλίου, γιά τά
κορίτσια πού θά φοιτήσουν στήν Α΄, Β΄, Γ΄
Γυμνασίου καί Λυκείου, 4η περίοδος: ἀπό 28
Ἰουλίου ἕως 10 Αὐγούστου, γιά τά κορίτσια
πού θά φοιτήσουν στήν Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου
καί Λυκείου.
Οἱ μέρες αὐτές φιλοξενίας ὑπῆρξαν ἀφ’
ἑνός ἡμέρες χαρᾶς καί παιχνιδιοῦ καί ἀφ’
ἑτέρου πνευματικῆς τροφοδοσίας. Μέσα στό
καταπράσινο φυσικό περιβάλλον καί κάτω
ἀπό τήν σκέπη τοῦ Θεοῦ οἱ νέοι καί οἱ νέες
ἔζησαν μοναδικές ἐμπειρίες, ψυχαγωγήθηκαν
καί γεύθηκαν τό ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον καί
τήν ἀγάπη τῶν στελεχῶν τοῦ νεανικοῦ ἔργου
τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ἰδιαίτερη στιγμή
ἀπετέλεσε ἡ συμμετοχή τῶν παιδιῶν στό Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καί στό Μυστήριο
τῶν Μυστηρίων, τή Θεία Εὐχαριστία.
Δόθηκε ἡ εὐκαιρία στά παιδιά νά
ἐπικοινωνήσουν, νά πᾶνε διάφορες ἐκδρομές,
νά ἀπολαύσουν τό βραδινό περίπατο, νά
ἀσχοληθοῦν μέ τόν ἀθλητισμό (ποδόσφαιρο,
μπάσκετ, βόλεϊ, πίνγκ πόνγκ), νά παίξουν
ἐπιτραπέζια καί ἄλλα παιχνίδια. Ὀργανώθηκαν,
ἐπίσης, ἡμέρες μέ θεματικό περιεχόμενο, ὅπως
λ.χ. ἡμέρα περιβάλλοντος, οἰκογένειας, ὑγείας,
ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ, πατρίδας
κ.ἄ., ὅπου μίλησαν ἐξειδικευμένα πρόσωπα
καί ἐπιστήμονες, ὅπως ὁ Διοικητής τῆς 34ης
Μηχ/του Ταξιαρχίας Πεζικοῦ Τάξ. Μιλτιάδης Παπαγιαννούλης.
Ἀξίζει νά σημειωθῇ ὅτι συνολικῶς φιλοξενήθηκαν στούς προβλεπόμενους χώρους τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως στήν Ἱερά Μονή Ἁγία Τριάδος-Πέντε Βρύσεων καί στίς νεόδμητες ἐγκαταστάσεις στόν Σοχό, τίς ὁποῖες
ἐγκαινίασε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος, 260 νέοι καί νέες,
ἐνῶ προσέφεραν ἐθελοντικῶς τίς ὑπηρεσίες τούς περισσότερα ἀπό 40 στελέχη ὁμαδάρχες καί συνεργάτες
τοῦ ἔργου.
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Ιερας Μητροπολεως

Χρονικα
Λαγκαδα, Λητης

και

Ρεντινησ

Τήν Κυριακή, 2 Μαρτίου 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης χοροστάτησε
εἰς τόν Ὄρθρον καί προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Λαγκαδᾶ,
ἐνῶ τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε εἰς τόν Α΄ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τόν Ἑσπερινό τῆς Συγχωρήσεως, ὅπως
ἐπεκράτησε νά λέγεται στήν Ὀρθόδοξη λειτουργική παράδοση, πού ἐτελέσθη εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίας
Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ.
Τήν Παρασκευή, 7 Μαρτίου ἐ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χοροστάστατησε στήν Ἀκολουθία τῆς Α΄ Στάσεως
τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον εἰς τόν Ἱερόν
Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ.
Ἀπό τόν Α΄ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἤ Ἑσπερινός της
Συγχωρήσεως

Ἀπό τήν Ἀκολουθία τῆς Α΄ Στάσης τῶν Χαιρετισμῶν
πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον

Τήν Κυριακή, 9 Μαρτίου ἐ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης χοροστάτησε εἰς
τόν Ὄρθρον, προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας
καί ἐν συνεχείᾳ τῆς ἱερᾶς λιτανεύσεως τῶν Ἁγίων Εἰκόνων καί
τῶν ἱερῶν Λειψάνων ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀναγνωσθέντος σέ
στάσεις τρεῖς τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως καί τοῦ Συνοδικοῦ
τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς-Λαγκαδᾶ. Τό μεσημέρι τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἐτελέσε τά ἐγκαίνια τοῦ 4ου Γυμνασίου
Λαγκαδᾶ, ἐνῶ τό ἀπόγευμα ἐτελέσθη μέσα σέ κλίμα κατανύξεως ὁ Β΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός, τῆς δευτέρας Κυριακῆς
τῶν Νηστειῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀσκοῦ.
Τήν Τρίτη, 18 Μαρτίου ἐ.ἔ., ἔγινε δεκτή μέ ἰδιαίτερη χαρά
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννη στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
ὁμάδα ἐθελοντῶν ἰατρῶν τῆς ὀργανώσεως «Οἱ Γιατροί τοῦ
Κόσμου», ἡ ὁποία, στό πλαίσιο τοῦ πρότυπου προγράμματος
ἰατρικοῦ ἐλέγχου «Ὑγεία γιά ὅλους», τό ὁποῖο ὑλοποιεῖται γιά
δεύτερη συνεχή χρονιά, εἶχε τήν εὐκαιρία νά παρέχει δωρεάν
ἰατρικό-προληπτικό ἔλεγχο καί ἐμβολιασμό πρός τούς πάσχοντες συμπολίτες μας.
Τήν Τετάρτη, 20 Μαρτίου ἐ.ἔ., κατόπιν προσκλήσεως τοῦ
Διοικητοῦ τῆς 34ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικοῦ Ταξίαρχου κ. Θεοδώρου Κουλούρη, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης ἐτέλεσε δέησιν ἐπί
τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Γενεθλίου Ἐπετείου τοῦ Στρατοπέδου τῆς 34ης
Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικοῦ πού ἑδρεύει στήν περιοχή
τῆς Ἀσσήρου καί τῶν πέντε ἐπί συνόλου ἐννέα Μονάδων πού
στεγάζονται σέ αὐτήν. Δέσησις ἐπίσης ἀνεπέφθη καί ἐν ὄψει
τῶν ἐπικειμένων Πανελληνίων Ἐξετάσεων τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ
ἔτους 2014.
Τήν Πέμπτη, 20 Μαρτίου ἐ.ἔ. , πραγματοποιήθηκε Ἱερατική
Σύναξις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης στήν αἴθουσα Πατριάρχης Βαρθολομαῖος τῆς Διεθνοῦς
Ἀκαδημίας Θεολογικῶν καί Φιλοσοφικῶν Σπουδῶν «Οἱ Ἅγιοι
Κύριλλος καί Μεθόδιος» πού στεγάζεται στήν Ἱερά Μονή
Ἁγίας Τριάδος-Πέντε Βρύσεων.

Κυριακή της Ὀρθοδοξίας
εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς
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Τήν Παρασκευή, 21 Μαρτίου ἐ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης χοροστά-
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τησε εἰς τήν Ἀκολουθία τῆς Γ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν
τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἷς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου - Σοχοῦ.
Τήν Κυριακή, 23 Μαρτίου ἐ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης
χοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρον, προεξῆρχε τῆς τελετῆς τῆς
Προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τῆς Ἀρχιερατικῆς
Θείας Λειτουργίας. κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας ἐτέλεσε
καί τήν εἰς Διάκονον Χειροτονίαν τοῦ μοναχοῦ Χριστοδούλου ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Βασιλείου, εἰς
τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου-Λητῆς. Τό ἀπόγευμα τῆς
ἰδίας ἡμέρας ἐτελέσθη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου-Μελισσοχωρίου ὁ Γ΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου.
Τό Τίμιο Ξύλο ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου-Ἁγίου Ὄρους,
εἰς τόν νεόδμητο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης

Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με

Τήν Πέμπτη, 27 Μαρτίου ἐ.ἔ., πραγματοποιήθηκε μέ
κάθε ἐπισημότητα καί συμφώνως πρός τό ἰσχύον πρωτόκολλον ἡ τελετή ἀλλαγῆς τοῦ Διοικητοῦ τῆς 1ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτῶν-Ἀλεξιπτωτιστῶν ἡ ὁποία εὑρίσκεται
ἐντός του Στρατοπέδου Γεωργίου Κατσάνη, στήν περιοχή
τῆς Ρεντίνας, τήν ὁποία ἐπευλόγησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης.
Κατά τήν τελετή παράδοσης – παραλαβῆς καί τήν
ἀνάγνωση τῶν σχετικῶν ἀγγελμάτων τοῦ ἀποχωροῦντος
Διοικητοῦ Ταξιάρχου κ. Βασίλειου Κουκουλομάτη καί τοῦ
ἀναλαμβάνοντος τά νέα καθήκοντα Διοικητού Ταξιάρχου
κ. Κωνσταντίνου Παπαβλασοπούλου, τό παρών ἔδωσαν ὁ
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου-Ἁγίου Ὅρους
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Βαρθολομαῖος, ἀντιπροσωπεῖες ὅλων
των Σωμάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, οἱ Διοικητές τῶν
Μονάδων, σύσσωμο τό στρατιωτικό καί πολιτικό προσωπικό τοῦ κέντρου, ὁ Δήμαρχος Βόλβης κ. Διαμαντῆς
Λιάμας, ἐκπρόσωποι τοῦ Δήμου Λαγκαδᾶ, καθώς καί
πολύς κόσμος.
Τήν Παρασκευή, 28 Μαρτίου ἐ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης
χοροστάτησε εἰς τήν Ἀκολουθία τῆς Δ΄ Στάσεως τῶν
Χαιρετισμῶν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Δρυμοῦ.
Τό Σάββατο, 29 Μαρτίου ἐ.ἔ., ἐτελέσθη Ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου,
κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας πραγματοποιήθηκε καί
ἡ εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ Ὁσιολογιωτάτου
Ἱεροδιακόνου π. Ἰακώβου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σοχοῦ.
Τήν Κυριακή, 6 τοῦ μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ἐτελέσθη μέσα
σέ κλίμα κατανύξεως ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ε΄ Κατανυκτικοῦ
Ἑσπερινοῦ τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου εἰς τόν Ἱερό
Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου-Χρυσαυγῆς.

Εἰς τήν 34η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικοῦ,
μέ μαθητές τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως
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Τήν Τρίτη, 8 Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης
ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμό τῶν Ἐγκαινίων τοῦ 2ου Νηπιαγωγείου Λαγκαδᾶ.
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Κατά τή διάρκεια τῶν ἐγκαινίων τοῦ Νηπιαγωγείου, τό
ὁποῖο εὑρίσκεται ἐντός της πόλεως τοῦ Λαγκαδᾶ, παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης Ἀναστασιάδης,
ἐκπρόσωποι τοῦ Ὑπουργείου Μακεδονίας Θράκης, τῶν Διευθύνσεων Προσχολικῆς Ἀγωγῆς, Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως Δυτικῆς Θεσσαλονίκης, καθώς
καί πολλοί γονεῖς μέ τά παιδιά τους τά ὁποῖα προσῆλθαν
μέ χαρά γιά νά δοῦν τό νέο τους «σπίτι».

Μέ ιεροπαίδας καί Άναγνώστες τῆς Μητροπόλεως μας

Τή Δευτέρα, 14 Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης καί συγκεκριμένα ὁ νεόδμητος Ἱερός Ναός
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται εἰς τήν περιοχή τῆς κωμοπόλεως
τοῦ Μελλισοχωρίου, εἶχε τήν χαρά καί εὐλογία νά ὑποδεχθῇ
καί νά φιλοξενήσῃ γιά λίγες ὧρες τό Τίμιο Ξύλο ἐκ τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου-Ἁγίου Ὄρους, τό ὁποῖο ἐτέθη
πρός προσκύνηση καί εὐλογία τῶν πιστῶν πού προσῆλθαν
μέ πίστη καί κατάνυξη γιά νά προσκυνήσουν τόν πολύτιμο θησαυρό τῆς Ὀρθοδοξίας καί νά ἀντλήσουν ἀπό αὐτό
πλούσια δύναμη.
Τήν Τρίτη, 15 Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας εἶχε συνάντηση στά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως
μέ τόν Περιφερειάρχη Κεντρικῆς Μακεδονίας κ. Ἀπόστολο
Τζιτζικώστα.
Τήν Τετάρτη, 23 Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας
ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου εἰς τόν
ἱστορικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου-Σοχοῦ.

Ἀπό τήν εἰς Διάκονον Χειροτονίαν τοῦ μοναχοῦ Χριστοδούλου
ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Βασιλείου

Τήν Πέμπτη, 24 καί τήν Παρασκευή 25 Ἀπριλίου ἐ.ἔ.
ἑορτάσθη μέ κάθε λαμπρότητα ἡ ἑορτή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης ἐκόμισε τό σεπτό
καί χαριτόβρυτο Λείψανο τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Γενεσίου τῆς Θεοτόκου-Πέντε Βρύσεων, τό ὁποῖο καί
ἐτέθη πρός προσκύνηση, εὐλογία καί ἁγιασμό τῶν παρευρισκομένων πιστῶν καί προσκυνητῶν.Ἐν συνεχείᾳ, μετέβη εἰς
τόν Πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς-Λητῆς
ὅπου χοροστάτησε εἰς τόν Μέγα Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό
Ἑσπερινό. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας χοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρον καί προεξῆρχε
τῆς Πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς-Ἀσκοῦ, ὅπου καί φυλάσσεται
ἡ θαυματουργός εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἀσκονίτισσας, ἡ
μεταφερθείσα ἀπό τίς ἀλησμόνητες πατρίδες.
Τό Σάββατο, 26 Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ἐτελέσθη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἀποστόλου
Θωμᾶ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας, εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἀποστόλου Θωμᾶ Μεγάλης Βόλβης.
Τήν Κυριακή, 27 Ἀπριλίου ἐ.ἔ., κατόπιν προσκλήσεως τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γουμενίσης, Ἀξιουπόλεως καί
Πολυκάστρου κ.κ. Δημητρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ.κ. Ἰωάννης, χοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρον καί προεξῆρχε
τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅπου καί ὁμίλησε ἐπικαίρως διά τό
νόημα τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ. Ἐν συνεχείᾳ, πραγματοποιήθηκε ἡ Ἱερά Λιτανεία τῆς Θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς
Παναγίας τῆς Ρευματοκρατούσης.

Ἀπό τήν ἀλλαγή Διοικητή
τῆς 34ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικοῦ
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Τήν Τετάρτη, 30 Ἀπριλίου ἐ.ἔ., πραγματοποιήθηκε ἡ
Ἱερατική Σύναξις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς
καί Ρεντίνης, στήν αἴθουσα «Πατριάρχης Βαρθολομαῖος» τῆς
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Διεθνοῦς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν καί Φιλοσοφικῶν Σπουδῶν
«Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος», πού στεγάζεται στήν
Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος-Πέντε Βρύσεων.
Τήν Πέμπτη, 1 Μαΐου ἐ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης, χοροστάτησε εἰς τόν Μέγα Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό ἐπί τῇ
εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς ἀνακομιδῆς τῶν Τιμίων Λειψάνων
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου εἰς τόν ἱστορικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Ἀθανασίου-Καβαλαρίου.
Τήν Παρασκευή, 2 Μαΐου ἐ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Ἰωάννης χοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρον καί
προεξῆρχε τῆς Πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου-Λητῆς.

Μέ παιδιά τοῦ 2ου Νηπιαγωγείου Λαγκαδᾶ

Τήν Κυριακή, 4 Μαΐου ἐ.ἔ., ἡμερά κατά τήν ὁποία ἡ Ἁγία
μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν ἑορτή τῶν Μυροφόρων Γυναικῶν καί
παράλληλα τή μνήμη πάντων τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ καθώς καί
τῶν ἐν Λαγκαδᾷ τιμωμένων Ἁγίων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης προεξῆρχε
τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν περικαλλῆ Ἱερό
Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου-Λαγκαδᾶ.
Τήν Τετάρτη, 7 Μαΐου ἐ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης χοροστάτησε εἰς τόν
Μέγα Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου ΔημητρίουἈναλήψεως. Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ πραγματοποιήθηκε
ἡ Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, ἡ ὁποία
ἔχει ἔρθει ἀπό τίς ἀλησμόνητες πατρίδες.
Τήν Πέμπτη, 8 Μαΐου ἐ.ἔ., ὁμάδα προσκυνητῶν ἀπό τή
Ρωσία ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, Λητῆς
καί Ρεντίνης καί ἔγινε δεκτή ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Ἰωάννη εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν
Ἁγίας Παρασκευῆς.

Ἀπό τήν ἀκολουθία τοῦ Μέγα Πανηγυρικού Ἀρχιερατικού
Ἑσπερινού εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς-Λητῆς

Τήν Κυριακή, 18 Μαΐου ἐ.ἔ., ἐτελέσθη ἡ Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου.
Τή Δευτέρα, 19 Μαΐου ἐ.ἔ., εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας
Τριάδος-Πέντε Βρύσεων, ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου
ἡ εἰς Μοναχόν Κουρά τοῦ Ἰωάννου Μαυρίδη, ὁ ὁποῖος καί
ἔλαβε τό μοναχικό ὄνομα Χριστοφόρος.
Τή Δευτέρα, 26 Μαΐου ἐ.ἔ., ο νεοεκλεγεῖς Δήμαρχος
Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης Καραγιάννης πραγματοποίησε ἐπίσκεψη
εἰς τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννη, προκειμένου νά ἀνακοινώσει τό
ἀποτέλεσμα τῆς ἐκλογῆς του καί νά λάβει τήν εὐλογία τῆς
Τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Ἀπό τήν ἑορτή πάντων τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ καθώς
καί τῶν ἐν Λαγκαδᾷ τιμωμένων Ἁγίων
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Τήν Τρίτη, 27 Μαΐου ἐ.ἔ., ὁμάδα προσκυνητῶν ἀπό τήν
Ἱεράν Μητρόπολιν Γουμενίσσης καί συγκεκριμένα ἀπό τήν
ἐνορία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου-Εὐρωποῦ μέ ἐπικεφαλής τόν
π. Ἰωάννη ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης, καί ἔγινε δεκτή ἀπό τόν Σεβασμιώτατο
Ποιμενάρχη μας κ.κ. Ἰωάννη εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν
Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς.
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Τήν Τρίτη, 27 Μαΐου ἐ.ἔ., ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς μεγάλης
ἑορτῆς τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, μέσα σέ κατανυκτικό
κλίμα, ἐτελέσθη ἡ Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου–Ἐμμαοῦς, προεξάρχοντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου.

Ἀπό τήν μοναχική κουρά τοῦ π. Χριστοφόρου

Ἀπό τόν Ἑσπερινό τῆς Γονυκλισίας

Τήν Παρασκευή, 28 Μαΐου ἐ.ἔ., ἐτελέσθη εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου-Μεσαίου ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τῆς
ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου, καί ἐν συνεχείᾳ ἐπραγματοποιήθη Ἱερά
Λιτανεία στούς κεντρικούς δρόμους τῆς κωμοπόλεως τοῦ
Μεσαίου. Τήν κυριώνυμον ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, 29 Μαΐου ἐ.ἔ.,
ἐτελέσθη εἰς τό πανηγυρίζον Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος-Μελισσοχωρίου ἡ Πανηγυρική Ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας. Μετά τό πέρας τῆς Πανηγυρικῆς
Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, ἐτελέσθη πέριξ του
Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου ἱερά λιτάνευσις τῆς Εἰκόνος τῆς
Δεήσεως καί τῶν Σεπτῶν καί Χαριτοβρύτων Λειψάνων,
πού φυλάσσονται ὡς πολύτιμος μαργαρίτης εἰς τό Ἱερόν
Ἡσυχαστήριον.
Τήν Κυριακή, 1η τοῦ μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τή μνήμη τῶν
Ἁγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων πού συμμετεῖχαν στήν
Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, τήν ὁποία συνεκάλεσε ὁ Μέγας
Κωνσταντῖνος στήν Νίκαια τό 325 μ.Χ. μέ σκοπό νά καταδικάσει τήν αἱρετική διδασκαλία τοῦ Ἀρείου καί νά
ἀποκατασταθει ἡ εἰρήνη στά ἐκκλησιαστικά ζητήματα τῆς
Αὐτοκρατορίας, ἐπιβεβαιώνοντας τίς βασικές διδασκαλίες
τῆς Ἐκκλησίας μας οἱ ὁποῖες τονίζονται μέσα ἀπό τά
πρῶτα ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεώς μας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
κ.κ. Ἰωάννης χοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρον καί προεξῆρχε
τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν πάνσεπτον
Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς-Μικρᾶς Βόλβης. Ἐν
συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, μετέβη
εἰς τό Στρατόπεδο «Ἀντιστρατήγου Γ. Κατσάνη», στήν
περιοχή τῆς Ρεντίνας, ὅπου καί ἐτέλεσε τό μνημόσυνο
τῶν ἡρωικῶς πεσόντων γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος
καί τοῦ ἔθνους μας, Καταδρομέων Ἀλεξιπτωτιστῶν καί
Ἱερολοχιτῶν.
Τή Δευτέρα, 2 Ἰουνίου ἐ.ἔ., πραγματοποίησε
ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη στόν Σεβ. Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννη ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν νέων του καθηκόντων, ὁ Διοικητής Κεντρικῆς Μακεδονίας
του Πυροσβεστικοῦ Σώματος, Ἀρχιπύραρχος Χρύσανθος
Ἀθανασόπουλος μαζί μέ τή συνοδεία του.
Ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Γενεθλίου ἡμέρας τῆς Ἁγίας
μας Ἐκκλησίας, ἡ Κυριακή της Πεντηκοστῆς, ἑορτάσθη
μεγαλοπρεπῶς εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης. Τῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ὄρθρου, τῆς
Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ
Ἑσπερινοῦ τῆς Γονυκλισίας, προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης,
εἰς τόν γεμάτο ἀπό πλῆθος πιστῶν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό της Ἁγίας Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ.

Μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναζαρέτ κ.κ. Κυριακόν,
Τήν Τρίτη, 17 Ἰουνίου ἐ.ἔ., πραγματοποιήθηκε ἡ
εἰς τόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Ἱερατική Σύναξις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς
καί τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου
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καί Ρεντίνης, στήν αἴθουσα «Πατριάρχης Βαρθολομαῖος»
τῆς Διεθνοῦς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν καί Φιλοσοφικῶν
Σπουδῶν «Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος» πού στεγάζεται στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος-Πέντε Βρύσεων.
Τήν Πέμπτη, 19 Ἰουνίου ἐ.ἔ., ἐτελέσθη μέσα σέ κλίμα συγκινήσεως ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου,ἡ ἐπιμνημόσυνη
δέηση ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως
τῶν ψυχῶν ἐκείνων τῶν ἀδελφῶν μας οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν
τό παρόν, ὅταν ἡ πατρίδα καί ἡ ἱστορία τό ἐζήτησαν,
στήν τριήμερη μάχη Λαχανά-Κιλκίς.

Με τήν εἰς Διάκονον Χειροτονία
τοῦ π. Μάριου Ντεμίρογλου

Τήν Κυριακή, 22 τοῦ μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ καί ἑορτάζει
τή μνήμη πάντων τῶν ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει διαλαμψάντων
Ὁσίων καί Θεοφόρων Πατέρων, καθώς καί τή μνήμη τοῦ
Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Εὐσεβίου, Ἐπισκόπου Σαμοσάτων,
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης χοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρον καί
προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ ὁποία
ἐτελέσθη μετά πάσης λαμπρότητος εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου-Λαγκαδᾶ.
Τήν Τρίτη, 24 Ἰουνίου ἐ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης χοροστάτησε εἰς τόν Μέγα Πανυγηρικόν Ἀρχιερατικόν Ἑσπερινόν
εἰς τό Ἱερόν Παρεκκλήσιον τοῦ Γενεσίου τοῦ Προφήτου
Προδρόμου-Ἀσκοῦ.

Ἀπό τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ
τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
καί τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου

Τήν Κυριακή, 6 τοῦ μηνός Ἰουλίου ἐ.ἔ., ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ καί ἑορτάζει
τή μνήμη τοῦ Ὁσίου Σισώη τοῦ Μεγάλου († 301μ.Χ.), ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης, χοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρον καί
προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν
νέο ἐγκαινιασμένο Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Νεοφανῶν
Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης-Λαγυνῶν.
Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 6 τοῦ μηνός Ἰουλίου 2014,
ἐτελέσθη, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Κυριακῆς
τῆς Μεγαλομάρτυρος, ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός
Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς
Ἁγίας Κυριακῆς-Κολχικοῦ χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
κ.κ. Ἰωάννου. Ἐν συνεχείᾳ καί ὑπό τούς ἤχους τῆς Μπάντας τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ἐτελέσθη ἡ Περιφορά
τῆς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Κυριακῆς καθώς καί τοῦ Σεπτοῦ
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ στούς κεντρικούς δρόμους
τῆς περιοχῆς τοῦ Κολχικοῦ.
Τήν Κυριακή, 8 Ἰουνίου ἐ.ἔ., ἐτελέσθη στή νεοσυσταθείσα ἐνορία τῆς Ἁγίας Τριάδος-Δρυμοῦ ὁ Πανηγυρικός
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου.
Τήν Τετάρτη, 16 Ἰουλίου ἐ.ἔ., ἐτελέσθη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας,
ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, γιά
πρώτη φορά στόν ὑπό ἀνέγερσιν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης- Μελισσοχωρίου προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου.

Ἐπίδοση ἀδειῶν Γάμου εἰς μελλονύμφους
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Τό Σάββατο, 19 Ἰουλίου ἐ.ἔ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χοροστάτησε εἰς τόν Μέγα Πανηγυρικόν Ἀρχιερατικόν Ἑσπερινόν μέτ΄ Ἀρτοκλασία, ἐπί
τῇ ἑορτή τοῦ Προφήτου Ἡλιού, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Προφήτου Ἡλιού-Πετρωτοῦ
Τήν Κυριακή, 20 Ἰουλίου ἐ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ.
Ἰωάννης χοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρον καί προεξῆρχε
τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱστορικόν Ναόν τοῦ Προφήτου Ἡλιού-Ἀσσήρου
(1800).

Μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν
κ.κ. Χρυσόστομον κατά τήν διάρκεια ἐπισκέψεως
εἰς τίς κατασκηνόσεις τῶν κοριτσιῶν

Τό Σάββατο 26 Ἰουλίου ἐ.ἔ., ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδῦ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης
τέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ παραδοσιακού οἱκισμού τῶν
Σαρακατσαναίων τᾶ ἐπονομαζόμενα «Κονάκια».
Τό ἀπόγευμα τῆς ιδίας ἡμέρας, τελέσθηκε ὁ
Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μετ’
Ἀρτοκλασίας, ἑπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος
τοῦ Ἱαματικού, εἱς τόν φερώνυμο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου
Παντελεήμονος Λαγκαδᾶ, χοροσταντούντος τοῦ Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου μας καί ἔν συνεχεία πραγματοποιήθηκε ἡ Ἱερά Λιτάνευσις τῆς Εἰκόνος καί τοῦ
Σεπτοῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου πέριξ τῆς περιοχής.
Τήν Κυριακή, 27 Ἰουλίου ἐ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος
κ.κ. Ἰωάννης, χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί προεξήρχε
τῆς Ἄρχιερατικής Θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱερό Ναό
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου τής ἑνορίας του Περιβολακίου, πού εἴθιστε τό
τελευταίο Σαββατοκύριακο τοῦ Ἰουλίου νά ἑορτάζει
καί τήν έλευση (το 2000) τοῦ ἀντιγράφου τῆς Εἰκόνος
τῆς Εὐαγγελιστρίας ἐκ τῆς Ἱερᾶς Νήσου Τήνου.

Ἀπό τή Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τήν
Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος-Σοχοῦ

Κατά τήν διάρκεια τῆς περιόδου ἀπό τήν 1η ἕως τήν
13ην Αὐγούστου 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας, χοροστάτησε εἰς τίς Ἱερές Ἀκολουθίες τῶν Παρακλήσεων πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στούς κάτωθι
Ἱερούς Ναούς: Παρασκευή 1 Αὐγούστου Ι.Μ. Ναό Ἄγ.
Παρασκευής–Λαγκαδά, Κυριακή 3 Αὐγούστου Ι.Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου–Λαγκαδᾶ, Δευτέρα 4 Αὐγούστου
Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής–Ἀσκοῦ, Τρίτη 5 Αὐγούστου: Ι.Ν.
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρος-Δροκοντίου. Τετάρτη
6 Αὐγούστου Ι.Ν. Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρος–Μεσαίου, Πέμπτη 7 Αὐγούστου: Ι. Προσκύνημα
Παναγίας Περπατούσης–Ἡρακλείου, Παρασκευή 8
Αὐγούστου: Ι.Ν. Ἄγ. Γεωργίου–Στίβου, Κυριακή 10
Αὐγούστου Ι.Ν. Ἄγ. Δημητρίου-Πολυδενδρίου. Δευτέρα 11 Αὐγούστου Ι.Ν. Ἄγ. Δημητρίου - Πολυδενδρίου Τρίτη 12 Αὐγούστου: Ι.Ν. Γεννεσίου τῆς Θεοτόκου
- Γερακαρούς Τετάρτη 13 Αὐγούστου: στόν Ι.Ν. Ἄγ.
Κυράννας - Ὄσσης.
Τήν Κυριακή 18 Αὐγούστου 2014, ἡμέρα κατά τήν
ὁποία ἡ Ἁγιά μας Ἐκκλησία τιμᾶ καί ἑορτάζει τήν
μνήμη τῶν Ἁγίων Μύρωνος μάρτυρος, Παύλου καί
τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Ἰουλιανῆς καί Δημητρίου τοῦ ἐκ
Σαμαρίνης, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά,
Λητής καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης, χοροστάτησε τοῦ
Ὄρθρου καί προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Κρυονερίου.

Μέ τόν Σύλλογο Σαρακατσαναίων τοῦ Λαγκαδᾶ
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