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Περὶ πνευματικῆς φρονήσεως καὶ διακρίσεως

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ Ἰησοῦς Χριστὸς ἀπευθυνόμενος στοὺς Γραμματεῖς καὶ 
Φαρισαίους τῆς ἐποχῆς του, στοὺς «ὁδηγοὺς» τοῦ λαοῦ, οἱ ὁποῖοι ἔδιναν 

σημασία σὲ ἐπουσιώδεις διατάξεις τοῦ Νόμου καὶ παρέβλεπαν τὰ κύρια σημεῖα 
του, ἔψεξε αὐτοὺς δεόντως:
 «Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύο-
σμον καὶ τὸ ἄνιθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν 
κρίσιν (δικαιοσύνη) καὶ τὸ ἔλεον (εὐσπλαγχνία/ἀγάπη) καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα 
ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι» (Ματθ. κγ΄ 23). 

 Οἱ ἄνθρωποι στὴν μεταπτωτικὴ κατάστασή τους εἶναι ψυ-
χικὰ διασπασμένοι καὶ συνήθως στεροῦνται ὀρθότητος στὶς 
κρίσεις τους, καθαρότητος καὶ ἀγάπης. Γι’ αὐτὸ καὶ στὰ ἀνθρώ-
πινα δεδομένα ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ἀγάπη (τὸ ἔλεος) συνήθως 
ἀλληλο-αποκλείονται. Ἀντίθετα, στὴν θεία τάξη πραγμάτων, 
στὸν Νόμο τοῦ Θεοῦ, ὅπου δικαιοσύνη καὶ ἀγάπη νοοῦνται 
σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα καὶ τὴν σοφία τοῦ Θεοῦ, αὐτὲς παρα-
μένουν συνενωμένες μὲ θαυμαστὸ τρόπο: «Ἔλεος καὶ κρίσιν 

ἄσομαί σοι, Κύριε, ψαλῶ καὶ συνήσω ἐν ὁδῷ ἀμώμῳ (θὰ κατανοήσω τὴν ἄμεμπτη 
ὁδό σου)» (Ψαλμ. ρ΄ 1-2).
 Ἡ θεμελιώδης ἀρετὴ τῆς πίστεως διδάσκει στὸν ἄνθρωπο τὴν ζωὴ σύμφωνα 
μὲ τὶς θεῖες ἐντολὲς καὶ ὄχι σύμφωνα μὲ τὴν μεταπτωτικὴ λογική. Ἡ τήρηση τῶν 
θείων ἐντολῶν ἀπαλλάσσει τὸν πιστὸ ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν κυριαρχία τῶν παθῶν, 
καὶ τὸν ὁδηγεῖ στὴν εἰρήνη τῆς ψυχῆς καὶ στὴν ἀπόκτηση τῆς θείας Χάριτος. Σὲ 
αὐτὴ τὴν εὐλογημένη κατάσταση ὁ ἄνθρωπος δὲν διαταράσσεται εὔκολα ἀπὸ 
τὴν μανιώδη ὀργὴ ἤ ἀπὸ τὶς ἐφάμαρτες ἐπιθυμίες. Βαδίζοντας ἐν Χάριτι, λαμβά-
νει τὴν θεία δωρεὰ τῆς πνευματικῆς φρονήσεως.
 Ἀντίθετα, ὅποιος ὑποδουλώνεται στὰ πάθη, δὲν ἐπιδέχεται τὴν θεία φρόνηση 
καὶ ξεφεύγει εὔκολα ἀπὸ τὴν ὄντως δικαιοσύνη πρὸς τὸ μέρος τοῦ θυμοῦ καὶ 
γενικὰ τῶν ἐφαμάρτων ἐπιθυμιῶν. Παραπλανᾶται ἀπὸ τὸ ψεῦδος τῆς κενοδοξί-
ας καὶ τὶς ὑπερβολὲς τῆς ὑψηλοφροσύνης καὶ τῆς ὑπερηφανείας, ρέπει πρὸς τὴν 
σαρκικὴ ἱκανοποίηση, ἐξαπατᾶται ἀπὸ τὴν πλεονεξία καὶ τὴν φιλοχρηματία καὶ 
περιπίπτει στὴν λύπη καὶ τὴν ἀκηδία.
 Ἡ ἐπάνοδος τοῦ ἀνθρώπου στὴν θεία ὁδὸ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν συνεχῆ με-
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λέτη τῶν θείων Γραφῶν καὶ μάλιστα τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ 
ἡ ψυχὴ καθαίρεται καὶ φωτίζεται, ὁ δὲ ἄνθρωπος γνωρίζει καλῶς τὸν ἑαυτό 
του, καὶ συνακόλουθα ἀποκτᾶ ὀρθὴ θεώρηση καὶ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ τῆς 
ἀνθρωπότητος γενικά.
 Ὁ Θεάνθρωπος Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι τὸ παντοτινὸ 
τέλειο ὑπόδειγμα συνδυασμοῦ δικαιοσύνης καὶ ἐλέους/εὐσπλαγχνίας. Τὸ αὐτὸ 
συνέβη μὲ τοὺς Ἁγίους Μαθητὲς καὶ Ἀποστόλους Του μετὰ τὴν Πεντηκοστή, 
ὅπως καὶ μὲ ὅλους τοὺς Ἁγίους στὴν δισχιλιετῆ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας.
 Ὅσοι πιστοὶ βαδίζουν μὲ αὐτὰ τὰ πρότυπα, διατελοῦν σὲ ἀσφάλεια καὶ καλὴ 
ἐλπίδα προόδου καὶ πνευματικῆς αὐξήσεως. Ἄν ὅμως γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο 
μετριάσουν καὶ ἐλαττώσουν τὸν πνευματικὸ ἀγῶνα καὶ στραφοῦν καὶ πάλι στὴν 
ἱκανοποίηση τῶν παθῶν, καὶ δὴ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας, τότε διαταράσσε-
ται ἐντός τους ἡ εὐλογημένη κατάσταση εἰρήνης καὶ φρονήσεως· ἡ ὀρθὴ κρίση 
περιορίζεται καὶ ὁ πνευματικὸς τρόπος σκέψεως ἀτονεῖ καὶ ὑποχωρεῖ.
 Ἡ μετάνοια καὶ ἡ σταθερὴ καὶ ἀμετάτρεπτη ἐπάνοδος στὴν ὁδὸ τῆς πίστεως, 
ἐπαναφέρει τὸν ἄνθρωπο στὴν ὀρθὴ ὁδό, ἡ ὁποία διακρίνεται κατὰ τὸν Ἀπόστο-
λο γιὰ «σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυ-
μία» (Κολ. γ΄ 12).
 Εἶναι γενονὸς ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν τὴν φυσικὴ γνώση καὶ μάλιστα κάποιοι 
εἶναι προικισμένοι μὲ ξεχωριστὴ φυσικὴ φρόνηση· ὅμως ἡ φρόνηση ποὺ γεννιέ-
ται ἀπὸ τὴν πίστη καὶ τὴν πνευματικὴ ζωὴ εἶναι καὶ λέγεται γνώση καὶ φρόνηση 
πνευματικὴ (βλ. Ἀσκητικοὺς Λόγους Ἁγίου Ἰσαὰκ Σύρου, ΙΗ΄, 1), μὲ τὴν ὁποίαν ἦσαν καὶ 
εἶναι στολισμένοι ὅλοι οἱ πραγματικοὶ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ.

***
 Αὐτὲς τὶς πρωταρχικὲς καὶ σωτήριες ἀρετὲς τῆς δικαιοσύνης, τοῦ ἐλέους 
καὶ τῆς πίστεως πρέπει νὰ ἔχουν μάλιστα ὅσοι ἐπιφορτίζονται μὲ τὸ δυσχερὲς 
ἔργο διοικήσεως καὶ καθοδηγήσεως ἄλλων ἀνθρώπων. Ἄν δὲν ἐμφοροῦνται ἀπὸ 
αὐτὲς τότε κινδυνεύουν καὶ τὸν ἑαυτό τους νὰ βλάψουν ἀνεπανόρθωτα, ἀλλὰ 
καὶ τοὺς ἄλλους νὰ ὁδηγήσουν σὲ σοβαρὴ ἐκτροπή. 
 Ἐπίσης, ἕνας πολὺ σοβαρὸς κίνδυνος γιὰ ὅποιον κατέχει ὑπεροχικὴ θέση σὲ 
ὁποιονδήποτε τομέα τῆς ζωῆς, καὶ μάλιστα στὴν Ἐκκλησία, εἶναι νὰ περιέλθει ἀνε-
παίσθητα στὸν ἐπηρεασμὸ προσώπων ποὺ τὸν περιβάλλουν καὶ τὰ ὁποῖα χαίρουν 
τῆς πλήρους ἐμπιστοσύνης του. Ἄν ὅμως αὐτὰ τὰ πρόσωπα δὲν ἐμφοροῦνται ἐπί-
σης ἀπὸ τὶς ὡς ἄνω κύριες ἀρετές, τότε τὸ βέβαιον εἶναι ὅτι θὰ παρασύρουν τὸν ἐπὶ 
κεφαλῆς σὲ λάθος συμπεράσματα καὶ λάθος ἀποφάσεις, μὲ σοβαρὰ ἕως ὀλέθρια 
ἀποτελέσματα. Πρόκειται γιὰ θέμα τεραστίας σημασίας, τὸ ὁποῖον ὡς γνωστὸν 
ταλάνισε πολλοὺς χώρους, ἀκόμη καὶ ἐκκλησιαστικούς, καὶ πιθανὸν νὰ συνεχίζει 
νὰ ταλανίζει αὐτούς. Γι’ αὐτὸ καὶ στὶς ἡμέρες μας συμβαίνουν τόσα παράδοξα καὶ 
ἀπίστευτα πράγματα, ἀκόμη καὶ ἐκεῖ ποὺ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ συμβαίνουν.
 Εἰδικῶς στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὅσοι ἀξιώθηκαν ποιμαντικῆς εὐθύνης 
εἶναι ἄκρως ἀναγκαῖο νὰ διοικοῦν καλῶς πρῶτα τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό τους, δια-
κρινόμενοι ἀπὸ ἰσχυρὴ αὐτοκυριαρχία. Διαφορετικά, θὰ προξενοῦνται σοβαρὲς 
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ἀναταράξεις. Μόνον μὲ διαρκῆ ἐγρήγορση δὲν θὰ παρασύρονται ἀπὸ πάθη ποὺ 
ἐμφανίζονται μέσα τους. Χρειάζεται ἐπίσης μεγάλη προσοχὴ στὸν περίγυρο ποὺ 
σχηματίζεται γύρω τους, στὶς κολακεῖες οἱ ὁποῖες δυστυχῶς ζημιώνουν σοβαρὰ 
τὴν ψυχὴ καὶ ὅσων τὶς ἀπευθύνουν καὶ ὅσων τὶς δέχονται, ὅπως καὶ στὶς πρόχει-
ρες συκοφαντίες σχετικὰ μὲ πρόσωπα καὶ πράγματα οἱ ὁποῖες συνήθως γίνονται 
ἄκριτα ἀποδεκτές. Ἀλλὰ ὁ πιὸ σοβαρὸς κίνδυνος εἶναι ἡ τάση ὑποκύψεως 
στὴν γυμνὴ ἀνθρώπινη λογική, τὴν μεταπτωτική, τὴν ἀχαρίτωτη, τὴν στε-
ρημένη τοῦ φωτὸς τῆς πνευματικῆς φρονήσεως καὶ διακρίσεως. Αὐτὸ συ-
νιστᾶ καθαρὴ ἐκκοσμίκευση.
 Πρέπει νὰ τονισθεῖ ὅτι ἡ εὐαγγελικὴ εὐσπλαγχνία ποτὲ δὲν εἶναι μόνη· συ-
νοδεύεται πάντοτε ἀπὸ τὴν εὐαγγελικὴ δικαιοσύνη. Δὲν ὑπάρχει θεάρεστη καὶ 
γνήσια εὐσπλαγχνία χωρὶς ὀρθὴ κρίση, χωρὶς ἀληθινὴ δικαιοσύνη, ὡς ἀξιολο-
γικὸ κριτήριο λόγων καὶ ἔργων.
 Ἡ δικαιοκρισία ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν πνευματικὴ φρόνηση, εἶναι σοφή, 
εἰρηνικὴ καὶ ἀγαθή, ἐπ’ οὐδενὶ δὲ λόγῳ σκληρὴ καὶ ἄτεγκτη. Διορθώνει μὲ πόνο 
τὶς ἐκτροπές, ἀλλὰ καὶ μὲ ἀποφασιστικότητα, χωρὶς νὰ χαρίζεται σὲ συναισθη-
ματισμοὺς καὶ χωρὶς νὰ ἀφήνει χῶρο γιὰ τὴν καλλιέργεια ὁποιασδήποτε ἐμπα-
θοῦς καταστάσεως.
 Οὐσιαστικά, ἡ διάκριση εἶναι θεῖο δῶρο. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ τὴν ζητοῦμε 
ἐναγωνίως καὶ ἐμπόνως. Ἡ ἀληθινὴ κρίση/δικαιοσύνη εὐεργετεῖ, περιορίζει τὸ 
κακό, ἐκτιμᾶ τὸ πραγματικὰ ὀρθὸ καὶ ἀποφεύγει πάσῃ θυσίᾳ τὴν διάπραξη 
τοῦ μεγίστου πνευματικοῦ ἀτοπήματος: τῆς ἐπιδοκιμασίας καὶ ὑποστηρίξε-
ως ἤ καὶ ἀνοχῆς τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας, εἴτε ἀπὸ ἀδικαιολόγητη ἄγνοια, 
εἴτε ἀπὸ ἐξαπάτηση, εἴτε ἀκόμη καὶ ἀπὸ πίεση ἤ φόβο, ὅπως καὶ τῶν ἐξον
τωτικῶν καὶ ἀπανθρώπων μέτρων τους, τὰ ὁποῖα δὲν ἀποσκοποῦν στὸ καλὸ 
τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ στὴν ἀποδεδειγμένη βλάβη τους.

***
 Ὅλα τὰ ἀνωτέρω ἔχουν -ὅπως γίνεται κατανοητὸ- κεφαλαιώδη σημασία καὶ 
ἐπικαιρότητα σὲ αὐτὰ ποὺ ζοῦμε στὶς ἡμέρες μας: στὴν ἐκβιαστικὴ ἐπιβολὴ ἄκρως 
ἐπικινδύνων πειραματικῶν ἰατρικῶν πράξεων, γιὰ τὴν δῆθεν προστασία τῆς ὑγεί-
ας ἀπὸ κατασκευασμένα ἰογενῆ βιολογικὰ ὅπλα· ὅπως καὶ στὴν πυρετώδη προ-
ετοιμασία ψηφιακῆς ταυτοποιήσεως γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, μὲ σκοπὸ τὴν 
δῆθεν διευκόλυνση τῆς ζωῆς τους μέσα στὴν διαμορφούμενη ψηφιακὴ φυλακή 
τους. Ὑπενθυμίζουμε ἐνδεικτικὰ καὶ τὴν προσπάθεια ἐπιβολῆς ὡς φυσικῆς κατα-
στάσεως τῆς χειρότερης ἠθικῆς διαστροφῆς, ἤτοι τῶν παρὰ φύσιν σχέσεων!... 
 Τὰ ὅσα συνέβησαν τὰ τελευταῖα ἔτη μὲ τὴν ἐπικράτηση ἑνὸς καθαρὰ κοσμικοῦ 
πνεύματος, μιᾶς καὶ μοναδικῆς ἀπόψεως ὡς δῆθεν ἀποδεκτῆς ἐπιστημονικῆς ἀλή-
θειας ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις, ἐνῶ ἡ ἴδια ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα παραμένει βαθιὰ 
διχασμένη καὶ διηρημένη, τῆς κυριαρχίας τῶν δῆθεν εἰδικῶν μὲ τὰ παράλογα μέ-
τρα γιὰ τὴν δῆθεν ἀσφάλεια καὶ προστασία τῶν ἀνθρώπων σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, 
ἀπαιτοῦσαν καὶ ἀπαιτοῦν ἰδιαίτερα φωτισμένη πνευματικὴ φρόνηση καὶ κρίση. 
Ἰδοὺ τὸ ζητούμενο σήμερα καὶ στὸ ἄμεσο μέλλον γιὰ ὅλους μας!
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 Σημειωτέον ὅτι σὲ θέματα ποὺ ἐμφανίζονται ὡς ἐπιστημονικά, ἀλλὰ ἔχουν 
σαφῶς καὶ πνευματικὴ διάσταση, ἀφοῦ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸν ἄνθρωπο ὅπως καὶ στὰ 
θέσμια τῆς Ἐκκλησίας ἔχει καὶ θεολογικὴ σημασία, δὲν ἔχει καθοριστικὴ βαρύ-
τητα ὁ ποσοτικὸς συσχετισμὸς πλειοψηφίας-μειοψηφίας.Δὲν ἔχουν ὁπωσδήποτε 
τὸ δίκαιο μὲ τὸ μέρος τους οἱ πολλοὶ καὶ τὸ ἄδικο οἱ λίγοι.Διότι ἄν συνέβαινε 
ἔτσι, ἐμεῖς οἱ μειοψηφικοὶ Ἀντι-οικουμενιστὲς τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου θὰ 
ἔπρεπε νὰ μὴν ὑπάρχουμε ἐδῶ καὶ ἕναν αἰῶνα!
 Κατακλείουμε μὲ τὴν διαπίστωση ὅτι δοκιμαζόμαστε καὶ θὰ δοκιμασθοῦμε 
σκληρά, γιὰ νὰ ἀποδείξουμε ἄν κατέχουμε αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν τὰ κύρια 
γνωρίσματά μας ὡς ἀληθινῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ὁ μέχρι στιγμῆς ἀπο-
λογισμὸς δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι μᾶς ἐγκαρδιώνει, ἄν καὶ ἔχουμε εὐτυχῶς 
πολλὰ καὶ σημαντικὰ παραδείγματα ἡρωϊσμοῦ καὶ πνευματικῆς ἀνδρείας ὡς 
ἀπαυγάσματα ὀρθῆς φρονήσεως.
 Ἡ προτροπὴ τοῦ Κυρίου μας εἶναι σαφής: «μὴ κρίνετε κατ’ ὄψιν (ἐπιφανει-
ακά, λογικά, κοσμικά), ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε!» (Ἰω. ζ΄ 24).

† Ὁ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος ΚΛΗΜΗΣ

Λάρισα, 27-7/9-8-2022
 Κύριο βοήθημα γιὰ τὸ κείμενό μας αὐτὸ ἀποτέλεσε ἡ «Διδαχὴ τὴν Τρίτη, τῆς ΙΑ΄ ἑβδομάδος τοῦ Ματ-
θαίου», τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ, Ἐπισκόπου Καυκάσου καὶ Μαύρης Θαλάσσης (Ἔργα 7, 
Ἀσκητικὲς Ὁμιλίες Α΄, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου, Ὠρωπὸς Ἀττικῆς, 2015, σελ. 313-323).

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Στὴν Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως

καὶ Μεταστάσεως τῆς Θεοτόκου
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί·
 Ἔφθασε σὺν Θεῷ ἡ εὐφρόσυνη ἡμέρα τῆς μεγάλης Θεομητορικῆς 
Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως καὶ Μεταστάσεως. Τὴν ἀναμέναμε ἐγκαρδί-
ως, προετοιμαζόμενοι κατὰ δύναμιν μὲ τὴν καθαρτικὴ νηστεία, τὴν 
ψυχοτρόφο προσευχή, τοὺς θαυμασίους Παρακλητικοὺς Κανόνες τῆς 
Παναγίας ποὺ ψάλλαμε κάθε ἀπόγευμα. Παρὰ τὴν θερινὴ ζέστη καὶ 
τοὺς ποικίλους πειρασμούς, οἱ ὁποῖοι στὴν νηστεία μᾶλλον ἀγριεύουν, 
προσπαθήσαμε νὰ καλυτερεύσουμε τὴν μετάνοιά μας, νὰ κλείσουμε μὴ 
καλὲς ἐκκρεμότητες, νὰ ἐξομολογηθοῦμε καὶ νὰ δεχθοῦμε μέσα στὴν 
ὕπαρξή μας τὰ ζωοποιᾶ Θεία Μυστήρια τοῦ Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ 
Χριστοῦ μας. Ὦ τῆς μεγίστης χάριτος καὶ εὐλογίας! Δόξα τῇ μακροθυ-
μίᾳ τοῦ Φιλανθρώπου Κυρίου καὶ τῆς Παναγίας Μητρὸς Αὐτοῦ!
 Ἡ Κοίμησις καὶ Μετάστασις τῆς Κυρίας Θεοτόκου ἀποτελεῖ σύμ-
φωνα μὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρες μας, καὶ μάλιστα τὸν τοπικὸ Ἅγιο 
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Ἀντώνιο, Ἀρχιεπίσκοπο Λαρίσης, τὸν ἐπιλεγό-
μενο «νέο θεολόγο» (ΙΔ΄ αἰ.), πληροφορία ἀναν
τίρρητη τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων καὶ 
τῆς ἐλπιζομένης θεώσεως. Ὅπως κάποτε, 
στὸν Εὐαγγελισμό της, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ 
Θεοῦ κατῆλθε καὶ εἰσῆλθε μέσα στὸ Πανάγιο 
Σῶμα της, ἔτσι καὶ τώρα, ὁ Θεάνθρωπος κα-
τέρχεται μὲ μυριάδες ἁγίων Ἀγγέλων γιὰ νὰ πα-
ραλάβει τὴν πανάχραντη ψυχὴ τῆς Δεσποίνης 
ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας. Σὲ Αὐτὴν ἡ ὁποία τὸν 
γέν νησε «ὑπεραγίως» ἐπέδειξε ὁ Χριστός μας ὑπερφυσικὸ τρόπο 
Παρουσίας καὶ τιμῆς κατὰ τὴν εὐλογημένη Κοίμησή της. 
 Ὁ Υἱὸς καὶ Θεός της ἐναγκαλίζεται τὴν ψυχή της μὲ τὶς θεϊκὲς 
χεῖρες Του, καὶ Αὐτὴ μὲ τὴν σειρά της εὐλογεῖ ὅλους ὅσοι ἔχουν ἐνα-
ποθέσει σὲ Αὐτὴν τὶς ἐλπίδες τους, σὰν μοναδικὴ Μητέρα τῆς Ζωῆς! 
 Ἡ Παναγία μας ἀνέρχεται ἀπὸ τὰ πρόσκαιρα στὰ αἰώνια καὶ ἀπὸ 
τὰ χαμαίζηλα στὰ ὑψηλότατα, γιὰ νὰ τὴν προσκυνήσουν ὄχι μόνον οἱ 
ἅγιοι Ἀπόστολοι, Προφῆτες, Ἱεράρχες καὶ Μάρτυρες, ἀλλὰ καὶ ὅλα 
τὰ τάγματα τῶν ἁγίων Ἀσωμάτων Δυνάμεων.
 Ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἀφοῦ καὶ τὸ Πανάχραντο Σῶμα της γεύθηκε 
ἐπίσης τὴν ἀφθαρσία τῆς αἰωνιότητος, ἠδύνατο πλέον νὰ ψάλλει 
χαρμοσύνως τὰ τοῦ ἱεροῦ Ψαλτηρίου ἁρμόδια: «Ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς 
ζωῆς· πληρώσεις με (θὰ μὲ γεμίσεις) εὐφροσύνης μετὰ τοῦ Προσώ-
που σου, τερπνότητες ἐν τῇ δεξιᾷ σου εἰς τέλος» (Ψαλμ. ιε΄ 11).
 Ἡ χαρά Της ὅμως δὲν περιορίσθηκε καὶ δὲν περιορίζεται σὲ Αὐτὴν 
προσωπικῶς. Ἐπιθυμεῖ μὲ εἰλικρινῆ ἐπιθυμία νὰ συμμετάσχουν εἰς 
αὐτὴν -εἰ δυνατὸν- ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Δὲν παύει νὰ παρακαλεῖ γιὰ 
ὅλη τὴν κτίση, γιὰ τὸν κόσμο ἅπαντα. Πόσο μᾶλλον γὰ τοὺς πιστοὺς 
Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς καὶ μάλιστα τοὺς τηρητὲς τῶν Πατρώων Πα-
ραδόσεων! Ὅλα πλέον εἶναι δυνατὰ στὴν Μητροπαρθενικὴ χάρη της!
 Ὅπως Αὐτὴ δάνεισε Σῶμα στὸν Μονογενῆ Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ 
Θεοῦ, ἔτσι καὶ Ἐκεῖνος τῆς μετέδωσε κατὰ χάριν ὅλων τῶν καλῶν 
καὶ ἀγαθῶν Του: ἤτοι, «ἁγιωσύνης, καθαρότητος, εὐσπλαγχνίας, 
ἀγαθότητος, φιλανθρωπίας». Γι’ αὐτὸ καὶ μᾶς ὑπόσχεται ἀψευδῶς 
ἡ Πάναγνος καὶ Φιλάνθρωπος Μητέρα σὲ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους 
Χριστιανούς: «Πάντοτε θὰ σᾶς συμπονῶ· ὄχι μόνον ἐσᾶς, ἀλλὰ 
καὶ τοῦ κόσμου παντός»!
 Ἄρα, τίποτε δὲν ἀδυνατεῖ στὴν Ἐλεήμονα χάρη της, τίποτε δὲν μένει 
ἀνολοκλήρωτο, τίποτε ἀμφίβολο· ἀρκεῖ μόνον κάθε τι ἀπὸ ὅσα τῆς 
θέτουμε καὶ ἀπὸ ὅσα τῆς ζητοῦμε, νὰ εἶναι γεμᾶτο μὲ τὴν δική μας 
ἀδίστακτη πίστη καὶ τὴν πραγματικὴ καὶ ἀνεπαίσχυντη αἴτηση.
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 Ὅμως, τί σημαίνει «ἀνεπαίσχυντη αἴτηση»; Δὲν φθάνει, ἀδελφοὶ 
καὶ ἀδελφές, νὰ πιστεύουμε θεωρητικὰ ὀρθῶς, ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη 
καὶ ὁ τρόπος τῆς ζωῆς μας νὰ συνηγορεῖ καὶ νὰ ἐνισχύει, καὶ ὄχι νὰ 
ἐμποδίζει τὸ κάθε αἴτημά μας.
 Ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ πιὸ Ταπεινὴ ἀπὸ τοὺς ταπεινοὺς καὶ ἡ πιὸ 
Σεμνὴ ἀπὸ τοὺς σεμνούς. Ὅπου ὅμως ἐπικρατεῖ κενοδοξία, ἀνθρωπα-
ρέσκεια, ἀλαζονεία, ἐπιδεικτικότητα, ἀναισχυντία καὶ ὑπερηφάνεια, 
ἐκεῖ ἡ χάρη καὶ εὐλογία Της ἀπομακρύνονται καὶ φυγαδεύονται. Σὲ 
ὅσους ἀνθρώπους τὸ πνεῦμα τους ὑποδουλώνεται στὸ σαρκικὸ φρό-
νημα, αὐτοὶ ζοῦν ζωὴ χαμερπῆ καὶ ἀνάξια τῆς ὑψηλῆς κλήσεως καὶ 
ἀποστολῆς τους.
 Τὰ μηνύματα τῶν καιρῶν εἶναι καταιγιστικά. Ὅλα τονίζουν καὶ βο-
οῦν μὲ κάθε τρόπο, ὅτι εἴμαστε θνητοὶ καὶ ὅτι ὁ βιολογικὸς θάνατος 
μᾶς καταδιώκει συνεχῶς. Ὑπάρχει μιὰ πρωτοφανὴς παγκόσμια ἀνα-
ταραχὴ καὶ παραζάλη. Οἱ ἄνθρωποι βρίσκονται σὲ μεγάλη ἀπορία 
καὶ ἀνησυχία: Τελικά, ποιός θέλει τὸ πραγματικὸ καλό τους; Ποιός 
νοιάζεται πραγματικὰ γι’ αὐτούς;   
 Πόλεμοι καὶ ἐξολοθρεμοὶ ἐπικρατοῦν. Κυριαρχεῖ φοβερὴ ἐκμε-
τάλλευση καὶ ἡ φύση καταστρέφεται. Ἀκραία ξηρασία μαστίζει τὴν 
Εὐρώπη, τὴν Κίνα, καὶ πολλὲς ἄλλες περιοχὲς τοῦ πλανήτη. Οἱ θά-
λασσες, οἱ λίμνες καὶ οἱ ποταμοὶ ἀποξηραίνονται καὶ στερεύουν. 
Ἡ ἔλλειψη φυσικῶν πόρων, ἐνέργειας, τροφίμων, ὅπως καὶ νεροῦ, 
ζωντανεύουν ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν μας ἐφιαλτικὲς εἰκόνες τοῦ βι-
βλίου τῆς ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως!
 Ἀλλὰ τὸ πιὸ ἀνησυχητικὸ εἶναι ἡ φοβερὴ κατάπτωση τῶν ἀρχῶν 
πίστεως καὶ ἤθους, βάσει τῶν ὁποίων οἱ κοινωνίες ζοῦσαν καὶ ἄντε-
χαν καὶ ἀνακαινίζονταν. Ἡ Ἀποστασία εἶναι ἐμφανὴς σὲ ὅλα τὰ 
ἐπίπεδα. Ἡ ἀπειλὴ ἀκόμη καὶ αὐτῆς τῆς θεοσδότου Ἐλευθερίας 
μας, τοῦ αὐτεξουσίου καὶ τῆς συνειδητότητός μας ὡς προσωπικῶν 
καὶ λογικῶν ὄντων μὲ θεία καταγωγὴ καὶ θεία κλήση ἀμφισβητοῦνται 
καὶ δυναστεύονται μὲ τρόπους μὴ ἀποδεκτούς, γιὰ τὸ δῆθεν καλό 
μας καὶ τὴν δῆθεν καλύτερη ἐξυπηρέτησή μας.
 Ὅλα αὐτά, γιὰ ὅσους τὰ ἀντιλαμβάνονται ὀρθῶς καὶ πνευματικῶς, 
καὶ ὄχι φοβικῶς καὶ ἀπελπιστικῶς, ἀποτελοῦν ἰσχυρὲς προκλήσεις γιὰ 
προσφυγὴ στὴν Κυρία Θεοτόκο ἐν μετανοίᾳ, καὶ δι’ Αὐτῆς στὸν Κύριο 
καὶ Θεό μας Ἰησοῦν Χριστόν, ὁ Ὁποῖος «πάντας ἀνθρώπους θέλει 
σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. β΄ 4), ἀκόμη καὶ μὲ 
τρόπους ὀδυνηρούς, ποὺ ἡ ἀνεξιχνίαστη ἀγαθὴ Πρόνοιά Του οἰκονομεῖ.
 Εἴθε ἡ Παναγία μας νὰ προστατεύει ἅπαντας καὶ νὰ πρεσβεύει 
θερμῶς ὑπὲρ ὑγείας, εἰρήνης καὶ σωτηρίας πάντων ἡμῶν τῶν εὐσεβῶν 
καὶ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἀμήν!
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Μήνυμα στὴν Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς
Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·

 Λόγῳ δυσκολίας ἀπὸ ἴωση ποὺ μὲ προσέβαλε τὶς τελευταῖες ἡμέρες, 
δὲν δύναμαι νὰ βρίσκομαι ἀνάμεσά σας στὴν Πανήγυρη τοῦ Ναοῦ μας τῆς 
Ἁγίας Παρασκευῆς στὸν Ἀμπελῶνα. Παρὰ τὴν λύπη μου, μὲ παρηγορεῖ 
τὸ γεγονὸς ὅτι παρακαλεῖτε στὴν προσευχή σας καὶ γιὰ ἐμένα τὸν ἐλάχιστο 
ὥστε νὰ λάβω τὴν εὐλογία τῆς Ἁγίας μας ἐξ ἀποστάσεως. Ὅπως φαίνεται 
γιὰ τὶς ἁμαρτίες μου ἔτσι ἔπρεπε νὰ συμβεῖ. Ἀλλὰ ἐλπίζω ὅτι σύντομα θὰ 
εἶμαι πρῶτα ὁ Θεὸς μαζί σας ὡς Λειτουργὸς στὸν Ναό, γιὰ νὰ προσφέρω 
τὴν εὐχαριστία μου στὴν μεγαλόδωρη Ἁγία ἕνεκα τῆς προστασίας καὶ βοη
θείας της πρὸς ὅλους μας.
 Ἐπικοινωνῶ ἐν τούτοις μαζί σας γραπτῶς γιὰ νὰ σᾶς 
μεταφέρω τὴν εὐλογία καὶ ἀγάπη μου καὶ νὰ σᾶς βε
βαιώσω ὅτι νοερὰ εἶμαι μαζί σας. Θυμίζω ὅτι ἡ Ἁγία 
Ὁσιοπαρθενομάρτυς Παρασκευὴ ἦταν ἀπὸ μικρὴ ἀφι
ερωμένη στὸν Θεό. Ὅλη ἡ ζωή της ἦταν ἑνωμένη μὲ 
τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ σὲ κάθε λεπτομέρειά της 
καὶ ποθοῦσε αὐτὸ νὰ μὴν διακοπεῖ ποτέ, ἀλλὰ νὰ συ
νεχισθεῖ σὲ ὅλη τὴν αἰωνιότητα. Κανένα ἐμπόδιο δὲν 
ἦταν ἱκανὸ νὰ σβήσει τὴν ἄμετρη θεία ἀγάπη της. Ὅταν 
μάλιστα πέθαναν οἱ γονεῖς της, περὶ τὰ μέσα τοῦ 2ου 
μ.Χ. αἰῶνος, καὶ αὐτὴ ἦταν τότε μόλις 20 ἐτῶν, διένειμε 
τὴν μεγάλη περιουσία ποὺ κληρονόμησε καὶ ἐπιδόθηκε στὴν ἄσκηση καὶ τὴν 
ἱεραποστολή.
 Ἡ καθημερινή ἄσκηση τὴν προετοίμαζε γιὰ τὸ ὑψηλὸ ἔργο τοῦ εὐαγγε
λισμοῦ τῶν ἀνθρώπων στὴν εἰδωλολατρικὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία. Τότε 
ἦταν πάρα πολὺ ἐπικίνδυνο νὰ εἶσαι Χριστιανὸς καὶ πολὺ περισσότερο νὰ 
μιλᾶς γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ νὰ ἀσκεῖς ἱεραποστολικὸ ἔργο. Κινδύνευες νὰ δι
ωχθεῖς, νὰ ταλαιπωρηθεῖς, νὰ βασανισθεῖς καὶ στὸ τέλος νὰ θανατωθεῖς μὲ 
μαρτυρικὸ τρόπο. Ὅλα αὐτὰ δὲν φόβιζαν καθόλου τὴν Ἁγία Παρασκευή, 
διότι ἀνῆκε πραγματικὰ στὸν Χριστὸ εἴτε ζοῦσε σωματικὰ εἴτε πέθαινε χάριν 
τοῦ Ἠγαπημένου. Ἄφοβη ἀσκήτρια καὶ ἀποστολικὴ μαθήτρια τοῦ Σωτῆρος, 
ἐλευθέρωνε ψυχὲς εἰδωλολατρῶν ἀπὸ τὸ σκότος τοῦ πονηροῦ, διατρέχον
τας πάρα πολλὰ μέρη τῆς ἀχανοῦς Αὐτοκρατορίας, ὅπως καὶ τὴν πατρίδα 
μας τὴν σημερινὴ Ἑλλάδα. Πέρασε καὶ ἀπὸ ἐμᾶς ἐδῶ κοντά, ἀφοῦ στὰ 
Τέμπη, ὅπου τὸ σημερινὸ Προσκύνημά της, παρέμεινε κάποιο διάστημα 
ἀσκούμενη καὶ κηρύττουσα. 
 Τέλος, ἀφοῦ ἀντιμετώπισε ἡρωϊκὰ δύο Αὐτοκράτορες, καὶ κατόπιν φρι
κτῶν μαρτυρίων, ἀπετμήθη τὴν κεφαλὴν καὶ ἔλαβε τὸν στέφανο τῆς νίκης 
παρὰ τοῦ ἀθλοθέτου Θεοῦ ἡμῶν, ἀναδειχθεῖσα Θαυματουργός.
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 Τὴν Ἁγία ὅσο ζοῦσε, ὅπως καὶ μετὰ τὴν ἄθλησή της, φοβοῦνταν οἱ δαί
μονες πάρα πολύ· ἀλλὰ καὶ μέχρι σήμερα τὴν τρέμουν καὶ ἡ χάρις της τοὺς 
καταδιώκει ἀμείλικτα.
 Ποιούς ὅμως δὲν μποροῦν νὰ ἐξαπατήσουν καὶ αἰχμαλωτίσουν οἱ ἀκά
θαρτοι δαίμονες; Μόνον τοὺς ἀληθινὰ πιστούς, αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ζοῦν σύμ
φωνα μὲ τὶς ἀρχὲς τῆς πίστεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ὅσους 
ἐκκλησιάζονται ὅσο πιὸ συχνὰ μποροῦν, προσεύχονται, ἐγκρατεύονται, νη
στεύουν, μετανοοῦν, ἐξομολογοῦνται καὶ κοινωνοῦν. Ὅσους προσέχουν 
ἀκόμη καὶ τοὺς λογισμούς τους, ὅσους συγχωροῦν, ὅσους ἐλεοῦν. Ὅσους 
φροντίζουν γιὰ τὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς τους, παρὰ τὰ σχόλια καὶ τὶς ἐπικρί
σεις τοῦ κόσμου. Ὅσους δὲν ὑποκύπτουν σὲ ἀπειλὲς καὶ φοβέρες γιὰ νὰ 
δεχθοῦν σύγχρονες ἐπιβαλλόμενες ἐπικίνδυνες πράξεις ἤ ἐφαρμογές, οἱ 
ὁποῖες ὅμως ἀνοίγουν «πόρτες» εἰσόδου σὲ πειρασμικὲς ἐνέργειες μὲ ἀπρό
βλεπτες ψυχοσωματικὲς συνέπειες.
 Ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε σὲ μεγάλη πνευματικὴ ἐπιφυλακή. Διότι ὅσο πλη
σιάζουμε στὰ ἔσχατα χρόνια, θὰ κυριαρχεῖ ἡ πλάνη, ἡ δὲ ἀλήθεια θὰ διώ
κεται. Οἱ περισσότεροι τῶν ἀνθρώπων μὲ πρόσχημα τὴν συμμόρφωση στὶς 
ἐντολὲς τῶν «εἰδικῶν» γιὰ τὴν ὑγεία καὶ τὴν ἀσφάλεια, θὰ εἶναι ἕτοιμοι νὰ 
δεχθοῦν κάθε εἴδους ἐπιβολή, ἀρκεῖ κατὰ τὴν σφαλερὴ γνώμη τους νὰ μὴν 
κινδυνεύσει ἡ ζωή τους, ἔστω καὶ ἄν παραδώσουν εὐχαρίστως τὴν πολύτιμη 
ἐλευθερία τους σὲ ὅσους ἐπιτηδείους θὰ γνωρίζουν δῆθεν πῶς νὰ τὴν χει
ρισθοῦν ἐκ μέρους τους, πάντοτε γιὰ τὸ «καλό» τους!...
 Ἐμεῖς οἱ πιστοὶ ἀκόλουθοι τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ, τὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, 
οἱ προσκυνητὲς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ὀφείλουμε νὰ ἀντιταχθοῦμε στὶς 
παγῖδες καὶ τὶς μεθοδεῖες τοῦ πονηροῦ καὶ τῶν ὀργάνων του, γιὰ νὰ μὴν 
ὑποστοῦμε τὰ ἐπώδυνα ἐπακόλουθα καὶ στὴν παροῦσα ζωὴ καὶ στὴν μέλ
λουσα. Ἄς μὴν ὑποκύψουμε σὲ πιέσεις καὶ ἐκβιασμούς. Ὁ φόβος εἶναι ὁ 
πιὸ κακὸς σύμβουλος. Ἡ πίστη χαρίζει ἀφοβία καὶ εἰρήνη καὶ ὑποδεικνύει 
τὸ ἀγαθὸ καὶ εὐάρεστο καὶ τέλειο. Ὁ Θεὸς θὰ ἐνισχύσει τοὺς πιστοὺς δού
λους Του. Ἄν ὅμως κυριαρχήσει μέσα μας ὁ ἀνθρώπινος φόβος, τότε τὰ 
πάντα στὴν ζωή μας θὰ εἶναι ἀβέβαια.
 Εἴθε ἡ Ἁγία Παρασκευὴ νὰ ἀποτελεῖ γιὰ ὅλους μας ὑπόδειγμα ἀρετῆς, 
μαρτυρίας καὶ ἁγιοσύνης. Εἴθε νὰ τῆς ὁμοιάσουμε καὶ νὰ τὴν παρακαλοῦμε 
θερμῶς νὰ μᾶς ἐνισχύει καὶ νὰ μᾶς βοηθεῖ πάντοτε στὰ κατὰ Θεὸν αἰτήματά 
μας! Ἔτη πολλά! Ἡ Ἁγία νὰ εἶναι βοήθεια!

Μετὰ πατρικῆς ἀγάπης καὶ εὐχῶν
† Ὁ Μητροπολίτης ΓΟΧ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος ΚΛΗΜΗΣ

Λάρισα, 267/882022
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ἀγώνας καὶ Ἀγωνία γιὰ τὴν Ἐλευθερία
Ὁμιλία Σεβ/του Μητροπολίτου ΓΟΧ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος Κλήμεντος

Κεντρικὴ Πλατεῖα Λαρίσης, Κυριακή, 5/18-9-2022

Ἀγαπητοὶ συμπολῖτες, ἀδελφοί, κυρίες καὶ κύριοι·
 Βρίσκομαι ἐδῶ καλεσμένος ἀπὸ τοὺς διορ-
γανωτὲς τῆς Ἐκδήλωσής μας ὡς πνευματικὸς 
ταγός, ὡς Ἀρχιερέας τοῦ Ποιμνίου τῶν Ὀρθο-
δόξων Χριστιανῶν τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου, 
ποὺ εἴμαστε Ἀντι-οικουμενιστές, γιὰ νὰ καταθέ-
σω τὴν μαρτυρία μου, χωρὶς καμμία κομματικὴ 
χροιὰ σὲ αὐτήν. Δὲν πολιτικολογῶ, ἀλλὰ κρίνω 

τὰ γεγονότα βάσει τῆς Ἀλήθειας καὶ τοῦ Δικαίου, μὲ φόβο Θεοῦ, φιλανθρωπία 
καὶ παρρησία.
 Ὁ τίτλος τῆς εἰσηγήσεώς μου εἶναι: «Ἀγώνας καὶ Ἀγωνία γιὰ τὴν Ἐλευθε-
ρία» καὶ εὔχομαι νὰ τύχω τῆς προσοχῆς καὶ ὑπομονῆς σας.

***
 Ἐλεύθερος σὲ ἀπόλυτο βαθμὸ καὶ αὐτεξούσιος, ἀπὸ θεολογικῆς πλευρᾶς, 
εἶναι μόνον ὁ Θεός. Αὐτὸς ἀποτελεῖ τὴν Πηγὴ τῆς Ἐλευθερίας.
 Φανέρωση τῆς αὐθεντικῆς αὐτῆς Ἐλευθερίας στὴν κτίση καὶ τὴν ἱστορία γί-
νεται μόνο μὲ τὶς λεγόμενες ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.
 Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ πιστεύουμε, ὅμως μᾶς διδάσκουν οἱ Ἅγιοι Πα-
τέρες μας (*), ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἦλθε στὴν ὕπαρξη μὲ τὴν δημιουργικὴ ἐνέργεια τοῦ 
Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι ἐξαρτημένος ἀπὸ τὸν Δημιουργό του, ὁ Ὁποῖος τὸν ἔπλα-
σε «κατ’ εἰκόνα» Του, ὡς λογικὸ καὶ αὐτεξούσιο ὄν. Ὁ ἄνθρωπος χαρακτηρίζεται 
λοιπὸν σὰν κύριο ὀντολογικὸ γνώρισμά του ἀπὸ ἐλευθερία καὶ αὐτεξουσιότητα.
 Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει δυνατότητα γιὰ πορεία τελειώσεως, γιὰ 
ἕνωση μὲ τὸν Δημιουργό του, ἄν βέβαια κάνει καλὴ χρήση τοῦ αὐτεξουσίου του. 
Τὸ αὐτεξούσιο καὶ ἡ προαίρεση τοῦ ἀνθρώπου συνδέονται μὲ τὸν νοῦ καὶ τὴν 
λογική του. Αὐτὰ τοῦ παρέχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἐπιλέγει τὸ καλὸ ἤ τὸ κακό. 
Ἡ ἄσκηση τῆς ἐλεύθερης θέλησής του ποὺ ἐκφράζεται μὲ τὶς ἀποφάσεις ποὺ 
λαμβάνει ἀβίαστα καὶ χωρὶς ἐξαναγκασμό, τὸν καθιστοῦν πραγματικὰ ὑπεύθυνο 
ἄνθρωπο, ἀληθινὰ ἐλεύθερο καὶ χαρίεντα.
 Στὴν πραγματικότητα, οὔτε ὁ ἴδιος ὁ διάβολος δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ 
ἀσκήσει βία στὸν θεόπλαστο καὶ αὐτεξούσιο ἄνθρωπο. Μόνον δολερὲς προτά-
σεις καὶ ὑποδείξεις μπορεῖ νὰ τοῦ ἀπευθύνει, μήπως καὶ ἐξαπατήσει τὴν θέλησή 
του καὶ τὸν παρασύρει στὴν ἀποστασία του.
 Ἡ δύναμη τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τόσο μεγάλη καὶ τόσο ἰσχυρὴ 
καὶ ἀνθεκτική, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ ἀντιτάσσεται σὲ κάθε εἴδους ἐπιβουλὴ καὶ 
δυνάστευση, ἀπὸ ὅπου καὶ ἄν προέρχεται, προκειμένου νὰ πραγματώσει τὸν 
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προορισμό του ποὺ εἶναι ἡ ὁμοίωσή του μὲ τὸν Θεό.
 Εἶναι αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ καταφέρνουν οἱ πιὸ δυνατοὶ καὶ ἔξοχοι ἄνθρωποι 
στὸν κόσμο, οἱ Ἅγιοι, γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι, παλαιοὶ καὶ σύγχρονοι, αὐτοὶ ποὺ 
ἀποτελοῦν τὰ καυχήματα καὶ ὑποδείγματά μας.
 Παρὰ τὴν πτώση μας, ὁ Θεάνθρωπος Χριστὸς εἶναι ποὺ μᾶς ἀπελευθερώνει 
μὲ τὸ σωτηριῶδες ἔργο Του ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, τὸν διάβολο καὶ τὸν θάνατο καὶ 
μᾶς χαρίζει τὴν ὄντως Ἐλευθερία.
   Ἡ Ἐκκλησία Του στὴν γῆ, ὡς ἀστείρευτη πηγὴ Χάριτος, μᾶς πλουτίζει μὲ 
αὐτὴ τὴν ἀτίμητη Ἐλευθερία, μέσῳ τῶν ἁγίων Μυστηρίων καὶ τῶν ἁγίων Ἀρετῶν 
ποὺ μᾶς χορηγεῖ, ἐφ’ ὅσον τὸ θέλουμε καὶ ἀγωνιζόμαστε γι’ αὐτό.
 Μὲ τὴν δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ ἄνθρωπος μέσα στὴν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία θεραπεύει τὴν φύση του ἀπὸ τὰ πάθη, ἀπὸ τὸν φόβο καὶ ἀπὸ τὴν 
φθορά, καὶ μὲ ἀποφασιστικὸ καὶ φωτισμένο φρόνημα, ζεῖ καὶ κινεῖται μέσα στὴν 
πραγματικὴ Ἐλευθερία, παρὰ τὴν ἀντιξοότητα τῶν ἐξωτερικῶν περιστάσεων.
 Ὅποιος ἀκολουθεῖ πιστὰ τὸν Χριστό, ὅποιος συμβαδίζει μὲ τὸν Χριστό, 
ὅποιος ἑνώνεται μαζί Του, οἰκειώνεται τὸ Πνεῦμα Του καὶ εἶναι καὶ αἰσθάνεται 
κατ’ ἐξοχὴν ἐλεύθερος ἄνθρωπος ἐν Χριστῷ.

***
Ἀγαπητοὶ συναγωνιστές·
 Ὅλες αὐτὲς οἱ σπουδαῖες ἀρχὲς καθόρισαν ἐν πολλοῖς τὴν πορεία μας ἱστορικά, 
πολιτιστικά, ἀνθρωπιστικὰ καὶ πνευματικὰ κατὰ τὶς δύο χιλιετίες ποὺ μᾶς πέρα-
σαν. Ὁ μοναδικὸς πλοῦτος τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἱστορίας μας, ποὺ χάνεται στὰ 
βάθη τοῦ παρελθόντος μας, τὰ ἔξοχα προτερήματά μας ὡς Ἑλλήνων ποὺ μείναμε 
ἀδούλωτοι στὸ πνεῦμα ἀγωνιζόμενοι πάντοτε «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία 
καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία», καὶ μεγαλουργήσαμε μέχρι τὸ πολὺ πρόσφατο 
παρελθόν, δοκιμάσθηκαν καὶ δοκιμάζονται πολὺ σκληρὰ στὶς ἡμέρες μας.
 Κρίσεις περάσαμε, ἀλλὰ ἡ παροῦσα κρίση τοῦ κορωνοϊοῦ ποὺ ἄρχισε ὡς 
ἰατρικὴ ἐπιδημία σὲ παγκόσμια κλίμακα, φαίνεται πράγματι νὰ εἶναι ἀποκαλυ-
πτικῶν διαστάσεων. Ἕνα θέμα φαινομενικὰ ἰατρικό, ἔτυχε πολιτικοῦ χειρισμοῦ 
καὶ χρησιμοποιήθηκε ὁλοκάθαρα ὡς μέσον ἐπιβολῆς καὶ ἐλέγχου. Ἡ ἐπιστήμη 
ἐργαλειοποιήθηκε, κάθε ἀντίθετη ἐπιστημονικὴ ἄποψη ἀπαξιώθηκε, χλευάσθη-
κε καὶ ἀπορρίφθηκε, ὥστε νὰ ληφθοῦν ἀντισυνταγματικὰ καὶ ἀπολυταρχικὰ 
μέτρα εἰς βάρος τῶν ἀνθρώπων, γιὰ τὴν δῆθεν προστασία τους! Ὅλα αὐτὰ τὰ 
πρωτοφανῆ καὶ πρωτάκουστα συνέβησαν γιὰ τὴν ὑποτιθέμενη «ἐλευθερία» καὶ 
τὴν δῆθεν ἐπιστροφὴ στὴν κανονικότητα!...
 Μὲ ποιόν τρόπο; Μὲ τὴν ἐπιβολὴ ἀπὸ τοὺς παγκοσμιοποιητὲς καὶ τὶς μεγάλες 
φαρμακοβιομηχανίες δῆθεν προληπτικῆς θεραπείας μὲ νέου τύπου πειραματικὰ 
ἐμβόλια. Ἐννοεῖται βέβαια, σὺν τοῖς ἄλλοις, ὅτι τὰ οἰκονομικὰ συμφέροντα στὴν 
περίπτωση αὐτὴ εἶναι τεράστια· οἱ πολλοὶ πτωχεύουν καὶ κάποιοι ἐλάχιστοι 
ὑπερπλουτίζουν.
 Ὅμως, αὐτὸ τὸ παγκόσμιο πείραμα μὲ ἐνέσιμα σκευάσματα «γενετικῆς θεραπεί-
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ας» ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ ὅ,τι ἴσχυε γιὰ τὶς ἰατρικὲς πράξεις: ὅπως γνωρίζου-
με ἀκόμη καὶ οἱ μὴ εἰδικοί, ὑπάρχει μόνον ἐξατομικευμένη θεραπεία, καὶ οἱ ἀνθρώπι-
νοι ὀργανισμοὶ δὲν διέπονται ἀπὸ ὅμοια καὶ καθολικὴ βιολογικὴ ἀνταπόκριση.
 Ἡ ἄκριτη λοιπὸν ἐπιβολὴ τῶν αὐτῶν μέτρων σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη 
τῆς γῆς, σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς ἀνθρώπους, ἀκόμη καὶ στὰ παιδιά, δημι-
ουργεῖ μᾶλλον περισσότερα προβλήματα ἀπὸ ὅσα ὑποτίθεται ὅτι σκοπεύει νὰ 
ἐπιλύσει. Οἱ παρατηρούμενες παγκοσμίως, ὅπως φυσικὰ καὶ στὴν δύσμοιρη πα-
τρίδα μας, πολλὲς καὶ σοβαρὲς παρενέργειες καὶ μάλιστα ἡ δραματικὴ αὔξηση 
τῶν θανάτων, τῶν ξαφνικῶν καὶ ἀδιαγνώστων, καὶ δὴ νέων ἀνθρώπων σὲ κα-
θημερινὴ σχεδὸν βάση, ὁμιλοῦν ἀπὸ μόνες τους γιὰ τὴν ὅποια ἀσφάλεια τῶν 
πειραματικῶν αὐτῶν σκευασμάτων.
 Γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς τὰ νέου τύπου ἐμβόλια θέτουν καὶ βι-
οηθικὸ δίλημμα ἀπὸ τὸν συσχετισμό τους σὲ διάφορες φάσεις σχεδιασμοῦ-παρα-
σκευῆς-δοκιμασίας τους μὲ κυτταρικὲς σειρὲς ἐκτρωμένων ἐμβρύων. Πῶς εἶναι 
δυνατὸν νὰ παραβλεφθεῖ αὐτὸ καὶ κάποιοι, ἀκόμη καὶ ἐκκλησιαστικοὶ παράγον-
τες, νὰ προπαγανδίζουν ὑπὲρ τῶν σκευασμάτων τούτων; Πρόκειται προφανῶς 
γιὰ σοβαρὴ πνευματικὴ τύφλωση καὶ ἔκπτωση, σὰν ἀπόρροια ἀπομακρύνσεως 
ἀπὸ τὴν πίστη ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες μέσῳ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ 
καὶ τῆς ποικιλόμορφης ἐκκοσμίκευσης.

***
 Καὶ ἐνῶ ἡ ἴδια ἡ θλιβερὴ καὶ ἀδυσώπητη πραγματικότητα, ὅπως καὶ οἱ συ-
νεχῶς ἐπαληθευόμενες ἀπόψεις κατ’ ἐξοχὴν εἰδικῶν ἀποδεικνύουν ὅτι τὰ πειρα-
ματικὰ ἐμβόλια δὲν παρέχουν ἀποδεδειγμένη ἀνοσία καὶ προστασία κατὰ τοῦ 
κορωνοϊοῦ, ἄρχισαν ἀπὸ τὴν περασμένη χρονιὰ οἱ ἀπαίσιες ὑποχρεωτικότητες, 
οἱ πιέσεις, οἱ ἐκβιασμοὶ καὶ τὰ ἐπαίσχυντα πρόστιμα, ὅπως καὶ τὰ δελεάσματα· 
ὥστε νὰ προκύψουν δυσμενεῖς διακρίσεις, κατηγοριοποιήσεις, στιγματισμοί, 
κοινωνικοὶ διαχωρισμοί. 
 Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀπαράδεκτα, τὰ ὁποῖα παραπέμπουν σὲ καθιέρωση ὑγειονο-
μικῆς δικτατορίας, ἐπέπεσαν κατὰ τῶν ὑγειονομικῶν, αὐτῶν τῶν ἀγωνιστῶν τῆς 
πρώτης γραμμῆς! Ἐδῶ καὶ ἕναν χρόνο τέθηκαν σὲ ἀναστολὴ ἐργασίας ἀπὸ τοὺς 
κρατοῦντας, διότι δὲν δέχθηκαν νὰ ὑποβληθοῦν σὲ ἐξαναγκαστικὴ ἰατρικὴ πρά-
ξη. Πρόκειται καταφανῶς γιὰ ἀπάνθρωπο καὶ καταδικαστέο τιμωρητικὸ μέτρο 
ἐναντίον τους. Μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὁδηγηθοῦν σὲ ἐπαγγελματικὴ περιθωριοποί-
ηση, σὲ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση καὶ σὲ κοινωνικὸ στιγματισμό!...
 Ἐμεῖς, ὑποκλινόμενοι μπροστὰ στὸ μέγεθος τῶν συγχρόνων αὐτῶν ἡρώων, 
ποὺ τιμοῦν τὴν ἰδιότητά τους καὶ παραμένουν ἐλεύθεροι μὲ ὅ,τι κόστος, ἐκφρά-
ζουμε τὴν ἠθικὴ καὶ κατὰ τὸ μέτρον τοῦ δυνατοῦ ὑλικὴ συμπαράστασή μας, 
τοὺς θαυμάζουμε καὶ τοὺς ἐπαινοῦμε γιὰ τὸ σθένος καὶ τὴν καρτερία τους!  

***
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί·
 Στὴν ἐποχὴ τῆς φτιαχτῆς ἐπιδημίας, εἴδαμε καὶ κατανοήσαμε ὅτι τὸ covid 
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pass free ἀποτέλεσε τὸν πρόδρομο τῆς λεγομένης ψηφιακῆς-ἠλεκτρονικῆς ταυ-
τότητος. Τὰ ψηφιακὰ πιστοποιητικὰ ὁδηγοῦν πλέον στὶς νέου τύπου ταυτότητες, 
οἱ ὁποῖες ἁπλουστεύουν βέβαια τὴν γραφειοκρατία γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ταλαιπωρί-
ας· ὅμως, κατευθύνουν πρὸς μία κοινωνία ψηφιακῆς ἐπιτήρησης μὲ τὴν ἴδια τὴν 
συναίνεση τῶν ἀνθρώπων. Περνοῦμε πλέον γοργὰ σὲ αὐτὸ ποὺ ἀποκλήθηκε ὡς 
κοινωνία τῆς ψηφιακῆς τυραννίας. Σὲ ἕνα ἄνευ προηγουμένου «ἠλεκτρονικὸ 
φακέλωμα», τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ μία σαφῆ προσπάθεια δυναστεύσεως ἕως καὶ 
καταργήσεως τῆς ἐλευθερίας μας. 
 Μήπως κινδυνολογοῦμε; Κάθε ἄλλο! Δὲν καταντοῦμε «ψηφιακοὶ σκλάβοι» 
ἄν ἡ ἐλευθερία εἰσόδου – προσβάσεώς μας στὴν σύγχρονη κοινωνία ἐξαρτᾶται 
ἀπὸ ἕναν QR code ;
 Οἱ ἀδίστακτοι καὶ πλέον ἄκρως προκλητικοὶ καὶ κυνικοὶ παγκοσμιοποιητὲς μᾶς 
πετοῦν κατάμουτρα, διὰ στόματος Χαραρί, ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ πετύχει κάποιος 
πλήρη παρέμβαση, ἔλεγχο καὶ χειραγώγηση τῶν ἀνθρώπων, ἄν γνωρίζει ἀρκετὰ 
βιολογία καὶ ἄν διαθέτει ἀρκετὴ ὑπολογιστικὴ ἰσχὺ καὶ δεδομένα· καὶ ὅτι ὑπάρχει 
πλέον ἡ δυνατότητα χακαρίσματος/μαρκαρίσματος τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ ἐπιχει-
ρήσεις καὶ κυβερνήσεις, κάτι τὸ ὁποῖο μέχρι τώρα δὲν ἦταν ἐφικτό!
 Σήμερα κυριαρχοῦν ὅροι ὅπως: 4η Βιομηχανικὴ Ἐπανάσταση, Μετανθρωπι-
σμός, Ἐμφυτεύματα καὶ τσὶπ ἐγκεφάλου, Νέο πλαίσιο παγκόσμιας οἰκονομίας, Με-
γάλη ἐπανεκκίνηση, Ψηφιακὸς μετασχηματισμὸς ἀνθρωπότητος/κοινωνίας κ.λπ..
 Ἡ προώθηση λοιπὸν μετὰ σπουδῆς ψηφιακῆς ταυτότητος μέσα σὲ αὐτὴ τὴν 
περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα, ἀρχικὰ στὸ κινητὸ τηλέφωνο καὶ κατόπιν στὴν ἀντι-
κατάσταση τῶν «παλαιοῦ τύπου» ταυτοτήτων γιὰ ὅλους, μόνον ὡς ἀθώα καὶ 
ἐξυπηρετικὴ δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ. Ἐφ’ ὅσον αὐτὴ ἡ ψηφιακὴ ταυτότητα θὰ 
ἀποτελεῖ ὄχι ἁπλῶς μέσο ταυτοποίησης, ἀλλὰ ἄδεια εἰσόδου στὴν νέα πραγματι-
κότητα τοῦ κόσμου, θὰ λειτουργεῖ οὐσιαστικὰ -ὅπως ὀρθὰ ἔχει ἐπισημανθεῖ (**)- 
ὡς ψηφιακὴ παράδοση τῶν προσωπικῶν μας ἐλευθεριῶν στὸ πανίσχυρο 
πλέον κράτος, τὸ ὁποῖο θὰ μπορεῖ ἄνετα νὰ ἀκυρώνει καὶ νὰ ἀποκλείει ὅποιον 
δὲν θὰ συμφωνεῖ μαζί του καὶ ὅποιον γενικὰ θὰ ἀντιδρᾶ γιὰ λόγους συνειδήσε-
ως, ἀκόμη καὶ πίστεως, σὲ κάθε ὁλοκληρωτικοῦ τύπου ἀπόκλισή του.
 Νὰ θυμηθοῦμε ἐδῶ καὶ τὸ ἰσχῦον σύστημα κοινωνικῆς βαθμολόγησης τῶν πο-
λιτῶν στὴν Κίνα, μέσῳ ψηφιακῆς τεχνολογίας, τὸ ὁποῖο σημαίνει βεβαίως τὴν 
στέρηση τῶν ἐλευθεριῶν. Παραδόξως, τὸ κινεζικὸ μοντέλο φαίνεται νὰ εἶναι 
ἰδιαίτερα ἑλκυστικὸ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν κατ’ ἐπίφασιν φιλελεύθερη καὶ δημο-
κρατικὴ Δύση!
 Ὅλα τὰ ἀνωτέρω σημαίνουν κατ’ οὐσίαν ἀποδοχὴ τῆς ἀνελευθερίας, ποὺ 
ἑδραιώνεται στὸ ὀλέθριο παγκόσμιο συγκεντρωτικὸ σύστημα τὸ ὁποῖο διαμορφώ-
νεται ἀνοικτὰ ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν μας στὰ χρόνια μας.

***
Ἀγαπητὴ ὁμήγυρις·
 Ἐμεῖς, ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ Ἕλληνες, ἀπόγονοι ἡρώων καὶ μαρ-
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τύρων, γαλουχημένοι μὲ τὶς ἀρχὲς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὸ ἐλεύθερο 
φρόνημα τῶν προγόνων μας, δηλώνουμε -ὡς αὐτεξούσιοι καὶ λογικοὶ ἄνθρωποι- 
ὅτι δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ γίνουμε πειραματόζωα οὔτε ψηφιακὰ ὑποχείρια στὶς ἐπι-
θυμίες καὶ ἐπιβουλὲς διεθνῶν κέντρων ἐξουσίας. Δὲν ἐπιθυμοῦμε τὴν ἀποδοχὴ 
καὶ συγκατάλεξή μας στὰ «προεισόδια» τοῦ χαράγματος τῶν ἐσχάτων!
 Γι’ αὐτὸ καὶ καλοῦμε σὲ προβολὴ ἀντίστασης στοὺς ἄνομους σχεδιασμοὺς 
τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, σὲ ὁμολογιακὸ καὶ μαρτυρικὸ φρόνημα, σὲ πνευ-
ματικὴ ἀνακαίνιση μετανοίας καὶ προσευχῆς! Εἴμαστε ὑπὲρ τοῦ ὡραίου, 
τοῦ δικαίου, τοῦ γνησίου, τοῦ ξεχωριστοῦ, τοῦ προσωπικοῦ· ὑπὲρ τῆς κα-
λωσύνης, τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ἀγάπης! Ὑπὲρ ὅσων ὑπηρέτησε, ἐνσάρκωσε 
καὶ ὕμνησε ἕνας Παπαδιαμάντης!
 Ἀναφωνοῦμε λοιπὸν μὲ ἐπίγνωση, ὅτι εἴμαστε κατὰ τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀπο-
δοχῆς ἀναγκαστικῶν ἰατρικῶν πράξεων, ὅπως καὶ κατὰ τῆς ὑποχρεωτικῆς πα-
ραλαβῆς ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων!
 Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ Ἰσαπόστολος Ἐθνεγέρτης καὶ Ὁδηγὸς τῆς 
Ἐλευθερίας μας, κηρύσσει καὶ σήμερα μὲ σθένος: Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρει-
άζονται! Αὐτὰ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρει ἐκτὸς κι ἄν τὰ παραδώσετε 
μόνοι σας!
 Μήπως καὶ ὁ μεγάλος καὶ ἀνεπανάληπτος πρῶτος Κυβερνήτης μας μετὰ τὴν 
ἀπελευθέρωση ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, δὲν θυσιάσθη-
κε ἀκριβῶς διότι ὁραματίσθηκε ἀνεξάρτητη καὶ ἐλεύθερη τὴν Ἑλλάδα μας, 
μέσα στὸ Φῶς τῆς πνευματικότητας καὶ μοναδικότητάς της;
 Ἀδελφοί, δηλώνουμε ὅτι παραμένουμε σθεναρὰ στὴν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία 
μας καὶ ὅτι δὲν ὑποκύπτουμε σὲ κανενὸς εἴδους ἐξαναγκασμὸ ἀντίθετο πρὸς 
τὰ πιστεύματα καὶ τὶς ἀρχές μας!
 Σᾶς εὐχαριστῶ!

 (*) Βλ. ἄρθρο ὁμοτ. καθηγ. παν/μίου Δημητρίου Τσελεγγίδη, «Ὁ χαρακτῆρας τῆς ἐλευθερίας 
τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ».
 (**) Βλ. κείμενο Συνάξεως Ὀρθοδόξων Κληρικῶν Μοναχῶν καὶ Λαϊκῶν, «Ἐνώπιον μιᾶς 
ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας» (7/8/2022).
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ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ - ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

Γιὰ μιὰ καλύτερη κατανόηση 
τῆς Ἀρχιερατικῆς διακονίας στὴν Ἐκκλησία 

ΕΠΕΙΔΗ ἀπὸ διάφορα γεγονότα ἐσχάτως διαφάνηκε ὅτι ὑπάρχει καὶ 
ἐπικρατεῖ μεγάλη σύγχυση στοὺς πιστούς, ὅπως καὶ ἄγνοια βασικῶν 

ἀρχῶν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως σχετικὰ μὲ τὴν θέση τοῦ τοπικοῦ Ὀρθο-
δόξου Ἀρχιερέως στὰ πράγματα τῆς Ἐπισκοπῆς του, καὶ μάλιστα τῆς 
στάσεώς του ἔναντι ὅσων ἀποσχίζονται ἀδικαιολόγητα ἀπὸ τὴν ἑνότη-
τα μαζί του, ὀφείλουμε νὰ ἀποσαφηνίσουμε τὰ ἑξῆς:
 Τὸ πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι Ἱεραρχικό. Τὴν Ἐκκλησία, ἀκόμη καὶ 
στὴν ἐξωτερικὴ ὀργάνωση καὶ ἐκδήλωσή της στὸν κόσμο, δὲν τὴν δια-
μορφώνει ἡ βούληση τῶν πιστῶν, ἀλλὰ ἡ βούληση τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος 
κυβερνᾶ τὴν Ἐκκλησία Του διὰ μέσου τῆς Ἱεραρχίας. Ὁ Ὀρθόδοξος Ἐπί-
σκοπος σὲ κάθε τοπικὴ Ἐκκλησία εἶναι κεκλημένος νὰ ἐφαρμόζει, ὡς ἐντο-
λοδόχος Θεοῦ, τὸ θεῖο δίκαιο, τὸ ὁποῖο ἰσχύει καὶ καθορίζει τὴν βουλὴ τοῦ 
Θεοῦ γιὰ τὴν Ἐκκλησία Του.
 Ἐπειδὴ μόνον ὁ Ἐπίσκοπος δύναται νὰ χειροτονεῖ Κληρικούς, καὶ ἄρα 
νὰ μεταδίδει στὴν Ἐκκλησία πνευματικὴ χάρη καὶ ἐξουσία, ἡ θέση του 
εἶναι ἐξέχουσα στὸν Ἐκκλησιαστικὸ Ὀργανισμό. Φέρει δὲ τὸ δικαίωμα νὰ 
ἐκπληρώνει μὲ αὐθεντία τὴν διακονία του ὡς πρὸς τὴν τέλεση τῶν ἱερῶν 
Μυστηρίων, τὸ κήρυγμα τοῦ θείου λόγου καὶ γενικὰ τὴν διακυβέρνηση τῶν 
πραγμάτων τῆς Ἐκκλησίας.
 Ἡ Ἱερωσύνη, ὡς ἔκφραση τοῦ ἐλέους καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, δόθη-
κε στὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴν καθοδήγηση τοῦ Πληρώματός της καὶ τὴν μετά-
δοση τῆς θείας Χάριτος, ἡ ὁποία συνενώνει τοὺς πιστοὺς μὲ τὸν Θεὸ καὶ 
μεταξύ τους καὶ διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ (ἡ Χάρις) συγκρατεῖ καὶ συγκροτεῖ 
τὴν Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας.
 Καὶ ναὶ μέν, ὅλα τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, Κλῆρος καὶ λαός, διέπονται 
ἀπὸ ἰσότητα ἕνεκα τοῦ κοινοῦ Βαπτίσματός τους, ὅμως τοῦτο δὲν κα-
ταργεῖ τὶς ὡς ἄνω βασικὲς ἀρχὲς ὡς πρὸς τὸν καθορισμὸ τῆς Ἱεραρχικῆς 
τάξεως στὴν Ἐκκλησία.
 Οἱ Ἐπίσκοποι ἀσκοῦν βεβαίως τὴν πνευματικὴ ἐξουσία τους ὄχι ἀπο-
λυταρχικῶς, ἀλλὰ μὲ φόβο Θεοῦ καὶ προσοχή, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς 
Κληρικούς τους, ὅπως καὶ τοὺς λαϊκούς. Ἔτσι διασφαλίζεται ἡ Ἑνότητα 
ὡς ἰδεώδης θεία κατάσταση στὴν Ἐκκλησία, ἡ πρόοδος καὶ ἡ πνευματικὴ 
αὔξηση καὶ οἰκοδομὴ ἁπάντων. 
 Ἡ θέση τῶν λαϊκῶν εἶναι μὲν ἀξιοσέβαστη, ἀλλὰ παραμένει βοηθητικὴ 
καὶ συμβουλευτική, παρ’ ὅλον ὅτι καὶ αὐτοὶ συμμετέχουν ἰσότιμα στὸν 
ἀπαρτισμὸ τῆς δογματικῆς συνειδήσεως τῆς Ἐκκλησίας σὲ καιροὺς κρίσε-
ως τῆς πίστεως καὶ τοῦ ἤθους της.
 (Τὰ ὡς ἄνω στοιχεῖα αὐτὰ εἶναι παρμένα ἀπὸ τὴν ἐμβριθῆ διατριβὴ τοῦ μα-
καριστοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Κων. Δ. Μουρατίδου, Ἡ Οὐσία καὶ τὸ Πο-
λίτευμα τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὴν διδασκαλίαν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἰδίως 
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σελ. 197-219, Ἐν Ἀθήναις 1958, ὅπου καὶ οἱ ἀντίστοιχες 
Κανονικὲς καὶ Πατερικὲς ἀναφορὲς καὶ παραπομπές).
 Θυμίζουμε χαρακτηριστικὰ τὴν σαφήνεια τοῦ ΛΘ΄ 
Ἀποστολικοῦ Κανόνος περὶ τῆς θέσεως τοῦ Ὀρθο-
δόξου Ἐπισκόπου στὴν Ἐκκλησία:
 «Οἱ πρεσβύτεροι, καὶ οἱ διάκονοι, ἄνευ γνώμης τοῦ 
ἐπισκόπου μηδὲν ἐπιτελείτωσαν· αὐτὸς γὰρ ἐστὶν ὁ 
πεπιστευμένος τὸν λαὸν τοῦ Κυρίου, καὶ τὸν ὑπὲρ 
τῶν ψυχῶν αὐτῶν λόγον ἀπαιτηθησόμενος».
 Εἶναι τόσο μεγάλης σημασίας τὸ ἐπισκοπικὸ λει-
τούργημα γιὰ τὴν ὅλη διοργάνωση τῆς Ἐκκλησίας, 
ὥστε ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος νὰ τονίζει ὅτι χωρὶς τὸ ἐπισκοπικὸ ἀξίωμα ἡ 
Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει: «οὐ δύναται γὰρ ἡ Ἐκκλησία ἄνευ Ἐπι-
σκόπου εἶναι» (PG τ. 47, στλ. 35).
 Ἐννοεῖται βεβαίως ὅτι ἀναφερόμαστε στὸν Ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος ὑπα-
κούει στὴν ἑνιαία Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ διδάσκει ἀκριβῶς ὅσα ἡ 
Ὀρθόδοξη Παράδοση ἔχει κληροδοτήσει, ὄντας γνήσιος καὶ βιωματικὸς 
φορέας αὐτῆς. 
 Ὁπότε, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ νοηθεῖ ὅτι μπορεῖ νὰ ἐπιτελεσθεῖ ἐκκλη-
σιαστικὸ ἔργο σὲ μιὰ περιοχὴ σὲ ὁποιονδήποτε τομέα δράσεως, ἄν δὲν 
γνωρίζει ὁ Ἐπίσκοπος καὶ ἄν δὲν ἔχει ἐπευλογήσει. Κάθε δραστηριότητα 
ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία τῆς ὁποίας εἶναι ὑπεύθυνος, καὶ 
ἀφορᾶ στὴν ζωὴ καὶ τὴν δράση της, σχετίζεται ἄμεσα ἤ ἔμμεσα μὲ τὴν 
διακονία του. Ἄν τοῦτο δὲν λειτουργεῖ ὀρθά, τότε δὲν θεμελιώνονται σχέ-
σεις ἀγάπης καὶ ἐμπιστοσύνης μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ 
καχυποψίας, ἀνταγωνισμοῦ καὶ προβληματικότητος.
 Χωρὶς νὰ παραθεωροῦμε τὸ γεγονὸς ὅτι κάποτε ἀκόμη καὶ οἱ Ἐπίσκοποι 
σφάλλουν στὶς κρίσεις καὶ ἀποφάσεις τους, ὅταν ὅμως τοῦτο δὲν ἀφορᾶ 
στὴν Πίστη καὶ τὴν Δικαιοσύνη τοῦ θείου Νόμου, τότε οἱ Κληρικοὶ ὅπως καὶ 
οἱ Λαϊκοὶ Ἀδελφοί, ἀλλὰ καὶ οἱ Μοναχοὶ καὶ Μοναχές, δὲν θὰ πρέπει νὰ 
ἐξέρχονται ἀπὸ τὰ ὅριά τους ἐκτρεπόμενοι σὲ αὐθαίρετα συμπεράσματα 
καὶ σὲ αὐθάδεις κρίσεις καὶ ἐνέργειες. Διότι ἔτσι βλάπτεται καίρια ἡ Ἑνό-
τητα καὶ γενικὰ ἡ εὐλογημένη κατάσταση εἰρήνης, ἀγάπης καὶ προόδου ἡ 
ὁποία πρέπει νὰ ἐπικρατεῖ στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Οἱ δὲ ἐκτρεπόμε-
νοι ζημιώνουν καὶ ἐπιβαρύνουν τὴν ψυχή τους πολὺ σοβαρά.
 Εἶναι βεβαίως γνωστὸν ὅτι οἱ πρωταγωνιστὲς σὲ τέτοιες λυπηρὲς κα-
ταστάσεις διαιρέσεων καὶ ταραχῶν προσπαθοῦν συνήθως νὰ ἀποδεί-
ξουν ὅτι τὸ ὅποιο ἀντι-εκκλησιαστικὸ διάβημά τους ἔχει δῆθεν ἔρεισμα 
στὴν Πίστη, ἀλλὰ συνήθως ἡ ἐπιχειρηματολογία τους εἶναι τόσο διάτρυτη 
λογικῶς καὶ ἐκκλησιαστικῶς, ὥστε εὔκολα νὰ ἀποδεικνύεται ἡ προσπά-
θεια συγκαλύψεως: ἄλλες εἶναι οἱ πραγματικὲς αἰτίες, συνήθως ἀθερά-
πευτες ἐμπάθειες ἀπὸ διάφορα συμβάντα, καὶ ἄλλο τὸ προπέτασμα, 
χωρὶς βεβαίως νὰ ἀποκλείεται ἡ περίπτωση τῆς βαριᾶς μορφῆς πλάνης.
 Τὸ τὶ θὰ εἰπεῖ καὶ τὶ θὰ πράξει ὁ τοπικὸς Ὀρθόδοξος Ἀρχιερέας ἔναντι 
ἐκτρεπομένων Κληρικῶν καὶ Λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι περιπίπτουν σὲ διάφορα 
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σφάλματα καὶ φέρονται ἔναντί του μὲ τρόπο ἀνοίκειο καὶ ἀνεπίτρεπτο, 
τοῦτο εἶναι θέμα καθαρὰ δικῆς του εὐθύνης καὶ ἁρμοδιότητος. Ὁ Μητρο-
πολίτης ἔχει ὑπ’ ὄψιν του καὶ συνεκτιμᾶ στὶς περιπτώσεις αὐτὲς πράγ-
ματα καὶ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα δὲν γνωρίζουν οἱ ὑπόλοιποι εὔκολοι καὶ πρό-
χειροι ἐπικριτές του. Λοιπόν, θυμίζουμε ὅτι ὅποιοι δὲν χαλιναγωγοῦν τὴν 
γλῶσσα τους ἀλλὰ ἐξαπατοῦν τὴν καρδιά τους ζημιώνοντες καὶ ἄλλους, 
αὐτῶν «μάταιος ἡ θρησκεία» (Ἰακ. α΄ 26). 
 Μετὰ λύπης παρατηροῦμε ὅτι ὑπάρχει ἕνα μεγάλο καὶ ὀργανωμένο 
δίκτυο «κουτσομπολιοῦ» μεταξὺ πολλῶν πιστῶν μας, οἱ ὁποῖοι φαίνε-
ται ὅτι ἔχουν ὡς μία ἀπὸ τὶς κύριες ἐνασχολήσεις τους τὴν μετάδοση σὲ 
ἄλλους, μὲ πολλοὺς τρόπους ἐπικοινωνίας, πληροφοριῶν, κρίσεων καὶ 
ἐπικρίσεων γιὰ τὶς ἐνέργειες καὶ ἀπόψεις τῶν Κληρικῶν καὶ μάλιστα καὶ 
ἰδίως τοῦ Ἀρχιερέως των. Τοῦτο εἶναι μᾶλλον βαθιὰ ριζωμένο, ὥστε νὰ 
δείχνει σχεδὸν ἀδύνατη ἡ θεραπεία τοῦ κακοῦ. Πρόκειται προφανῶς γιὰ 
μία μορφὴ ἀθεράπευτης «ἐπιδημίας», ἡ ὁποία ζημιώνει ψυχὲς πολλῶν 
ἀνθρώπων. Πότε, ὅμως, θὰ ἀρχίσει νὰ ἐλαττώνεται ἀντὶ νὰ αὐξάνει;
 Τονίζουμε πάντως ὅτι ὁ Ἀρχιερεὺς πρῶτος, δίδων τὸ καλὸ παράδειγ-
μα, ἐκζητεῖ συγγνώμην ἀπὸ ὅλους, νοερῶς καὶ πραγματικῶς, ὅσους τυχὸν 
ἐλύπησε, προκειμένου νὰ τελέσει τὴν Θ. Λειτουργία ὅπως καὶ τὴν λοιπὴ 
διακονία του ἀκατάκριτα, παρέχων ἐπίσης τὴν ἀπὸ καρδίας συγγνώμην 
του πρὸς ὅλους ὅσοι τυχὸν τὸν ἐλύπησαν.
 Νὰ σημειώσουμε ὅτι ὑπάρχουν μερικοὶ ἐκ τοῦ Ποιμνίου τόσον εὔθικτοι, 
οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ σηκώσουν οὔτε τὴν παραμικρὴ παρατήρηση 
ἀπὸ τὸν Ἀρχιερέα, καὶ μάλιστα σὲ θέματα σοβαρῶν ἀτοπημάτων τους 
(ποὺ αὐτοὶ προφανῶς δὲν θεωροῦν ἀτοπήματα)· γι’ αὐτὸ καὶ προβαίνουν 
σὲ διαμαρτυρίες ἕως καὶ ἐπιτιμήσεις (!) ἔναντί του, γεγονὸς ἐνδεικτικὸ ὅτι 
ζοῦμε σὲ πραγματικὰ ἀνάποδη ἐποχὴ καὶ ἀνάποδα χρόνια. Κάποιοι ἐπι-
θυμοῦν νὰ γίνεται τὸ δικό τους θέλημα πάσῃ θυσίᾳ καὶ ἄν ὁ Ἐπίσκοπος 
ἀντιταχθεῖ, τότε δέχεται τὶς ἐπικρίσεις καὶ τὶς καταφορές τους!...
 Στὶς ἡμέρες μας, λόγῳ ἐλλείψεως ὑψηλῆς πνευματικῆς καταστάσεως 
Κλήρου καὶ Λαοῦ, λόγῳ ἐπικρατήσεως ἐντόνου κοσμικοῦ πνεύματος ἀκό-
μη καὶ στὰ τῆς Ἐκκλησίας, λόγῳ ἐπίσης διαμορφώσεως ἀρρωστημένων 
προσωπολατρικῶν ὁμάδων, παρατηροῦνται θλιβερὲς καταστάσεις, οἱ 
ὁποῖες εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐντοπισθοῦν μήπως καὶ διορθωθοῦν.
 Ἐμεῖς, στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας μας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου, δοκι-
μασθήκαμε σκληρὰ κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες τοῦ ἐκπνεύσαντος 20οῦ 
αἰῶνος, ὅταν εἶχε ἐπικρατήσει ἐντὸς ἡμῶν μεγάλη διοικητικὴ προπάν των 
κρίσις, ἀκαταστασία καὶ ἀνταγωνισμός.
 Μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ κατεβλήθη καὶ καταβάλλεται προσπάθεια ἐπανορ-
θώσεως κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, γιὰ ἐπάνοδο στὴν ὀρθὴ κατεύθυνση ὀργα-
νωτικῶς καὶ διοικητικῶς, ὅπως καὶ πνευματικῶς. Ἡ καλὴ λειτουργία τοῦ Συ-
νοδικοῦ συστήματος ἔφερε τὴν ἐπικράτηση ἀρχῶν συνέσεως καὶ εἰρήνης. 
 Ἐν τούτοις, κάποια θλιβερὰ κατάλοιπα τοῦ παρελθόντος συνεχίζουν 
νὰ ὑφίστανται καὶ νὰ δροῦν παρασιτικὰ καὶ διαβρωτικά. Ἀποσχιστικὲς 
τάσεις ποὺ εἶχαν διαμορφωθεῖ μέχρι καὶ τὸ πολὺ πρόσφατο παρελθὸν 
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συνεχίζουν νὰ ἐπιδροῦν, δυστυχῶς, βασισμένες στὸ ἐγωϊστικὸ πεῖσμα, 
στὴν πολύμορφη πλάνη, ἀκόμη δὲ καὶ σὲ πιθανὰ δίκαια παράπονα ἀπὸ 
διάφορα λυπηρὰ περιστατικὰ κυρίως τοῦ παρελθόντος. Ἕνα εἶναι τὸ βέ-
βαιον: οἱ τέτοιου εἴδους ταραχὲς καὶ ἀποσχίσεις δὲν εἶναι θεάρεστες δι-
ότι ὑποκινητὴς εἶναι ὁ ἐχθρὸς διάβολος, ὁ πατέρας κάθε διαιρέσεως καὶ 
παντὸς κακοῦ.
 Ὑπάρχουν καὶ ποικίλης προελεύσεως «ζιζάνια» τὰ ὁποῖα ἐνσπείρουν 
τὸν ἰὸ τῆς ἀκαταστασίας τους σὲ ὅσο περισσοτέρους ἀστηρίκτους δυ-
νηθοῦν. Διαδίδουν ἀμφιβολίες καὶ θλιβερὲς κατηγορίες εἴτε μὴ ἰσχύουσες, 
εἴτε ψευδεῖς, εἴτε τέλος πάντων ἐπὶ θεμάτων ποὺ δὲν σχετίζονται μὲ τὴν 
πίστη (νομικά, ἱστορικά, προσωπικά, διοικητικά, ποιμαντικὰ κ.λπ.), γιὰ 
νὰ δικαιολογοῦν τὸν παράνομο χωρισμό τους καὶ τὴν ἐπιμονή τους στὴν 
ἀκατανόητη αὐτο-περιχαράκωσή τους, «ἵνα μὴ μιανθῶσι»…
 Τὸ ὅτι τὰ προβληματικὰ αὐτὰ στοιχεῖα ἀκολουθοῦν τὸ Πάτριο Ἡμερο-
λόγιο δὲν τὰ παρέχει καμμία ἀμνηστεία. Δὲν μᾶς σώζει τὸ Παλαιὸ Ἡμερο-
λόγιο ἀποκομμένο ἀπὸ τὸ ὅλο πλαίσιο τῆς πίστεως, τῆς τάξεως καὶ τοῦ 
ἤθους τῆς Ἐκκλησίας. Οὔτε ἔχει κάποια σημασία ἀπὸ πλευρᾶς κανονικότη-
τος ἄν οἱ πεισματωδῶς ἀποκομμένοι εἶναι πρόσωπα ἀσκητικά, ἀγωνιζό-
μενα καὶ ἐνάρετα κατὰ τὰ ἄλλα. Τὸ λάθος τους δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ ἄν 
εἶναι ἠθικὰ ἤ ὄχι πρόσωπα καὶ καλοὶ ἤ ὄχι ἄνθρωποι. Ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ 
ὅτι ἀνατρέπουν τὴν τάξη στὴν Ἐκκλησία σὰν Αὐτὴ νὰ εἶναι ἀτομικό τους 
κτῆμα, τοποθετοῦν τὴν προσωπικὴ γνώμη καὶ προτίμησή τους πάνω ἀπὸ 
Αὐτὴν καὶ ἐπιφέρουν ἀναστάτωση καὶ σκάνδαλο στὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν, 
προξενοῦντες σύγχυση στὸ Πλήρωμα Αὐτῆς. Αὐτὸ ἀποτελεῖ πολὺ βαριὰ 
ἁμαρτία, ἄν δὲν ὑπάρξει ταπείνωση, μετάνοια καὶ ἀποκατάσταση.
 Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν συνίσταται στὸ κατὰ Θεὸν Ποίμνιό μας νὰ μεταβαίνει 
στοὺς ἰδιωτικοὺς χώρους τῶν ἀποσχιστῶν γιὰ νὰ βιώνει καὶ νὰ λαμβά-
νει δῆθεν γνήσια ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ χάριτος καὶ ἁγιασμοῦ. Ὅσοι δραστη-
ριοποιοῦνται χωρὶς τὴν ἄδεια καὶ τὴν εὐλογία τοῦ κατὰ τόπους Ὀρθο-
δόξου Ἀρχιερέως, αὐτοὶ δὲν συμβάλλουν στὴν ἑνότητα καὶ τὴν πρόοδο 
τῆς Ἐκκλησίας. Ὅσοι πάλι ἀπὸ ἀδικαιολόγητη ἄγνοια καὶ ἀδιαφορία ἤ 
ἐπικαλούμενοι λόγους δῆθεν πρακτικῆς ἐξυπηρετήσεως καὶ διευκολύνσε-
ως ἀκολουθοῦν μόνιμα ἤ περιστασιακὰ τοὺς ἀποσχισμένους, νὰ γνωρί-
ζουν ὅτι ὄχι μόνον δὲν λαμβάνουν ὠφέλεια ψυχῆς, ἀλλὰ ἐπιβαρύνουν 
τὴν κατάστασή τους. Ὅποιος ἀδυνατεῖ νὰ κατανοήσει αὐτὰ τὰ βασικὰ 
στοιχεῖα τῆς πίστεώς μας, αὐτὸς δὲν βαδίζει δυστυχῶς κατὰ Θεὸν ταλαι-
πωρούμενος πνευματικῶς. Ἐννοεῖται βεβαίως ὅτι ἀκόμη καὶ τοὺς ἐκτρε-
πομένους σὰν ἀνθρώπους τοὺς θεωροῦμε ἀξίους ἐλέους ἀδελφοὺς καὶ σὲ 
κάθε πραγματικὴ ἀνάγκη τους ἔχουμε χρέος νὰ τοὺς βοηθοῦμε.
 Ὅσοι καὶ ὅσες μᾶς καταλογίζουν ἔλλειψη ἀγάπης ἐπειδὴ ὁμιλοῦμε γιὰ 
τὰ θλιβερὰ αὐτὰ θέματα, ἄς μάθουν ὅτι σφάλλουν σοβαρά. Ἡ πνευμα-
τικὴ ἀγάπη δὲν εἶναι μόνον χαρμόσυνη, εἶναι καὶ πονεμένη. Κάποτε οἱ 
ἐκτρεπόμενοι πρέπει νὰ ἔλθουν πρὸ τῶν εὐθυνῶν τους, μήπως καὶ ὑπάρ-
ξει περίπτωσις ἀνανήψεως. Ἡ πονεμένη πατρικὴ ἀγάπη μᾶς ὁδηγεῖ στὴν 
ἔκφραση τῆς ἀγωνίας μας γιὰ τὶς ψυχὲς ὅσων πλανῶνται, ὅπως καὶ γιὰ 
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τὴν προφύλαξη ὅσων δὲν γνωρίζουν. Ὅσο αὐτὲς οἱ προβληματικὲς κα-
ταστάσεις ἀφήνονται ἄθικτες, τόσο καὶ χειροτερεύουν. Ἐν τούτοις, ἐπα-
ναλαμβάνουμε ὅτι σὰν ἀνθρώπους ὅλους τοὺς ἀγαποῦμε, μὲ κανέναν 
δὲν ἔχουμε κάτι προσωπικό, ἄν καὶ δὲν μποροῦμε νὰ ἀποδεχθοῦμε τὶς μὴ 
κατὰ Θεὸν ἐπιλογὲς καὶ πράξεις τινῶν. 
 Εὐχόμαστε νὰ ἐπανεύρουν ὅλοι τὴν αἴσθηση ὅτι ἀνήκουν σὲ ἕνα συγκε-
κριμένο Ἐκκλησιαστικὸ Σῶμα, στὴν Μαρτυρικὴ Ἐκκλησία μας τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, μέρος τῆς ὁποίας ἀποτελοῦμε καὶ ἡμεῖς 
οἱ ἐλάχιστοι. Διότι ὅπως φαίνεται κάποιοι ἔχασαν αὐτὴ τὴν αἴσθηση, ἐφ’ 
ὅσον μεταβαίνουν μὲ εὐκολία γιὰ πνευματικὴ κάλυψη σὲ χώρους ποὺ εἴτε 
ἀπεκήρυξαν τὴν Ἐκκλησία μας, εἴτε ἐξεβλήθησαν δικαίως ἀπὸ Αὐτὴν γιὰ 
ποικίλες παρανομίες τους. Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα εἰλικρινὰ γιὰ τὴν 
μετάνοια ἁπάντων καὶ δηλώνουμε τὴν ἑτοιμότητά μας νὰ ἐργασθοῦμε 
γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ ὅσων τὸ ἐπιθυμοῦν στὸ εὐλογημένο Σῶμα ἀπὸ ὅπου 
ἐξέπεσαν ἤ ἀπεκόπησαν.
 Τέλος, προτρέπουμε τὸ ἐν Χριστῷ Ποίμνιό μας νὰ παραμείνει ἑδραῖο 
καὶ σταθερὸ ἐκεῖ ὅπου εἶναι ἡ ἀσφάλεια, ἐντὸς τῆς Μάνδρας τῆς ἁγίας 
Ἐκκλησίας μας, ἐκεῖ ὅπου εἶναι βέβαιον ὅτι ὑπάρχει πνευματικὴ χάρις καὶ 
εὐλογία πρὸς σωτηρίαν αἰώνιον, χωρὶς νὰ πειραματίζεται ὁ κάθε ἕνας μὲ 
τὴν ἀθάνατη ψυχή του!

† Ὁ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος ΚΛΗΜΗΣ

Λάρισα, Σεπτέμβριος 2022



ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ὁ Νεομάρτυς ἅγιος Ἰωάννης 
καὶ ἡ νηστεία τοῦ Δεκαπενταυγούστου

Ο ἅγιος Ἰωάννης καταγόταν ἀπὸ τὰ μέρη τῆς Μονεμβασίας. Ὁ ἱερέας πα-
τέρας του καταγόταν ἀπὸ τὸ Γεράκι, ἐνῶ ἡ μητέρα του ἀπὸ τὸ γειτονικὸ 

χωριὸ Γοῦβες τῆς Μονεμβασίας. Στὶς Γοῦβες, σύμφωνα μὲ μαρτυρίες, τοπο-
θετήθηκε ἐφημέριος ὁ πατέρας τοῦ Νεομάρτυρα καὶ ἐκεῖ γεννήθηκε τὸ 1758 
ὁ Ἰωάννης, γι’ αὐτὸ καὶ κατὰ πολλούς, πῆρε τὴν προσηγορία Γουβιώτης. Ἀπὸ 
μικρὸς ὁ Ἰωάννης, προσπαθοῦσε νὰ μιμεῖται τὴν ζωὴ τοῦ ἱερέα πατέρα του, 
τὸν βοηθοῦσε στὶς δουλειὲς τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ πάντα θυμόταν ὅτι αὐτὸς ἦταν 
«παπᾶ υἱὸς» καὶ ἔπρεπε νὰ προσέχει τὴν συμπεριφορά του, ὥστε νά ᾽ναι πα-
ράδειγμα γιὰ τὰ ὑπόλοιπα παιδιὰ τῆς ἡλικίας του... 
 Τὸ ἔτος 1770 οἱ ὀρδὲς τοῦ Ἀλβανοῦ Χατζῆ Ὀσμάν, ἀφοῦ κατέπνιξαν κάθε 
σημεῖο ἑλληνικῆς ἀντίστασης, ἔφτασαν καὶ στὶς Γοῦβες. Οἱ Τουρκαλβανοὶ σκό-
τωσαν τὸν πατέρα τοῦ Ἰωάννη καὶ ἐν συνεχείᾳ αἰχμαλώτισαν τὸν ἴδιο καὶ τὴν 
μητέρα του, ἐνῶ τοὺς πῆραν μαζί τους στὴν Λάρισα, ὅπου ἐκεῖ πουλήθηκαν 
δύο καὶ τρεῖς φορὲς ὁ καθένας ξεχωριστά. Ὕστερα ἀπὸ δύο χρόνια ξαναπουλή-
θηκαν ἀλλὰ αὐτὴ τὴν φορὰ ἀγοράσθηκαν ἀπὸ τὸ ἴδιο ἀφεντικό, ἕναν Τοῦρκο 
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ποὺ εἶχε κτήματα καὶ ὑποστατικά. 
 Αὐτὸς ὁ Τοῦρκος δὲν εἶχε παιδιὰ καὶ βλέποντας τὰ χαρί-
σματα τοῦ Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος ἦταν πολὺ ἔξυπνος γιὰ τὴν ἡλι-
κία του, πρόθυμος, πειθαρχικὸς καὶ σβέλτος στὴν δουλειά, 
σκέφτηκε μαζὶ μὲ τὴν γυναίκα του νὰ τὸν κάνουν ψυχοπαί-
δι τους. Ἀπὸ τὴν στιγμή, λοιπόν, ἐκείνη, προσπαθοῦσε κα-
θημερινὰ νὰ τὸν διαστρέψει ἀπὸ τὴν πίστη τῶν χριστιανῶν 
καὶ νὰ τὸν κάνει Ὀθωμανό. Ἀρχικά, προσπάθησε μὲ κολα-
κεῖες καὶ ὑποσχέσεις καὶ κατόπιν μὲ φοβέρες καὶ βασανι-
σμούς, νὰ κάμψει τὴν ἀντίσταση τοῦ 15χρονου Ἰωάννη, ὁ 
ὁποῖος ὅμως ἔστεκε στερεὸς καὶ ἀκλόνητος στὴν χριστιανικὴ πίστη του.
 Μία μέρα ὁ ἀφέντης κουράστηκε νὰ παρακαλεῖ τὸν Ἅγιο νὰ ἀλλαξοπιστήσει 
καὶ θυμωμένος ὅπως ἦταν, τὸν ὁδήγησε στὴν αὐλὴ τοῦ τζαμιοῦ. Ἐκεῖ μαζεύτη-
καν πολλοὶ Ἀγαρηνοί, ποὺ προσπαθοῦσαν μὲ χτυπήματα, φοβέρες καὶ σπα-
θισμοὺς νὰ κάνουν τὸν Μάρτυρα νὰ τουρκίσει. Ἡ ἀπάντηση ὅμως τοῦ Ἰωάν-
νη ἦταν ξεκάθαρη: Ἐγὼ δὲν γίνομαι Τοῦρκος. Χριστιανὸς εἶμαι καὶ Χριστιανὸς 
θέλω νὰ πεθάνω.
 Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὸν Ἀγαρηνὸ καὶ ἡ γυναίκα του προσπαθοῦσε καθημερινὰ 
μὲ μαγεῖες καὶ σατανικὰ γοητεύματα νὰ ξεμυαλίσει τὸν Ἅγιο ἢ νὰ τὸν κάνει νὰ 
κυριευτεῖ ἀπὸ σαρκικὲς ἐπιθυμίες καὶ ἔτσι νὰ τὸν τουρκίσουν. Ἀλλά, ὁ Ἰωάννης, 
ἔχοντας τὸν Θεὸ μέσα του ἔμεινε καθαρὸς ἀπ’ ὅλα. Ἡ θεία χάρη τὸν φύλαξε ἀπ’ 
ὅλα τὰ διαβολικὰ τεχνάσματα τῆς γυναίκας τοῦ Ἀγαρηνοῦ.
 Ἔφθασε ὅμως ἡ νηστεία τῆς Παναγίας, τὸν δεκαπενταύγουστο. Ο Τοῦρκος, 
μόλις κατάλαβε ὅτι ὁ Ἰωάννης δὲν ἤθελε νὰ χαλάσει τὴν νηστεία καὶ νὰ ἀρτυ-
θεῖ, ἀποφάσισε νὰ τὸν κλείσει σ’ ἕνα στάβλο. Ἐκεῖ τὸν κλειδαμπάρωσε γιὰ ὅλο 
τὸ διάστημα τῶν 15 ἡμερῶν καὶ πότε τὸν κρεμοῦσε καὶ τὸν κάπνιζε μὲ ἄχυρα 
καὶ πότε τὸν χτυποῦσε μὲ τὸ σπαθί του προσπαθῶντας νὰ τὸν κάνει νὰ φάει 
καὶ νὰ χαλάσει τὴν νηστεία. Ἀλλὰ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὄχι ἁπλῶς δὲν ἔφαγε ἀρτυ-
μένα φαγητά, ἀλλὰ οὔτε κἂν τὰ δοκίμασε καὶ παρακαλοῦσε καὶ προσευχόταν 
στὴν Παναγία νὰ τὸν βοηθήσει νὰ μὴν ἀρτυθεῖ, ἐνῶ προτιμοῦσε καλύτερα νὰ 
θανατωθεῖ παρὰ νὰ χαλάσει τὴν νηστεία.
 Ὁ ἀφέντης του, βλέποντας ὅτι δὲν πείθεται, τὸν ἄφηνε νηστικὸ 2 καὶ 3 ἡμέ-
ρες, χωρὶς νὰ τοῦ δίνει τίποτε νὰ φάει. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἡ μητέρα τοῦ Ἰωάννη 
στεκόταν κοντὰ στὸν γιό της καὶ βλέποντάς τον ἀποκαμωμένο ἀπὸ τὰ βασανι-
στήρια καὶ ἀπὸ τὴ νηστεία, τὸν παρακινοῦσε νὰ φάει λέγοντάς του: Φάε γιέ μου 
ἀπὸ αὐτὰ τὰ φαγητὰ γιὰ νὰ μὴν πεθάνεις καὶ ὁ Θεὸς καὶ ἡ Παναγία σὲ συγχω-
ροῦν, γιατί δὲν τὸ κάνεις μὲ τὸ θέλημά σου, ἀλλὰ ἀπὸ ἀνάγκη. Λυπήσου με καὶ 
ἐμένα τὴν φτωχὴ καὶ στενοχωρημένη μητέρα σου καὶ μὴ θελήσεις νὰ πεθάνεις 
παράκαιρα καὶ μὲ ἀφήσεις ἀπαρηγόρητη σ’ αὐτὴ τὴν σκλαβιὰ καὶ ξενιτιά.
 Στὶς παρακλήσεις αὐτὲς τῆς μητέρας του ὁ Ἰωάννης ἀπάντησε: Γιατί κάνεις 
ἔτσι μητέρα μου καὶ γιὰ ποιό λόγο κλαῖς; Γιατί δὲν μιμεῖσαι καὶ σὺ τὸν Πατριάρχη 
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Ἀβραάμ, ὁ ὁποῖος γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ θέλησε νὰ θυσιάσει τὸν μοναδικὸ γιό 
του, ἀλλὰ μόνο κλαῖς καὶ θρηνεῖς; Ἐγὼ εἶμαι παπᾶ υἱὸς καὶ πρέπει νὰ φυλάγω 
καλλίτερα ἀπὸ τοὺς γιοὺς τῶν λαϊκῶν τοὺς νόμους καὶ τὰ ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας 
μας, γιατί ὅταν δὲν φυλᾶμε τὰ μικρά, πῶς μποροῦμε νὰ φυλάξουμε τὰ μεγάλα; 
 Ὕστερα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀπάντηση, ἐξαγριωμένος πιὰ ὁ Τοῦρκος, στὶς 19 
Ὀκτωβρίου 1773 τοῦ ἔδωσε μία θανατηφόρα μαχαιριὰ στὴν καρδιὰ καὶ μετὰ 
ἀπὸ δύο ἡμέρες, στὶς 21 Ὀκτωβρίου, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἐκοιμήθη καὶ ἔλαβε τὸν 
στέφανο τοῦ Μαρτυρίου.
 Μετὰ τὸ θάνατό του ὁ κύριός του ἔδιωξε τὴ μητέρα του, ἐνῶ τὸ Λείψανο 
τοῦ Νεομάρτυρα τὸ ἔριξε ἔξω στὸν κῆπο γιὰ νὰ μείνει ἄταφο καὶ νὰ γίνει βορὰ 
τῶν σκυλιῶν. Τὸ σεπτὸ Σκήνωμα ὅμως ὄχι μόνον ἔμεινε ἀβλαβές, ἀλλὰ κατὰ τὴ 
διάρκεια τῆς νύχτας καλύφθηκε ἀπὸ ἕνα οὐράνιο φῶς. 
 ῞Οταν ὁ τότε Μητροπολίτης Λαρίσης πληροφορήθηκε ὅλα αὐτὰ τὰ γεγονότα, 
ζήτησε τὴν ἄδεια γιὰ νὰ παραλάβει καὶ νὰ θάψει τὸ Λείψανο. ῾Η μητέρα τοῦ Μάρ-
τυρος παρέμεινε στὴ Λάρισα, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιθυμία τοῦ παιδιοῦ της, μέχρις 
ὅτου ἦρθε ὁ καιρὸς γιὰ τὴν ἀνακομιδὴ τοῦ Λειψάνου του στὴν πατρίδα τους. 
 Ὅταν πέθανε καὶ ἡ μητέρα, στὸν τάφο της τοποθετήθηκαν καὶ τὰ ὀστᾶ τοῦ 
γιοῦ της, κατόπιν δικῆς της ἐπιθυμίας. Ἀργότερα, ἔπειτα ἀπὸ 13 ἔτη, ὅταν ἀνοί-
χθηκε ὁ οἰκογενειακός τους τάφος, γιὰ ἄλλη ταφὴ συγγενικοῦ τους προσώπου, 
οἱ παριστάμενοι ἀπόρησαν ἐξαιτίας τῆς ἀρρήτου εὐωδίας ποὺ ἐξήρχετο ἀπὸ τὰ 
τίμια Λείψανα. Τότε ἀντιλήφθηκαν τὴν ἁγιότητα τοῦ Νεομάρτυρος Ἰωάννου.
 Ἕνας συγγενὴς τῆς οἰκογένειας, ὁ ἱερέας Ἰωάννης Καυσοκαλύβας, οἰκειο-
ποιήθηκε τὰ Λείψανα ὡς μοναδικὸς κληρονόμος. Μάλιστα πολλοὶ ἄρρωστοι 
ποὺ κατέφευγαν στὴν οἰκία τοῦ ἱερέα, χάριν προσκύνησης τῶν ἁγίων Λειψά-
νων, ἔβρισκαν τὴν ὑγεία τους.
 Ὅταν τὸ 1818 ἐκοιμήθη ὁ ἱερέας, ὁ Μητροπολίτης Μονεμβασίας Χρύσαν-
θος ἀνέλαβε τὰ ἱερὰ Λείψανα καὶ τὰ διαμοίρασε γιὰ εὐλογία στὴ Μονεμβασιὰ 
καὶ σὲ Ναὸ τῆς Καλαμάτας.᾿Επίσης μικρὰ τμήματα τοῦ τιμίου Λειψάνου φυ-
λάσσονται σὲ διάφορους Ναοὺς στὴν Πελοπόννησο, ἀλλὰ καὶ σὲ Μονὲς τοῦ 
῾Αγίου ῎Ορους.
 Στὶς 20-10-1979, σχεδὸν διακόσια ἔτη μετὰ τὸ Μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάν-
νου, ἡ Λάρισα δέχθηκε ἕνα τμῆμα τῶν ἱερῶν του Λειψάνων (ἀπότμημα ἀπὸ 
τὴν ἁγία Κάρα), ποὺ παραχωρήθηκε ἀπὸ τὴν Ἱ. Μονὴ Ζερμπίτσης Λακωνίας. 
Ἀπὸ τότε τὸ τμῆμα αὐτὸ τοῦ ἱ. Λειψάνου παραμένει μόνιμα ἀποθησαυρισμένο 
στὸν Ἱ. Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νοεμάρτυρος Ἰωάννου τοῦ Μονεμβασιώτου, ποὺ καθιε-
ρώθηκε κάτω ἀπὸ τὸν Ἱ. Ναὸ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λαρίσης.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ

Γιὰ τὴν ἀληθινὴ Ἀγάπη
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

 «Ὅπου εἶναι συγκεντρωμένοι δυὸ ἤ τρεῖς στὸ ὄνομά 
μου, ἐκεῖ ἀνάμεσά τους εἶμαι καὶ ἐγώ», λέει ὁ Χριστός.
 Τί λοιπόν, δὲν ὑπάρχουν δυὸ ἤ τρεῖς συγκεντρωμένοι 

στὸ ὄνομά Του; Ὑπάρχουν βέβαια, ἀλλὰ πολὺ σπάνια.
 Φυσικὰ δὲν ἐννοεῖ ἁπλῶς μιὰ συγκέντρωση ἀνθρώπων, οὔτε πάλι αὐτὸ 
μόνο ἐπιζητεῖ, ἀλλὰ μαζὶ μὲ τὴν τυπικὴ σύναξη θέλει πολύ περισσότερο καὶ 
τὴν ἀρετὴ τῆς ἀγάπης.
 Ἔπειτα καὶ αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ συγκέντρωση, ἀπαιτεῖ νὰ γίνεται μὲ κάθε προσοχή.
 Γιατὶ αὐτὸ ποὺ λέει, σημαίνει τὸ ἑξῆς. Ἄν κάποιος θέτει ἐμένα σὰν προϋ-
πόθεση τῆς φιλίας του πρὸς τὸν πλησίον του, θὰ βρίσκομαι μαζί του, ἄν [βέ-
βαια] καὶ αὐτὸς εἶναι ἐνάρετος καὶ πρὸς τὶς ὑπόλοιπες ὑποχρεώσεις ποὺ ἔχει.
 Σήμερα ὅμως βλέπουμε, ὅτι οἱ περισσότεροι ἔχουν ἄλλες αἰτίες ὅταν γί-
νονται φίλοι.
 Ὁ ἕνας ἄνθρωπος ἀγαπᾶ τὸν ἄλλο, γιατὶ γνωρίζει ὅτι τὸν ἀγαπᾶ καὶ 
ἐκεῖνος· ὁ ἄλλος, γιατὶ κάποτε τιμήθηκε, ἀπόκτησε τιμή· ὁ ἄλλος, γιατὶ κά-
ποιος δικός του μεσολάβησε καὶ τὸν ἐξυπηρέτησε σὲ μιὰ κοσμικὴ ὑπόθεση· 
ὁ ἄλλος πάλι γιὰ κάποια παρόμοια αἰτία.
 Ἀλλά, γιὰ νὰ βροῦμε κάποιον νὰ ἀγαπᾶ ἕναν ἄλλο ἄνθρωπο ἀληθινὰ 
καὶ γιὰ χάρη τοῦ Χριστοῦ, ὅπως πρέπει, αὐτὸ εἶναι πολύ δύσκολο.
 Εἶναι πολύ δύσκολο, γιατὶ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι πιάνουν φιλίες μὲ 
τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους σχεδὸν πάντοτε ἀπὸ κοσμικὲς ἀφορμὲς καὶ αἰτίες.
 Ὁ [Ἀπόστολος] Παῦλος ὅμως δὲν ἀγαποῦσε κοσμικά, ἀλλὰ θεϊκά, γιατὶ 
ἀγαποῦσε πρῶτα τὸν Χριστό· γι’ αὐτό, ἐνῶ δὲν τὸν ἀγαποῦσαν οἱ ἄλλοι 
ὅπως καὶ αὐτός, δὲν διέλυσε τὴν ἀγάπη του, γιατὶ ἡ ἀγάπη του εἶχε πολύ 
βαθύτερη ρίζα, θεϊκὴ αἰτία.
 Σήμερα ὅμως δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιο πρᾶγμα· ἄν ἐξετάσουμε τὰ πράγματα, 
θὰ διαπιστώσουμε ὅτι τὶς περισσότερες φορὲς οἱ ἄνθρωποι συνδέονται μεταξύ 
τους μὲ ἀφορμὴ τὴν κοσμικὴ φιλία καὶ ὄχι μὲ τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.
 Ἄν τώρα κάποιος μὲ βοηθοῦσε νὰ κάνω αὐτὸ τὸ πείραμα, νὰ ἐρευνήσω σὲ 
ἕνα μεγάλο πλῆθος ἀνθρώπων ἤ σὲ ἀνθρώπινες φιλίες, θὰ μποροῦσα νὰ ἀπο-
δείξω μὲ βεβαιότητα τὸ ἑξῆς· σήμερα οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι εἶναι συνδεδε-
μένοι μεταξύ τους μὲ ἀφορμὴ κάποια κοσμικὴ ὑπόθεση, γιατὶ ὠφελήθηκαν.
 Αὐτὸ πάλι ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὶς αἰτίες ποὺ δημιουργοῦν τὴν ἐχθρότητα 
καὶ τὴν ψυχρότητα τῶν σχέσεων. Ἐπειδὴ [οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι] εἶναι 
συνδεδεμένοι μεταξύ τους ἀπὸ ἀσήμαντες ἀφορμές, γι’ αὐτὸ ἡ σύνδεσή 
τους αὐτὴ δὲν εἶναι οὔτε θερμή, οὔτε καὶ συνεχής.
 Μόλις λοιπὸν παρουσιασθεῖ κάποια προσβολή, χρηματικὴ ζημία, φθό-
νος, ματαιόδοξος ἔρωτας καὶ κάθετί παρόμοιο, διακόπτουν ἀμέσως τὴν 
ἀγάπη, γιατὶ δὲν ἔχουν μέσα τους πνευματικὴ ρίζα.
 Ἄν βέβαια στ’ ἀλήθεια ὑπῆρχε αὐτὴ ἡ πνευματικὴ ἀγάπη γιὰ χάρη 
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τοῦ Χριστοῦ, τότε κανένα ἀπὸ τὰ κοσμικὰ πράγματα δὲν θὰ εἶχε τὴν 
δύναμη νὰ διαλύσει τὰ πνευματικά.
 Ἡ ἀγάπη ποὺ ἔχει τὴ ρίζα της στὸν Χριστό, εἶναι ἀληθινή, σταθερή, ἀδιά-
σπαστη καὶ ἀνίκητη· τίποτε στὸν κόσμο δὲν μπορεῖ νὰ τὴν καταλύσει, οὔτε 
συκοφαντίες, οὔτε κίνδυνοι, οὔτε θάνατος. Ὅποιος ἀγαπᾶ μὲ τέτοιο τρόπο 
καὶ ἄν ἀκόμη πάθει ἀμέτρητα κακά, δὲν θὰ διαλύσει αὐτὴ τὴν σύνδεση, 
ἀφοῦ στηρίζεται σ’ αὐτὴ τὴν βασικὴ προϋπόθεση τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.
Ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾶ μόνον ἐπειδὴ ἀγαπιέται μὲ κοσμικὸ συμφέρον, ἄν τοῦ 
συμβεῖ κάτι δυσάρεστο, διαλύει τὴν ἀγάπη· ἐκεῖνος ὅμως πού εἶναι συνδε-
δεμένος ἐξαιτίας τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, ποτὲ δὲν θὰ διακόψει τὴν σύνδε-
σή του. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ [Ἀπόστολος] Παῦλος ἔλεγε· «Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν χάνει 
τὴν ἀξία της, ἀλλὰ περνᾶ καὶ στὴν αἰωνιότητα».
 Ἐκεῖνα τὰ γεγονότα, ποὺ γίνονται αἰτία νὰ διαλυθεῖ ἡ ἀγάπη γιὰ τοὺς 
ἄλλους ἀνθρώπους, αὐτὰ τὰ ἴδια γίνονται αἰτία γιὰ τοὺς χριστιανούς, νὰ 
στερεωθεῖ ἡ ἀγάπη περισσότερο.
 Πραγματικὰ ὁ Χριστὸς ἔτσι ἀγάπησε τοὺς ἐχθρούς Του, τοὺς ἀγνώμονες, 
τοὺς βλάσφημους, αὐτοὺς ποὺ Τὸν μισοῦσαν, αὐτοὺς ποὺ δὲν ἤθελαν οὔτε νὰ 
Τὸν δοῦν, αὐτοὺς ποὺ ἀντί γι’ Αὐτὸν προτιμοῦσαν τὰ ξύλα καὶ τοὺς λίθους.
 Ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀγάπησε καὶ μάλιστα μὲ τὸν ὑψηλότερο τρόπο τῆς 
ἀγάπης, ὥστε νὰ μὴν εἶναι δυνατὸν νὰ βρεθεῖ ποτὲ ἄλλη ἀγάπη ἀνώτερη 
ἀπὸ αὐτήν. Γιατὶ λέει· «Κανένας δὲν ἔχει μεγαλύτερη ἀγάπη ἀπὸ αὐτήν, ποὺ 
προσφέρω ἐγώ, ὥστε νὰ θυσιάσει τὴν ψυχή του γιὰ τοὺς φίλους του».
 Καὶ αὐτοὺς ἀκόμη ποὺ Τὸν σταύρωσαν καὶ διέπραξαν τόσα παράλογα 
εἰς βάρος Του, πρόσεχε πῶς ἐξακολουθεῖ νὰ δείχνει τὴν φροντίδα του.
 Ὅταν ἐπάνω στὸν Σταυρὸ συνομιλοῦσε μὲ τὸν Πατέρα Του γιὰ ὅλους 
αὐτούς, ἔλεγε· «Συγχώρεσέ τους, γιατὶ δὲν γνωρίζουν τὶ κάνουν».
 Αὐτὴ τὴν ἀγάπη ἄς ἐπιδιώξουμε καὶ ἐμεῖς καὶ πρὸς αὐτὴν ἄς στρέψουμε 
τὰ βλέμματά μας. Ἄς γίνουμε μιμητὲς τοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε 
καὶ τὰ ἐπίγεια καὶ τὰ οὐράνια ἀγαθά. Ἐλπίζουμε ὅλοι νὰ τὰ χαροῦμε μὲ τὴ 
χάρη καὶ τὴν φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, στὸν Ὁποῖον 
ἀνήκει ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμη στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν!



ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Λάρισας ἀπὸ τοὺς Τούρκους
(31 Αὐγούστου 1881)

 ΟΠΩΣ εἶναι γνωστό, ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλίας ἔγινε τὸ 1881 καὶ εἰδι-
κότερα τῆς Λάρισας τὴν 31η Αὐγούστου, ἡμέρα Κυριακή, ὕστερα βέβαια ἀπὸ 
μακροχρόνιες διπλωματικὲς ἐνέργειες καὶ διαβουλεύσεις τοῦ τότε πρωθυπουρ-
γοῦ Ἀλεξάνδρου Κουμουνδούρου καὶ τῶν Θεοδώρου Δεληγιάννη καὶ Ἀλεξάν-
δρου Ραγκαβῆ, ποὺ διετέλεσαν ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν, μάλιστα ὁ πρῶτος διετέ-
λεσε καὶ πρωθυπουργός.
 Οἱ Θεσσαλοὶ βέβαια τίμησαν τὸν Κουμουνδοῦρο, στήνοντας προτομές του, 
ὅπως καὶ ἡ Λάρισα μὲ τὴν προτομή του στὴν πλατεῖα, ὅμως στὶς πρῶτες ἐκλογὲς 
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ποὺ ἔγιναν τὸ 1884, οἱ Θεσσαλοὶ δὲν προτίμησαν τὸ κόμμα του, ἀφοῦ δὲν ψή-
φισαν κανέναν βουλευτή του. Φάνηκαν ἔτσι ἀχάριστοι καὶ ὅπως ἀναφέρει ὁ μα-
καρίτης δημοσιογράφος καὶ πρύτανης τῆς Ἱστορίας τῆς Λάρισας Θρασύβουλος 
Μακρῆς, ὅταν ὁ Κουμουνδοῦρος ἔμαθε τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν στὴ Θεσ-
σαλία, μούντζωσε καὶ καταράστηκε τοὺς Θεσσαλούς.
 Ἐπίσης οἱ Θεσσαλοὶ δὲν τίμησαν τὸν μεγάλο ἐκεῖνο φιλέλληνα, τὸν Γλάστω-
να, ὁ ὁποῖος παρὰ τὶς ἀντιρρήσεις τῆς Τουρκίας, κατόρθωσε νὰ περιέλθη ἡ Θεσ-
σαλία στὴν Ἑλλάδα. Λησμονήσαμε ἐκεῖνο ποὺ εἶπε: «Οὐδέποτε ἐν τῷ βίῳ μου 
ἠσθάνθην χαρὰν μείζονα τῆς ἐπί τῇ ἀναιμάκτῳ ἑνώσεως τῆς Θεσσαλίας μετὰ 
τῆς Ἑλλάδος». Καὶ ἐδῶ γιὰ τὴν ἱστορία πρέπει νὰ σᾶς πῶ ὅτι παλαιότερα εἶχε 
παρθῆ ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου νὰ ὀνομαστῆ ὁ χῶρος ὅπου σή-
μερα τὸ 4ο Δημοτικὸ Σχολεῖο (ποὺ τότε ἦταν ἀνοιχτὸς χῶρος ποὺ ἄδειαζαν τὰ 
μονόκαρα μπάζα ἀπὸ θεμέλια διαφόρων οἰκοδομῶν) νὰ ὀνομασθῆ πλατεῖα Γλά-
στωνος, ἀλλὰ τότε εἴχαμε ἀνάγκη ἀπὸ σχολεῖα καὶ ἔτσι ματαιώθηκε ἡ ὀνομασία.
 Ὁ ἀπελευθερωτικὸς στρατὸς μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν στρατηγὸ Σκαρλάτο Σοῦτσο, 
κατέβηκε τὸ βουνὸ «Ὄρθρη» (ὅπου τότε τὰ Ἑλληνοτουρκικὰ σύνορα) καὶ μέσῳ 
Τρικάλων μπῆκε στὴ Λάρισα ἀπὸ τὴν Πύλη Τρικάλων (λέμε πύλη γιατὶ ἐκεῖ τερ-
μάτιζε ἡ πόλη καὶ ὑπῆρχε φυλάκιο Δημοτικοῦ φόρου, ποὺ ὁ Δῆμος εἰσέπραττε 
φόρο γιὰ τὰ πάσης φύσεως προϊόντα ποὺ εἰσήγοντο στὴν πόλη, διαπύλια τέλη, 
ὅπως τὰ ὀνόμαζαν τότε) καὶ ποὺ βρισκόταν ὅπου σήμερα τὸ 404 Στρατιωτικὸ 
Νοσοκομεῖο, ἡ εἴσοδος δὲ τοῦ στρατοῦ ἔγινε μὲ ἐνθουσιώδη καὶ θερμὴ ὑπο-
δοχή, ὅπως τέτοια εἶχε γίνει τὸ μεσημέρι τοῦ Σαββάτου 30 Αὐγούστου, ὅταν ἡ 
ἐπιτροπὴ ἀξιωματικῶν ἦλθε ἀπὸ τὰ Τρίκαλα γιὰ νὰ κανονίσει τὰ τῆς παραδόσε-
ως τῆς πόλης καὶ τὰ τῆς ὑποδοχῆς καὶ γιὰ τὸν πανηγυρισμὸ γενικὰ δούλεψαν 
τὸ χριστιανικὸ στοιχεῖο τῆς Λάρισας καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν μεγάλων δυνάμεων 
(Ἀγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας) ποὺ φιλοξενοῦντο στὴν πόλη.
 Μετὰ τὴν πατριωτικὴ καὶ ἐνθουσιώδη ὑποδοχὴ καὶ βέβαια μετὰ τὴν ἀποχώ-
ρηση τοῦ τουρκικοῦ πληθυσμοῦ γιὰ τὸν ὁποῖον, ὅπως ἀναφέρεται, ἡ τουρκικὴ 
κυβέρνηση διέθεσε διὰ τὴν μεταφορὰ τῶν γυναικοπαίδων καὶ ἀποσκευῶν 300 
φορτηγὲς ἅμαξες καὶ 2.000 ζῶα, ὁ στρατηγὸς Σοῦτσος παρέλαβε καὶ τυπικὰ 
τὴν Διοίκηση τῆς πόλης ἀπὸ τὸν Τοῦρκο στρατιωτικὸ Διοικητὴ Χιντέτ-Πασᾶ καὶ 
στὸ Διοικητήριο, ποὺ ἦταν στὴν Κεντρικὴ Πλατεῖα (τότε Θέμιδος-κάηκε τὸ 1905) 
ὑψώθηκε μεγάλη Ἑλληνικὴ σημαία, ὅπως καὶ ἀπὸ τοὺς κατοίκους σὲ σπίτια καὶ 
μαγαζιά. Μάλιστα ὅπως ἀναφέρει ὁ δημοσιογράφος-ἱστορικὸς Μακρῆς, ὅταν ὁ 
παραπάνω Χιντέτ-Πασᾶς περνοῦσε τὴ γωνία Κύπρου καὶ Παπαναστασίου, ποὺ 
τότε ἦταν ζαχαροπλαστεῖο, σκεπάστηκε στὸ πεζοδρόμιο ἀπὸ μιὰ μεγάλη σημαία 
ποὺ τὴν ὥρα ἐκείνη κρεμοῦσε ὁ ζαχαροπλάστης ὀνόματι Σαρανταένας, ὁπότε 
θυμωμένος ὁ Τοῦρκος τοῦ εἶπε: «Ἰστέκα μπρὲ τζάνουμ νὰ περάσω πρῶτα καὶ 
ὕστερα βάλε ντέκα (δέκα) παντιέρες (σημαῖες)».
 Ὁ στρατὸς στρατοπέδευσε πρόχειρα. Τὸ ὀρειβατικὸ πυροβολικὸ μέσα στὸν 
περιφραγμένο τότε χῶρο τοῦ Φρουρίου. Τὸ πεδινὸ πυροβολικὸ στὸν χῶρο τοῦ 
Ἀλκαζάρ. Τὸ Ἱππικὸ στὴν συνοικία «Σάλια», δίπλα στὸν Πηνειό, ἐκεῖ ὅπου σήμερα 
τὸ κτίριο τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου καὶ τὸ πεζικὸ ἔκανε καταυλισμὸ στὸν πρὸ τοῦ 
Φρουρίου καὶ τοῦ Μύλου τοῦ Παππᾶ ἀνοιχτὸ τότε χῶρο, πλὴν τοῦ 5ου Συντάγ-
ματος Πεζικοῦ ποὺ στρατονίστηκε σὲ ἕνα μεγάλο διώροφο οἴκημα τοῦ Τούρκου 
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Ζαφούρ-μπέη, ποὺ ἦταν πρὸ τῆς κατάληψης Πολιτικὸς Διοικητὴς τῆς Λάρισας.
 Οἱ ἀξιωματικοὶ διέμεναν στὸ μοναδικὸ τῆς ἐποχῆς ξενοδοχεῖο, ποὺ ἦταν πίσω 
ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα, ὅπου ὅπως ἀναφέρει πάλι ὁ ἱστορικὸς Θρ. Μακρῆς, 
οἱ Λαρισαῖοι τοὺς φιλοξένησαν καὶ παρέθεσαν γεῦμα καὶ δεῖπνο «καθ’ ὃ (ὅπως 
ἀκριβῶς γράφει) οἱ φιλοξενούμενοι ἐγεύθησαν τῶν περιφήμων πεπονίων τῆς 
Μπάκραινας (Γυρτώνης), τῶν τιμπί-μπαντὶκ σταφυλῶν (ποικιλία σταφυλιῶν) 
τοῦ Καζακλὰρ (Ἀμπελῶνος) καὶ τοῦ ὀνομαστοῦ τῆς Ραψάνης μέλανος οἴνου. 
Νὰ σημειωθῆ ὅτι στὸ 3ήμερο τοῦ πανηγυρισμοῦ πάρα πολλοὶ στρατιῶτες φι-
λοξενήθηκαν σὲ σπίτια Λαρισαίων, γιατί τοὺς θεωροῦσαν σὰν ἀδέλφια τους καὶ 
ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ τῆς πόλης διέθεσε στοὺς στρατιῶτες πολλὰ ἀρνιά, 2000 ὀκάδες 
κρασιοῦ καὶ μεγάλη ποσότητα τσιγάρων καὶ καπνοῦ.
 Νὰ πῶς περιγράφει τὴ μεγάλη ἡμέρα τῆς ἀπελευθερώσεως ὁ Θρ. Μακρῆς τὸ 1947:

«H ΜΕΓΑΛΗ ΗΜΕΡΑ»
 «Ἐξημέρωσε τέλος ἡ μεγάλη τῆς ἀπελευθερώσεως ἡμέρα, ἡ Κυριακή, 31η 
Αὐγούστου 1881, καὶ ἡ Λάρισσα μὲ τὴν Ἑλληνικὴν καὶ ἑορτάσιμον ὄψιν της εὑρί-
σκεται ἀπὸ βαθείας νυκτὸς ἐπὶ ποδός. Πρὸ τοῦ Μητροπολιτικοῦ, πενιχροτάτου 
τότε, ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, ἐστήθη ὑπερύψηλος καὶ πλατύτοξος ἁψίς, δι-
ακεκοσμημένη μὲ κλάδους ἡμέρου δάφνης μὲ τὰ ροδόχρωα ἄνθη της, καὶ μὲ 
ἑλληνικὰς σημαίας καὶ τοιαύτας τῶν προστατίδων Δυνάμεων, ἑτέρα δὲ ὁμοία εἰς 
τὴν Πύλην Τρικάλων (ὅπου νῦν τὸ μέγα Στρατιωτικὸν Νοσοκομεῖον), δι’ ἧς θὰ 
εἰσήρχετο ὁ Στρατός.
 Ὁ μακαρίτης νεαρὸς τότε φαρμακοποιὸς Κωνσταντῖνος Ἀστεριάδης (ἀδελφὸς 
τοῦ ἰατροῦ καὶ ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν δημάρχου Ἀχιλλέως Ἀστεριάδου, πατὴρ δὲ τοῦ 
νῦν φαρμακοποιοῦ Ἀγαμ. Ἀστεριάδου), φορῶν ὡραίαν φουστανέλλαν ἐξῆλθε 
μετ’ ἄλλων νέων μέχρι τῆς παρὰ τὸ Βαϊσλὰρ θέσεως «Νταούλια» ἢ «Τσατάλη» 
καὶ ὑπεδέχθη Λόχον, εἰσελθόντα καὶ παραλαβόντα τὴν πόλιν παρὰ τοῦ Διοικη-
τοῦ αὐτῆς ὅστις μετὰ τῶν λοιπῶν Τούρκων ἀνωτέρων διοικητικῶν ὑπαλλήλων 
διηυθύνθη διὰ τῆς ὄπισθεν τοῦ ἐρειπωμένου ἤδη ναΐσκου τοῦ Ἁγ. Βησσαρίω-
νος ὁδοῦ (πρὸ τῆς νῦν Γενικῆς Ἀσφαλείας) πρὸς τὴν γέφυραν, ὅπου ἱππεύσας 
ὥδευσεν ἐκεῖθεν πρὸς τὸν Τύρναβον.
 Εἰς δεξιὰ τῆς ἁψῖδος στηθεῖσαν ἐξέδραν ἀνέρχονται αἱ μαθήτριαι (ὑπὸ τὴν 
διδασκάλισσαν τότε μακαρίτιδα Ἀμαλίαν Κ. Παπασταύρου) λευκὰ ἐνδεδυμέναι 
κρατοῦσαι μικρὰς σημαίας καὶ ἄνθη, εἰς τὴν ἀριστερὰ δὲ τῆς ἁψῖδος ἄλλην ἐξέ-
δραν τοποθετοῦνται, φέροντες ἐπὶ τοῦ στήθους χιαστὶ κυανολεύκους ταινίας 
καὶ σημαίας εἰς τὰς χεῖρας, ὑπὸ τὴν διδασκάλισσάν των Ζωὴν Σπαούλαν κα-
λουμένην, οἱ μαθηταί, μεταξὺ τῶν ὁποίων συγκαταλέγετο καὶ ὁ χαράσσων τὰς 
γραμμὰς ταύτας.
 Εἰς τὴν πύλην καταφθάνει μετ’ ὀλίγον ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Νεόφυτος 
Πετρίδης (ἀποβιώσας τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1896), συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ ἐν 
Τυρνάβῳ ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου ἀρχιμανδρίτου Γρηγορίου Δροσινᾶ, καὶ 
σύμπαντος τοῦ ἱεροῦ τῆς πόλεως κλήρου, ὅλοι φέροντες πολυτελεῖς στολάς.
 Μετὰ τὴν ὄπισθεν τοῦ Μητροπολίτου τοποθέτησιν τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, προσῆλθον 
καὶ κατέλαβον δεξιὰ τούτου θέσιν πάντες οἱ προὔχοντες Λαρισσαῖοι, ἡ στιγμὴ εἶναι 
ἱερά, καὶ τὸ ἐθνικὸν αἴσθημα ἐκσπᾶ εἰς ταχεῖς καὶ ζωηροὺς τῆς καρδίας παλμούς. 
Καὶ ὅταν μετ’ ὀλίγον ὁ Στρατὸς ἐπλησίασεν, ὅλοι δακρύουσιν, ἐνῶ συγχρόνως 
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ἐκσπῶσιν εἰς οὐρανομήκεις ζητωκραυγάς, ἐν συνεχείᾳ τῶν ὁποίων διέρχεται κατὰ 
πρῶτον τμῆμα εὐσταλῶν εὐζώνων, τὸ ὁποῖον διευθύνεται πρὸς τὴν μακαρίτιδα γέ-
φυραν, πρὸς χαιρετισμὸν τῶν τελευταίων ἀναχωρούντων Τούρκων.
 Προηγοῦνται ἐπὶ λευκῶν ἵππων καὶ μὲ τὰς ἐπισήμους στρατιωτικὰς στολάς 
των οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν Δυνάμεων, ἀκουλουθεῖ ἡ Μουσικὴ τοῦ Στρατοῦ, ἕπον-
ται οἱ σαλπισταὶ καὶ εἶτα ἐλαφρῶς κυματίζουσα ἡ Σημαία καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῆς 
καταλήψεως Σοῦτσος, ἐπὶ λευκοῦ μεγαλοσώμου ἵππου. Ἀπερίγραπτος ὁ ἐπι-
κρατήσας τὴν στιγμὴν ἐκείνην πανζουρλισμός, φέσια κατέρυθρα ξεσκίζονται καὶ 
πετῶνται εἰς τὸν ἀέρα, οἱ μαθηταὶ καὶ αἱ μαθήτριαι ζητωκραυγάζοντες ὑψώνουσι 
καὶ κινοῦσι δαιμονιωδῶς τὰς σημαίας, ρίπτωσιν ἄνθη, καὶ μετ’ ὀλίγον ἄδουσιν 
ὡραῖον ἐμβατήριον, εἰς τὴν ἀπελευθερωθεῖσαν Θεσσαλίαν ἀφιερωμένον.
 Ὁ Στρατηγὸς Σοῦτσος κατελθὼν τοῦ ἵππου, ἀσπάζεται τὸ Εὐαγγέλιον καὶ τὴν 
δεξιὰν τοῦ Μητροπολίτου, ἡ δὲ διδασκάλισσα Ἀγγελικὴ Σκόρδα μὲ ἠχηρὰν φωνὴν 
προσφωνεῖ τὸν Στρατηγὸν τὸν ὁποῖον καὶ στεφανώνει δι’ ἐκ δάφνης στεφάνου.
 Τὸ πλῆθος ἔξαλλον δὲν παύει διατόρως ζητωκραυγᾶζον, οἱ δὲ κατὰ σειρὰν 
ἱστάμενοι ὑδροφόροι (σακατζῆδες) προσφέρουσι νερὸν εἰς τοὺς κουρασμένους 
καὶ καθίδρους στρατιώτας. Ἐνῶ δὲ ὁ κόσμος προχωρεῖ συνοδεύων τὸν στρα-
τόν, ἀκούεται διαλαλουμένη ἡ πρώτη ἐκδοθεῖσα τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἐν τῇ πόλει 
μας ἐφημερὶς «Ἀστὴρ τῆς Θεσσαλίας» γενομένη ἀνάρπαστος ὑπὸ τοῦ πλήθους.
Πάντες κατευθύνονται εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναόν, ὅπου μετὰ τὴν δοξολογί-
αν ψάλλεται ὑπὸ τοῦ καλλιφώνου πρωτοψάλτου Μιχαλάκη Γαλανίδου (πατρὸς 
τοῦ πρότινος θανόντος δικηγόρου Δημητρίου Γαλανίδου) διὰ πρώτην φορὰν ὁ 
Πολυχρονισμὸς τοῦ ἀειμνήστου Βασιλέως Γεωργίου τοῦ 1ου. Ὁ Στρατὸς πα-
ρουσιάζει ὅπλα, ἡ Μουσικὴ ἀνακρούει εἰδικὸν ἐμβατήριον καὶ ὁ Μητροπολίτης 
μετὰ σύντομον ἐνθουσιωδέστατον λόγον ζητωκραυγάζει ὑπὲρ τοῦ Ἔθνους, τοῦ 
Στρατοῦ, τοῦ Στρατηγοῦ Σούτσου, ὅστις κατόπιν διευθύνεται μετὰ τοῦ Ἐπιτε-
λείου του εἰς τὸ Διοικητήριον, εἰς τὸν ἐξώστην τοῦ ὁποίου εἶχεν ὑψωθῆ ἀπὸ τῆς 
προτεραίας ὑπερμεγέθης Σημαία.
 Συνεπείᾳ τῆς ἀπελευθερώσεως, ἡ Λάρισα κατέστη ὁρμητήριον τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Στρατοῦ καὶ ἀπετέλεσε τὸ προπύργιον ἐξορμήσεως διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν 
τῆς Ἠπείρου».

(Ἐφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας, 31-8-2011)
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
Πανήγυρις Προφήτου Ἠλιοὺ στὴν Βερδικούσια

 ΤΗΝ Τρίτη, 20-7/2-8-2022, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Προφήτου Ἠλιοὺ στὴν 
Βερδικούσια, στὰ βουνὰ τῆς Ἐπαρχίας Ἐλασσόνος τοῦ νομοῦ Λαρίσης. Τὴν παραμονή, 
στὸν Μεγάλο Ἑσπερινό, χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος 
κ. Κλήμης. Ὁ Ἐφημέριος γηραιὸς Πρωθιερεὺς π. Ἀθανάσιος Τσιότρας δὲν ἠδυνήθη 
νὰ λάβει μέρος λόγῳ δυσκολιῶν ἀπὸ τὴν προχωρημένη ἡλικία του, ἀλλὰ ἦταν παρὼν 
συμπροσευχόμενος. Ἔλαβαν μέρος ὁ Ἱερομ. π. Πατάπιος Ἀργυρὸς καὶ ὁ Αἰδ. π. Ζή-

σης Τσιότρας. Ἔψαλλαν ἐκλεκτοὶ 
τοπικοὶ Ἱεροψάλτες καὶ παρέστη 
πλῆθος πιστῶν. Ο Σεβ. Λαρίσης κ. 
Κλήμης ἐκφώνησε σύντομη ὁμιλία 
γιὰ τὰ θαύματα τῆς προσευχῆς τοῦ 
Ἁγίου Προφήτου Ἠλιού, τὰ ὁποῖα 
ἐν σμικρῷ πραγματοποιοῦνται καὶ 
στὶς ἡμέρες μας καθημερινά, ὅπου 
ὑπάρχει πίστη καὶ ἀνεπιφύλακτη 
προσφυγὴ στὸν Θεὸν τῶν δυνάμε-
ων. Ἐν συνεχείᾳ, πραγματοποιή-

θηκε μεγάλη Λιτανεία στοὺς ἀνηφορικοὺς καὶ κατηφορικοὺς δρόμους τῆς κώμης μὲ 
συμμετοχὴ καὶ τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καὶ ἡ πομπὴ διὰ τῆς κεντρικῆς πλατείας, κατέληξε 
στὸν Ναὸ ὅπου ἔγινε καὶ ἡ Ἀπόλυσις.
 Τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης τὴν Θεία Λει-
τουργία τέλεσε ὁ Σεβ. Λαρίσης καὶ 
Πλαταμῶνος κ. Κλήμης μὲ τοὺς Ἱερομ. 
π. Πατάπιο, Αἰδ. Πρεσβ. π. Ἐλευθέριο 
Καρασαββίδη ἀπὸ τὴν Κατερίνη καὶ 
τὸν π. Ζήση Τσιότρα, τοῦ π. Ἀθανασί-
ου Τσιότρα συμπροσευχομένου. Πρὸ 
τοῦ Δι΄ εὐχῶν ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης 
ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία γιὰ τὸν ἔνδο-
ξο Προφήτη Ἠλία, ὁ ὁποῖος κατενίκησε 
διὰ τῆς πίστεως τοὺς δυσσεβεῖς καὶ 
διεστραμμένους ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης τῆς ἐποχῆς του, τὸν διατηρεῖ δὲ ὁ Θεὸς γιὰ νὰ 
πράξει τὸ ἴδιο στὰ ἔσχατα χρόνια, στὰ ὁποῖα ἔχουμε ἤδη εἰσέλθει, γιὰ τὰ πατάξει 
τὴν ἀσέβεια καὶ τὴν διαστροφή, ὅπως καὶ τὸ ψεῦδος καὶ τὴν ἀπάτη τοῦ Ἀντιχρίστου. 
Εὐχήθηκε δὲ ὁ Ἅγιος Προφήτης νὰ μᾶς ἐνισχύει καὶ προστατεύει στὴν διακράτηση τῆς 
ἀληθοῦς Πίστεως καὶ Ζωῆς. Κατόπιν, στὴν ἐνοριακὴ αἴθουσα παρετέθη πλούσια τρά-
πεζα στοὺς προσελθόντες, περιλαμβανομένου καὶ τοῦ Δημάρχου Ἐλασσόνος κ. Νικ. 
Γάτσα μετὰ συνεργατῶν του.

Ἑορτὴ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸν Ἀμπελῶνα
 Τὴν Δευτέρα, 26-7/8-8-2022, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς στὸν 
Ἀμπελῶνα Λαρίσης. Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς τελέσθηκε ὁ Μ. Ἑσπερινὸς μὲ Λι-
τανεία καὶ Ἀρτοκλασία. Ἔλαβαν μέρος ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος Κοντοθανάσης, ὁ Ἱερομ. 
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π. Ἀπόστολος Γαλατσίδας καὶ ὁ Ἐφημέριος 
Αἰδ. π. Ζήσης Τσιότρας, παρουσίᾳ πλήθους 
εὐλαβῶν πιστῶν. Τὸ πρωὶ λειτούργησαν οἱ 
ὡς ἄνω Πρεσβύτεροι. Ο Σεβ. Λαρίσης καὶ 
Πλαταμῶνος κ. Κλήμης δὲν κατόρθωσε νὰ 
λάβει μέρος λόγῳ ἰώσεως, ἀλλὰ ἀπέστειλε 
Ἑόρτιο Μήνυμα τὸ ὁποῖο καὶ ἀναγνώσθηκε.

Η Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ
 Τὴν Κυριακή, 15/28-8-2022, ἡ μεγάλη 
Θεομητορικὴ Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως καὶ 
Μεταστάσεως τῆς Θεοτόκου ἑορτάσθη-
κε ἰδιαιτέρως στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ στὴν Λάρισα ὡς δεύτερη 
πανήγυρις αὐτοῦ. Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαβ-
βάτου τελέσθηκε ὁ Μεγάλος Ἑσπερινός, 
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος. Ἔλα-
βαν μέρος οἱ Κληρικοὶ τοῦ Ναοῦ π. Γαβριὴλ καὶ π. Γεώργιος καὶ ἔψαλαν οἱ Ἱεροψάλτες 
αὐτοῦ. Προσῆλθαν πολλοὶ πιστοί. Η Λιτὴ ἐψάλη κατὰ τὴν διάρκεια λιτανεύσεως τῆς 
ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἑορτῆς σὲ δρόμους περὶ τὸν Ναὸν καὶ ἡ Ἀρτοκλασία εὐλογήθηκε 
πρὸ αὐτοῦ. Στὸ τέλος, πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε σύντομη 
ἑόρτια ὁμιλία.
 Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, ὁ Σεβ/τος 
Λαρίσης κ. Κλήμης λειτούργησε μὲ 
τοὺς δύο ὡς ἄνω Ἱερεῖς. Παρέστη 
μεγάλο πλῆθος εὐσεβῶν πανηγυ-
ριστῶν καὶ κοινώνησαν πάρα πολ-
λοὶ πιστοί. Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ Σεβ/
τος κ. Κλήμης ἀνέγνωσε τὴν ἑτοι-
μασθεῖσα καὶ ἤδη δημοσιευθεῖσα 
Ἐγκύκλιο αὐτοῦ γιὰ τὴν Ἑορτή. Τέλος, μετέφερε ἑόρτιες εὐχὲς στοὺς πιστοὺς καὶ διέ-
νειμε τὸ Ἀντίδωρο.

Ἐτήσιο Μνημόσυνο Μακαριστοῦ Ποιμενάρχου
Ἀθανασίου Ἀρχιερέως

 Τὴν Τρίτη, 17/30-8-2022, τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Καθε-
δρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λα-
ρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα. Ἔλαβαν μέρος ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου, 
ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος Κοντοθανάσης καὶ ὁ Ἱερομ. π. Ἀπόστολος Γαλατσίδας. Συμπρο-

σευχόμενοι παρέστησαν ὁ Ἀρχιμ. π. Γαβριὴλ τοῦ 
Καθεδρικοῦ Ναοῦ καὶ ὁ Ἱερομ. π. Νικόδημος ἀπὸ 
τὸν Βόλο, τὸν ὁποῖον χειροτόνησε ὁ Μακαριστὸς 
Μητροπολίτης Λαρίσης Ἀθανάσιος. Παρέστησαν 
ἀρκετοὶ πιστοὶ παρὰ τὸ ἐργάσιμον τῆς ἡμέρας.
 Στὸ τέλος, ἐψάλη τὸ ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ 
Μακαριστοῦ Ποιμενάρχου Ἀθανασίου Ἀρχιε-
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ρέως, ὑπὲρ ἀναπαύσεως 
αὐτοῦ, κατὰ τὴν διάρκεια 
τοῦ ὁποίου ὁ Σεβ/τος κ. Κλή-
μης ἀνέγνωσε τὶς μεγάλες 
Συγχωρητικὲς Εὐχές, καὶ στὸ 
ὁποῖο ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Αἰδ. 
π. Γρηγόριος Πρυνιᾶς ἀπὸ 
τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσα-
λονίκης. Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ 

ἀδ. Ἀθανάσιος Μπίκας, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ναοῦ, ἀνέγνωσε 
σφραγιστὸ γράμμα πρὸς αὐτὸν τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιερέως, ποὺ τοῦ εἶπε νὰ τὸ ἀνοί-
ξει καὶ διαβάσει εἰς ἐπήκοον πάντων κατὰ τὸ ἐτήσιο Μνημόσυνό του. Ὁ ἀδ. Ἀθανάσιος 
ἀπεσφράγισε τὸ γράμμα, τὸ ὁποῖο ἦταν πράγματι γραμμένο χειρογράφως λίγες μόλις 
ἡμέρες πρὸ τῆς κοιμήσεως τοῦ σεπτοῦ Ἀρχιερέως ἀπὸ τὸν ἴδιο, ὅπου μετέφερε τὶς 
εὐχές του σὲ ὅλο τὸ Ποίμνιο, ζητοῦσε συγχώρεση ἀπὸ ὅσους σὰν ἄνθρωπος ἐλύπησε 
παρέχων ἐπίσης τὴν συγχώρεσή του, παρὰ τὴν πικρία του ἀπὸ πρόσωπα μέχρις ἐσχά-
των, καὶ ἔδιδε ὁδηγίες ὑπὲρ τηρήσεως τῶν παραδεδομένων καὶ κυρίως τῆς Ὀρθοδοξί-
ας ἀνοθεύτου. Ζητοῦσε νὰ τὸν ἐνθυμοῦνται ἅπαντες προσευχητικῶς καὶ ὑπέσχετο, ἄν 
εὕρει παρρησία, νὰ εὔχεται ὑπὲρ ἁπάντων.
 Ο Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης ἀνεφέρθη ἐν συνεχείᾳ στὸν προκάτοχό του Ἀρχιερέα, 
ἐκφράσας τὴν εὐγνωμοσύνη του γιὰ τὸ ἔργο ποὺ ἐπιτέλεσε καὶ τὸ ὁποῖο μὲ τὴν τιμία 
Ψῆφο τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου ἐκλήθη νὰ συνεχίσει, σὺν Θεῷ, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς 
Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, τὰ πιστὰ πνευματικὰ τέκνα τοῦ Μεταστάντος Μητροπολίτου 
κυροῦ Ἀθανασίου. Ἀνεφέρθη ἀκόμη στὴν ἐπιμονή του στὴν Θεία Λατρεία καὶ μάλιστα 
στὴν καθημερινὴ τέλεση τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας στὸν Καθε-
δρικὸ Ναὸ γεγονὸς μεγίστης πνευματικῆς σημασίας. Ἡ σύντομη ὁλοκλήρωση τοῦ Κα-
θεδρικοῦ Ναοῦ στὴν θέση τοῦ μικροῦ παλαιοῦ ἀποτελεῖ τὸν στέφανο τῆς κατὰ Θεὸν 
καυχήσεως αὐτοῦ καὶ τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία τῆς Κυρίας Θεοτόκου Φανερωμένης. Ἐπί-
σης, τόνισε ὅτι αἰσθάνεται πλέον τὸν Σταυρὸ στὸν ὁποῖον ἦταν καθηλωμένος ὁ Μα-
καριστὸς Ἀρχιερέας, καὶ ὁ ὁποῖος ἔχει μὲν θεία παρηγορία, ἀλλὰ καὶ μεγάλο πόνο καὶ 
ὀδύνη. Εὐχήθηκε δὲ καὶ ὑπεσχέθη νὰ συνεχίσουν ὅλοι μαζὶ τὸ ἱερὸ καὶ εὐλογημένο 
ἔργο ὑπὲρ πίστεως, χωρὶς νὰ καμφθοῦν ἀπὸ κανένα ἐμπόδιο καὶ πειρασμὸ τοῦ ἀντι-
κειμένου ἕως τέλους, μὲ ὑπομονὴ ἀνυποχώρητη. 
 Τέλος, στὸν ἰσόγειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἀρχαγγέλων παρετέθη κέρασμα στοὺς 
Κληρικούς, τοὺς συγγενεῖς τοῦ Μεταστάντος, καὶ κάποιους ἐκ τῶν πιστῶν ποὺ παρέμειναν.

Ἑορτὴ Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ στὴν Βερδικούσια
 Τὴν Τρίτη, 24-8/6-9-2022, 
ἑόρ τασε τὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο 
τοῦ Ἁγίου νέου Ἱερομάρτυρος 
καὶ Ἰσαποστόλου Κοσμᾶ τοῦ 
Αἰτωλοῦ ἄνωθεν τῆς κωμοπό-
λεως Βερδικούσιας τῆς Ἐπαρ-
χίας Ἐλασσόνος τοῦ Νομοῦ Λα-
ρίσης. Ο Ναὸς ποὺ ἀνεγέρθηκε 
καὶ διακοσμήθηκε μὲ προσπά-
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θειες τοῦ ἀγωνιστοῦ ἀδελφοῦ Θεοδώρου Καφφέ, διατελέσαντος καὶ Προέδρου τῆς 
Κοινότητος αὐτῆς ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν, καὶ νῦν δοκιμαζομένου στὴν ὑγεία του, βρίσκεται 
στὸ σημεῖο ὅπου κατὰ παράδοσιν ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς διερχόμενος ἀπὸ τὴν περιοχὴ ἐπα-
νειλημμένως κήρυξε στήνοντας τὸν Τίμιο Σταυρό. 
 Τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Αἰδ. π. Ζήσης Τσιότρας καὶ χοροστάτησε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης. Παρέστη συμπροσευχόμενος 
ὁ γηραιὸς Αἰδ. Πρωτ. π. Ἀθανάσιος Τσιότρας. Ἔψαλαν ἱεροψάλτες τοῦ χωριοῦ καὶ 
προσῆλθαν ἀρκετοὶ πιστοὶ γιὰ τὸν τιμήσουν τὸν ἐθνεγέρτη καὶ φωτιστὴ Ἅγιο. Κατὰ 
τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία γιὰ τὴν 
εὐγνωμοσύνη ποὺ ὀφείλουμε στὸν μέγα Ἅγιο τῆς Αἰτωλίας, γιὰ τὸν εὐαγγελικὸ καὶ 
ἱεραποστολικὸ ζῆλο του, γιὰ τὶς πάντοτε ἐπίκαιρες Διδαχές του, γιὰ τὴν ἄμετρη τα-
πείνωση του, καὶ γιὰ τὴν μαρτυρικὴ τελείωσή του, εὐχηθεὶς νὰ μείνουμε πιστοὶ στὴν 
σωτήρια παρακαταθήκη του.

Ἑόρτια Θ. Λειτουργία σὲ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο
  Τὸ Σάββατο, 28-8/10-9-2022, τελέσθη-

κε ἡ Θ. Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμή-
σεως τῆς Θεοτόκου στὸ ὁμώνυμο Ἱερὸ 
Ἡσυχαστήριο στὴν θέση Μαγοῦλες Κοινό-
τητος Δένδρων, πλησίον τῆς Γιάννουλης 
Λαρίσης. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης 
καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης λειτούργησε 

ἐφημεριακά, καὶ ἔψαλε ὁ ἀδ. Νεκτάριος Μιχαλές. Παρέστησαν ἡ ὑπεύθυνη τοῦ Ἱ. 
Ἡσυχαστηρίου Γερόντισσα Μυρτιδιώτισσα Μοναχὴ καὶ οἰκεῖα πρόσωπα αὐτῆς, ὅπως 
καὶ ὀλίγοι πιστοί. Τὴν ἡμέρα αὐτὴ κατὰ παράδοσιν τελεῖται σὲ Μονὲς ἡ Ἀπόδοσις τῆς 
Θεομητορικῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως, γι’ αὐτὸ καὶ ἐψάλησαν τὰ γράμματα τῆς Ἑορτῆς, 
τελεσθείσης καὶ Ἀρτοκλασίας πρὸ τοῦ Ναοῦ. Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ 
Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία. Μετὰ δὲ τὴν Ἀπόλυσιν, τέλεσε Τρισάγιον 
ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ Μακαριστοῦ Προκατόχου αὐτοῦ Ἀθανασίου Ἀρχιερέως, κειμένου 
στὸ Κοιμητήριο τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου τούτου.
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ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ

Ὁ ἀγώνας ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας
Ἅγιος Τύχων, Ἀρχιεπίσκοπος Βορονέζ καί Ζαντόνσκ

Δύσκολος εἶναι, τό ἀναγνωρίζω, ὁ ἀγώνας ἐνάντιον αὐτοῦ τοῦ ἐχθροῦ· εἶναι 
ὅμως ἀπαραίτητος. Πολλοί κάνουν πολέμους καί νικοῦν ἄλλους ἀνθρώ-

πους· εἶναι ὅμως αἰχμάλωτοι καί δοῦλοι στά πάθη τους. Δέν ὑπάρχει πιό ἔνδο-
ξη νίκη ἀπό τή νίκη πάνω στόν ἑαυτό μας. Βραβεῖο χωρίς νίκη δέν ὑπάρχει. 
Καί νίκη χωρίς ἀγώνα δέν ὑπάρχει.
 Ἀδελφέ μου, ἄς καταπιαστοῦμε μ’ αὐτόν τόν ἀγῶνα, γιά νά κερδίσουμε μέ τή 
βοήθεια τοῦ Χριστοῦ τή νίκη, νά πάρουμε ἀπ’ Αὐτόν τό στεφάνι τῆς ἀρετῆς καί 
νά θριαμβεύσουμε αἰώνια στή Βασιλειά Του.
 Ἄς διατυπώσουμε τώρα μερικές σκέψεις, πού δίνουν βοήθεια καί ἐνίσχυση 
στόν ἀγῶνα:
● Ν’ ἀκοῦς καί νά προσπαθεῖς νά κατανοεῖς τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ μᾶς 

ἀποκαλύπτονται ἡ ἁμαρτία καί ἡ ἀρετή, ὥστε ν’ ἀποφεύγουμε τήν πρώτη καί 
νά ἐπιδιώκουμε τή δεύτερη: «Πᾶσα γραφή θεόπνευστος καί ὠφέλιμος πρός 
διδασκαλίαν, πρός ἔλεγχον, πρός ἐπανόρθωσιν, πρός παιδείαν τήν ἐν δικαιο-
σύνῃ, ἵνα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, πρός πᾶν ἔργον ἀγαθόν ἐξηρτισμέ-
νος» (Β΄ Τιμ. 3, 16-17). Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ «μάχαιρα τοῦ Πνεύματος» 
(Ἐφεσ. 6, 17), μέ τήν ὁποία σφαγιάζεται ὁ ἐχθρός τῆς ψυχῆς.

● Ὁ Θεός βρίσκεται παντοῦ. Ὅπου κι’ ἄν βρεθοῦμε, εἶναι δίπλα μας. Ὅ,τι κι’ 
ἄν κάνουμε, γίνεται μπροστά Του.

● Πῶς λοιπόν θ’ ἁμαρτάνουμε καί θά καταπατοῦμε τό ἅγιο θέλημά Του μπρο-
στά στά ματιά Του;

● Ντρέπεσαι, ἀλλά καί φοβᾶσαι νά φερθεῖς μέ ἀσέβεια μπροστά στό βασιλιά 
ἤ καί στόν παραμικρό ἐκπρόσωπο τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας. Πόσο πιό πολύ 
πρέπει νά αἰσθάνεσαι τό ἴδιο μπροστά στόν Θεό; Μήν ξεχνᾶς ὅτι κάθε ἁμαρ-
τία εἶναι ἀσέβεια καί παρανομία ἐνώπιόν Του.

● Νά θυμᾶσαι τά τέλη σου, τόν θάνατο, τήν Κρίση τοῦ Χριστοῦ, τόν ἅδη, 
τή Βασίλεια τῶν Οὐρανῶν. Αὐτό θά σέ ἀπομακρύνει ἀπό τήν ἁμαρτία. «Ἐν 
πᾶσι τοῖς λόγοις σου», λέει ὁ σοφός Σειράχ, «μιμνήσκου τά ἔσχατά σου καί…
οὐχ ἁμαρτήσεις» (Σοφ. Σειρ. 7, 36).

● Ν’ ἀπομακρύνεσαι ἀπό συνθῆκες πού ξέρεις ὅτι παρασύρουν στήν 
ἁμαρτία, ὅπως λ.χ. συμπόσια, διασκεδάσεις, κακές καί ἄπρεπες συζητήσεις. 
«Φθείρουσιν ἤθη χρηστά ὁμιλίαι (συναναστροφές) κακαί» (Α΄ Κορ. 15, 33).

● Νά συγκρατεῖς στή σκέψη καί στή μνήμη σου ὅτι εἶναι δυνατόν νά πεθάνει 
ὁ ἄνθρωπος τήν ὥρα τῆς ἁμαρτίας, κι’ ἔτσι νά χαθεῖ αἰώνια. Ὁ Φαραώ, 
ὁ βασιλιάς τῆς Αἰγύπτου, καταδίωκε τούς Ἰσραηλίτες θέλοντας νά τούς ξανα-
γυρίσει στή σκλαβιά· καί πάνω σ’ αὐτό τό παράνομο ἔργο του πέθανε (Ἔξοδ, 
14, 27-28). Καί ὁ Ἀβεσσαλώμ, ὁ γιός τοῦ Δαβίδ, ζητοῦσε νά σκοτώσει τόν ἅγιο 
πατέρα του, καί πέθανε πάνω σ’ αὐτό του τό ἐγχείρημα (Β΄ Βασ. 18, 14).
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● Τό ἴδιο συμβαίνει καί τώρα: Βλέπουμε πώς οἱ ἄσωτοι καί οἱ μοιχοί χτυπιοῦνται 
ἀπό τόν θάνατο πολλές φορές πάνω στό αἰσχρό τους ἔργο, οἱ βλάσφημοι 
στή βλασφημία τους, οἱ κλέφτες καί οἱ ἅρπαγες στήν ἁρπαγή τους καί ἄλλοι 
παράνομοι στήν παρανομία τους.

● Δηλαδή ἡ δίκαιη κρίση τοῦ Θεοῦ χτυπάει τούς ἁμαρτωλούς, γιά νά φοβόμα-
στε καί νά μήν ἁμαρτάνουμε.

● Συλλογίσου πώς ὁ Χριστός βασανίστηκε καί πέθανε γιά τίς ἁμαρτίες σου. 
«Αὐτός δέ ἐτραυματίσθη διά τάς ἁμαρτίας ἡμῶν καί μεμαλάκισται (ταλαιπωρή-
θηκε) διά τάς ἀνομίας ἡμῶν» (Ἠσ. 53, 5). Κι’ ἐσύ, ὁ χριστιανός, νά κάνεις αὐτό 
γιά τό ὁποῖο ὁ Κύριος ἤπιε τό πικρό ποτήρι τῶν Παθῶν, κι’ ἔτσι νά ξανασταυ-
ρώνεις τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ; (Ἑβρ. 6, 6).

● Ἄς μήν κοιτάζουμε τί κάνουν οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, ἀλλά τί μᾶς προστά-
ζει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι δέν θά ἐπηρρεαζόμαστε ἀπό πειρασμούς τοῦ 
κόσμου. «Εἰρήνη πολλή τοῖς ἀγαπῶσι τόν νόμον σου, καί οὔκ ἐστιν αὐτοῖς 
σκάνδαλον» (Ψαλμ. 118, 165). Ἀγάπα τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, καί δέν θά σέ βλά-
ψουν οἱ πειρασμοί τῆς κοινωνίας.

● Οἱ προσπάθειές μας καί οἱ ἀγῶνες μας ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας δέν εἶναι ἀπο-
τελεσματικοί χωρίς τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Χρειάζεται λοιπόν συνδυασμός 
ἀγώνα καί προσευχῆς, γιά νά μᾶς βοηθήσει ὁ Κύριος σ’ αὐτή τή σοβαρή 
ὑπόθεση. Ὁ Θεός τούς ἐπιμελεῖς βοηθάει, τούς ἀγωνιστές ἐνισχύει, τούς νι-
κητές στεφανώνει.

 Ἀδελφέ μου! Βλέπεις τούς ἐχθρούς τῆς ψυχῆς μας, πού θέλουν νά μᾶς κατα-
στρέψουν ὄχι προσωρινά, ἀλλά αἰώνια. Βλέπεις καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ στόν 
ἀγῶνα μας ἐναντίον τους. Ἄς πάρουμε λοιπόν θέση – «στῶμεν καλῶς» – καί 
ἄς ἐξοπλιστοῦμε μέ τή δύναμη τοῦ Παντοδύναμου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ποτέ δέν θά 
τούς ἐπιτρέψουμε νά μᾶς καταβάλουν. Κι’ ἔτσι θά λάβουμε τό στεφάνι τῆς νίκης 
ἀπό τόν ἀγωνοθέτη Ἰησοῦ.
 Κύριε Ἰησοῦ, νικητή τοῦ θανάτου καί τοῦ ἅδη, βοήθησέ μας· χωρίς Ἐσένα δέν 
μποροῦμε τίποτα, μ’ Ἐσένα τά πάντα!…

(Ἀπό τό βιβλίο: “ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ”,
Ἱερά Μονή Παρακλήτου Ὠρωπός Ἀττικῆς)
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