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Κάθε ἐνυπόγραφο ἄρθρο
ἐκφράζει τήν προσωπική ἄποψη 

τοῦ Συγγραφέα 

Φωτογραφίες Ἐξωφύλλων:
1. Ἐσπερινός τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτό-

κου στό Λεωνίδιον.
2. Οἱ Ἁρχιερεῖς στήν ἑορτή τῶν

Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου
3. Ἀπό τήν Λιτάνευση 

τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἕλωνας
4. Ἁπό τήν Ἑορτή τοῦ Ἁγίου 

Χρυσοστόμου στό Λουκά Τριπόλεως.

Ὁ ἥλιος
τῆς δικαιοσύνης

Ἡ Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου δέν εἶναι 
ἕνα τυχαῖο ὁρόσημο στό χωροχρονικό 
πλαίσιο τοῦ πλανήτη. Εἶναι ἕνα σωτηρι-
ολογικό γεγονός, θεανθρώπινο καί ἀποτε-
λεῖ τήν ἀφετηριακή συνοριογραμμή, τό 
χρονικό διάμεσο τῆς ἱστορίας πού χωρί-
ζει τούς αἰῶνες σέ προχριστιανικούς καί 
χριστιανικούς. Οἱ Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης, ἀρκετούς αἰῶνες πρίν, προφη-
τεύουν μέ θαυμαστή ἀκρίβεια τόν χρόνο, 
τόν τόπο, καθώς καί διάφορα ἰδιαίτερα 
χαρακτηριστικά γύρω ἀπό τό σπήλαιο τῆς 
Γεννήσεως, μεταξύ αὐτῶν οἱ Προφῆτες 
Δανιήλ, Μιχαίας (900 χρόνια πρίν), Ἠσα-
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ΐας (600) καί Ἀββακούμ. Καί 
«ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου». 
Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος γιά νά 
γίνει ὁ ἄνθρωπος Θεός. «Ὁ Θεός 
ἦρθε στή γῆ. Καί ποιός δέν θά γί-
νει οὐράνιος;», θά τονίσει ὁ ἅγιος 
Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος.

Ἡ Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου 
παρέχει ὀντολογικά τήν δυνατό-
τητα σέ κάθε ἄνθρωπο νά ἐπανα-
προσδιορίσει καί ἐλεύθερα πλέον 
νά αὐτοπροσδιορίσει τήν προ-
σωπική του ὑπόσταση. Χριστού-
γεννα σημαίνει ἐλπίδα, σωτηρία, 
νέα ἀπαρχή καί πορεία, νέο ξε-
κίνημα. Στό Πανάγιο Πρόσωπο 
τοῦ Λυτρωτῆ Χριστοῦ, ἡ ἀνθρώ-
πινη ὀντότητα ἁγιάζεται καί με-
τατρέπεται σέ πρόσωπο, καί πολύ 
περισσότερο ἐπανακτᾶ τήν δυ-
νατότητα ν’ ἀφουγκράζεται καί 
νά γεύεται τήν ἀνεκλάλητη χαρά 

καί εὐφροσύνη τῆς Παραδείσιας 
τρυφῆς.

Τά Χριστούγεννα ἀποτελοῦν 
δεσποτική, χριστολογική ἑορτή 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. 
Περισσεύει λοιπόν ἡ ταπείνωση, 
ἡ ἑκούσια πτωχεία καί συγκατά-
βαση, ἡ ἕνωση Οὐρανοῦ καί γῆς! 
Περισσεύει ἡ ἐλπίδα γύρω μας 
καί διαχέεται σέ ὅλα τά πέρατα 
τῆς γῆς, καθώς «ἀνέτειλεν ὁ Ἥλι-
ος τῆς δικαιοσύνης, Χριστός ὁ 
Θεός ἡμῶν». Τέτοια Χριστούγεν-
να ἀξίζει καί πρέπει νά ἑορτάσου-
με. Χριστούγεννα μέ Χριστό, μέ 
ἄδολη καί ἀλτρουϊστική ἀγάπη 
καί ἀπροσποίητη χαρά καί ἐλπί-
δα! Χριστούγεννα πού διαρκοῦν 
μπροστά μας, γύρω μας, μέσα 
μας.

«Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ»
Ιδιόμελον Εσπερινού Χριστουγέννων (ήχος β')

«Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς τς ἄνθρωπος 
δι' ἡμᾶς; ἕκαστον γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων, τὴν 
εὐχαριστίαν σοι προσάγει· οἱ Ἄγγελοι τὸν ὕμνον, οἱ οὐρανοὶ τὸν 

Ἀστέρα, οἱ Μάγοι τὰ δῶρα, οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα, ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, 
ἡ ἔρημος τὴν φάτνην· ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον· ὁ πρὸ αἰώνων 

Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.»

Ἑρμηνεία
Τί νά σοῦ προσφέρουμε Χριστέ, ὅτι φανερώθηκες ἐπάνω στή γῆ 

ώς ἄνθρωπος γιά ἐμᾶς; γιαυτό τό κάθε κτίσμα πού δημιούργησες σοῦ 
προσφέρει τήν εὐχαριστία του· οἱ Ἄγγελοι τόν ὗμνο, οἱ οὐρανοί τόν 

Ἀστέρα, οἱ Μάγοι τά δῶρα, οἱ Βοσκοί τό θαῦμα, ἡ γῆ τό σπήλαιο, ἡ ἔρημος 
τήν φάτνη· καί ἐμείς τήν Παρθένο Μητέρα· ὁ πρό αἰώνων Θεός ἐλέησε μας.
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ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
Τοῦ Ἀρχιμ. Φιλοθέου Κολλιοπούλου

Κ άθε ἔτος, τήν 6η Ἰανουαρί-
ου, ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ καί 

ἑορτάζει ἕνα σημαντικό γεγονός 
τῆς ἐν τόπῳ καί χρόνῳ ἐπί τῆς 
γῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου μας. 
Ἑορτάζει τήν ἐν Ἰορδάνη Βάπτισή 
Του ὑπό τοῦ Προδρόμου καί Βα-
πτιστοῦ Ἰωάννου. 

Τό γεγονός αὐτό τίμησε ἡ 
Ἐκκλησία μας ἀπό τά πρῶτα της 
βήματα μέ τρόπο ἰδιαίτερο καί μέ 
Ἀκολουθίες ξεχωριστές. Ἡ Βάπτι-
ση τοῦ Χριστοῦ καί ἡ Ἀνάστασή 
Του εἶναι οἱ δύο πρῶτες Δεσπο-
τικές Ἑορτές πού καθιερώθηκαν 
στό ἑορτολόγιο τῆς Ἐκκλησίας 
μας. Αὐτό καί μόνον δείχνει τή 
σπουδαιότητα τῆς Ἑορτῆς τῶν 
Θεοφανείων.

Ἀρχικῶς ἡ Ἐκκλησία χρησιμο-
ποίησε γιά τό γεγονός αὐτό τόν 
ὅρο «ἐπιφάνεια» ἀντί τοῦ ἐπι-
κρατήσαντος «θεοφάνεια». Θεο-
φάνεια, τό καταλαβαίνουμε ὅλοι 
μας, σημαίνει τή φανέρωση τοῦ 
Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ὁ ὅρος ἐπιφά-
νεια, ἀπό τό ρῆμα ἐπιφαίνομαι, 
σημαίνει παρουσιάζομαι, φανερώ-
νομαι πάνω ἀπό ὅλα καί ὅλους. Ὁ 
ὅρος ἐπιφάνεια, τόν ὁποῖο πολύ 
σοφά ἡ Ἐκκλησία χρησιμοποίησε, 
ἐκτός ἀπό τό ὅτι χαρακτηρίζει, 
ὅπως εἴπαμε καί πρίν, τή φανέ-
ρωση τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μέσα 

ἀπό τό γεγονός τῆς Βαπτίσεως 
τοῦ Χριστοῦ, ἔχει καί μία ἄλλη 
ἔννοια πού προσδιορίζει ἀπόλυτα 
τήν συγκεκριμένη Ἑορτή. Ὁ ὅρος 
ἐπιφάνεια κατά τούς Ἑλληνιστι-
κούς χρόνους σήμαινε ταυτό-
χρονα μέ ὅσα προαναφέραμε καί 
θεραπεία. 

Θεραπεία λοιπόν, πολύ ἁπλά, 
ἀποκάλεσε ἡ Ἐκκλησία τά πρῶτα 
χριστιανικά χρόνια τή φανέρω-
ση τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Μήν 
ξεχνᾶμε ὅτι πολλοί ἐκ τῶν Προ-
φητῶν π.χ. Ἱερεμίας, Ἠσαίας, Ἰε-
ζεκιήλ, στίς προφητεῖες τους γιά 
τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία ἀναφέ-
ρονται στήν ἀποκατάσταση τῆς 
ἀνθρωπίνης φύσεως, στήν θερα-
πεία της ἀπό τίς ἀσθένειες καί τήν 
φθορά. Αὐτή ἡ μικρή ἀλλά οὐσι-
αστική λεπτομέρεια μᾶς λύνει τό 
νοῦ γιά νά μπορέσουμε νά κατα-
νοήσουμε τήν οὐσία τῆς Ἑορτῆς. 

Δέν σχολιάζουμε θεολογικές 
ἤ φιλοσοφικές προσεγγίσεις τῆς 
ὁρολογίας, τό Παλαιοδιαθηκι-
κό της ὑπόβαθρο, ἀλλά ἁπλῶς 
ἀναφερόμαστε σέ αὐτήν γιά νά 
ποῦμε ὅτι θεραπεία τοῦ ἀνθρώ-
που εἶναι κάθε γεγονός φανέρω-
σης τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Δέν 
εἶναι τυχαῖο ὅτι μέχρι τόν 4ο αἰώ-
να τήν ἴδια ἡμέρα ἡ Ἐκκλησία 
συνεόρταζε τή Γέννηση καί τή 
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Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ. Ὅσο θεο-
φάνεια εἶναι ἡ Βάπτισή Του, ἄλλο 
τόσο θεοφάνεια εἶναι ἡ Γέννησή 
Του. Ὅσο ἐπιφάνεια εἶναι ἡ Βά-
πτισή Του, ἄλλο τόσο ἐπιφάνεια 
εἶναι ἡ Γέννησή Του. Ὅσο θερα-
πεία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ Βά-
πτισή Του, ἄλλο τόσο θεραπεία 
εἶναι ἡ Γέννησή Του, ὅπως ἄλλω-
στε καί κάθε γεγονός τῆς Θείας 
Οἰκονομίας.

Τήν Ἑορτή αὐτή, ὅμως, ὀνο-
μάζουμε καί «Φῶτα». Καί αὐτόν 
τόν ὅρο τόν συναντοῦμε ἀπό τά 
πρωτοχριστιανικά χρόνια. Τοῦτο 
ἐπικράτησε ἀπό τήν Παλαιοδι-
αθηκική παράδοση. Στά βιβλία 
τῆς Παλαιᾶς διαθήκης, βλέπου-
με ὅτι ὁ Θεός κατά κανόνα ἐμφα-
νίζεται ὡς φῶς. Ἐλάχιστες εἶναι 
οἱ διαφορετικές ἐμφανίσεις τοῦ 

Θεοῦ, ὅπως γιά παράδειγμα στούς 
προφῆτες Ἠσαία καί Ἠλία στούς 
ὁποίους ἐμφανίζεται ὡς λεπτή 
αὔρα ἀνέμου. Ὁ Θεός ἐμφανίζε-
ται κυρίως ὡς φῶς, δίνοντας διέ-
ξοδο στό σκότος τῆς ἁμαρτίας καί 
τῆς φθορᾶς. 

Σέ ὅλα αὐτά νά προσθέσουμε 
ὅτι κατά τή Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ 
στόν ποταμό Ἰορδάνη ἔχουμε τή 
φανέρωση καί τῶν Τριῶν προ-
σώπων τοῦ Θεοῦ, ὡς ἡ ἐπιβεβαί-
ωση τῆς Μεσσιανικότητας τοῦ 
Θεανθρώπου Χριστοῦ καί ὡς τό 
ἐναρκτήριο γεγονός τοῦ δημοσί-
ου ἔργου τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος 
μας. Ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται Τρια-
δικός γιά να γνωρίζουμε πώς ὅλο 
τό σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας, 
παντοῦ, πάντοτε καί τά πάντα, 
ἐνεργοῦνται ὑπό τοῦ Πατρός, δι’ 
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Υἱοῦ, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ γιά τή θε-
ραπεία, τό φωτισμό, τήν ἀποκα-
τάσταση τοῦ ἀνθρώπου. 

Κλείνοντας πρέπει νά ἐπισημά-
νουμε κάτι. Ὁ Θεός δέν λειτουρ-
γεῖ ποτέ καταλυτικά ἀπέναντι 
στόν ἄνθρωπο. Ὁποιαδήποτε θε-
οφάνεια-ἐπιφάνεια-φωτισμός δέν 
εἶναι μαζική ἀλλά προσωπική φα-
νέρωση. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἀποδέ-
κτης της ἦταν καί εἶναι ὁ κάθε 
ἄνθρωπος ὡς πρόσωπο μοναδι-
κό καί ἀνεπανάληπτο ξεχωριστά. 
Ὁ Θεός προσφέρει, φανερώνει 
τήν παρουσία Του στή ζωή τοῦ 
ἀνθρώπου ἀλλά ὁ ἄνθρωπος εἶναι 
ἐλεύθερος ἂν θά τήν ἀποδεχθεῖ ἢ 
ὄχι. Ἡ Ἐκκλησία μας μέσα ἀπό τά 
Μυστήριά της ζεῖ καθημερινά τή 
φανέρωση τοῦ Θεοῦ. Δέν περιμέ-
νουμε τήν Ἑορτή τῶν Θεοφανεί-
ων γιά νά τή ζήσουμε. 

Εἴπαμε στήν ἀρχή ὅτι ἡ Ἐκκλη-
σία ἀποκάλεσε τή φανέρωση τοῦ 
Θεοῦ θεραπεία καί φῶς. Στό κέ-
ντρο εἶναι ἡ φανέρωση τοῦ Θεοῦ, 
πού ὅμως γιά νά τή ζήσεις, νά τή 
βιώσεις πραγματικά, χρειάζεται 
μία προϋποθέση, ἡ μετάνοια. Τό 
μαρτυρᾶ ἡ ἐξέλιξη τῶν γεγονότων 
τῆς Ἑορτῆς. Πρίν τά θεοφάνεια ὁ 

Θεός ἔχει προετοιμάσει τόν ἐκλε-
κτό Του λαό μέ μετάνοια. Κα-
θημερινά ὁ Πρόδρομος καλοῦσε 
τό λαό μέ τή φράση «μετανο-
εῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν». Μέσα ἀπό τή μετάνοια 
θά μποροῦσαν νά ἀποδεχθοῦν τή 
φανέρωση τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ προ-
σώπῳ τοῦ Θεανθρώπου ἀνάμεσά 
τους καί νά ἐγκολπωθοῦν τό μή-
νυμα τῆς σωτηρίας. 

Γιά νά μετέχουμε λοιπόν στή 
φανέρωση τοῦ Θεοῦ χρειάζεται 
μετάνοια. Μετάνοια δέν σημαίνει 
μεταμέλεια. Δέν σημαίνει ἁπλά 
ἀναγνωρίζω τά λάθη μου. Ση-
μαίνει ἀλλάζω τρόπο σκέψης καί 
ζωῆς. Σημαίνει ἐπαναπροσδιορίζω 
τή σχέση μου μέ τό Θεό καί τόν 
ἄνθρωπο. Ἡ μετάνοια ὁδηγεῖ τόν 
ἄνθρωπο στή χάριτι Θεοῦ θερα-
πεία, ἄρα στήν ἐπιφάνεια, δηλα-
δή στή φανέρωση τοῦ Θεοῦ στή 
ζωή τοῦ ἀνθρώπου καί στό φῶς 
τῆς Θείας χάριτος. Ἔτσι βιώνει ἡ 
Ἐκκλησία μας τά Θεοφάνεια καί 
ὅπως εἴπαμε ὄχι μόνον κατά τήν 
ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς, ἀλλά παντοῦ 
καί πάντα. Ἔτσι γίνεται ἡ ζωή τοῦ 
ἀνθρώπου μία διαρκής ἀποδοχή 
τῆς φανέρωσης τοῦ Θεοῦ.
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Ἡ εὐλογία τοῦ Ἰορδάνου
Δημητρίου Λυκούδη, Ὑπ. Δ/ρος τοῦ Παν. Ἀθηνῶν

Ἡ Ἄκρα Ταπείνωση! Ὁ Θεός 
τῶν ὅλων καταδέχεται νά 

βαπτισθεῖ στόν Ἰορδάνη πο-
ταμό (Σχετικά μέ τόν Ἰορδάνη 
ποταμό βλ., Κολιτσάρα Ἰωάν-
νου, Ἐγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἐκδ. Ζωῆς, 
Ἀθῆναι 1975, σελ. 255-259) γιά 
νά «ποτίσει» τόν ἄνθρωπο μέ «τά 
νάματα τῆς ἀφθαρσίας» (Σταχυ-
ολογήματα ἀπό τά Καθίσματα 
τοῦ Ὄρθρου τῆς Ἑορτῆς τῶν Θε-
οφανείων).Ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρω-
ση πάντων ὁρατῶν καί ἀοράτων 
καί συγχορεύει Οὐρανός καί γῆ 
καί τό ἐπίγειο μετά τοῦ ἐπουρα-
νίου στερεώματος. Ἡ τελεία καί 
ἀσύλληπτη, διά τῆς ἀνθρωπίνης 
ἀντιληπτικῆς καί διανοητικῆς 
ἱκανότητας, θεία συγκατάβαση 
τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. 

Ὁ Κύριος τῆς Δόξης καταδέ-
χεται καί κενοῦται, χαρίζοντας 
στήν Ἐκκλησία καί στούς πι-
στούς, μέσῳ τῆς θείας Αὐτοῦ Βα-
πτίσεως ὑπό τοῦ Ἰωάννου τοῦ 
Προδρόμου, τό «ἐπίγειον φαινό-
μενον» καί χαριτώνει βαπτιστικά 
καί ἁγιαστικά τόν ἄνθρωπο. Τόν 
μεταμορφώνει πνευματοφόρα, 
παρέχοντας σέ αὐτόν «τό νοούμε-
νον ὑπέρ τούς οὐρανούς», κυρίως 
δέ διά τῆς υἱοθεσίας παρέχει τόν 
τύπο τοῦ βαπτίσματος καί προ-
σκαλεῖ κάθε πιστό νά ἀποκηρύ-

ξει τή δυσωδία τῆς ἁμαρτίας καί 
νά καταπνίξει τήν ἄλογη φιλαυ-
τία του στό «λουτρό τῆς παλιγγε-
νεσίας», τό ὁποῖο καί προτάσσεται 
ὡς «ἁμαρτημάτων λυτήριον, νο-
σημάτων ἀλεξιτήριον καί δαίμο-
σιν ὀλέθριον».

Ἡ Θεία Συγκατάβαση τοῦ 
Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ παρέ-
χει ἀπλωτικά καί ἁγιοφόρα τήν 
υἱοθεσία τοῦ ἀνθρώπου ὑπό τοῦ 
Θεοῦ. Ἄνευ τῆς θείας Βαπτίσεως 
τοῦ Κυρίου, ὁ ἄνθρωπος, ἀκόμη 
καί βαπτισμένος, δέν ἐξασφαλί-
ζει τήν υἱοθεσία, καί ἑπομένως 
ἀπέχει ποικιλοτρόπως καί πόρ-
ρω ἀπό τήν κληρονομία τῆς θεί-
ας Βασιλείας. Μέ ἄλλα λόγια, 
στερεῖται τῆς σωτηρίας, διότι χω-
ρίς τό θεῖον βάπτισμα, ὁ ἄνθρω-
πος παραμένει κτῆνος ἐπί τῆς γῆς 
καί ἄεργος καί οὐχί καί ἐν δυ-
νάμει κατά χάριν Θεός καί συ-
γκληρονόμος τῶν ἀρρήτων καί 
ἐξαισίων, ὅσων λοιπῶν ἐπουρανί-
ων καί ἀοράτων. Ἡ ἀπόλυτη καί 
θεία ταπείνωση τοῦ Θεανθρώπου 
Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ παρακι-
νεῖ καί προτρέπει καθέναν ἐγγύς, 
νά προσέλθει καί νά πλαισιωθεῖ, 
νά λουσθεῖ στό «φωτιστικό φῶς» 
τοῦ Ἰορδάνου καί νά μεταποιήσει 
τή διάνοιά του, οὐχί μυστικά καί 
θαυματοποιά, ἀλλά μυσταγωγικά 
καί θαυματουργικά, τουτέστιν, 
ἐντός τῆς Ἁγιασώστου Ἐκκλησίας 
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μετά τῆς παραμυθίας καί ἀγαπη-
τικῆς παρακλήσεως καί ἀρρωγῆς 
τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν του. 

Πλήν ὅμως, δέον νά τονισθεῖ, 
ὅτι πρό τοῦ φωτισμοῦ, ὡς λέ-
γουν καί διδάσκουν οἱ μυστικοί 
συγγραφεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας 
(Πρβλ., Στηθάτου Νικήτα, Περί 
Ψυχῆς, ἔκδ. Ζῆτρος, Θεσσαλονίκη 
2006, σελ. 19-27), προηγεῖται ἡ 
καθαρτική τάξη καί ἕπεται ἡ φω-
τιστική, καί ἀκολούθως ὁδηγού-
μεθα στήν τελείωση καί μυστική 
πνευματική κατάσταση. Ὁ πι-
στός δέν ἐγγίζει τόν θεῖο φωτισμό 
ἄνευ τῆς προηγούμενης ἀτομικῆς, 
αὐτοθέλητης καί συνεχιζόμενης 
διαρκῶς βίας καί ἄσκησης, διό-
τι ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, κατα-
λιμπάνεται καί ἀποδομεῖται καί 
ἀποουσιοποιεῖται καί καταβάλλε-
ται τό αὐτεξούσιον καί ἡ προσω-
πική ἐλευθερία καί λειτουργική 
χρήση τοῦ γνωμικοῦ θελήματος 
τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ θεία Βάπτιση τοῦ Θεανθρώ-
που Χριστοῦ σηματοδοτεῖ καί ση-
μαίνει τήν ἀπαρχή τῆς χάριτος, 
τήν ἔναρξη καινῆς πορείας καί 
συνδιαλλαγῆς μετά πάσης κτίσε-
ως, ὁρατῆς καί ἀοράτου (Πρβλ., 
Φραγκόπουλου Ἀθανασίου, 
Τό Δωδεκαήμερον, ἐκδ. Σωτήρ, 
Ἀθῆναι 1976, κυρίως τίς σελίδες 
177-281, Τιμιάδη Αἰμιλιανοῦ (πρ. 
Μητροπολίτου Σηλυβρίας), Τό 
Βάπτισμα, Τό Εἰσαγωγικό Μυστή-
ριον, ἐκδ. Καρδιᾶς, Ἀθήνα 2000, 
Ζωγράφου Θεοδώρου, «Ἡ Βά-
πτισις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί 

Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστού» 
στό «Ἐντρυφήματα καί Ἀπηχή-
ματα τῆς Δοξασθείσης Ἑλλάδος», 
Βόλος 1914, σελ. 30-39). Ἀποκα-
θίσταται ἡ προσωπική ἐλευθερία 
τοῦ ἀνθρώπου, καθώς ὁ πιστός 
μέσῳ τῆς Βαπτίσεως Τοῦ Κυρίου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀναγεννᾶται οὐχί 
μέσῳ ὕδατος, ἀλλά διά Πνεύμα-
τος Ἁγίου καί ἑπομένως μετέχει (ὁ 
πιστός), στήν καθαρτική καί φω-
τιστική θεία χάρη τοῦ Παναγίου 
Τριαδικοῦ Θεοῦ,  πάντοτε κατά 
χάριν καί καταχρηστικά, καί ἐπι-
προσθέτως, ἕνεκα τῆς σύμπασας 
θείας οἰκονομίας καί οἰκονομικῆς 
Πρόνοιας.

Ἀδύνατον νά θεάσει ὁ ἄνθρω-
πος τό μυστήριον τῆς θείας κενώ-
σεως στόν Ἰορδάνη, ἀδύνατον νά 
προσελκύσει τόν πνευματοφόρο 
κρουνό τῆς θείας χάρης, ἀδύνα-
τον ἔτι νά «φωτισθεί» ὧν αὐτός 
μερίς καί φορεύς δεκτικός τῶν 
φώτων, ἄν δέν ἀποδεχθεῖ τήν κε-
νότητα τῆς κτιστότητάς του καί 
ἐπανδρώσει πάσας τάς αἰσθήσεις 
του, δυνάμενες ἱκανές νά ἑορτά-
σουν καί συνευφρανθοῦν μετά 
τῶν ἀγνώστων ἀδελφῶν του καί 
μετά τῆς κοινῆς λαμπρηφόρου 
ἐκκλησιαστικῆς ἑορτῆς. Βάπτισμα 
Κυρίου λοιπόν καί βάπτισμα με-
τανοίας ἡμῶν. Οὐχί ἀορίστως καί 
ἀνευλαβῶς, ἀπροσδιορίστως καί 
προχείρως, ἀλλά ἐμβριθῶς καί ἐπι-
σταμένως, ἀόκνως καί ἐπιμελῶς, 
διότι «Σήμερον τῶν ὑδάτων ἁγιά-
ζεται ἡ φύσις καί ρήγνυται ὁ 
Ἰορδάνης».
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ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

Του Παν/του Ἀρχιμ. Θεοκλήτου Ντούλια

Πέρασαν δύο χρόνια ἀπό 
τότε πού ἡ Ἱερά Σύνοδος 

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί-
ου προχώρησε, τήν 27η Νοεμβρί-
ου 2013, στήν ἁγιοκατάταξη τοῦ 
γνωστοῦ σέ ὅλους μας χαρισμα-
τικοῦ Γέροντος Πορφυρίου. Ἡ 
μνήμη τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ 
Καυσοκαλυβίτου τελεῖται τήν 2α 
Δεκεμβρίου. Σέ ὅλο τό ὀρθόδοξο 
πλήρωμα εἶναι ἰδιαιτέρως ἀγαπη-
τός ὁ Ὅσιος Πορφύριος κι ἑπο-
μένως παντοῦ ἐτιμήθη ἡ μνήμη 
του, μέ ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ 
της τό Ἱερό Ἡσυχαστήριο τοῦ Γέ-
ροντος Πορφυρίου στόν Ὠρωπό, 
μέ τήν παρουσία τοῦ Μακαριω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ. Στήν Ἱερά μας 
Μητρόπολη ἐτελέσθη Ἱερά Ἀγρυ-
πνία πρός τιμήν τοῦ Ὁσίου Πορ-
φυρίου τό βράδυ τῆς Τρίτης, 1η 
Δεκεμβρίου 2015, στόν Ἱερό Μη-
τροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Βα-
σιλείου Τριπόλεως. 

Τό πλέον σημαντικό γιά ὅλους 
μας εἶναι τό ὑπόδειγμα τῆς ἁγίας 
βιωτῆς τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, 
ἀφοῦ μάλιστα ἔζησε μέσα στήν 
ἴδια δύσκολη ἐποχή πού ζοῦμε 
κι ἐμεῖς. Εἶναι ἀπό τά σύγχρονα 
φωτεινά παραδείγματα τῆς χάρι-
τος τοῦ Θεοῦ πού δέν ἀφήνουν 
περιθώρια σέ κανέναν μας νά δι-
καιολογήσουμε τή ραθυμία μας 
γιά ἀγώνα πνευματικό. 

Ἔτσι, θεωρήσαμε καλή εὐκαι-
ρία, πρός ὄφελος ὅλων μας καί 

πρός τιμήν τοῦ Ὁσίου Πορφυ-
ρίου, νά ἀφιερώσουμε αὐτές τίς 
σελίδες τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Μη-
τροπόλεώς μας καί νά ἀναφερ-
θοῦμε στό βίο του καί σέ κάποιες 
ἀπό τίς συμβουλές-παρακα-
ταθῆκες του.

Ὁ Ὅσιος Πορφυριος γεννήθη-
κε τήν 7η Φεβρουαρίου 1906 στό 
χωριό Ἅγιος Ἰωάννης στήν Κα-
ρυστία τῆς Εὐβοίας. Ὁ πατέρας 
του ὀνομαζόταν Λεωνίδας Μπαϊ-
ρακτάρης καί ἡ μητέρα του Ἑλέ-
νη. Ὁ πατέρας του εἶχε ἰδιαίτερη 
ἀγάπη πρός τήν Ἐκκλησία καί δι-
ακονοῦσε ὡς Ψάλτης τήν Ἐνορία 
τοῦ χωριοῦ τους. Ἐκεῖνος ἦταν 
καί ὁ πρῶτος δάσκαλος τοῦ γιοῦ 
του Εὐαγγέλου (τοῦ μετέπειτα 
Γέροντος Πορφυρίου) στά περί 
τῆς Ἐκκλησίας. Ἔμαθε στόν μι-
κρό Εὐάγγελο νά ψάλλει τόν Πα-
ρακλητικό Κανόνα τῆς Παναγίας 
μας καί τόν δίδαξε μέ ἁπλά λό-
για τήν ἀγάπη γιά τό Θεό. 

Ἡ φτώχεια ἀνάγκασε τόν πα-
τέρα τοῦ Γέροντα νά φύγει ἀπό 
τήν Ἑλλάδα καί νά ἐργαστεῖ στήν 
κατασκευή τῆς διώρυγας τοῦ 
Παναμᾶ. Ὁ μικρός Εὐάγγελος 
δέν εἶχε δυνατότητες γιά πολλά 
πράγματα. Σχολεῖο πῆγε μόνο γιά 
δύο χρόνια κι ἔπειτα ἄρχισε νά 
ἐργάζεται ὅπου δινόταν εὐκαιρία 
προκειμένου νά βοηθήσει τήν 
οἰκογένειά του. Εἶναι χαρακτηρι-
στικό ὅτι σέ ἡλικία μόλις 8 ἐτῶν 
ἐργάστηκε στό ἀνθρακωρυχεῖο 
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τῆς περιοχῆς του. Ἀργότερα ἔγινε 
ὑπάλληλος σέ Παντοπωλεῖο τῆς 
Χαλκίδας καί ἀπό ‘κεῖ ἔφυγε γιά 
τόν Πειραιά ἀναζητώντας καλύ-
τερη ἐργασία. 

Παράλληλα μέ τήν ἐργασία 
του, ὁ Εὐάγγελος ἀναπαυόταν 
στή μελέτη Βίων τῶν Ἁγίων τῆς 
Ἐκκλησίας μας. Ἄν καί συλλαβι-
στά, ἀφοῦ μόνο δύο χρόνια πῆγε 
στό Σχολεῖο, διάβαζε καί ξανα-
διάβαζε τά ἱερά Συναξάρια καί 
ἀγωνιζόταν μέ πίστη ἄδολη νά 
πράξει ἐκεῖνα πού οἱ Ἅγιοι βίω-
σαν. Ἰδιαιτέρως ἀγαποῦσε τόν 
Ἅγιο Ἰωάννη τόν Καλυβίτη. Με-
λετοῦσε τόν βίο του καί εἶχε 
τόν πόθο νά τόν μιμηθεῖ, δηλα-
δή νά ζήσει κάπου ἀπομονωμέ-
να, ἀσκητικά καί ἡσυχαστικά γιά 
τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. 

Σέ ἡλικία δώδεκα ἐτῶν ἀπο-
φάσισε νά φύγει γιά τό Ἅγιον 
Ὅρος. Μέσα στό καράβι ἀπό τή 
Θεσσαλονίκη πρός τό Ἅγιον Ὅρος 
συνάντησε τόν Ἱερομόναχο Πα-
ντελεήμονα, ὁ ὁποῖος ἔγινε ὁ 
Γέροντας τοῦ Εὐαγγέλου. Ὁ Ἱερο-
μόναχος παρουσίασε τόν Εὐάγγε-
λο ὡς ἀνεψιό του, γιά νά μπορέσει 
νά περάσει μέσα στό Ἅγιο Ὅρος, 
λόγῳ τοῦ νεαροῦ τῆς ἡλικίας 
του. Ὁ Εὐάγγελος ἀκολούθησε 
τόν Γέροντα Παντελεήμονα στά 
Καυσοκαλύβια, στήν καλύβη τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου, καί ἔγινε ὑποτα-
κτικός του. Ἐκεῖ ἀσκήτευε καί ὁ 
κατά σάρκα ἀδελφός τοῦ Ἱερομο-
νάχου Παντελεήμονος, ὁ Ἱερομό-
ναχος Ἰωαννίκιος. 

Ὁ Εὐάγγελος ἀπό τήν ἀρχή 
τῆς παρουσίας του στά Καυσο-
καλύβια ἔδειξε μεγάλο ζῆλο καί 

ἀγάπη στή μοναχική ζωή. Ἔκανε 
ἀπόλυτη καί ἀδιάκριτη ὑπακοή 
τόσο στό Γέροντα Παντελεήμο-
να ὅσο καί στό Γέροντα Ἰωαν-
νίκιο. Διακονοῦσε καί τούς δύο 
ἀγόγγυστα, κάτω ἀπό συνθῆκες 
δύσκολες. Περπατοῦσε χωρίς 
ὑποδήματα μέσα στό χιόνι καί 
στά βραχώδη μονοπάτια. Κοιμό-
ταν ἐλάχιστα κάτω στό πάτωμα 
καί περνοῦσε τή νύχτα μέ μετά-
νοιες καί προσευχή. Ὅταν ἔνοιω-
θε νύστα ἔβγαζε τή φανέλα του, 
ὥστε τό κρύο νά τόν ξυπνᾶ. Τήν 
ἡμέρα, ἐκτός ἀπό τίς πολύωρες 
Ἀκολουθίες, διακονοῦσε ὅλες τίς 
ἐργασίες τῆς καλύβης. Γιά πα-
ράδειγμα, μόνος του κουβάλησε 
ἄπειρες φορές χῶμα στήν πλάτη, 
ἀπό μεγάλη ἀπόσταση, προκειμέ-
νου νά φτιάξει κῆπο πάνω στά 
βράχια τῆς καλύβης πού ζοῦσαν. 
Παράλληλα, ὁ νεαρός μονα-
χός Νικήτας (αὐτό ἦταν τό ὄνο-
μα πού ἔλαβε κατά τή μοναχική 
του κουρά) ἔμαθε τήν τέχνη τῆς 
ξυλογλυπτικῆς ὡς ἐργόχειρο. Ὁ 
ἴδιος ἔλεγε ὅτι ὅσο δούλευε τήν 
ξυλογλυπτική ἀποστήθιζε τά 
Ἱερά Εὐαγγέλια καί τά ἐπαναλά-
βανε συνεχῶς ὥστε νά ἀπαλλάξει 
τό νοῦ του ἀπό περιττές σκέψεις. 

Πολύ σύντομα ἡ χάρις τοῦ 
Θεοῦ προίκισε τόν μοναχό Νι-
κήτα μέ ἰδιαίτερα χαρίσματα. 
Ὁ Γέροντάς του, ὁ Ἱερομόναχος 
Παντελεήμων τόν συμβούλευε 
νά εἶναι πάντοτε ταπεινός, νά 
προσεύχεται, νά εἶναι πολύ προ-
σεκτικός καί νά μή μιλᾶ σέ κα-
νέναν γιά τά χαρίσματα αὐτά, 
μέχρι ὁ Θεός νά δείξει ποιό εἶναι 
τό θέλημά του. Ἔτσι προφύλα-



10

ξε τόν νεαρό μοναχό ἀπό ἔπαρ-
ση καί αὐταρέσκεια. Ἀνάμεσα 
στά χαρίσματα πού ἔβλεπε ὁ Νι-
κήτας νά τοῦ δίνει ὁ Θεός ἦταν 
ὅτι μποροῦσε ἀπό μακρυά νά 
βλέπει πράγματα πού ἦταν ἀδύ-
νατον λόγῳ ἀπόστασης. Καταλά-
βαινε τό νόημα ἀπό τίς φωνές 
τῶν ζώων, λές καί μιλοῦσε τή 
«γλώσσα» τους. Ἔβλεπε ἔπειτα 
ἀπό προσευχή στά ἔγκατα τῆς 
γῆς, πού ὑπῆρχε νερό, πετρέλαιο, 
ὀρυκτός πλοῦτος, θαμμένα ἀντι-
κείμενα, χαμένες εἰκόνες, κ.λ.π. 
Ἔβλεπε τήν ψυχή τοῦ κάθε 
ἀνθρώπου καί τί ἔκρυβε μέσα 
της. Ἔβλεπε παρελθόν, παρόν καί 
μέλλον μαζί σάν νά διαδραματί-
ζονταν ὅλα μπροστά του. Ἄκου-
γε τίς προσευχές πού εἶχαν κάνει 
Πατέρες πού ἔζησαν πρίν ἀπό 
αὐτόν καί ἔβλεπε μπροστά του 
τά τοῦ βίου τους. Προσευχόταν 
καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ θεράπευε 
τίς ἀσθένειες. Οἱ συμβουλές τοῦ 
Γέροντά του τόν ἔμαθαν νά τα-
πεινώνεται καί νά χρησιμοποιεῖ 
αὐτά τά χαρίσματα πρός δόξαν 
Θεοῦ καί πρός ὄφελος πνευματι-
κό τῶν ἄλλων.  

Ὁ μοναχός Νικήτας δέν πα-
ρέμεινε πολλά χρόνια στό Ἅγιον 
Ὄρος. Ἀρρώστησε βαριά ἀπό 
πλευρίτιδα καί ὁ Γέροντάς του 
μέ τόν π. Ἰωαννίκιο ἀποφάσισαν 
νά τόν στείλουν σέ Μοναστή-
ρι ἐκτός Ἁγίου Ὄρους προκει-
μένου νά συνέλθει. Ὁ Νικήτας 
ἔκανε ὑπακοή, ἀλλά μόλις ἀνάρ-
ρωσε ἐπέστρεψε στά Καυσοκαλύ-
βια. Ἀρρώστησε καί πάλι, πολύ 
χειρότερα ἀπό πρίν, καί ἔτσι οἱ 
Γέροντές του τοῦ ζήτησαν νά 

ἐγκατασταθεῖ μονίμως ἐκτός τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους. Μέ μεγάλη λύπη 
ἀποχωρίστηκαν οἱ τρεῖς τους. 
Ὅμως, οἱ Γέροντές του γνώριζαν 
πώς αὐτό ἦταν τό καλύτερο γιά 
τόν Νικήτα καί ὁ Νικήτας ἔκα-
νε ἀπόλυτη ὑπακοή στήν ἐντολή 
πού ἔλαβε. Πίσω ἀπ’ ὅλα ἦταν τό 
σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τήν ὠφέλεια 
τοῦ κόσμου μέ τήν ἀνάδειξη τοῦ 
Γέροντος Πορφυρίου. 

Ὁ μοναχός Νικήτας ἐγκατα-
στάθηκε, σέ ἡλικία 19 ἐτῶν, στήν 
Ἱερά Μονή Λευκῶν τοῦ Ἁγίου 
Χαραλάμπους, κοντά στό χωριό 
τῆς καταγωγῆς του. Ἐκεῖ, ὅταν 
ἦταν 21 ἐτῶν, τόν γνώρισε ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος Σιναίου Πορφύ-
ριος ὁ Γ΄. Διαβλέποντας τό σχέ-
διο τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
χειροτόνησε τόν μοναχό Νική-
τα Διάκονο καί Πρεσβύτερο τήν 
26η καί τήν 27η Ἰουλίου τοῦ 
1927, καί μετονόμασε αὐτόν σέ 
Πορφύριο. Ἀμέσως μετά, ὁ Μη-
τροπολίτης Καρυστίας Παντελε-
ήμων Φωστίνης τοῦ ἀνέθεσε τό 
ἔργο τοῦ Πνευματικοῦ-Ἐξομολό-
γου. Τό 1938 ὁ ἴδιος Μητροπο-
λίτης τοῦ ἀπένειμε τό ὀφφίκιο 
τοῦ Ἀρχιμανδρίτη. Τό ἴδιο ἔτος ὁ 
Πορφύριος ἐγκαταστάθηκε στήν 
μέχρι τότε ἐγκαταλελειμμένη καί 
ἐρειπωμένη Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου Ἄνω Βάθειας Εὐβοίας, 
γιατί ἡ Μονή τοῦ Ἁγίου Χαρα-
λάμπους μετετράπη σέ γυναικεία 
Μονή. 

Γενικῶς στήν Εὔβοια παρέμει-
νε μέχρι τό 1940. Περνοῦσε μέ-
ρες καί νύχτες, πολλές φορές, 
μέσα στό ἐξομολογητήριο για-
τί δεχόταν πολύ κόσμο. Ἡ φήμη 
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του εἶχε ὁδηγήσει στό πετραχή-
λι του πολλούς ἀνθρώπους πού 
βρῆκαν βοήθεια πνευματική καί 
ὠφελήθηκαν ἀπό τά χαρίσματά 
του. Τόν Ὀκτωβρίου τοῦ 1940 
τοῦ ἀνατέθηκαν καθήκοντα 
προσωρινοῦ Ἐφημέριου στό Πα-
ρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γερασίμου 
στήν Πολυκλινική Ἀθηνῶν, στό 
κέντρο τῆς Ἀθήνας. Τά καθήκο-
ντα αὐτά τά εἶχε ζητήσει ὁ ἴδιος. 
Ἤθελε νά προσφέρει ὅ,τι καλύ-
τερο μποροῦσε στούς δοκιμαζό-
μενους ἀδελφούς του. Στή θέση 
αὐτή παρέμεινε 33 ἔτη. Πέρα 
ἀπό τά ἐφημεριακά του καθήκο-
ντα συνέχισε τό ἔργο τῆς Ἐξομο-
λογήσεως καί τῆς πνευματικῆς 
καθοδηγήσεως τῶν συνεχῶς 
αὐξανομένων πνευματικῶν του 
τέκνων. 

Τό 1955, μαζί μέ τό ἔργο του 
στήν Πολυκλινική Ἀθηνῶν, μί-
σθωσε ἀπό τήν Ἱερά Μονή Πε-
ντέλης τό Μονύδριο τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου Καλλισίων Πεντέ-
λης μέ τήν ἀγροτική περιοχή 
του, τήν ὁποία καλλιεργοῦσε. Τό 
1970 ἔλαβε μικρή σύνταξη ἀπό 
τό Ταμεῖο Ἀσφαλίσεως Κληρικῶν 
Ἑλλάδος καί τό 1973 ἐγκατα-
στάθηκε πιό μόνιμα στόν Ἅγιο 
Νικόλαο Καλλισίων Πεντέλης, 
ὅπου τελοῦσε τίς Ἱερές Ἀκολου-
θίες καί ἐξομολογοῦσε. Σιγά-σι-
γά ἄρχισε καί τήν ἀνοικοδόμηση 
τοῦ Ἡσυχαστηρίου του στό Μή-
λεσι τοῦ Ὠρωποῦ, ὅπου τελικῶς 
ἐγκαταστάθηκε ἀφοῦ εἶχε περά-
σει μεγάλες περιπέτειες μέ τήν 
εὔθραυστη ὑγεία του. 

Προγνωρίζοντας τό θάνατό 
του, ὁ Γέροντας Πορφύριος ζή-

τησε τή μετάβασή του στά Καυ-
σοκαλύβια τοῦ Ἁγίου Ὅρους, στό 
κελλί ὅπου ξεκίνησε τή μοναχική 
του πορεία. Ἐκεῖ ἐκοιμήθη ὀσι-
ακῶς τήν 2α Δεκεμβρίου τοῦ 1991.  
 Ἀφοῦ ἀναφερθήκαμε στούς ση-
μαντικότερους σταθμούς τοῦ 
βίου τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ 
Καυσοκαλυβίτου, θά παραθέσου-
με κάποιες ἀπό τίς πνευματικές 
συμβουλές καί προτροπές του, 
πρός ὄφελος πνευματικό. 

«Ζωή χωρίς Χριστό δέν εἶναι 
ζωή. Ἄν δέ βλέπεις τό Χριστό σέ 
ὅλα σου τά ἔργα καί τίς σκέψεις, 
εἶσαι χωρίς Χριστό… Ὁ Χριστός 
εἶναι νέα ζωή. Ὁ Χριστός εἶναι τό 
Πάν. Εἶναι ἡ χαρά, εἶναι ἡ ζωή, 
εἶναι τό φῶς, τό φῶς τό ἀληθινό, 
πού κάνει τόν ἄνθρωπο νά χαί-
ρεται, νά πετάει, νά βλέπει ὅλα, 
νά βλέπει ὅλους, νά πονάει γιά 
ὅλους, νά θέλει ὅλους μαζί του, 
ὅλους κοντά στό Χριστό».

«Καί μακράν τοῦ Χριστοῦ ἡ 
θλίψις, ἡ μελαγχολία, τά νεῦρα, 
ἡ στεναχώρια, οἱ ἀναμνήσεις τῶν 
τραυμάτων τῆς ζωῆς, τῶν πιέσε-
ων, τῶν ἀγωνιωδῶν, ἔτσι, ὡρῶν… 
Ὅπου βροῦμε τό Χριστό, ἄς εἶναι 
μία σπηλιά, καθόμαστε ἐκεῖ καί 
φοβούμαστε νά φύγουμε, νά μή 
χάσουμε τό Χριστό. Διαβάστε νά 
ἰδεῖτε. Ἀσκηταί, πού γνώρισαν 
τό Χριστό, δέν ἤθελαν νά φύ-
γουν ἀπό τή σπηλιά, οὔτε ἔβγαι-
ναν ἔξω νά κάνουνε πιό πέρα, 
θέλαν νά εἶναι ἐκεῖ πού αἰσθα-
νόντουσαν τό Χριστό μαζί τους. 
Ὁ Χριστός εἶναι τό Πάν. Ὁ Χρι-
στός εἶναι ἡ πηγή τῆς ζωῆς, τῆς 
χαρᾶς. Τό Πάν».

«Σημάδι τῆς συνάντησης μέ 



12

τόν Χριστό εἶναι ἡ ἐσωτερική 
ἠρεμία καί γαλήνη στήν καρδιά 
μας».

«Προϋπόθεση τῆς ἔλευσης τοῦ 
Ἅγιου Πνεύματος μέσα μας εἶναι 
ἡ ταπείνωση καί ἡ συντριβή, τό 
ἄφημα στό θέλημα τοῦ Θεοῦ».

«Νά μιλοῦμε στό Θεό, ἁπλά, 

σάν νά εἴμαστε μικρά παιδιά». 
«Ἡ χαρά διώχνει τό κακό, 

ὅπως τό φῶς διώχνει τό σκοτάδι. 
Δέν ἀπαιτῶ στήν προσευχή (οὔτε 
ἀπό ἄλλους ἀνθρώπους). Ζητῶ 
τό Χριστό… Ναί στή δράση καί 
τόν κόπο, ὄχι στή νωθρότητα καί 
τήν παθητικότητα».
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«Δέν πρέπει νά πολεμᾶτε τά 
παιδιά σας, ἀλλά τόν σατανᾶ 
πού πολεμᾶ τά παιδιά σας. Να 
τούς λέτε λίγα λόγια καί νά κά-
νετε πολλή προσευχή».

«Ἡ σωτηρία τοῦ παιδιοῦ σας 
περνάει μέσα ἀπό τόν ἐξαγιασμό 
τό δικό σας».

«Νά μήν ἐκβιάζουμε μέ τίς 
προσευχές μας τόν Θεό. Να μή 
ζητοῦμε ἀπ’ τόν Θεό νά μᾶς 
ἀπαλλάξει ἀπό κάτι, ἀσθένεια 
κ.λ.π., ἤ νά μᾶς λύσει τά προβλή-
ματά μας, ἀλλά νά ζητοῦμε δύ-
ναμη καί ἐνίσχυση ἀπό Ἐκεῖνον, 
γιά νά τά ὑπομένουμε».

«Ἡ ἀγάπη πρός τόν Χριστό 
δέν ἔχει ὅρια, τό ἴδιο καί ἡ ἀγάπη 
πρός τόν πλησίον. Νά ἐκτείνεται 
παντοῦ, στά πέρατα τῆς γῆς. Πα-
ντοῦ, σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους».

«Ἔχει ὁ Θεός. Ἐκεῖ πού ἀπελ-
πίζεσαι, σοῦ στέλνει κάτι πού δέν 
τό περιμένεις... ἀρκεῖ νά Τόν πι-
στεύεις καί νά Τόν ἀγαπᾶς».

«Εἴμαστε εὐτυχισμένοι, ὅταν 
ἀγαπήσουμε ὅλους τούς ἀνθρώ-
πους μυστικά. Θά νιώθουμε 
τότε ὅτι ὅλοι μᾶς ἀγαποῦν. Κα-
νείς δέν μπορεῖ νά φθάσει στόν 
Θεό, ἄν δέν περάσει ἀπ’ τούς 
ἀνθρώπους».

«Ἡ ἀγάπη στόν ἀδελφό μᾶς 
προετοιμάζει ν’ ἀγαπήσωμε πε-
ρισσότερο τόν Χριστό. Ἄς σκορ-
πίζουμε σέ ὅλους τήν ἀγάπη μας 
ἀνιδιοτελῶς, ἀδιαφορώντας γιά 
τή στάση τους. Όταν ἔλθει μέσα 
μας ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, δέν θά ἐνδι-
αφερόμαστε ἄν μᾶς ἀγαπᾶνε ἤ 
ὄχι, ἄν μᾶς μιλᾶνε μέ καλοσύνη. 
Θά νιώθουμε τήν ἀνάγκη ἐμεῖς 

νά τούς ἀγαπᾶμε ὅλους. Εἶναι 
ἐγωισμός νά θέλομε οἱ ἄλλοι νά 
μᾶς μιλᾶνε μέ καλοσύνη».

«Ὅταν ἀγαπᾶμε χωρίς νά ἐπι-
διώκομε νά μᾶς ἀγαπᾶνε, θά μα-
ζεύονται ὅλοι κοντά μας σάν τίς 
μέλισσες… Ἔρχεσαι εἰς ἐπίγνω-
σιν ἀληθείας, ὅταν ἀγαπᾶς μέ 
τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Τότε 
δέν ζητᾶς νά σ’ ἀγαπᾶνε, αὐτό 
εἶναι κακό. Ἐσύ ἀγαπᾶς, ἐσύ δί-
νεις τήν ἀγάπη σου, αὐτό εἶναι 
τό σωστό».

«Ὅταν κάποιος μᾶς ἀδική-
σει μ’ ὁποιονδήποτε τρόπο, μέ 
συκοφαντίες, μέ προσβολές, νά 
σκεπτόμαστε ὅτι εἶναι ἀδελφός 
μας πού τόν κατέλαβε ὁ ἀντίθε-
τος. Έπεσε θύμα τοῦ ἀντιθέτου. 
Γι’ αὐτό πρέπει νά τόν συμπο-
νέσομε καί νά παρακαλέσουμε 
τόν Θεό νά ἐλεήσει κι ἐμᾶς κι 
αὐτόν, κι ὁ Θεός θά βοηθήσει καί 
τούς δύο. Ἄν, ὅμως ὀργισθοῦμε 
ἐναντίον του, τότε ὁ ἀντίθετος 
ἀπό ‘κεῖνον θά πηδήσει σ’ ἐμᾶς 
καί θά μᾶς παίζει καί τούς δύο. 
Ὅποιος κατακρίνει τούς ἄλλους, 
δέν ἀγαπάει τόν Χριστό. Ὁ ἐγωι-
σμός φταίει. Ἀπό ‘κεῖ ξεκινάει ἡ 
κατάκριση».

«Ὅλοι μας μέσα μας φέρο-
με τόν ἴδιο παλαιό ἄνθρωπο. 
Ὁ πλησίον ὅποιος κι ἄν εἶναι, 
εἶναι «σάρξ ἐκ τῆς σαρκός μας», 
εἶναι ἀδελφός μας καί «μηδε-
νί, μηδέν ὀφείλομεν, εἰ μή τό 
ἀγαπᾶν ἀλλήλους», σύμφωνα 
μέ τόν ἀπόστολο Παῦλο. Δέν 
μποροῦμε ποτέ νά κατηγορήσο-
με τούς ἄλλους, γιατί «οὐδείς 
τήν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν». 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ 
Ἡ θεραπεία τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἱεριχοῦς 

Σχόλια στό νόημα τοῦ Θαύματος
                                        Τοῦ Ἀρχιμ. Φ. Κ.

Τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέ-
λιο μᾶς λέει ὅτι ὁ Χριστός 

μας, στό πλαίσιο τοῦ κηρυκτι-
κοῦ Του ἔργου, πλησίαζε στήν 
πόλι Ἱεριχῶ γιά νά διδάξει καί 
ἐκεῖ τήν ἔλευσι τῆς βασιλείας 
τοῦ Θεοῦ. Στόν δρόμο στεκόταν 
κάποιος τυφλός ζητιανεύοντας 
τά ἀναγκαῖα γιά τήν ἐπιβίωσί 
του. Ὅταν ὁ τυφλός ἄκουσε τό 
πλῆθος τοῦ Λαοῦ ρώτησε τί συ-
νέβαινε. Κάποιοι ἀπό τόν ὄχλο 
τόν ἐνημέρωσαν ὅτι ὁ Ἰησοῦς ὁ 
Ναζωραῖος περνᾶ ἀπό τήν περι-
οχή τους. Τότε ὁ τυφλός ἄρχι-
σε νά φωνάζει «Ἰησοῦ υἱέ Δαυίδ, 
ἐλέησόν με». Αὐτοί πού προπο-
ρεύονταν τοῦ Ἰησοῦ τόν ἐπιτι-
μοῦσαν νά σιωπήσει, αὐτός ὅμως 
μέ ἀκόμη μεγαλύτερη φωνή φώ-
ναζε «Ἰησοῦ υἱέ Δαυίδ, ἐλέησόν 
με».  Ὁ Χριστός τόν ἄκουσε καί 
σταμάτησε τήν πορεία Του. Ζή-
τησε νά φέρουν τόν τυφλό κο-
ντά Του καί ὅταν τόν ἔφεραν 
τοῦ εἶπε «τί θέλεις νά κάνω σέ 
σένα;». Ἐκεῖνος ἀπάντησε «Κύ-
ριε θέλω νά βρῶ καί πάλι τό 
φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου». Ὁ Ἰη-
σοῦς τοῦ εἶπε «ἀνάβλεψον, ἡ πί-
στις σου σέσωκέ σε». Τήν ἴδια 
στιγμή ὁ τυφλός ἀπέκτησε καί 
πάλι τήν ὅρασί του καί ἀκολού-
θησε τόν Χριστό δοξάζοντας τόν 
Θεό γιά τήν θεραπεία του. Μαζί 

μέ αὐτόν καί ὅλο τό παρευρι-
σκόμενο πλῆθος τῶν ἀνθρώπων 
δοξολόγησε καί ἀνύμνησε τόν 
Θεό γιά τό θαῦμα τῆς θεραπείας 
αὐτοῦ τοῦ τυφλοῦ. 

Βλέπουμε λοιπόν σέ αὐτό τό 
Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα μία ἀκό-
μη θεραπευτική ἐπέμβασι τοῦ 
Θεανθρώπου Ἰησοῦ πρός τήν 
ἀνθρώπινη φύσι. Γιατί ὅμως οἱ 
τέσσερις Εὐαγγελιστές μᾶς πα-
ρουσιάζουν τόσα ἀπό τά θαύ-
ματα τοῦ Χριστοῦ μέσα στά 
κείμενά τους; Δέν θά ἔφταναν 
κάποια ἀπό αὐτά γιά νά μᾶς με-
ταφέρουν τήν παντοδυναμία 
τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ; Ἢ 
μήπως τελικά σκοπός τοῦ θαύ-
ματος δέν εἶναι νά μᾶς δείξει 
ἁπλά ἕναν Θεό παντοδύναμο, 
ἀλλά καί κάτι ἄλλο, κάτι περισ-
σότερο καί βαθύτερο; Ἂν προσέ-
ξουμε καλύτερα τά κείμενα τῶν 
τεσσάρων Εὐαγγελίων θά δοῦμε 
ὅτι πέρα ἀπό τά κοινά σημεῖα 
πού ὑπάρχουν σέ ὅλα τά θαύμα-
τα, κάθε ἕνα ξεχωριστά ἔχει καί 
κάποιο ἰδιαίτερο μήνυμα νά μᾶς 
μεταφέρει. 

Τί εἶναι ὅμως τό θαῦμα; Εἶναι 
ἡ ἁπλή θεραπεία κάποιας σω-
ματικῆς ἀσθενείας ἢ πρόκειται 
γιά κάτι βαθύτερο πού ἀφορᾶ 
στόν ὅλο ἄνθρωπο, ψυχῇ τε καί 
σώματι;  
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Θά λέγαμε πώς τό πρῶτο ση-
μαντικό στοιχεῖο εἶναι ὅτι τό 
θαῦμα ἀποτελεῖ μέρος τοῦ σχε-
δίου τῆς Θείας Οἰκονομίας γιά 
τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Τό 
θαῦμα λαμβάνει χώρα σέ συγκε-
κριμένο τόπο καί χρόνο, ὅμως 
δέν ταυτίζεται καί δέν περιορί-
ζεται στήν ἐν σώματι παρουσία 
τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ ἐπί 
τῆς γῆς, ἀφοῦ βλέπουμε ὅτι θαύ-
ματα ἐνεργοῦνται διά τῆς Θεί-
ας χάριτος ἀπό κτίσεως κόσμου 
καί συνεχίζουν νά ἐπιτελοῦνται. 
Ἔχουν νά κάνουν λοιπόν μέ 
τήν πανταχοῦ παροῦσα καί τά 
πάντα πληροῦσα, καί ἐν κτί-
σει ἐνεργοῦσα, ἄκτιστο ἐνέργεια 
τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ. Εἴπαμε 
λοιπόν ὅτι τό θαῦμα εἶναι μέρος 
τοῦ σχεδίου τῆς Θείας Οἰκονο-
μίας γιά τήν σωτηρία ὅλων μας. 
Αὐτό τό σχέδιο τῆς Θείας Οἰκο-
νομίας εἶναι στήν πραγματικό-
τητα ἡ ἔκφρασις τῆς ἀγάπης τοῦ 
Θεοῦ, ἡ κένωσις, τό ἄδειασμα 
τῆς Θείας ἀγάπης μπροστά στόν 
ἄνθρωπο καί γιά τόν ἄνθρωπο. 
Ἔτσι καί τό θαῦμα δέν εἶναι τί-
ποτε ἄλλο στήν βαθύτατη οὐσία 
του ἀπό τήν ἔκφρασι τῆς Θείας 
ἀγάπης. Εἶναι ἕνας ἀκόμη τρό-
πος πού ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἔρχε-
ται νά πλησιάσει τόν ἄνθρωπο 
καί νά τόν ἀγκαλιάσει.

Αὐτό βλέπουμε καί στό ἐν 
λόγῳ Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Ὁ 
τυφλός κάθεται στήν ἄκρη τοῦ 
δρόμου καί ζητιανεύει. Ἀκού-
ει ὅτι σέ λίγο θά περάσει ἀπό 
μπροστά του ὁ διδάσκαλος Ἰη-
σοῦς καί ἀρχίζει νά κραυγάζει 

γιά τήν θεραπεία του. Πολλοί 
ἄνθρωποι πέρασαν ἀπό κοντά 
του καί ἀρκετοί τόν πρόσεξαν. 
Τόν πρόσεξαν ὅμως ὡς ἕνα κομ-
μάτι ξένο, ὡς κάτι πού ἐνοχλεῖ 
μέ τήν παρουσία του. Τόν ἐπιτι-
μοῦν νά σωπάσει γιατί ἐνοχλεῖ 
μέ τίς ἱκεσίες του. Ὅλοι αὐτοί 
ἔφτασαν δίπλα του, κοντά του, 
ἀλλά τόν πλησίασαν χωρίς ἀγά-
πη, χωρίς συμπόνια. Ἀντίθετα 
μέ ὅλους ἐκείνους, τόν πλησιάζει 
ὁ Χριστός μέ τρόπο διαφορετικό. 
Φαινομενικά ἔρχεται κοντά του 
ὅπως καί οἱ προηγούμενοι πού 
τόν πλησίασαν. Ἐδῶ ὅμως ὑπάρ-
χει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πού φέρ-
νει τό θαῦμα. Ἡ ἀγάπη αὐτή δέν 
εἶναι ἀγάπη κτιστή. Δέν ὑπόκει-
ται σέ καμία ἀνάγκη. Ὁ Χριστός 
δέν ἦρθε κοντά του ἀπό συμ-
φέρον, δέν τοῦ προσέφερε τήν 
ἀποκατάστασι τῆς ὁράσεώς του 
κινούμενος ἀπό κάποια ἰδιοτέ-
λεια. Ἐν τέλει δέν ἐνηνθρώπησε 
διά ἴδιον ὄφελος καί συμφέρον. 
Ὁ Χριστός προσφέρει σωτηρία 
στόν τυφλό τῆς Ἱεριχοῦς, για-
τί ἁπλά τόν ἀγαπᾶ χωρίς ὅρους, 
χωρίς γιατί. 

Πολλοί θεωροῦν ὅτι τό θαῦμα 
εἶναι κάτι τό ξένο ἀπό τήν κτι-
στή πραγματικότητα, κάτι τό 
ὑπέρ φύσιν. Ὡς πρός τό πρῶτο 
σκέλος, δηλαδή τό ὅτι τό θαῦμα 
εἶναι ξένο πρός τήν κτιστή μας  
πραγματικότητα, ἔχουμε νά πα-
ρατηρήσουμε ὅτι ὅσα θαύματα 
περιγράφονται στά Ἁγιογραφι-
κά κείμενα ἀλλά καί ὅσες μαρ-
τυρίες θαυμάτων ἔχουμε μέχρι 
καί τήν σύγχρονή μας ἐποχή, 



16

μᾶς δείχνουν κάτι ἄλλο. Μᾶς 
δείχνουν ὅτι τό θαῦμα λειτουρ-
γεῖται ἐντός τῆς κτίσεως, ἄρα 
δέν εἶναι ξένο πρός τήν κτι-
στή μας φύσι, πρός τήν κτιστή 
μας πραγματικότητα. Ὅσα μέσα 
ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ χρησιμοποιεῖ 
γιά τήν θαυματουργική ἐπέμβα-
σι, εἶναι μέσα φυσικά καί ἐντός 
τῆς κοσμικῆς νομοτέλειας. Τό 
θαῦμα τελεῖται σέ συγκεκριμέ-
νο χωροχρονικό πλαίσιο, ὅμως 
συμβαίνει τότε οἱ νόμοι τῆς 
κτιστῆς αὐτῆς φύσεως νά λει-
τουργοῦν μέ ἀπροσδόκητο τρό-
πο γιά τήν ἀνθρώπινη λογική 
καί παραδοχή, μέ ἀπροσδόκητο 
τρόπο ἔναντι τοῦ ἠθισμένου καί 
γνωστοῦ. Γιά παράδειγμα, στήν 
θεραπεία τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἱερι-
χοῦς, τό θαῦμα δέν ἔγινε ἐκτός 

κτίσεως, δέν εἶναι ξένο πρός 
τήν κτιστή μας πραγματικότη-
τα, καί ὁ ἀπροσδόκητος τρόπος 
πού λειτούργησε ὁ φυσικός νό-
μος γιά τήν ἀνθρώπινη λογική, 
εἶναι αὐτή καθ’ αὑτή ἡ θεραπεία 
ἑνός ἀνθρώπου πού ἡ βλάβη τῆς 
ὁράσεώς του ἦταν ἀδύνατον νά 
ἀποκατασταθεῖ μέ μέσα ἀνθρώ-
πινα. Ἄλλο παράδειγμα, στήν 
θεραπεία τοῦ παραλύτου τῆς 
Βηθεσδᾶ ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος θε-
ραπεύτηκε μετά ἀπό πολλά ἔτη 
ἀσθενείας, ὅταν κανείς ἄνθρω-
πος δέν κατάφερε νά βελτιώ-
σει τήν κατάστασι τῆς ὑγείας 
του μέ ἀνθρώπινα θεραπευτικά 
μέσα. Στήν ἀνάστασι τοῦ Λαζά-
ρου, εἶχαν περάσει τέσσερις ἡμέ-
ρες ἀπό τόν θάνατό του. Ποιός 
φυσικός νόμος θά ἀνέτρεπε ἕνα 
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τέτοιο γεγονός, ἀλλά καί ποι-
ός φυσικός νόμος θά μποροῦσε 
νά ἐξηγήσει τήν ἀνάστασι ἑνός 
ἀνθρώπου τοῦ ὁποίου ἤδη τό 
σῶμα εὑρισκόταν σέ κατάστασι 
ἀποσυνθέσεως; 

Κάτι ἄλλο πού ἐπίσης δείχνει 
ὅτι τό θαῦμα δέν εἶναι ξένο ἀπό 
τήν φύσι μας καί τό ὁποῖο θά 
πρέπει νά προσέξουμε, εἶναι ἡ 
ἀποκατάστασις τοῦ ἀνθρώπου 
διά τοῦ θαύματος ἐν τῇ φύ-
σει του, ἡ ἐπαναφορά του στήν 
κατά φύσιν κατάστασι. Καί χρη-
σιμοποιοῦμε καί πάλι ὡς παρά-
δειγμα τόν τυφλό τοῦ ἐν λόγῳ 
ἀναγνώσματος. Ἡ ὅρασις πού 
ἀποκτᾶ καί πάλι αὐτός ὁ ἄνθρω-
πος δέν εἶναι διαφορετική ἀπό 
αὐτήν πού εἶχε πρίν, ἀπό αὐτήν 
πού ἔχει κάθε ἄνθρωπος. Ἔρχε-
ται δηλαδή στήν προτέρα φυσι-
κή του κατάστασι καί ὄχι σέ μία 
κατάστασι ὑπερφυσική. 

Τά ἄλλα παραδείγματα τῶν 
θαυμάτων πού ἀναφέραμε πρίν, 
ἔχουν νά μᾶς ποῦν τό ἴδιο. Ὁ 
χρονίως παράλυτος θεραπεύθη-
κε ἀπό τόν Χριστό καί ἐπανῆλθε 
στήν πρίν ὑγιῆ κατάστασι. Ὁ 
Λάζαρος, ἀνέστη τετραήμερος 
ἀπό τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ ἀλλά 
δέν ἔλαβε ἄλλο σῶμα καί ἄλλη 
ζωή. Ἀνέστη καί ἀκολούθησε ἐκ 
νέου τήν ἴδια πορεία πού ἀκο-
λουθεῖ κάθε ἄνθρωπος πού βλέ-
πει μέρα μέ τήν μέρα τό σῶμα 
του νά φθείρεται καί νά ὁδη-
γεῖται στόν θάνατο. 

Ἐπίσης, γιά τήν Ἐκκλησία 
μας, κάθε φυσικό φαινόμενο 
εἶναι ἕνα θαῦμα. Ὁ τρόπος πού 

τό σύμπαν ὁλόκληρο λειτουργεῖ 
καί συνέχεται ἀπό τούς νόμους 
του, εἶναι ἕνα θαῦμα. Ἡ ἴδια ἡ 
ὕπαρξις τῆς κτίσεως, ἡ δημιουρ-
γία της «ἐκ τοῦ μή ὄντος» εἶναι 
ἕνα θαῦμα, εἶναι μέρος τοῦ σχε-
δίου τῆς Θείας Οἰκονομίας, ἄρα 
ἔκφρασις τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. 

Προσπαθήσαμε μέ ὅσα εἴπαμε 
μέχρι τώρα νά ἐπισημάνουμε ὅτι 
τό θαῦμα ἐνῶ εἶναι ἀποτέλεσμα 
τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Τρι-
αδικοῦ μας Θεοῦ δέν εἶναι κάτι 
ξένο πρός τήν φυσική πραγμα-
τικότητα, κάτι ξένο ἀπό τόν ἴδιο 
τόν ἄνθρωπο ὡς δημιούργημα 
τοῦ Θεοῦ. Δέν εἶναι ἀπαραίτητα 
ἀνεξήγητο καί μή προσεγγίσι-
μο μέ τήν λογική, σίγουρα ὅμως 
εἶναι περισσότερο κατανοητό 
καί ἀντιληπτό μέ τίς πνευματι-
κές αἰσθήσεις τοῦ ἀνθρώπου. 

Τό θαῦμα, παράλληλα μέ ὅσα 
εἴπαμε, μποροῦμε νά τό χαρα-
κτηρίσουμε καί ὡς ὑπέρ φύσιν 
γεγονός ὑπό ἄλλη ὅμως ἔννοια. 
Πρῶτα ἀπ’ ὅλα γιατί εἴπαμε ὅτι 
εἶναι ἔκφρασις τῆς ἀγάπης τοῦ 
Θεοῦ. Αὐτή ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 
δέν εἶναι ἀγάπη κτιστή, εἶναι 
ἀγάπη ὑπέρ τήν ἰδικήν μας φύ-
σιν. Συγκαταβαίνει στά ἀνθρώ-
πινα μέτρα, μπαίνει στά δικά 
μας πλαίσια ἀλλά δέν ὁρίζεται 
ἀπό τά δικά μας μέτρα καί τά 
δικά μας πλαίσια. Εἶναι ἀγάπη 
ἄκτιστος, ἀγάπη πού δέν ὑπόκει-
ται σέ καμία ἀνάγκη καί σέ κα-
νένα μέτρο. Ἐκφράζεται ἁπλά, 
μέσα καί ἀπό δικούς μας ὅρους 
καί σίγουρα μέ τρόπους πού 
τήν καθιστοῦν μεθεκτή ἀπό τόν 
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ἄνθρωπο. Ἐπίσης, ἡ ἀγάπη αὐτή 
εἶναι τό ἀρχέτυπον τῆς ἰδικῆς 
μας ἀγάπης, τῆς πορείας μας γιά 
ὑπέρβασι τοῦ κτιστοῦ καί ἐπί-
τευξι τοῦ καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ. 
Μέ τήν ἔννοια αὐτή τό θαῦμα 
μπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ καί ὡς 
ὑπέρ φύσιν γεγονός. Ἀποκαλύ-
πτει τήν ἄκτιστο, τήν ὑπέρ τήν 
ἀνθρωπίνην φύσιν ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ στόν ἄνθρωπο καί τόν κα-
λεῖ νά ἀνεβεῖ κατά χάριν στό 
ὕψος αὐτῆς, νά γίνει πολίτης 
τῆς αἰωνίου βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 
Τό θαῦμα εἶναι ἕνας ὁδοδείκτης, 
ἀλλά ὄχι ὁ μόνος, τῆς σωτηριώ-
δους πορείας τοῦ ἀνθρώπου ἀπό 
τό κτιστό στό ἄκτιστο. 

Ὑπάρχει καί κάτι ἀκόμη. Ὁ 
ἄνθρωπος δέν πλάσθηκε γιά τόν 
θάνατο καί τήν φθορά. Αὐτά 
παρεμβλήθησαν στήν ἀνθρώ-
πινη φύσι μέ τό Προπατορι-
κό ἁμάρτημα καί συνεχίζουν 
νά εἶναι παρόντα στή ζωή μας 
μέσα ἀπό τήν πραγματοποίησι 
τῆς ἁμαρτίας. Τό θαῦμα εἶναι 
ἡ ἀποκατάστασις τῆς φθαρείσης 
ἀνθρωπίνης φύσεως, καί κρύ-
βει μέσα του τήν ἀνάγκη τοῦ 
ἀνθρώπου νά ὑπερβεῖ τήν φθο-
ρά καί τόν θάνατο. Φαίνεται 
αὐτό καί στό θαῦμα τῆς θερα-
πείας τοῦ τυφλοῦ γιά τό ὁποῖο 
μιλᾶμε. Ζητοῦσε δυνατά, κραύ-
γαζε πρός τόν Ἰησοῦ γιά τήν θε-
ραπεία του. Ἤθελε νά διώξει ἀπό 
πάνω του τήν φθορά πού τόν 
εἶχε κατακλύσει καί νά ξαναβρεῖ 
τό φῶς του. Καί ὁ Χριστός πολύ 
πρόθυμα τόν θεραπεύει. 

Ἡ θεραπεία δέν εἶναι μόνον 

σέ ἐπίπεδο σωματικό, ἀλλά καί 
πνευματικό. Εἴπαμε πρίν, ὅτι ἡ 
φθορά καί ὁ θάνατος εἶναι τά 
ἀποτελέσματα τοῦ προπατορι-
κοῦ ἁμαρτήματος, τῆς ἁμαρ-
τίας ἐν γένει. Ἡ θεραπεία τοῦ 
σώματος πάει πολύ βαθύτερα. 
Εἶναι ἕνα ἄνοιγμα στήν ψυχή 
κάθε θεραπευμένου, κάθε ἀπο-
δέκτου τοῦ θαύματος, νά ἀντι-
κρίσει τίς αἰτίες τῆς φθορᾶς 
καί νά ἀγωνιστεῖ νά τίς ἐξαλεί-
ψει, ἀναβαπτίζοντας τήν πο-
ρεία του μέσα στήν ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος 
πού σέ πολλά θαύματα ὁ Χρι-
στός ζητᾶ ἀπό τόν θεραπευμένο 
νά ἀπέχει ἀπό τήν ἁμαρτία, νά 
μήν ἐπαναλάβει τήν αἰτία τῆς 
φθορᾶς. Τό θαῦμα τῆς θεραπεί-
ας τοῦ τυφλοῦ θεραπεύει τήν 
ἀνθρώπινη ἀδυναμία καί ταυτο-
χρόνως δείχνει τόν ψυχοσωματι-
κό ἄνθρωπο ὅπως ἦταν πρίν τήν 
φθορά, πρίν τήν ἁμαρτία. Ἔτσι, 
τό θαῦμα πέρα ἀπό τήν σωματι-
κή θεραπεία εἶναι καί ἕνα ἰσχυ-
ρό κάλεσμα γιά ἀλλαγή πορείας 
ἀπό τό παρά φύσιν στό κατά 
φύσιν καί στήν συνέχεια στό 
ὑπέρ φύσιν. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Δαμασκηνός τονίζει ὅτι ἡ μετά-
νοια εἶναι ἕνα θαῦμα τελούμενο 
καθημερινῶς ἐντός τοῦ σώματος 
τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἡ πορεία 
αὐτή τοῦ ἀνθρώπου νά ἀναγνω-
ρίσει τό παρά φύσιν (δηλαδή τήν 
ἀποστασία του ἀπό τήν ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ, ἄρα φθορά καί θάνα-
τος), νά περάσει στήν κατά φύ-
σιν κατάστασι (στήν κατ’ εἰκόνα 
Θεοῦ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου) 
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καί ἀπό ἐκεῖ νά προχωρήσει στό 
ὑπέρ φύσιν (πού εἶναι ἡ ὁμοί-
ωσις τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν 
Θεόν). 

Ἕνα ἄλλο στοιχεῖο τοῦ θαύ-
ματος εἶναι ὅτι ἔχει ἀποδέκτες 
ὅλους μας καί ὅλη τήν δημι-
ουργία. Εἴπαμε ὅτι τό θαῦμα 
εἶναι μέρος τοῦ σχεδίου τῆς Θεί-
ας Οἰκονομίας γιά τήν σωτη-
ρία ὅλων μας. Εἶναι ἔκφρασις 
τῆς ἀκτίστου ἀγάπης τοῦ Θεοῦ 
μέ μέσα κτιστά πού δέν ὁρίζουν 
τήν ἀγάπη αὐτή, ἀλλά τά ἴδια 
αὐτά κτιστά μέσα μεταμορφώ-
νονται μέσα στήν ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ. Ὅλο αὐτό τό σχέδιο τῆς 
Θείας Οἰκονομίας δέν πραγματο-
ποιεῖται γιά ἕναν μόνον ἄνθρω-
πο ἀλλά γιά ὅλους μας. Ἔτσι 
πρέπει νά δοῦμε καί τό θαῦμα. 
Στήν Εὐαγγελική περικοπή, ἀπό 
τήν ὁποία λάβαμε ἀφορμή γιά 
τό θέμα μας, φαίνεται αὐτό πού 
λέμε. Ὁ τυφλός στεκόταν στήν 
ἄκρη τοῦ δρόμου καί μέ ὅλη τήν 
δύναμι τῆς φωνῆς του ζητοῦσε 
τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Πολλοί ἦταν 
ἐκεῖνοι πού τόν ἐμπόδιζαν καί 
τόν ἐπιτιμοῦσαν νά σιωπήσει. 
Αὐτοί πού τόν ἐμπόδιζαν ὅμως 
ἦταν ἄνθρωποι πού ἀκολου-
θοῦσαν τόν Ἰησοῦ, πού ἄκουγαν 
τήν διδασκαλία Του. Αὐτοί ἦσαν 
σέ πιό τραγική πνευματικῶς κα-
τάστασι ἀπό τόν τυφλό. Εἶχαν 
δίπλα τους τόν Θεάνθρωπο, τόν 
ἔβλεπαν, τόν ἄκουγαν καί ἀκόμα 
δέν εἶχαν ἀποδεχθεῖ τήν ἀγάπη 
Του. Καί ὁ Χριστός μέ τό θαῦμα 
τῆς θεραπείας τοῦ τυφλοῦ δέν 
ἀνοίγει μόνον τά σωματικά μά-

τια τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου, ἀλλά 
ἀνοίγει καί τά πνευματικά μά-
τια τῶν ἀνθρώπων πού τόν ἀκο-
λουθοῦσαν. Τούς δείχνει ποιό 
εἶναι τό μήνυμα τῆς αἰωνίου 
βασιλείας Του, τό μήνυμα τῆς 
φιλανθρώπου συγκαταβάσεώς 
Του. Γι’ αὐτό καί μετά τήν θερα-
πεία, βλέπουμε ὅτι μαζί μέ τόν 
πρίν τυφλό καί ὅλος ὁ Λαός δο-
ξολόγησε καί ὕμνησε τόν Θεό. 
Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι πού πρίν 
ἐμπόδιζαν τόν τυφλό νά βρεῖ 
τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, τώρα δοξολο-
γοῦν τόν Θεό ἀκριβῶς γι’ αὐτήν 
τήν ἔκφρασι τοῦ ἐλέους Του. 
Ἔτσι, τό θαῦμα προσφέρει ἀνα-
καινισμό καί σωτηρία μαζί μέ 
τόν ἄμεσα θεραπευόμενο καί σέ 
ὅλους ὅσοι γίνονται μάρτυρες 
τοῦ θαύματος. 

Καί πάλι ὅμως δέν σταματᾶ 
ἐκεῖ. Χρόνια πολλά ἔχουν περά-
σει καί συνεχίζουμε νά ἀκοῦμε 
τό θαῦμα αὐτό στούς Ναούς 
μας, ὡς Εὐαγγελική περικοπή. 
Καί κάθε φορά πού μελετοῦμε 
τήν Καινή Διαθήκη λαμβάνου-
με μήνυμα σωτηρίας μέσα ἀπό 
τό θαῦμα αὐτό καί ὅλα τά ἄλλα 
θαύματα τοῦ Χριστοῦ μας. Ἄρα 
ἀποδέκτες τοῦ θαύματος δέν 
εἶναι μόνο οἱ ἄνθρωποι τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης, ἀλλά ὅλοι μας. 
Ὅσοι ἀκοῦμε ἢ διαβάζουμε αὐτό 
τό θαῦμα τοῦ Χριστοῦ, γινόμα-
στε μάρτυρες αὐτοῦ καί ἐφόσον 
τό θέλουμε, γινόμαστε καί ἀπο-
δέκτες τῶν μηνυμάτων του καί 
τῶν εὐεργεσιῶν του. Τό θαῦμα 
δηλαδή, ὡς πρός τήν ἐνέργειά 
του, ξεφεύγει τά πλαίσια τοῦ 
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χώρου καί τοῦ χρόνου μέσα στά 
ὁποῖα τελεῖται, καί ἐκτείνεται 
στήν αἰωνιότητα. 

Μέσα ἀπό ἐμᾶς, ἀποδέκτης 
τοῦ θαύματος εἶναι καί ἡ κτί-
σις ὁλόκληρη. Ὁ ἄνθρωπος 
πού θεραπεύεται δέν εἶναι μό-
νον μέρος τῆς ἀνθρωπίνης φύ-
σεως ἀλλά καί μέρος πάσης τῆς 
δημιουργίας βεβαίως ὡς τό ση-
μαντικότερο καί κορυφαῖο δη-
μιούργημα τοῦ Θεοῦ. Ἡ στενή 
σχέσις μεταξύ ἀνθρώπου καί δη-
μιουργίας, συμπαρασύρει τήν 
κτίσι στήν σωτηρία ἢ τήν ἀπώ-
λεια καί τήν φθορά, ἀναλόγως 
τῆς πορείας τοῦ ἀνθρώπου. Καί 
πάλι ἐπαναλαμβάνουμε, ἡ ἐνέρ-
γεια ἑνός θαύματος σπάει τά 
ὅρια τοῦ χρόνου καί τοῦ χώρου 
καί προσδίδει μία αἰώνια προ-
οπτική στήν κτίσι ὁλόκληρη. 
Ἑπομένως, τό σωτηριῶδες μήνυ-
μα ἑνός θαύματος ἀφορᾶ ὅλους 
μας, ἀκόμα καί ἂν ἔχουν περά-
σει αἰῶνες ἀπό τό χωροχρονικό 
πλαίσιο πού αὐτό ἔγινε. 

Ἕνα ἄλλο πολύ σημαντι-
κό στοιχεῖο τοῦ θαύματος, πού 
δέν θίξαμε ἀκόμη, εἶναι τό θέμα 
τῆς πίστεως. Τό πόσο σημαντικό 
εἶναι, φαίνεται ἀπό τόν ἴδιο τόν 
Χριστό ὁ ὁποῖος σέ κάθε θαῦμα 
Του συνδέει ἄμεσα καί ἰσχυ-
ρά πίστι καί θαῦμα. Σέ πολλές 
θαυματουργικές Του ἐπεμβάσεις 
ζητᾶ προηγουμένως τήν πίστι 
τῶν ἀνθρώπων ἐνῶ σέ κάποιες 
ἄλλες ἁπλά τήν ἀναγνωρίζει 
στόν τρόπο πού τόν πλησιά-
ζουν οἱ ἄνθρωποι πού ζητοῦν 
τό θαῦμα. Κάτι τέτοιο συμβαί-

νει στήν θεραπεία τοῦ τυφλοῦ 
τῆς Ἱεριχοῦς. Ὁ Χριστός δέν ζή-
τησε τήν πίστι τοῦ τυφλοῦ. Τήν 
γνωρίζει ὡς παντογνώστης Θεός 
καί τήν βλέπει στόν τρόπο πού ὁ 
τυφλός φωνάζοντας δυνατά κα-
λοῦσε τόν Χριστό κοντά του. Ὁ 
τυφλός φώναζε «Ἰησοῦ υἱέ Δαυ-
ίδ, ἐλέησόν με». Μέσα στή φράσι 
αὐτή, ἀποκαλύπτεται ἡ πίστις 
του. Ἀποκαλεῖ τόν Ἰησοῦ υἱό 
τοῦ Δαυίδ συνοψίζοντας μέσα σ’ 
αὐτήν τήν μεσσιανική φράσι ὅτι 
αὐτός εἶναι ἐκεῖνος πού γενεές 
ἀνθρώπων περίμεναν, ὁ Μεσσί-
ας γιά τόν ὁποῖο προεφήτευσαν 
οἱ Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθή-
κης. Εἶναι ἐκεῖνος πού θά σώσει 
τό ἀνθρώπινο γένος καί θά τό 
ὁδηγήσει στήν προπτωτική του 
κατάστασι. Τήν πίστι του αὐτή 
τήν ἐκφράζει ὁ τυφλός μέ ὅλη 
τήν δύναμι τῆς ψυχῆς του καί 
τῆς φωνῆς του καί μάλιστα ξε-
περνώντας τό ἐμπόδιο πού τόσοι 
συνάνθρωποί του τοῦ βάζουν 
καί προσπαθοῦν νά τόν κάνουν 
νά σιωπήσει. 

Ὁ Χριστός λοιπόν βλέπει τήν 
πίστι του καί γι’ αὐτό δέν τήν 
ζητᾶ ὅπως κάνει σέ ἄλλες πε-
ριπτώσεις. Μάλιστα ὁ τυφλός 
ἐκφράζει πολύ ἔντονα τήν πίστι 
του στόν Μεσσιανικό χαρακτή-
ρα τοῦ Χριστοῦ καί μέ τήν ἴδια 
τήν θεραπεία του. Μήν ξεχνᾶμε 
ὅτι πολλοί ἐκ τῶν Προφητῶν 
π.χ. Ἱερεμίας, Ἠσαίας, Ἰεζεκιήλ, 
στίς προφητεῖες τους γιά τήν 
ἔλευσι τοῦ Μεσσία ἀναφέρονται 
στήν ἀποκατάστασι τῆς ἀνθρω-
πίνης φύσεως, στήν θεραπεία 
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της ἀπό τίς ἀσθένειες καί τήν 
φθορά. Ἡ μεσσιανικότητα τοῦ 
Χριστοῦ φαίνεται καί ἀπό τήν 
προσέγγισι τοῦ ἀσθενοῦς ἀνθρώ-
που γιά τήν θεραπεία του. 

Μέ τόν ἕναν ἢ τόν ἄλλο τρό-
πο, πάντως, ἡ πίστις εἶναι ὁ κα-
θοριστικός παράγοντας γιά τήν 
τέλεσι τοῦ θαύματος. Τό θαῦμα 
ὅπως εἴπαμε λειτουργεῖ σωτηρι-
ολογικά γιά τόν ὅλο ἄνθρωπο 
ψυχῇ τε καί σώματι. Ἡ σωτηρία 
εἶναι συνέργεια Θεοῦ καί ἀνθρώ-
που. Ὁ Θεός δέν λειτουργεῖ δυ-
ναστευτικά μέ κανέναν τρόπο 
καί σέ καμία περίπτωσι. Ἐνερ-
γεῖ τά πάντα γιά τήν σωτηρία 
μας, ἀλλά ἀφήνει σέ μᾶς νά τήν 
ἐνεργοποιήσουμε καταθέτοντας 
τήν πίστι μας, τήν συγκατάθε-
σί μας. Αὐτό τόν σκοπό ἔχει ἡ 
πίστις γιά τήν τέλεσι τοῦ θαύ-
ματος. Δέν εἶναι μία μαγική δια-
δικασία, ἀλλά συνάντησις Θεοῦ 
καί ἀνθρώπου πολύ δέ περισ-
σότερο ὅταν αὐτή γίνεται σέ 
στιγμές πόνου καί δοκιμασίας 
ὅπως εἶναι μία ἀσθένεια, ἄσχε-
τα ἀπό τίς αἰτίες πού τήν προ-
κάλεσαν. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας 
μᾶς διδάσκει «πιστεύετε εἰς τό 
φῶς, ἵνα υἱοί φωτός γένησθε». 
Ἡ πίστις, στό βαθμό πού αὐτή 
καλλιεργεῖται καί ἐνδυναμώνε-
ται, ἀποκαλύπτει στόν ἄνθρωπο 
τό φῶς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἀνοί-
γει τούς ὁρίζοντες τῆς σκέψεώς 
μας, ὑπερβαίνει τήν ἀνθρώπινη 
λογική καί εἰσάγει τόν ἄνθρω-
πο στήν Θεία λογική, στήν κοι-
νωνία μέ τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ. 
Ἀντιθέτως, ἡ ἀπιστία ὁδηγεῖ σέ 

δρόμους σκοτεινούς, σέ δρόμους 
ἀπαράκλητης ἀποξενώσεως. 

Πίστις στόν Θεό εἶναι ἡ 
αἴσθησις τῆς πραγματικῆς, τῆς 
ζωντανῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ 
στήν ζωή μας. Ἡ πίστις εἶναι 
ἕνας διάλογος μέ τόν Θεό, καί 
σ’ αὐτόν τόν διάλογο ἡ ἀπάντη-
σις εἶναι τό θαῦμα τῆς σωτηρί-
ας. Ὁ ἄπιστος, ἀκόμα καί θαῦμα 
νά δεῖ, θά τό προσεγγίσει ἐπιφα-
νειακά καί θά προσπαθήσει νά 
τό ἑρμηνεύσει μόνο μέ τήν λογι-
κή του. Ἡ πίστις ὅμως πού φέρ-
νει τό θαῦμα εἶναι ὑπέρβασις 
τῆς λογικῆς. Ποιά ἀνθρώπινη 
λογική θά μποροῦσε νά ἐξηγή-
σει στόν τυφλό τῆς Εὐαγγελικῆς 
περικοπῆς τήν θεραπεία του;  
Ἡ πίστις λοιπόν εἶναι σημαντικό 
στοιχεῖο τοῦ θαύματος καί προ-
ϋπόθεσις αὐτοῦ. Σέ κάθε θαῦμα 
τοῦ Χριστοῦ μας προηγεῖται ἡ 
πίστις καί ἕπεται ἡ θαυματουρ-
γική Του ἐπέμβασις. Στίς μέρες 
μας ἀντιμετωπίζουμε τό θαῦμα 
διαφορετικά. Ἄς μήν ἀναφέρου-
με συγκεκριμένες περιπτώσεις 
καί νά μείνουμε γενικά στό ὅτι οἱ 
περισσότεροι ἀπό τούς Χριστια-
νούς μας ἀντιλαμβάνονται τό 
θαῦμα πολύ ἐπιφανειακά. Πολ-
λοί λένε «ἔχω ἀνάγκη νά βλέπω 
αὐτό τό περιστατικό, τό θαῦμα, 
γιατί ἔχω χάσει τήν πίστι μου μέ 
ὅσα κατά καιρούς συμβαίνουν» 
ἤ «θέλω νά δῶ τό θαῦμα γιά νά 
πιστέψω». Τό ἀναφέραμε αὐτό 
γιά νά δοῦμε τό λάθος πού κά-
νουμε ὅλοι μας σχετικά μέ τήν 
πίστι καί τό θαῦμα. 

Τό λάθος εἶναι ὅτι ἐπιζη-
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τοῦμε ἕνα θαῦμα γιά νά πιστέ-
ψουμε. Ἀντιστρέφουμε ὅμως τά 
πράγματα ἀπό τήν σειρά πού 
τούς ἔθεσε ὁ ἴδιος ὁ Θεός μας. 
Σέ ὅλα τά θαύματα τοῦ Χριστοῦ 
μας βλέπουμε ὅτι ἡ πίστις προ-
ηγεῖται τοῦ θαύματος καί χω-
ρίς αὐτήν ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ δέν 
ἐνεργεῖ. Ἐμεῖς κάνουμε τό ἀντί-
θετο, θέλουμε πρῶτα τό θαῦμα 
καί ἔπειτα θά πιστέψουμε. Ὅταν 
ὅμως ἀντιμετωπίζουμε ἔτσι τό 
θαῦμα, τότε δέν μποροῦμε νά 
κατανοήσουμε τό μήνυμά του, 
δέν μποροῦμε νά βιώσουμε τό 
μέγεθος τῆς σωτηρίας πού μᾶς 
προσφέρεται, δέν μποροῦμε ἐν 
τέλει νά καταλάβουμε τί εἶναι 
ἐκ Θεοῦ καί τί ὄχι. 

Ἡ προσφερομένη ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ μέσα ἀπό τό θαῦμα, πρέ-
πει νά βρεῖ πρόσφορο ἔδαφος 
στήν καρδιά μας γιά νά σταθεῖ, 
καί αὐτό τό πρόσφορο ἔδαφος 
ὀνομάζεται πίστις. Κανείς δέν 
ἀντιλέγει ὅτι τό θαῦμα ἐνισχύει 
τήν πίστι μας, ἐνισχύει ὅμως καί 
προάγει τήν πίστι πού ἤδη ὑπάρ-
χει. Τό θαῦμα δέν γεννᾶ τήν πί-
στι, ἀλλά ἡ πίστις τό θαῦμα, καί 
στήν συνέχεια τό θαῦμα ἔρχεται 
νά ἐνδυναμώσει καί νά προάγει 
τήν ἤδη ὑπάρχουσα πίστι. Τό 
λάθος αὐτό πού κάνουμε, φαί-
νεται καί ἀπό τό γεγονός πώς 
μόλις ἀκούσουμε γιά ἕνα θαῦμα 
σπεύδουμε ἀπό περιέργεια νά 
δοῦμε ἂν αὐτό εἶναι πράγματι 
ἔτσι ἢ ὄχι. Μένουμε στά καθα-
ρά ἀνθρώπινα πλαίσια καί δέν 
λαμβάνουμε τίποτε τό Θεῖο καί 

οὐράνιο πού ἔχει νά μᾶς πεῖ ἕνα 
θαῦμα. 

Κάτι τελευταῖο πού πρέπει 
νά ἀναφέρουμε, εἶναι ὅτι τό 
θαῦμα χρειάζεται πολύ προσο-
χή καί πίστι ὄχι μόνο πρίν γίνει, 
ἀλλά καί μετά τήν τέλεσί του. Ὁ 
Θεός μας γιά τούς λόγους πού 
Ἐκεῖνος κρίνει, ἐπεμβαίνει στήν 
ζωή μας θαυματουργικά καί μᾶς 
προσφέρει ὅσα μέχρι τώρα σχο-
λιάσαμε. Μήν νομίσουμε ὅμως 
ὅτι ἕνα θαῦμα σημαίνει ἀπαραί-
τητα καί ἐκλεκτότητα Θεοῦ. Ἡ 
ἐκλεκτότητα χαρίζεται ἀπό τόν 
Θεό ἀναλόγως τοῦ τρόπου πού 
ἐμεῖς χειριζόμαστε τίς Θεῖες δω-
ρεές Του. Ὁ τυφλός τῆς Ἱεριχοῦς 
εἶναι ἕνα πολύ ὄμορφο παρά-
δειγμα. Δοξολόγησε τόν Θεό γιά 
τήν θεραπεία του καί προχώρη-
σε ἀκόμα παραπέρα ἐκμεταλ-
λευόμενος τήν δωρεά τοῦ Θεοῦ. 
Ἀκολούθησε, ἀναφέρει τό κείμε-
νο, τόν Ἰησοῦ, δεῖγμα ὅτι ἡ θε-
ραπεία του δέν ἦταν μόνο σέ 
σωματικό ἐπίπεδο. Ἦταν θερα-
πεία τοῦ ὅλου ἀνθρώπου, θερα-
πεία ψυχοσωματική. 

Δέν φτάνει λοιπόν νά ζήσεις 
ἕνα θαῦμα, ἀλλά, ὅπως λέει ὁ 
Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἡσυχαστής, «νά 
ἀφήσεις τόν τόπο καί τόν τρόπο 
σου ἐκεῖ πού ἔμεινε ἡ ἀσθένειά 
σου καί ἡ ἀδυναμία σου καί νά 
τρέξεις νά ἀκολουθήσεις τόν Ἰη-
σοῦ. Ἂν δέν τό κάνεις, νά εἶσαι 
σίγουρος πώς ὁ καιρός θά περά-
σει καί θά ξαναβρεῖς μπροστά 
σου τήν ἀδυναμία πού ἄφησες».
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Ὡς εἶναι γνωστόν, κατά πα-
λαιόν ἔθος στήν Ἱερά μας 

Μητρόπολι, τόν μῆνα Ὀκτώ-
βριο ἀρχίζει ἡ νέα περίοδος τοῦ 
πνευματικοῦ καί κατηχητικοῦ 
ἔργου τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλη-
σίας. Αὐτό περιλαμβάνει διάφο-
ρες δράσεις, ὅπως ἀπογευματινά 
Κηρύγματα, Κατηχητικά μαθή-
ματα, Ἐνοριακές ὁμάδες μελέτης 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς, μαθήματα 
Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ὁμάδες 
μελέτης θεολογικῶν καί ἀντιαι-
ρετικῶν θεμάτων, μέ σκοπό τόν 
καταρτισμό καί τήν πνευματική 
καλλιέργεια τοῦ Λαοῦ μας.

Ἔτσι, τήν Κυριακή τοῦ Σπο-

ρέως, 11η Ὀκτωβρίου 2015 καί 
ὥρα 5:30 τό ἀπόγευμα, στόν 
Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ 
Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως ἐτε-
λέσθη Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
καί Ἁγιασμός, ἀπό τόν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, πλαισιωμένου ἐκ 
πολλῶν Ἱερέων, Κατηχητῶν καί 
Κατηχητριῶν, διδασκόντων καί 
διδασκομένων, Κατηχητοπαίδων 
στά Κατηχητικά Σχολεῖα ὅλων 
τῶν βαθμίδων, πλήθους κό-
σμου, ἐνοριτῶν καί ἀγαπώντων 
τό κατηχητικό ἔργο τῆς ἁγίας 
μας Ἐκκλησίας, γιά τήν κήρυξι 
τῆς ἐνάρξεως τῆς νέας περιόδου 

ΕΝΑΡΞΙΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ



24

τοῦ πνευματικοῦ καί κατηχητι-
κοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς  Μητροπό-
λεώς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία 
του ἔκανε ἀναφορά στήν παρά-
δοσι τοῦ Κατηχητικοῦ ἔργου τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῶν κατά 
Κυριακή Ἑσπερινῶν Κηρυγμά-
των καί εὐχήθηκε καλή δύναμι 
στό δύσκολο ἔργο πού ἀναλαμ-
βάνουν Ἱεροκήρυκες, Κατηχητές 
καί Κατηχήτριες καί τούς ζήτη-
σε νά καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια ὥστε τό ἔργο τους 
νά εἶναι εὐλογημένο, νά ἀποδώ-
σει καρπούς ἑκατονταπλασίονας 
καί οἱ πνευματικές θημωνιές τῶν 
χριστιανῶν τῆς Μητροπόλεως νά 
πυργώσουν στίς καρδιές τους.

Επίσης, γιά τόν καλύτερο συ-
ντονισμό τοῦ Κατηχητικοῦ ἔργου 
τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τήν 

Πέμπτη 1η Ὀκτωβρίου 2015  τό 
ἀπόγευμα, ἔλαβε χώρα ἡ Σύνα-
ξις τῶν Στελεχῶν Κατηχήσε-
ως τῶν Ἐνοριῶν τῆς Τριπόλεως 
στόν Ἐνοριακό Ἱερό Ναό τῆς Ἁγί-
ας Βαρβάρας Τριπόλεως. Ἀρχικῶς 
ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ στό Παρεκκλήσιο τῆς Ὑψώ-
σεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ἐν 
συνεχείᾳ ἀκολούθησε ἡ εἰσήγη-
σις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου μας, ὁ ὁποῖος ἦταν καί ὁ 
ὑπεύθυνος τῆς Συνάξεως.

Ὁ Μητροπολίτης μας ὁμίλη-
σε στούς Κατηχητές καί τούς 
ὑπευθύνους τῶν Ἐνοριῶν τῆς 
Τριπόλεως, ἀπηύθυνε μήνυμα 
συνεργασίας καί οἰκοδομῆς πρός 
τά ἐκλεκτά στελέχη καί πρόσκλη-
σι μεγαλύτερης συμμετοχῆς στά 
δρώμενα τοῦ νεανικοῦ ἔργου, το-
νίζοντας ἰδιαιτέρως ὅτι τό ἔργο 
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τῆς Κατηχήσεως πρέπει νά λαμ-
βάνει τά μηνύματα τῶν καιρῶν, 
νά περιλαμβάνει ὅλο τό φάσμα 
τῶν προβληματισμῶν καί δυσκο-
λιῶν πού συναντοῦν οἱ ἄνθρω-
ποι σήμερα καί ἰδιαίτερα οἱ νέοι 
ἄνθρωποι, στούς ὁποίους στηρί-
ζονται οἱ ἐλπίδες καί οἱ προσδο-
κίες τῆς κοινωνίας μας. Τέλος, 
ἔκλεισε ἐπισημαίνοντας ὅτι ἡ Κα-
τήχηση δέν πρέπει νά ἀρκεῖται 
στήν ἁπλή μετάδοσι τοῦ εὐαγγε-
λικοῦ καί πατερικοῦ λόγου, ἀλλά 
νά γίνεται λόγος παρηγορίας τῶν 
ἀνθρώπων, λόγος ἀφυπνίσεως 
καί σωστοῦ προσανατολισμοῦ 
τῶν χριστιανῶν μας καί ἰδιαιτέ-
ρως τῶν νέων παιδιῶν.

Πρός ἐνημέρωσιν τῶν Χρι-
στιανῶν τῆς Μητροπόλεώς μας 
ἀναφέρουμε τίς κυριότερες δρα-
στηριότητες τῆς νέας κατηχη-

τικῆς περιόδου. 
Ἀπό τήν 11η Ὀκτωβρίου 2015 

ἐκκινοῦν τά κατά Κυριακήν 
ἀπογευματινά κηρύγματα στόν 
Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Βασιλείου Τριπόλεως. Τά ἑσπε-
ρινά Κηρύγματα θά ἀναλάβουν 
κι ἐφέτος οἱ Πανοσιολογιώτατοι 
Ἀρχιμανδρῖτες καί Ἱεροκήρυκες 
τῆς Μητροπόλεως Μαντινεί-
ας καί Κυνουρίας π. Θεόκλητος 
Ντούλιας, Πρωτοσύγκελλος τῆς 
Μητροπόλεως καί ὁ π. Ἰουστῖνος 
Τσαγγούρης, οἱ ὁποῖοι καί θά ἐπι-
μεληθοῦν τό θεάρεστο ἔργο τοῦ 
θείου κηρύγματος κάθε Κυριακή 
ἀπόγευμα ὥρα 5.30.

Λειτουργοῦν Συνάξεις τῶν 
Ἐνοριακῶν ὁμάδων μελέτης τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς καί  ὁμάδες Φοι-
τητῶν καί  Ἐπιστημόνων στούς 
Ἱερούς Ναούς τῆς πόλεώς μας, 
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ἀλλά καί σέ ἄλλες περιοχές τῆς 
Μητροπόλεώς μας.

Ἀπό τό Σάββατο 17η  Ὀκτωβρί-
ου 2015 καί ἀπό ὥρας 11ης πρω-
ϊνῆς ἄρχισαν τά μαθήματά τους 
τά κατώτερα Κατηχητικά Σχο-
λεῖα γιά τούς μαθητές καί μαθή-
τριες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων 
στούς Ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς.

Ἀπό τό Σάββατο 17η Ὀκτωβρί-
ου 2015 καί ἀπό ὥρας 4ης ἀπο-
γευματινῆς ἄρχισαν τίς ἐργασίες 
τους οἱ Μαθητικές Συντροφιές 
γιά μαθητές καί μαθήτριες Γυ-
μνασίων καί Λυκείων, στό Πνευ-
ματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας 
Μητροπόλεως ἐπί τῆς πλατεί-

ας Ἐθνάρχου Μακαρίου, πρώην 
Ἀνεξαρτησίας, ἀπό τούς Ἱεροκή-
ρυκες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐπίσης, ἀπό 5ης Ὀκτωβρίου 
2015 ἄρχισαν τά μαθήματα τῆς 
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς 
στό Πνευματικό Κέντρο τῆς 
Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ἐπί τῆς 
πλατείας Ἐθνάρχου Μακαρίου. 
Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά μαθητεύσουν 
στήν πατρώα Βυζαντινή Μουσι-
κή δύνανται νά παίρνουν πλη-
ροφορίες στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως καί στούς  τηλε-
φωνικούς ἀριθμούς 2710-222446 
καί 6972841159. 
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ΜΝΗΜΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Στή μνήμη τῆς Μικρασια-
τικῆς καταστροφῆς ἦταν ἀφιε-
ρωμένη ἡ ἐκδήλωσις πού ἔλαβε 
χώρα τό πρωί τῆς Κυριακῆς 4η 
Ὀκτωβρίου 2015, στήν Πλατεία 
Φιλικῶν τῆς Τριπόλεως, ὅπου 
ἀπό πέρυσι ὑπάρχει τό Μνη-
μεῖο τοῦ Προσφυγικοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ, λόγῳ τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ 
περιοχή αὐτή ἐδέχθη τούς πε-
ρισσότερους πρόσφυγες ἀπό τήν 
Μικρά Ἀσία ὅταν ἦρθαν διωγμέ-
νοι στήν Πόλη μας.

Ἀρχικῶς ἐτελέσθη Δοξολογία 
στον Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Αἰκα-
τερίνης Τριπόλεως καί στή συ-
νέχεια στήν Πλατεία Φιλικῶν 
ἐψάλει Ἐπιμνημόσυνος Δέησις 
καί ἀκολούθησε κατάθεσις στε-
φάνων στό Μνημεῖο τοῦ Προ-
σφυγικοῦ Ἑλληνισμοῦ. 

Τήν ἐκδήλωσι μνήμης τῆς Μι-
κρασιατικῆς Καταστροφῆς ἐτί-
μησε μέ τήν παρουσία του ὁ κ. 
Γιῶργος Καραγιάννης, ὁ ὁποῖος 
συνέβαλε μέ τήν προσφορά του 
στή δημιουργία τοῦ μνημεί-
ου στήν Πλατεία Φιλικῶν. Ἰδι-
αιτέρως συγκινητική ἦταν ἡ 
παρουσία τοῦ τελευταίου ἐν 
ζωῇ πρόσφυγα ἀπό τήν Μικρά 
Ἀσία στήν Τρίπολι, τοῦ κ. Τά-
σου Μουκάκη. Ὑπέργηρος ἀλλά 
γεμάτος ζωντάνια ὁ κ. Μουκά-
κης ἔλαβε τό μικρόφωνο καί 
γεμάτος συγκίνησι περιέγραψε 

ἐκεῖνες τίς δύσκολες περιόδους 
τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ. 
Ὕψωσε μπροστά στό Μνημεῖο 
τοῦ Προσφυγικοῦ Ἑλληνισμοῦ 
τήν Ἑλληνική Σημαία, φθαρμέ-
νη ἀπό τόν χρόνο, ἀλλά γεμάτη 
περηφάνεια καί μνῆμες καθώς ἡ 
Σημαία αὐτή εἶναι ἡ Σημαία που 
κάποτε ὑψωνόταν στό σπίτι τοῦ 
κ. Μουκάκη στήν Μικρά Ἀσία. 
Ὁ ἴδιος ἐτόνισε ὅτι ὅποιος ξεχνᾶ 
τό παρελθόν δέν ἔχει μέλλον καί 
παρότρυνε τά νέα παιδιά νά με-
λετοῦν καί νά γνωρίζουν τήν 
ἱστορία μας, γιά νά διδάσκονται 
ἀπό τό παρελθόν.

Ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Ἀρκα-
δίας κ. Βαγγέλης Γιαννακούρας 
εἶπε ὅτι εἶναι εὐκαιρία νὰ θυμη-
θοῦμε τί σημαίνει Πατρίδα, ἐνῶ 
γιά τούς πρόσφυγες τῆς Μικρᾶς 
Ἀσίας εἶπε ὅτι ἔφεραν μία ἄλλη 
κουλτούρα καί μέσῳ αὐτῆς τό 
Ἔθνος μας ἔκανε σημαντικά βή-
ματα προόδου. Ὁ Πρόεδρος τοῦ 
Δημοτικοῦ Συμβουλίου Τρίπο-
λης κ. Ἀναστάσιος Κακλαμάνος 
εἶπε ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοί πά-
σχισαν καί πολέμησαν γιά ὅλο 
τόν Ἑλληνισμό, γιά νά ἀπολαμ-
βάνουμε σήμερα τήν Ἐλευθερία 
μας. 

Τέλος, ὁ κ. Νίκος Τσαμοῦλος, 
μέ λόγο μεστό καί βαθυστόχα-
στο, ἐκφώνησε τόν πανηγυρικό 
τῆς ἡμέρας: 



28

«Ἀξιαγάπητε φίλε καί μέλος 
τῆς Προσφυγικῆς Οἰκογένειας 
τοῦ Σωματείου μας, Ἐπίτιμε Δη-
μότη τοῦ Δήμου μας καί δωρητή 
τοῦ Μνημείου τῶν Προσφύγων 
κ. Καραγιάννη Γιῶργο, ἀγαπητές 
φίλες καί φίλοι, συντοπίτες, τα-
ξιδιῶτες καί ἐπισκέπτες πού μᾶς 
τιμᾶτε σήμερα μέ τήν παρου-
σία σας, ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι 
κάτι παραπάνω ἀπό ξεχωρι-
στή γιά ὅλους μας. Μόλις πέρυ-
σι, καί τήν θυμᾶμαι τήν στιγμή 
αὐτή σάν τώρα, εἴχαμε τήν τιμή 
καί τήν εὐθύνη νά ὁλοκληρώ-
σουμε ἕνα ἱστορικό καθῆκον 
γιά τήν Τρίπολη, νά ἀναδείξου-
με τό μεγαλύτερο Μνημεῖο τοῦ 
Προσφυγικοῦ Ἑλληνισμοῦ στή 
Χώρα μας, ἔχοντας στό πλευρό 

μας τόν μέγα εὐεργέτη τῆς Παν-
προσφυγικῆς Ἕνωσης Ἀρκαδίας 
κ. Καραγιάννη. 

Στόν χρόνο αὐτόν πού πέρα-
σε, φάνηκε καθαρά ὅτι ἡ κίνησή 
μας νά ἀναδείξουμε τό ζήτη-
μα τῆς προσφυγιᾶς, ὑπῆρξε συ-
ντονισμένη μέ τήν βαθιά γνώση 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ γιά τούς κύ-
κλους πού κάνει ἡ Ἱστορία. Τό 
νέο προσφυγικό κύμα, ἀπό τήν 
Συρία κατά κύριο λόγο, αὐτό τό 
καλοκαίρι, δέν μπορεῖ παρά νά 
ξυπνήσει τίς μνῆμες τῆς δικῆς 
μας περιπέτειας. 

Ὅπως ἴσως γνωρίζετε, τήν 
ἀποφράδα ἐκείνη περίοδο τοῦ 
ματωμένου 1922, οἱ Ἕλληνες 
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας κατευθύνθη-
καν καί πρός τήν Συρία σέ κα-
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ραβάνια ὁλόκληρα. Σέ κάποιον 
πού δέν εἶναι ἐξοικειωμένος μέ 
τήν πραγματικότητα τῆς ἐγγύς 
Ἀνατολῆς, αὐτό ἴσως νά φανεῖ 
περίεργο. Ὅσοι ἀπό ἐσᾶς κρατᾶτε 
στήν μνήμη σας τό τεράστιο 
μωσαϊκό, ὅμως, τῶν ὄντως ἀλη-
σμόνητων πατρίδων, τό νά κατα-
φύγουν οἱ Ἕλληνες στήν Συρία, 
τότε, ἦταν οὐσιαστικά μία ἐπι-
στροφή. Ἡ δοκιμαζόμενη σήμε-
ρα Παλμύρα ὑπῆρξε φάρος τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ, ἡ περίφημη βασί-
λισσά της Ζηνοβία ἦταν Ἑλλη-
νίδα. Οἱ σχέσεις τῶν δύο χωρῶν, 
Ἑλλάδας καί Συρίας, δέν περιμέ-
νουν ἐπίσημες κρατικές ἐπαφές. 
Εἶναι σμιλεμένες στόν χρόνο μέ 
ἀνθρώπινους δεσμούς. Θά θυμί-
σουμε ἐδῶ τόν περίφημο Ἅγιο 
καί λόγιο τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν 
Ἐφραίμ τόν Σύρο, μία προσωπι-
κότητα γεμάτη ἀγάπη γιά τόν 
ἄνθρωπο ἀλλά καί μία βαθιά 

πνευματική φύση. 
Οἱ Ἕλληνες καί σέ αὐτήν τήν 

πρόκληση τῶν καιρῶν μας, καί 
σέ αὐτό τό νέο κύμα προσφύ-
γων, ἔχουμε σταθεῖ ἀλληλέγγυοι. 
Δέν θά μποροῦσε νά γίνει δια-
φορετικά. Δέν ὑπῆρξε ἀσφαλῶς 
καρδιά πού νά μήν ράγισε μέ 
τήν εἰκόνα ἀπό τό κορμάκι τοῦ 
μικροῦ Ἀϋλάν, ὁ ὁποῖος ἔγινε μέ 
τήν θυσία του τό σύμβολο τῆς 
ἀνθρώπινης περιπέτειας. Εἰδι-
κά ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, εἴτε ἔχου-
με προσφυγική καταγωγή εἴτε 
ὄχι, νιώσαμε ὅτι ἡ ἱστορία κά-
νει κύκλους. Οἱ δικές μας κυτ-
ταρικές μνῆμες τῆς προσφυγιᾶς 
γιγάντωσαν καί μετουσιώθηκαν 
σέ ἀγάπη γιά τόν κατατρεγμένο 
αὐτῆς τῆς γῆς, τόν ἀδελφό μας. 

Ἀγαπητοί φίλοι, ἡ συγκίνησή 
μας γιά τήν σημερινή ἐκδήλωση 
εἶναι μεγάλη καί λογική. Κάθε 
ἐπίσκεψη στό παρελθόν μας, 
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κάθε ὑπόμνηση τῆς μεγαλειώ-
δους συγκυρίας πού ὀνομάζου-
με Μικρασιατική Καταστροφή, 
δέν εἶναι μία κενή νοήματος ἐθι-
μοτυπία. Εἶναι ἐπανάκληση τῆς 
ὀδύνης, εἶναι μία τελετή ἀνά-
κτησης τῆς ἱστορικῆς συνέχειας. 
Εἶναι, ἂν θέλετε, ἕνα προσκλη-
τήριο γιά τό σήμερα, πού τόσο 
μά τόσο πολύ μοιάζει μέ τό χθές. 

Ἡ Τρίπολη, δέν θά κουρα-
στοῦμε νά τό λέμε, ἔχει ὑπάρξει 
φιλόξενη πατρίδα γιά τήν Μι-
κρασιατική Ἑλλάδα, πού ἦρθε 
ἐδῶ, ρίζωσε, ἄνθισε καί χάρισε 
στήν καρδιά τῆς Πελοποννήσου, 
στήν καρδιά τῆς Ἀρκαδίας, μία 
νέα πνοή, ἐκεῖ στό γύρισμα τοῦ 
ταραγμένου εἰκοστοῦ αἰώνα. 
Δέν μποροῦμε καν νά φαντα-
στοῦμε πῶς θά ἦταν ἡ ἰδιαίτε-
ρη αὐτή πόλη, ἡ Τρίπολη, χωρίς 
τήν συμβολή τοῦ προσφυγικα-
οῦ στοιχείου. Ἡ Ἀρκαδία, ὅπως 
ὅλοι γνωρίζουμε, διαπεραιώθηκε 

στήν Μικρά Ἀσία, ἵδρυσε ἀποικί-
ες στήν κλασσική ἀρχαιότητα. Ἡ 
ἔλευση τοῦ προσφυγικοῦ στοι-
χείου στήν Τρίπολη καί σέ ὅλη 
τήν Πελοπόννησο ὑπῆρξε μέ 
τήν εὐρεία ἔννοια μία ἐπιστρο-
φή στήν γῆ τῶν προγόνων. Ἡ 
σχέση τῆς Ἀρκαδίας μέ τήν Μι-
κρά Ἀσία εἶναι τόσο παλαιά πού 
ἴσως καί νά τήν ξεχνοῦμε σέ ἕνα 
πρῶτο ἐπιφανειακό ἐπίπεδο. Ὁ 
ἱστορικός ἱστός ὅμως ἐκτείνεται 
ἀπό τήν βαθιά ἀρχαιότητα μέ-
χρι τίς ἡμέρες μας. Τό ὑφαντό 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι πολυσχι-
δές καί πολύπλοκο. 

Μέ τά μάτια στήν δική μας 
προσφυγιά καί μέ τήν καρδιά 
ἀνοιχτή στήν νέα, πού πάλι 
προέρχεται ἀπό χώματα νοτι-
σμένα ἀπό τήν Ἑλληνική δια-
σπορά, στεκόμαστε μέ ἄκρατη 
συγκίνηση σέ αὐτόν τόν τόπο, 
μπροστά σέ αὐτό τό μνημεῖο, 
σέ αὐτόν τόν κόμβο τῆς μνή-
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μης. Ἡ Ὀρθόδοξη παράδοση δί-
νει τό μεγαλύτερο ἀνθρωπιστικό 
μήνυμα ὅταν λέει ὅτι ὅλοι εἴμα-
στε παρεπίδημοι καί ξένοι στήν 
γῆ. Ὅλοι εἴμαστε διαβάτες, τα-
ξιδιῶτες, ταξιδευτές. Ὁ κόσμος 
δέν μᾶς ἀνήκει, ἐμεῖς ἀνήκουμε 
σέ αὐτόν, ὅσο ταξιδεύουμε στήν 
ἐπιφάνεια αὐτοῦ τοῦ συνταρα-
κτικοῦ πλανήτη. Εἴμαστε ὑπο-
χρεωμένοι νά εἴμαστε στό πλάι 
ὅποιου εἶναι ἀνέστιος, πλάνης 
καί κατατρεγμένος. Ἐμεῖς ὡς κά-
τοικοι τῆς Τρίπολης τό ξέρου-
με αὐτό καλά, ἀποδεικνύουμε 
ἔμπρακτα τήν ἀλληλεγγύη καί 
τήν ἀνθρωπιά πού ὀφείλουμε 
νά ἔχουμε, κάθε φορά πού οἱ 
καιροί τό ἀπαιτοῦν. 

Θά κλείσω τόν πανηγυρικό 

τῆς ἰδιαίτερης αὐτῆς ἡμέρας, 
τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων 
Προσφύγων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, 
μέ τά λόγια τοῦ μεγάλου ποι-
ητῆ μας, τοῦ Γιώργου Σεφέρη, 
πού σπάραξε λέγοντας: «Κύριε, 
βοήθα νά θυμόμαστε πῶς ἔγινε 
τοῦτο τό φονικό, τήν ἁρπαγή, 
τό δόλο, τήν ἰδιοτέλεια. Τό στέ-
γνωμα τῆς ἀγάπης… Κύριε, βο-
ήθα νά τά ξεριζώσουμε». 

Αὐτό πού πρέπει νά ξεριζώ-
σουμε, εἶναι ἡ αἰτία πού προ-
καλεῖ τήν προσφυγιά, ἄρα τήν 
ἀπληστία καί τό παιχνίδι τοῦ 
πολέμου. Εὔχομαι, εἶμαι σίγου-
ρος, ὅτι ὅλοι εὐχόμαστε, νά εἶναι 
ἡ τελευταία φορά πού ξεριζώ-
νονται ἄνθρωποι ἐνῶ ριζώνουν 
συμφέροντα». 
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Μέσα στό διάβα τοῦ ἀέναου 
ἀδυσώπητου χρόνου, πού παίρ-
νει μαζί του ἱστορικά γεγονότα 
καί στιγμές ἡρωισμοῦ ἀλήστου 
μνήμης, δέν στέκεται ἱκανός 
αὐτός ὁ ἴδιος πανδαμάτορας χρό-
νος νά τά θέση στή φθορά. Ὑπάρ-
χουν στιγμές πού ἔχουν γραφεῖ 
μέ ἀνεξίτηλα χρυσά γράμματα 
εἰς τάς δέλτους τῆς ἱστορίας μας.

Ὅταν κανείς ἀνοίξει, καί ὀφεί-
λει νά τό κάμη, τήν νεώτερη 

Ἑλληνική Ἱστορία καί μελετή-
ση τό περιεχόμενό της, θά δια-
πιστώση νά βρίθει ἀγώνων καί 
θυσιῶν, πού πλέκουν τό αἱματο-
βαμένο στεφάνι τῆς Ἐλευθερίας. 
Ἡ ἱστορία συνιστᾶ ἄσκηση μνή-
μης, μέσῳ τῆς ὁποίας τό παρελ-
θόν μεταφέρεται στό παρόν καί 
ἐπεκτείνεται στό μέλλον. Ἡ ἱστο-
ρική μνήμη ἀποτελεῖ στοιχεῖο τῆς 
Ἐθνικῆς ταυτότητος ἑνός λαοῦ.

Μέσα σέ αὐτήν τήν διαδρο-

ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ «ΟΧΙ»
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1940-41

Ὑπό Αἰδεσιμοτ. Δημητρίου Λυμπεροπούλου
Ἐφημερίου Ἱεροῦ Ναοῦ Προφ. Ἠλιού Τριπόλεως
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μήν, ἕνα μαῦρο πέπλο σκεπάζει 
τήν δοξασμένη μάννα μας Ἑλλά-
δα πού δέν εἶναι τίποτα ἄλλο 
ἀπό τά τραγικά γεγονότα τῆς πε-
ριόδου τοῦ 2ου Παγκοσμίου Πο-
λέμου, 1940-41, καί τῆς Κατοχῆς 
ἀπό τόν Ἰταλογερμανικό εἰσβο-
λέα, ὡς καί ἄλλων προηγουμέ-
νων ἱστορικῶν περιόδων πού 
ἀνέδειξαν ὡς διαχρονικήν στά-
σιν ζωῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ 
τήν ἀντίστασιν πρός ὅσους ἐπι-
βουλεύονταν καί ἐπιβουλεύονται 
τήν ἀνεξαρτησίαν, τήν Ἐλευθερί-
αν τήν Δημοκρατίαν.

Πρόκειται γιά χαρακτηριστι-
κόν ἰδεῶδες πού ἔχει ἐνσωμα-
τωθεῖ στό κύτταρο τοῦ Ἕλληνα 
Πατριώτη. Μέσα στήν πλειάδα 
αὐτή τῶν ἱστορικῶν γεγονότων, 
ἐξέχουσαν θέσιν καταλαμβάνει 
τό θαῦμα τοῦ ΕΠΟΥΣ 1940-41. 
Μπροστά στό μέγεθος τῆς μεγά-
λης αὐτῆς Ἐπετείου, ἱστάμεθα 
ἐνεοί θαυμάζοντας τήν ἀρετή, 
τήν τόλμη, τήν λεβεντιά, τήν 
γενναιοψυχία, τήν ὑπηρηφά-
νεια, τήν αὐτοθυσία, τῶν προ-
γόνων μας ἡρώων καί ἡμιθέων 
ἀγωνιστῶν, πού ἔκαμαν «τό κορ-
μί τους κόσκινο», ἐναντίον τοῦ 
Ἰταλικοῦ Φασισμοῦ καί τοῦ Γερ-
μανικοῦ Ναζισμοῦ, οἱ ὁποῖοι ἐπε-
δίωκαν τήν ὑποδούλωσιν ἑνός 
λαοῦ, τοῦ Ἑλληνικοῦ, μέ ἱστορία 
χιλιάδων ἐτῶν.

Ἀμούστακα ἀκόμη τά γενναῖα 
Ἑλληνόπουλα προέταξαν τά στή-
θη τους ἀσπίδα καί πολέμησαν 
σάν λέοντες γιά τή φυλή, τό 

αἷμα καί τήν τιμή τῆς Ἑλλάδος 
μας, στά χιονισμένα βουνά τῆς 
Ἀλβανίας καί τίς ἀπόκρημνες 
ρεματιές.

Θεωρῶ λοιπόν ὀρθόν καί σκό-
πιμον, ὡς καί χρέος μέν ἐπιτακτι-
κόν, καί ἀπότησις φόρου τιμῆς 
στά λαμπρά παλληκάρια, νά πα-
ρουσιάσω τό παρόν κείμενον, 
κατόπιν τόσον ἐξ ἀφηγήσεων 
ἐπιζώντων ἀναπήρων πολέμου, 
ὅσον καί ἀπό ἔρευναν ἱστορικῶν 
γεγονότων, καταγεγραμμένων εἰς 
ἱστορικές ἀρχειακές πηγές.

Ἔτος 1940. Μήνας Ὀκτώβρι-
ος. Ἡμερομηνία 28η. Ἡ ἀποφράς 
ἐκείνη μέρα, κατά τήν ὁποίαν ὁ 
Ἰταλός Πρεσβευτής στήν Ἀθήνα 
Γκράτσι, στίς 3 ἡ ὥρα μετά τά 
μεσάνυχτα, χτύπησε τή πόρτα 
τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος 
Ἰωάννου Μεταξᾶ καί τοῦ ἐπέδω-
σε τό τελεσίγραφο, διά τοῦ ὁποί-
ου ἡ Ἰταλία ἀπαιτοῦσε, ἡ Ἑλλάδα 
νά παραδοθῆ εἰς τόν Ἰταλικόν 
Φασισμόν.

Ὁ Πρωθυπουργός ἀγέρωχος 
διάβασε τό κείμενο καί ἀπήντη-
σε: «Λοιπόν Πόλεμος». Στίς 3:30- 
4:00 πρωινή, κάλεσε ἀμέσως τήν 
πολιτικήν ἀρχήν, ἡ ὁποία ἀπε-
φάσισε τό ἡρωικό ἐκεῖνο ΟΧΙ, τό 
ὁποῖον ἐξηγγέλθη μέ τό πρῶτον 
πολεμικόν διάταγμα.

Τό συγκινητικόν εἶναι, ὅτι 
πρίν τό ὑπογράψει ὁ Πρωθυ-
πουργός, ἔκαμε τό σημεῖον τοῦ 
Σταυροῦ, τό ὁποῖον ἔκαμαν καί 
οἱ συνυπογράψαντες, ὁ Βασι-
λεύς Γεώργιος ὁ Β’, ὁ Στρατάρχης 
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Ἀλέξανδρος Παπάγος, οἱ Ὑπουρ-
γοί καί οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐνόπλων 
Δυνάμεων.

Εἶπε ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς κά-
μνοντας τό σημεῖον τοῦ Σταυ-
ροῦ: «Ὁ Θεός σῶζοι τήν Ἑλλάδα’». 
Ἐδῶ ὁ τύπος τοῦ ρήματος σῶζοι, 
μέ «οι» εἶναι ἐγκλίσεως εὐκτικῆς 
καί σημαίνει εἴθε νά σώζη-σώση ὁ 
Θεός τήν Ἑλλάδα. Καί τήν ἔσωσε 
καί τήν σώζει παρά τίς σύντομες 
καί μακροχρόνιες κατοχές.

Καί ἔγινε ἡ φωνή τοῦ λαοῦ διά 
τούς στρατιῶτες «ἐντολή». Καί 
ἡ ἐντολή ὄχι μόνον τοῦ λαοῦ, 
ἀλλά τῶν ἀναρίθμητων Ἑλλη-
νικῶν γενεῶν. Ἐντολή νά ὑπερα-
σπίσουν τά ἱερά καί τά ὅσια. Οἱ 
στρατιῶτες τοῦ 1940, ἐξετέλεσαν 
λαμπρά τήν ρητήν ἐντολήν τοῦ 
Ἔθνους μας. Καί ὄντως ἠκούσθη 
ἀπό τίς κορυφές τῶν χιονισμέ-

νων καί δυσπρόσιτων Ἀλβανικῶν 
βουνῶν.

Τήν 5:30 πρωινήν, μισή ὥρα 
πρό τῆς ἐκπνοῆς τοῦ Ἰταλικοῦ τε-
λεσιγράφου, τά ἰταλικά στρατεύ-
ματα εἰσβάλλουν στήν Ἑλλάδα.

Το πρῶτο πολεμικό ἀνακοι-
νωθέν: «Ἐδῶ Ραδιοφωνικός 
Σταθμός Ἀθηνῶν. Ἔκτατο ἀνα-
κοινωθέν. Ἡ Ἑλλάς ἀπό τῆς 6ης 
πρωινῆς σήμερον εὑρίσκεται εἰς 
ἐμπόλεμον κατάστασιν πρός Ἰτα-
λίαν. Αἱ Ἰταλικαί Στρατιωτικαί 
Δυνάμεις προσβάλλουν ἀπό τίς 
5:30 πρωινῆς τῆς σήμερον, ἡμέ-
τερα τμήματα προκαταλήψεων, 
τῆς Ἑλληνοαλβανικῆς μεθορί-
ου. Αἱ ἡμέτεραι Στρατιωτικαί Δυ-
νάμεις ἀμύνονται τοῦ Πατρίου 
ἐδάφους».

Γιά μιᾶς γενικός ξεσηκωμός. 
Τά γενναῖα Ἑλληνόπουλα ἀπο-
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χαιρετοῦν μάννα – πατέρα – 
ἀδέρφια - παπποῦδες καί μέσα 
σέ ἕνα εἶδος φρενίτιδος ζωγρα-
φισμένης στό πρόσωπό τους, καί 
τοῦτο ἀπό ἀγάπη καί τιμή γιά 
τήν Μάννα Ἑλλάδα, φεύγουν 
γιά τό μέτωπο. Δίνει ἡ μάννα 
σάν ἄλλη Σπαρτιάτισσα τήν εὐχή 
της. «Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ». Ἔτσι 
ἀδάκρυτη στάθηκε στό κατώφλι, 
ἕως ὅτου ὁ γιός της χάθηκε στή 
γωνιά τοῦ δρόμου.

Τά λιγοστά καμιόνια μεταφέ-
ρουν τά λαμπρά παλληκάρια στά 
διάφορα στρατόπεδα τῆς χώρας. 
Ἡ συγκέντρωσις γίνεται στόν Σι-
δηροδρομικόν Σταθμόν Ἀθήνας. 
Τά βαγόνια πολλά. Οἱ φαντά-
ροι μας ἀνεβαίνουν ἀκόμη καί 
στήν κορυφή τῶν βαγονιῶν, κρε-
μασμένοι σάν σταφύλια ἀπό τίς 
χειρολαβές. Πλῆθος κόσμου τούς 
ἀποχαιρετᾶ. Παπάδες καί καλό-
γεροι, ἀνάπηροι προηγούμενων 
πολέμων, μάννες μέ βυζανιάρι-
κα παιδιά στήν ἀγκαλιά. Ὁ συρ-
μός ξεκινᾶ. Τό σφύριγμά του, 
ἕνας πραγματικός παιάνας, καί 
τραβᾶ ἀγκομαχώντας ἐπάνω στίς 
παγωμένες ράγες γιά τό μέτωπο. 
Φθάνουν στά Ἑλληνοαλβανικά 
σύνορα.

Ἡ γαλανόλευκη νά κυματίζη. 
Ἡ σάλπιγγα νά παιανίζει ΘΟΥ-
ΡΙΟΥΣ’, «προχωρεῖτε –προχω-
ρεῖτε». Ἡ λόγχη νά ἀστράφτει. Ἡ 
ἰαχή «ΑΕΡΑ –ΑΕΡΑ», ἡ τραγου-
δίστρια τῆς ΝΙΚΗΣ, Σοφία Βέ-
μπω, μέσα στά χιονισμένα βουνά 
τῆς Ἀλβανίας, μέ τά τραγούδια 

της «παιδιά τῆς Ἑλλάδος παιδιά, 
πού σκληρά πολεμᾶτε πάνω στά 
βουνά»… ἐμψύχωνε τούς ἥρω-
ες τοῦ μετώπου. Οἱ ἀντριωμένες 
γυναῖκες Ἠπειρώτισσες λαβωμέ-
νες, μέ ματωμένα πόδια, νά κου-
βαλᾶνε στούς ὤμους τους κάσσες 
μέ πολεμοφόδια καί νά τραβᾶνε 
τά μουλάρια φορτωμένα, πού 
τά ἔφτανε μέχρι τή μέση τό χιό-
νι, στίς ἀπόκρημνες πλαγιές τῆς 
Πίνδου καί τοῦ Σμόλικα.

Ὁ Στρατιωτικός Ἱερέας μπρο-
στά ἐνθαρρύνει τούς φαντάρους, 
τούς εὐλογεῖ καί νά τούς μεταδί-
δει τήν Θείαν Κοινωνίαν, γιά νά 
παίρνουν δύναμη στόν σκληρόν 
ἀγώνα. Γράφει ἕνας φαντάρος: 
«Χριστούγεννα 1940. Εἰκόνισμα, 
ἡ εἰκόνα τῆς Ὑπερμάχου Στρα-
τηγοῦ. Καντήλι, ἕνα ἄδειο κου-
τί κονσέρβας μέ λίγο λάδι καί 
φυτίλι ἀπό βαμβάκι ἀτομικοῦ 
ἐπιδέσμου. Ἐκκλησία, ὁ σκοτει-
νός ἀχυρώνας μας. Στίς 3 ἡ ὥρα 
μετά τά μεσάνυχτα, στό ἁπαλό 
φῶς τοῦ καταυλισμοῦ μας, μέ 
τίς χλαῖνες στήν πλάτη, ἀφήνα-
με τίς ψυχές μας νά ψάλουν τήν 
Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας».

Συγκλονιστική ἡ ἡμερήσια δι-
αταγή τοῦ Ὑποστράτηγου Βασι-
λείου Βραχνοῦ: «Γενναῖοι μου 
Ἀξιωματικοί, Ὑπαξιωματικοί καί 
ὁπλίτες. Πλημμυρισμένος ἀπό 
συγκίνηση, ἀλλά μέ θαυμασμό, 
καί μέ ὑπερηφάνεια μεγάλην, 
ἀπευθύνομαι σέ σᾶς, τούς ἥρω-
ας τῆς Τρεμπεσίνας, τοῦ Κιά-
φε Λούσιτ, τοῦ ὑψώματος τοῦ 
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731, σᾶς στέλνω θερμόν χαιρετι-
σμόν, ἐξ ὀνόματος τῆς Πατρίδος, 
καί εὔχομαι ἀπό καρδιᾶς ὅπως 
ἡ νίκη στεφανώνει πάντοτε τό 
ἔνδοξο μέτωπό σας». 

Σύμβολον καί φωτεινόν ὁρό-
σημον τῆς Ἑλληνίδας Μάννας 
τοῦ ἔπους τοῦ 1940 – 41, στά-
θηκαν καί θά στέκονται ἐσαεί τά 
λόγια μίας δεύτερης Μπουμπου-
λίνας, τά ὁποῖα αὐτούσια πα-
ραθέτω, τῆς Κυπαρισσιώτισσας 
ὑπερπολύτεκνης χήρας μάννας 
(9 ἀγόρια καί 1 κόρης) Ἑλένης 
Ἰωάν. Ἰωαννίδου: 

«Πρός 
Τόν Πρόεδρον τῆς 

Κυβερνήσεως
Κύριον Ἀλέξανδρον Κορυζήν.

Ὁ υἱός μου Εὐάγγελος Ἰ. Ἰωαν-
νίδης ἀπωλέσθη εἰς τάς ἐπιχειρή-
σεις τῆς Κλεισούρας. Παρήγγειλα 
εἰς τούς τέσσαρας ἤδη ὑπηρε-
τοῦντας υἱούς μου, Χρίστον, Κώ-
σταν, Γεώργιον καί Νίκον Ἰ. 
Ἰωννίδην, νά ἐκδικηθῶσι τόν θά-
νατον τοῦ ἀδελφοῦ των. 

Κρατῶ εἰς ἐφεδρείαν ἄλλους 
τέσσαρας Πάνον, Ἀθανάσιον, 
Γρηγόριον καί Μελέτιον Ἰ. Ἰω-
αννίδην, κλάσεων 1917 καί 
νεωτέρων.

Παρακαλῶ, κληθῶσιν ὀνομα-
στικῶς καί οὗτοι εἰς πᾶσαν πε-
ρίπτωσιν ἀνάγκης τῆς Πατρίδος, 
ἤ τυχόν ἀπωλείας ἑτέρου τέκνου 
μου πρός ἐκδίκησιν ἐχθροῦ.

Γνωρίσατε Βασιλέα μας ὅτι 
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ὕστατον ἐπιφώνημα θέλει εἶναι 
«Ζήτω ἡ πατρίς!». 

ΕΛΕΝΗ Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, Κυπα-
ρισσία, 2 Φεβρουαρίου 1941».

Ἕνα δεύτερον συγκλονιστικόν 
παράδειγμα πρός μίμησιν εἶναι 
τό παράδειγμα ἑνός «Λεβεντόγε-
ρου- Γεροέλληνα»! Μᾶς τό παρα-
δίδει ὁ γνωστός λογοτέχνης καί 
Ἀκαδημαϊκός Στρατής Μυριβή-
λης (Σταματόπουλος) ὁ ὁποῖος τό 
1960 ἐξεφώνησε στήν Ἀκαδημία 
Ἀθηνῶν τόν Πανηγυρικό Λόγο 
γιά τό ἔπος τοῦ 1940. Τό «κορυ-
φαῖο» αὐτό περιστατικό τοῦ τό 
διηγήθηκε γνωστός του ἰατρός 
τοῦ Ε.Ε.Σ. καί εἶναι τό ἑπόμενο. 
«...Εἶχε ὀργανωθῆ κατά τή διάρ-
κεια τοῦ Ἀγώνα Ὑπηρεσία Μεταγ-
γίσεως Αἵματος ἀπ΄ τόν Ἑλληνικό 
Ἐρυθρό Σταυρό. Ὁ κόσμος ἔκα-
νε κάθε μέρα οὐρά γιά νά δώσει 
τό αἷμα του γιά τούς τραυματίες 
μας. Ἦταν ἐκεῖ νέοι, κοπέλες, γυ-
ναῖκες, μαθητές, παιδιά πού πε-
ρίμεναν τή σειρά τους. Μία μέρα 
λοιπόν στή σειρά τῶν αἱμοδοτῶν 
πού περίμεναν στεκόταν καί ἕνα 
γεροντάκι. -Ἐσύ, παππούλη, τί 
θέλεις ἐδῶ; Τοῦ εἶπε ἐνοχλημέ-
νος ὁ γιατρός. -Ἦρθα κι ἐγώ, για-
τρέ, νά δώσω αἷμα. Ὁ γιατρός 
τόν κοίταξε μέ ἀπορία, ἀλλά καί 
συγκίνηση. Ὁ γέρος παρεξήγησε 
τό δισταγμό του καί πρόσθεσε 
μέ ζωηρή φωνή: -Μή μέ βλέπεις 
ἔτσι γιατρέ! Εἶμαι γέρος, μά τό 
αἷμα μου εἶναι καθαρό καί ἀκό-
μα ποτές δέν ἀρρώστησα. Εἶχα 
τρεῖς γιούς. Σκοτώθηκαν καί οἱ 

τρεῖς ἐκεῖ ἐπάνω. Χαλάλι τῆς Πα-
τρίδας! Ὅμως μοῦ εἶπαν, πώς οἱ 
δύο πῆγαν ἀπό αἱμορραγία. Λοι-
πόν, εἶπα στή γυναίκα μου, θά 
‘ναι κι ἄλλοι πατεράδες, πού 
μπορεῖ νά χάσουν τά παλληκά-
ρια τους, γιατί δέν θά ἔχουν οἱ 
γιατροί αἷμα νά τούς δώσουν. Νά 
πάω νά δώσω κι ἐγώ τό δικό μου. 
-Ἄντε, πήγαινε, γέρο, μοῦ εἶπε, κι 
ἄς εἶναι γιά τήν ψυχή τῶν παι-
διῶν μας. Κι ἐγώ σηκώθηκα καί 
ἦρθα»! Ὁ ἴδιος ὁ Μυριβήλης σχο-
λιάζει: «Αὐτά δέν εἶναι ἱστορίες. 
Εἶναι Συναξάρια. Εἶναι βίοι Ἁγί-
ων. Δέν εἶναι μόνον ἡ ἀρετή τῆς 
ἀνδρείας. Γιατί ἀνδρείους μπορεῖ 
νά βγάζει κάθε πατρίδα. Ἁγίους 
μόνο ἡ Ἑλλάδα».

Μοναδικό ἱστορικό φαινό-
μενο ὑπῆρξε καί ἡ «αὐθόρμητη 
αὐτοσυστράτευση» τῶν Ἑλληνί-
δων γυναικῶν. Ἦταν οἱ «ἐθελό-
ντριες στρατευμένες γυναῖκες» 
πού ὑπηρέτησαν ὡς ἐθελόντριες 
νοσοκόμες τούς τραυματίες στά 
ὀρεινά χειρουργεῖα καί τά πρό-
χειρα Νοσοκομεῖα. Ἦταν καί οἱ 
ἄλλες γυναῖκες πίσω στήν πο-
νεμένη καί πληγωμένη Ἑλλάδα, 
πού ἔπλεκαν ὁλημερίς καί ὁλο-
νυχτίς κάλτσες καί φανέλες μάλ-
λινες γιά τούς φαντάρους, νά 
ζεστάνουν τά πόδια τους καί τά 
κορμιά τους, πού ἦταν χωμένα 
μέσα στό χιόνι καί ὁ βοριάς πού 
ξύριζε τά πρόσωπά τους.

Πρώτη καί πρωτοστατοῦσα 
στόν Ἀγώνα ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος. Τήν 31ην Ὀκτωβρίου ἡ 
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Ἱερά Σύνοδος, ὑπό τήν Προεδρί-
αν τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου 
Χρυσάνθου Φιλιππίδη (πρώ-
ην Μητροπολίτου Τραπεζού-
ντας), ἵδρυσε τήν «ΠΡΟΝΟΙΑΝ 
ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ» γιά 
τήν περίθαλψιν καί πάσης φύ-
σεως βοήθειαν τῶν οἰκογενειῶν 
τῶν ὁποίων τά μέλη των ἐκλή-
θησαν εἰς Ἐπιστράτευσιν. Ἐπίσης 
συνέστησε ἐπιτροπές «ΕΡΑΝΟΥ», 
ὡς καί «μαθητικά συσσίτια», τά 
ὁποῖα συνεχίστηκαν κατά τήν 
Κατοχή, τά ὁποῖα δυστυχῶς ἐπα-
ναλειτουργοῦν καί σήμερα στήν 
μεθοδευμένη οἰκονομική κρί-
ση, μᾶλλον δέ κρίση θεσμῶν καί 
ἀξιῶν, σέ μία Δεύτερη Κατοχή, 
πού βιώνει ὁ ἑλληνικός λαός. 
Ἐπίσης τῇ προνοίᾳ τοῦ Ἀρχιεπι-

σκόπου Χρυσάνθου, καί πολλῶν 
ἄλλων κληρικῶν, ἐστάλησαν εἰδι-
κά δέματα μέ εἰκόνες τῆς Παναγί-
ας, στίς ὁποῖες ὀπισθογραφόταν: 
«ΝΙΚΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΕΠΗΝ 
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ». Οἱ φαντάροι 
μας τήν ἔφερον τήν εἰκόνα εἰς 
τήν τσέπην τῶν χιτωνίων τους, 
δίπλα στήν καρδιά τους, ὡς φυ-
λακτό, ὁδηγό καί προστασία. Ὡς 
ἐπίσης καί μικροῦ σχήματος μι-
κρόν Ἱερόν Εὐαγγέλιον. Ἀναφέ-
ρεται μάλιστα συγκλονιστικό 
περιστατικό. Ἐχθρικό βλῆμα χτύ-
πησε Ἕλληνα στρατιώτη στό μέ-
ρος τῆς καρδιᾶς, ἀλλά τό μικρόν 
Ἱερόν Εὐαγγέλιον τό κράτησε 
ἀνενέργητο καί ἁπλῶς καρφώ-
θηκε στό ἐξώφυλλο (Ἑλληνορθό-
δοξη οἰκογένεια, τόμ. 130, ἔτος 
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2010).
Ὁ κορυφαῖος δημοσιογράφος, 

λογοτέχνης, ἱστορικός καί Ἀκα-
δημαϊκός Σπύρος Μελᾶς (1883-
1966) γράφει γιά τήν Ὑπεραγίαν 
Θεοτόκον ὡς Προστάτιδα καί 
Σκέπη τῶν στρατιωτῶν μας στό 
Μέτωπο: «Ὁ φαντάρος πίστευε 
στήν Παναγία. Εἶναι ἡ μόνη γυ-
ναικεία μορφή πού κυριαρχεῖ σέ 
χιλιάδες εἰκονίτσες στό μέτωπο. 
Στίς δύσκολες στιγμές φέρουν τό 
χέρι τους στό στῆθος καί ἀγγί-
ζουν αὐτό τό φυλαχτό, μέ ἐνδό-
μυχη παράκληση νά κάνει τό 
θαῦμα της. Καί εἶναι τόσο καλή, 
πού δέ τό παραλείπει ποτέ». Γιά 
τό ἐπιτελεσθέν «ΘΑΥΜΑ τοῦ 
1940», ἡ Ἱερά Σύνοδος, τό ἔτος 
1952, ὅρισε τήν μετάθεσιν τῆς 
Θεομητορικῆς Ἑορτῆς τῆς Ἁγί-
ας Σκέπης, ἀπό τήν 1ην Ὀκτω-
βρίου εἰς τήν 28ην Ὀκτωβρίου, 
νά συνεορτάζεται μέ τό ἔπος τοῦ 
1940-1941.

Αὐτοί οἱ ἥρωες καί Ἐθνομάρ-
τυρες τοῦ 40 εἶχαν τά ἀκατα-
μάχητα ὄπλα τῆς ἀκραιφνοῦς 
Ὀρθοδόξου πίστεως. Αὐτοί οἱ 
ἥρωες ἀποτελοῦν τούς κρίκους 
μίας ἀτελείωτης ἁλυσίδας, τῆς 
ἑκατόμβης τῶν θυμάτων τῆς 
Γερμανικῆς Κατοχῆς.

Δυστυχῶς, ὅταν ἔφθασε τό τέ-
λος μίας ἐποποΐας, τοῦ 1940, τόν 
Ἀπρίλιον τοῦ 1941, ἔγινε ἡ συ-
νέχεια τῆς Γερμανικῆς ἐπιθέσεως. 
Καί πάλι οἱ ἥρωες τῆς Ἀλβανί-
ας χτύπησαν τήν πολεμικήν μη-
χανήν τοῦ Χίτλερ. Οἱ φαντάροι 

μας ὡς λέοντες, ὑπεραμύνθη-
καν στά ὀχυρά του ΡΟΥΠΕΛ. Δέν 
ἄντεξαν περισσότερο, μία θρά-
κα Ἕλληνες σέ μία ἐξοπλισμένη 
πλήρως πολεμική μηχανή. Ἑπό-
μενον ἦτο ἡ ἐπέλασις τῶν Γερμα-
νικῶν κατακτητῶν.

Ὁ Νόμος παλαιόθεν ὁρίζει: 
«Πᾶσα πόλις ἤ χώρα, ἥ ἤθελε 
κυριευθεῖ ὑπό ἐχθροῦ καί κατα-
κτηθεῖ ὑπ’ αὐτοῦ, ἀπαγορεύεται 
ρητῶς εἰς τόν ἐχθρόν νά σπιλώση 
καί νά ἀσεβήση, μέ καθ’ οἱονδή-
ποτε τρόπον, τά μνημεῖα τέχνης 
καί τά Ἐκκλησιαστικά ἱδρύμα-
τα». Τουναντίον οἱ ΝΑΖΙ κατα-
κτηταί ἔσπειραν τόν ὄλεθρον, 
ἀκόμη βομβαρδίζοντας καί τόν 
ἀρχαῖον Πολιτισμόν τῆς Ἑλλάδος 
(Ἀκρόπολις).

«Οἱ ἐχθροί ἐπεδίωκαν τήν 
ὑποδούλωσιν ἑνός λαοῦ, ἐκ τοῦ 
ὁποίου ἐπήγασεν ὁ Πολιτισμός, 
καί ὁ λαός αὐτός οὐδέν ἕτερον 
ἐζήτει, εἰ μή ὅπως ζήση ἐλεύθε-
ρος, εἰς τήν γωνίαν τῆς γῆς, πού 
ἐξησφάλησεν εἰς τοῦτο τό αἷμα 
τῶν προγόνων του». Αὐτά ἔγρα-
ψε τήν 14/03/1941 ὁ Ἀντιστράτη-
γος Ἰωάννης Πίτσικας.

Τέσσερα χρόνια πικρῆς σκλα-
βιᾶς. Χρόνια ματωμένα. Πεῖνα. 
Ψεῖρες. Βομβαρδισμοί. Ἐξαθλίω-
σις. Κατατρεγμός. Μπλόκα. Ἀγχό-
νες. Τόποι ἐκτελέσεως. Χιλιάδες 
σκελετωμένα καί ἀποστεωμένα 
κορμιά. Χιλιάδες τά ἀνθρώπινα 
πτώματα ἀπό τήν πείνα, νά φορ-
τώνονται στά δίτροχα καρότσια, 
στά κάρα, στά λίγα καμιόνια καί 
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νά θάπτονται σέ ὁμαδικούς τά-
φους στήν Ἀθήνα. Τά χώμα-
τα τῆς Ἑλλάδος γεμάτα αἵματα 
ἐκτελεσθέντων πατριωτῶν. 

Ὡς σύμβολον τῆς Ναζιστικῆς 
θηριωδίας θά εἶναι τό ΟΛΟΚΑΥ-
ΤΩΜΑ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. Εἶναι 
ἡ ἀποφράς ἐκείνη ἡμέρα τῆς 13ης 
Δεκεμβρίου 1943. Μία ἡμερομη-
νία κατά τήν ὁποία συνετελέσθη 
ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα ἐγκλήμα-
τα τῆς ἀνθρωπότητος, μέ περισ-
σότερους ἀπό 700 νεκρούς, ὅλος 
ὁ ἀντρικός πληθυσμός. Ἀπό 70 
σπίτια τῶν Καλαβρύτων, τά 65 
λεηλατήθηκαν καί πυρπολήθη-
καν. Στίς 13 Δεκεμβρίου τό πρωί, 
οἱ ΝΑΖΙ κτύπησαν τίς καμπά-
νες τῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ χωριοῦ, 
καί ἔδωσαν ἐντολή νά συγκε-
ντρωθοῦν ὅλοι οἱ κάτοικοι στό 
Σχολεῖο. Ἐκεῖ ἄρχισε ὁ διαχωρι-
σμός. Ὁδήγησαν τούς Ἄνδρες καί 
τά ἀμούστακα παιδιά στή ράχη 
τοῦ ΚΑΠΠΗ, τά δέ γυναικόπαι-
δα μέ τά βυζανιάρικα στήν ἀγκα-
λιά στό Σχολεῖο. Σέ λίγο ἀπό τό 
Ξενοδοχεῖο «Μέγας Ἀλέξανδρος», 
μέ φωτοβολίδες δόθηκε τό σύν-
θημα τῆς ἐκτελέσεως τῶν συλ-
ληφθέντων. Ἔπεσαν τά κορμιά 
τῶν ἀθώων ἀνθρώπων, ἀφοῦ 
πρῶτα ἔκαναν τόν Σταυρό τους 
καί ἔψαλαν τόν ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ 
ΥΜΝΟ. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, 
οἱ ἔγκλειστοι μέσα στό Σχολεῖο, 
μάννες, ἀδελφές, μικρά παιδιά, 
ζοῦσαν τίς δικές τους στιγμές 
τρόμου, βλέποντας τίς φλόγες 
νά ζώνουν τό Σχολεῖο. Κάποιες 

ἀντρογυναῖκες (ὅπως τίς λέγανε), 
ἔσπασαν τίς πόρτες καί τά παρά-
θυρα καί κατάφεραν νά φύγουν. 
Οἱ ὑπόλοιποι ἀπετεφρώθη-
σαν. Συγκλονιστική ἡ μαρτυρία 
ἐπιζῶντος: «Βρῆκαν τήν μάννα 
καμμένη μέ τό μωρό δίπλα της, 
νά προσπαθεῖ νά πιῆ λίγο γάλα 
ἀπό τό στῆθος τῆς καμμένης μά-
νας του».

Στήν ἱστορική Τριπολιτσά 
ἐκτελέστηκαν ἀπό τούς ΝΑΖΙ 
350 στόν Ἁϊ Νικόλα, 11 ἀπηγχο-
νίθηκαν στά μπαλκόνια τῆς ὁδοῦ 
Ταξιαρχῶν και 40 στόν Ἅγιο Θα-
νάση, τόν Γενάρη τοῦ 1944.

Μακρύς ὁ κατάλογος τῶν 
ἀθώων θυμάτων, πάντα διαχρο-
νικός, εἰδικά σήμερα γιά νά φι-
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μώση τά στόματα τῆς Γερμανίας, 
Μέρκελ – ΔΝΤ – ΤΡΟΙΚΑ - ΣΟΪ-
ΜΠΛΕ, καί νά ἀνακόψει τά δο-
λοφονικά τους σχέδια κατά τῆς 
Ἑλλάδος.
29/12/1942: 45 Ἕλληνες ἐκτε-
λοῦνται ὡς ὅμηροι στίς φυλακές 
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Θεσσαλονίκης.
● 19/04/1943: Οἱ ΝΑΖΙ καταστρέ-
φουν τήν Καρυά Ἑλλασῶνος.
● 18/08/1943: Τό μεγάλο κομ-
βόϊ μέ Ἑβραίους φτάνει στό Ἄου-
σβιτς (στά κρεματόρια).
● 29/09/1943: Ἡ Γερμανική ἀε-
ροπορία βυθίζει τό Ἑλληνικό 
Ἀντιτορπηλικό ΟΛΓΑ’ στό λι-
μάνι Πόρτο Λακκί, 72 Ἀξιωμα-
τικοί, Ὑπαξιωματικοί καί Ναῦτες 
χάνονται.
● 07/09/1944: Μέ φωτιά οἱ ΝΑΖΙ 
καταστρέφουν τό Καρπενήσι.
● 13/10/1943: ΟΙ ΝΑΖΙ κατα-
στρέφουν τό χωριό ΚΡΑΝΙΑ 
ΟΛΥΜΠΟΥ.
● 08/12/1943: Ἐκτελοῦνται 10 
Καλόγεροι στήν Ἱερά Μονή Μέγα 

Σπηλαίου.
● 14/12/1943: 5 Μοναχοί 
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας, 
ἐκτελοῦνται.
● 11/12/1943: ΝΑΖΙ καταστρέ-
φουν τό χωριό Σύχη Κρήτης, 20 
νεκροί.
● 11/01/1944: Βομβαρδίζεται ἀπό 
τήν RAF ὁ Πειραιᾶς.
● 03/03/1944: Ἐκτελοῦνται στή 
Θεσσαλονίκη 60 Ἕλληνες.
● 05/04/1944: Καταστρέφεται τό 
χωριό Κλεισούρα Καστοριᾶς καί 
δολοφονοῦνται 270 κάτοικοι.
● 01/05/1944: Ἐκτελοῦνται 200 
πατριῶτες στήν Καισαριανή 
Ἀττικῆς.
● 03/05/1944: 50 ὅμηροι ἐκτε-
λοῦνται εἰς τό στρατόπεδον 
Χαϊδαρίου.
● 03/06/1944: Ἐκτελοῦνται 9 
πρόκριτοι Ἡρακλείου Κρήτης.
● 10/06/1944: Καταστρέφεται 
ὁλοσχερῶς τό Δίστομο ἀπό τούς 
ΝΑΖΙ.
● 31/05/1944: Ἀπαγχονίζονται 
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40 πατριῶτες στό Δοσόλοφο 
Φαρσάλων.
● 21/07/1944: Ἀπαγχονίζονται 54 
πατριῶτες στό Χαρβάτι Ἀττικῆς.
● 23/07/1944: Ἐκτελοῦνται 14 
πατριῶτες στήν Νέα Εὐκαρπία 
Θεσσαλονίκης.
● 13/08/1944: Μεγάλο μπλόκο 
τῶν ΝΑΖΙ στήν Κοκκινιά. Ἐκτε-
λοῦνται 138 πατριῶτες.
● 13/08/1944: Καταστρέφονται 
τά Ἀνώγεια Κρήτης.
● 15/08/1944: Μεγάλο μπλόκο 
τῶν Γερμανῶν «SS» σέ συνοικί-
ες τῶν Ἀθηνῶν. Συλλαμβάνονται 
3.500 χιλιάδες. Ἐκτελοῦνται 80.
● 21/08/1944: Ἐκτελοῦνται 169 
πατριῶτες στά χωριά τῆς Κρήτης.
● 01/09/1944: Ἐκτελοῦνται 67 

πατριῶτες στήν Καισαριανή καί 
στό Πυριτιδοποιεῖο.
● 02/09/1944: Οἱ ΝΑΖΙ καῖνε ζω-
ντανούς σέ φούρνους 178 κατοί-
κους στήν Θεσσαλονίκη.
● 05/09/1944: Ἐκτελοῦνται 50 
Ἕλληνες στήν Καισαριανή.
● 08/09/1944: Ἐκτελοῦνται στό 
Δαφνί 72 πατριῶτες, ἀνάμεσά 
τους ἡ ἡρωίδα τῆς Ἐθνικῆς Ἀντί-
στασης Λέλα Καραγιάννη.
● 14/09/1944: Οἱ ΝΑΖΙ πυρπο-
λοῦν τά Γιαννιτσά καί ἐκτελοῦν 
43 κατοίκους.
● 03/10/1944: Οἱ ΝΑΖΙ μετά τήν 
ἀποχώρησή τους ἀπό τήν Πελο-
πόννησο ἀνατινάζουν τή Διώρυ-
γα τῆς Κορίνθου.
● 09/10/1944: ΟΙ ΝΑΖΙ ἐκτελοῦν 
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85 Ἕλληνες στήν περιοχή Ὑμητ-
τοῦ Χαραυγῆς.
● 09/10/1944: ΟΙ ΝΑΖΙ βομβαρ-
δίζουν τήν Ἀθήνα 3 μέρες πρίν 
φύγουν ἀπό τήν πόλη, 6 νεκροί, 
20 τραυματίες.
● 09/05/1944: Στήν πλατεία τῶν 
Ὑψηλῶν Ἁλωνιῶν τῆς πόλεως 
τῶν Πατρῶν, οἱ ΝΑΖΙ ὁδήγησαν 
στήν ἀγχόνη 13 Πατρινούς. 
● 13/09/1943: Βυθίζεται στή 
Σκιάθο τό ὑποβρύχιο ΚΑΤΣΩ-
ΝΗΣ. Χάνονται 32 Ἕλληνες Ἀξι-
ωματικοί καί Ναῦτες.
● 26/11/1943: Ἐκτελοῦνται ἀπό 
τούς ΝΑΖΙ 118 Ἕλληνες πα-
τριῶτες στό Μονοδένδρι Σπάρτης.

Στις Βίγλες τῆς Μεγαλοπόλεως 
μεγάλος ἀριθμός ἐκτελεσθέντων, 
ὡς καί ἀλλαχοῦ τοῦ Σιδηροδρομι-
κοῦ Σταθμοῦ Ἀνδρίτσας Ἄργους, 
ἀπαγχονίζονται ἀπό τούς ΝΑΖΙ 
Ἕλληνες Πατριῶτες, κρεμουμέ-

νοι ἀπό τά πλατάνια. Ἄφθονον 
τό αἷμα τό ὁποῖον ἐχύθη. Τά δυ-
σπρόσιτα ὅρη, οἱ βράχοι, οἱ λόγ-
γοι, οἱ πεδιάδες τῆς γής μας, 
φέρουν ἀνά πᾶν βῆμα, μέχρις 
ἠμῶν τήν μακρινήν ἰαχήν ἡρώ-
ων ἀγωνιστῶν, ἡ ὁποία ὑψοῦται 
«ὡς ἐν μελωδικόν δοξαστικόν 
της ἐλευθερίας, βασική προϋπό-
θεση γιά τήν τιμήν καί τήν πρό-
οδον εἰς τήν ζωήν. 

Χιλιάδες, λοιπόν, τά ἀθῶα θύ-
ματα Ἑλλήνων πατριωτῶν. Χά-
ρις εἰς τούς ἡρωικούς προγόνους 
μας, κατορθώσαμε ἀνά τάς χιλιε-
τίας νά διατηρήσωμεν ΤΟ ΟΜΟ-
ΓΛΩΣΣΟΝ- ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ 
– ΤΟ ΟΜΟΤΡΟΠΟΝ. Ο ΘΟΥΡΙ-
ΟΣ τῶν θυσιασθέντων προγόνων 
μας εἶναι διαχρονικός καί λίαν 
ἐπίκαιρος: «Διά τοῦ Χριστοῦ τήν 
πίστιν τήν Ἁγίαν καί τῆς Πατρί-
δος τήν Ἐλευθερίαν, δι’ αὐτά τά 
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δύο πολεμῶ καί ἐάν δέν τά ἀπο-
κτήσω τί μέ ὠφελεῖ νά ζήσω».

Τό πνεῦμα τό Ἑλληνικό, τό 
πνεῦμα τῆς θυσίας, εἶναι ὁ πρω-
τεργάτης τῆς Ἀντιστάσεως τοῦ 
Ἑλληνικοῦ ΓΕΝΟΥΣ. Αὐτό τό 
πνεῦμα πού σήκωσε ἀπό τή 
σκλαβιά τό ΓΕΝΟΣ, γιά νά τό 
ξαναφέρει στήν Ἐθνική καί πο-
λιτική αὐτοτέλεια, ὀφείλει νά 
ἀφυπνισθῆ, νά γίνει σπινθηρο-
βόλο, καί νά ξεχυθῆ τό φῶς, τό 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΣ, το ὁποῖο θά 
φωτίση ὑπνότουσες καταστάσεις.

Εἶναι μέγα πράγμα νά 
φρονῶμεν καί νά αἰσθανόμεθα 
ὅτι ἔχομεν ρίζες, ὅτι ἰσχυροί καί 
ἱεροί δεσμοί μᾶς συνδέουν μέ τό 
παρελθόν, καί μέ τόν τόπο μας. 
Ὅτι εἴμεθα δαδοῦχοι ἑνός Ἱεροῦ 
Πυρός, τό ὁποῖον παρελάβαμεν 
παρά τῶν προγόνων μας, μέ τό 
χρέος νά τό παραδώσωμεν εἰς 
τάς ἐπερχομένας γενεάς.
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Ἕνας σημαντικός σταθμός 
στή ζωή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-
κου εἶναι τά Εἰσόδια, τά ὁποῖα ἡ 
Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν 21η 
Νοεμβρίου. Ἡ παράδοσις μᾶς ἀνα-
φέρει ὅτι ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα 
ἔλαβαν ἀπό τό Θεό ὡς ἀπάντη-
σιν τῶν προσευχῶν τους τήν Μα-
ρία. Ἐκεῖνοι μέ τή σειρά τους 
εἶχαν κάνει τάμα πρός τό Θεό καί 
ἐκπληροῦντες αὐτό, ὅταν ἡ Μα-
ρία ἔγινε τριῶν ἐτῶν, τήν ἔφεραν 
στό Ναό γιά νά τήν προσφέρουν 
ὡς εὐλαβικό ἀφιέρωμα. Ἡ Μαρία 
παρέμεινε στό Ναό δώδεκα ἔτη, 
μέ μοναδικό ἔργον της νά μελετᾶ, 
νά προσεύχεται καί νά ὑπηρετεῖ 

τό Ναό. Ἔζησε ζωή ἀγγελική καί 
ἔτσι ὁ Θεός ἐτοίμασε μέ τρόπο μο-
ναδικό ἐκείνην πού ἔμελε νά γίνει 
μητέρα τοῦ Μεσσία Χριστοῦ.

Ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θε-
οτόκου πανηγυρίζεται μέ μεγάλη 
κατάνυξι κάθε ἔτος στό Λεωνί-
διο Κυνουρίας, στό Ἱερό Μετόχι 
τῆς Παναγίας τῆς Ἑλώνης, ὅπου 
κατά παλαιόν ἔθος μεταφέρεται 
ἡ θαυματουργός εἰκόνα τῆς Θε-
οτόκου. Ἔτσι κι ἐφέτος, παραμο-
νή τῆς Ἑορτῆς, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Μαντινείας καί 
Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ καί 
οἱ προσκεκλημένοι ἐπ’ εὐκαιρίᾳ 
τῆς Ἑορτῆς Σεβασμιώτατοι Μη-

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
ΣΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
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τροπολίτες Ἄρτης κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ, 
Πειραιῶς καί Φαλήρου κ. ΣΕΡΑ-
ΦΕΙΜ καί Κηφισίας, Ἀμαρουσί-
ου καί Ὠρωποῦ κ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ, 
περί ὥραν 3:30 μ.μ., ὑποδέχθη-
σαν στήν εἴσοδο τῆς πόλεως τοῦ 
Λεωνιδίου, στό σημεῖο ὅπου εὑρί-
σκεται ὁ παλαιός μύλος τοῦ Λε-
ωνιδίου, τήν Ἱερά Εἰκόνα τῆς 
Παναγίας τῆς Ἑλώνης. Κληρι-
κοί καί πλῆθος πιστῶν ἀνέμεναν 
ἀπό ἐνωρίς τήν ἔλευσιν τῆς Εἰκό-
νος, τήν ὁποία μετέφερε ἐκ τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς ὁ Ἀρχιερατικῶς Ἐπί-
τροπος Λεωνιδίου Πρωτοπρεσβύ-
τερος Κωνσταντῖνος Κουρμπέλης 
καί Κληρικοί τῆς περιοχῆς.

Ἡ Εἰκόνα ἐλιτανεύθη ἐν 
πομπῇ ἕως τό Μετόχι τῆς Μονῆς 
ἐντός τοῦ Λεωνιδίου καί ἐν συ-
νεχείᾳ ἐψάλη Πανηγυρικός πο-
λυαρχιερατικός Ἑσπερινός μετά 
Θείου Κηρύγματος. Τό τέλος τοῦ 
Ἑσπερινοῦ ἀκολούθησε ὁ Μικρός 
Παρακλητικός Κανόνας πρός 
τήν Παναγία μας. Ἀνήμερα τῆς 
Ἑορτῆς, Σάββατο 21η Νοεμβρίου, 
ἐτελέσθη πολυαρχιερατική Θεία 
Λειτουργία, ὅπου ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ ἐτίμησε μέ τό Χρυσό 
Σταυρό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Μαντινείας καί Κυνουρίας καί 
τό ὀφφίκιον τοῦ Πρωτεκδίκου 
τόν κ. Γεώργιο Πέτρου γιά τήν 
ἐν γένει συμπαράστασί του πρός 
τό κοινωνικό καί φιλανθρωπικό 
ἔργο τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ὁ ἑορτασμός τῶν Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου ἐχαρακτηρίσθη ἀπό 
τήν εὐγενῆ ἀπόφασι τῆς Διοικού-
σης Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
νά διαθέσει κι ἐφέτος τό χρημα-

τικό ποσό τό ὁποῖο θά ἀναλο-
γοῦσε στήν καθιερωμένη ἑόρτια 
τράπεζα πρός ὅλους τούς παρευ-
ρισκομένους ὡς Ἐκπαιδευτικό Βο-
ήθημα πρός τούς ἀριστούχους 
μαθητές τοῦ Γυμνασίου, τοῦ Λυ-
κείου καί τοῦ ΕΠΑΛ Λεωνιδίου. 
Ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς μας 
Μητροπόλεως καί Ἐποπτεύων τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Ἑλώνης, Πανοσιολο-
γιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλη-
τος Ντούλιας, ἀπευθυνόμενος 
πρός τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς, τούς 
Ἱερεῖς καί τούς παρευρισκομένους 
Χριστιανούς εἶπε:

 «Σεβασμιώτατοι ἅγιοι 
Ἀρχιερεῖς, εὐλαβέστατοι Πατέ-
ρες καί ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 
κι ἐφέτος μᾶς σύναξε ἐδῶ στόν 
εὐλογημένο τόπο τῆς Τσακωνιᾶς, 
στό ἱστορικό καί πανέμορφο Λεω-
νίδιο, ἡ μεγάλη ἑορτή τῶν Εἰσοδί-
ων τῆς Θεοτόκου. Ἡ μητρική της 
ἀγάπη αἰώνες τώρα σκέπει, φρου-
ρεῖ καί φροντίζει ποικιλοτρόπως, 
μαζί μέ τόν Ἅγιο Νικόλαο τῆς 
Μονῆς Σίντζας καί τῆς Μονῆς 
Καρυᾶς, τόν τόπο τοῦτο. 

Μέ τήν Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων 
τῆς Θεοτόκου γινόμεθα μέτοχοι 
τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καί ταυτό-
χρονα προσκυνητές καί συνοδοι-
πόροι στό γεγονός τῆς μεταφορᾶς 
τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος της 
ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἑλώνης στό 
Μετόχι της καί τῆς λιτάνευσής 
της μέσα στό Λεωνίδιο γιά ἁγια-
σμό καί ἐνίσχυση ὅλων μας. 

Μήν ξεχνᾶμε ἀδελφοί μου ὅτι 
μέ τόν ἐρχομό τῆς Ἱερᾶς Εἰκό-
νος ἐδῶ, ἡ Παναγία μας μᾶς δεί-
χνει γιά ἄλλη μία φορά ὅτι ἐκείνη 
εἶναι ἡ ἐλπίδα μας, τό θάρρος καί 
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ἡ ἀπαντοχή μας, ἡ παρηγοριά 
μας, ἡ γλυκιά μας μάνα, ἡ προ-
στάτιδα στίς δυσκολίες μας καί 
στήν κρίση πού μαστίζει τή Χώρα 
μας. 

Τό Ἱερό Εὐαγγέλιο συχνά μᾶς 
διδάσκει ὅτι ζωή χωρίς προσφο-
ρά εἶναι ζωή χωρίς νόημα, ἀφοῦ 
ἡ προσφορά εἶναι ἀγάπη καί ἀγά-
πη εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Χωρίς Θεό 
στή ζωή μας εἴμεθα ζωντανοί νε-
κροί, ἐφήμερες ὑπάρξεις μέ ἡμε-
ρομηνία λήξης, χωρίς προοπτικές 
γιά αἰωνιότητα καί κατά χάριν 
μετοχή στή Θεία ζωή. 

Ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος μᾶς δι-
δάσκει μέ τρόπο συγκλονιστικό 
μέσα ἀπό ἕνα κείμενό του: «Ἀγά-
πησε τούς φτωχούς γιά ν’ ἀπο-
κτήσεις καί σύ δι’ αὐτῶν τό ἔλεος. 
Μή πλησιάσεις τούς φιλόνικους 

γιά νά μήν ἀναγκαστεῖς νά χάσεις 
τή γαλήνη σου. Μήν ἀηδιάζεις μέ 
τή δυσοσμία τῶν ἀρρώστων καί 
μάλιστα τῶν πτωχῶν, διότι ἔχεις 
κι ἐσύ σῶμα. Μήν ἐπιπλήξεις τούς 
θλιμμένους στήν καρδιά, γιά νά 
μή μαστιγωθεῖς μέ τό ραβδί τους 
καί ζητήσεις παρηγορητάς πού 
δέν θά εὕρεις. Μήν περιφρονή-
σεις τούς ἀκρωτηριασμένους, δι-
ότι στόν Ἅδη ὅλοι θά βαδίσωμε 
ἰσότιμα. Ἀγάπησε τούς ἁμαρτω-
λούς, μίσησε τά ἔργα τους, μή 
τυχόν καί σύ πειρασθεῖς μέ πα-
ρόμοια. Αὐτόν τόν τρόπο νά ἀκο-
λουθεῖς πάντοτε, τό νά εἶσαι 
δηλαδή εὐπροσήγορος καί πρός 
ὅλους μέ ἀγάπη ἀληθινή» (Ἰσαάκ 
Σύρος, Λόγος Ε΄, 37-39).

Ἡ ἀγάπη στό Θεό γίνεται ἀγά-
πη πρός τόν συνάνθρωπο. Αὐτό 
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εἶναι τό μήνυμα τῶν Πατέρων, 
τῆς ἀποστολῆς καί τῆς πίστης τῆς 
Ἐκκλησίας, ἀλλά ταυτόχρονα καί 
ἠθικό καθῆκον καί χρέος κάθε πι-
στοῦ ἀνθρώπου, εἰδικά σέ αὐτήν 
τήν τρομοκρατούμενη καί ἀβέ-
βαιη πολυπολιτισμική κοινωνία 
ποὺ ζοῦμε. 

Δυστυχῶς ὅμως, λόγῳ τῆς οἰκο-
νομικῆς κρίσης στήν ὁποία βυθί-
ζεται κάθε μέρα ὁ τόπος μας, ἡ 
Ἐκκλησία μας, τά Μοναστήρια 
μας, οἱ ἀβάσταχτοι φόροι καί τά 
μνημόνια φέρνουν σέ δύσκολη 
θέση ὅλους μας καί κυρίως ἔχουν 
ὡς ἀποτέλεσμα ὅλο καί παρισσό-
τεροι συνάνθρωποί μας νά εὑρί-
σκονται σέ μεγάλη ἀνάγκη ὑλική. 
Κάνοντας μία παρένθεση, ἂς θυ-
μηθοῦμε τό γνωμικό πού λέει 
«Ἡ καλοσύνη ὅταν μιλᾶς, δημι-
ουργεῖ ἐμπιστοσύνη. Ἡ καλοσύ-
νη ὅταν σκέφτεσαι, δημιουργεῖ 
βάθος. Ὅμως, ἡ καλοσύνη ὅταν 
δίνεις, δημιουργεῖ ἀγάπη». Ἔτσι 
κι ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά ἀδια-
φορήσουμε ἢ νά κλείσουμε τά 
μάτια μας μπροστά στή σημερι-
νή κατάσταση. Γι’ αὐτό ἡ τοπική 
μας Ἐκκλησία, χωρίς τυμπανο-
κρουσίες, μέ πρωτοπόρο τόν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, πού ἀγαπᾶ τόσο 
πολύ τήν Κυνουρία, μέ τούς 
εὐλαβέστατους Ἱερεῖς μας, μέ τά 
προπύργια τῆς Ὀρθοδοξίας μας, 
τά Μοναστήρια μας, μέ τούς Μο-
ναχούς καί τίς Μοναχές, μέ τήν 
εὐχή τῆς μακαριστῆς Γερόντισσας 
Παρθενίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἑλώ-
νης, ἡ ὁποία ἦταν ἄνθρωπος τῆς 
προσφορᾶς καί τῆς θυσίας, ἀλλά 
καί μέ τήν πολύτιμη συνδρομή 

κατοίκων τῆς Ἀρκαδίας, τῆς Λα-
κωνίας καί ἄλλων περιοχῶν, ἐνι-
σχύουμε ἐδῶ στήν περιοχή τοῦ 
Λεωνιδίου, πέρα ἀπό τό φιλαν-
θρωπικό ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖται στό 
κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας, 
τήν Τριπολιτσά, τούς ἀδελφούς 
μας πού πονοῦν καί ὑποφέρουν. 
Τούς ἐνισχύουμε ὑλικά καί πνευ-
ματικά μέ ἀληθινή ἀγάπη. 

Γιά πέμπτη συνεχόμενη χρο-
νιά, ἐδῶ στό Λεωνίδιο, μέ τήν 
οἰκονομική καί ὑλική βοήθεια 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἑλώνης, ἀντί γιά 
προσφορά γεύματος στούς ἐκλε-
κτούς προσκεκλημένους μας, καί 
μέ τήν εὐλογία καί προτροπή τοῦ 
Μητροπολίτου μας, θά διαθέσου-
με οἰκονομικό βοήθημα καί ἔπαι-
νο μέ τό ὄνομα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΣ 
ΔΩΡΕΑ στούς ἀριστούχους μαθη-
τές τοῦ Δημοτικοῦ, τοῦ Γυμνασί-
ου, τοῦ Λυκείου καί τοῦ ΕΠΑΛ 
Λεωνιδίου. Ὅπως προαναφέραμε, 
εἶναι ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη, ἡ ἐπι-
βράβευση καί τό ἐνδιαφέρον τῆς 
τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά τά 
παιδιά μας, πού εἶναι ἡ ἐλπίδα 
γιά τό μέλλον μας καί τά ὁποῖα 
βασανίζονται μαζί μέ τίς οἰκογέ-
νειές τους ἀπό τή μεγάλη κρίση 
στή Χώρα μας. 

Ἐδῶ ἂς προσθέσουμε ὅτι ἡ ἀγά-
πη τῆς Μητροπόλεώς μας καί τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Ἑλώνης ἐπιβεβαιώ-
νεται κι ἐφέτος μέ τήν διανομή 
ἐλαιολάδου, προϊόν προσφορᾶς 
ἀγάπης τῶν εὐλαβῶν προσκυ-
νητῶν κυρίως ἀπό τήν περιοχή 
τῆς Λακωνίας. Τούς εὐχαριστοῦμε 
θερμότατα διότι μᾶς ἔδωσαν κι 
ἐφέτος τή δυνατότητα, ὕστερα 
ἀπό τήν καλή διαχείριση τῆς Δια-
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χειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Μονῆς, 
νά προσφέρουμε σέ 110 οἰκογέ-
νειες τοῦ Δήμου Νότιας Κυνουρί-
ας, σέ ἄλλες 150 οἰκογένειες ἀπό 
ἄλλους Δήμους τῆς Περιφέρει-
ας, καθώς καί σέ ὅλα τά Ἱδρύμα-
τα τῆς Μητροπόλεώς μας, καί σέ 
Ἱδρύματα γειτονικῶν Μητροπόλε-
ων, 3.000 λίτρα ἐλαιολάδου. 

Ἐπίσης, καταφέραμε μέ τήν 
καθοδήγηση τοῦ Μητροπολίτου 
μας νά διατηρήσουμε τή λειτουρ-
γία τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότη-
τος Λεωνιδίου, παρά τίς μεγάλες 
δυσκολίες, χωρίς βοήθεια ἀπό κά-
ποιο δημόσιο ἢ δημοτικό φορέα, 
μέ ὑποστηρικτές ἀνθρώπους πού 
πολύ συχνά δέν ἀνήκουν καν 
στήν Περιφέρεια τοῦ Δήμου Νό-
τιας Κυνουρίας. Ἡ Ἀδελφότητα 
αὐτή στηρίζει τακτικά, προσφέ-
ροντας τρόφιμα καί εἴδη πρώτης 
ἀνάγκης, 154 ἄπορες οἰκογένειες 

τῆς περιοχῆς τοῦ Λεωνιδίου. 
Σεβασμιώτατε, κάποτε μοῦ 

εἴπατε «Κι ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, παδί 
μου, αἰσθανόμαστε πώς αὐτό πού 
κάνουμε εἶναι σταγόνα στόν ὠκε-
ανό. Εἶναι τό ἐλάχιστο πού μπο-
ροῦμε, διότι δυστυχῶς δέν ἔχουμε 
δυνατότητες». Σήμερα ὅμως Σε-
βασμιώτατε, τό μόνο σίγουρο καί 
ἀληθινό εἶναι ὅτι ὁ ὠκεανός θὰ 
ἦταν μικρότερος ἂν ἔλειπε αὐτή ἡ 
σταγόνα τῆς δικῆς σας ἀγάπης ὡς 
στοργικός πατέρας τῆς τοπικῆς 
μας Ἐκκλησίας, καί τῆς ἀγάπης 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἑλώνης. 

Ἂς εὐχηθοῦμε ἀγαπητοί μου 
ὅλοι μαζί, μέ τίς εὐχές τῶν ἁγί-
ων Ἀρχιερέων, νά εἶναι ὁρόση-
μο αὐτή ἡ ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τῶν 
Εἰσοδίων τῆς Παναγίας μας, ὡς 
ἡμέρα ἀγάπης καί προσφορᾶς γιά 
τήν τοπική μας κοινωνία καί ἂς 
συνθλιβοῦμε καί ἂς συμπάσχου-
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με μέ κάθε πονεμένο ἀδελφό μας 
προσεγγίζοντας τή χάρη τοῦ Θεοῦ 
μέσα ἀπό τήν ἄρνηση τοῦ ἑαυτοῦ 
μας καί τήν ἀποδοχή τοῦ θείου 
θελήματος μιμούμενοι τήν φι-
λανθρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ. 

Πρίν τελειώσουμε, θά ἤθελα 
νά εὐχαριστήσουμε τούς Διευθυ-
ντές τῶν Σχολείων τοῦ Λεωνιδί-
ου, τοῦ Δημοτικοῦ κ. Παναγιώτη 
Τσαγγούρη, τοῦ Γυμνασίου κ. 
Τριαντάφυλλο Δολιανίτη, τοῦ Γε-
νικοῦ Λυκείου κ. Ἑλένη Γολεγοῦ 
καί τοῦ ΕΠΑΛ κ. Θεόδωρο Ντε-
λόπουλο, καθώς καί ὅλους τούς 
Διδασκάλους καί Καθηγητές γιά 
τήν πολύτιμη βοήθειά τους σέ 
αὐτή τήν ἐλάχιστη προσπάθεια 
πού κάνουμε γιά τά παιδιά μας.

Σᾶς παρακαλοῦμε Σεβασμιώτα-
τε νά παραδώσετε ἐσεῖς τήν ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΟ ΔΩΡΕΑ, δηλαδή τό 

οἰκονομικό βοήθημα καί τό Εὐερ-
γετήριο Γράμμα σας σέ κάθε ἀρι-
στοῦχο μαθητή».

 Τά παιδιά πού ἐτιμήθησαν 
εἶναι: α) Ἀπό τό Δημοτικό Σχο-
λεῖο ἡ Γολεγοῦ Παναγιώτα-Στάμω 
τοῦ Ἀριστείδη, β) Ἀπό τό Γυμνά-
σιο ἡ Σαρρῆ Νικολέττα τοῦ Ἀθα-
νασίου, γ) Ἀπό τό Γενικό Λύκειο 
ἡ Μένη Ἀνθή τοῦ Χρήστου, καί 
δ) Ἀπό τό ΕΠΑΛ ἡ Λαγοδόντη Σο-
φία τοῦ Σπυρίδωνα. 

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λει-
τουργίας, κατά παλαιόν ἔθος, ἡ 
Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς 
Ἑλώνης ἐλιτανεύθη στούς δρό-
μους τῆς Πόλεως τοῦ Λεωνιδίου 
ἀπό τούς Ἀρχιερεῖς καί ὅλους τούς 
Κληρικούς τῆς περιοχῆς, ἐκπρο-
σώπους τῶν Ἀρχῶν τοῦ Τόπου 
μας καί τό πλῆθος τῶν προσκυ-
νητῶν πού ἐτίμησε τήν πανήγυρι.
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ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΙΩΝΙΟΥΣ ΜΟΝΑΣ

1. Μοναχή Παρθενία Πήλιουρα, 
Ἡγουμένη Ἱ. Μονῆς Ἑλώνης.

Τήν Κυριακή 27η Σεπτεμβρί-
ου  2015 ἡ Μοναχή Παρθενία 
Πήλιουρα (κατά κόσμον Αἰκα-
τερίνη), τοῦ Νικολάου καί τῆς 
Βενετίας, Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτό-
κου Ἑλώνης Κυνουρίας, παρέδω-
σε τήν ψυχή της στά χέρια τοῦ 
Θεοῦ. 

Ἡ Μακαριστή Γερόντισσα κα-
ταγόνταν ἀπό τό χωριό Κοσμᾶς 
τῆς Κυνουρίας. Ἐγεννήθη τό 
ἔτος 1932. Ἀπό πολύ μικρή ἡλι-
κία ἔστρεψε κάθε της ἐνδιαφέ-
ρον στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ 
καί ἐξέφρασε τήν ἐπιθυμία νά 
ἀφιερώση τή ζωή της στή μονα-
χική πολιτεία. Σέ ἡλικία 14 μό-
λις ἐτῶν, παραμερίζοντας κάθε 
ἀντίδρασι, προσῆλθε στήν Ἱερά 
Μονή τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σί-
ντζας Κυνουρίας. 

Ἐκεῖ ὑπέστη τήν μοναχική 
δοκιμασία καί ἐκάρη Μοναχή 
τήν 6ην Δεκεμβρίου 1953, κατά 
τήν πανήγυριν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. 
Τήν 14ην Δεκεμβρίου 1971, με-
τέβη μαζί μέ ἄλλες Μοναχές εἰς 
τήν Ἱερά Μονήν Ἑλώνης προ-
κειμένου αὐτή νά μετατραπῆ 
καί λειτουργήση ὡς γυναι-
κεία Μονή. Διηκόνησε τήν Ἱερά 
Μονή Ἑλώνης, κάτω ἀπό ἀντί-

ξοες συνθῆκες, μέ περισσό ζῆλο 
καί μέ ἀδιάκριτο ὑπακοή. Δια-
κρινόταν γιά τό φιλακόλουθο 
πνεῦμα της καί τήν ἀγάπη της 
στήν προσευχή. 

Τήν 20ην Νοεμβρίου 1980, 
ἐκάρη ὑπό τοῦ Μακαριστοῦ Μη-
τροπολίτου Μαντινείας καί Κυ-
νουρίας κυροῦ Θεοκλήτου Β΄ 
(Φιλιππαίου) Μεγαλόσχημος 
Μοναχή κατά τόν πανηγυρικό 
Ἑσπερινό τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου 
τῶν Εἰσοδίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
στό Λεωνίδιο. Τήν 12ην Μαΐ-
ου 1986 ἐξελέγη Ἡγουμένη τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Ἑλώνης. Ἡ ἀγάπη 
της καί ἡ ἁπλότητα τῆς ψυχῆς 
της, τό φιλάνθρωπο ἔργο της, 
κέρδιζαν κάθε ἄνθρωπο πού 
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περνοῦσε τήν πύλη τῆς Μονῆς. 
Ἡ ἀρετή της εἶναι κάτι πανθο-
μολογούμενο τόσο στήν Κυνου-
ρία ὅσο καί στήν Λακωνία. 

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς 
Μακαριστῆς Μοναχῆς Παρθενί-
ας ἐτελέσθη τή Δευτέρα 28η  Σε-
πτεμβρίου 2015 στήν Ἱερά Μονή 
Ἑλώνης ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Σπάρτης κ.ΕΥΣ-
ΤΑΘΙΟΥ, ὁ ὁποῖος ἐκπροσώπησε 
τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη 
μας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, ἀπουσίαζο-
ντος συνοδεύοντας τόν Μακαρι-
ώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἑλλάδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ 
στίς ἀκριτικές Μητροπόλεις τῆς 
Μακεδονίας καί τῆς Θράκης, καί 
Πατρῶν κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

2. Μοναχή Θεονύμφη Δελῆ
Τήν Πέμπτη, 5ην Νοεμβρίου 

2015, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ἡ Μο-
ναχή Θεονύμφη (κατά κόσμον 
Κων/να Δελῆ), ἀδελφή τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
Ἐπάνω Χρέπας. 

Ἡ μακαριστή Μοναχή Θεο-
νύμφη κατάγονταν ἀπό τό χω-
ριό Θεόκτιστο Γορτυνίας, ὅπου 
ἐγεννήθη τό ἔτος 1928. Τό 1954 
ἐγκαταβίωσε στήν Ἱερά Μονή 
Μαλεβῆς. Τήν 2αν Ἰουλίου 1957 
ἐκάρη Μεγαλόσχημος Μοναχή 
ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπο-

λίτου Μαντινείας καί Κυνουρί-
ας κυροῦ Γερμανοῦ Ρουμπάνη. 

Ἡ ἀδελφή Θεονύμφη στήρι-
ξε παντοιοτρόπως καί ἀγόγγυ-
στα τήν Ἱερά Μονή Μαλεβῆς σέ 
πολύ δύσκολες ἐποχές, μέ με-
γάλες στερήσεις καί δοκιμασίες. 
Τήν 25ην Μαΐου 2015 προσῆλθε 
στήν Ἱερά Μονή Ἐπάνω Χρέ-
πας μαζί μέ ἄλλες ἀδελφές ἐκ 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαλεβῆς, προ-
κειμένου νά συσταθῆ μόνιμος 
ἀδελφότητα. 

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς μα-
καριστῆς Μοναχῆς Θεονύμφης 
ἐτελέσθη τήν Παρασκευήν  6ην 
Νοεμβρίου 2015 στήν Ἱερά 
Μονή Ἐπάνω Χρέπας, συμπρο-
σευχομένων πλήθους Κληρικῶν, 
Μοναχῶν καί προσκυνητῶν.
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Τά σημαντικότερα γεγονότα 
τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, κατά 
τήν περίοδο πού περιλαμβάνει τό 
παρόν τεῦχος τοῦ ΑΛΙΕΩΣ, ἀπό 
τῆς 1ης Ὀκτωβρίου ἕως καί τῆς 
ἡμέρας τῆς συντάξεως τοῦ Περιο-
δικοῦ, εἶναι τά ἀκόλουθα:

ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤ-
ΣΑΣ. Μέ τήν παρουσία τοῦ 

Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. 
Προκόπη Παυλόπουλου πραγμα-
τοποιήθηκαν τήν Κυριακή 27η 
Σεπτεμβρίου οἱ ἑορταστικές ἐκδη-
λώσεις γιά τήν 194η ἐπέτειο τῆς 

Ἅλωσης τῆς Τριπολιτσᾶς ἀπό τόν 
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη καί τούς 
ἐπαναστατημένους Ἕλληνες, στίς 
23 Σεπτεμβρίου 1821, σηματοδο-
τώντας τήν ἀπαρχή τοῦ νεώτερου 
Ἑλληνικοῦ κράτους.

Τό πρωί ἐτελέσθη στόν Μη-
τροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγί-
ου Βασιλείου Τριπόλεως ἐπίσημος 
Δοξολογία, προεξάρχοντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Μεσσηνίας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ. 
Στήν Δοξολογία παρέστησαν ὁ 
Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. 
Προκόπης Παυλόπουλος, ὁ Ὑφυ-
πουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ 
κ. Τέρενς Κουίκ, ὡς ἐκπρόσωπος 
τῆς Κυβερνήσεως, Βουλευτές, καί 
ἐκπρόσωποι τῶν Τοπικῶν, Στρα-
τιωτικῶν καί Δικαστικῶν Ἀρχῶν 
τῆς Πόλεως, τοῦ Νομοῦ καί τῆς 
Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ὁ καθηγητής Νεώτερης καί 
Σύγχρονης Ἱστορίας τοῦ Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου, κ. Ἀθα-
νάσιος Χρήστου, πού ἐκφώνησε 
τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας, ὑπο-
γράμμισε ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης στήν ὁμιλία του 
πρός τήν νεολαία τῶν Ἀθηνῶν 
στήν Πνύκα, ἦταν αὐτός πού ἔδω-
σε τό στίγμα τοῦ ἀπελευθερωτι-
κοῦ ἀγώνα, λέγοντας οὐσιαστικά 

X Ρ Ο Ν Ι Κ Α
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ὅτι ἡ ἐπανάστασις ξεκίνησε ἀπό 
τήν ἄσβεστο φλόγα τῶν Ἑλλή-
νων γιά ἐλευθερία. Προσέθεσε ὅτι 
ὁ Κολοκοτρώνης εἶναι ὁ ταλαι-
πωρημένος ἀγωνιστής τοῦ ἀγώ-
να καί τόνισε πώς μόνος αὐτός 
ὄρθωσε τό ἀνάστημά του γιά νά 
πείσει τούς λοιπούς ἀγωνιστές καί 
τό λαό νά ξεσηκωθοῦν ἐνάντια 
στήν Ὀθωμανική αὐτοκρατορία, 
ὑπογραμμίζοντας ταυτόχρονα 
τήν σπουδαιότητα τῆς ἀπελευθε-
ρώσεως τῆς Τριπόλεως στήν ἔκβα-
σι τοῦ ἀγώνα. 

Τήν 1η Ὀκτωβρίου, πανη-
γύρισε ἡ ἱστορική Μονή τῆς 

Παναγίας τῆς Γοργοεπηκόου, κτι-
σμένη στούς πρόποδες τοῦ Γουλᾶ, 
παραφυάδος τοῦ Ὄρους Ἀρτεμισί-
ου, καί πάνω ἀπό τό χωριό Νε-
στάνη Μαντινείας. Ἡ Μονή ἔχει 
ὡς κύρια ἑορτή τήν Κοίμησι τῆς 
Θεοτόκου τήν 15η Αὐγούστου, 
ὅμως ἀπό παλαιοτάτων χρόνων 
ἡ θαυματουργός Εἰκόνα τῆς Πα-
ναγίας, ἐφέστιος εἰκών τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς, ἐπωνομάσθη Γοργοεπήκο-
ος διότι Ἐκείνη γοργά ἐπακούει 
τίς προσευχές τοῦ πιστοῦ προσκυ-
νητοῦ της καί τό ὂνομα αὐτό φέ-
ρει καί ἡ Μονή. 

Τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς ἐτε-
λέσθη πανηγυρικός Ἑσπερινός 
μετ’ Ἀρτοκλασίας στό Καθολικό 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀπό τούς Πατέ-
ρες τῆς Μονῆς, ἐνῶ τήν κυριώνυ-
μο ἡμέρα ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία 
τοῦ Ὄρθρου καί ἡ Θεία Λειτουρ-
γία. Στόν ἑορτασμό μετεῖχαν 
Κληρικοί τῆς περιοχῆς καί τῆς 

Τριπόλεως καί πλῆθος εὐλαβῶν 
προσκυνητῶν.

Ἐπίσης, στήν Τρίπολι λαμπρῶς 
ἑόρτασε τό Παρεκκλήσιο τῆς Πα-
ναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου στό κέ-
ντρο τῆς Πόλεως. 

Τήν 2α Ὀκτωβρίου, ἐπί τῇ 
ἐνάρξει  τῆς νέας δικαστικῆς 

περιόδου καί ἐν ὄψει τῆς ἐπικει-
μένης ἑορτῆς τοῦ Προστάτου τῶν 
Δικαστικῶν Λειτουργῶν,  τοῦ Ἱε-
ρομάρτυρος Ἁγίου Διονυσίου τοῦ 
Ἀρεοπαγίτου, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ 
Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ἐτέ-
λεσε τό πρωί τῆς ἡμέρας αὐτῆς 
τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγια-
σμοῦ στὸ Πρωτοδικεῖο Τριπόλε-
ως. Στήν Ἀκολουθία παρέστησαν 
ἡ Πρόεδρος τοῦ Πρωτοδικείου, οἱ 
Δικαστές, ὁ Εἰσαγγελεύς, ὁ Πρόε-
δρος,  τά Μέλη τοῦ Δικηγορικοῦ 
Συλλόγου Τριπόλεως καί οἱ δικα-
στικοί ὑπάλληλοι.

Τήν 3η Ὀκτωβρίου, πανηγύ-
ρισε ὁ Ἱερός Ναός  τοῦ Ἁγί-

ου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, 
προστάτου τῶν Δικαστικῶν, πού 
εὑρίσκεται στή θέσι «Ἄλσος Θέμι-
δος» στό 2ο χιλ. ἐπί τῆς ἐπαρχι-
ακῆς ὁδοῦ Τριπόλεως – Συλίμνας. 
Τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς, Πα-
ρασκευή 2α Ὀκτωβρίου 2015 καί 
περί ὥρα 6.00 μ.μ., ἐψάλει ὁ Μέ-
γας  Πανηγυρικός Ἑσπερινός 
μετ’ Ἀρτοκλασίας. Τήν κυριώνυ-
μο ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς ἐτελέσθη ὁ 
Ὄρθρος καί ἡ Πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία.
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ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟ-
ΦΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ 

ΕΛΩΝΗΣ.
Μέ λαμπρές λατρευτικές ἐκδη-

λώσεις ἐτιμήθη ἡ ἐνάτη ἐπέτειος 
τῆς εὑρέσεως καί ἐπιστροφῆς τῆς 
κλαπείσης θαυματουργοῦ Εἰκό-
νος τῆς Παναγίας στήν Ἱερά 
Μονή Ἑλώνης Κυνουρίας. 

Ἡ ὑπόθεσις αὐτή εἶχε πρό 
9 ἐτῶν συγκλονίσει τό πανελ-
λήνιο ἐνῶ ἡ Ἱερά Μητρόπο-
λις Μαντινείας καί Κυνουρίας 
εἶχε βυθιστεῖ κυριολεκτικά στό 
πένθος. Τελικῶς, οἱ προσευχές 
ὅλων καί οἱ ἐπιδέξιοι χειρισμοί 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου Μαντινείας καί Κυνουρί-
ας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ἀπέδωσαν 
και, μετά ἀπό τίς δέουσες ἐνέργει-
ες τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ἡ 
ἱερά Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος βρέ-
θηκε καί τήν 2α Ὀκτωβρίου 2006 
καί ἐπανῆλθε πανηγυρικά στήν 
Ἱερά Μονή Ἑλώνης Κυνουρίας.

Ἔκτοτε καθιερώθηκε ὁ ἑορτα-
σμός τῆς ἐπιστροφῆς τῆς Εἰκό-
νος κατά τήν πρώτη Κυριακή τοῦ 
Ὀκτωβρίου. Ἔτσι κι ἐφέτος, ἑκα-
ντοντάδες πιστοί ἀπό τήν Ἀρκα-
δία, τή Λακωνία ἀλλά καί πολλές 
περιοχές τῆς Χώρας μας βρέθη-
καν στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγί-
ας Ἑλώνης στήν Κυνουρία γιά νά 
προσκυνήσουν τή θαυματουργό 
Εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἐπ’ εὐκαι-
ρίᾳ τῆς 9ης ἐπετείου τῆς εὑρέσε-
ώς της.
Ὁ ἑορτασμός ἔλαβε χώρα τήν Κυ-

ριακή 4η Ὀκτωβρίου 2015. Τήν 
Θεία Λειτουργία στό Καθολικό τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ, συλλειτουργούντων 
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας. 
Παράλληλα, ὁ Σεβασμιώτατος 
ἐτέλεσε καί τό 9ήμερο Μνημόσυ-
νο τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Παρθενίας μοναχῆς. 

Τήν 11η Ὀκτωβρίου, Κυρια-
κή τοῦ Σπορέως, ἄρχεται στήν 

Ἱερά μας Μητρόπολι ἡ νέα περί-
οδος τοῦ κηρυκτικοῦ καί κατη-
χητικοῦ της ἔργου. Τό ἀπόγευμα 
τῆς Κυριακῆς τοῦ Σπορέως, ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας 
κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, περιστοιχισμέ-
νος ἀπό τούς Ἱερεῖς τῆς Πόλεως, 
τούς Κατηχητάς καί τούς Μαθη-
τάς τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων 
καί Πιστούς πού παρακολου-
θοῦν τό κηρυκτικό πρόγραμμα 
τῆς Μητροπόλεως, ἐτέλεσε Ἀρχιε-
ρατικό Ἑσπερινό καί τήν Ἀκολου-
θία τοῦ Ἁγιασμοῦ καί ἐκήρυξε 
τήν ἔναρξι τοῦ ὡς ἄνω πνευμα-
τικοῦ ἔργου. Ὡμίλησε πρός τούς 
παρευρισκομένους περί τῆς ἀξίας 
τοῦ λόγου - κηρύγματος ὡς ἀνα-
ποσπάστου στοιχείου τῆς πνευ-
ματικῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας 
μας καί ἐκάλεσε πάντας τούς πι-
στούς νά μετέχουν πρός ὄφελος 
καί καλλιέργεια πνευματική. 

Τήν 20η Ὀκτωβρίου, εἶναι 
ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγα-

λομάρτυρος Ἀρτεμίου. Ὁ Ἅγιος 
Ἀρτέμιος ἔζησε καί μαρτύρησε 
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τόν 4ο αἰώνα ἐπί Ἰουλιανοῦ τοῦ 
Παραβάτου. Λόγῳ τοῦ στρατιω-
τικοῦ του ἐπαγγέλματος καί τῆς 
ἀφοσιώσεώς του εἰς τήν πάταξιν 
κάθε ἀδικίας, ἡ Ἑλληνική Ἀστυ-
νομία ἔχει τόν Ἅγιο ὡς Προστάτη 
καί παράδειγμα τῶν Μελῶν της. 
Ὅπως κάθε ἔτος, ἔτσι καί ἐφέτος 
τό Σῶμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνο-
μίας Ἀρκαδίας ἐτίμησε τόν Ἅγιο 
Μεγαλομάρτυρα Ἀρτέμιο. 

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, 
Δευτέρα 19η Ὀκτωβρίου 

2015, ἐτελέσθη ὁ Μέγας Πανη-
γυρικός Ἑσπερινός στό Ἐξωκκλή-
σιο τῆς Παναγίας τῆς Φτέρης, τό 
ὁποῖο ἔχει ὑπό τήν προστασία του 
τό Σῶμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυ-
νομίας Ἀρκαδίας. Ἀνήμερα τῆς 
Ἑορτῆς, Τρίτη 20η Ὀκτωβρίου 
2015, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό 
Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπό-
λεως, ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καί ἡ 
Θεία Λειτουργία μετ’ Ἀρτοκλασί-
ας, καθώς ἐπίσης ἔλαβε χώρα Δέ-
ησις ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί 
αἰωνίου ἀναπαύσεως πάντων τῶν 
ὑπέρ τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρί-
δος ἀγωνισαμένων καί πεσόντων 
καί πάντων τῶν Ἀνδρῶν καί Γυ-
ναικῶν τοῦ Σώματος τῆς Ἑλλη-
νικῆς Ἀστυνομίας. Μετά τό πέρας 
τῆς Θείας Λειτουργίας καί περί 
ὥραν δεκάτην πρωινήν ἐψάλει 
Δοξολογία καί ἀνεγνώσθη ἡ Ἡμε-
ρήσια Διαταγή τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας.

Σύσσωμος ἦταν ἡ συμμετο-
χή τῶν Ἀξιωματικῶν, Ὑπαξιωμα-

τικῶν καί ὅλων τῶν ὑπηρετούντων 
καί ἐργαζομένων στό Σῶμα τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, καθώς 
καί τῶν συνταξιούχων τοῦ Σώμα-
τος. Ἐπίσης, συνεόρτασαν ἐκπρό-
σωποι τῶν στρατιωτικῶν ἀρχῶν, 
φορέων καί συλλόγων τοῦ Νομοῦ 
μας καί πλῆθος πιστοῦ Λαοῦ.

Τήν 26η Ὀκτωβρίου, μνή-
μη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρ-

τυρος Δημητρίου, πανηγύρισε ὁ 
πρῶτος Μητροπολιτικός Ναός 
τῆς Πόλεώς μας, ὁ Ναός ὁ ἀφι-
ερωμένος στόν Ἅγιο Μεγαλομάρ-
τυρα Δημήτριο πού ἕως σήμερα 
ἀποτελεῖ τό ἐπίκεντρο τοῦ ἑορ-
τασμοῦ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου 
στήν περιοχή τῆς Τριπόλεως. Ἐκεῖ 
ἐχοροστάτησε τοῦ πανηγυρικοῦ 
Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
κατά τό ἑσπέρας τῆς 25ης Ὀκτω-
βρίου, μέ τήν παρουσία πλήθους 
Ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας, πι-
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στοῦ Λαοῦ τῆς Ἐπαρχίας μας καί 
τῶν Τοπικῶν Ἀρχόντων. Μετά τό 
πέρας τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ ἠκολούθησε ἡ κατ’ ἔθος λι-
τάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ 
Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου πέ-
ριξ τῆς πλατείας πού περιβάλ-
λει τόν Ἱερό Ναό. Τήν κυριώνυμο 
ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς, ὁ Σεβασμιώτα-
τος ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία 
στόν αὐτό Ἱερό Ναό.  

Τήν 28η Ὀκτωβρίου, τό 
Ἑλληνικό Ἔθνος ἑορτάζει 

τήν Ἐθνική Ἐπέτειο τοῦ «ΟΧΙ», 
δηλαδή τήν ἡρωική ἄρνησι τοῦ 
Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερ-
νήσεως Ἰωάννη Μεταξᾶ καί συσ-
σώμου τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ πρός 
τίς ἀξιώσεις τοῦ Ἰταλοῦ Μουσο-
λίνι τό 1940. Αὐτό ἐσήμανε τήν 
ἔναρξι τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέ-
μου πού τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1941 
ἔγινε Ἑλληνοϊταλικογερμανικός. 
Τό Ἔθνος μας ἐστήριξε τήν ἐλπί-
δα του καί τόν ἀγώνα του στήν 
προστασία τῆς Παναγίας μας, ἡ 
ὁποία πολλές φορές ἐπενέβη θαυ-
ματουργικῶς ὑπέρ τῶν Ἑλλήνων 
ἀγωνιστῶν. Γιά τόν λόγο αὐτό 
ἡ Ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης μετε-
φέρθη μέ ἀπόφασι τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος (Ἐγκύκλιος 701/31-
10-1952) ἀπό τήν 1η Ὀκτωβρί-
ου στήν 28η  Ὀκτωβρίου, ὥστε οἱ 
ἑπόμενες γενεές νά ἐνθυμοῦνται 
τήν ἰσχυρά προστασία καί βοήθεια 
τῆς Θεοτόκου γιά τήν ἀπελευθέ-
ρωσί μας ἀπό τόν Ἰταλογερμανι-
κό ζυγό. 

Τό ἑσπέρας τῆς παραμονῆς τῆς 
Ἑορτῆς ἐτελέσθη ἀγρυπνία στόν 
Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας τῆς Γορ-
γοεπηκόου Τριπόλεως. Τό πρωί 
τῆς ἑπομένης ἐτελέσθη ἡ Θεία 
Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας στόν Ἱερό 
Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Βασιλείου Τριπόλεως καί Ἱερά Δο-
ξολογία. Ἐν συνεχείᾳ Κλῆρος καί 
Λαός ἐπορεύθησαν εἰς τό Μνημεῖο 
τῶν Πεσόντων τῆς Πλατείας Ἄρε-
ως ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλε-
σε Ἐπιμνημόσυνο Δέησι ὑπέρ τῶν 
ἀγωνισαμένων καί ἐνδόξως πε-
σόντων ἐν τοῖς ἀγῶσι τοῦ Ἔπους 
τοῦ ’40. Ἀκολούθησε ἡ καθιερω-
μένη στρατιωτική καί μαθητική 
παρέλασις καί παρουσίασις Ἑλλη-
νικῶν παραδοσιακῶν χορῶν στήν 
Πλατεία Ἄρεως. 

Τό ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς 
ἠμέρας ἡ Τρἰπολι ὑποδέχθη-

κε τήν θαυματουργό Εἰκόνα τῆς 
Παναγίας τῆς Ἑλώνης στόν Ἐνο-
ριακό Ἱερό Ναό τῆς Μεταμορφώ-
σεως τοῦ Σωτῆρος Τριπόλεως.

 Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ-
χης μας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, πλαισι-
ούμενος ἀπό τόν Ἱερό Κλῆρο τῆς 
Τριπόλεως καί τῶν γύρω Ἀρχιε-
ρατικῶν Περιφερειῶν, ὑποδέχθη-
κε τήν Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας 
στήν πλατεῖα Μεταμορφώσεως 
καί ἀμέσως μετά σχηματίσθηκε 
πομπή πρός τόν Ἱερό Ἐνοριακό 
Ναό τῆς Μεταμορφώσεως, ὅπου 
ἐναποτέθηκε ἡ Εἰκόνα πρός προ-
σκύνησι. Ἐν συνεχείᾳ ἐψάλη ὁ 
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πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστα-
τοῦντος τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως 
καί ἀκολούθησε Ἱερά Ἀγρυπνία.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν προ-
σφώνησί του ἐξῆρε τό γεγονός 
καί τή σημασία τοῦ προσκυνή-
ματος, τονίζοντας ὅτι «σήμερα ἡ 
Παναγία ἐπισκέπτεται καί εὐλο-
γεῖ τήν Τριπολιτσά». Τόνισε χα-
ρακτηριστικά ὅτι «Κλῆρος καί 
Λαός εὐχαριστεῖ πολύ τόν ξεχωρι-
στό αὐτό ἐπισκέπτη, τήν Παναγία 
τήν Ἕλωνα, τήν Παναγία μητέρα 
μας, στήν ὁποία ἔχουμε ἐναποθέ-
σει τήν ἐλπίδα μας, τήν ἁγία Σκέ-
πη, πού μᾶς προστάτεψε καί μᾶς 
ἐμψύχωσε στίς δύσκολες ὧρες τοῦ 
ἔπους τοῦ ‘40 καί ὄχι μόνο».

Ἡ θαυματουργός Εἰκόνα παρέ-
μεινε στήν Τρίπολι ἕως τήν 12η 
μεσημβρινή τῆς 30ης Ὀκτωβρίου 
2015, ὁπότε καί ἀνεχώρησε διά 
τήν Ἱερά Μονή Ἑλώνης στό Λε-
ωνίδιο Κυνουρίας. Καθημερινῶς 
ἐτελεῖτο ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία 
Λειτουργία, ἡ Ἀκολουθία τοῦ 
Ἑσπερινοῦ καί κάθε βράδυ Ἱερά 
Ἀγρυπνία. 

Τήν 8η Νοεμβρίου, ἑορ-
τή τῶν Παμμεγίστων Τα-

ξιαρχῶν, ἑορτάστηκε ἡ Σύναξις 
τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων στόν 
Ἱερό Ναό τῶν Παμμεγίστων Τα-
ξιαρχῶν Τριπόλεως, καθώς καί 
στούς ὁμωνύμους Ἱερούς Ναούς 
στό Λεβίδιον καί τήν Κανδήλα 
Μαντινείας, καί στήν περιοχήν 
τῆς Κυνουρίας στήν Νέα Χώρα, 
τήν Σίταινα, τόν Πραστό καί τήν 

ἐγκαταλελειμμένη Ἱερά Μονή τῶν 
Ταξιαρχῶν Μουρᾶς Λεωνιδίου. Ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας, κατά τό ἑσπέρας τῆς παρα-
μονῆς, ἐχοροστάτησε τοῦ Πανη-
γυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό 
τῶν Ταξιαρχῶν τῆς πόλεως τῶν 
Βρυξελλῶν ὄπου καί ἐκήρυξε τόν 
Θείο λόγο.

Νέος Ἐπίσκοπος τοῦ  
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 

Τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Παμμε-
γίστων Ταξιαρχῶν, Κυριακή 8ην 
Νοεμβρίου, ἔγινε ἡ εἰς Ἐπίσκο-
πον χειροτονία τοῦ νέου βοηθοῦ 
Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Βελγίου καί Ἐξαρχίας Κάτω 
Χωρῶν καί Λουξεμβούργου κ. 
ΠΕΤΡΟΥ. Ὁ νέος Ἐπίσκοπος Τρω-
άδος κ. ΠΕΤΡΟΣ ἐξελέγη γιά τή 
θέσιν αὐτήν ἀπό τήν Ἱεράν Σύνο-
δον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
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χείου τήν 28ην Αὐγούστου 2015.  
Ἡ χειροτονία ἔλαβε χώρα στόν 
Ἱερόν Μητροπολιτικό Ναόν τῶν 
Ταξιαρχῶν τῶν Βρυξελλῶν τοῦ 
Βελγίου. Τήν χειροτονία ἐτέλε-
σε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Βελγίου κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ, 
συλλειτουργούντων ἄλλων δέκα 
Ἀρχιερέων. Ἀνάμεσά τους ἦταν 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ καί ὁ συμπατριώ-
της μας Μητροπολίτης Πατρῶν 
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Ὁ λόγος πού 
ὁδήγησε τούς δύο Ἀρχιερεῖς στήν 
χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Τρωάδος εἶναι ἡ προ-
σωπική σχέσις μαζί του. Ἡ μη-
τέρα τοῦ νέου Ἐπισκόπου ἔχει 
καταγωγή ἀπό τήν Ἀρκαδία, ἐνῶ 
ὁ ἴδιος χειροτονήθηκε Διάκονος 
καί Πρεσβύτερος, τό 1997 καί τό 
2002 ἀντιστοίχως, ἀπό τόν μα-
καριστό Μητροπολίτη Πατρῶν 
κυρό Νικόδημο. Ἐπίσης, ὡς Ἀρχι-
μανδρίτης διηκόνησε ἐπί ἕξι 
ἔτη στήν Μητρόπολι Πατρῶν.  
Στήν χειροτονία παρευρέθη 
πλῆθος πιστοῦ Λαοῦ ἀπό τό Βέλ-
γιο, τήν Γερμανία καί τήν Πάτρα, 
ἡ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος στό Βέλ-
γιο, ἐκπρόσωποι Διπλωματικῶν 
σωμάτων, ἐκπρόσωποι τῶν Ἐνό-
πλων Δυνάμεων τῆς Ἑλλάδος, 
ἐκπρόσωποι τῆς Ρωμαιοκαθο-
λικῆς Ἐκκλησίας, τῆς Προτεστα-
ντικῆς καί τῆς Ἀγγλικανικῆς. 
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Τρωάδος κ. ΠΕΤΡΟΣ κατά τήν 

χειροτονητήριο ὁμιλία του ἐτό-
νισε: «Εἶναι ἀλήθεια ὅτι κανείς 
δέν γνωρίζει τά μυστήρια καί τίς 
βουλές τοῦ Κυρίου. Τό Πνεῦμα 
τό Ἅγιον ὅπου θέλει πνεῖ καί, 
ὅσο καί ἄν προσπαθοῦμε ἐμεῖς 
οἱ ἄνθρωποι μέσα στόν περιορι-
σμό τοῦ διαστατοῦ χώρου καί 
χρόνου νά ἀνιχνεύσουμε τά σχέ-
δια τοῦ Θεοῦ, παραμένουμε σέ 
πλήρη ἀγνωσία. Αὐτή ἡ αἴσθηση 
πληροῖ τήν καρδιά μου, ἀναλο-
γιζόμενος τό πῶς σήμερα βρίσκο-
μαι ἐνώπιόν σας, Σεβασμιώτατε, 
λίγο χρόνο πρίν δεχθῶ ἀπό τά 
τίμια χέρια σας τόν τρίτο βαθ-
μό τῆς ἱερωσύνης, καλούμενος 
νά βιώσω αὐτό πού κάποιοι ὀνο-
μάζουν προσωπική πεντηκοστή».  
Στήν ἀντιφώνησί του ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Βελ-
γίου κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ὁμίλησε 
περί τῆς ἀξίας τοῦ διακονήμα-
τος τῆς Ἀρχιερωσύνης, ἐνῶ, ἀνα-
φερόμενος προσωπικῶς στόν νέο 
Ἐπίσκοπο, τοῦ ἐξέφρασε τήν ἀγά-
πη καί τή στήριξιν πού θά ἔχει.   
  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο-
πος Τρωάδος κ. ΠΕΤΡΟΣ ἐγεν-
νήθη τό 1971 στήν Πάτρα. Εἶναι 
πτυχιοῦχος τοῦ τμήματος Φυ-
σικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν 
καί τοῦ τμήματος Κοινωνικῆς 
Θεολογίας τοῦ Καποδιστριακοῦ 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἠκολού-
θησε μεταπτυχιακές καί διδακτο-
ρικές σπουδές στό Στρασβοῦργο 
τῆς Γαλλίας. Ἐπίσης, πραγματο-
ποιεῖ μεταδιδακτορική διατριβή 
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στόν τομέα τῆς Βυζαντινῆς Φι-
λοσοφίας στό τμῆμα Φιλοσοφί-
ας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν. 
Ὑπηρέτησε ἐπί ἑξαετία τήν Ἱερά 
Μητρόπολι Πατρῶν καί ἐν συνε-
χείᾳ τήν Ἱερά Μητρόπολι Γερμα-
νίας. Ἐπί σειρά ἐτῶν προσέφερε 
τίς ὑπηρεσίες του στόν ραδιοφω-
νικό καί τηλεοπτικό σταθμό ΛΥ-
ΧΝΟΣ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Πατρῶν, ὡς τεχνικός ὑπεύθυνος 
καί ὡς ὑποδιευθυντής.

Τήν 9η Νοεμβρίου, ἡ Ἐκκλη-
σία τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ 

Ἁγίου Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πε-
νταπόλεως. Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος 
εἶναι ἰδιαιτέρως ἀγαπητός ἀπό τό 
πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας καί 
ἡ εὐλάβεια τοῦ πιστοῦ Λαοῦ μας 
ἔχει οἰκοδομήσει ἀρκετούς Ναούς 
τῆς ἐπαρχίας μας πρός τιμήν καί 
μνήμην αὐτοῦ. Μέ λαμπρότητα 
ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου 
στό Ἱερό του Παρεκκλήσιο ἐντός 
τοῦ παλαιοῦ Κοιμητηρίου τοῦ Ἱε-
ροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ 
Σωτῆρος Τριπόλεως, ὅπου φυλάσ-
σεται τμῆμα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου 
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καί τό πε-
τραχήλιόν του, καθώς ἐπίσης εἰς 
τό χωρίο Ἀρτεμίσιον Μαντινεί-
ας, τό χωρίο Μάναρι Μαντινείας 
καί στά Παρεκκλήσια τοῦ Ἁγίου 
Νεκταρίου εἰς τῶν Ἱερῶν Μονῶν 
Ἑλώνης Λεωνιδίου καί Γοργοεπη-
κόου Νεστάνης. 

Τήν 10η Νοεμβρίου 2015, 
στό Ἱερό Ἐξωκκλήσιο τοῦ 

Ἁγίου Μηνᾶ τοῦ Μεγαλομάρτυ-
ρος ἐτελέσθη Μέγας Πανηγυρι-

κός Ἑσπερινός, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ 
Ἁγίου, ἀπό Ἱερεῖς τῆς Τριπόλεως 
καί τῶν γύρω Ἀρχιερατικῶν Πε-
ριφερειῶν. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα 
τῆς ἑορτῆς, Τετάρτη 11η Νοεμ-
βρίου 2015, ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος 
καί ἡ Θεία Λειτουργία πρός τι-
μήν τοῦ Ἁγίου μέ τήν παρουσία 
πλήθους Ἱερέων καί εὐλαβῶν χρι-
στιανῶν. Τό Ἱερό Ἐξωκκλήσιο τοῦ 
Ἁγίου Μηνᾶ βρίσκεται λίγο ἔξω 
ἀπό τήν Τρίπολι, στήν θέσι «Πλά-
τσα» («Ἀμπέλια» Τριπόλεως) καί 
ἀνήκει στήν δικαιοδοσία τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 
Βασιλείου Τριπόλεως.

Τήν 13η Νοεμβρίου, ἡ 
Ἐκκλησία μας τιμᾶ ἕναν ἀπό 

τούς μεγαλυτέρους θεολόγους καί 
διδασκάλους τοῦ πληρώματός 
της, τόν Ἅγιο Ἰωάννη Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως τόν Χρυσό-
στομο. Ὅπως κάθε ἔτος, ἔτσι καί 
ἐφέτος ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τοῦ 
Ἁγίου μέ ἰδιαιτέρα λαμπρότητα 
εἰς τόν ὁμώνυμο καί μεγαλόπρε-
πο Ἱερό Ναό τοῦ χωρίου Λουκᾶ 
Μαντινείας, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ μο-
ναδικός Ναός ἐντός τῆς Μητροπό-
λεώς μας πού εἶναι ἀφιερωμένος 
στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσό-
στομο. Στόν πανηγυρικό Ἑσπε-
ρινό, μαζί μέ τόν Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη μας κ. ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟ, παρευρέθη ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ὁ ὁποῖος κατά-
γεται ἐκ τοῦ χωρίου Λουκᾶ Μα-
ντινείας. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα, 
τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου καί 
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τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Πατρῶν, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν 
Θεῖο Λόγο. Στίς Ἱερές Ἀκολουθί-
ες ἔλαβαν μέρος πολλοί Κληρικοί 
τῆς Μητροπόλεώς μας καί Κληρι-
κοί ἐκ τῆς Μητροπόλεως Πατρῶν, 
ἐνῶ πλῆθος πιστοῦ Λαοῦ ἐτίμη-
σε τόν Ἅγιο μέ τήν παρουσία του. 

Τήν 21η Νοεμβρίου, ἑορτή 
τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγί-

ας Θεοτόκου, πανηγύρισε τό Ἱερό 
Μετόχι τῆς Παναγίας τῆς Ἑλώνης, 
ὅπου κατά παλαιόν ἔθος μεταφέ-
ρεται ἡ θαυματουργός εἰκόνα τῆς 
Θεοτόκου. Ἔτσι κι ἐφέτος, παρα-
μονή τῆς Ἑορτῆς, ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Μαντινείας καί 
Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ καί 
οἱ προσκεκλημένοι ἐπ’ εὐκαιρίᾳ 
τῆς Ἑορτῆς Σεβασμιώτατοι Μη-
τροπολίτες Ἄρτης κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ, 

Πειραιῶς καί Φαλήρου κ. ΣΕΡΑ-
ΦΕΙΜ καί Κηφισίας, Ἀμαρουσίου 
καί Ὠρωποῦ κ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ, μέ τή 
συμμετοχή τῶν Κληρικῶν τῆς Πε-
ριφερείας τοῦ Λεωνιδίου, ὑπεδέ-
χθησαν κατά τήν Παραμονή τῆς 
Ἑορτῆς τήν θαυματουργό Εἰκόνα 
τῆς Παναγίας τῆς Ἑλώνης καί ἐν 
συνεχείᾳ ἐτελέσθη ὁ Πανηγυρικός 
πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός. Τό 
τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ἠκολούθη-
σε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Πα-
ρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν 
Παναγία μας μετά θείου κηρύγ-
ματος. Ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς, Σάβ-
βατο 21η Νοεμβρίου, ἐτελέσθη 
πολυαρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία καί ἀκολούθησε ἡ, κατά πα-
λαιόν ἔθος, λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς 
Εἰκόνος τῆς Παναγίας στούς δρό-
μους τῆς Πόλεως τοῦ Λεωνιδίου 
ἀπό τούς Ἀρχιερεῖς, τούς παρευ-
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ρισκομένους Ἱερεῖς καί Διακόνους, 
τίς πολιτικές Ἀρχές τοῦ Δήμου 
Λεωνιδίου καί τό πλῆθος τῶν 
προσκυνητῶν πού ἐτίμησε τήν 
πανήγυρι. 

Τήν 25η Νοεμβρίου, ἑορτή 
τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλο-

μάρτυρος καί Πανσόφου Νύμ-
φης τοῦ Χριστοῦ Αἰκατερίνης, 
πανηγύρισε μέ κάθε λαμπρότητα 
καί πάνδημο συμμετοχή Ἱερέων, 
εὐλαβῶν ἐνοριτῶν καί προσκυ-
νητῶν ἀπό ὅλη τήν Τρίπολι, ἡ 
Ἐνορία τῆς Ἁγίας τῆς Τριπόλε-
ως. Τήν πανήγυρι τοῦ περικαλ-
λοῦς νεοδμήτου Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς 
Ἁγίας ἐτίμησε μέ τήν παρουσία 
του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Μαντινείας καί Κυνουρί-
ας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Τό ἑσπέρας 
τῆς παραμονῆς ὁ Σεβασμιώτατος 
ἐχοροστάτησε τοῦ πανηγυρικοῦ 

Ἑσπερινοῦ, ἐνῶ τήν κυριώνυ-
μο ἡμέρα ἐτέλεσε τήν Θεία Λει-
τουργία. Ἐπίσης, τήν μνήμη τῆς 
Ἁγίας Αἰκατερίνης ἑώρτασαν μέ 
λαμπρότητα οἱ κάτοικοι τῆς Κυ-
νουρίας στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό 
Ναό τῆς Ἁγίας ἐντός τῆς πόλεως 
τοῦ Λεωνιδίου. 

Τήν 4η Δεκεμβρίου, ἑορ-
τή τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρ-

τυρος Βαρβάρας, πανηγύρισε ἡ 
ὁμώνυμος Ἐνορία τῆς Τριπόλε-
ως. Στόν περικαλλέστατο Ἱερό 
Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας ἐτελέ-
σθη τήν Πέμπτη τό ἀπόγευμα, 
παραμονή τῆς Ἑορτῆς, ὁ Πανηγυ-
ρικός Ἑσπερινός μέ τήν παρουσία 
πλειάδος Κληρικῶν τῆς Ἐπαρχίας 
μας καί μέ πλῆθος πιστοῦ Λαοῦ. 
Τήν Παρασκευή τό πρωί, κυρι-
ώνυμο ἡμέρα, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. ΑΛΕΞΑΝ-
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ΔΡΟΣ ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουρ-
γία τῆς Ἑορτῆς καί ἐκήρυξε τόν 
Θεῖο Λόγο. Στήν ὁμιλία του ἐξέ-
φρασε εὐχές καί ἔπαινο πρός ὅλα 
τά Μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Συμβουλίου καί τούς Κληρικούς 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ γιά τό πολύπτυ-
χο καί πολύτιμο ἔργο τους. 

Τήν 6η Δεκεμβρίου, ἑορ-
τή τοῦ Ἁγίου Νικολάου 

Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκί-
ας τοῦ θαυματουργοῦ, πανηγυ-
ρίζουν πολλοί Ναοί καί Μονές 
τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἀνέκαθεν 
ἡ Ἐπαρχία μας ἐτιμοῦσε ἰδιαιτέ-
ρως τόν Ἅγιο Νικόλαο κτίζοντας 
στή μνήμη του Ναούς καί Μονές. 
Ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε 
τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στόν 
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
τοῦ χωρίου Πάπαρι. Τό Πάπαρι 
εἶναι ἡ γενέτειρα τοῦ Σεβασμιω-
τάτου κι ἑπομένως κάθε ἐπίσκεψι 

στόν τόπο αὐτό εἶναι ἀναβίω-
σις ἐνθυμήσεων προσωπικῶν καί 
προσκύνημα καρδιᾶς σέ τόπο μέ 
ἰδιαίτερη ἱστορία καί προσφορά 
στόν ἀγώνα τοῦ Ἔθνους μας γιά 
ἐλευθερία. Στόν Ἑσπερινό, τόν Σε-
βασμιώτατο πλαισίωσαν Κλη-
ρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας, μέ 
τήν παρουσία πολλῶν πιστῶν. 
Τήν ἑπομένη τό πρωί, ὁ Μητρο-
πολίτης μας ἐτέλεσε τήν Θεία Λει-
τουργία στόν πανηγυρίζοντα Ναό 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Σκοπῆς 
Μαντινείας, ὅπου πολλοί πιστοί 
ἀπό τήν Τρίπολι καί τά γύρω χω-
ριά παρευρέθησαν τιμῶντες τήν 
μνήμη τοῦ Ἁγίου. 

Τήν 7η Δεκεμβρίου, ὁ Μη-
τροπολίτης μας συλλειτούρ-

γησε μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί 
πάσης Σαμαρείας κ. ΑΜΒΡΟΣΙ-
ΟΥ, τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύ-
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μων, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό 
Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπό-
λεως. Ἡ 7η Δεκεμβρίου εἶναι ἀφι-
ερωμένη στή μνήμη τοῦ Ἁγίου 
Ἀμβροσίου Ἐπισκόπου Μεδιολά-
νων, καί ἄρα εἶναι ἡ ὀνομαστική 
ἑορτή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Νεαπόλεως. Φιλοξε-
νούμενος τοῦ Μητροπολίτου μας 
κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ὁ Σεβασμιώτα-
τος κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ προεξῆρχε 
τῆς Θείας Λειτουργίας καί ἐκή-
ρυξε τόν Θεῖο Λόγο ἀναφερόμε-
νος στό Βίο καί τό ἔργο τοῦ Ἁγίου 
Ἀμβροσίου Μεδιολάνων. 

Τό Σάββατο 12η  Δεκεμβρί-
ου, ὁ Ποιμενάρχης μας κ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ἐτέλεσε τό 40ήμε-
ρο Μνημόσυνο τοῦ κατά σάρκα 
πατρός τῆς Μοναχῆς Φιλοθέης, 
ἀδελφῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοι-
μήσεως τῆς Θεοτόκου Μαλεβῆς. 

Ἐκ πατρικῆς ἀγάπης ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας εὑρέ-
θη στό χωρίο Σιμίζα τοῦ Νομοῦ 
Ἠλείας, προκειμένου νά ἐκφράσει 
τίς ὁλόθερμες εὐχές του στήν Μο-
ναχή Φιλοθέη τῆς Μητροπόλεώς 
μας καί νά τελέσει τήν Θεία Λει-
τουργία καί τό Μνημόσυνο ὑπέρ 
τῆς ἐν Κυρίῳ ἀναπαύσεως τοῦ 
πατρός αὐτῆς. 

  Τήν Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ἐτέλεσε τήν Θεί-
αν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν Προφήτου Ἠλιού Δάφνης 
(Κουτρουμπουχίου) τοῦ Δήμου 
Τριπόλεως, ὃπου ἒλαβε χώρα καί 
τό ἱερό Μνημόσυνο τοῦ ἀείμνη-
στου Ἰωάννου Νικ. Παπανικολά-
ου, Μεγάλου Εὐεργέτου τοῦ Ι.Ν. 
Παναγίας τῆς Τσεμπεροῦς.


