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Γιὰ τὴν Ἔκδοση τοῦ νέου Περιοδικοῦ

ΔΟΞΑ ἀνήκει στὸν Φιλάνθρωπο Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, τὴν Κεφαλὴ τῆς Ἁγίας 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γιὰ τὴν εὐλογία Του σχετικὰ μὲ τὴν ἔναρξη ἐκδόσεως τοῦ 

Περιοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ἀφιερώνεται εὐλαβῶς στὴν μνήμη τοῦ Μα-
καριστοῦ πρώτου Μητροπολίτου τῆς Ἐπαρχίας μας Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κυροῦ 
Ἀθανασίου, ὁ ὁποῖος διήνυσε τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες καὶ εἰσῆλθε 
πλήρης ἡμερῶν εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου. Ταπεινοὶ διάδοχοι τοῦ ἔργου αὐτοῦ, στὴν 
προσπάθεια καλύτερης ὀργανώσεως καὶ παρουσίας στὴν τοπικὴ κοινωνία μας καὶ 
εὐρύτερα, προβαίνουμε στὴν παροῦσα ἔκδοση γιὰ νὰ συνεχίσουμε νὰ ἀποτελοῦμε χά-
ριτι Θεοῦ μιὰ Ἔπαλξη Ὀρθοδοξίας. Μετὰ τὴν λειτουργία τῆς Ἱστοσελίδος τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος (imlp.gr), ἀποτελοῦσε ἐπιθυμία μας νὰ 
διασώζονται τύποις κάποια κείμενα πρὸς ἐνημέρωσιν, οἰκοδομὴν καὶ στηριγμὸν τοῦ 
Ποιμνίου μας, ἀλλὰ καὶ πληροφόρησιν περὶ τῶν καθ’ ἡμᾶς καὶ ὅσων λαμβάνουν στὰ 
χέρια τους τὸ Περιοδικό μας. 
 Εὐχὴ καὶ προσευχή μας εἶναι ἡ ἐκδοτικὴ προσπάθειά μας νὰ τύχει τοῦ ἐνδιαφέρον
τος τῶν ἀναγνωστῶν, σὲ μία ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποίαν ὡς γνωστὸν κυριαρχεῖ ἡ εἰκόνα καὶ 
ὁ ἦχος, ἡ κίνηση καὶ ἡ προβολή, ἡ κοσμικότητα καὶ ὁ θόρυβος. Ἐμεῖς, πιστοὶ ἀκόλουθοι 
τῶν πρὸ ἡμῶν προκατόχων καὶ προγόνων μας ἐν τῇ Πίστει, θὰ ἐξακολουθήσουμε τὴν 
ἱερὰ Παρακαταθήκη, τὴν παλαιὰ καὶ πάντοτε νέα καὶ ἐπίκαιρη, τὴν σταθερὴ καὶ ἀκλό-
νητη, ἀλλὰ εὐέλικτη καὶ ἀνακαινούμενη. Γνώμονάς μας ὁ καθαρὸς λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ 
ἡ μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας, ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησί-
ας μας. Ἡ ὅποια ὠφέλεια προκύψει, θὰ εἶναι παρὰ τοῦ Πατρὸς τῶν Φώτων, ὁ Ὁποῖος 
διὰ τοῦ Υἱοῦ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καταπέμπει πᾶσαν δόσιν ἀγαθὴν καὶ πᾶν δώρημα τέλει-
ον στὴν Ἐκκλησία καὶ στὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν.
 Ἀρχίζουμε σὺν Θεῷ τὸ πρῶτο τεῦχος μας μὲ ἀναφορὰ στὴν σεπτὴ Κοίμηση τοῦ 
Μακαριστοῦ Πατρὸς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας Μητροπολίτου κυροῦ Ἀθανασίου. 
Ἀκολουθοῦν τὰ τῆς Ἐκλογῆς καὶ Ἐνθρονίσεως τοῦ διαδόχου αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος. Ἐπίσης, παρατίθενται κάποια χαρακτη-
ριστικὰ καὶ σημαντικὰ κείμενα, τὰ ὁποῖο δίδουν τὸ στῖγμα τῆς ἐν Χριστῷ μαρτυρίας 
μας · ἀκόμη, παρουσιάζονται νέα ἀπὸ τὴν δραστηριότητα τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ τὴν 
καινούργια περίοδο τῆς ἱστορίας της.
 Εὐχαριστίες ἀπευθύνονται σὲ ὅσους συνέβαλαν καὶ συμβάλλουν μὲ τὸν τρόπο τους 
στὴν πραγματοποίηση τῆς ἐκδόσεως αὐτῆς.
 Εἴθε ἡ πορεία τοῦ Περιοδικοῦ μας νὰ εἶναι ἀπρόσκοπτη καὶ καλοτάξιδη καὶ νὰ ἀπο-
τελέσει μία μικρὴ ἔστω συμβολὴ ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ καλοῦ διακονίας τῆς ὀρθῆς ἐκκλησι-
αστικῆς γραμμῆς καὶ ὠφελείας ὅλων μας!

Ἐκ τῆς Συντάξεως
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Κοίμησις καὶ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ Μακαριστοῦ
Μητροπολίτου Λαρίσης κυροῦ Ἀθανασίου

ΤΟ πρωὶ τῆς Τρίτης, 18/3182021, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ κατόπιν μακρᾶς περιόδου 
κατακλίσεως σὲ θεραπευτικὸ ἵδρυμα, ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος 

κυρὸς Ἀθανάσιος, πλήρης ἡμερῶν. Λόγῳ δὲ τῆς περιστάσεως, ἐκρίθη καλὸν τοπικῶς 
ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του νὰ τελεσθεῖ τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας στὸν Καθεδρικὸ 
Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρι-
σα. Ὁ κεκοιμημένος Ἀρχιερεὺς εἶχε εὐπρεπισθεῖ ἐπὶ 
καθίσματος, στὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ, μὲ πλήρη ἀρχιε-
ρατικὴ ἀμφίεση, ἀναπαυόμενος γαλήνια ἐν εἰρήνῃ, 
ὡσὰν κοιμώμενος.
 Τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Ἀθη
νῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου μὴ δυνηθέ-
ντος νὰ παραστεῖ παρὰ τὴν θέλησή του, στὴν ἱερὰ 
Ἀκολουθία προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων 
καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, κατὰ προτροπὴν τοῦ 
ἐπίσης παρόντος Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, τὸ 
Ἱερατεῖο τῆς τοπικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθὼς καὶ πολλοὶ Κληρικοὶ ποὺ προσῆλθαν 
ἀπὸ ἄλλες περιοχές.
 Μετὰ τῶν Ἀρχιερέων ἔψαλαν καὶ Ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος ἦταν πλήρης 
πιστῶν ἐκ τοῦ τοπικοῦ Ποιμνίου καὶ εὐρύτερα. Ἅπαντες δὲ ἀπέδωσαν τὶς πρέπουσες 
τιμὲς στὸν ἐπὶ δεκατίες τοπικὸ Ποιμενάρχη καὶ Πατέρα, ἡ στέρησις τοῦ ὁποίου δημι-
ούργησε πόνο ψυχῆς.

 Σύντομο ἐπικήδειο Λόγο ἐκ μέρους τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου ἐκφώνησε ὁ Γραμματέας 
Αὐτῆς Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος 
ἀναφέρθηκε στὸ πρόσωπο τοῦ μεταστάντος, 
στὴν ἐκκλησιαστική του γραμμὴ καὶ πορεία, 
ὅπως καὶ στὴν ἑνωτικὴ παρακαταθήκη του.
 Ἐκ μέρους τοῦ Ἱερατείου, ὁ Ἐφημέριος 
τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Πρωτ. π. Γεώργιος 

Κοντοθανάσης, πλήρης συγκινήσεως, ἔκανε ἀναφορὰ στὸν μεταστάντα Ἐπίσκοπό του 
καὶ στὴν πνευματικὴ διαμόρφωση ποὺ ἔλαβε ἐξ αὐτοῦ, ἀποκαλύψας ὅτι πρὸ δέκα ἐτῶν, 
ὅταν χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος ἀπὸ τὰ χέρια του, τὸν παρεκάλεσε νὰ μείνει ἐν ζωῇ 
ἀλλὰ δέκα τουλάχιστον χρόνια, ἕως ὅτου τὸν καθοδηγήσει ἐπαρκῶς, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο 
καὶ συνέβη ἐπακριβῶς.
 Μετὰ καὶ τὸν τελευταῖον ἀσπασμὸν ἐκ μέρους τοῦ Ποιμνίου, ἡ σορὸς τοῦ κεκοι-
μημένου Ἀρχιερέως μετεφέρθη στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ 
Ἁγίας Τριάδος ἔξω ἀπὸ τὴν Γιάννουλη, προάστειο τῆς Λαρίσης, ὅπου καὶ ἐτάφη, κατό-
πιν τῶν διατεταγμένων.
 ● Ὁ Μακαριστὸς Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος Ἀθανάσιος, κατὰ κόσμον Ἀθανάσιος 
Ποστάλας, γεννήθηκε στὴν Λάρισα τὸ 1928 καὶ γαλουχήθηκε στὰ νάματα τῆς Γνησί-
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ας Ὀρθοδοξίας παιδιόθεν. Διεκρίνετο γιὰ τὴν σοβαρότη-
τα καὶ σύνεση τοῦ χαρακτῆρος του. Μετὰ τὴν ἐγκύκλιο 
παιδεία του καὶ τὴν ἐκπλήρωση τῆς στρατιωτικῆς θητείας 
του, ἐργάσθηκε ὡς ὑπάλληλος τοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης. 
Τὸ 1968, σὲ ἡλικία 40 ἐτῶν, εἰσῆλθε στὴν Ἱερωσύνη καὶ 
τὸ 1979 χειροτονήθηκε ἀπὸ τὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπο Αὐξέ-
ντιο στὴν Ἀρχιερωσύνη. Παρέμεινε ἀκουστὸς γιὰ τὸ φι-
λακόλουθόν του, γιὰ τὴν ἀγάπη του στὴν Θεία Λειτουργία 
τὴν ὁποίαν τελοῦσε καθημερινῶς ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν, γιὰ τὴν 
βοήθεια ποὺ παρεῖχε μέσῳ τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐξομολο-
γήσεως, καὶ γενικὰ γιὰ τὴν ἀκατάκριτη καὶ προσεκτικὴ 
ζωὴ καὶ διακονία του. Σὲ δύσκολες ἐποχὲς διαστάσεων 
στὴν Ἐκκλησία μας, παρέμενε μὲν μὲ τὸν Πνευματικό του πατέρα Ἀρχιεπίσκοπο Αὐξέ-
ντιο, ἀπέχων ἐν τούτοις συστηματικῶς ἀπὸ κάθε ἀντικανονικὴ ἐνέργεια ἰδίως ἐν σχέσει 
πρὸς τὸ θέμα τῶν ἀρχιερατικῶν χειροτονιῶν. Διαμένων στὴν πόλη του, φρόντιζε κατὰ 
τὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ μὲ κάθε τρόπο γιὰ τὸ καλὸ τοῦ Ποιμνίου του. Χειροτόνησε Κλη-
ρικοὺς καὶ ἀσχολήθηκε μὲ τὴν εὔρυθμη λειτουργία τῶν Ἐνοριῶν τῆς περιοχῆς του. Ἐπὶ 
τῶν ἡμερῶν του οἰκοδομήθηκε ἐκ νέου ὁ περικαλλὴς Καθεδρικὸς Ναὸς τοῦ Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου, τὸν ὁποῖον ἐγκαινίασε. Τέλεσε ἀρκετοὺς ἐγκαινιασμοὺς Ναῶν. Τὸ 
2008 ἐπανασυνδέθηκε μὲ τὴν κανονικὴ Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας, μετὰ περίο-
δον ἀπομονώσεως. Συμμετεῖχε, ὅσο τοῦ ἐπέτρεπαν οἱ δυνάμεις του, στὸ Συνοδικὸ ἔργο 
τῆς Ἐκκλησίας μας, ὡς ἐνεργὸ καὶ σεβάσμιο μέλος της. Ἀποτελοῦσε ἕναν ζωντανὸ 
σύνδεσμο μὲ τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὸ ἔνδοξο παρελθόν της. Εἴθε δὲ ὁ 
Κύριος νὰ ἀναπαύει τὴν ψυχήν του ἐν σκηναῖς Δικαίων!

Ὁ Μακαριστὸς Λαρίσης Ἀθανάσιος μὲ τὸν νῦν Λαρίσης Κλήμεντα
(ἔτος 2014).

Ἐκλογὴ νέου Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος

ΤΗΝ Πέμπτη, 21-1/3-2-2022, σύμφωνα μὲ Συνοδική ἀπόφαση, τελέσθηκε 
τὴν πρωία ἡ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Καραβᾶ 

Πειραιῶς ἀπὸ τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμη, ὡς νεώτερο κατὰ τὰ 
πρεσβεῖα, καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Ἱερομ. π. Καλλίνικος καὶ ὁ Ἱεροδ. π. Χρυσόστο-
μος. Παρόντες συμπροσευχόμενοι ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς 
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Ἐκκλησίας μας Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, οἱ Σεβ/τοι Μητρο-
πολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσό-
στομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, καὶ Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὡς καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος. Πρὸ 
τῆς Ἀπολύσεως, τελέσθηκε Τρισάγιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν 
Μακαριστῶν Ἱεραρχῶν Μαξίμου καὶ Ἀθανασίου, καθὼς καὶ τοῦ προσφάτως 
κοιμηθέντος Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Γρηγορίου Ταυλαρίου.
 Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας καὶ τὴν παράθεση κεράσματος στὴν 
ἐνοριακὴ αἴθουσα, συνεκλήθη ἔκτακτη Συνοδικὴ Συνεδρία ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ, μὲ σκοπὸ τὴν κανονικὴ ἐκλογὴ τοῦ νέου Ποιμενάρχου γιὰ τὴν ἀπὸ 
πενταμήνου χηρεύουσα Ἱερὰ Μητρόπολη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος, μετὰ 
τὴν ἐκδημία τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Ἀθανασίου. Κατόπιν 
προσευχῆς καὶ ἐπικλήσεως τῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ὁ Μακα-
ριώτατος Πρόεδρος καὶ τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἔλαβαν τὶς θέσεις τους 
καὶ ἐκκίνησε ἡ διαδικασία, σύμφωνα μὲ τὸν ἰσχύοντα Συνοδικὸ Κανονισμὸ 
ἐκλογῆς Μητροπολίτου.
 Ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος κ. Καλλίνικος καὶ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τοποθετήθηκαν ἀρχικῶς γιὰ τὰ δεδομένα καὶ τὶς ἐξελίξεις ἐπὶ τοῦ θέματος 
αὐτοῦ, ὡς πρὸς τὶς κινήσεις καὶ ἀπόψεις διαφόρων προσώπων, καὶ ἐτόνισαν 
ἅπαντες ἀποφασιστικῶς τὴν κοινὴ βούληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου νὰ προ-
βεῖ στὴν ἐκλογὴ ἀνεπηρέαστη ἀπὸ ὁποιεσδήποτε διαδόσεις ὁποθενδήποτε 
προερχόμενες, σὲ πνεῦμα ἑνότητος, μὲ σύμπνοια καὶ εἰρήνη.
 Κατόπιν ἀκολούθησε ἡ Ψηφοφορία. Οἱ περισσότεροι τῶν παρόντων 
Ἀρχιερέων ἀντιπροσώπευαν καὶ μὴ παρόντας Ἀρχιερεῖς, καὶ μάλιστα τοὺς 
ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἔχοντες τὴν ἐξουσιοδότησή τους γιὰ τὴν ἔκφραση τῆς 
ψήφου των. Ἕκαστος Ἀρχιερεὺς κατόπιν προσκυνήσεως τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγε-
λίου, παρελάμβανε παρὰ τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου τὸν Κατάλογο τῶν 
ὑποψηφίων, ὁ ὁποῖος περιλάμβανε τοὺς Τιτουλαρίους Ἐπισκόπους, τοὺς Ζη-
λωτὲς Ἁγιορεῖτες Πατέρες καὶ ὅλους τοὺς ἀγάμους Κληρικοὺς τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς προσφάτως χειροτονηθέντας, καὶ εἰσήρχετο στὸ 
ἱερὸ Βῆμα, ὅπου ἐπὶ τῆς ἁγίας Τραπέζης σημείωνε τὸν σταυρὸ προτιμήσεώς 
του στὸν ὑποψήφιο τῆς ἀρεσκείας του. Κατόπιν ὁ Κατάλογος ἐσφραγίζετο 
ἐντὸς φακέλου, καὶ ἐρρίπτετο στὴν ψηφοδόχο κάλπη. Ἀπὸ τὴν καταμέτρη-
ση, ἐπὶ δεκατεσσάρων ψηφοφόρων, ἐξίχθησαν τὰ ἑξῆς ἀποτελέσματα:
 Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος 
Γαρδικίου κ. Κλήμης ἔλα-
βε 11 ψήφους, ὁ Πανοσ. 
Ἱερομ. π. Καλλίνικος 
Ἠλιό  πουλος ἔλαβε 2 ψή-
φους καὶ ὁ Πανοσ. Ἱερομ. 
π. Ἀπόστολος Γαλατσί-
δας ἔλαβε 1 ψῆφο.
 Ὡς ἐκ τούτου, ὁ Θεοφ. 
Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. 
Κλήμης ἐξελέγη κανονι-
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καῖς ψήφοις ὡς Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος τῆς Ἐκκλησίας 
μας, δεχθεὶς τὶς εὐχετήριες προσρήσεις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
κ. Καλλινίκου καὶ τῶν ἁγίων Συνοδικῶν Ἀδελφῶν, εὐχαριστήσας καὶ πα-
ρακαλέσας ταπεινῶς γιὰ τὶς εὐχές, τὴν βοήθεια καὶ τὶς προσευχές τους στὸ 
δύσκολο ἔργο τὸ ὁποῖον ἤδη ἐπωμίζεται.
 Ἀκολούθησε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Μηνύματος, ὁπότε ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης ἐπιβεβαίωσε κατόπιν τῆς 
προβλεπομένης Ἀκολουθίας καὶ διαδικασίας, τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἐκλογῆς 
του, διαβεβαιώσας γιὰ τὴν πιστότητά του στὴν ἱερὰ ἀποστολή, ἐν ἀγαστῇ 
ἑνότητι καὶ συνεργασίᾳ μετὰ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου.
 Στὸ τέλος, ἐψάλησαν οἱ φῆμες τόσον τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
κ. Καλλινίκου, ὅσο καὶ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. 
Κλήμεντος, σὲ ἀτμόσφαιρα προσευχητικῆς χαρᾶς καὶ εὐλογίας.
 Ἡ δὲ Ἐνθρόνισις τοῦ νέου Μητροπολίτου ὁρίσθηκε νὰ λάβει χώρα στὸν 
Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα, τὸ ἀπόγευ-
μα (στὶς 17:00’) τῆς Τρίτης, 26-1/8-2-2022.

Ἀριθ. Πρωτ. 3175

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον 

καὶ τὸν λαὸν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος 

	 Εὐλαβέστατοι	Ἱερεῖς,	τιμιώτατοι	Ἐπίτροποι	καὶ	λοιποὶ	πάντες	εὐλογημένοι	Χριστια-
νοὶ	 τῆς	 Ἱερᾶς	Μητροπόλεως	Λαρίσης	 καὶ	Πλαταμῶνος,	 οἱ	 διακρατοῦντες	 τὰς	 ἱερὰς	
Παραδόσεις,	χάρις	εἴη	ὑμῖν	καὶ	εἰρήνη	παρὰ	Θεοῦ,	παρ’	ἡμῖν	δὲ	εὐχὴ	καὶ	εὐλογία.
	 Τοῦ	Μακαριστοῦ	Ποιμενάρχου	ὑμῶν	κυροῦ	Ἀθανασίου,	εἰς	τὰς	οὐρανίους	μονὰς	
μεταστάντος,	 ὅ	 τε	Μακαριώτατος	Ἀρχιεπίσκοπος	Ἀθηνῶν	κ.κ.	 Καλλίνικος	 καὶ	 οἱ	 Σε-
βασμιώτατοι	καὶ	Θεοφιλέστατοι	Ἀρχιερεῖς,	οἱ	συγκροτοῦντες	τὴν	Ἁγίαν	καὶ	Ἱερὰν	Σύ-
νοδον	 τῆς	 Ἐκκλησίας	 τῶν	 Γνησίων	Ὀρθοδόξων	 Χριστιανῶν	 τῆς	 Ἑλλάδος,	 ἀξιοχρέως	
ἐποιήσαντο	πρόνοιαν	περὶ	τῆς	ἐκλογῆς	καὶ	ἀποκαταστάσεως	καταλλήλου	καὶ	ἀξίου	
Ἱεράρχου,	πρὸς	ἀνάληψιν	τῆς	ἀρχιερατικῆς	προστασίας	καὶ	ποιμαντικῆς	ράβδου	τῆς	
Ἱερᾶς	Μητροπόλεως	Λαρίσης	καὶ	Πλαταμῶνος.	
	 Ψήφων	τοίνυν	κανονικῶν	γενομένων,	τὴν	πρωΐαν	τῆς	21ης		Ἰανουαρίου	ἐνεστῶτος	
ἔτους,	εἰς	τὸν	Ἱερὸν	Ναὸν	Εὐαγγελισμοῦ	τῆς	Θεοτόκου	Πειραιῶς	(Δορυλαίου	&	Ἁλι-
καρνασσοῦ	2,	Πειραιῶς)	μετὰ	τὴν	τέλεσιν	τῆς	Θείας	Λειτουργίας	ὑπὸ	τοῦ	τοῦ	τελευ-
ταίου	κατὰ	τὰ	πρεσβεῖα	Ἀρχιερέως	Θεοφιλεστάτου	Ἐπισκόπου	Γαρδικίου	κ.	Κλήμεν
τος	καὶ	τὴν	ἐπίκλησιν	τῆς	Χάριτος	τοῦ	Παναγίου	Πνεύματος,	ἐξελέγη	ὁ	ἀγαπητὸς	ἡμῖν	
ἐν	Χριστῷ	ἀδελφὸς	κ.	Κλήμης,	μέχρι	τοῦδε	Ἐπίσκοπος	Γαρδικίου,	ἀνὴρ	κόσμιος	καὶ	
ἱεροπρεπής,	τὰ	θεῖα	καλῶς	ἐξησκημένος,	παιδείᾳ	κεκοσμημένος	ἐκκλησιαστικῇ	τε	καὶ	
θύραθεν,	φρονήσει	καὶ	ἱκανότητι	συγκεκροτημένος,	ἔνθεον	ζῆλον	ἅμα	τε	καὶ	πεῖραν	
ποιμαντικὴν	κεκτημένος,	δυνάμενος	δὲ	διὰ	τοῦτο	συντελέσαι	εἰς	τὴν	αἰσίαν	τῶν	πά-
ντων	συγκρότησιν	καὶ	διευθέτησιν	καὶ	παγίωσιν·	ὃς	καὶ	ἐκλεγεὶς	ἀνεδείχθη	γνήσιος	
καὶ	κανονικὸς	Ἐπίσκοπος	τῆς	Ἱερᾶς	Μητροπόλεως	τῶν	Γνησίων	Ὀρθοδόξων	Χριστια
νῶν	Λαρίσης	καὶ	Πλαταμῶνος.
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	 Ὅθεν,	 καὶ	 διὰ	 τοῦ	 παρόντος	 ἡμετέρου	 Συνοδικοῦ	 Γράμματος,	 κοινοποιοῦντες	
τοῦτο	πᾶσιν	ὑμῖν	τοῖς	ἐν	τῇ	Ἐπαρχίᾳ	ταύτῃ	εὐλογημένοις	χριστιανοῖς	καὶ	ἐγκαρδίως	
συγχαίροντες,	 εὐχόμεθα	 καὶ	 εὐλογοῦμεν	 πατρικῶς	 καὶ	 παραγγέλλομεν	 ἐκκλησια-
στικῶς,	ὅπως	 τὸν	ἐξονομασθέντα	Σεβασμιώτατον	Μητροπολίτην	ὑμῶν	Λαρίσης	καὶ	
Πλαταμῶνος,	 ἀγαπητὸν	 ἡμῖν	 ἐν	 Χριστῷ	 ἀδελφὸν	 καὶ	 συλλειτουργὸν	 κ.	 Κλήμεντα,	
ἐρχόμενον	νῦν	ταῖς	εὐχαῖς	τῆς	 Ἱερᾶς	Συνόδου,	ὑποδέξησθε	μετὰ	τῆς	ἀνηκούσης	τῷ	
ἀρχιερατικῷ	καὶ	ποιμαντορικῷ	αὐτοῦ	χαρακτῆρι	τιμῆς,	ὡς	γνήσιον	καὶ	νόμιμον	ὑμῶν	
Ἀρχιερέα	καὶ	πνευματικὸν	πατέρα	καὶ	ποιμένα,	καὶ	μνημονεύητε	τοῦ	κανονικοῦ	αὐτοῦ	
ὀνόματος	ὡς	νενόμισται,	ἐν	πάσαις	ταῖς	ἱεραῖς	τελεταῖς	καὶ	ἀκολουθίαις,	πειθόμενοι	
καὶ	ὑποτασσόμενοι	ταῖς	ἀρχιερατικαῖς	αὐτοῦ	συμβουλαῖς	καὶ	ὑποθήκαις,	ὡς	ἀφορώ-
σαις	εἰς	τὴν	ψυχικὴν	ὑμῶν	ὠφέλειαν	καὶ	σωτηρίαν	καὶ	εἰς	τὴν	ἀπαρέγκλιτον	φυλακὴν	
τῶν	πατρῴων	δογμάτων	καὶ	παραδόσεων,	συνεργαζόμενοί	τε	μετὰ	τῆς	αὐτοῦ	Σεβα-
σμιότητος	ἐν	ἀγάπῃ	καὶ	συμπνοίᾳ	καὶ	ἐν	γένει	συντελοῦντες	φιλευσεβῶς	εἰς	τὴν	πρόο-
δον	καὶ	προκοπὴν	τῶν	τῆς	Ἱερᾶς	ὑμῶν	Μητροπόλεως	ἐνοριακῶν	καὶ	λοιπῶν	ἐκκλησια-
στικῶν	πραγμάτων.	Γέγραπται	γάρ:	«Ὁ	ἀκούων	ὑμῶν	ἐμοῦ	ἀκούει,	καὶ	ὁ	ἀθετῶν	ὑμᾶς	
ἐμὲ	ἀθετεῖ·	ὁ	δὲ	ἐμὲ	ἀθετῶν	ἀθετεῖ	τὸν	ἀποστείλαντά	με»	(Λουκ.	Ι’	16)	καὶ	«Πείθεσθε	
τοῖς	ἡγουμένοις	ὑμῶν	καὶ	ὑπείκετε·	αὐτοὶ	γὰρ	ἀγρυπνοῦσιν	ὑπὲρ	τῶν	ψυχῶν	ὑμῶν	
ὡς	λόγον	ἀποδώσοντες·	ἵνα	μετὰ	χαρᾶς	τοῦτο	ποιῶσι	καὶ	μὴ	στενάζον	τες·	ἀλυσιτελὲς	
γὰρ	ὑμῖν	τοῦτο»	(Ἑβρ.	ΙΓ’	17).
	 Προσεπιδαψιλεύοντες	 δὲ	 ἐπὶ	 τούτοις	 πᾶσιν	 ὑμῖν	 τὰς	 εὐχὰς	 καὶ	 εὐλογίας	 τῆς	 Ἱερᾶς	
ἡμῶν	Συνόδου,	εὐχόμεθα	ὅπως	ὁ	Δοτὴρ	παντὸς	ἀγαθοῦ	παρέχῃ	ὑμῖν	πάντοτε	πλουσίας	
τὰς	δωρεάς	τε	καὶ	χάριτας	Αὐτοῦ,	οὗ	ἡ	χάρις	καὶ	τὸ	ἄπειρον	ἔλεος	εἴη	μετὰ	πάντων	ὑμῶν.

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ,ΒΚΒ’ τῇ κα’ Ἰανουαρίου
Ὁ	Ἀρχιεπίσκοπος

†	Ὁ	Ἀθηνῶν	ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
Καὶ	τὰ	Μέλη	τῆς	Ἱερᾶς	Συνόδου

Ἡ Ἐνθρόνισις τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου
Λαρίσης & Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος

ΤΟ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 261/822022, τελέσθηκε μὲ ἱεροπρέπεια, ἐπισημότητα 
καὶ κατάνυξη ἡ Ἐνθρόνισις τοῦ νεοεκλεγέντος Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ 

Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
στὴν πόλη τῆς Λαρίσης.
 Παρέστη ὁ ἄχρι τοῦδε Τοποτηρητὴς τῆς Μητροπόλεως Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς & 
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρη-
γόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, Φιλίππων & Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, ὁ τοπικὸς Κλῆρος, 
καὶ πολλοὶ Κληρικοὶ ἀπὸ ὅμορες Μητροπόλεις καὶ ἄλλες Ἐπαρχίες τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Ἐπίσης, παρέστησαν Μοναχοὶ καὶ Μοναχές, καθὼς καὶ πλῆθος πιστῶν ἀπὸ τὴν πόλη, 
τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη.
 Στὶς 17:00΄ ἔγινε ἡ ὑποδοχὴ τοῦ Σεβ/του κ. Κλήμεντος σχετικὰ πλησίον τῆς εἰσό-
δου τοῦ Ναοῦ, σὲ παρακείμενη ὁδό, καὶ ἀφοῦ φόρεσε τὸν Μανδύα καὶ χαιρέτισε τὸν 
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Μακαριώτατο καὶ τοὺς ἁγίους 
Ἀρχιερεῖς, λαβὼν τὸν Σταυρὸ 
Εὐλογίας καὶ τὴν Ράβδο εἰσῆλθε 
στὸν Ναό, τῶν κωδώνων ἠχού-
ντων χαρμοσύνως καὶ τῶν Ἱερο-
ψαλτῶν ψαλλόντων τὸ «Ἄξιόν 
ἐστιν». Κατόπιν, ἀφοῦ ἐνδύθηκε 
στὸ Ἱερὸ Βῆμα Ἐπιτραχήλιο καὶ 
Ὠμοφόριο ἀνῆλθε στὸν Ἐπισκο-
πικὸ Θρόνο, στὸ Παραθρόνιο 
εὑρισκομένου τοῦ Μακαριωτά-
του Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου καὶ τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων σὲ καθορισμένη θέση 
ἔναντι αὐτῶν, καθὼς καὶ τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, ἐνδεδυμένου μετὰ Ἐπιτραχηλίου καὶ Φε-
λονίου, ὡς καὶ τῶν Διακόνων φερόντων Δικηροτρίκηρα.
 Ἀρχικῶς, ἀνεγνώσθη ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης ἡ Ἐγκύκλιος περὶ τῆς Ἐκλογῆς τοῦ νέου 
Μητροπολίτου ἀπὸ τὸν Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιο.
 Κατόπιν, μετὰ τὸ «Εὐλογητὸς» ἐψάλησαν οἱ κατάλληλοι ὕμνοι τῆς Πεντηκοστῆς, 
τὰ κατάλληλα Ἀπολυτίκια, καὶ Στίχοι ἀπὸ τὴν Δοξολογία, ἐκ τῶν Ἱεροψαλτῶν. Ἀκο-
λούθησαν τὰ Εἰρηνικὰ ἀπὸ τὸν πρῶτο τῶν Διακόνων, καὶ ἀναπέμφθηκε ἡ πρὸς τοῦτο 
Εὐχὴ ἐγκαθιδρύσεως ἀπὸ τὸν Σεβ. Λαρίσης & Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα, ὁ ὁποῖος 
κατέκλεισε διὰ τοῦ «Κύριε, Κύριε, ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καὶ εἶδε». Ἐν συνεχείᾳ, ὁ 
Σεβ. Λαρίσης & Πλαταμῶνος κ. Κλήμης ἔκανε Ἀπόλυση καὶ ἐψάλη «Τὸν Δεσπότην καὶ 
Ἀρχιερέα ἡμῶν».
  Ἀκολούθησε προσφώνησις ἀπὸ τὸν Τοποτηρητὴ τῆς Μητροπόλεως Μακαριώτατο 
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικο, μεστὸ νοημάτων καὶ εὐχῶν. 
Κατόπιν, ἐκ μέρους τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ Κλήρου, προσφώνηση ἔκαμε ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Γε-
ώργιος Κοντοθανάσης. Ἐκ μέρους τῶν λαϊκῶν, ἐγκάρδιο εὐχετικὸ μήνυμα ἀπηύθυνε ὁ 
ἀδ. Ἀθανάσιος Μπίκας. Ὁ δὲ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης 
ἀνέγνωσε ἐν συνεχείᾳ τὸν Ἐνθρονιστήριο Λόγο του. Ἀπὸ τοῦ Χοροῦ τῶν Ἱεροψαλτῶν 
ἐψάλη τὸ Πολυχρόνιον αὐτοῦ.
 Οἱ παριστάμενοι πιστοί, οἱ ὁποῖοι ὑπερπλήρωσαν τὸν Ναό, τὸν ἰσόγειο χῶρο αὐτοῦ, 
ὅπως καὶ τὸν ἔξωθεν χῶρο, ἀναφώνησαν μετὰ ἐνθουσιασμοῦ καὶ ἱερῶν προσδοκιῶν τὸ 
ἠχηρὸ «Ἄξιος» γιὰ τὸν νέο Ποιμενάρχη.
  Τέλος, ἀκολούθησε ἡ συγκινητικὴ ἐκ μέρους τῶν Κληρικῶν καὶ ὅλων τῶν πιστῶν 
ἀπονομὴ εὐχετηρίων προσρήσεων στὸν κατασταθέντα Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ 
Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα, ὁ ὁποῖος εὐχαριστοῦσε προσωπικῶς ἕναν πρὸς ἕναν ἅπαν
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τας τοὺς προσελθόντας στὴν μεγάλη αὐτὴ χαρμόσυνη καὶ εὐλογημένη Τελετή.
 Στοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς Κληρικοὺς ἀπὸ ἄλλα μέρη παρετέθη κέρασμα στὸν ἰσό-
γειο χῶρο τοῦ Ναοῦ.
 «Κλήμεντος, τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, τῆς ἁγιωτάτης 
Μητροπόλεως Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος, πολλὰ τὰ ἔτη!».

Ἐνθρονιστήριος Λόγος
Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος

 Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικε, Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστα-
τοι ἅγιοι Ἀδελφοί, ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Πατέρες καὶ Μητέρες, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ 
Ἀδελφές·
 Μὲ τὸ ἄπειρο ἔλεος τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας καὶ τὴν κανονικὴ ψῆφο τῆς Ἁγίας 
καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, 
ἀνέρχομαι στὸν Θρόνο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος. Διαδέχο-
μαι τὸν ἐπὶ μισὸ αἰῶνα ἀναλωθέντα στὴν διακονία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μακαριστὸ 
Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κυρὸ Ἀθανάσιο, αἰσθανόμενος δέος καὶ συγ
κίνηση ἱερή. Αὐτὸς ὁ ἀθόρυβος ἄνθρωπος καὶ Ἀρχιερέας ἑτοίμασε μὲ τὴν Χάρη τοῦ 
Θεοῦ καὶ τὴν βοήθεια τῶν ἐκλεκτῶν πνευματικῶν του τέκνων ὅλο αὐτὸ τὸ μεγαλεῖο, τὸ 
ὁποῖο ἀπολαμβάνουμε τώρα ὅλοι μας. Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!
 Ἡ ἐλαχιστότης μου, καταγόμενος ἀπὸ τὴν Δράμα τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, δι-
ελθὼν ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη γιὰ θεολογικὲς σπουδὲς καὶ ἐγκαταβιώσας συνεχῶς καὶ 
ἀδιαλείπτως ἐπὶ τρεῖς δεκαετίες στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς μετανοίας μου τοῦ Ἁγίου Κυπρι-
ανοῦ στὴν Ἀττική, ἰδοὺ βρίσκομαι πλέον στὴν περίλαμπρη πόλη τῆς Λαρίσης γιὰ νὰ 
ὑπηρετήσω τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς τῆς περιοχῆς καὶ νὰ προσφέρω 
ἀπὸ ἐδῶ, ἀπὸ τὸ γεωγραφικὸ κέντρο τῆς Πατρίδος μας, μαρτυρίαν Χριστοῦ στοὺς ἐγγὺς 
καὶ τοὺς μακράν.
 Εὐχαριστῶ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ ὅλους ὅσοι συνέβαλαν στὸ νὰ φθάσω στὴν ἱερὴ 
αὐτὴ στιγμή, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μία νέα ἀρχή. Ἔρχομαι γιὰ νὰ κομίσω, σὺν Θεῷ ἁγίῳ, 
τὴν Εἰρήνη τοῦ Εἰρηνάρχου καὶ Εἰρηνοδώρου Σωτῆρος μας Χριστοῦ. Ἤδη πρὸ 15ετί-
ας, ὅταν μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ μακαριστοῦ Γέροντός μας Μητροπολίτου Κυπριανοῦ ἐλάμβα-
να τὴν ἁγία Ἀρχιερωσύνη, εἶχα ὑπογραμμίσει ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος ὅταν ἔχει τὸν Χριστὸν 
ὡς Κεφαλήν Του, δύναται ὄντως νὰ εἶναι «πρέσβυς» Θεοῦ πρὸς ἀνθρώπους, εὐαγγελι-
ζόμενος τὰ ἀπερίγραπτα αἰώνια ἀγαθά, ὅπως τονίζει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος (Ὁμιλία Γ΄ 
εἰς τὴν πρὸς Κολασσαεῖς, § ε΄). Ἐπίσης, σημείωνα ὅτι ἡ ἐπίγνωση τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ 
μᾶς θυμίζει ὅτι καὶ ἡ οὐσία τῆς ποιμαντικῆς διακονίας στὴν Ἐκκλησία εἶναι ἡ Ἀγάπη 
πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο. Ἀγάπη βεβαίως τῆς Ἀληθείας, ζωηφόρος, εἰρηνοφόρος, 
ἐκκλησιαστικὴ καὶ σωτήριος.
 Παρακαλῶ τὸν Θεὸ νὰ μοῦ χορηγεῖ Ἀγάπη γιὰ ὅλους, νὰ ἀντλῶ ἀπὸ τὴν θεία Ἀγάπη 
ὕδωρ ζῶν καὶ νὰ τὸ μεταδίδω ἀφθονοπάροχα σὲ ὅλους, μὲ ἐπιμέλεια, ὑπομονή, ταπεί-
νωση καὶ ἁγνότητα. Δὲν ἔρχομαι ὡς ἐξουσιαστὴς  δεσπότης, ἀλλ’ ὡς συμπρεσβύτερος 
καὶ συνοδοιπόρος Κλήρου καὶ Λαοῦ.
 Τὸν Ἐπίσκοπο τὸν βλέπει ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ὡς «ἄγγελον ἀσίγητον, 
τὰ τοῦ Θεοῦ δικαιώματα κηρύσσοντα· ὄμμα (ὀφθαλμὸ) ἀκοίμητον», ποὺ ἐπιβλέπει τὴν 
πορεία τοῦ κάθε ἑνός· «μίμημα Χριστοῦ», στὸ ὁποῖο προσέχουν ὅλοι γιὰ νὰ ρυθμίζουν 
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τὴν ζωή τους εὐαγγελικῶς. Καὶ πραγματικά, λέγει ὁ 
Ἅγιος, δὲν ὑπάρχει κάτι μεγαλύτερο ὡς πρὸς τὴν ἐγγύ-
τητα τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀγάπη, οὔτε κάτι πιὸ ἀξιόμισθο, 
ὅσο ἡ ἐπιστασία αὐτή, σύμφωνα μὲ τοὺς λόγους τοῦ 
Χριστοῦ πρὸς τὸν Ἀπόστολό Του: «Εἰ φιλεῖς με Πέτρε, 
πλεῖον τούτων, ποίμαινε τὰ πρόβατά μου» (Ἰω. 21:15)· 
ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει καὶ τίποτε πιὸ ἐπικίνδυνο γιὰ ὅσους 
λαμβάνουν αὐτὴ τὴν ἐπιστασία ἀναξίως (Ἐπιστολὴ ια΄: 
«Ἀναστασίῳ ἐπισκόπῳ Κνωσίας»), πρᾶγμα ἀπὸ τὸ ὁποῖο 
εἴθε νὰ μᾶς φυλάξει ὁ Κύριος!
 Ὁ Σωτῆρας μας εἶχε προτρέψει ἀρχικὰ στὸν Ἀπό-
στολο Πέτρο νὰ «βόσκει» τα ἀρνία Του. «Βόσκω» τὰ 
λογικὰ πρόβατα, σημαίνει τὰ τρέφω μὲ τὴν θεία διδα-
σκαλία καὶ τὰ ἅγια Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. «Ποι-
μαίνω» σημαίνει κάτι εὐρύτερο, ὅτι δηλαδὴ φροντίζω 
ἐπιμελῶς γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Ποιμνίου, μὲ ἀγάπη, ἀγωνία, συμπάθεια, φιλανθρωπία, 
συγκατάβαση καὶ οἰκονομία· ἀλλὰ καὶ παρέχοντας προφύλαξη ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὶς 
μεθοδεῖες τοῦ πονηροῦ, ὅπως καὶ ἀπὸ τοὺς νοητοὺς λύκους, τοὺς αἱρετικούς, ἀσεβεῖς, 
ἀπίστους καὶ ἀθέους· ἀπὸ τοὺς ἐπιβούλους τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας μας, οἱ ὁποῖοι ὡς 
γνωστὸν ἔχουν πληθυνθεῖ ἐπικίνδυνα στὶς ἡμέρες μας.
 Εἶναι ἀνάγκη νὰ διαφυλαχθοῦμε ἀλώβητοι ἀπὸ τοὺς συγχρόνους πειρασμούς, οἱ 
ὁποῖοι πλανοῦν τὴν Οἰκουμένην. Ἡ αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ ὁποία ξεκίνησε σὲ 
πρακτικὸ ἐπίπεδο τὴν ἐφαρμογή της πρὶν ἀπὸ ἕναν αἰῶνα μὲ τὴν φαινομενικὰ μικρὴ καὶ 
ἀσήμαντη Ἡμερολογιακὴ Μεταρρύθμιση, ἔχει περιπλέξει θανάσιμα στοὺς πλοκάμους 
της τὶς λεγόμενες ἐπίσημες ὀρθόδοξες ἐκκλησίες, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Νεο-
ημερολογιτικῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
 Καθίσταται λοιπὸν ἐπάναγκες νὰ διακρατήσουμε πάσῃ θυσίᾳ τὸ Πατροπαράδοτον 
σέβας μὲ εὐλάβεια καὶ φόβο Θεοῦ, καὶ νὰ ἀπορρίψουμε τὶς ποικίλες συκοφαντίες ποὺ 
ἐκτοξεύονται μὲ εὐκολία ἐναντίον μας, λόγῳ ἀριθμητικῆς ὑπεροχῆς καὶ κατὰ κόσμον 
δυνατοτήτων τῶν ὑπεναντίων.
 Διακηρύσσουμε μαζὶ καὶ πάλι μὲ τὸν Ὁμολογητὴ Ὅσιο Θεόδωρο τὸν Στουδίτη 
στοὺς πάσης φύσεως κατηγόρους: Δὲν εἴμαστε ἀποσχιστές· ἄν καὶ ἔχουμε ἁμαρτίες, 
«πλὴν Ὀρθόδοξοι καὶ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας τρόφιμοι [τυγχάνουμε], πᾶσαν αἵρεσιν 
ἀποβαλλόμενοι καὶ πᾶσαν καθολικὴν καὶ τοπικὴν Σύνοδον ἐγκεκριμένην ἀποδεχόμενοι», 
ὅπως καὶ τὶς Κανονικὲς διατυπώσεις ποὺ ὁρίσθηκαν ἀπὸ τὶς Συνόδους αὐτές. Ἀκόμη καὶ 
αὐτοὶ ποὺ διατείνονται ὅτι ἔχουν τὴν πίστη ὀρθή, τονίζει ὁ Ἅγιος, εἶναι «ἐξ ἡμισείας» 
ὀρθόδοξοι, ἄν δὲν διακρατοῦν καὶ τοὺς θείους καὶ ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας (Ἐπι-
στολὴ κε΄: «Νικηφόρῳ πατριάρχῃ»).
 Εἶναι σημαντικὸ νὰ θυμηθοῦμε, ὅτι καὶ ὁ ὑπέρμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας Πατριάρχης 
Ἱερεμίας Β΄ ὁ Τρανὸς († 1595), ἐξελέγη ἀρχικὰ Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ ἐδῶ παρέ-
μεινε ἐπὶ τέσσερα χρόνια (15681572), πρὶν νὰ ἀνέλθει στὸν Θρόνο τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως. Αὐτὸς προήδρευσε ὡς γνωστὸν στὶς τρεῖς περίφημες Πανορθόδοξες Συνόδους 
στὴν Κωνσταντινούπολη (1583, 1587 καὶ 1593) ποὺ κατεδίκασαν τὴν Ἡμερολογιακὴ 
Καινοτομία τοῦ Πάπα Ρώμης Γρηγορίου τοῦ ΙΓ΄, ἡ ὁποία ἔπληττε τὸ αἰώνιο Πασχάλιο 
τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Εἴθε οἱ εὐχές του νὰ μᾶς στηρίζουν στὴν διατήρηση 
τῆς πολυτίμου ἱερᾶς Παρακαταθήκης!



ΕΠΑΛΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ / 110

 Γνωστός μου σεβαστὸς Καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου 
Ἀθηνῶν, Ὁμότιμος πλέον, μοῦ εὐχήθηκε αὐτὲς τὶς ἡμέρες γιὰ τὴν ἐκλογή μου στὴν 
τοπικὴ Ἱερὰ Μητρόπολη καὶ μοῦ ὑπενθύμισε ὅτι: ὁ μυθικὸς ἥρωας τῆς ἀρχαιότητος 
Ἀχιλλέας λέγεται ὅτι γεννήθηκε στὴν ἐδῶ περιοχή, διακριθεὶς γιὰ τὴν ἀνδρεία του· καὶ 
ἐπίσης, ὁ πατέρας τῆς ἰατρικῆς, ὁ Ἱπποκράτης, πέθανε ἐδῶ στὴν Λάρισα τὸ 377 π.Χ., 
γνωστὸς ἰδιαίτερα γιὰ τὸν ὅρκο του σχετικὰ μὲ τὴν ἠθικὴ ἐξάσκηση τῆς ἰατρικῆς. Ὅτι 
δηλαδή, θὰ λέγαμε σήμερα, κάτι τὸ ἰατρικὰ πειραματικό, δὲν δύναται νὰ εἶναι ὑποχρε-
ωτικό! Καὶ μοῦ εὐχήθηκε εὔστοχα (ὁ κ. Καθηγητής) νὰ ἔχω πνευματικὴ ἀνδρεία καὶ νὰ 
ἐπιδεικνύω πνευματικὴ θεραπευτικὴ φροντίδα γιὰ τὸ Ποίμνιο.
 Παρακαλῶ, νὰ εὔχεσθε νὰ μὲ διακρίνουν αὐτὰ τὰ ἀπαραίτητα γνωρίσματα στὴν 
ὑψηλὴ διακονία μου! Νὰ ἀποφεύγω τὰ λάθη καὶ τὶς κακοτοπιές, καὶ σὲ συνεργασία μὲ 
ὅλους σας, Κλῆρο καὶ Λαό, μὲ ἀγάπη, ἑνότητα καὶ σύμπνοια, νὰ βαδίσουμε ἀπρόσκο-
πτα τὴν ὁδὸ πρὸς τὴν Οὐράνια Πατρίδα!
 Ἐπικαλοῦμαι ὅλως ἰδιαιτέρως τὸν Ἅγιο Ἱεράρχη Ἀχίλλειο, Πολιοῦχο τῆς πόλεως, 
νὰ μοῦ δίδει ἀνδρεία καὶ σοφία πνευματική, ὅπως καὶ τὸν ἐπίσης μέγα Ἅγιο Βησσα-
ρίωνα τὸν Θαυματουργό, Ἀρχιεπίσκοπο Λαρίσης, νὰ μοῦ δίδει σύνεση, φώτιση καὶ 
εὐσπλαγχνία, γιὰ νὰ ἐπιτελῶ τὴν διακονία ποὺ μοῦ ἀνετέθη θεάρεστα!
 Πάνω ἀπ’ ὅλα, τὴν πᾶσαν Ἐλπίδα μου στηρίζω στὴν Κυρία καὶ Δέσποινά μας, στὴν 
Βασίλισσα γῆς καὶ οὐρανοῦ, στὴν Μητέρα πάντων ἡμῶν Ὑπεραγία Θεοτόκο τὴν Ἀει-
πάρθενο, καὶ τὴν παρακαλῶ ἐκ βάθους ψυχῆς νὰ μὲ ἔχει προσωπικὰ καὶ νὰ μᾶς ἔχει 
ὅλους ὑπὸ τὴν ἄμαχη καὶ ὁλόφωτη Σκέπη καὶ Προστασία της! Αὐτή, ἡ Ὑπέρμαχος 
Στρατηγός, εἴθε στοὺς δύσκολους καιρούς μας νὰ προστατεύει τὴν Ἐκκλησία μας, τὴν 
Πόλη μας, τὴν Πατρίδα μας καὶ τὸν κόσμο ὅλο, ἅπαντες δὲ νὰ ἀξιωθοῦμε τῆς αἰωνίου 
Σωτηρίας ἐν τῇ Βασιλείᾳ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν!

Προφώνηση Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Λαρίσης και Πλαταμῶνος κ.κ. Κλήμη,
 Μέ αἰσθήματα χαρᾶς καί συγκινήσεως σᾶς ὑποδεχόμαστε σήμερα στόν νέο τόπο 
τῆς διακονίας σας, τήν Μητρόπολη Λαρίσης καί Πλαταμῶνος. Τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλη-
σίας αὐτῆς πρό ὀλίγων μηνῶν ἀποχαιρέτησε ἕνα λαμπρό πνευματικό καί ἐκκλησιαστι-
κό ἡγέτη, τόν μακαριστό Μητροπολίτη Ἀθανάσιο. 
 Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης κυρός Ἀθανάσιος ἦταν γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη Λα-
ρίσης καί Πλαταμῶνος ὁ ἐργάτης τῆς πρώτης ὥρας, ὁ ὁποῖος ἐπί δεκαετίες ὁλόκληρες 
ἔφερε τήν εὐθύνη τῆς διακονίας στήν Λάρισα καί τήν κεντρική Ἑλλάδα καί ἐργάστη-
κε ἀόκνως γι’ αὐτή τήν Ἐπαρχία. Ἐπίτευγμα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καί τῆς δικῆς του 
αὐτοθυσιαστικῆς συνεργίας, εἶναι τό γεγονός ὅτι ἡ Μητροπολή του ὄχι μόνον ἀπέκτησε 
γερό θεμέλιο, τόν εὐλαβῆ Ἱερό Κλῆρο, ἀλλά και ὅλες τίς ἀπαραίτητες ὑποδομές γιά τήν 
ἀπρόσκοπτη λειτουργία της, μέ ἀποκορύφωμα τόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου.
 Σήμερα τό ἴδιο πλήρωμα, κλῆρος καί λαός ἑνωμένοι πάντα, ὑποδέχεται μέ αἴσθημα 
χαρᾶς, συγκίνησης, ἐνθουσιασμοῦ καί ἐλπίδας, τόν νέο Ποιμενάρχη του. Οἱ Κληρικοί 
καί ὁ πιστός τοῦ Κυρίου λαός συναχθήκαμε σήμερα ἐδῶ γιά νά σᾶς προϋπαντήσουμε, 





ΕΠΑΛΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ / 1 11

ἐπιθυμῶντας νά ἐκφράσουμε τήν ἀγάπη καί τήν ἐμπιστο-
σύνη στό πρόσωπό σας καί νά ἀναφωνήσουμε ὅλοι μαζί, 
Ἄξιος!
 Ἡ βαθύτατη εὐσέβεια, ἡ θερμή πίστη, ἡ ἀγάπη, ἡ τα-
πείνωση καί τό ἐκκλησιαστικό σας ἦθος καί φρόνημα καί 
ὅλες οἱ χριστιανικές ἀρετές πού κοσμοῦν τό προσωπό 
σας, ἡ θεολογική σας παιδεία καί μόρφωση καθώς καί ἡ 
πολύτιμη ἐμπειρία πού ἔχετε ἀποκτήσει κατά τήν μακρά 
ἐκκλησιαστική σας διακονία, ἐγγυῶνται μία καταξιωμένη 
καί ἀγλαόκαρπη ποιμαντορία.
 Ἀναλαμβάνετε σήμερα τήν διαποίμανση τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Λαρίσης καί Πλαταμῶνος τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν· τά βλέμματα ὅλων, κλήρου καί 
πιστοῦ λαοῦ, στρέφονται ἐλπιδοφόρα πρός τό πρόσωπό 
σας. Καλεῖσθε νά ἐκδαπανήσετε τόν ἑαυτό σας στήν προ-
σπάθεια νά ἐπουλώσετε πληγές, νά συμπληρώσετε τυχόν παραλείψεις, νά στηρίξετε 
τούς ἀδυνάτους καί νά ὁδηγήσετε τό ποιμνιό σας σέ εὔδιο λιμάνι. Στόν δύσκολο αὐτόν 
ἀλλά ὡραῖο ἀγῶνα σας θά ἔχετε πέραν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, βοηθούς καί συμπαρα-
στάτες τήν ταπεινότητά μου, ἀλλά καί ὅλους τούς ἀδελφούς σας Συνιεράρχες, τόν ἱερό 
Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό. 
 Ἀπό μέσης καρδίας, πεφιλημένε ἐν Κυρίῳ ἀδελφέ, σᾶς ἐκφράζουμε τά θερμότατά 
μας συγχαρητήρια ἐκ μέρους τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, τοῦ χριστεπωνύμου 
πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀροδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος γιά τήν 
ὕψιστη αὐτή ἐκκλησιαστική τιμή πού ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ σᾶς καταξίωσε. Ὁ Θεός νά 
σᾶς στηρίζει, ἡ χάρις Του νά σᾶς ἐπισκιάζει καί οἱ πολλές καί μεγάλες εὐλογίες Του νά 
ἐπιβεβαιώνουν τήν παρουσία Του στή ζωή καί στή διακονία σας. 
 Ὁλόθερμα εὐχόμαστε στόν Κύριό μας νά σᾶς κρατεῖ ὑγιή, νά σᾶς φωτίζει, νά σᾶς 
ἐνισχύει καί νά εὐλογεῖ τά ἔργα σας, ὥστε νά εἶναι καρποφόρα καί εὐάρεστα ἐνώπιόν 
Του. Ἡ Μητρόπολη Λαρίσης καί Πλαταμῶνος εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θά ἀποτελεῖ τήν 
πρώτη ἀγάπη σας, τήν μεγάλη χαρά σας, τήν πύλη τοῦ Οὐρανοῦ γιά ἐσᾶς καί τό ποίμνιό 
σας. Δῶστε τόν καλύτερο ἑαυτό σας, τό χρειαζόμαστε, τό περιμένουμε, σᾶς τό εὐχόμα-
στε, ἅγιε Ἀδελφέ. Εἰς πολλά ἔτη! 

Προσφώνηση Αἰδ. Πρωτ. π. Γεωργίου Κοντοθανάση
Προϊσταμένου Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΕ,
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Τίμιο Πρεσβυτέριο,
Περιούσιε Λαὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου·
 Εἶναι	ἀλήθεια	ὅτι	δὲν	ὑπῆρξε	συγκροτημένη	πρόταση	ἀπὸ	ἐμᾶς,	τὸ	τοπικὸ	Ἱερα-
τεῖο,	ὅσον	ἀφορᾶ	τὸ	πρόσωπο	ποὺ	θὰ	διαδεχόταν	τὸν	Μακαριστὸ	Πατέρα	μας	κυρὸ	
Ἀθανάσιο.
	 Εἶναι	ὅμως	ἀδιαμφισβήτητο	γεγονὸς	ὅτι	[σεῖς	Σεβασμιώτατε]	ὑπήρξατε	ἐκλογὴ	ἐν	
Χάριτι	τοῦ	Ἁγίου	Πνεύματος	καὶ	ἐμεῖς	ὄχι	ἁπλῶς	τὴν	δεχθήκαμε,	ἀλλὰ	ὑποδεχθήκαμε	
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τὰ	λαληθέντα.	Καὶ	ὁμίλησε	τὸ	Ἅγιον	Πνεῦμα	γιὰ	τὸν	Ἐπίσκοπο	τῆς	τοπικῆς	μας	Ἐκκλη-
σίας	καὶ	εἶπε:	«ΚΛΗΜΕΝΤΑΣ»!
	 Γιὰ	 ἐμᾶς	 λοιπὸν	 ἀπὸ	 σήμερα	 εἶσθε	 τὸ	 σύμβολο	 τῆς	 ἑνότητας	 τῆς	 τοπικῆς	 μας	

Ἐκκλησίας.
 Σᾶς	ὑποδεχόμαστε	στὴν	πόλη	τῶν	δεκάδων	Ἁγίων	καὶ	
Νεομαρτύρων,	καθὼς	καὶ	στὴν	πόλη	ποὺ	ἁγίασαν	μὲ	τὸ	
ἔργο	 τους	Μητροπολῖτες	 ὅπως	 ὁ	 Ἅγιος	 Ἀχίλλειος	 καὶ	 ὁ	
Ἅγιος	Βησσαρίων.
 Σᾶς	καμαρώνουμε	σήμερα	στὸν	ἐπισκοπικὸ	θρόνο	ἀπὸ	
τὸν	ὁποῖον	μᾶς	 εὐλογοῦσε	γιὰ	σαράντα	καὶ	πλέον	 χρό-
νια	ὁ	προκάτοχός	σας	Μακαριστὸς	κυρὸς	Ἀθανάσιος	καὶ	
σᾶς	ὑποδεχόμαστε	στὸν	 τόπο	μας	 καὶ	στὶς	 καρδιές	μας	
γιὰ	νὰ	ὑπηρετήσετε	τὸν	ἄνθρωπο	ποὺ	πονᾶ	καὶ	ὑποφέρει	
καὶ	χρειάζεται	ἕναν	φιλόστοργο	Πατέρα	νὰ	τὸν	ἀγκαλιά-
σει	καὶ	νὰ	τὸν	καθοδηγήσει	σὲ	πνευματικὴ	ἀνάταση	τῆς	
ψυχῆς	του,	σὲ	ὁδὸ	Σωτηρίας.

Στρατιῶτα	τοῦ	Χριστοῦ	ΚΛΗΜΕΝΤΑ
Καλῶς	ὁρίσατε!	Ἄξιος!



ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2022

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·
 Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, φθάσαμε γιὰ ἄλλη μία χρο-
νιὰ στὸ κατώφλι τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Δόξα καὶ εὐχαριστία πρέπει 
στὴν θεία Μεγαλωσύνη γιὰ τὴν εὐλογημένη αὐτὴ δωρεά!
 Σὰν νέος Ἐπίσκοπος καὶ Πνευματικὸς πατέρας σας, αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ 
ὑπενθυμίσω ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ αὐτῇ, ὅτι ἀνοίγεται ἐνώπιόν μας τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν 
καὶ ξεκινοῦμε τὸν ἀγῶνα τῆς θεοφιλοῦς καὶ θεοδιδάκτου Νηστείας. Εἶναι ἀνάγκη νὰ 
εἰσέλθουμε στὴν ἄθληση αὐτὴ μὲ διάθεση χαρωπὴ καὶ ἀγωνιστική, γεμᾶτοι καλὲς ἐλπί-
δες καὶ ἀγαθὲς προσδοκίες. Ἡ ἁγία αὐτὴ περίοδος τοῦ ἔτους προσφέρεται γιὰ κάθαρση, 
χαλιναγώγηση καὶ ταπείνωση τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς μας, ὥστε νὰ κυριαρχήσουμε 
στὰ πάθη καὶ τὶς ἡδονές, ποὺ πολλὲς φορὲς μᾶς ἐξαπάτησαν καὶ μᾶς αἰχμαλώτισαν.
 Εἶναι λοιπὸν περίοδος ἀπελευθερωτικὴ καὶ ἀποσκοπεῖ στὴν ὑποβοήθηση καὶ ἐνί-
σχυση τῆς ἀρετῆς καὶ μάλιστα τῆς ἐγκρατείας, στὴν βελτίωση καὶ σταθεροποίηση τῆς 
μετανοίας, στὴν ἀναπτέρωση τῆς προσευχῆς, στὴν αὔξηση τῆς ἐλεημοσύνης καὶ τῆς φι-
λαδελφίας, στὴν βαθύτερη συγχώρηση τῶν ἄλλων ἀπὸ καρδίας, στὴν πιὸ ἐπιμελημένη 
μέριμνα γιὰ πνευματικὴ ἀνακαίνιση, στὸ καλύτερο πλησίασμα τοῦ Θεοῦ.
 Πρόκειται γιὰ θεία ἐντολή, γιὰ Ἀποστολικὸ παράγγελμα ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Ὁ 69ος 
Ἀποστολικὸς Κανόνας προβλέπει ὅτι ὅποιος Κληρικὸς δὲν νηστεύει τὴν Τεσσαρακοστὴ 
πρέπει νὰ καθαιρεῖται, καὶ ὅποιος λαϊκὸς δὲν νηστεύει πρέπει νὰ ἀφορίζεται, ἐκτὸς καὶ 
ἄν ὑπάρχει σοβαρὸ πρόβλημα ὑγείας. Ἄρα, πρόκειται γιὰ ἐντολὴ τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία ὡς φιλόστοργη Μητέρα ἀπευθύνεται στὰ τέκνα της γιὰ κάτι 
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τὸ ἰδιαίτερα σοβαρὸ καὶ σημαντικό, καὶ ὄχι βέβαια γιὰ 
κάτι δευτερεῦον καὶ μικρό. Ἐμεῖς, σὰν τέκνα ὑπακοῆς 
ὀφείλουμε νὰ δεχόμαστε τὶς ὑποδείξεις τῆς Ἐκκλησί-
ας μας μὲ σεβασμὸ καὶ νὰ τὶς τηροῦμε μὲ εὐλάβεια, 
ὅπως ἄλλωστε ἔκαναν ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Πίστεώς μας, 
ὅλοι οἱ πρόγονοί μας πνευματικοὶ καὶ σαρκικοί, ὅλοι οἱ 
κατὰ Χριστὸν πατέρες καὶ μητέρες μας. Μόνον ἔτσι θὰ 
ἔχουμε ἐλπίδα νὰ ἀξιωθοῦμε ἐλέους Θεοῦ καὶ αἰωνίου 
σωτηρίας. Διαφορετικά, θὰ ἀπορριφθοῦμε ὡς αὐθάδεις 
καὶ ἀσεβεῖς, ὡς ἄνθρωποι ποὺ ἀγάπησαν περισσότερο 
τὸ σῶμα ἀπὸ τὸ πνεῦμα, τὴν γῆ ἀπὸ τὸν Οὐρανό, τὰ 
ἐφήμερα ἀπὸ τὸ αἰώνια. Ὁ Μέγας Βασίλειος ὅμως μᾶς 
ὑπενθυμίζει ἄριστα: «Ἐπειδὴ οὐκ ἐνηστεύσαμεν, ἐξεπέ-
σαμεν τοῦ Παραδείσου· νηστεύσωμεν τοίνυν ἵνα πρὸς 
αὐτὸν ἐπανέλθωμεν» (Λόγος Α΄ Περὶ Νηστείας, § 4).
 Ἡ παροῦσα Νηστεία εἶναι βέβαια αὐστηρὴ καὶ πρέπει νὰ τὴν τηροῦμε μὲ ἀκρίβεια, 
παρὰ τὴν δυσχέρεια, γιὰ νὰ λάβουμε θεία ἀντιμισθία· ὅπως καὶ μὲ διάκριση, σύμφωνα 
μὲ τὴν σωματικὴ ἀντοχὴ ἑκάστου, διότι ὡς γνωστὸν δὲν εἴμαστε «σωματοκτόνοι», ἀλλὰ 
«παθοκτόνοι». Ὅπου ὑπάρχει σοβαρὴ ἀδυναμία καὶ ἀσθένεια, ἐκεῖ ἡ νηστεία μετριά-
ζεται καὶ προσαρμόζεται στὶς ἀνάγκες τοῦ καθενός, ὄχι ὅμως αὐθαίρετα, ἀλλὰ κατόπιν 
συμβουλῆς εὐλαβοῦς ἰατροῦ, καὶ κυρίως μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Πνευματικοῦ πατρός.
 Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ ἀγαποῦσαν καὶ ἀγαποῦν τὴν Νηστεία, καὶ μᾶς τὴν συνι-
στοῦν σὰν ἰδιαίτερα βοηθητικὴ στὸν πνευματικό μας ἀγῶνα. Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Νη-
στείας ἀπαιτεῖται ἀποκοπὴ ἐκείνων τῶν κακῶν συνηθειῶν, οἱ ὁποῖες μᾶς ὑποσκελίζουν, 
διαφορετικὰ χάνει τὴν ἀξία καὶ τὸ νόημά της. Ἀπέχουμε ἀπὸ τὶς καλὲς καὶ θρεπτικὲς 
τροφές, ἀπὸ τὴν γαστριμαργία, τὴν πολυποσία καὶ τὴν ἡδυπάθεια, ἀλλὰ προσέχουμε 
παράλληλα νὰ μὴν ἱκανοποιοῦμε ἄλλες μορφὲς τροφοδοσίας παθῶν. 
 Γιὰ παράδειγμα, ἄν κάποιος ἔχει τὴν ἐπιβλαβῆ ἀπὸ κάθε ἄποψη συνήθεια τοῦ καπνί-
σματος, πρέπει νὰ κόψει αὐτὴν διότι ἡ Νηστεία του ἀμαυρώνεται. Τὸ ἴδιο ἰσχύει γιὰ τὴν 
κατάκριση, πολυλογία, ἀργολογία, ἀστειολογία, περιττολογία, δικαιολογία, ὑβρεολο-
γία, κακολογία, ψευδολογία, συκοφαντία κλπ.· τὸ αὐτὸ ἰσχύει γιὰ τὴν παρακολούθηση 
ἐμπαθῶν καὶ ἀπρεπῶν θεαμάτων, ἀκουσμάτων καὶ δραστηριοτήτων· ἐπίσης, τὸ ἴδιο 
ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν πλεονεξία, τὴν σκληρότητα, τὸν θυμό, τὴν ὀργή, τὴν ραθυμία, τὴν 
κάθε εἴδους ἐκτροπή.
 Ἐξ ἀντιθέτου δέ, πρέπει νὰ ἐνισχυθεῖ καὶ νὰ αὐξηθεῖ ἡ προσευχή, ἡ ὑπομονή, ἡ 
συγχώρηση, ἡ εἰρήνη, ἡ ἀγάπη, ἡ καλύτερη προετοιμασία γιὰ μετάνοια καὶ εἰλικρινῆ 
Ἐξομολόγηση, ἡ πιὸ συχνὴ συμμετοχὴ στὰ ἅγια Μυστήρια. Οἱ λογισμοὶ εἶναι ἀνάγκη 
νὰ περιορισθοῦν, νὰ κατευνασθοῦν καὶ νὰ ἐλεγχθοῦν, τὰ πάθη νὰ ἀποδυναμωθοῦν, τὰ 
νεῦρα νὰ περιορισθοῦν, ὁ θυμὸς νὰ δεθεῖ, ἡ πολυλογία νὰ σταματήσει, ὁ πολὺς θόρυβος 
νὰ καταπαύσει.
 Μόνον ἔτσι θὰ καλλιεργηθοῦν ἡ φιλοθεΐα καὶ ἡ φιλανθρωπία, ἡ ἀγαθοσύνη καὶ ἡ 
πραότητα, ἡ καλοσύνη καὶ ἡ ἀνεξικακία.
 Ὁ ἐχθρὸς διάβολος, ὡς γνωστόν, ἀποστρέφεται τὴν Νηστεία διότι ἐνοχλεῖται ἀπὸ 
αὐτὴν ἀφάνταστα. Γι’ αὐτὸ καὶ συχνὰ ἐγείρει κατὰ τὴν περίοδο τῆς Νηστείας πιὸ δυ-
νατοὺς πειρασμούς, παραχωρήσει Θεοῦ, γιὰ νὰ μᾶς κάνει νὰ ἀδημονήσουμε καὶ νὰ 
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χάσουμε τὸν μισθὸ τοῦ καλοῦ ἀγῶνος μας. Μὴν ὑποκύψουμε στὶς ἄνομες ὑποδείξεις 
του! Αὐτὸς ὁ ἀντάρτης καὶ φθονερὸς ἀκόμη καὶ τὸν Θεάνθρωπο Κύριό μας τόλμησε 
νὰ «πειράξει» στὴν ἔρημο, ὅταν εἶχε ὁλοκληρώσει τὴν Τεσσαρακονθήμερη Νηστεία 
Του, ποὺ ἐπιτέλεσε χάριν ἡμῶν, στὸ ἀποκληθὲν ἔκτοτε Σαραντάριον ὄρος. Τὸν «προκά-
λεσε» σὲ γαστριμαργία, ὑπερηφάνεια καὶ πλεονεξία, ἀλλὰ ἐπιτιμήθηκε καὶ ἐκδιώθηκε 
πρεπόν τως (βλ. Ματθ. 4:10, Λουκ. 4:13) καὶ ἔτσι λάβαμε ὑπόδειγμα Νηστείας καὶ Προ-
σευχῆς γιὰ τὴν νίκη κατὰ τοῦ διαβόλου (βλ. Ματθ. 17:21, Μάρκ. 9:29). 
 Μόνον ἔτσι νικοῦμε κι ἐμεῖς τὸν πειρασμὸ καὶ τὸν ἐκδιώκουμε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ 
Θεοῦ, διὰ Νηστείας καὶ Προσευχῆς. Ὑπάρχει βαθιὰ συσχέτιση καὶ ἀλληλεξάρτηση με-
ταξύ τους. Ἡ Νηστεία ἀποδεικνύει τὴν εἰλικρίνειά της μὲ τὴν κατανυκτικὴ Προσευχή, 
ἀλλιὼς χάνει τὴν ἀξία της. Καὶ ἡ Προσευχὴ ἐπίσης σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν Νηστεία 
ἀποκτᾶ «φτερὰ» καὶ λαμβάνει δύναμη νὰ ἀνέλθει στὸν Οὐρανὸ καὶ νὰ κρούσει τὶς 
θῦρες του, ὥστε οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι νὰ σπεύσουν νὰ τῆς ἀνοίξουν καὶ ὁ Κύριός μας νὰ 
τὴν ἀκούσει εὐμενῶς. Χωρὶς Νηστεία, ἀκόμη καὶ ἡ Προσευχὴ μόνη της ἀποδυναμώνε-
ται καὶ σκορπίζεται εὔκολα.
 Τὸ Παντοδύναμο Ὄνομα τοῦ Κυρίου εἴθε νὰ μᾶς συντροφεύει σὲ ὅλη τὴν διάρκεια 
τῆς Νηστείας, ὅπως καὶ ἡ γλυκύτατη ἐπίκληση τῆς Παναγίας Μητρός μας. Μὲ αὐτὰ 
τὰ ἅγια Ὀνόματα στὰ χείλη, στὸν νοῦ καὶ στὴν καρδιὰ νὰ κοιμόμαστε καὶ μὲ αὐτὰ νὰ 
ἐγειρόμαστε, αὐτὰ νὰ κρατοῦμε κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας καὶ ποτὲ νὰ μὴν τὰ ἀφή-
νουμε καὶ λησμονοῦμε, γιὰ νὰ μὴν εἰσέλθουμε σὲ πειρασμό.
 Πολλοὶ σήμερα, ἀκόμη καὶ Χριστιανοί, προφασίζονται ὅτι τὰ χρόνια μας εἶναι δύ-
σκολα καὶ ἡ Νηστεία φαίνεται ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν σύχρονη ἐποχή. Ὅποιοι λέγουν 
αὐτά, ἀποδεικνύουν τὴν ἐξαπάτησή τους ἀπὸ τὸν πονηρὸ καὶ τὴν ὑποδούλωσή τους στὸ 
πνεῦμα τοῦ κόσμου καὶ τῆς σαρκός. Ὅμως, ὅταν παύει ἡ Νηστεία, ἔρχονται συμφορές. 
Ὅπου ἡ Νηστεία ἐγκαταλείπεται καὶ περιφρονεῖται, ἐκεῖ ἐπέρχεται ἡ «ὀργὴ τοῦ Θεοῦ». 
Ἡ Μετάνοια παύεται, ἡ ἐν Χριστῷ ζωὴ χάνεται καὶ ἡ Ἀποστασία ἐξαπλώνεται. Γι’ 
αὐτὸ καὶ βλέπουμε στὶς ἡμέρες μας τόσα δεινὰ στὴν χώρα μας καὶ στὴν ἀνθρωπότητα 
ὁλόκληρη: ἐπιδημίες, πόλεμοι, ἀκρίβεια, ἀνασφάλεια, ἀπειλὲς ἀπὸ παντοῦ, καὶ γενικὰ 
φόβος καὶ ἀδιέξοδο…
 Εἴθε νὰ ἐγκολπωθοῦμε τὴν Νηστεία! Εἴθε ἡ Νηστεία μας νὰ εἶναι ἐνσυνείδητη, καρ-
ποφόρα καὶ ὠφέλιμη! Οἱ ψυχές μας νὰ ἐνδυναμωθοῦν καὶ τὰ σώματά μας νὰ ἐλαφρύ-
νουν! Νὰ γίνουμε ἀληθινοὶ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, πιστοὶ καὶ ἐκλεκτοί, καὶ νὰ φθάσουμε 
στὸ ἅγιον Πάσχα μὲ ἀνάσταση ψυχῆς. Ἀμήν!

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ εὐλογίες
† Ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος ΚΛΗΜΗΣ 

Λάρισα, Ἑβδομάδα τῆς Τυρινῆς 2022
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Γιὰ τὸ τρέχον ζήτημα τῆς πανδημίας
 1. Ὁ ἄνθρωπος, ὡς πλασθεὶς «κατ΄ εἰκόνα» τοῦ ἀπείρου Θεοῦ, ἔχει κλήση 
ὑπερβάσεως τῆς κτιστότητός του καὶ ἀτελευτήτου προόδου. Ἡ σοφία του καὶ 
οἱ λοιπὲς ψυχοσωματικὲς δυνάμεις του δύνανται νὰ ἐξελιχθοῦν ἀπεριόριστα. 
Ὡς «θεολογικὸ ὄν» προορίζεται γιὰ τὴν κατὰ χάριν θέωση. Ἄρα, ἡ ἐπιστημο-
νικὴ καὶ τεχνολογικὴ πρόοδός του εἶναι ἀναμενόμενη καὶ διαρκής. 
 Ἐν τούτοις, ἄν λησμονήσει τὴν Χριστοείδειά του, τὴν κατὰ Χριστὸν ὑπό-
στασή του, μπορεῖ εὔκολα νὰ ὁδηγηθεῖ, μέσῳ τῶν θαυμαστῶν ἐπιτευγμά-
των του, σὲ αὐτο-καταστροφή. 
 Ἡ ἐκπληκτικὴ πρόοδός του στὴν ἰατρικὴ καὶ τὴν φαρμακολογία, ὅλη ἡ 
σχετικὴ μὲ αὐτὰ ἐπιστημοσύνη του, εἶναι ἀνάγκη νὰ συνυφαίνεται ἁρμο-
νικὰ καὶ μὲ τὰ λοιπὰ θεόσδοτα συστατικά του: μὲ τὴν ἀπαίτηση γιὰ δικαιο-
σύνη, εἰρήνη καὶ κοινωνικὴ συνοχή. Ἡ διασφάλιση, πέρα ἀπὸ τὴν σωματικὴ 
ὑγεία του, τῆς ἀτομικῆς/προσωπικῆς ἐλευθερίας του σὲ σχέση βεβαίως σε-
βασμοῦ ἔναντι Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, εἶναι ἄκρως σημαντικὴ γιὰ νὰ θεω-
ροῦνται τὰ ἐπιστημονικὰ ἐπιτεύγματά του ἀγαθὰ καὶ πολύτιμα, καὶ γιὰ νὰ 
μὴν ἐκπίπτουν σὲ αὐτόνομους καὶ αὐθαίρετους αὐτοκαθορισμούς.
 Μόνον ὅπου κυριαρχεῖ ἡ ἀνιδιοτελὴς ἀγάπη ὑπάρχει εὐλογία καὶ ζωή. 
Ὅπου ὅμως οἱ ἀνθρώπινες ἰδοτέλειες καὶ τὰ πάθη ὁδηγοῦν σὲ ἀλλοτρίωση, καὶ 
ἀντὶ νὰ ὑπηρετεῖται ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁ Κτίστης καὶ Δημιουργός του, κυριαρχεῖ 
ἔκπτωση φθορᾶς καὶ πονηρίας, τότε ἡ καταστροφὴ εἶναι ἀναπόφευκτη.
 2. Τὸ θέμα τῆς λεγομένης πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ 
εἶναι ἐκ πρώτης ὄψεως ἰατρικό, ἀλλὰ γνωρίζουμε ὅτι τυγ-
χάνει πολιτικοῦ χειρισμοῦ, δημοσιογραφικῆς ἐπεξεργα-
σίας καὶ καλύψεως, καὶ ἐξαρτᾶται ἐν πολλοῖς ἀπὸ τερά-
στια οἰκονομικὰ συμφέροντα. Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, ἔγινε 
μέσον ἐπιβολῆς καὶ ἐλέγχου. Παρατηρεῖται ἐμφανὴς ἐργαλειοποίησις τῆς 
ἐπιστήμης, γιὰ ἐπιβολὴ ὁλοκληρωτισμοῦ μὲ τὸν μανδύα τῆς «ὑγειονομικῆς 
ὁμηρείας». Ἡ ἴδια ἡ πανδημία, αἴφνης, βασίζεται σὲ ἀμφιβόλου ἀξιοπιστίας 
διαγνωστικὰ τέστ, κατὰ τὴν τεκμηριωμένη γνώμη πολλῶν εἰδικῶν, μὲ ἀπο-
τέλεσμα νὰ λαμβάνονται ἀντισυνταγματικὰ καὶ ἀπολυταρχικὰ μέτρα εἰς 
βάρος τῶν ἀνθρώπων γιὰ τὴν δῆθεν προστασία τους, μὲ τὴν παραπλανητικὴ 
ἰδέα ὅτι ὅλα γίνονται γιὰ τὴν δῆθεν ἐπιστροφὴ στὴν κανονικότητα. 
 3. Ἀπὸ πλευρᾶς ἰατρικῆς ὑπάρχει μία ἀνεξήγητη ἐπιμονὴ γιὰ ἐπιβολὴ 
προληπτικῆς θεραπείας μὲ νέου τύπου πειραματικὰ ἐμβόλια, καὶ τοῦτο 
μάλιστα παρουσιάζεται ὡς «μοναδικὴ λύσις»! Μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παραγ-
κωνίζονται ἐγκεκριμένα ἀποτελεσματικὰ φάρμακα θεραπείας, τὰ ὁποῖα 
ἀποτρέπουν τὴν ἐπιδείνωση τῶν νοσούντων καὶ βοηθοῦν στὴν σύντομη 
ἀποθεραπεία τους.
 4. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, παρουσιάζονται συνεχῶς νέα συντριπτικὰ στοι-
χεῖα ἐπιστημόνων, τὰ ὁποῖα ἀποδεικνύουν τεκμηριωμένα ὅτι ἡ ἐπιβολὴ τῶν 
φαρμακευτικῶν ἐνεσίμων σκευασμάτων, ποὺ ἀποτελοῦν «γενετικὴ θερα-
πεία», ἀνατρέπουν αὐτὸ τὸ ὁποῖον ἴσχυε γιὰ τὶς ἰατρικὲς πράξεις: ὅτι δηλαδὴ 
ὑπάρχει μόνον ἡ ἐξατομικευμένη θεραπεία καὶ ὅτι οἱ ἀνθρώπινοι ὀργανισμοὶ 
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δὲν διέπονται ἀπὸ ὅμοια καὶ καθολικὴ βιολογικὴ ἀνταπόκριση. Ἡ ἐπιβολὴ 
τῶν αὐτῶν μέτρων σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς, σὲ ὅλους ἀνεξαιρέ-
τους τοὺς ἀνθρώπους, ἀκόμη καὶ στὰ παιδιά (!), εἶναι σαφὲς ὅτι δημιουργεῖ 
μεγαλύτερα καὶ περισσότερα προβλήματα, ἀπὸ ὅσα ὑποτίθεται ὅτι σκοπεύει 
νὰ ἐπιλύσει. Οἱ παρατηρούμενες παγκοσμίως πολλὲς καὶ σοβαρὲς παρενέρ-
γειες ὁμιλοῦν ἀφ΄ ἑαυτῶν ὡς πρὸς τὴν ὑποτιθέμενη ἀσφάλεια τῶν πειρα-
ματικῶν αὐτῶν σκευασμάτων. Εἶναι ἀνάγκη νὰ τονισθεῖ, ὅτι κάποια δῆθεν 
ἀπόλυτη καὶ ἀλάνθαστη ἰατρικὴ ἐπιστήμη δὲν ὑπάρχει ἐπιστημολογικά, 
ὥστε βάσει αὐτῆς νὰ στηριχθεῖ ἡ ἀκραία ἐπεμβατικὴ πολιτικὴ τῶν μέτρων 
ὑποχρεωτικότητος, ὅπως π.χ. αὐτὴ τῶν νέου τύπου ἐμβολίων.
 5. Ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι ἐκεῖνοι οἱ ἰατροὶ οἱ ὁποῖοι συμφωνοῦν καὶ συ-
στήνουν τὰ μᾶλλον ἀνορθολογικὰ ἐπιβαλλόμενα μέτρα, ὁμιλοῦν ἀποκλει-
στικὰ μὲ βιολογικοὺς ὅρους, ἐνῶ εἶναι γνωστὸν ὅτι οἱ εὐρύτερες κοινωνικές, 
οἰκονομικὲς καὶ πολιτισμικὲς συνθῆκες ἐπηρεάζουν ἄμεσα τὴν ὑγεία καὶ 
τὴν ποιότητα ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Γι΄ αὐτὸ καὶ οἱ ἐκφράζοντες τὴν σοβαρὴ 
ἐπιφυλακτικότητά τους δὲν εἶναι «ἀρνητές», ὅπως τοὺς ἀποκαλοῦν, διότι 
ἐμφοροῦνται ἀπὸ εὐαισθησία γιὰ δημοκρατικὲς ἐλευθερίες, γιὰ ἀλληλεγ-
γύη καὶ ἀγάπη, ὅπως καὶ γιὰ ἀλήθεια καὶ διαφάνεια.
 6. Ἡ ἀναστολὴ ἐργασίας καὶ μάλιστα στοὺς ὑγειονομικοὺς ποὺ δὲν συμ-
μορφώνονται στὰ ὑποχρεωτικὰ μέτρα, καλλιεργεῖ ἀναπότρεπτα κοινωνικὸ 
ἀποκλεισμό, στιγματισμὸ καὶ μίσος. Ἡ ἐκβιαστικὴ τακτικὴ ἐναντίον τους 
ὁδηγεῖ ἀναπόδραστα σὲ ἀνεξέλεγκτη ἀντίδραση. Ἡ πάρα πολὺ θλιβερὴ δι-
αίρεση στὴν κοινωνία, ὁ τραγικὸς διχασμός, δὲν ἀντιμετωπίζεται μὲ μαγικὰ 
ἐμβόλια, καραντίνες καὶ μάσκες. Ἄν δὲν ὑπάρξει συνετὴ ἐκτόνωση καὶ φρό-
νιμη διέξοδος, θὰ ἐκσπάσουν ἀπρόβλεπτες κοινωνικὲς ταραχές.
 7. Ἡ παρατηρούμενη ἐπίσης ἐξ ἀρχῆς τῆς κρίσεως λῆψις αὐστηρῶν μέ-
τρων ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας, ὡς πρὸς τὴν λειτουργία καὶ ἀποστολή της, δη-
μιούργησε φορτισμένη ἀτμόσφαιρα πικρίας καὶ ἀπογοητεύσεως στοὺς πι-
στούς. Ἀπὸ πνευματικῆς καὶ ἠθικῆς πλευρᾶς τίθεται πρόβλημα ἀπὸ τὴν 
ἐκβιαστικὴ διάθεση τῶν κρατούντων κατὰ τοῦ αὐτεξουσίου καὶ τῆς ἐλευ-
θερίας τῶν ἀνθρώπων. Ἐπίσης, στὰ ἐνέσιμα φαρμακευτικὰ σκευάσματα, 
τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ἕνα παγκόσμιο πείραμα μὲ ἀπρόβλεπτες διαστάσεις 
καὶ ἀποτελέσματα, ἐμπλέκονται σὲ ὁρισμένα ἀπὸ αὐτά, σὲ διάφορες φά-
σεις (σχεδιασμοῦ-παρασκευῆς-δοκιμασίας) κυτταρικὲς σειρὲς ἐμβρυϊκῶν 
ἐκτρωμάτων. Ὅλα αὐτὰ ἐγείρουν σοβαρὸ ἠθικὸ προβληματισμὸ καὶ κατ΄ 
ἀκρίβειαν θεωροῦνται μὴ ἀποδεκτά.  
 8. Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας χωροῦν βεβαίως ἅπαντες, καὶ δὲν εἶναι 
ὀρθὴ ἡ διάκριση σὲ ἀρνητὲς καὶ μὴ ἀρνητὲς τῶν πειραματικῶν σκευασμά-
των καὶ γενικὰ τῆς ὅλης διαχειρίσεως τῆς κρίσεως. Ὁ διαχωρισμὸς καὶ ἡ δι-
αίρεσις ὑπηρετοῦν σκοποὺς ἀλλοτρίους. Ἡ ἀλήθεια, ἐν τούτοις, δὲν πρέπει 
νὰ συσκοτίζεται ἄν πρόκειται νὰ εἶναι ἀπελευθερωτική, τὰ δὲ ὅπλα μας ὡς 
Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ προσευχή, ἡ δραστηριοποίηση 
γιὰ ἐπικράτηση τῆς δικαιοσύνης, γιὰ στήριξη τῶν ἀσθενῶν, τῶν ἀδυνάτων 
καὶ τῶν ἀδικουμένων, γιὰ ἀντίσταση σὲ κάθε ζημιογόνα ἐπιβολή. Ἐπίσης, 
βασικῶς καὶ κυρίως εἶναι ἡ δυνατότητα τῆς διακρίσεως τῶν πνευμάτων.
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 9. Αὐτὸ ποὺ καλοῦμε καὶ παρακαλοῦμε νὰ ἐπικρατήσει, εἶναι ὁ ἀπόλυ-
τος σεβασμὸς τῆς ἀβιάστου ἀτομικῆς ἐπιλογῆς ἑκάστου. Ἐκφράζουμε 
τὴν σθεναρὴ ἀντίθεσή μας σὲ κάθε μορφῆς ὑποχρεωτισμό, διότι παρα-
βιάζει ἐξόφθαλμα παγκοσμίου ἰσχύος νόμους βιοηθικῆς, ὅπως καὶ τὴν 
θεόσδοτη ἐλεύθερη βούληση κάθε ἀνθρώπου. Καλοῦμε σὲ ἑνότητα καὶ 
ἀλληλεγγύη τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους, σὲ ἐξάλειψη τῶν ἐντάσεων, σὲ 
ἀνθρωπιστικὴ δράση, σὲ ἀποφυγὴ πράξεων βίας, ἀντεκδικήσεως καὶ ἐμβα-
θύνσεως τοῦ ἤδη ὑφισταμένου χάσματος. Ὅσοι σχεδιάζουν κακῶς, ἐνάντια 
στὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια τῶν ἀνθρώπων, δῆθεν γιὰ νὰ τοὺς 
«ἀναβαθμίσουν» καὶ νὰ τοὺς «σώσουν», αὐτοὶ στρέφονται κατὰ τοῦ ἴδιου 
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ τῆς Ἀγάπης καὶ τῆς Ἐλευθερίας καὶ ἀποδεικνύονται 
θεομάχοι, οἱ ὁποῖοι στὸ τέλος θὰ συντριβοῦν. Ἡ Ἀλήθεια θὰ λάμψει καὶ ἡ 
Κρίση τοῦ Θεοῦ θὰ ἐκβάλλει τὴν δοκιμασία σὲ νίκη.

† Ὁ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος ΚΛΗΜΗΣ
Φεβρουάριος 2022



ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

Ἐπικίνδυνος Οἰκουμενιστικὸς παροξυσμὸς
 ΕΝΩ ἤδη ὁ πόλεμος στὴν Οὐκρανία μαίνεται καὶ ἡ παγκόσμια ἀναταραχὴ προμη-
νύει θλιβερὲς ἐξελίξεις, οἱ Οἰκουμενιστὲς συμμετεῖχαν ὡς συνήθως σὲ ἀπαγορευμένες 
Συνοδικῶς καὶ Κανονικῶς συμπροσευχὲς μὲ ἑτεροδόξους γιὰ τὴν «ἑνότητα τῶν Χρι-
στιανῶν», ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς ἀποτυχημένης ἀγαπολογικῆς εἰρηνολογίας τους. 

 Ὁ Οἰκουμενιστὴς πατριάρχης Βαρθολο-
μαῖος προέστη στὸν Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος 
Σταυροδρομίου, στὴν πλατεῖα Ταξὶμ στὸν 
Γαλατᾶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως σὲ τέτοιου 
εἴδους συμπροσευχὴ τὸ ἑσπέρας τῆς Παρα-
σκευῆς, 2112022, μὲ παρουσία καὶ συμμε-
τοχὴ ἐκπροσώπων τῶν «Χριστιανικῶν Κοινο-
τήτων» τῆς Πόλεως, ὅπου διακρίνονται στὶς 
φωτογραφίες πάσης φύσεως αἱρετικοὶ συμπε-
ριλαμβανομένης ἀκόμη καὶ γυναίκας ἱέρειας! 

Ἔγιναν ὡς συνήθως ὁμιλίες, συμπροσευχές, καθὼς καὶ κοινὸ ἄναμμα λαμπάδων, εἰς 
ἔνδειξιν ὅτι ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς κομίζει/συνεισφέρει τὸ «φῶς» του στὴν κοινὴ πο-
ρεία τους πρὸς τὸ σκότος. 
 Διότι εἶναι γνωστὸ πὼς ἐκτὸς Ὀρθοδοξίας, ὅπως τόνιζε ἐμφατικὰ ὁ μακαριστὸς φω-
τισμένος Ἱερομόναχος π. Σεραφεὶμ Ρόουζ τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς († 1982), ὑπάρχει 
μόνον σκοτάδι πνευματικό, πλάνη καὶ ἐρημία. Ὅμως οἱ Οἰκουμενιστές, ἐφ’ ὅσον ἐδῶ 
καὶ δεκαετίες ἔχουν συνηθίσει στὸ σκοτάδι, ἔχουν χάσει τὸν Πατερικὸ νοῦ καὶ ἄρα 
τὴν Πατερικὴ αἴσθηση τῆς διαφορᾶς φωτὸς καὶ σκότους. Πατερικὴ θεωρητικὴ γνώση 
εἶναι πιθανὸν νὰ ἔχουν, ἀλλὰ τοὺς λείπει τὸ Πατερικὸ πνεῦμα καὶ φρόνημα. Ἀπώλεσαν 
«τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας» (Β΄ Θεσ. 2:10), γι’ αὐτὸ καὶ συνεχίζουν μὲ μεγάλη ἄνεση καὶ 
σπουδὴ τὴν ἀποστατικὴ ὁδό τους, ὡς προάγγελμα τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀνόμου. Εἶναι 
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σαφὲς ὅτι πάσχουν ἀπὸ τραγικὴ ἔλλειψη δι-
ακρίσεως πνευμάτων. Ἀδυνατοῦν νὰ διακρί-
νουν τὸν ἀληθινὸ Χριστιανισμὸ ἀπὸ τὸν ψευ-
δοχριστιανισμό.   
 Τὸ αὐτὸ βεβαίως παρατηρεῖται καὶ μὲ τοὺς 
ἡγέτες τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Ὁ μητρο-
πολίτης Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίωνας συμμετεῖχε 
σὲ Οἰκουμενιστικὴ τελετὴ γιὰ τὴν προσκύνη-

ση «τοῦ ἀκανθίνου στεφάνου τοῦ Κυρίου» στὸν Παπικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γερμανοῦ στὸ 
Παρίσι, τὸ Σάββατο, 1222022. Σὲ αὐτὴν ἔλαβε μέρος κληρικὸς τῆς συνοδίας του μὲ 
ἱερατικὰ ἄμφια. Ἡ τελετὴ ὀργανώθηκε γιὰ κοινὸ ἑορτασμὸ μὲ τὸν Καρδινάλιο Κοὺρτ 
Κόχ, Πρόεδρο τοῦ Ποντιφικικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν προώθηση τῆς Χριστιανικῆς ἑνό-
τητος, τῆς ἕκτης ἐπετείου ἀπὸ τὴν συνάντηση τοῦ Πάπα Φραγκίσκου μὲ τὸν πατριάρχη 
Μόσχας Κύριλλο στὴν Ἀβάνα τῆς Κούβας.
 Αὐτὸς ὁ ἀθέμιτος καὶ ἀνίερος ἀνταγωνισμὸς μεταξὺ τῶν δύο θεωρουμένων ὡς «κέν
τρων» τῆς «ἐπισήμου ὀρθοδοξίας», ὄχι ὅμως ὑπὲρ ἐπιστροφῆς καὶ διακρατήσεως τῆς 
Ὀρθοδόξου πίστεως, ἀλλὰ Οἰκουμενιστικῆς ἐκτροπῆς καὶ προωθήσεως, πρὸς ἐξυπη-
ρέτησιν ἐγκοσμίων σκοπιμοτήτων, ἀποδεικνύει τὴν ἀπομάκρυνση ἀμφοτέρων ἀπὸ τὸν 
Κανόνα τῆς Ἀληθείας τῆς Πίστεως. Ἐνῶ μεταξύ τους ἀποξενώνονται ὅλο καὶ περισσό-
τερο καὶ τὸ χάσμα τῆς διαφορᾶς τους ἕνεκα κυρίως τοῦ Οὐκρανικοῦ βαθαίνει, ὁ κάθε 
ἕνας τους στρέφεται χωριστὰ πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους αἱρετικοὺς καὶ δὴ τοὺς πολυαι-
ρετικοὺς Παπικούς, γιὰ νὰ ἐπιτύχει αὔξηση τῆς σφαίρας ἐπιρροῆς του, σύμφωνα μὲ 
κοσμικὰ κριτήρια.
 Ἀφοῦ οἱ καρδιές του σκληραίνουν καὶ ψύχονται μεταξύ τους καὶ ἀφοῦ τὸ σκοτάδι 
ἁπλώνεται ὅλο καὶ πιὸ ἔντονα στὶς ἀφώτιστες ψυχές τους ἀπὸ τὸν συμφυρμὸ μὲ τοὺς 
αἱρετικούς, εἶναι ἀναμενόμενο νὰ κατακερματίζονται ἐπὶ πλέον καὶ νὰ μὴν δύνανται 
νὰ ἐπιδράσουν κατευναστικὰ εὐρύτερα, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ ἤδη ἐκσπάσασα ἔνοπλη σύγ
κρουση ΡωσίαςΟὐκρανίας νὰ ἐξακολουθεῖ ἀμείωτη.
 Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Εἰρήνης καὶ τῆς Ἑνότητος, τὸ Φῶς 
τοῦ κόσμου, ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ὁδός, δὲν ἐγκρίνει οὔτε εὐλογεῖ αὐτὴ τὴν γραμμὴ καὶ 
τακτική τους. Διότι τόσο πολὺ διαβρώθηκαν ὅλοι αὐτοὶ οἱ «ἐπίσημοι ὀρθόδοξοι» στὰ 
ἡγετικά τους τουλάχιστον στελέχη, τόσο πολὺ ἀποξενώθηκαν ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀλη-
θινοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανισμοῦ, ὥστε προκειμένου νὰ «ἐξασφαλισθοῦν», νὰ δράσουν 
καὶ νὰ «κυριαρχήσουν» δὲν διστάζουν νὰ γίνουν ὄργανα πολιτικῶν ἐπιδιώξεων, ὅπως 
καὶ νὰ συναγελάζονται λατρευτικῶς μὲ τοὺς κάθε εἴδους αἱρετικούς.
 Οἱ Ἅγιοι Πατέρες σὲ πάρα πολὺ κρίσιμες καὶ δύσκολες ἐποχές, ἀναζητοῦσαν πνευ-
ματικὰ ἀναστήματα ποὺ νὰ βαδίζουν «ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ» (Ἰω. Β΄, 3), καὶ ὄχι ποὺ νὰ 
ἑλίσσονται διπλωματικὰ καὶ φιλαιρετικά. Καὶ ὅταν ἀνεκάλυπταν τέτοια ἀναστήματα, 
ἀναφωνοῦσαν ἐνθουσιαστικά: «Ἡ γὰρ ὑμῶν ἀνδρικὴ ὑπὲρ τοῦ λόγου τῆς ἀληθείας 
ἐκδίκησις τῆς ὑπ’ οὐρανὸν Ἐκκλησίας ὑπάρχει στερέωσις· καὶ ὁ ἀφ’ ὑμῶν ζῆλος 
ἀνάπτειν πέφυκεν ἀεὶ ἅπασαν τὴν οἰκουμένην εἰς τὴν διάπυρον ἐν Πνεύματι ἁγίῳ τῆς 
πίστεως ἡμῶν ὁμολογίαν» (Ὁσίου Θεοδώρου Στουδίτου, Ἐπιστολὴ ΛΕ΄«Βασιλείῳ ἡγουμένῳ»).
 Ἀντιθέτως, ἡ «τοῦ ψεύδους ἐκδίκησις» ἀπὸ μέρους τῶν συγχρόνων Οἰκουμενιστῶν, 
τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχει «διάλυσις», ἡ δὲ ὅλη ἀποστατική τους πορεία, ὅπως φαίνεται 
καὶ στὰ ὡς ἄνω ἀναφερθέντα πρόσφατα περιστατικά, σβήνει κάθε ἴχνος ζήλου στὶς 
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ψυχὲς τὶς δικές τους καὶ τῶν ἀκολούθων τους, ὥστε σὲ ὅλη τὴν Οἰκουμένη νὰ χαθοῦν 
τὰ ζώπυρα τῆς ἐν Πνεύματι ἁγίῳ σωτηρίου Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας.
 Ὅσοι χάριτι Θεοῦ εἴμεθα ἀληθινοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἄς μείνουμε σταθεροὶ 
στὴν Πίστη ἕως θανάτου, στηριζόμενοι ὄχι στὴν ἀνθρώπινη λογικὴ καὶ σὲ ἀνθρώπινα 
κριτήρια, ἀλλὰ στὴν Θεανθρώπινη λογικὴ ἡ ὁποία προσπορίζει τὴν Χάριν τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, ἔστω καὶ ἄν φαινόμαστε στὰ μάτια τῶν κοσμικῶν ἀνθρώπων ὡς «ἀπρο-
σάρμοστοι» καὶ ὡς «ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου»! Μόνον βαδίζοντες μὲ φόβο Θεοῦ στὴν 
ὁδὸ τῆς ἀληθινῆς Πίστεως, στὸ Πατερικὸ πνεῦμα καὶ φρόνημα, στὴν ζωὴ τοῦ Χρι-
στιανικοῦ ἀγῶνος, θὰ διατελοῦμε τῆς Ὀρθοδοξίας πρόμαχοι καὶ ὁμολογητές, ἔργῳ καὶ 
λόγῳ, καὶ θὰ ἐλπίζουμε στὸ σωτήριον ἔλεος παρὰ Κυρίου. Μόνον ἔτσι θὰ φυλαχθοῦμε 
ἀπὸ κάθε ἐκτροπή, ἀπὸ τὴν ἀπελπισία καὶ ἀπὸ τὴν πλάνη, ἡ ὁποία ὡς γνωστὸν ἀπειλεῖ 
ἀκόμη καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς (βλ. Ματθ. 24:24).     

† Ὁ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος ΚΛΗΜΗΣ



ΙΣΤΟΡΙΚΑ – ΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΑ

Ποιόν Ἐπίσκοπο νὰ ἀκολουθήσω;
 Γνωρίζουμε	πὼς	ὁ	Ἐπίσκοπος	εἶναι	ὁ	ἐπικεφαλὴς	τῆς	Τοπικῆς	Ἐκκλησίας	καὶ	πὼς	τὰ	
μέλη	Αὐτῆς	ὀφείλουν	νὰ	τὸν	ἀκολουθοῦν.	Ἀρκεῖ	βεβαίως	ὁ	Ἐπίσκοπος	νὰ	μὴ	κηρύττει,	
φανερὰ	καὶ	δημόσια	(ΙΕ΄	Κανόνας	τῆς	Πρωτοδευτέρας	Συνόδου),	κάποια	αἵρεση,	ὄχι	
φανταστική,	ἀλλὰ	ἤδη	κατεγνωσμένη	ἀπὸ	Συνόδους	ἤ	Πατέρες	(στὸν	ἴδιο	Κανόνα),	
καὶ	νὰ	μὴ	σφάλλει	ὡς	προς	τὴν	δικαιοσύνη	(ΛΑ΄	Ἀποστολικὸς	Κανόνας),	ὅπως	π.χ.	νὰ	
εἶναι	διώκτης.
	 Τί	γίνεται	ὅμως	ὅταν	σὲ	μία	πόλη	ὑπάρχουν	ὄχι	ἕνας	ἀλλὰ	περισσότεροι	Ἐπίσκο-
ποι,	καὶ	μάλιστα	μὲ	τὸν	ἴδιο	τίτλο;
	 Τὴν	ἀπάντηση	μᾶς	 τὴν	δίνει	ἡ	Ἐκκλησιαστικὴ	 Ἱστορία.	Ἂς	δοῦμε	ἕνα	χαρακτηρι-
στικὸ	παράδειγμα	ἀπὸ	τὴν	πόλη	τῆς	Ἀντιόχειας	τῆς	Συρίας	κατὰ	τὸ	ἔτος	378.

 Σὲ	αὐτὴν	τότε	ὑπῆρχαν	τὰ	ἑξῆς	τέσσερα	πρόσωπα	ποὺ	
ἔφεραν	 τὸν	 τίτλο	 «Ἐπίσκοπος	Ἀντιοχείας»:	 ὁ	Μελέτιος,	 ὁ	
Εὐζώιος,	ὁ	Παυλῖνος	καὶ	ὁ	Βιτάλιος.	Ποιός	ἦταν	ὁ	σωστός;	
Ποιόν	θὰ	ἔπρεπε	νὰ	ἀκολουθήσουμε;		
 Ἡ	Ἐκκλησία	βεβαίως	ἔχει	πλέον	ἀποφανθεῖ	καὶ	ἡ	Ἱστορία	
διέσωσε	 τὴν	ἀπόφασή	 της:	 ὁ	Μελέτιος	 ἦταν	ὁ	 κανονικὸς	
Ἐπίσκοπος	Ἀντιοχείας,	ὁ	ὁποῖος	καὶ	τιμᾶται	ὡς	Ἅγιος!
 Ἂν	ὅμως	ζοῦσαμε	τότε,	ποιόν	θὰ	ἐπιλέγαμε;	
 Μήπως	τὸν	ἐπισήμως	ἀναγνωρισμένο	ἀπὸ	τὸ	Κράτος;	

	 Αὐτὸ	θὰ	ἦταν	εὔλογο,	ὅμως	δὲν	θὰ	ἔπρεπε	πρῶτα	νὰ	ἐρευνήσουμε	τὴν	Πίστη	τῶν	
ταγῶν	τῆς	Πολιτείας;	Καὶ	ἦταν	γνωστὸ	πὼς	ὁ	τότε	κοσμικὸς	ἄρχων,	ὁ	αὐτοκράτορας	
Οὐάλης,	 πρέσβευε	μὲ	φανατισμὸ	 τὶς	 ἰδέες	 τῶν	Ἀρειανοφρόνων...	 Γι’	 αὐτὸ	 καὶ	 εἶχε	
ἀναγνωρίσει	ὡς	ἐπίσημο	«Ἐπίσκοπο	Ἀντιοχείας»	τὸν	ὁμόφρονά	του	Εὐζώιο.	Ὅμως	θὰ	
μποροῦσε	μία	Πολιτεία,	ἡ	ὁποία	στήριζε	τοὺς	κακοδόξους	καὶ	πολεμοῦσε	τοὺς	Ὀρθο-
δόξους,	νὰ	μᾶς	πείσει	ὅτι	ὁ	ἐπισήμως	ἀναγνωρισμένος	ἀπὸ	αὐτήν,	ἀποτελεῖ	ὄντως	
τὸν	σωστὸ	Ἐπίσκοπο;	Μᾶλλον	γιὰ	τὸ	ἀντίθετο	θὰ	μᾶς	ἔπειθε!		
	 Μήπως	τὸν	πιὸ	γνήσιο	καὶ	αὐστηρὸ	Ὀρθόδοξο; 
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	 Ὡς	τέτοιος	παρουσιαζόταν	ὁ	Παυλῖνος.	Ἀνῆκε	στὴν	παράταξη	τῶν,	τωόντι	ἀκραι
φνῶν	Ὀρθοδόξων,	«Εὐσταθιανῶν»,	μὲ	τοὺς	ὁποίους	κοινωνοῦσε	ὁ	Μέγας	Ἀθανάσι-
ος.	Καὶ	ὅμως	ὁ	Παυλῖνος	χειροτονήθηκε	ἀντικανονικῶς	(Α΄	Ἀποστολικὸς	Κανόνας)	ὑφ᾿	
ἑνὸς	μόνου	Ἐπικόπου	(τοῦ	Λουκίφερ	Καλάρεως),	καὶ	ἐνῷ	ὑπῆρχε	ἤδη	Ὀρθόδοξος	Ἐπί-
σκοπος	(ὁ	Ἅγιος	Μελέτιος).	
	 Μήπως	τὸν	παρουσιαζόμενο	ὡς	καλλιεργημένο	καὶ	μορφωμένο;
	 Ἔτσι	ἐμφανιζόταν	ὁ	Βιτάλιος,	πρώην	πρεσβύτερος	τοῦ	Ἁγίου	Μελετίου,	ὡς	ὁ	κύριος	
μαθητὴς	τοῦ	Ἀπολλιναρίου	Λαοδικείας,	ἑνὸς	ἀπὸ	τοὺς	πιὸ	μορφωμένους	θεολόγους	
τῆς	ἐποχῆς	του,	ὁ	ὁποῖος	ὅμως	ὄχι	μόνον	ἔπεσε	σὲ	μεγάλη	Χριστολογικὴ	αἵρεση	(ποὺ	
ἔλαβε	τὸ	ὄνομα	«Ἀπολλιναρισμὸς»	ἀπὸ	αὐτόν),	ἀλλὰ	καὶ	θεμελίωσε	καὶ	μεταγενέστε-
ρες	Χριστολογικὲς	αἱρέσεις.	Σημειωτέον	πὼς	ὁ	Βιτάλιος	ἦταν	ὄντως	«εὐλαβέστατος	
ἀνὴρ	τῷ	βίῳ	καὶ	τῇ	καταστάσει	καὶ	τῇ	πολιτείᾳ»,	ὅπως	ἀναφέρει	ὁ	Ἅγιος	Ἐπιφάνιος	
Κύπρου	στὸ	 ἔργο	 του	«Πανάριον».	Ποιός	θὰ	 ἐμπιστευόταν	ὅμως	 τὴν	ψυχή	 του	σὲ	
ἕναν	«δυσεβέστατο	τῷ	δόγματι»;
	 Τὸν	Ἅγιο	Μελέτιο	λοιπὸν	θὰ	ἔπρεπε	νὰ	ἀκολουθήσουμε!	
	 Τί	καὶ	ἐὰν	ἡ	Πολιτεία	ὄχι	μόνο	δὲν	τὸν	ἀναγνώριζε,	ἀλλὰ	καὶ	εἶχε	συντελέσει	στὴν	
«καθαίρεση»	προβαίνοντας	συνάμα	καὶ	στὴν	ἐξορία	του;	
	 Στὰ	μάτια	 τοῦ	 κόσμου	μπορεῖ	 νὰ	ἦταν	«καθηρημένος»	 καὶ	 ἐξόριστος,	ἀλλὰ	στὰ	
μάτια	τοῦ	Θεοῦ	ἦταν	ὁ	κανονικὸς	Ἐπίσκοπος!	
	 Τί	καὶ	ἐὰν	κάποιοι	ὑπερορθόδοξοι	δὲν	τὸν	ἀναγνώριζαν;	
	 Ἐκεῖνος	ἔλαβε	κανονικὴ	χειροτονία	καὶ	ὄχι	παράνομη	ὑφ᾿	ἑνός!
	 Τί	καὶ	ἐὰν	ἄλλοι	μὲ	τὴν	πολύσοφη	ἀδολεσχία	τους	καὶ	τὰ	ὑψηλόφρονα	ματαιολο-
γήματά	τους	προσπαθοῦσαν	νὰ	ἀγρεύσουν	τὸ	ποίμνιο;
	 Αὐτὸς	χωρὶς	κὰν	νὰ	μιλήσει,	ἐτράνωσε	τὸ	δόγμα	τῆς	Ἁγίας	Τριάδος·	ὅταν	ὁ	ἀρει-
ανόφρων	διάκονός	του	τοῦ	ἔκλεισε	τὸ	στόμα,	ἔδειξε	τρία	δάκτυλα	καὶ	μετὰ	ἕνα,	καὶ	
κατόπιν	ἐστάλη	στὴν	ἐξορία!
	 Αὐτὸς	ἦταν	ὁ	καλὸς	Ποιμήν,	μὲ	τὴν	Ὀρθόδοξη	Πίστη,	μὲ	τὴν	Ἀποστολικὴ	Διαδοχή,	
μὲ	τὸ	Ὀρθόδοξο	Ἦθος	καὶ	τὴν	βαθιὰ	ταπείνωσή	του,	ποὺ	ἐκδηλώθηκε	ὄχι	μόνο	στὶς	
δύσκολες	 στιγμές	 (ὅταν	 οἱ	 πιστοί,	 ἀγανακτισμένοι	 γιὰ	 τὴν	 ἐξορία	 του,	 θέλησαν	 νὰ	
λιθοβολήσουν	 τὸν	διοικητή	 τῆς	πόλεως,	 ὁ	Ἅγιος	 τὸν	 κάλυψε	μὲ	 τὸν	μανδύα	 του!),	
ἀλλὰ	καὶ	μετὰ	τὴν	δικαίωσή	του	(μόλις	ὁ	νέος	Αὐτοκράτορας	Θεοδόσιος,	ὁ	ὁποῖος	ὡς	
γνωστὸν	ἦταν	Ὀρθόδοξος,	ἀναγνώρισε	τὸν	Ἅγιο	Μελέτιο	ὡς	τὸν	ἐπίσημο	Ἐπίσκοπο	
Ἀντιοχείας,	 ὁ	 τελευταῖος	 πρότεινε	 στὸν	Παυλῖνο	 νὰ	ποιμάνουν	μαζί	 τον	 λαό,	 ἀλλὰ	
ἐκείνου	ἡ	ὑπερηφάνεια	δὲν	τὸ	ἀνέχθηκε...).
	 Ὑπάρχουν	λοιπὸν	κριτήρια	τὰ	ὁποῖα	μπορεῖ	νὰ	χρησιμοποιήσει	ἡ	ψυχὴ	τοῦ	καλο-
προαίρετου	πιστοῦ	γιὰ	νὰ	ἀνακαλύψει	ποιὸν	Ἐπίσκοπο	πρέπει	νὰ	ἀκολουθήσει.
	 Οἱ	βίοι	τῶν	Ἁγίων	ἀποτελοῦν	ἀσφαλὴ	ὁδοδείκτη	καὶ	γιὰ	αὐτὸ	τὸ	ἐρώτημα.	Ἂς	μὴν	
ἀμελοῦμε	νὰ	τοὺς	διαβάζουμε·	μόνο	ὄφελος	θὰ	ἔχουμε.
	 Εἴθε	 οἱ	 πρεσβεῖες	 τοῦ	 Ἁγίου	Μελετίου	 νὰ	 εἶναι	 μετὰ	 πάντων	 τῶν	 εὐσεβῶν	 καὶ	
ὀρθοδόξων	Χριστιανῶν!

Ν.Μ.
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ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΑΓΙΩΝ

Ο Νεομάρτυρας Άγιος Γεώργιος εκ Ραψάνης
 Του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου δασκάλου

 Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ: Ο Νεομάρτυρας Άγιος Γεώργιος γεννήθηκε στη Ραψάνη το 
1798 από ευσεβείς γονείς. Ο πατέρας του ονομαζόταν ΧατζηΛάσκαρης και η μητέ-
ρα του Σμαράγδα Σακελλαρίδου. Στην παλαιά αργυρή λειψανοθήκη του Αγίου (19ου 
αι.) διαβάζουμε κατά λέξη: «Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΛΗΣΑΣ ΕΝ 
ΤΥΡΝΑΒΩ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1818 ΕΠΙ ΒΑΛΗ ΠΑΣΙΑ ΥΙΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΙΑ ΗΤΟΝ 
ΥΙΟΣ ΧΑΤΖΗ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ ΥΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΟΥ ΨΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΣ ΣΜΑ-
ΡΑΓΔΑΣ ΘΥΓΑΤΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ».
 Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ: Μορφώ-
θηκε στη φημισμένη υψηλού επιπέδου Σχο-
λή της γενέτειράς του (στην οποία δίδασκε ο 
ιερέας Χριστόδουλος Καραζήσης, γαμπρός 
του Αγίου, σύζυγος πιθανώς της αδελφής του 
Γεωργίου, Μαρίας) και το 1816 ανέλαβε το 
λειτούργημα του δασκάλου στην ίδια Σχολή. 
Εκείνα τα δύσκολα χρόνια η Σχολή αυτή ήταν 
πνευματικός φάρος για ολόκληρη την περιοχή 
της Θεσσαλίας. Είχε ιδρυθεί πιθανότατα από 
τον μητροπολίτη Λυκοστομίου και Πλαταμώνα, Διονύσιο. Μεταξύ των φιλοξενουμένων 
μαθητών ήταν κι ένα Τουρκόπουλο από το χωριό Ντερλή (Γόννοι) που το είχαν στείλει 
οι γονείς του ως οικότροφο στη Ραψάνη. Ο μικρός Μωαμεθανός, προσαρμοζόμενος γρή-
γορα στο κλίμα του Σχολείου και ενθαρρυνόμενος από τον ευσεβή δάσκαλο, γοητεύτηκε 
από την ελληνορθόδοξη Παιδεία, ενώ συγχρόνως ο ένθεος ζήλος του δασκάλου κατέκτη-
σε την άδολη ψυχή του. Έφτασε στο σημείο, μάλιστα, να υποτιμά και να περιφρονεί τα 
ιερά και τα όσια του Ισλαμισμού, ενώ αντίθετα τιμούσε την πίστη των Ελλήνων. Κι όλα 
αυτά γιατί ο Γεώργιος είχε καταφέρει να εμφυσήσει στην ψυχή του την αγάπη για τον 
Ιησού Χριστό. Οι γονείς του μικρού Μουσουλμάνου, βλέποντας ότι ο γιος τους ετοιμα-
ζόταν να αλλαξοπιστήσει, δεν άντεξαν τη «ντροπή» και έβαλαν κάποιους ομοεθνείς τους 
να πάνε στη Ραψάνη και να συλλάβουν τον υποκινητή της μεταστροφής του μικρού. Τον 
συνέλαβαν μέσα στη Σχολή και τον οδήγησαν δέσμιο να δικαστεί στην έδρα του Βελή 
πασά που είχε αναλάβει τα ηνία στην τυραννία της Αν. Θεσσαλίας από τον πατέρα του 
Αλή πασά, από το 1811. Η κατηγορία που βάραινε τον Γεώργιο ήταν μία και μοναδική: 
«εκχριστιανισμός μουσουλμανόπαιδος».
 ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ: Φυσικά η δικαστική… διαδικασία ήταν συνοπτική και η ετυμη-
γορία των δικαστών προαποφασισμένη: «θάνατος με μαρτύριο». Ο Γεώργιος ρίχτηκε 
αρχικά γυμνός σε καυτό λουτρό, εν συνεχεία τρυπήθηκε με σιδερένια νύχια, ακολού-
θησε το πετάλωμα των ποδιών του, για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του μαρτυρίου 
του με διαπόμπευση στους δρόμους του Τυρνάβου. Έπειτα τον κάρφωσαν σε στύλο και 
αφού τον έδεσαν με σκοινιά βουτηγμένα σε πίσσα και πετρέλαιο, τον έβαλαν φωτιά. Ο 
Άγιος Νεομάρτυρας προς απογοήτευση των Αγαρηνών, όχι απλώς δεν πέθανε, αλλά δεν 
υπέστη, χάρη στη θεία βοήθεια, το παραμικρό έγκαυμα! 
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 Στις ιστορήσεις των εικόνων παρουσιάζονται και άλλες σκηνές βασανισμών, όπως 
στραγγαλισμοί, εξαρθρώσεις, κτυπήματα με το σπαθί, τοποθέτηση πυρακτωμένου σι-
δερένιου στεφανιού πάνω στο γυμνό σώμα του Νεομάρτυρος. Εξοργισμένοι οι Οθω-
μανοί, εν τέλει, οδήγησαν τον Γεώργιο στη γέφυρα του Τυρνάβου, όπου και τον απο-
κεφάλισαν. Η ημέρα του θανάτου του ήταν η 5η Μαρτίου 1818, ημέρα Τρίτη, μετά την 
Κυριακή της Ορθοδοξίας. Πάνω στο άνθος της νιότης του, ο εικοσάχρονος αθλητής της 
πίστης του Χριστού, πορεύτηκε προς την επουράνια και αιώνια Βασιλεία των Ουρανών 
στεφανωμένος, θριαμβευτής, Μάρτυρας. Το σώμα του Αγίου ενταφιάστηκε στο σημείο 
του μαρτυρίου του, κάτω από τη γέφυρα του Τυρνάβου. 
 Ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης έγραψε: «Τα τίμια λείψανα θέλει δοξάσει (ο Θεός) 
εδώ κάτω εις την γην ή με την επιφάνεια του Φωτός του ή και με άλλα σημεία και θαύ-
ματα, καθὼς ήθελε κρίνει η θεία δικαιοσύνη Του, ή το ολιγώτερον ολιγώτερον θέλει 
τα τιμήση με την παρὰ των Χριστιανών προσκύνησιν και ευλάβεια». Πραγματικά, την 
πρώτη νύχτα του ενταφιασμού του Αγίου, οι σκοποί των οθωμανικών στρατώνων, που 
βρίσκον ταν στην περιοχή, αντίκρισαν μια τεράστια στήλη φωτός να σημαδεύει τον 
τάφο του Γεωργίου. Όταν αναφέρθηκε το παράδοξο αυτό θαύμα στο Βελή, εκείνος 
διέταξε να καλέσουν από τη Ραψάνη, το συντομότερο, τους συγγενείς του Αγίου για 
να ξεθάψουν και να παραλάβουν το λείψανό, πλην της κάρας του Αγίου που, πιθανώς, 
εξαφάνισαν οι Οθωμανοί. Πραγματικά με ευλάβεια και κατάνυξη τα ιερά του λείψανα 
μεταφέρθηκαν στη Ραψάνη. Μετά από λίγο καιρό αυτά μετακομίσθηκαν από το κοι-
μητήριο της Ραψάνης, το οποίο ήταν στο χώρο γύρω από το ναό της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, στην αρχοντική οικία Καραζήση που βρισκόταν κοντά. Τα τελευταία έτη 
αναγέρθηκε Ιερός Ναός προς τιμήν του Αγίου προστάτη της Ραψάνης αλλά και όλων 
των πιστών, μάλιστα δε των ορθοδόξων εκπαιδευτικών. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη 
του την 5η του Μαρτίου.
 «Νέον μάρτυρα, Ραψάνης γόνον και Τυρνάβου δε δόξαν και κλέος, τον Γεώργιον εν 
ύμνοις καταστέψωμεν».

Larissanet.gr (05032021)
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Πρώτη Ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία νέου Ποιμενάρχου
 ΤΗΝ Τετάρτη, 271/922022, Ἀνακομιδὴ 
ἱ. Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσο-
στόμου, ὁ νεοενθρονισθεὶς Σεβ. Μητροπο-
λίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης 
τέλεσε τὴν πρώτη Θεία Λειτουργία στὸν Κα-
θεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
στὴν Λάρισα, μετὰ τῶν Αἰδ/των Πρωτ/ρων π. 
Γεωργίου Κεπάπογλου καὶ π. Γεωργίου Κοντοθανάση, καὶ τοῦ Αἰδ. π. Ζήση Τσιότρα. 
Ἔψαλαν καλλίφωνοι τοπικοὶ Ἱεροψάλτες καὶ προσῆλθαν πολλοὶ πιστοί. Ὁ Σεβ/τος κ. 
Κλήμης πρὸ τῆς Ἀπολύσεως ἐκφώνησε Ὁμιλία γιὰ τὸν μεγάλο Πατέρα καὶ Διδάσκαλο 
τῆς Μετανοίας Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο, ὁδηγὸ καὶ χειραγωγὸ πάντων τῶν Ὀρθοδό-
ξων στὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας.

Πανήγυρις Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Ἐλασσόνα
 ΤΟ Σάββατο, 301/1222022, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱε-
ραρχῶν στὴν Ἐλασσόνα τοῦ νομοῦ Λαρίσης. Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς στὸν Μ. 
Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης, 
καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος Κοντοθανάσης καὶ ὁ Ἀρχιμ. π. Γαβριὴλ 
Νταλώσης, ὁ ὁποῖος προσῆλθε ἀργότερα λόγῳ Ἑσπερινοῦ καὶ στὴν Λάρισα. Ὁ Σεβ. κ. 
Κλήμης πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία. Τὸν νέο Ποιμενάρχη τῆς Ἐπαρχί-
ας προσφώνησε θερμὰ ὁ ἐλλογ. κ. Θεόδωρος Ζιώγας, ἀντιαιρετικὸς συγγραφέας. 
 Τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου ὁ Σεβ/τος κ. 
Κλήμης λειτούργησε μὲ τὸν Αἰδ. Πρωτ. 
π. Γεώργιο ἀπὸ τὴν Λάρισα. Ἔψαλε πα-
νηγυρικὰ ὁ μουσικολ. κ. Νικόλαος Μη-
λιώνης μετὰ τοῦ ἐγγονοῦ του Ἀλεξάν-
δρου καὶ προσῆλθαν πολλοὶ πιστοὶ ἀπὸ 
τὴν κώμη καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη. Τὸν νέο 
Ποιμενάρχη προσφώνησε συγκινητικὰ 
κατὰ τὸ Κοινωνικὸ ἡ μαθήτρια Λυκεί-
ου Χρυσοβαλάντου Στραβοκώστα. Κοινώνησαν ἀρκετοὶ πιστοί. Ὁ Σεβ. Λαρίσης καὶ 
Πλαταμῶνος κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, παρουσιάσας 
βασικὰ μηνύματα τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν μέσα ἀπὸ δικά τους ψυχωφελῆ ρητά. 
Τέλος, ἔγινε μικρὰ Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων σὲ ὁδοὺς περὶ τὸν Ναόν, ἀνεπέμθη-
σαν δεήσεις καὶ εὐχὲς ὑπὲρ τῆς μαθητιώσης νεολαίας καὶ διενεμήθη τὸ Ἀντίδωρο ὅπως 
καὶ κεράσματα ἀπὸ τὴν Ἐνορία.

Ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία στοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους στὴν Λάρισα
 ΤΗΝ Τρίτη, 2/1522022, τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης λειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀπο-
στόλων στὴν Λάρισα. Ἔλαβε μέρος ὁ Ἐφημέριος Ἱερομ. π. Ἀπόστολος Γαλατσίδας 
καὶ ἔψαλαν καλλίφωνοι Ἱεροψάλτες. Ἄν και καθημερινή, προσῆλθε μεγάλο πλῆθος 
πιστῶν. Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, ὁ Ἱερομ. π. Ἀπόστολος προσφώνησε μὲ θερμὴ καὶ συγκι-
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νητικὴ προσλαλιὰ τὸν νέο Ἐπίσκοπο καὶ αὐτὸς μὲ 
τὴν σειρά του εὐχαρίστησε καὶ ἀπηύθυνε σύντομη 
Ὁμιλία στὸ Ποίμνιο γιὰ τὸ νόημα τῆς Ἑορτῆς τῆς 
Ὑπαπαντῆς. Ἐν συνεχείᾳ, οἱ Ὁσιώτατες Μοναχὲς 
Καλλινίκη καὶ Ἐλπίδα οἱ ὁποῖες διακονοῦν στὸ ἱερὸ 
Προσκύνημα στὸ κέντρο τῆς Λαρίσης, παρέθεσαν 
γεῦμα τιμῆς στὸν Ἀρχιερέα καὶ τὸν Ἐφημέριο καὶ 
συνεζήτησαν θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.

Συμμετοχὴ στὰ ὀνομαστήρια
τοῦ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φωτίου

 ΤΟ Σάββατο, 6/1922022, τοῦ Μεγάλου Φω-
τίου Πατριάρχου Κων/λεως, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλή-
μης μετέβη στὸν Βόλο, ὅπου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Γενεθλίου τοῦ Τ. Προδρόμου τελέσθηκε ἡ 
Θ. Λειτουργία ἀπὸ τὸν ἄγοντα τὰ ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. 
Φώτιο. Ἐπίσης, προσῆλθαν καὶ ἔλαβαν μέρος καὶ οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς & 
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος. Ἀκόμη, προσῆλθαν 
Ἱερεῖς ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη ὅπως καὶ ὁ Ἱερομ. π. Καλλίνικος ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπι-
σκοπὴ Ἀθηνῶν. Παρέστη συμπροσευχόμενος στὸ ἱερὸ Βῆμα καὶ ὁ γηραιὸς Πρωτ. π. 

Γεώργιος Κεπάπογλου, ὁ ὁποῖος εἶχε ὑπηρετήσει 
παλαιότερα ὡς Ἐφημέριος στὸν ἐν λόγῳ Ἱερὸ Ναὸ 
ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ 
Ὁμιλία ἑόρτια γιὰ τὸν ἑορταζόμενο Ἅγιο Φώτιο, μὲ 
εὐχὲς στὸν ἅγιο Ἀδελφὸ Σεβ/το κ. Φώτιο, ἐκφώνησε 
ὁ Σεβ. Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης. Πρὸ 
τοῦ Δι’ εὐχῶν τῆς Ἀπολύσεως εὐχὲς ἐκ μέρους τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου καὶ 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐξέφρασε πρὸς τὸν ἑορτάζοντα 

Ἱεράρχη ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Ὁ δὲ Σεβ/τος Δημητριάδος εὐχα-
ρίστησε δεόντως, ὑπενθυμίσας καὶ τὴν ἀντιπαπικὴ προτροπὴ πρὸς τοὺς Ὀρθοδόξους τοῦ 
Μεγάλου Φωτίου. Κέρασμα προσφέρθηκε στὴν ἐνοριακὴ αἴθουσα καὶ ἀργότερα γεῦμα 
παρετέθη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς στὸν Ριζόμυλο Βελεστίνου.

Πρώτη Παρασκευὴ τῶν Νηστειῶν
 ΤΗΝ Παρασκευὴ τῆς Α΄ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 262/1132022, ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης τέλεσε τὸ πρωὶ τὴν Θεία Λειτουργία 
τῶν Προηγιασμένων Δώρων στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων ΙΒ΄ Ἀποστόλων στὴν Λάρισα, 
μετὰ τοῦ Ἐφημερίου Ἱερομ. π. Ἀποστόλου. Ἔψαλαν οἱ διακονήτριες Μοναχὲς καὶ πα-
ρέστησαν πολλοὶ πιστοί. Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν ὁ Σεβ. κ. Κλήμης ἐκφώνησε Ὁμιλία μὲ 
ἀναφορὰ κυρίως στὴν Σαρακοστιανὴ Εὐχὴ τοῦ Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου. Μετὰ τὴν 
Θ. Λειτουργία, ὁ Σεβ. Λαρίσης ἐξομολόγησε πολλοὺς πιστοὺς οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν στὸ 
ἱερὸ Μυστήριο τῆς Μετανοίας.
 Τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. 
Κλήμης χοροστάτησε στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὴν Λάρισα, ὅπου καὶ συμμετεῖχε στὴν ψαλμωδία τοῦ ἑορτίου Θε-
ομητορικοῦ Κανόνος καὶ ἀπήγγειλε τὴν α΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας 
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Θεοτόκου. Ἔλαβε μέρος ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Πρωτ. π. Γεώργι-
ος καὶ ἔψαλαν ὁ κ. Γεώργιος Μιχαλὲς μετὰ τέκνων του καὶ ἄλλοι 
Ἱεροψάλτες. Καὶ πάλι πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν τῆς Ἀπολύσεως ὁ Σεβ. 
Λαρίσης ἐκφώνησε Ὁμιλία στὸ πολυπληθὲς ποίμνιο γιὰ τὴν Πανα-
γία μας, σχολιάσας καταλλήλως τοὺς στίχους: «Χαῖρε τοῦ πεσόντος 
Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις· Χαῖρε τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις».

Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Λάρισα
 ΤΗΝ Κυριακὴ Α΄ Νηστειῶν, τῆς Ὀρθοδοξίας, 282/1332022, 

ἑορτάσθηκε στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα ἡ μεγά-
λη ἑορτὴ τῆς Ἐκκλησίας μας. Χοροστάτησε καὶ λειτούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν ἐκφώνησε κατάλ-
ληλη Ὁμιλία. Ἔλαβαν μέρος ὁ Ἀρχιμ. π. Γαβριὴλ καὶ ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος. Ἔψαλαν 
καλλίφωνοι Ἱεροψάλτες καὶ προσῆλθε μεγάλο πλῆθος πιστῶν. Κοινώνησαν τὰ ἅγια 
Μυστήρια πολλὰ παιδιὰ ὅπως καὶ προετοιμασθέντες εὐλαβεῖς πιστοί. Μετὰ τὴν Ἀπόλυ-
ση, ἀνεγνώσθη ἐντὸς τοῦ Ναοῦ ἀπόσπασμα 
ἀπὸ τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ὀρθοδοξίας» ὑπὸ 
τοῦ προεξάρχοντος Σεβ/του Ποιμενάρχου καὶ 
κατόπιν ἔγινε Λιτανεία στὸ οἰκοδομικὸ τε-
τράγωνο περὶ τὸν Καθεδρικὸν Ναόν, καὶ ἀνε-
πέμφθη δέησις πρὸ αὐτοῦ. Κατόπιν, εἰσῆλθαν 
ἅπαντες ἐντὸς τοῦ Ναοῦ, προσκυνοῦντες τὴν 
λιτανευθεῖσα ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Βοηθείας, καὶ ἔλαβαν τὸ ἀντίδωρον.
 Ἡ ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας διὰ Λιτανείας ἑορτάσθηκε καὶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς στὸν Ἀμπελῶνα Λαρίσης ὑπὸ τὸν Ἐφημέριο Αἰδ. π. Ζήση Τσιότρα.

Ἑορτὴ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου στὴν Ραψάνη
 ΤΟ Σάββατο, 6/1932022, τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν ἱστορικὴ Κοινότητα τῆς Ραψάνης Κάτω Ὀλύμπου Θεσσαλί-
ας. Λειτούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης μετὰ τοῦ 
Πρωτ. π. Γεωργίου ἀπὸ τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Λαρίσης, μὲ σκοπὸ νὰ τιμηθεῖ ἰδιαιτέρως 
ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Γεώργιος, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε στὴν κώμη αὐτὴ τὸ 1798, διετέλεσε 
διδάσκαλος στὴν Σχολὴ ποὺ ὑπῆρχε καὶ μαρτύρησε σὲ ἡλικία 20 ἐτῶν, στὶς 5 Μαρτίου 
τοῦ 1818, στὸν Τύρναβο. Παρὰ τὸ χιόνι ποὺ ἔπιπτε κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καὶ 
τῆς Θείας Λειτουργίας, προσῆλθαν ἀρκετοὶ πιστοὶ γιὰ νὰ λάβουν τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγί-
ου καὶ νὰ προσκυνήσουν μικρὸ τεμάχιο ἁγίου Λειψάνου του. Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, τὸν 
νέο Ποιμενάρχη προσφώνησε ὁ ἀδ. Θωμᾶς Κουτσιούκης καὶ τοῦ δώρησε ἐκ μέρους τῆς 

Ἐνορίας Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωρ-
γίου τοῦ Ραψανιώτου μὲ σκηνὲς ἀπὸ τὸ ἡρωϊκὸ 
μαρτύριό του. Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Κλήμης 
εὐχαρίστησε καὶ στὸ κήρυγμά του ἀναφέρθηκε 
στὸν Βίο τοῦ Ἁγίου καὶ σὲ μηνύματα ποὺ με-
ταδίδει στὸ σήμερα, εὐχηθεὶς τὴν βοήθεια καὶ 
προστασία του στοὺς εὐλαβεῖς πανηγυριστές, 
στὸν τόπο του, στὴν πατρίδα μας καὶ στὸν κό-
σμον ὅλον.



ΕΠΑΛΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ / 126

Κυριακὴ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν Θεσσαλονίκη
 ΤΗΝ Κυριακὴ Β΄ Νηστειῶν, 7/2032022, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης μετέβη στὴν Θεσσαλονίκη 
καὶ συλλειτούργησε μὲ τὸν τοπικὸ Ποιμενάρχη Σεβ. Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. 
Γρηγόριο στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, σύμφωνα μὲ Συνοδικὴ 

ἀπόφαση. Ἔλαβαν μέρος καὶ οἱ Ἱερεῖς π. Σω-
φρόνιος καὶ π. Κωνσταντῖνος. Κατὰ τὴν δι-
άρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ἑόρτιο λόγο γιὰ τὸν 
ἑορταζόμενο Ἅγιο ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Λαρίσης 
κ. Κλήμης. Στὸ τέλος τῆς Ἀπολύσεως, ὁ Σεβ. 
Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος ἐξέφρασε εὐχὲς 
καὶ εὐχαριστίες καὶ προέτρεψε τὸν Σεβ/το κ. 
Κλήμεντα νὰ διανείμει τὸ Ἀντίδωρο καὶ νὰ 
λάβει τὶς εὐχὲς τῶν πιστῶν γιὰ τὴν πρόσφατη 

ἀνάρρησή του στὴν θέση τοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης. Ἀκολούθησε κέρασμα σὲ παρα-
κείμενη αἴθουσα τοῦ Ναοῦ καὶ παρετέθη γεῦμα στὴν ἰσόγεια αἴθουσα. Ἐκεῖ, Χορωδία 
γυναικῶν ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Νικ. Πολύχρου ἀπέδωσε ὕμνους 
καὶ ἕνα δημοτικὸ τραγούδι προσαρμοσμένο γιὰ τὴν περίοδο τῆς Τεσσαρακοστῆς. Ἐν 
συνεχείᾳ, ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης μὲ δύο λαϊκοὺς συνοδούς του μετέβησαν καὶ προ-
σεκύνησαν τὸ ἱερὸ Λείψανο τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στὸν 
ὁμώνυμο Καθεδρικὸ Ναὸ στὴν Θεσσαλονίκη, πρὸ τῆς ἐπιστροφῆς τους στὴν Λάρισα.

Κατηχητικὸ παιδιῶν Καθεδρικοῦ Ναοῦ καὶ στοιχείων Ἁγιογραφίας
 ΤΗΝ Κυριακὴ Β΄ Νηστειῶν, τοῦ Ἁγίου Γρη-
γορίου Παλαμᾶ, 7/2032022, κατόπιν προτροπῆς 
καὶ εὐλογίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης 
καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος, ἔγινε ἐπανέναρξη 
λειτουργίας τοῦ Κατηχητικοῦ παιδιῶν στὸν Κα-
θεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν 
Λάρισα. Ἡ κατηχήτρια κ. Πολυξένη Τάκα, νηπι-

αγωγός, μὲ συνδρομὴ καὶ ἄλλων κατηχητριῶν, ἀμέσως μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία, μίλησε 
στὰ παιδιὰ γιὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο, στὸν ἰσόγειο Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων.
 Τὸ ἀπόγευμα στὶς 6, ἡ ἁγιογράφος κ. Μαριάννα Βασιλειάδου μὲ συνεργάτες της ἔκα-
νε ἔναρξη στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ διδασκαλίας ἉγιογραφίαςΕἰκονογραφίας, μὲ ἔμφαση 
σὲ στοιχεῖα σχεδιασμοῦ προσώπου καὶ βυζαντινῆς τέχνης καὶ διακοσμητικῆς, ὅπως καὶ 
τῆς πνευματικῆς σημασίας τους. Οἱ παρουσιάσεις ἀπευθύνονται σὲ παιδιὰ γυμνασίου 
καὶ λυκείου, ἀλλὰ καὶ σὲ μεγαλύτερους ἐνδιαφερομένους.

Χαιρετισμοὶ Γ΄ στὸν Ἀμπελῶνα
 ΤΟ ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς γ΄ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 12/2532022, ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης χοροστάτησε στὴν Ἀκολουθία τοῦ 
Ἀκαθίστου Ὕμνου καὶ ἀπήγγειλε τοὺς Χαιρετισμοὺς (γ΄ στᾶσις) στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας 
Παρασκευῆς στὸν Ἀμπελῶνα Λαρίσης. Πρὸς τῆς Ἀπολύσεως προέβη στὴν Χειροθεσία 
τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Ζήση Τσιότρα σὲ Πνευματικό, διότι μέχρι στιγμῆς 
εἶχε τὴν προφορικὴ μόνον ἄδεια τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινί-
κου νὰ ἐξομολογεῖ, ἀλλὰ χρειαζόταν καὶ ἡ τέλεσις τῆς εἰδικῆς πρὸς τοῦτο Ἀκολουθίας 
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καὶ Εὐχῆς, πρὸς ἔκδοσιν Ἐνταλτηρίου Γράμματος. 
Ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης ἐξέφρασε εὐχὲς στὸν π. 
Ζήση γιὰ ἐπιτυχία στὸ ἔργο τῆς πνευματικῆς πατρό-
τητος καὶ ἐπίσης ἐκφώνησε Ὁμιλία πρὸς οἰκοδομὴν 
τοῦ Ποιμνίου.

Κυριακὴ Σταυροπροσκυνήσεως
στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ

 ΤΗΝ Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, Γ΄ 
Νηστειῶν, 14/2732022, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λα-
ρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης λειτούργησε στὸν 
Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν 
Λάρισα μὲ τοὺς Ἀρχιμ. π. Γαβριὴλ καὶ Πρωτ. π. Γεώργιο. Μετὰ τὴν Μεγάλη Δοξολογία 
ἔλαβε χώρα ἡ Τελετὴ Προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ στὸ κέντρο 
τοῦ Ναοῦ καὶ διενεμήθησαν τὰ σταυρολούλουδα στοὺς πολυπληθεῖς πιστούς.Κοινώνη-
σαν δεκάδες παιδιὰ ὅπως καὶ εὐλαβεῖς πιστοί. 
Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν τῆς Ἀπολύσεως ὁ Σεβ. Λα-
ρίσης κ. Κλήμης ἐκφώνησε Ὁμιλία, ἡ ὁποία 
μαγνητοσκοπήθηκε γιὰ τὴν ἀνάρτησή της 
στὸ Κανάλι Ὁμιλιῶν ὑπὸ τὴν ἐπωνυμία τοῦ 
Σεβασμιωτάτου στὸ διαδίκτυο, πρὸς ὠφέλει-
αν εὐρύτερα τῶν πιστῶν.
 Μετὰ τὸ πέρα τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης κατῆλθε στὸν ἰσόγειο Ναὸ 
τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, ὅπου τὰ παιδιὰ τοῦ Κατωτέρου Κατηχητικοῦ εἶχαν τελειώσει 
τὸ μάθημά τους καὶ ἔλαβαν ἀπὸ αὐτὸν δωράκια ποὺ ἑτοίμασαν μὲ ἐπιμέλεια οἱ Κατη-
χήτριες, καθὼς καὶ εὐχὲς καὶ εὐλογίες.

Χαιρετισμοὶ Δ΄ στὴν Βερδικοῦσσα
 ΤΟ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 193/142022, ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλή-
μης χοροστάτησε, ἔψαλε καὶ ἀπήγγειλε τὴν δ΄ Στάση 
τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Κυρίας Θεοτόκου στὸν Ἱερὸ 
Ναὸ Προφήτου Ἠλιοὺ στὴν Βερδικοῦσσα Ἐλασσόνος. 
Ἔλαβε μέρος ὁ γηραιὸς Ἐφημέριος π. Ἀθανάσιος Τσιό-
τρας καὶ παρέστησαν πολλοὶ εὐλαβεῖς πιστοί. Ὁ Σεβ/
τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε στὸ τέλος κατάλληλη ὁμιλία 
γιὰ τὰ θαυμάσια τῆς Πνευματικῆς Μητέρας πάντων τῶν 

Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Παναγίας μας καὶ ἀναφέρθηκε στὸν ἀγῶνα γιὰ νὰ διατηροῦμε 
«γρήγορον νοῦν, σώφρονα λογισμόν, καρδίαν νήφουσαν», ὥστε νὰ χαροποιοῦμε τὴν 
Ἀειπάρθενο Δέσποινα καὶ νὰ λαμβάνουμε τὴν Χάριν τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ Της.

Ἑσπερινὲς Ὁμιλίες στὴν Λάρισα
 ΑΡΓΑ τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς Δ΄ τῶν Νηστειῶν, 213/342022, ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης ἔκανε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ τὴν ἔναρξη 
Ἑσπερινῶν Ὁμιλιῶν στὸν ἰσόγειο Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ 
τῆς Εὐαγγελίστριας στὴν Λάρισα, μὲ ἱκανοποιητικὴ συμμετοχὴ πιστῶν. Ἀναπτύχθηκε 



ΕΠΑΛΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ / 128

τὸ ἐπίκαιρο θέμα «Θεὸς καὶ Οἰκογένεια», ἐξ 
ἀφορμῆς τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Θ. 
Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς (Μάρκ. θ΄ 1731), 
γιὰ τὴν θεραπεία τοῦ νέου ὁ ὁποῖος ἐταλαι-
πωρεῖτο ἀπὸ «κωφὸ» καὶ «ἄλαλο» δαιμόνιο. 
Οἱ σημαντικὲς καὶ ἐπίκαιρες ἐπισημάνσεις 
τοῦ ὁμιλητοῦ κράτησαν ἀμείωτο τὸ ἐνδιαφέ-
ρον τοῦ ἀκροατηρίου καὶ στὸ τέλος τέθηκαν 

ἐρωτήματα καὶ δόθηκαν ἀπαντήσεις.Ἡ Ὁμιλία μαγνητοσκοπήθηκε καὶ ἀναρτήθηκε γιὰ 
τὴν εὐρύτερη διάδοσή της πρὸς ὠφέλειαν τῶν ἐνδιαφερομένων.

Πανήγυρις Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
 Ὁ περίλαμπρος Καθεδρικὸς Ναὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου πανηγύρισε 
στὴν Λάρισα τὴν Πέμπτη, 253/742022. Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς ἐψάλη ὁ Μέ-
γας Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. 
Κλήμεντος. Ἔλαβαν μέρος ὁ Ἀρχιμ. π. Γαβριήλ, ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος καὶ ὁ Ἱερομ. π. 
Ἀπόστολος. Προσῆλθε τὸ εὐλαβὲς Ποίμνιο καὶ συμμετεῖχε μὲ κατάνυξη στὴν ἑόρτια 
Ἀκολουθία. Τελέσθηκε Ἀρτοκλασία καὶ πρὸ τοῦ 
«Νῦν Ἀπολύεις», ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης προέβη 
στὴν χειροθεσία σὲ Ἀναγνῶστες καὶ Ἱεροψάλτες 
τῶν ἀδελφῶν Νεκταρίου καὶ Ἀποστόλου Μιχα-
λέ, καὶ τοῦ Ἰωάννου Παρασκευούδη, εὐχηθεὶς 
νὰ ἐκληρώνουν τὴν διακονία τους μὲ ἐπίγνωση 
καὶ εὐλάβεια. Ἐν συνεχείᾳ ἐκφώνησε ἑόρτια 
Ὁμιλία καὶ κατόπιν ἀκολούθησε Λιτανεία τῆς 
ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ σὲ οἰκοδομικὸ τετράγωνο πέριξ τοῦ Ναοῦ, ἀνεπέμφθη 
δέησις καὶ ἔγινε ἡ Ἀπόλυσις.
 Τὸ πρωὶ μετὰ τὸν ἑόρτιο Ὄρθρο, τελέσθηκε ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν 
Σεβ. Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα. Ἔλαβαν μέρος οἱ τρεῖς Ἱερεῖς π. Γαβριήλ, 
π. Γεώργιος καὶ Ἀπόστολος. Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν. Μετὰ τὴν Ἀπόλυση ἐψάλη 
Εὐχαριστήριος Δοξολογία γιὰ τὴν Ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ ἀνεπέμ-
φθη ἐπιμνημόσυνος δέησις γιὰ τοὺς εὐκλεῶς πεσόντας ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τῆς γλυκυ-
τάτης Πατρίδος μας. Τέλος, ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία γιὰ τὸ νόημα 

τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς καὶ τὴν 
σημασία της γιὰ ὅλους τοὺς 
πιστούς, καθὼς καὶ γιὰ τὸ μή-
νυμα τῆς Ἐθνικῆς μας Ἐπετεί-
ου στὶς δύσκολες ἡμέρες ποὺ 
διερχόμαστε διακυβεύσεως 
αὐτῆς ταύτης τῆς θεοσδότου 
Ἐλευθερίας μας, τὴν ὁποίαν 
οἱ ἡρωϊκοὶ πρόγονοί μας παρέ-
δωσαν εἰς ἡμᾶς μὲ ἀφάνταστες 
θυσίες καὶ αἵματα μαρτυρικά, 
εὐχηθεὶς νὰ φανοῦμε ἀντάξιοι 
ἀπόγονοί τους.
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Χαιρετισμοὶ Ε΄ στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ στὴν Λάρισα
 ΤΟ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 263/842022, 
τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, Ε΄ 
Χαιρετισμοί, στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεν
τος. Στὴν ἱερὰ Ἀκολουθία συμμετεῖχε καὶ ὁ Πρωτ. π. 
Γεώργιος. Ἐκφωνήθηκαν ὅλες οἱ στάσεις τῶν Χαιρε-
τισμῶν καὶ ἐψάλη ὁ Κανόνας τοῦ Ἀκαθίστου ἀπὸ τοὺς 
Ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ. Συμμετεῖχε πλῆθος πιστῶν 
στὴν προσευχητικὴ αὐτὴ Θεομητορικὴ εὐλογία.Στὸ 
τέλος ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτιο λόγο 

γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ἀναφερθεὶς καὶ σὲ περιστατικὸ 
ἐμφανίσεως τῆς Θεομήτορος κατὰ τὸν πόλεμο τοῦ ’40 σὲ στρατιώτη τῶν Ἑλληνικῶν 
δυνάμεων γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσει τὸ δίκαιο τοῦ ἀγῶνος ὑπερασπίσεως τῆς Πατρίδος, ἀλλὰ 
καὶ γιὰ νὰ καταγγείλει τὴν βλασφημία καὶ τὴν ἀκολασία, ὡς αἰτίες μεγάλων καὶ φοβερῶν 
δοκιμασιῶν· τὰ ἱερὰ λόγια τῆς Θεοτόκου εἶναι ἐπίκαιρα καὶ σήμερα, διότι ἄν δὲν ὑπάρ-
ξει μετάνοια ἔστω καὶ τῶν ὀλίγων χάριν τῶν πολλῶν, τότε οἱ δοκιμασίες στὸν κόσμο θὰ 
ἐνταθοῦν. Τέλος, ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης εὐχήθηκε ἡ εὐλογία τῆς Θεοτόκου νὰ εἶναι 
πλούσια στὴν ζωὴ ὅσων τὴν εὐλαβοῦνται καὶ νὰ σκεπάζει αὐτοὺς ἀπὸ ὁρατοὺς καὶ ἀορά-
τους ἐχθρούς.

Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὰ Φάρσαλα
 ΤΟ Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου, 273/942022, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ 
Πλαταμῶνος κ. Κλήμης λειτούργησε στὸν ἀνακαινισμένο Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων 
Πέτρου καὶ Παύλου στὰ Φάρσαλα. Ἔλαβαν μέρος οἱ Πρωτ/ροι π. Γεώργιος Κεπάπο-
γλου καὶ π. Γεώργιος Κοντοθανάσης. Ἔψαλαν καλλίφωνοι Ἱεροψάλτες. Προσῆλθαν 
ὀλίγοι πιστοὶ τῆς Ἐνορίας, οἱ ὁποῖοι διακρίνονται γιὰ τὸν ζῆλο καὶ τὴν ἀγάπη τους 
στὴν εὐπρέπεια τοῦ Οἴκου τοῦ Κυρίου, καθὼς καὶ πιστοὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχές. Ὁ Σεβ/
τος Ποιμενάρχης ἐκφώνησε θεῖο Κήρυγμα μὲ οὐσιαστικὲς πνευματικὲς νουθεσίες καὶ 
ὑπενθυμίσεις. Ὁ δὲ π. Γεώργιος Κοντοθανάσης προσεφώνησε τὸν Σεβ/το κ. Κλήμεντα 
ἐκ μέρους τῶν πιστῶν κατὰ τὴν πρώτη του αὐτὴ Θ. Λειτουργία ὡς Μητροπολίτου τῆς 
περιοχῆς γιὰ τὸ Ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας μας.
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ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ

Θεῖες παραινέσεις
Ὁσίου Γέροντος Ἱερωνύμου τῆς Αἰγίνης

 * Εἴτε ἔχεις ζῆλον εἴτε ὄχι, τὴν προσευχὴν δὲν θὰ κόβῃς οὔτε θὰ ἀμελῇς. 
Διὰ πολλοὺς λόγους τὴν προσευχὴν δὲν θὰ κόβῃς οὔτε θὰ ἀμελῇς. Προσπά-
θησε ἐπίσης, ἕνα κόμπο δάκρυ κάθε βράδυ νὰ ἔχῃς.
 * Ἐπιμένετε καὶ αὐξάνετε τὴν προσευχήν. Θὰ κάμετε τὴν προσευχήν, 
τὴν ὁποίαν ὁρίζει ἡ Ἐκκλησία μας, δηλ. Ἑξάψαλμον, Ἀπόδειπνον, Παρά-
κλησιν κλπ. Θὰ διαβάζετε αὐτὰ ἀπὸ τὰ βιβλία, ἀλλὰ ἐνίοτε ἀφήνετέ τα καὶ 
δι’ ὀλίγον. Δηλαδὴ χωρὶς τὸ βιβλίον, ἐκτὸς τὰ λόγια αὐτὰ τῆς προσευχῆς, 
μιλήσατε ἀπὸ μόνοι σας εἰς τὸν Χριστόν μας. Ἁπλᾶ καὶ ἀπὸ τὴν καρδίαν 
σας, πῆτε Του σὰν νὰ Τὸν βλέπετε μπροστά σας: «Πατέρα μου, ἔσφαλα, δὲν 
πέρασα τὴν ἡμέρα μου πνευματικά, ἀλλὰ μὲ κοσμικὰ πράγματα. Κατέκρινα, 
μίλησα πολύ, γέλασα, ἔφαγα πολύ, προσευχὴ δὲν ἔκαμα, εἶχα τόσες ἀδυναμί-
ες καὶ πτώσεις. Συγχώρεσέ με, Κύριε κλπ.». Ἔτσι νὰ λέγετε καὶ θὰ σᾶς λυ-
πηθῇ τότε ὁ Χριστός μας καὶ θὰ σᾶς στείλῃ δάκρυα. Καὶ πρέπει νὰ ἔλθουν 
δάκρυα, διότι αὐτὰ τὰ δάκρυα τῆς προσευχῆς θὰ σᾶς δώσουν δύναμιν καὶ 
χαράν. Αὐτὰ θὰ σᾶς πάρουν τὶς θλίψεις.
 * Ὅπως ἄν δὲν ἐργασθῇς μισθὸν δὲν παίρνεις, ἔτσι καὶ χωρὶς κόπον, 
προσπάθειες, ἐπιμέλειαν, προσευχὴν κλπ. χαρίσματα οὔτε ἔρχονται, οὔτε 
πνευματικὲς ἅγιες γεύσεις.
 * Ταπείνωσις, δάκρυα, προσευχὴ καὶ καθαρὴ ψυχή. Δὲν ἔρχονται δά-
κρυα, ὅταν δὲν πέρασε κανεὶς καλά, πνευματικὰ τὴν ἡμέραν του.
 * Ἡμέρα ποὺ θὰ περάσῃ καὶ δὲν ἔνοιωσες τὸν Χριστόν μας εἰς τὴν καρδί-
αν σου, διὰ τῆς προσευχῆς, ἀναγνώσεως Ψαλτηρίου, Εὐαγγελίου κλπ., νὰ 
θεωρῇς ὅτι ἀπώλεσας αὐτὴν τὴν ἡμέραν! Νὰ παρακαλῇς μὲ δάκρυα, ὅπως 
ἡ Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ νὰ λέγῃς: Χριστέ μου, μὴ μὲ ἐγκαταλείψῃς! Χριστέ 
μου μὴ μὲ ἀφήσῃς μόνον, Χριστέ μου γλυκύτατε, μὴ πάρῃς τὴν ψυχήν μου ἄν 
δὲν γίνω ὅλος Σός!
 * Ἡ σάρκα δὲν σὲ φταίει. Ἐσὺ φταῖς! Θέλεις καὶ γίνεται· δὲν θέλεις, δὲν 
γίνεται. Θέλω πρῶτα καὶ ἔπειτα λαμβάνω ὄργανον τὴν σάρκα. Θέλατε καὶ 
ἤλθατε. Ἄν δὲν θέλατε, δὲν θὰ ἐρχόσαστε. Δὲν ἠμποροῦσε νὰ ἔλθῃ ἡ σάρκα 
μόνη της. Τὸ πᾶν ἡ θέλησις!
 * Ὁ νοῦς σου, ποῦ μένει; Τί μελετάει; Ἠδυνήθης νὰ καθαρίσῃς τὸν νοῦν 
ἀπὸ τὰ κοσμικά; Τὰ μάτια σου, τ’ αὐτιά σου νὰ τὰ προσέχῃς. Ἄσχημα νὰ μὴ 
βλέπουν, ἄσχημα νὰ μὴ ἀκοῦν.
 * Μὴ ἀνησυχῆτε διὰ τὸ μέλλον σας. Ἀναθέσατέ το εἰς τὴν θείαν Πρόνοι-
αν. Μὴ σκέπτεσθε καὶ βάζετε βάρος στὸ κεφάλι σας.
 * Ὁ Θεὸς δὲν δείχνει μόνον πολλὴν ἀγάπην, ἀλλὰ μεγάλην στοργήν. 
Μὲ ὀλίγην καλὴν προαίρεσιν ποὺ δεικνύομεν, μᾶς συντρέχει, μᾶς βοηθεῖ. 
Μὲ ὀλίγην μετάνοιαν, συντριβὴν κλπ. μᾶς συγχωρεῖ πολλὰ ἁμαρτήματα. 
Ποταμὸς τὸ ἔλεός Του. Νὰ λὲς στὸν Χριστό μας: «Σ’ ἀγαπῶ Κύριε, σ’ ἀγαπῶ, 
διότι εἶσαι Ἀγάπη!».
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 * Θέλεις νὰ ἀγαπᾷς πολὺ τοὺς ἀνθρώπους; Ἀγάπησε πολὺ τὸν Χριστόν μας καὶ 
θὰ ἰδῇς πόσο θὰ ἀγαπᾷς καὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἄς μὴ τοὺς βλέπεις.
 * Μὴ θυμώνετε. Θὰ σᾶς εἰρωνευθοῦν, θὰ ὑποφέρετε. Ἐσεῖς μὴ φοβῆσθε. 
Σᾶς προσφέρουν δηλ. πιπέρι, νὰ δίδετε ζάχαρη. Ἐγὼ πιπέρι δὲν ἔχω, νὰ σκέ-
πτεσθε, ζάχαρη ἔχω, ζάχαρη δίδω.

 (Ἀπὸ τὸ τευχίδιο: Ἱερώνυμος ὁ Γέρων τῆς Αἰγίνης,
ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου Αἰγίνης).
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