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ΛΟΓΟΣ  ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ
ΕΠΙ  Τῌ  ΕΝΑΡΞΕΙ

ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛΗΣ  ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, 
ΠΑΡ’ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

«Περιχαρῶς δεξώμεθα πιστοί, τὸ θεόπνευστον διάγγελμα τῆς νηστείας».

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ, 

Κατὰ τὸν τελευταῖον καιρὸν 
παρατηρεῖται μία ἔξαρσις ἀ νη-
συχιῶν. Πολλὰ προβλήματα 
ἀναφύονται. Ὁ κόσμος ὑποφέρει 
καὶ ζητεῖ βοήθειαν. Διερχόμεθα 
πράγματι μίαν γενικωτέραν δο-
κιμασίαν. Ἄλλοι τὴν ὀνομάζουν 
ὕφεσιν οἰκονομικήν, ἄλλοι κρίσιν 
πολιτικήν. Δι᾿ ἡμᾶς εἶναι ἐκτροπὴ 
πνευματική. Καὶ ὑπάρχει θε-
ραπεία. Πολλαὶ λύσεις δίδο-
νται καὶ ἀπόψεις ἀκούγονται. 
Ἀλλὰ τὰ προβλήματα παραμέ-
νουν. Ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται 
ἐγκαταλελειμμένος καὶ μόνος. 
Ἀγνοεῖται ἡ βαθυτέρα φύσις 
του. Παραμένει εἰς τὴν κατήφει-

αν τῆς ἀσαφείας καὶ τῆς ἀπογνώσεως.
Αἱ προτεινόμεναι λύσεις, ὁποιανδήποτε κατεύθυνσιν ἢ ἔκβασιν καὶ ἂν 

ἔχουν, δὲν λυτρώνουν τὸν ἄνθρωπον, διότι ἐκ προοιμίου τὸν ἀφήνουν δέσμι-
ον τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Κύριος, ὁ 
ἐλευθερωτὴς τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Εἰσερχόμενος ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν χῶρον τῆς 
Ἐκκλησίας εἰσέρχεται εἰς τὸ κλῖμα τῆς θείας παρακλήσεως, τῆς συμφιλιώσε-
ως τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς. Ἔρχεται εἰς τὰ ἴδια. Ἠρεμεῖ τὸ πνεῦμα του. 
Εὑρίσκει ἕν οὐράνιον κάλλος καὶ μίαν ὡριμότητα πνευματικὴν «εὐωδίας ἐνθέου 
πληροῦσαν πέρατα κόσμου».Ἡ Ἐκκλησία γνωρίζει ὅλα ὅσα ὑποφέρομεν. Καὶ 
ἔχει τὴν δύναμιν νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ. Μᾶς καλεῖ εἰς μετάνοιαν. Δὲν ὡραιοποιεῖ 
τὸ ψεῦδος οὔτε ἀποκρύπτει τὰ δεινά. Λέγει ὅλην τὴν ἀλήθειαν. Καὶ προτρέπει 
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τὸν ἄνθρωπον νὰ ἀντικρύσῃ τὴν πραγματικότητα ὡς ἔχει. Νὰ συνειδητοποιήσω-
μεν ὅτι εἴμεθα γῆ καὶ σποδός. 

Εἰς τὸν Μέγαν Κανόνα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου γίνεται λόγος διὰ τὰ δάκρυα τῆς 
μετανοίας καὶ τὸν κλαυθμὸν τοῦ πένθους, τὸν πόνον τῶν τραυμάτων. Ἀλλὰ 
ἀκολουθεῖ ἡ ἀνάπαυσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ὑγεία τοῦ πνεύματος. Ὑπάρχει ὁ Πλά-
στης καὶ Σωτὴρ ἡμῶν. Ἐκεῖνος διὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους Του μᾶς ἐτοποθέτησεν 
εἰς τὸ μεθόριον τῆς ἀφθαρσίας καὶ τῆς θνητότητος. Δὲν μᾶς ἐγκατέλειψεν. Ἦλθε 
καὶ μᾶς ἔσωσε. Κατέλυσε τῷ Σταυρῷ Του τὸν θάνατον. Ἐχαρίσατο ἡμῖν τὴν 
ἀφθαρσίαν τῆς σαρκός. 

Ἐφ᾿ ὅσον εἴμεθα σύμφυτοι τοῦ Χριστοῦ, διατὶ ταρασσόμεθα ματαίως; Διατὶ 
δὲν προστρέχομεν εἰς Αὐτόν; Ἡ Ἐκκλησία δὲν σχολιάζει τὴν φθορὰν οὔτε μᾶς 
ἐγκαταλείπει εἰς αὐτήν. Γνωρίζει τὰς βαθυτέρας ἐφέσεις τοῦ ἀνθρώπου καὶ 
ἔρχεται ὡς ἀρωγὸς καὶ λυτρωτὴς ἡμῶν. Ἔχομεν ἀνάγκην τῆς τροφῆς. Ἀλλ᾿ «οὐκ 
ἐπ᾿ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος» (Ματθ. δ΄ 4). ̓́ Εχομεν ἀνάγκην τῆς πνευματικῆς 
κατανοήσεως, ἀλλὰ δὲν εἴμεθα ἀσώματοι. Εἰς τὴν Ἐκκλησίαν εὑρίσκομεν τὸ 
πλήρωμα τῆς ζωῆς καὶ τῆς κατανοήσεως ὡς θεανθρωπίνην ἰσορροπίαν. Μακρὰν 
τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐξαχρειοῦται καὶ διαφθείρεται. Ἐκεῖ ὅπου ἀφθονοῦν τὰ 
ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ θεοποιεῖται ἡ σπατάλη, εὐδοκιμοῦν οἱ πειρασμοὶ τῶν σκανδά-
λων καὶ ἡ σύγχυσις τῆς σκοτώσεως. 

Ἐκεῖ ὅπου μὲ δέος ζῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ δέχεται τὰ πάντα μὲ εὐχαριστίαν καὶ 
εὐγνωμοσύνην, ὅλα ἁγιάζονται. Τὸ ὀλίγον εὐλογεῖται ὡς ἀρκετόν, καὶ τὸ φθαρτὸν 
ἐνδύεται τὴν αἴγλην τῆς ἀφθαρσίας. Ἀπολαμβάνει ὁ ἄνθρωπος τὸ πρόσκαιρον 
ὡς δῶρον Θεοῦ. Καὶ τρέφεται μὲ τὸν ἀρραβῶνα τῆς μελλούσης ζωῆς ἀπὸ σή-
μερον. Ὄχι μόνον λύνονται τὰ προβλήματα, ἀλλὰ καὶ οἱ πόνοι τῶν δοκιμασιῶν 
μεταβάλλονται εἰς δύναμιν ζωῆς καὶ ἀφορμὴν δοξολογίας. Ὅταν αὐτὸ συμβῇ 
ἐντὸς ἡμῶν ὅταν ὁ ἄνθρωπος εὑρίσκῃ τὴν προσωπικήν του ἀνάπαυσιν καὶ σω-
τηρίαν διὰ τῆς παρακαταθέσεως τῶν πάντων Χριστῷ τῷ Θεῷ, τότε φωτίζεται ὁ 
νοῦς του. Γνωρίζει τὸν ἑαυτόν του καὶ τὸν κόσμον ὅλον. Ἔχει ἐμπιστοσύνην εἰς 
τὴν ἀγάπην τοῦ Δυνατοῦ. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς τὸν ἴδιον τὸν πιστὸν στηρίζει. Καὶ 
μεταδίδεται δι᾿ ἀοράτου ἀκτινοβολίας ὡς ἐνίσχυσις πρὸς ὅλους τοὺς πεινῶντας 
καὶ διψῶντας τὴν ἀλήθειαν. 

Ὁ κόσμος ὅλος ἔχει ἀνάγκην τῆς σωτηρίας ἀπὸ τὸν Δημιουργὸν καὶ Πλάστην 
του. Ὁ κόσμος ὅλος ἔχει ἀνάγκην ἀπὸ τὴν παρουσίαν τῆς πίστεως καὶ τὴν κοι-
νωνίαν τῶν Ἁγίων. Ἂς εὐχαριστήσωμεν τὸν Κύριον καὶ Θεὸν ἡμῶν δι᾿ ὅλας τὰς 
εὐεργεσίας Του, καὶ διὰ τὴν παροῦσαν περίοδον τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς.             

Ἰδοὺ καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ καιρὸς μετανοίας.
Εἴθε νὰ διαπλεύσωμεν τὸ τῆς Νηστείας πέλαγος διὰ συντριβῆς καὶ 

ἐξομολογήσεως, ὥστε νὰ φθάσωμεν εἰς τὴν ἄληκτον χαρὰν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 
Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸν Ὁποῖον πρέπει 
πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ,βιβ´ 
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος 

διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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Ἀγαπητοί μου, 

Νά εὐχαριστήσωμεν τὸν Κύριον καί Θεόν 
μας, διότι μᾶς ἀξιώνει νά εἰσέλθωμεν εἰς μίαν 
νέαν περίοδον τοῦ χρόνου, εἰς μίαν καινούργιαν 
χρονιάν, τό ἔτος 2012. Νά Τόν εὐχαριστήσωμεν 
καί νά Τόν παρακαλέσωμεν νά εὐλογήσῃ 
αὐτήν τήν χρονιάν, πού διά τά ἀνθρώπινα δε-
δομένα τῶν προβλέψεων, εἶναι μία χρονιά δύ-
σκολη μὲ πολλές ἰδιαιτερότητας. Νά εἶναι γιά 
μᾶς τούς εἰς Χριστὸν ὀρθοδόξως πιστεύοντας 
ἔτος εὐλογημένον καί ἁγιασμένον, εἰρηνικόν 
καί μεστόν πάσης εὐλογίας. Ἄλλωστε, ἡ σημε-
ρινή ἡμέρα εἶναι μία ξεχωριστὴ ἡμέρα διά τὸν 
κύκλον τῶν ἑορτῶν τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. 
Διότι, σήμερον, ἑορτάζομεν ἀφ’ ἑνός μέν τήν 
κατά σάρκα περιτομήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν ὀνοματοδοσίαν Αὐτοῦ, 
ἀφ̓ ἐτέρου δέ τήν ἑορτήν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πα-
τρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου τοῦ ὁποίου 
τό σεπτόν λείψανον ἔχομεν ἐν μέσῳ ἡμῶν. 
Σάν σήμερα ἐδόθη εἰς τό Νεογέννητον Θεῖον 
Βρέφος τῆς Βηθλεέμ τό ὄνομα Ἐκείνου, τό 
ὁποῖον ὁ Ἄγγελος Κυρίου ἐνετήλατο νά δοθῇ, 
Ἰησοῦς, πού σημαίνει Σωτήρ. Καί σήμερον, διά 
τῆς περιτομῆς Του, τήν ὁποία καταδέχεται, ὁ 
Κύριος ἔρχεται νά ἀπαλλάξῃ ὁλόκληρον τό 
ἀνθρώπινον γένος, ἀπό τήν ζωὴν τῶν παθῶν 
καί ἔρχεται νά μᾶς δώσῃ τό μήνυμα τῆς και-
νούργιας ζωῆς, τῆς ζωῆς πού ἔχει ὡς περιε-
χόμενόν της τήν εἰρήνην, τήν ἀγάπην καί τήν 
εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ. Διότι αὐτήν τήν εὐλογίαν 
καί τήν εἰρήνην ἀνάμεσα στόν Θεόν καί τόν 
ἄνθρωπον φέρνει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χρι-
στός, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος ὅμοιος μέ ἐμᾶς, 
χωρίς τήν ἁμαρτίαν, διά νά μᾶς ὁδηγήσῃ εἰς τήν 
σωτηρίαν, καί ἡ θυσία Του εἶναι ἀκριβῶς ἐκείνη 
πού μᾶς ἐλευθερώνει. Καί ἐπειδή ἀκριβῶς διά 
τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως λέγει ὁ Μέγας Βασίλει-
ος, εἰσῆλθε στόν κόσμο ἡ ἁμαρτία καί διά τῆς 
ἁμαρτίας ὁ θάνατος, ἔτσι ηὐδόκησεν ὁ Θεός, 
διά τῆς σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου Του, 
νά καταργηθῇ ἡ ἁμαρτία, διά Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
καί νά φέρῃ μέσα εἰς τόν κόσμον ὁ Ἰησοῦς, 
διά τοῦ θανάτου του, μέ τόν ὁποῖον νεκρώ-
νει τόν θάνατον, τήν ζωήν τήν αἰώνιον.  Γι’ 
αὐτό καί λέγεται Ἰησοῦς, γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι 

ὁ Σωτήρ. Εἶναι Ἐκεῖνός πού μάς λυτρώνει, 
εἶναι Ἐκεῖνος πού μᾶς ἐλευθερώνει, εἶναι 
Ἐκεῖνος πού μᾶς ἁπαλλάσσει ἀπό ὅ,τι ἐμεῖς 
ἔχουμε μολύνει τήν ὕπαρξή μας, μέ ἀστοχίες, 
μέ ἁμαρτίες, μέ λανθασμένες ἐπιλογές. Καί 
πρέπει νά συνειδητοποιήσωμεν, ἀδελφοί μου, 
πώς κάθε ἀστοχία εἰς τήν ζωὴν μας ἔχει συνέ-
πειες εἰς ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς ζωῆς μας. Κάθε 
ἀστοχία ἔχει συνεπείας καί αἱ κυριώτεραι 
συνέπειαι εἰς τήν ὑπαρξιακήν διάστασιν τοῦ 
ἀνθρώπου, εἶναι ὁ καρπὸς τῆς ἁμαρτίας, εἶναι 
ἡ φθορά καί ὁ θάνατος, ὄχι μόνο ὁ βιολογικός 
ἀλλά ὁ πνευματικός κυρίως. Καί δυστυχῶς 
δέν συνειδητοποιοῦμε ποία εἶναι ἡ ἀλήθεια 
πού ἔχει σχέσιν μέ τήν φύσιν τῶν ὄντων. Καί 
δέν ἀξιολογοῦμε αὐτά τά δῶρα τοῦ Θεοῦ 
καί τά ἀντιμετωπίζουμε μέ ἐπιπολαιότητα, 
ἐπιφανειακῶς δηλαδή. Ὅλα αὐτά μέσα εἰς 

Εὐχές καί Σκέψεις 
γιά τό Νέο Ἔτος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 

Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου
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την Ἁγίαν μας Ἐκκλησίαν σηματοδοτοῦν καί 
νοηματοδοτοῦν τήν πορείαν τῆς ζωῆς μας. 
Ἀποκαλύπτουν τό τί εἶναι αὐτό πού ὑπάρχει 
ἀπέναντι μας, ὡς μυστήριον ζωῆς, μᾶς 
ἀποκαλύπτει τί βρίσκεται πίσω ἀπό τό κε-
φάλαιον τῆς πίστεως, τί κρύβεται πίσω ἀπό 
κάθε λέξιν, πού ὑπάρχει μέσα εἰς τήν Ἁγίαν 
μας Ἐκκλησίαν, εἴτε ὡς ὅρος λατρείας, εἴτε ὡς 
μήνυμα εὐαγγελίου, εἴτε ὡς μήνυμα διδασκα-
λίας. Καὶ ὅ,τι ὑπάρχει μέσα εἰς τήν Ἁγίαν μας 
Ἐκκλησίαν, ὑπηρετεῖ ποῖον λέτε; Ἐσένα καὶ 
ἐμένα καί ὅλους ἐμᾶς. Ὅ,τι τελεῖται εἰς τήν 
Θείαν Λειτουργίαν, ὅ,τι ὑπάρχει εἰς τήν Ἁγίαν 
μας Ἐκκλησίαν, ὑπάρχει γιά ἐμᾶς, ἀφοῦ καί 
ὅ,τι ἐδημιούργησεν ὁ Θεός εἰς αὐτόν τόν κό-
σμον, τό ἐδημιούργησεν γιά ἐμᾶς, ἀφοῦ καί τό 
μυστήριον τῆς σαρκώσεως τοῦ Λόγου, εἶναι 
μυστήριον ὑπέρ νοῦν καί μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος 
ὅλο νά τό βιώνῃ. Καί αὐτό γιά ἐμᾶς τό ἔκανε 
ὁ Θεός. Δηλαδή ἡ ζωὴ εἶναι γεμάτη ἀπό δῶρα 
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ ἐμεῖς σ̓ αὐτά τά 
δῶρα γυρνᾶμε τήν πλάτην ἤ τά ἀτενίζουμε, τά 
βλέπουμε δηλαδή, μέ ἕνα μάτι ἐπιπολαιότητας 
καί προσκαίρου προοπτικῆς. Γἰ αὐτό καί ὁ 
Μέγας Βασίλειος, πού ἔχουμε τὴν ἐξαιρετικήν 
τιμήν, νά ἔχωμεν τό δεξί του χέρι ἐδῶ, τήν 
δεξιάν καί τιμίαν καί ἁγίαν χεῖρα τοῦ, καθώς 
ἑορτάζομεν σήμερον τήν μνήμην του, εἶναι ὁ 
Ἱεράρχης ἐκεῖνος πού μᾶς δείχνει τόν δρό-
μον τῆς ἀγάπης, τόν δρόμον τῆς πίστεως, τόν 
δρόμον τῆς ὁμολογίας, τόν δρόμον πρός τήν 
αἰώνιον ζωήν. Καί μᾶς εὐλογεῖ σήμερον ὁ Μέ-
γας Βασίλειος, εὐλογεῖ τήν Μητρόπολίν μας, 
τόν δῆμον, τήν πόλιν μας. Ὁ Μέγας Βασίλει-
ος σήμερον, ἡμέρα ἑορτῆς του, ἀνάμεσά μας. 
Καὶ αὐτό τό γεγονός νά τό ἀξιοποιήσωμεν 
πνευματικῶς καί καθὼς θά προσκυνοῦμεν τό 
Ἅγιον Λείψανον, αἰσθανθεῖτε τήν εὐωδίαν τήν 
ἄρρητον. Εἶναι ἡ εὐωδία τῆς χάριτος, εἶναι ἡ 
εὐωδία τῆς ἀφθαρσίας, εἶναι ἡ εὐωδία ἡ ὁποία 
φανερώνει τό μυστήριον τῆς καινῆς κτίσεως, 
εἶναι ἕνα σημάδι τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, εἶναι 
μία εὐλογία ξεχωριστή γιά ὅλους μας. Καί νά 
προσέξωμεν μίαν λεπτομέρειαν, ἀδελφοί μου. 
Τάς ἡμέρας πού ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει 
μεγάλες γιορτές ἔρχεται καί ὁ διάβολος καί 
στήνει μεγάλα πανηγύρια. Ὅλες τίς μεγάλες 
ἡμέρες φροντίζει νά ἀποπροσανατολίζῃ τόν 
ἄνθρωπον καί ἐνῶ τό αἴτιον τῶν πανηγύρε-
ων μας εἶναι πνευματικόν, χάνομεν τήν οὐσίαν 
καί τό περιεχόμενον τῆς πανηγύρεως καί μέ-
νουμε εἰς τό περίβλημα. Χάνομεν δηλαδὴ τόν 

καρπόν καί μένομεν μέ τά φλούδια, διότι καί 
τά γλέντια καί οί εορτές καί τά τραγούδια καί 
ὅλα αὐτὰ τά σχήματα τῆς ἐξωτερικῆς χαρᾶς 
καί πανηγύρεως εἶναι τό περίβλημα, εἶναι τά 
φλούδια γύρω ἀπό ἕναν καρπὸ καί ὁ καρπὸς 
εἶναι τό γεγονός. Τό γεγονὸς εἶναι ἡ Γέννησις 
τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἡ σάρκωσις τοῦ Λόγου, 
εἶναι ἡ περιτομὴ τοῦ Κυρίου κατά σάρκα, εἶναι 
ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Αὐτές οί εορτές 
ὅμως ἔχουν περιεχόμενον, ἔχουν οὐσίαν καί 
πρέπει νά χαροῦμεν καί νά ἀπολαύσωμεν τά 
ἀγαθά πού ὁ Θεὸς μᾶς χαρίζει, ἔχοντας ὅλοι 
μέσα μας, τό αἴτιον τῆς χαρᾶς καί τήν πηγὴν 
τῆς ἀληθινῆς χαρᾶς, πού εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός. Εὔχομαι, λοιπόν, μέ ὅλην μου τήν ψυχήν 
καί μέ ὅλην μου τήν ἀγάπην, ὁ Κύριος ἡμῶν 
Ἰησοῦς Χριστός, ό Σωτήρας καί Λυτρωτῆς τοῦ 
κόσμου, νά ἔρθῃ εἰς τήν ζωὴν τοῦ καθενὸς 
προσωπικῶς καί νά γίνῃ ὁ προσωπικὸς σωτήρ 
τοῦ καθενός, γιατὶ εἶναι ό Σωτήρας μας. Ἀπὸ 
μᾶς ἐξαρτᾶται νά Τόν δεχθοῦμε. Ὑπάρχει μία 
ὡραία εἰκώνα, ὅπου στέκεται ὁ Κύριος καί 
χτυπάει τήν θύραν τῆς ψυχῆς: «ἰδού ἕστηκα 
ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω». Στέκεται ἔξω ἀπό 
τήν πόρταν τῆς καρδίας μας ὁ Χριστός καί 
χτυπά τήν πόρταν καί ὅλοι ξερετε ὅτι αὐτή 
ἡ πόρτα ἔχει τό χερούλι ἀπό μέσα. Δηλαδὴ 
ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται ἄν θὰ Του ἀνοίξομεν, 
ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται ἄν θά Τόν δεχθοῦμεν 
καί αὐτό εἶναι τό μεγαλεῖον τῆς ἀγάπης Τοῦ, 
πού φανερώνεται μέσα ἀπό τήν ἐλευθερίαν, 
μέ τήν ὁποίαν μάς ἐπροίκισε, δίνοντάς μας 
ὅλας τίς δωρεές καί ὅλα τά ἀγαθά. Εὔχομαι, 
λοιπόν, ὁ καθένας μας νά ἀνοίξῃ τὴν πόρ-
ταν τῆς ψυχῆς του καί νά βάλομεν ὅλοι μέσα 
εἰς τήν ζωὴν μας τόν Ἰησοῦν Χριστόν. Γιατί 
μόνον ὁ Ἰησοῦς μπορεῖ νά ἀλλάξῃ τήν ζωήν 
μας, μόνο ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς μπορεῖ νά δώσῃ 
νόημα μέ προοπτικήν, μόνον ὁ Ἰησοῦς πα-
ραμένει ἀμετάκλητος εἰς τάς ὑποσχέσεις Του. 
Αὐτό που μᾶς ὑπόσχεται, μᾶς τό δίνει. Δέν 
ἀφίσταται τῆς ὑποσχέσεώς Του, δέν ἀφίσταται 
τῆς Διαθήκης Του. Λοιπὸν, ἡ Διαθήκη Του 
εἶναι σφραγισμένη μέ τὸ αἷμα Του, καί τό 
πρῶτο αἷμα, τό ἔχει προσφέρει ὁ Κύριός μας 
μέ τήν σημερινὴν τελετήν, τής Περιτομής, γιά 
νά μᾶς ἀπαλλάξῃ ὅλους μας ἀπό τήν φθορὰν 
τῶν παθῶν καί ποικίλων ἄλλων ἀδυναμιῶν 
μας. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
καί ἡ εὐλογία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, νά 
εἶναι πλούσια εἰς τήν ζωὴν ὅλων μας, εἰς τήν 
ζωήν τοῦ τόπου μας καί τής πατρίδος μας.
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Τόμους πολλούς καί μεγά-
λους θά μπορούσαν νά συ-
ναποτελέσουν τά ὄσα στόν 
ὁρίζοντα τοῦ παρελθόντος 
εἰπώθηκαν καί γράφηκαν καί 
ἀπό ἁπλούστερους, ἀλλά 
καί ἀπό ἄνδρες σοφούς καί 
ἐπιστήμονες, γιά τούς ὄντως 
τρισμέγιστους ἁγίους, διδα-
σκάλους καί πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας μας, τούς Τρεῖς 
Ἱεράρχες, τό Μέγα Βασίλειο, 
το Γρηγόριο Θεολόγο, τον 
Ἰωάννη Χρυσόστομο. Καί θά 
ἦταν τόσα πολλά αὐτά πού θά 
μποροῦσαν ἀκόμη νά γραφοῦν 
καί νά εἰπωθούν γιά τά φω-
τεινά πρόσωπά τους, καθώς 
αὐτοί στάθηκαν «θείου φωτός 
δοχεῖα», ἀλλά καί «ἀστέρες 
πολύφωτοι τοῦ νοητοῦ στερώ-
ματος», τῆς χορείας τῶν ἁγίων, ὤστε οἱ πα-
λαιοί τόμοι θά φαίνοταν πολύ ὀλίγοι στους 
νέους πλουτισμούς (ἐπιστημονικούς, θεολο-
γικούς, πνεμαυτικούς καί ήθικούς) πού ἔχει 
χαρίσει ἡ πολυσύνθετη μεγαλωσύνη τους. 

Τό μικρό, λοιπόν, τοῦτο κείμενο, ὡς ἀπλό 
καί ταπεινό ἄρτυμα λόγου, δέν μπορεῖ παρά 
νά διακοσμήσει σεμνά τή σεπτή τους μνήμη 
καί, μή προκρίνοντας τίς ἱστορικές, φιλο-
σοφικές, θεολογικές καί γενικά θεωρητικές 
ἀναφορές σ’ αὐτές, νά σταθεῖ σέ τρία, ὅπως 
οἱ τρεῖς ἐκεῖνοι πατέρες, σημαντικά χαρα-
κτηριστικά τῆς ζωῆς τους.

Ὑπῆρξαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες στό βάθος τοῦ 
χρόνου, ἀλλά καί παραμένουν στήν τιμή καί 
τή μνήμη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ Ἅγιοι, 
Διδάσκαλοι, καί Πατέρες. Χαρακτηριστικά με 
διαχρονική ἀξία, γιατί δέν ἀναφέρονται μόνο 
σέ κείνους καί τήν ἐποχή καί ἰδιαίτερα στό 
σύγχρονο κόσμο. Σε ἕνα κόσμο δηλαδή, πού 
εἶναι περισσότερο ἀπό προφανές ὅτι παρα-
παίει ἀνάμεσα στίς ἀξίες πού ἀπαρνιέται καί 
στίς ἀπαξίες πού ἐγκολπώνεται, ἀνάμεσα 

στήν ἁγιότητα πού περιγελάει καί στήν 
ἁμαρτία πού θάλπει, ἀνάμεσα στή νουθεσία 
πού ἀπορρίπτει καί στήν ἔνοχή σιωπή πού 
προκρίνε, ἀνάμεσα στίς εὐλογημένες γονικές 
εὐθήνες, πού ἐξαιτίας τοῦ κόπου τους τίς 
παραμελεῖ, καί στήν ἀδιαφορία, τήν ἀμέλεια 
καί τήν ἀναπαυτική ζωή πού προτιμᾶ.

Ἦταν λοιπόν Ἅγιοι. Δηλαδή ἄνθρωποι τῆς 
ἀσκήσεως, τῆς ἐγκράτειας, τῆς προσευχῆς, 
τῆς νηστείας, τῆς καθαρότητας. Ἄνθρωποι 
στούς ὀποίους ὁ βίος συμπορευόταν μέ τό 
λόγο καί ὁ λόγος μέ τή ζωή. Οἱ θεωρητι-
κές ἀποτυπώσεις τῶν συγγραμμάτων τους 
δέν ἦταν ἄλλο παρά ἡ καταγραφή τῶν βι-
ωμάτων καί τῶν ἐμπειριῶν τῆς θείας ζωῆς 
τους καί τοῦ ἀτίμητου παραδείγματός τους. 
Ἀγωνιστές μέχρι τό τέλος. Ὄχι τρομοκρατη-
μένοι ὀσφυοκάμπτες ἤ ταλαίπωροι κόλακες 
μπροστά στούς ἰσχυρούς τῆς γῆς ἤ στην 
ἁμαρτία καί τή διαφθορά τῆς ἐποχῆς τους. 
Δηλαδή ἥρωες τῆς θεωρίας καί τῆς πράξης, 
τῶν λόγων καί τῆς ζωῆς. Πρότυπα αἰώνια 
καί παραδείγματα ἀξεπέραστα, ἰδιαίτερα γιά 
τούς σημερινούς δασκάλους καί γιά τούς 

 Οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχες
(30 Ἰανουαρίου) ἀρχιμ. Νικοδήμου Σκρέττα

Ἐπίκ.  Καθηγητοῦ  Θεολογικῆς Σχολῆς  τοῦ  Α.Π.Θ.
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σημερινούς γονιούς. Ὄχι τόσο στή θεω-
ρία, ὅσο στήν πράξη. Ὄχι τόσο γιά τό πῶς 
εἶναι ἀνάγκη νά σκεφτόμαστε,ἀλλά γιά τό 
πῶς εἶναι ἀνάγκη νά ζοῦμε δίπλα στά παι-
διά μας. Τελικά γιά τό πῶς θά μπορέσου-
με νά σταθοῦμε γι΄ αὐτά γνήσια πρότυπα 
καί ἀληθινά ὑποδείγματα. Συμπορευτές 
καί ὄχι ἐπιτιμητές, συνοδοιπόροι καί ὄχι 
ἀποπροσανατολιστές, συμβοηθοί καί ὄχι 
μόνον ἀπαιτητές, ἄνθρωποι ὁλοκληρωμένοι 
καί σοφοί καί συνετοί, πού θα καταννοοῦν 
στοχεύοντας στίς ἄριστες λύσεις, καί ὄχι 
ἄνθρωποι τυχόν μικρόψυχοι καί ὀλιγόθυμοι 
πού οἱ ἴδιοι θά τά δημιουργούν ἥ θά τά 
ἐπιτείνουν.

Ἦταν καί Διδάσκαλοι οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, 
οἱ τιμώμενοι ἀκόμη ἐπισήμως ὡς προστάτες 
ἀπό τήν Παιδεία τῆς Πατρίδας μας. Δηλα-
δή ἦταν ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων καί τῆς 
παιδείας, ὄχι τόσο μέ τήν εἰδική ἔννοια τῆς 
ἐκπαιδεύσεως, ἀλλά μέ τή γενική ἔννοια τῆς 
ἀγωγῆς καί τῆς παιδαγωγίας και ὅλων τῶν 
ἀνθρώπων, μά ἰδιαίτερα τῶν νέων και τῶν 
παιδιῶν. Ἦ ἐκείνοι, δηλαδή, ὅ,τι θα ΄πρεπε 
νά εἴμαστε καί μεῖς σήμερα, εἴτε ὡς δάσκα-
λοι εἴτε ὡς γονεῖς, εἵτε ὡς παιδαγωγοί μέ τό 
εὐρήτερο καί γενικότερο περιεχόμενο του.

Πλήν ὅμως τοῦτο τό δεύτερο χαρα-
κτηριστηκό εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένο 
μέ τό πρώτο. Ὅταν δέν ὑπάρχει ἠθικός 
βίος, δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει γνήσιος καί 
ἁνυπόκριτος ἠθικός λόγος. Ὅταν λείπει τό 
παράδειγμα τῆς ζωῆς, τά λόγια, ὅσο ὡραῖα 
καί ἐντυπωσιακά κι ἄν εἶναι, καταντοῦν 
ἐνοχλητικά ἕως καί γελοῖα, ἀκόμη καί σ’ 
αὐτά τά μικρά μας παιδιά. Διότι, ἐνῶ ἐμεῖς 
πολλές φορές τά ἀγνοοῦμε ἐξαιτίας τῆς 
ὑποτιθέμενης ἀνωριμότητάς τους, ἐκεῖνα  
κατέχουν ἀπό τό Θεό ὡς δώρημα τό πιό 
εὐαίσθητο πνευματικό αἰσθητήριο, γιά νά 
διακρίνουν τό ἀληθινό ἀπό τό ψεύτικο, τό 
γνήσιο ἀπό τό νόθο, τό αὐθεντικό ἀπό τό 
κίβδηλο, τό χρυσάφι ἀπό τό κάρβουνο, τήν 
τιμιότητα ἀπό τήν ὑπόκριση.

Τέλος οἱ μακαριστοί Ἱεράρχες ἦταν καί 
Πατέρες. Πνευματικοί πατέρες τοῦ ποιμνή-
νιου τους. Ἀκάματοι ἐργάτες στόν ἀμπελώνα 
τῆς κοινωνίας. Ποιμένες χαρισματικοί καί 
ὄχι μισθωτοί βοσκοί πού ἐγκαταλείπουν 
τήν ποίμνη στό πρῶτο φόβητρο τοῦ ὅποίου 

λύκου. Πατέρες πού χαίρονται πνευματι-
κά τήν πρόοδο καί τήν ἀγάπη τῶν παιδιῶν 
τους μά τήν ἴδια στιγμή σήκωναν μέχρι θα-
νάτου τίς εὐθύνες, τούς κόπους, τίς θυσί-
ες, τίς ταλαιπωρίες καί τά προβλήματα πού 
συνακολουθοῦν τή γενική ἰδιότητα.

Αἰώνια παραδείγματα τοῦ ἄφθαρτου 
ἤθους καί τοῦ ταπεινοῦ ἀρχοντικοῦ τρόπου 
τῆς Ὀρθοδοξίας γιά τούς γονεῖς ὅλων τῶν 
ἐποχῶν. Τούς πατεράδες καί τίς μανάδες 
πού συνεχίζουν μέσα στόν κόσμο τοῦτο τό 
μυστήριο τοῦ δημιουργικοῦ ἔργου τοῦ Θεοῦ. 
Ἔργο ζωῆς πού ὁλοκληρώνεται μέ τή χαρι-
σματική συνδημιουργία τους ὄχι μόνο γεν-
νώντας παιδιά, ἀλλά καί ἀνασταίνοντάς τα 
σωματικά, πνευματικά, γνωστικά καί ἠθικά.

Τούτη τήν ἰδιότητα τοῦ ἁγίου καί ἠθικοῦ 
ἀνθρώπου.

Τούτη τήν ἰδιότητα τοῦ παιδαγωγοῦ, μέ 
τήν εἰδική καί γενική ἔννοια τοῦ ὅρου.

Τούτη τήν ίδιότητα τοῦ γονιοῦ, τοῦ Πα-
τέρα καί τῆς Μάνας τῶν παιδιῶν μας, εἶναι 
ἀνάγκη ἀδήριτη νά τίς ἀναλογιστοῦμε σήμε-
ρα τίμια καί ταπεινά μπροστά στόν καθρέ-
φτη τῆς ταπεινῆς μεγαλωσύνης τῶν τριῶν 
ἁγίων, διδασκάλων καί πατέρων μας, γιατί 
τούτη ἡ ταπεινή, ἡ φωτεινή καί δημιουργική 
τιμιότητά μας δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι ἡ 
πιό γνήσια καί ἡ πιό μεγάλη τιμή τῆς μνή-
μης τους καί τῆς ἁγιωσύνης τους.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες,  
 Τοιχογραφία στήν αἴθουσα τελετῶν τῆς 

Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς.
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Ἡ προσευχή εἶναι βαθειά ριζωμένη στίς ψυχές τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν ἀρχή, μετά τήν ἔξωση 
τῶν Πρωτοπλάστων ἀπό τόν Παράδεισο, γιατί ἔγινε ἀνάγκη τῆς ἀδύναμης καί ταλαίπωρης φύσης τοῦ 
ἀνθρώπου. Ἀνοίγοντας τήν Ἁγία Γραφή, ἀπό τό πρῶτο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, θά συναντήσου-
με τήν προσευχή σύντροφο τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Ἀβραάμ καί ὅλοι οἱ Πατριάρχες, ὁ Μωϋσῆς, ὁ 
Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ, στηρίζονταν στήν προσευχή.

Κάποιος πού μελετᾶ τή Γραφή διαπιστώνει ὅτι ἡ προσευχή ἦταν τό πλέον πρόσφορο ὅπλο στά χέρια 
τῶν ἀνθρώπων τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ. Ἡ προσευχή ἦταν καταφύγιο σωτηρίας σέ στιγμές θλίψεων, ἀλλά 
καί σέ στιγμές χαρᾶς καί εὐφροσύνης αἰτία δοξολογίας. Καμιά τελετή, κανένα ἔργο δέ γινόταν, ἄν δέν 
προηγεῖτο κάποια προσευχή. Αὐτό βέβαια τό υἱοθέτησε καί ἡ Ἐκκλησία μας καί, ὅπως βλέπουμε στό 
Εὐχολόγιο ὑπάρχουν εὐχές–προσευχές γιά κάθε περίσταση. 

Ἄς δοῦμε, λοιπόν, κάποια παραδείγματα πρῶτα ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη. Μέ τήν προσευχή ὁ Ἰσαάκ 
ἔλυσε τήν στείρωση τῆς γυναίκας του Ρεβέκκας (Γέν. 25,21). Μέ τήν προσευχή του ὁ Μωϋσῆς πολλές 
φορές ἔσωσε τό λαό του ἀπό ἀμέτρητους κινδύνους; Στόν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ ἀναφέρεται ὅτι μέχρι καί 
ὁ ἥλιος σταμάτησε καί παρατάθηκε ἡ ἡμέρα, γιά νά νικηθοῦν οἱ ἐχθροί (Ἰησοῦς Ναυῆ 10, 12-13). Ὁ 
βασιλιάς Ἐζεκίας πέφτει ἄρρωστος «ἕως θανάτου» καί τόν πληροφορεῖ ὁ προφήτης Ἠσαΐας ὅτι θά 
πεθάνει. Ἀμέσως ἀρχίζει προσευχή μετά δακρύων καί ὁ Κύριος τόν ἀκούει καί τοῦ ἀπαντᾶ: «Ἤκουσα 
τῆς προσευχῆς σου, εἶδον τά δάκρυά σου, ἰδού ἐγώ ἰάσομαί σε... καί προσθήσω ἐπί τάς ἡμέρας σου 
πεντεκαίδεκα ἔτη...». (Δ΄Βασ. 20,1-6). Ἡ βασίλισσα Ἐσθήρ μέ τήν προσευχή της ἔσωσε τόν Ἰουδαϊκό 
λαό ἀπό τή σφαγή (Ἐσθήρ 5, 1). Ὁ προφήτης Δανιήλ, ὅπως ἀναφέρεται στό ὁμώνυμο βιβλίο του, μέ τήν 
προσευχή του  γνώρισε μέ ἀποκάλυψη Θεοῦ τόν χρόνο ἐρχομοῦ τοῦ Μεσσία καί τό τέλος τοῦ κόσμου. 
Ὁ Βασιλιάς Δαυΐδ ἔγινε συνώνυμος μέ τήν προσευχή. Ὅλοι γνωρίζουμε τό «Ψαλτήρι τοῦ Δαυΐδ». Μήπως 
καί ἡ Παναγία μας δέν εἶναι καρπός προσευχῆς τῶν ἀτέκνων γονέων της, τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννας;

Στήν Καινή Διαθήκη ἡ προσευχή εἶναι τό θεμέλιο πού στηρίζει τό πνευματικό οἰκοδόμημα τῆς 
πνευματικῆς ζωῆς τῶν μαθητῶν τοῦ Ναζωραίου. Εἶναι ἡ δύναμη τῆς  πνευματικῆς προόδου καί σωτη-
ρίας. 

Στήν ἐποχή τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἡ προσευχή λαμβάνει ἄλλη διάσταση. Ἐνῶ στήν Παλαιά Διαθήκη 
ἡ προσευχή περιοριζόταν μόνο στούς οἰκείους καί ὁμοεθνεῖς, τώρα διευρύνεται καί συμπεριλαμβάνει καί 
τούς ἐχθρούς ἀκόμα: «προσεύχεσθε ὑπέρ τῶν ἐπηρειαζόντων ὑμᾶς».Τή διάσταση αὐτή ἔδωσε ὁ ἴδιος ὁ 
Θεάνθρωπος Ἰησοῦς μέ τό λόγο Του καί τό παράδειγμά Του. Μέ τήν προτροπή «αἰτεῖτε, καί δοθήσεται 
ὑμῖν, ζητεῖτε καί εὑρήσετε, κρούετε, καί ἀνοιγήσεται ὑμῖν» (Λουκ. 11,9) τήν προσευχή ἐννοοῦσε. Στούς 
μαθητές Του ἔλεγε νά ἀγρυπνοῦν καί νά προσεύχονται (Μάρκ.13, 33). 

Δέν ἀρκέσθηκε ὁ Κύριος μόνο στό νά συμβουλεύει γιά προσευχή, ἀλλά πρῶτος Αὐτός προσευχόταν 
«ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ Θεοῦ»(Λουκ. 6, 12). Εἶναι δέ χαρακτηριστική ἡ «Ἀρχιερατική 
προσευχή Του» πού ἀναφέρει ὁ Ἐὐαγγελιστής Ἰωάννης.  Καί πρέπει νά ἐπιμένουμε λέγει στήν προσευχή 
μας καί γιά τοῦτο εἶπε καί τήν παραβολή τοῦ «ἄδικου κριτή καί τῆς ἀδικουμένης χήρας» (Λουκ. 18,1-
8). Γιά νά μᾶς ἐνθαρρύνει, μᾶς βεβαιώνει ὅτι «πάντα ὅσα ἐάν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, 
λήψεσθε». (Ματθ. 21,22).

 Μετά τήν Ἀνάληψή Του στούς οὐρανούς, ἡ προσευχή ἔγινε ἀχώριστος σύντροφος τῶν  μαθητῶν Του, 
ὅπως μαρτυρεῖ ὁ Λουκᾶς, «ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδόν τῇ προσευχῇ καί τῇ δεήσει». (Πράξ. 
1,14).

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μέ τή σειρά του ἀπευθυνόμενος συμβουλεύει τούς χριστιανούς τῆς Ρώμης νά 
προσκαρτεροῦν στίς προσευχές, «τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες» (Ρωμ. 12,12.) Καί ὁ Ἀπόστολος Πέ-
τρος τό ἴδιο κάνει: «νήψατε εἰς τάς προσευχάς» (Α΄Πέτρου 4,7).

Ὅλα ὅσα δίδαξε ὁ Κύριος καί οἱ Ἀπόστολοι τά παρέλαβε καί τά ἐφαρμόζει ἡ Ἐκκλησία, μέ τίς διά-
φορες Ἱερές της Ἀκολουθίες.

Μεγάλη εἶναι καί ἡ συμβολή ἐκείνων τῶν παλαιῶν Ἀσκητῶν τῆς ἐρήμου στή διάδοση καί χρήση τῆς 
προσευχῆς στόν πιστό λαό τοῦ Κυρίου. Καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μέ τίς προσευχές πού συνέταξαν, 
βοήθησαν τά μέγιστα στό νά  γίνει ἀνάγκη ἡ προσευχή.

Συμπερασματικά, πρέπει κάθε χριστιανός, ἄν θέλει νά προοδεύει πνευματικά στή ζωή του καί νά ἔχει 
τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου, θά πρέπει νά μάθει νά προσεύχεται σωστά καί συχνά. Ἡ συνεχής μνήμη τοῦ 
Θεοῦ στό νοῦ μας  ἁγιάζει τόν ἄνθρωπο καί τόν  θωρακίζει στίς προσβολές τοῦ πονηροῦ. Οἱ ὠφέλειες 
ἀπό τήν προσευχή εἶναι μέγιστες. Ἀπό αὐτήν λαμβάνουμε πλοῦτο ἀδιάφθορο καί σωτηριώδη.

Ἡ προσευχή 
στήν Ἁγία Γραφή Πρωτοπρ. Ἀναστασίου Παρούτογλου

Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου 
   Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
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Πρωτοπρ. 
Ἀθανασίου Κατζιγκᾶ

Πολλοί χριστιανοί μας διερωτῶνται πότε πρέ-
πει νά κάθονται καί πότε νά εἶναι ὄρθιοι στόν 
ἱερό Ναό. Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νά κάθο-
νται, ὅταν δέν πρέπει ἤ νά στέκονται ὄρθιοι χω-
ρίς λόγο. 

Στούς Ναούς μας βέβαια ὑπάρχουν μερικά κα-
θίσματα, τά ὁποῖα ὅμως δέν φθάνουν γιά ὅλους 
τούς ἐκκλησιαζομένους. Κι αὐτό ὄχι γιατί δέν 
ὑπάρχουν χρήματα γιά τήν προμήθεια καί ἄλλων 
καθισμάτων, ἀλλά γιατί ὁ χῶρος τῶν Ναῶν μας 
εἶναι σχετικά μικρός, καί μέ τήν τοποθέτηση κα-
θισμάτων μειώνεται ἡ χωρητικότητά τους.

Ἔτσι, γιά νά χωροῦν περισσότεροι ἄνθρωποι 
μέσα στούς Ναούς μας, ἀφήνεται ἕνα μεγάλο 
τμῆμα τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου χωρίς καθίσματα.

Κατ’ ἀρχήν θά πρέπει νά τονίσουμε ὅτι στή 
θεία Λατρεία κατά προτίμηση πρέπει νά εἴμαστε 
ὄρθιοι. Ἑπομένως κατά τή διάρκεια τοῦ Μυστη-
ρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας, οἱ πιστοί πρέπει νά 

παραμένουν ἀπό τήν ἀρχή μέχρι τήν Ἀπόλυση ὄρθιοι, ὅταν καί ὅσοι μποροῦν.
Ἡ κούραση εἶναι βέβαια πρόβλημα, ἀλλά, ὅταν ὑπάρχει ἀνάλογη διάθεση, σιγά-σιγά, μέ τή 

βοήθεια τοῦ Θεοῦ γίνεται ἄσκηση. Οἱ πιστοί πού ἀποφασίζουν νά ὑποστοῦν αὐτόν τόν κόπο, 
γιά χάρη τοῦ Θεοῦ, ἔχουν περισσότερες εὐλογίες.

Θά δώσουμε, λοιπόν, μερικές γενικές ὁδηγίες, πού δίνουν ἀπάντηση στό θέμα μας καί 
διαφωτίζουν ἀρκετά, ὥστε νά γνωρίζουμε ὅλοι μας πότε ἐπιτρέπεται νά καθίσουμε καί ὅτι 
ὑπάρχουν μερικές στιγμές τῆς θείας Λειτουργίας, πού ὅλοι πρέπει νά στέκονται ὄρθιοι. Οἱ 
στιγμές αὐτές εἶναι οἱ ἑξῆς, κατά σειρά:

1) Ἀπό τό Δοξαστικό τῶν Αἴνων καί κατά τή διάρκεια τῆς Δοξολογίας, εἴμαστε ὄρθιοι.
2) Στήν ἀρχή τῆς θείας Λειτουργίας, ὅταν ὁ Ἱερέας ἀπαγγέλλει τό «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία 

τοῦ Πατρός...», ὅλοι εἴμαστε ὄρθιοι καί στό ἄκουσμα τῶν τριῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος 
κάνουμε τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ μέ εὐλάβεια.

Κατόπιν μποροῦμε νά καθίσουμε. Ἐάν λειτουργεῖ ὁ Ἐπίσκοπος σηκωνόμαστε τή στιγμή πού 
στά «Εἰρηνικά» μνημονεύεται τό ὄνομά του, κάνοντας ὑπόκλιση. Αὐτό σέ ἔνδειξη σεβασμοῦ 
πρός τόν Ἐπίσκοπο καί γιά νά δεχθοῦμε τήν εὐλογία του πού μᾶς δίδει ἐκείνη τή στιγμή.

Θά πρέπει νά προσέξουμε τό πῶς καθόμαστε καί τό πῶς σηκωνόμαστε, γιατί τή στιγμή 
ἐκείνη δημιουργεῖται θόρυβος καί ἀταξία.

3) Ὅταν ψάλλονται τά Ἀντίφωνα, δηλ. τό «Ταῖς πρεσβίαις τῆς Θεοτόκου» καί τό «Σῶσον 
ἡμᾶς, Υἱέ Θεοῦ», εἴμαστε ὄρθιοι.

4) Ὄρθιοι εἴμαστε ὅταν ἀρχίζει ἡ μικρή Εἴσοδος μέ τή λιτάνευση τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου. 
Ἄλλωστε ὁ Διάκονος ἤ ὁ Ἱερέας θά δώσουν τό παράγγελμα «Σοφία Ὀρθοί.», δηλ. νά ἡ Σοφία 
τοῦ Θεοῦ, τό ἱερό Εὐαγγέλιο. Ὅλοι ὄρθιοι.

5) Καθόμαστε μετά τήν Εἴσοδο κατά τή διάρκεια πού ψάλλονται τά Ἀπολυτίκια.
6) Ὅταν ψάλλεται ὁ Τρισάγιος ὕμνος, εἴμαστε ὄρθιοι καί κάνουμε τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ 

μέ εὐλάβεια.
7) Καθόμαστε, ὅταν ἀπαγγέλλεται ὁ Ἀπόστολος.
8) Μετά τήν ἀπαγγελία τοῦ Ἀποστόλου σηκωνόμαστε καί παραμένουμε ὄρθιοι κατά τή 

Πότε εἴμαστε ὄρθιοι καί πότε καθόμαστε κατά 
τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας

Ζητήματα Λειτουργικής Ἀγωγῆς
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διάρκεια πού ψάλλεται τό «Ἀλληλουιάριο», μέχρι καί τό πέρας τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς. 
Ἄλλωστε αὐτό εἶναι καί τό παράγγελμα τοῦ Διακόνου «Σοφία ὀρθοί ἀκούσωμεν τοῦ Ἁγίου 
Εὐαγγελίου».

9) Ὅταν ἐκφωνοῦνται τά «Κατηχούμενα», εἴμαστε καθισμένοι, σηκωνόμαστε στίς δυό εὐχές 
τῶν πιστῶν.

10) Μέ τήν ἔναρξη τοῦ Χερουβικοῦ ὕμνου θά σηκωθοῦμε ὄρθιοι καί θά παραμείνουμε στήν 
ὀρθία θέση μέχρι νά τελειώσῃ ἡ Μεγάλη Εἴσοδος.

11) Ὄρθιοι εἴμαστε κάθε φορά πού ὁ Ἱερέας μᾶς θυμιάζει ἤ μᾶς εὐλογεῖ ἀπό τήν ὡραία 
Πύλη.

12) Κατά τή διάρκεια τῆς ἐκφωνήσεως τῶν «Πληρωτικῶν», ἔχουμε τή δυνατότητα νά κα-
θίσουμε. Θά σηκωθοῦμε, ὅμως, τή στιγμή πού ὁ Ἱερέας βγαίνει στήν ὡραία Πύλη λέγοντας τό 
«Εἰρήνη πᾶσι» καί θά παραμείνουμε ὄρθιοι, κατά τή διάρκεια τῆς ἀπαγγελίας τοῦ «Πιστεύω». 
Μετά ἀπ’ αὐτό συνεχῶς θά στεκόμαστε ὄρθιοι, διότι μέ τό παράγγελμα τοῦ Ἱερέα ἤ τοῦ Διακό-
νου «Στῶμεν καλῶς στῶμεν μετά φόβου» ἀρχίζει τό σημαντικότερο τμῆμα τῆς θείας Λειτουργί-
ας, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ἀναφορά, δηλ. ἡ εὐλογία τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου καί ἡ μεταβολή τους 
σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ. Θά παραμείνουμε ὄρθιοι, μέχρις ὅτου ὁ Ἱερέας, μετά τήν ψαλμωδία 
τοῦ «Ἄξιόν ἐστιν», βγεῖ στήν ὡραία Πύλη καί εὐλογήσει λέγοντας τό «Καί ἔσται τά ἐλέη τοῦ 
μεγάλου Θεοῦ».

13) Στή συνέχεια μποροῦμε νά καθήσουμε. Θά σηκωθοῦμε ὅμως, ὅταν θά ἀκούσουμε τό 
παράγγελμα γιά τήν ἀπαγγελία τοῦ «Πάτερ ἡμῶν» καί θά παραμείνουμε ὄρθιοι μέχρι τό «Πρό-
σχωμεν. Τά Ἅγια τοῖς ἁγίοις».

14) Τήν ὥρα πού ψάλλεται τό «Κοινωνικόν» καθόμαστε, ἀλλά μόλις θά ἐμφανιστεῖ ὁ Ἱερέας 
στήν ὡραία Πύλη, μέ τό ἅγιον Ποτήριον στά χέρια, καλώντας τούς πιστούς στή θεία Μετάληψη 
μέ τό «Μετά φόβου Θεοῦ», θά σηκωθοῦμε καί θά παραμείνουμε ὄρθιοι μέχρι τήν Ἀπόλυση τῆς 
θείας Λειτουργίας.

Εἶναι ἀλήθεια πώς δέν ὑπάρχουν εἰδικές διατάξεις πού καθορίζουν τό πότε κάθονται οἱ 
πιστοί. Αὐτό ρυθμιζόταν ἀπό τά διάφορα παραγγέλματα τοῦ Διακόνου ἤ τοῦ Ἱερέα σύμφωνα 
μέ τά ὁποῖα οἱ πιστοί κάθονταν, σηκώνονταν ἤ ἔκλιναν τά γόνατα.

Στά μοναστήρια ὑπάρχει ἕνα εἶδος ἄγραφου τυπικοῦ, πού καθορίζει πότε στέκονται καί 
πότε κάθονται οἱ πατέρες. Πότε κατεβαίνουν καί πότε ἀνεβαίνουν στά στασίδια τους. Πότε 
σκύβουν, πότε καλύπτουν καί πότε ἀποκαλύπτουν τήν κεφαλή.

Στίς Ἐνορίες τά πράγματα δέν εἶναι τόσο ἰδανικά, λόγῳ τῆς ἀνομοιομορφίας τοῦ 
ἐκκλησιάσματος ἤ τῆς λειτουργικῆς ἀγωγῆς, ἡ ὁποία δυστυχῶς σπανίζει.

Στό β΄ βιβλίο τῶν «Ἀποστολικῶν Διαταγῶν» ἔχουμε μία λεπτομερή περιγραφή τῶν 
λειτουργικῶν συνάξεων, ὅπως αὐτές τελοῦνταν στήν Ἀντιόχεια κατά τό τέλος τοῦ δ΄ αἰώνα. 
Σχετικά μέ τό θέμα μας ἀναφέρονται τά ἑξῆς:

«Καθελέσθω τό πρεσβυτέριον, εἰς τό ἕτερον μέρος οἱ λαϊκοί καθελέσθωσαν μετά πάσης 
ἡσυχίας καί εὐταξίας, καί αἱ γυναῖκες κεχωρισμένως καί αὐταί καθελέσθωσαν, σιωπήν ἄγουσαι, 
καί ὅταν ἀναγινωσκόμενον ᾖ τό Εὐαγγέλιον πάντες οἱ Πρεσβύτεροι καί Διάκονοι καί πᾶς ὁ λαός 
στηκέτωσαν μετά πολλῆς ἡσυχίας, οἱ μέν νεώτεροι ἰδίᾳ καθελέσθωσαν, ἐάν ᾖ τόπος, εἰ δέ μή 
στηκέτωσαν ὀρθοί. Οἱ δέ τῇ ἡλικίᾳ προβεβηκότες καθελέσθωσαν ἐν τάξει. Τά δέ παιδία ἑστῶτα 
προσλαμβανέσθω- σαν αὐτῶν οἱ πατέ-
ρες καί μητέρες. Αἱ παρθένοι δέ καί αἱ 
χῆραι καί πρεσβύτι- δες πρῶται πασῶν 
στηκέτωσαν ἤ καθε- λέσθωσαν. Καί μετά 
τοῦτο (τό κήρυγμα) συμφώνως ἅπαντες 
ἐ ξ α να σ τά ν τ ε ς . . . προσευξάσθωσαν 
τῷ Θεῷ. Μετά ταῦτα γενέσθω ἡ θυσία, 
ἑστῶτος παντός τοῦ λαοῦ καί προσευχο-
μένου ἡσύχως».
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Οἱ ἁγιογράφοι τῆς
 Θεσσαλονίκης καὶ τῆς ἐπαρχίας Λαγκαδᾶ

Τρύφωνος  Τσομπάνη
Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

Θέλοντας νά μελετήσῃ κανείς τήν ἱστορία τῆς 
Θεσσαλονίκης, αἰσθάνεται τό δέος πού νιώθει  ὁ 
κάθε πιστός μέσα στήν εὐχαριστιακή σύναξη, ὅπου 
τά πάντα εἶναι τόσο μεγάλα καί θαυμαστά πού 
τόν ξεπερνοῦν, κί αὐτός ἕνα μικρό ψυχίο μέσα στό 
ἅγιο δισκάριο, πού δέεται ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου 
ζωῆς καί σωτηρίας, ψελλίζοντας τό Κύριε ἐλέησον. 
Αἰσθάνεσαι τή σμικρότητά σου, ἐν τῇ μεγαλοσύνῃ 
σου.

Ἡ Θεσσαλονίκη, ἡ πόλη θρύλος, ὅπου ἡ Ρω-
μηοσύνη βάθυνε τίς ρίζες της, πλάτυνε τούς 
ὁρίζοντές της καί χάραξε σέ μετῶπες τ΄ὅνομά της. 
Ἡ συμβασιλεύουσα καί συνοδοιπόρος τοῦ Φαναρί-
ου, ὅπου «ἡ κάθε πέτρα της ψωμί, μέ τό σταυρό 
στή μέση», ὅπου εἶναι  «ταμιευμένη ἡ ἀνθοφορία 
τοῦ γένους» καί ἐμφωλεύει  σέ χώρους ἱερῆς  κα-
τάνυξης ἤ ἐκφέρεται σέ θησαυρίσματα τέχνης. 
Αὐτή ἡ πόλις πού ἀνασαίνει μέ τά μνημεία της 
καί λαμπρύνεται  «ἀπό τά φλέγοντα χρώματα τῶν 
νωπογραφιῶν της καί τῶν ψηφιδωτῶν τάς ἰαχές». 
Εἶναι ἡ πόλις πού ἔχει τή δική της συμμετοχή στό 
χρόνο τῆς ζωῆς μας. Ἡ πορεία της καί δική μας 
πορεία καί ἡ ἱστορία της μία λιτανεία ἀπό τό χθές  
στὀ νῦν και ἀεί. Καθώς ἀφήνεις τήν πορτάρα τοῦ 
Ἑπταπυργίου καί προσκυνᾶς στήν τῶν Βλατάδων 
Μονή, ξανοίγεται μπροστά σου, πορεία ἱστορική, 
ἔνδοξη, καί παρακαταθήκη ἱερή γιά ὅλους μας. Ἡ 
μονή Λατόμου, ὁ Ὀρφανός, ὁ Προφήτης Ἡλίας, 
ἡ ἁγία Αἰκατερίνη, οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, ὁ ἅγιος 
Παντελεήμων, ὁ ναΐσκος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ 
στήν Καμάρα, ἡ Παναγία τῶν Χαλκέων καί οἱ 
ἅγιοι Ἀπόστολοι, ὁ ἅγιος Δημήτριος, ὅπου χτυπᾶ, 
ἡ καρδιά τῆς πόλης, ἡ Ἀχειροποίητος καί ἡ ἁγία 
Σοφία καί τόσες ἄλλες ἐκκλησίες παλαιές καί νε-
ώτερες πού συνεχίζουν τή λειτουργία τοῦ Γένους. 
Κατοπτρισμοί ἀρρήτων διαιωνίζονται καί ὑπέροχοι 
ὕμνοι, ἐν ἀήχῳ φωνή, ἐκτινάζονται  ἀπ’ τούς 
αἰῶνες, μέσω τῆς τῶν εἰκόνων τέχνης.

Ἡ τέχνη στή Θεσσαλονίκη, κατά τή βυζαντι-
νή καί μεταβυζαντινή περίοδο, ἀποτελεί τήν πιό 
ἐπιτυχή καί γοητευτική ἐκδήλωση τῆς πολιτιστικῆς 
παραγωγῆς της καί εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς ὑψηλῆς 
καλλιτεχνικῆς φυσιογνωμίας της. Ἀπό τή ζωγραφι-
κή τῶν καμαρωτῶν καί κιβωτιόσχημων τάφων τοῦ 
3ου  καί 5ου αἰώνα, ἔχουμε τά πρώτα δείγματα τῆς 
καλλιτεχνικῆς παραγωγῆς τῆς πόλεως. Κι’ ὕστερα 
5ος καί 6ος αἰώνας καί συνέχεια, Ροτόντα, ἅγιος 
Δημήτριος, μονή Λατόμου, ἀποτελοῦν τούς λα-
μπρούς καί ἀδιάψευστους μάρτυρες τῆς ἐπίδοσης 
τῶν καλλιτεχνικῶν ἐργαστηρίων τῆς πόλης.

Ἄγνωστοι  οἱ πιό πολλοί  τεχνίτες καί μαΐστορες, 
ἔκαμαν τή ζωή τους προσευχή καί τέχνη, δάνεισαν 

στό Θεό τά χέρια τους καί κατέλειπαν ἀπόθεμα 
πίστης, ἤθους καί παντοτινῆς παρηγοριᾶς στούς 
«προσκυνούντας ἐν πίστει τό μυστήριον». Κι  ὅσο 
πιό ταπεινοί κι ἀνώνυμοι εἶναι οἱ ζωγράφοι της, 
τόσο πιό πολύ θαρρεῖς ἡ τέχνη πού ἄφησαν, εἶναι 
θαυμαστότερη καί πιό ὁνομαστή. Μιλάμε γιά τήν 
τέχνη τῆς Θεσσαλονίκης, τῆς Μακεδονίας, τῶν 
Βαλκανίων, πού χέρια Μακεδόνων καί Θεσσαλονι-
κέων ζωγράφων ἐτεχνούργησαν καί θεωροῦμε τήν 
τέχνη αὐτή σταθμό ἱστορικό. Στόν ἅγιο Δημήτριο 
μπορεῖ νά ἀποθαυμάσῃ κανείς ἔργα ἀπό τόν 8ο ὡς 
τόν 15ο αἰώνα καἰ στόν ἅγιο Εὐθύμιο τό χέρι  ἤ 
τήν πνοή τοῦ κυρ-Μανουήλ Πανσέληνου «τοῦ δί-
κην σελήνης λάμψαντος», πιό πάνω στόν ὅσιο Δα-
βίδ οἱ τοιχογραφίες ἀνταγωνίζονται τόν ψηφιδωτό 
διάκοσμο καί ἀποκαλύπτουν τή χάρη τοῦ προικι-
σμένου καλλιτέχνη. Ἀπό τόν 13ο ὡς τόν 15ο αἰώνα 
(1430) πού ἡ πόλη κυριεύεται ἀπό τούς Τούρ-
κους, ἡ Θεσσαλονίκη παρά τό ὅτι γίνεται κέντρο 
μεγάλων κοινωνικῶν καί θρησκευτικῶν ταραχῶν, 
ταυτόχρονα δημιουργεῖ μιά μεγάλη ἀναγεννησιακή 
κίνηση καί θά λέγαμε πώς σημειώνει τή μεγαλύ-
τερη ἀκμή της ἀπό φιλολογική καί καλλιτεχνική 
ἄποψη. Αὐτή τή συνοδοιπορία τῆς φιλολογικῆς 
καί καλλιτεχνικῆς δημιουργίας θά τή δοῦμε πολλές 
φορές μέσα σ’ αὐτή τή πόλη.

Ἡ περίοδος τῶν Παλαιολόγων ἀφήνει ἔντονα 
τά ἴχνη της στήν πόλη, ὁ ἅγ.Νικόλαος ὁ  Ὀρφανός, 
ἅγ.Παντελεήμων, Ταξιάρχες, ἅγιοι Ἀπόστολοι, 
ἀγία Αἰκατερίνη, ἱστοροῦνται ἀπό ἐπώνυμους καί 
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ἀνώνυμους καλλιτέχνες ἀπό ἐργαστήρια τῆς Θεσ-
σαλονίκης. Ἡ σχέση τῆς πόλης μέ τή Βασιλεύου-
σα στενή καί βαθειά μέσα στό χρόνο, ὅμως καί το 
Ἁγιονόρος  συχνά συγκοινωνεῖ  μέ τά ἐργαστήρια  
καί τά μνημεία τῆς πόλης. Ὁ Μιχαήλ καί Εὐτύχιος 
Ἀστραπᾶς, γόνοι ἔνδοξοι τῆς Θεσσαλονίκης, 
δημιουργοῦν ἐδῶ, στό Ἅγιο Ὄρος καί στή Με-
σαιωνική Σερβία, ἔργα ἀπαράμιλλης ὁμορφιᾶς. 
Στή Μονή Βλατάδων λίγο καιρό μετά τήν κοίμη-
ση τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἱστορεῖται 
τό Καθολικό καί ὡς σήμερα οἱ τοιχογραφίες του 
ἀποπνέουν ἡσυχασμό Παλαμικό, «ἔργο τοῦ λό-
γου καί τῆς χάριτος καἰ λίκνο τῶν ἁγιοπατερικῶν 
πνευμάτων πού διαιωνίζει μυστικές χοροστασί-
ες καί τοξεύει τήν καρτερούμενη Ἀνάσταση καί 
τοῦ Θεοῦ τό μέγα ἕλεος», καθώς τό θέλει ὁ ποιη-
τής τῆς Βασιλεύουσας. Ἱστορημένη λοιπόν ἡ ζωή 
καί ἡ ἀκμή τῆς πόλης, ἀπό γραφίδες καί πινέλα 
,πού λησμόνησαν «ἐν τῇ ταπεινώσει τους» καί τό 
ὅνομά τους ἀκόμα νά μνημονεύσουν καί ἦλθε χά-
ρις τῆς ἐκκλησίας καί ἀναγνώρισε «τῇ ταπεινώσει 
τά ὑψηλά  καί τῇ πτωχείᾳ τά πλούσια» καί πε-
ριδιαβαίνουμε σήμερα τήν πόλη διαβάζοντας τήν 
ἱστορία της πάνω στίς πέτρες καί τίς εἰκόνες τῶν 
ναῶν. Μετά τήν πτώση τῆς πόλης, ἡ ζωή δέ στα-
μάτησε βέβαια, οὔτε καί ἡ τέχνη. Ἱσως τήν περί-
οδο μετά τήν ἄλωση τῆς Βασιλίδος, τό Ἁγιονόρος 
κανοναρχεῖ στήν τέχνη  τῆς Μακεδονίας γενικότε-
ρα καί βέβαια ἐπηρεάζει καί τόν ἱστορικό καί καλ-
λιτεχνικό χῶρο τῆς περιοχῆς. Ἡ λεγόμενη Κρητική 
τέχνη κρατεῖ τά σκήπτρα στή μεταβυζαντινή πε-
ρίοδο καί ἡ ἐπιρροή τῆς Εὐρώπης ἀναγινώσκεται 
στίς εἰκόνες τῆς ἐποχῆς. Ἀπό τόν 17ο αἰώνα καί 
μετά τά ἐργαστήρια τῆς πόλης ἀνασυγκροτοῦντα, 
οἱ ἁγιορεῖτες ἄλλοτε γίνονται δάσκαλοι τῶν νέων 
ζωγράφων κι ἄλλοτε οἱ ἴδιοι ἀναλαμβάνουν ἔργα. 
Τόν 18ο αἰώνα κυριαρχοῦν στή Θεσσαλονίκη τά 
γνωστά ἐργαστήρια τῆς Κουλακιᾶς. Ὁ Ἀθανάσιος 
Μαργαρίτης, μαζί μέ τόν ἀδελφό του καί τόν πα-
τέρα του (1855), θά ἱστορήσουν πληθώρα ἔργων 
στήν Θεσσαλονίκη καί στήν ἐπαρχία Λαγκαδᾶ , ὁ 

Ἰωάννης Θεσσαλονικεύς (1865), ὁ Ἀριστοτέλης Νι-
κολάου ὁ Πελοπονήσιος(1851), ὁ ταπεινός Δημήτρι-
ος (1862), ὁ Δημήτριος Λάμπου ἐκ Κουλακιᾶς(1813) 
ἀφήνουν πλούσιο ἔργο στόν Λαγκαδᾶ, στό Δρυ-
μό, Λητή, Μελισσοχώρι, Ἄσσηρο, Σοχό καί σέ 
ἄλλους ναούς τῆς ἐπαρχίας Λαγκαδᾶ, ἀλλά καί 
σέ ὁλόκληρο τό νομό Θεσσαλονίκης ,ἀπό τό ἴδιο 
μέρος ὁ Δημήτριος Χατζησταμάτης (1865) καθώς 
καί Μαργαρίτης Λάμπου μαζί μέ τούς γιούς του, 
Ἀθανάσιο καί Σταυράκη, δραστηριοποιοῦνται 
ἐπίσης στόν εὐρύτερο χῶρο τῆς Θεσσαλονίκης 
καί τοῦ Λαγκαδᾶ. Ἀπό τήν Κουλακιᾶ ἔλκουν τό 
γένος τους καί ὁ Μητάκης Χατζησταμάτης (1877) 
καί ὁ Μιχαήλ Παπα-Κωνσταντίνου. Ὁ Ἰωάννης 
Ζωγράφου (1855) κατάγεται ἀπό τό Λιτόχωρο 
καί δραστηριοποιεῖται στή Θεσσαλονίκη καί στήν 
ἐπαρχία της, ὅπως καί Γεώργιος Ἰωάννου( ἱατρός 
ἐκ Σιατίστης 1869). Ἐδῶ ἀκόμη δραστηριοποιεῖται  
καί ὁ Ἱβηρίτης μοναχός Ἰάκωβος (1798), ὁ Στέφα-
νος Πανταζῆς ἐκ Βύσιανης Ἰωαννίνων (1845) καί 
ὁ ἐκ Σιατίστης Ἰωάννης καί ὁ γιός του Χριστό-
δουλος Ζωγράφου (1859), δραστηριοποιεῖται στή 
Θεσσαλονίκη, τό Κιλκίς, τήν περιοχή Λαγκαδᾶ καί 
τή Νιγρίτα καί μας ἀφήνει τίς εἰκόνες τῆς ἁγίας 
Νεομάρτυρος Κυράννης τῆς Ὀσσαῖας, στήν ἴδια 
περιοχή δραστηριοποιεῖται καί ὡς φωτογράφος 
ὁ Χριστόδουλος. Στή Λαοδηγήτρια θά προσκυνή-
σουμε τίς εἰκόνες τοῦ ἱερομονάχου Δαβίδ (1809), 
τοῦ Ἀποστόλου Βοδενιώτη καθώς καί τοῦ Μι-
χαήλ τοῦ Θεσσαλονικέως (18ος αι,). Ἔργα ὅλων 
αὐτῶν τῶν ζωγράφων προσκυνοῦμε συχνά στήν 
πόλη τῆς Θεσσαλονίκης, σέ ὅλο τό Νομό ἀλλά 
καί σέ ἄλλες Μακεδονικές πόλεις. Βέβαια, χωρίς 
νά προβαίνουμε σέ μία κριτική παρουσίαση τοῦ 
ἔργου τους-λόγῳ περιορισμένου χώρου-, πρέπει 
νά ποῦμε πώς αὐτό διακρίνεται ἀπό μία προσπά-
θεια νά ἀποδώσουν φυσιοκρατικά, λεπτομέρειες 
τῶν εἰκονιζομένων προσώπων, ὑπό τήν ἐπίδραση 
τῆς δυτικῆς ζωγραφικῆς, τῆς «νεορωσικῆς» 
ἁγιογραφικῆς σχολῆς ἀλλά καί τοῦ κινήματος τῆς 
Ναζαρινῆς ζωγραφικῆς, πού παρουσιάζεται στήν 
Ἑλλάδα ἀπό τήν βασιλεία τοῦ Ὄθωνα καί μετά. 
Ἀξίζει νά μελετήσῃ κανείς τούς προπλασμούς 
καί τούς χρωματικούς συνδυασμούς στά ρούχα 
καί στόν χῶρο πού περιβάλλει τίς μορφές. Τολ-
μηροί χρωματικοί συνδυασμοί, πλῆθος μορφῶν, 
ἀτέλειωτες γιρλάντες μέ λουλούδια, ἀνθοδέσμες 
καί μεμονωμένα ἄνθη, ἄφθονη χρήση τοῦ χρυσοῦ, 
ὄχι μόνο στόν κάμπο ἀλλά καί στά ἐνδύματα. Ὁλα 
αὐτά μέχρι τό 1920 περίπου. Ἀπό ̓κει καί πέρα 
ἡ Θεσσαλονίκη ξαναβρίσκει  πάλι τό Ἁγιονόρος 
καί βέβαια τούς μεγάλους δασκάλους τῆς τέχνης 
του, τόν Πανσέληνο καί τόν Θεοφάνη τόν Κρήτα, 
οἱ ὁποίοι κανοναρχοῦν στά ἑργαστήρια καί στούς 
χρωστῆρες τῆς Θεσσαλονίκης. Εἶναι σίγουρο πώς 
ἡ αὐλαία τῆς νέας καλλιτεχνικῆς ζωῆς τῆς πόλης 
ἀνοίγει μετά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ 1912. Βέβαια ἡ 
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βυζαντινή κληρονομιά τῆς πόλης, ἦταν πάντα πηγή 
ἔμπνευσης γιά τούς νέους δημιουργούς της, ἀλλά, 
ἡ ἀπελευθέρωση ἀπό τόν τουρκικό ζυγό, θαρρεῖς 
πώς ἔδωσε νέο ἀναπροσανατολισμό στήν τέχνη 
της. Τήν ἴδια ἐποχή πού στήν  Ἀθήνα  ἐμφανίζεται 
ἡ καλλιτεχνική γενιά τοῦ ’30, στή Θεσσαλονίκη 
ὑπάρχει μία παρόμοια κίνηση τόσο στό χῶρο τῆς 
λογοτεχνίας ὅσο καί τῆς ζωγραφικῆς. Ἄλλοι την 
εἶπαν «σχολή τῆς θεσσαλονίκης». Ὡστόσο ἐδῶ 
οἱ λογοτέχνες καί οἱ ζωγράφοι τῆς πόλης μας, 
ἔδρασαν πιό αὐτόνομα καί χωρίς ὁμοιογένεια στό 
λογοτεχνικό καί ζωγραφικό ὕφος. Ὀνόματα, ὅπως 
ὁ Δημήτριος Βιτσιώρης, ὁ Ρέγκος, ὁ Φωτάκης, ὁ 
Κεσσανλής, ὁ Πεντζίκης, ὁ Γιάννης Σβορώνος, ὁ 
Παραλής, ὁ Γ.Βαφόπουλος, ὁ Τατάκης, βρίσκουν 
κοινό τόπο τή Θεσσαλονίκη καί τό Ἁγιονόρος.

Ἀνάμεσά τους ξεχωρίζει ὁ Πολύκλειτος Ρέγγος 
(1903-1984), μία ἰδιαίτερα χαρισματική καλλιτεχνι-
κή προσωπικότητα. Σπουδαγμένος στήν Ἀθήνα 
καί στό Παρίσι, βρίσκει στό Ἅγιο Ὄρος τόν τόπο 
περισυλλογῆς καί ἀνασυγκρότησης. Σπουδάζοντας 
δίπλα στόν Νικόλαο Λύτρα καί βλέποντας καί τίς 
δραστηριότητες τῶν ἄλλων ὁμοτέχνών του, τῶν 
Ἀθηνῶν, Κ.Μαλέα καί Σ. Παπαλουκᾶ, ἀναλαμβάνει 
νά κάνῃ στή Θεσσαλονίκη, αὐτό πού ἔκανε ὁ Κό-
ντογλου μέ τούς μαθητές του στήν Ἀθήνα, δηλα-
δή νά ξαναστήσῃ τήν τέχνη τοῦ βυζαντίου καί τό 
πνεύμα της, στό κέντρο τῶν καλλιτεχνικῶν του 
ἀναζητήσεων. Τό 1927 ἐμφανίζεται μέ τήν πρώ-
τη ἔκθεσή του καί ἀποσπᾶ θετικότατες κριτικές. 
Πρέπει νά ποῦμε πώς τό κλίμα τῆς Θεσσαλονίκης 
τήν ἐποχή  ἐκείνη ἦταν θετικό σέ τέτοιου εἴδους 
ἀναζητήσεις, γιατί εἶχε προηγηθεῖ μία ἔκθεση τοῦ 
Γουναρόπουλου τό 1917 καί τοῦ Σ. Παπαλουκᾶ τό 
1924, ὁ δέ Κ.Μαλέας ἐργαζόταν στή Θεσσαλονί-
κη ὡς ἀρχιτέκτονας τοῦ Δήμου καί ὁ Κεσσανλῆς 
(1859-1931), ὁ Κωνσταντινουπολίτης, καλλιεργοῦσε 
τήν ἁγιογραφική τέχνη στήν πόλη μας. Τό ξεχω-
ριστό θέλγητρο πού ἀκτινοβολεῖ κάθε πέτρα τῆς 
Θεσσαλονίκης, αὐτές οἱ μυστικές φωνές πού 
ξεκινοῦν ἀπό τό βάθος τῶν βυζαντινῶν ὄρθρων, 
ἔχουν πάρει χρώμα, ἔχουν πάρει σχήμα, ἔχουν 
πάρει ἔκφραση στούς πίνακες τοῦ Πολύκλειτου 
Ρέγγου. Ἡ παράδοση τῆς βυζαντινῆς ζωγραφικῆς 
πέρασε μέσα ἀπό τήν ἀσκητική ἰδιοσυγκρασία τοῦ 
Ρέγγου. Ὁ φίλος του συγγραφέας Γιώργος Βαφό-
πουλος, γράφει πώς «ὁ Ρέγγος, πρίν ἀρχίσει νά 
ζωγραφίζῃ μία ἁγιογραφία, προσεύχεται καί νη-
στεύει, ὅπως ἔκαναν οἱ παλαιοί βυζαντινοί ζω-
γράφοι. Πίστευε πώς ἡ καλλιτεχνική δικαίωση 
ἔρχεται  σάν ἐπακόλουθο τῆς πνευματικῆς καί 
ἡθικῆς τελειώσεως». Ὁ Ρέγγος ἔπαιξε ἕναν καθο-
ριστικό ρόλο στήν τέχνη τῆς Θεσσαλονίκης γιά τά 
ἑπόμενα χρόνια, γιατί ἀρκετοί ζωγράφοι μαθήτευ-
σαν στήν τέχνη του. Ὁ Βιτσιώρης, συνομήλικος τοῦ 
Ρέγγου, στή σύντομη ζωή του ( πέθανε το 1945 σέ 
ἡλικία 45 ἐτῶν), παρά τό ὅτι ἀσχολήθηκε μέ τίς 

ἀντιακαδημιακές τάσεις τῆς ζωγραφικῆς, ἐν τού-
τοις ἄφησε καί εἰκονογραφικό ἔργο σέ ναούς τῆς 
Θεσσαλονίκης.

Τό 1912 γεννιέται στή Θεσσαλονίκη ὁ Γιάννης 
Κασσόλας, ὁ ὁποῖος κατ’ ἀρχήν ἀσχολήθηκε μέ θέ-
ματα τῆς ὑπαίθρου καί δίδαξε ζωγραφική στό Πει-
ραματικό σχολεῖο τῆς πόλης, στήνοντας παράλλη-
λα καί τό ἐργαστήριό του. Ὅμως, τό ἁγιογραφικό 
του ἔργο ὑπήρξε πλούσιο καί χαρακτηριστικό τοῦ 
καλλιτεχνικοῦ του ὕφους. Ἄξονας τῆς δουλειᾶς 
του τό φώς, ἐνῶ ἡ χρωματική ἑλευθερία  ἀσκεῖ 
εὐεργετική ἐπίδραση σέ ἕνα παραδοσιακό ὕφος. 
Μας ἄφησε τοιχογραφίες καί φορητές εἰκόνες, 
δούλευε μέ τήν τεχνική τῆς νωπογραφίας καί 
σώζεται ὁ Ναός τοῦ ἁγ.Δημητρίου Συκεῶν Θεσ-
σαλονίκης μέ τοιχογραφίες τοῦ ζωγράφου, ὅπως 
καί οἱ παλαιές φορητές εἰκόνες τοῦ τέμπλου τοῦ 
Ναοῦ κοιμήσεως Θεοτόκου Λαγκαδᾶ. Ὑπῆρχε δέ 
καί προσφορά-συμβόλαιο νά ἁγιογραφήσῃ μέ τήν 
τεχνική τῆς νωπογραφίας τόν Μητροπολιτικό ναό 
ἁγ.Παρασκευῆς-Λαγκαδᾶ, ὅμως λόγῳ τοῦ πολέμου 
τοῦ 1940 ἡ συνεργασία δέν εὐωδόθηκε.

Μία καλή εἰκόνα γιά τό ἔργο τῶν προαναφερο-
μένων ζωγράφων θά μποροῦσε κανείς νά ἀποκομίσῃ 
ἐπισκεπτόμενος τό «Μουσεῖο λειτουργικῆς παρά-
δοσης» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ Λητῆς 
καί Ρεντίνης, ἀλλά καί τούς μεταβυζαντινούς ναούς 
τῆς ἐπαρχίας Λαγκαδᾶ, ὅπου ἀπόκεινται ἀρκετά 
ἔργα τῶν ζωγράφων τοῦ περασμένου αἰώνα.

Ἡ ἀναφορά αὐτή στά ὀνόματα καί στό ἔργο τῶν 
ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων ζωγράφων τῆς περιοχῆς 
τῆς θεσσαλονίκης, ἄς θεωρηθῇ τό ἄναμμα ἑνός 
κεριοῦ στή μνήμη τους καί μία προσευχή στόν 
δημιουργό τῶν ἀπάντων: «ἁγίασον Κύριε τούς 
ἀγαπώντας τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου Σου».
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 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης
κ.κ. Ἰωάννης εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ξενοφῶντος-Ἁγίου Ὄρους

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, 
Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης, προσκεκλημένος 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος τοῦ Ἁγίου Ὄρους 
καὶ τοῦ Καθηγουμένου αὐτῆς, Πανοσιολογιωτά-
του Ἀρχιμ. π. Ἀλεξίου, προέστη τῆς Πανηγύρεως 
ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς συνάξεως τῆς θαυματουργοῦ 
εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγητρίας.

Εἰς τήν Ἱ. Πανήγυριν παρέστη καὶ ὁ Ἡγούμενος 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος, Πανοσιο-
λογιώτατος Ἀρχιμ. π. Γαβριήλ, πλῆθος πιστῶν, 
μοναχῶν καὶ Ἱερομονάχων ἐκ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, 
ὅπου ἐπεφυλάχθη θερμὴ ὑποδοχή. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. 

Ἰωάννης εἰς τήν ὁμιλίαν του μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐτόνισε 
ὅτι: «ἡ Παναγία μας διὰ τῆς ἱερᾶς Αὐτῆς εἰκόνος δει-
κνύει τὸν δρόμον ποὺ ὁδηγεῖ εἰς τήν σωτηρίαν καὶ αὐτὴ 
δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, 
ὁ ὁποῖος δύναται τὰ πάντα. Καὶ ὅταν εὑρισκώμεθα εἰς 
σημεῖον ἀδυναμίας, δεν ἔχομεν παρὰ νά καταφύγωμεν 
εἰς Ἐκεῖνον ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιτελέσῃ καὶ νὰ προσφέρῃ 
πλουσιοπάροχα ὅλα ἐκεῖνα πού στερούμεθα λόγῳ τῆς 
δικῆς μας ἀδυναμίας καὶ ἀνεπαρκείας».

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. 
Ἰωάννης συνεχάρη τὸν Καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ξενοφῶντος, Ἀρχιμ. π. Ἀλέξιον, διὰ τὸ κτητορικὸν καὶ 
ἀναστηλωτικὸν ἔργον που ἐπετέλεσε καὶ θὰ ἐπιτελεῖ 
εἰς τήν Ἱ. Μονήν. Κατόπιν, τοῦ εὐχήθηκε, ἐπὶ τῇ συ-
μπληρώσει 35ετίας ὡς Καθηγουμένου τῆς Ι. Μονῆς, 
ὑγιείαν ἀμετάπτωτον καὶ μακροημέρευσιν.



1919

Θυρανοίξια 
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου-Σοχοῦ

Τά Θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου 
ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, 
Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης εἰς τόν Σοχόν Θεσ-
σαλονίκης.

Τά Θυρανοίξια ἔλαβαν χώραν εἰς τό πλαίσιον τῶν 
ἑορτίων ἐκδηλώσεων πρός τιμήν τοῦ Μεγαλομάρτυ-
ρος Ἁγίου Δημητρίου εἰς τό ἱστορικόν σημεῖον, ὅπου 
παλαιότερα εὑρίσκετο ὁ ὁμώνυμος Ναός, τόν ὁποῖον 
οἱ Ὀθωμανοί εἶχαν μετατρέψει εἰς τζαμί.

Τό ἀναστηλωθέν παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Δημη-
τρίου εἶναι συνδεδεμένον μέ τήν λειτουργικήν ζωήν 
καί τήν ἱστορίαν τοῦ Σοχοῦ.

Εἰς τήν τελετήν παρέστησαν ἐκπρόσωποι τῆς 

τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως καί πλῆθος κόσμου. Μετά 
τήν τελετήν τοῦ ἁγιασμοῦ, ἐψάλη ἡ Ἀκολουθία τῆς 
Μεγάλης Ἑβδομάδος τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, κατά τό 
τυπικόν τοῦ Ἁγίου Συμεών, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσα-
λονίκης.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλησε ἐπικαίρως ἀπαντώντας 

εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ, π. Χρυσάφη Τσολάκη, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη 
εἰς τό ἱστορικόν τῆς ἀνεγέρσεως καί τῆς συντηρή-
σεως τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου, εὐχαριστήσας τήν 
τοπικήν αὐτοδιοίκησιν καί ὅλους ἐκείνους πού 
συνέβαλαν εἰς τήν ἀποπεράτωσιν τοῦ Ναοῦ τού-
του.



20

Τήν 25ην καὶ 26ην Ὀκτωβρίου  ὁ  Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς 
καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης παρευρεύθη εἰς 
τὰς ἑορτίους ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴν τοῦ 
Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, Πολιού-
χου Θεσσαλονίκης. Τὸ πρωί τῆς παραμονῆς 
τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
μας ἔλαβε μέρος εἰς τήν Λιτανείαν τοῦ 
Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ 
τῆς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Τριχερούσης. 
Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας παρευρέ-
θη εἰς τὸν Μέγαν Πανηγυρικὸν Ἑσπερινόν, 
εἰς τὸν ὁποῖον ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμι-
ώτατος Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως 
κ.κ. Ἄνθιμος καὶ συγχοροστάτησαν οἱ Σε-
βασμιώτατοι Μητροπολίται Λήμνου κ.κ. 
Ἱερόθεος, Φθιώτιδος κ.κ. Νικόλαος, Σιδη-
ροκάστρου κ.κ. Μακάριος, Ἡλιουπόλεως 
κ.κ. Θεόδωρος, Μιχαλουπόλεως καί Κασ-
σοβίας κ.κ. Γεώργιος καὶ οἱ Θεοφιλέστατοι 
Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεήμων 
καὶ Θερμῶν κ.κ. Δημήτριος. Τὴν κυριώνυ-
μον ἡμέραν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρ-
τυρος Δημητρίου ἐτελέσθη  Ἀρχιερατικὸν 
Συλλείτουργον προεξάρχοντος τοῦ Πανα-
γιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης 
κ.κ. Ἀνθίμου καὶ συλλειτουργούντων τῶν 
Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Λήμνου 

Ἑορτασμὸς τοῦ Πολιούχου Θεσσαλονίκης, 
Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου
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καὶ Ἁγίου Εὐστρατίου κ.κ. Ἱεροθέου, Φθι-
ώτιδος κ.κ. Νικολάου, Σιδηροκάστρου κ.κ. 
Μακαρίου, Ἡλιουπόλεως κ.κ. Θεοδώρου, 
Μιχαλουπόλεως καὶ Κασσοβίας κ.κ. Γεωρ-
γίου καὶ τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων 
Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεήμονος καὶ 
Θερμῶν κ.κ. Δημήτριου.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας 
ἐτελέσθη ἡ ἐπίσημος Δοξολογία διά τὴν 
ἀπελευθέρωσιν τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου 
παρέστησταν ἐκπρόσωποι τῆς πολιτικῆς 
καὶ στρατιωτικῆς  ἡγεσίας. Τὴν κυβέρνη-
σιν ἐξεπροσώπησε ὁ Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς 
Ἀμύνης  κ. Παναγιώτης Μπεγλίτης.
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Μὲ λαμπρότητα καὶ μεγαλοπρέπειαν 
ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ Συμπολιούχου Ἁγίου 
Νέστoρος καὶ ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς πόλεως 
τοῦ Λαγκαδᾶ.

Αἱ λατρευτικαί ἐκδηλώσεις ἤρχισαν μὲ τὸν 
Μέγαν Πανηγυρικὸν Ἀρχιερατικὸν Ἑσπερινὸν 
εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγίας 
Παρασκευῆς–Λαγκαδᾶ, χοροστατοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, 
Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας, εἰς τὴν ὁμιλίαν 
του πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς Θε-
οσώστου Ἐπαρχίας τοῦ Λαγκαδᾶ, ἀνεφέρθη 
εἰς τὴν χαρὰν τῆς Ἐκκλησίας διὰ τὴν μεγά-
λην ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Νέστορος, πού, πρὶν 
ἀγωνισθῇ ἐναντίον τοῦ Λυαίου, ἐπροπονεῖτο 
εἰς ἄλλον στάδιον, τὸ στάδιον τῆς Ἐκκλησίας. 

Ὑπογράμμισε, παράλληλα, τὴν μεγά-
λην εὐλογίαν τῆς παρουσίας τοῦ ἁγίου του 
λειψάνου, καθὼς ὁ Ἅγιος Νέστωρ εἶναι ὁ 
συμπολιοῦχος τῆς πόλεως τοῦ Λαγκαδᾶ καὶ 
τὴν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς του ἐλευθερώθη ἡ πό-
λις δύο φοράς, τὸ 1912 ἀπὸ τὴν Τουρκικὴν 
κυριαρχίαν καὶ τὸ 1945 ἀπὸ τὴν Γερμανικὴν 
κατοχήν. Ἀνεφέρθη, ἐπίσης, εἰς ἕνα ἀπὸ τὰ 
πολιουχικὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, 
ὅταν τὸ 1202, κατὰ θαυματουργικὸν τρόπον 
καὶ μὲ τὴν ἐπέμβασιν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, 
σκοτώθηκε εἰς τὴν περιοχήν τοῦ Λαγκαδᾶ ὁ 
βασιλεὺς τῶν Βουλγάρων Σκυλογιάννης πού 

Ἡ ἑορτὴ τοῦ Συμπολιούχου Ἁγίου Νέστορος
εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης
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ἐπεδίωκε νά καταλάβη τὴν Θεσσαλονίκην. 
Εἰς ἄλλον σημεῖον τῆς ὁμιλίας του ὁ Σε-

βασμιώτατος Ποιμενάρχης μας τόνισε, μεταξὺ 
ἄλλων, ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν φοβᾶται τὴν κρί-
σιν, γιατὶ ὁ πλοῦτος της εἶναι ἡ πνευματικότης 
της, ὁ Χριστὸς καὶ οἱ Ἅγιοι, ὅπως ὁ Ἅγιος Νέ-
στωρ, ὁ ὁποῖος δεν ἐφοβήθη τὴν ἀλαζονείαν 
τοῦ Λυαίου καί, μὲ τὴν ἐπίκλησιν διὰ βοήθει-
αν πρὸς τὸν Ἅγιον Δημήτριον, κατώρθωσε καὶ 
τὸν συνέτριψε.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἔκλεισε τὸν λόγον του, 
ἐμφανῶς συγκινημένος, μὲ τὴν ἐπίκλησίν του 
πρός τόν Ἅγιον Νέστορα, νά φυλάττη καὶ νά 
προστατεύη τὴν πόλιν, τὴν νεολαίαν, καὶ τὴν 

ἐπαρχίαν τοῦ Λαγκαδᾶ.
Αἱ ἐκδηλώσεις συνεχίσθησαν τὴν Πέμπτην 

27 Ὀκτωβρίου, μὲ τὴν Ἀρχιερατικὴν Θείαν 
Λειτουργίαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως καὶ Σταυ-
ρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα, συλλειτουργούντων 
τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Λαγκαδᾶ, 
Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου, Μιχαλουπό-
λεως καὶ Κασσοβίας κ.κ. Γεωργίου (Ἐκκλησία 
τῆς Τσεχίας), καθὼς καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Θερμῶν κ.κ. Δημητρίου. 

Εἰς τήν ὁμιλίαν του ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. 
Ἰωάννης ἐτόνισε τὸ μεγάλον καὶ σπουδαῖον 
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γεγονὸς τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς πόλεως 
τοῦ Λαγκαδᾶ, ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς τὸ 1912 
καὶ ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς τὸ 1944 κατὰ τὴν 
ἡμέραν τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Νέστορος. Κατά 
τὴν διάρκειαν τῆς ὁμιλίας του ὁ Ποιμενάρχης 
μας ἀνεφέρθη, ἐν συντομίᾳ, εἰς τὸν βίον τοῦ 
Ἁγίου Νέστορος, τὴν εὐτολμίαν, το θάρρος 
καὶ τὴν πίστιν του. Μὲ τὴν ἐπίκλησιν καὶ τὴν 
προσευχὴν «Θεὲ τοῦ Δημητρίου, βοήθει μοι», 
κατάφερε νά θανατώσῃ τὸν γίγαντα Λυαῖον. 
Αὐτό, ὅπως χαρακτηριστικῶς ἐτόνισε, εἶναι 
ἕνα δίδαγμα διά τὴν ἐποχὴν μας, ὅτι δηλαδὴ 
οἱ Λυαῖοι, ὅσο δυνατοὶ καὶ ἂν εἶναι, κα-
ταπίπτουν πάντοτε καὶ ὅσοι μὲ αὐθάδεια 
ἀντιτίθενται εἰς τό ἔργον τῆς Ἐκκλησίας 
πάντοτε πίπτουν καὶ ὁ δρόμος τῆς Πίστεως 
εἶναι αὐτός που τελικῶς πάντοτε νικᾶ. Τε-
λειώνοντας εὐχαρίστησε θερμῶς τούς ἁγίους 
Ἀρχιερεῖς πού ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσίαν 
τοὺς τὴν τοπικὴν διπλὴν ἑορτὴν τῆς πόλε-
ως τοῦ Λαγκαδᾶ καὶ προέτρεψε τοῦ μαθητάς 
καὶ τοὺς νέους να μείνουν σταθεροὶ εἰς την 
πίστιν καὶ τας παραδόσεις τῆς πατρίδος μας.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργί-
ας, ἐψάλη ἡ Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς 
ἀπελευθερώσεως τῆς πόλεως τοῦ Λαγκαδᾶ 
ἀπὸ τὸν Ὀθωμανικὸν Ζυγὸν τὸ 1912 καὶ ἀπὸ 
τὴν Γερμανικὴν κατοχὴν τὸ 1944, παρουσίᾳ 

τοῦ Δημάρχου Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννου Ἀναστασιάδη, ἐκπροσώπων τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, 
τῶν Στρατιωτικῶν καὶ Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν τοῦ Λαγκαδᾶ, τῆς μαθητειὼσης νεολαίας  καὶ πλή-
θους λαοῦ.

Τὸν πανηγυρικὸν τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ὁ Λέκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. 
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Τρύφων Τσομπάνης, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη εἰς τά ἱστορικὰ γεγονότα τῆς 27ης Ὀκτωβρίου τοῦ 
1912, ἀλλὰ καὶ εἰς τήν συγκυρίαν τῆς 27ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1944, ὅπου την ἰδίαν ἡμέραν, μετὰ 
ἀπὸ 32 χρόνια, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νέστορος, ἡ πόλις τοῦ Λαγκαδᾶ ἀπελευθερώνεται ἀπὸ τὰς 
γερμανικὰς δυνάμεις κατοχῆς. Ἐτόνισε δὲ πὼς, 67 ἔτη μετά, τὸ αἷμα τῶν ἡρωϊκῶν ἐκείνων 
παιδιῶν τοῦ Ἀλβανικοῦ ἔπους μένει ἀκόμη ἀδικαίωτον, ἐξαιτίας τῆς συμπεριφορᾶς τῶν τότε 
ἐχθρῶν καὶ τῶν νῦν ἑταίρων, ἀλλὰ καὶ τῶν συμμάχων μας γενικότερα.

Κατόπιν, ἀκολούθησε Ἐπιμνημόσυνος Δέησις, εἰς τόν χῶρον τῶν Κοιμητηρίων τῆς πόλε-
ως τοῦ Λαγκαδᾶ καὶ ἐν συνεχείᾳ κατάθεσις στεφάνων εἰς μνήμην τῶν πεσόντων  ἡρώων τοῦ 
Λαγκαδᾶ.
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Μὲ  λαμπρότητα καὶ πνευματικὴν κατάνυξιν  ἑορτάσθη  εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, 
Λητῆς καὶ Ρεντίνης,  ἡ  Ἱερὰ Μνήμη τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ εἰς τόν 
φερώνυμον Ἱερὸν Ναὸν τῶν Ταξιαρχῶν εἰς τήν Ὄσσαν, ὅπου καὶ εὑρέθησαν προσφάτως τὰ λεί-
ψανα τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Κυράννης.

Τὴν παραμονὴν τῆς ἑορτῆς, ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, εἰς τὸν ὁποῖον χοροστά-

τησε καὶ ἐκήρυξε τὸν Θεῖον Λό-
γον ὁ Σεβασμιώτατος  Μητροπολί-
της  Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης 
κ.κ. Ἰωάννης συγχοροστατοῦντος 
τοῦ  Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Θερμῶν κ. Δημητρίου. 

Ἀνήμερα δὲ τῆς ἑορτῆς 
ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὸν Συλλεί-
τουργον προεξάρχοντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. 
Ἰωάννου καὶ συλλειτουργοῦντος 
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Θερμῶν κ.κ. Δημητρίου, ὁ ὁποῖος 
καὶ χοροστάτησε εἰς τὸν Ὄρθρον. 

Εἰς τὸν κατάμεστον ἀπὸ κό-
σμον Ἱερὸν Ναὸν ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς 

Ἡ Ἱερὰ Μνήμη τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ
εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης.
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καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης ὁμίλησε ἐπικαίρως διὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Παμεγγίστων Ταξιαρχῶν καὶ συ-
νεχάρη τοὺς δασκάλους καὶ τοῦ μαθητὰς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὄσσης πού μὲ τὴν ἑλληνικὴν 
σημαίαν προσῆλθαν εἰς τόν Ναὸν καὶ συμμετεῖχαν εἰς τήν πανήγυριν, ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ παράδοσις.

Μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θερμῶν κ. Δημήτριος 
ἀνέγνωσε τὸ σχετικὸν Πατριαρχικὸν Γράμμα καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς 
καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης προεχείρισε, ἐκ μέρους τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου, εἰς Ἄρχοντα Ὑμνωδὸν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τὸν Μου-
σικολογιώτατον κ. Γεώργιον Φερεντίνον, ὁ ὁποῖος  ὑπηρετεῖ ὡς πρωτοψάλτης εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου-Λαγκαδᾶ. Ὁ κ. Γεώργιος Φερεντίνος εἰς τήν ὁμιλίαν του  εὐχαρίστησε 
ἐκ μέσης καρδίας τὴν Α.Θ.Π. 
τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρ-
χην κ.κ. Βαρθολομαῖον διὰ 
τὴν μεγάλην τιμὴν ποὺ τοῦ 
ἐπεφύλαξε προχειρίζοντάς 
τον Ἄρχοντα Ὑμνωδὸν τῆς 
Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης 
Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ τὸν 
Σεβασμιώτατον Μητροπολί-
την Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρε-
ντίνης κ. Ἰωάννην πού, ἀπὸ 
τὴν πρώτην ἡμέραν που ἦλθε 
ὡς Μητροπολίτης εἰς τήν πό-
λιν τοῦ Λαγκαδᾶ, τὸν περιέ-
βαλε μὲ ἀγάπην καὶ τιμὴν καὶ 
αὐτὸν ἀλλὰ καὶ τήν χορωδίαν 
«Ἀπόστολος Παῦλος», τὴν 
ὁποίαν διευθύνει.
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Μέ λαμπρότητα 
ἑορτάσθη εἰς τὴν Ἱερὰν 
Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, 
Λητῆς καί Ρεντίνης, ἡ μνή-
μη τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, 
Ἐπισκόπου Πενταπόλε-
ως τοῦ Θαυματουργοῦ 
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου 
Νεκταρίου καί Ἁγίου 
Ἀθανασίου εἰς τήν πε-
ριοχήν τοῦ Καβαλαρίου-
Λαγκαδᾶ.

Τήν παραμονήν τῆς 
ἑορτῆς, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, 
Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. 
Ἰωάννης ἐκόμισε τό λεί-
ψανον τοῦ Ἁγίου Νεκτα-
ρίου καί κατόπιν ἐψάλη 
ὁ Μέγας Πανηγυρικός 
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, 
εἰς τόν ὁποῖον χοροστά-
τησε καί ἐκήρυξε τόν 

Θεῖον Λόγον ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας. 
Τήν κυριώνυμον ἡμέραν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. 

Ἰωάννης χοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρον καί προεξῆρχε τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς 
τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καί Ἁγίου Ἀθανασίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, παρουσίᾳ τῶν στρατιωτικῶν ἀρχῶν, ἀντιπροσωπείας τῶν 
σχολείων τῆς περιοχῆς καί 
πλήθους πιστῶν ὁμίλησε 
ἐπικαίρως διά τήν ἑορτήν 
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, τονί-
ζοντας ὅτι κάθε ἡμέρα πού 
ἀνατέλλει εἶναι δι’ ἡμᾶς 
τούς ἀνθρώπους μία ξεχω-
ριστή δωρεά τῆς ἀγάπης 
τοῦ Θεοῦ, διότι κάθε ἡμέρα 
ἔχει νά μᾶς προσφέρῃ πολ-
λάς εὐκαιρίας διά νά γνω-
ρίσωμεν τό μεγαλεῖον τοῦ 
Θεοῦ, νά βοηθήσωμεν τόν 
ἴδιον μας τόν ἑαυτόν, νά 
χαροῦμεν τήν χαράν τῆς 
ζωῆς, νά γνωρίσωμεν πρό-
σωπα, ἀνθρώπους, παρα-
δείγματα, δείκτας πορεί-
ας. Καί ἡ σημερινή ἡμέρα, 
καθώς ἀνέτειλε, μᾶς στέλ-
νει ἕνα τέτοιο πρόσωπον 

Ἡ μνήμη  τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως, τοῦ
Θαυματουργοῦ, εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης
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ἱερόν πού εἶναι καί δείκτης 
πορείας καί φίλος καί διδά-
σκαλος καί πάνω ἀπ΄ ὅλα 
εἶναι ἐκεῖνος πού κατηξι-
ώθη εἰς τόν ἀγῶνα αὐτῆς 
τῆς ζωῆς νά ζήσῃ τήν δι-
καίωσιν, τήν ὥραν πού οἱ 
ἄνθρωποι τόν ἀδικοῦσαν, 
τόν συκοφαντοῦσαν καί τόν 
ἐδίωκαν. Καί αὐτός εἶναι ὁ 
Ἅγιος Νεκτάριος, ὁ Ἅγιος τῆς 
ὑπομονῆς, τῆς ἀγάπης, τῆς 
ἀνεξικακίας, τῆς φιλανθρω-
πίας, τῆς διδασκαλίας. Για-
τί ὅλα αὐτά τά εἶχε εἰς τήν 
ζωήν του ὡς μαρτυρία πίστε-
ως Ἰησοῦ Χριστοῦ, τά εἶχε 

ὡς δεδομένα καί ἦσαν ἀποτέλεσμα τῆς 
ὑπάρξεως ἑνός συγκλονιστικοῦ γεγο-
νότος μέσα εἰς τήν ζωήν του, τοῦ γεγο-
νότος τῆς παρουσίας Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Μετά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. 
Ἰωάννης προέβη εἰς τήν ἀπονομήν 
Πατριαρχικοῦ ὀφικκίου καί προεχεί-
ρισε ἐκ μέρους τοῦ Παναγιωτάτου 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρ-
θολομαίου εἰς Ἄρχοντα Μαΐστορα 
τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης 
Ἐκκλησίας, τόν μουσικολογιώτα-
τον κ. Ἀριστογένη Ζαΐμην, ὁ ὁποῖος 
ὑπηρέτει ὡς πρωτοψάλτης εἰς τόν 
Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίας 

Παρασκευῆς-Λαγκαδᾶ. Ὁ κ. 
Ἀριστογένης Ζαΐμης εἰς τήν 
ὁμιλίαν του, ἐμφανῶς συγκι-
νημένος, εὐχαρίστησε, ἐκ μέ-
σης καρδίας, τήν Α.Θ.Π. τόν 
Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. 
Βαρθολομαῖον, διά τήν μεγά-
λην τιμήν πού τοῦ ἐπεφύλαξε 
ἀπονέμοντάς του τό ὀφφίκιον 
τοῦ Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς 
Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης 
Ἐκκλησίας ,καθώς καί τόν 
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης 
κ.κ. Ἰωάννην διά τήν εὐλογίαν 
καί τήν συμπαράστασίν του.
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Τά ἐγκαίνια τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ 
Παλαμᾶ καί τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου ἐτέλεσε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. 
Ἰωάννης εἰς τά Λαγυνᾶ Θεσσαλονίκης.

Τήν προηγουμένην ἡμέραν, Κυριακήν 13 Νοεμβρίου 2011, ὥραν 
18.00, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Ἰωάννης μετέφερε 
εἰς τόν ὑπό ἐγκαινιασμόν Ἱερόν Ναόν τά μαρτυρικά λείψανα καί 
τά ἐναπέθεσε εἰς τό Ἅγιον Δισκάριον ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης, 
συμφώνως πρός τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν τῶν ἐγκαινίων. 

Ἐν συνεχείᾳ, ἐτελέσθη  ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τῶν 
Ἐγκαινίων, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννου μέ τήν συμμετοχήν 
πολλῶν κληρικῶν καί πλήθους πιστῶν.

Τήν Δευτέραν 14/11/2011, μετά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, 
εἰς τόν ὁποῖον χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
μας, ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων. Ὁ νέος ναός εἶναι 
ἀφιερωμένος εἰς τόν Ἅγιον Γρηγόριον Παλαμᾶν καί εἰς τήν Πανα-
γίαν τήν Γοργοϋπήκοον. Κατόπιν, ἐτελέσθη ἡ πρώτη πανηγυρική 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν νέον Ἱερόν Ναόν. Ὁ Μητρο-
πολίτης μας, εἰς τήν ἀρχήν τῆς ὁμιλίας του, ἐτόνισε: 

«Χαίρει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, καθώς ἑορτάζει τήν ἑορτήν 
δύο ἐκλεκτῶν τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἀποστόλου Φιλίππου καί τοῦ 
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 
καί τοῦ Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου. Ἡ τοπική μας 
ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μεγάλην αὐτήν ἑορτήν μέ ἕναν ξεχωρι-
στόν τρόπον, ἐγκαινιάζοντας αὐτόν τόν Ἱερόν Ναόν ἐπ’ ὀνόματι 
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου καί τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου». 
Ἐξέφρασε, ἐπίσης, τήν χαράν του, διότι εἰς τήν ἐνορίαν τῶν 
Λαγυνῶν ὑπῆρχε Ἀδελφότητα ἐπ΄ ὀνόματι τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ 
Παλαμᾶ, ἡ ὁποία τό 1890 ἐδώρισε εἰς τόν Ναόν μεγάλην εἰκόνα 
τοῦ Ἁγίου. Συνεχίζοντας τήν ὁμιλίαν του ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-
μενάρχης μας σημείωσε: «Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, μέ τήν προσευχήν 
του Κύριε φώτισόν μου τό σκότος μας δεικνύει τόν δρόμον τῆς 
προσευχῆς καί μᾶς θυμίζει μέ τό Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν 
με, τόν δρόμον διά τοῦ ὁποίου κάποιος ἑνώνεται μέ τόν Θεόν. 

Ὁ Ἅγιος ἦταν βαθιά συνδεδεμένος μέ τήν Παναγίαν καί ὁμιλοῦσε μαζί Της ζητώντας νά μεταφέρῃ τά 
αἰτήματά του εἰς τόν Χριστόν».  

Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου
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Ὁ Μητροπολίτης  Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ. Ἰωάννης 
στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο

Προσκυνηματική ἐπίσκεψη στό Ἱερό 
Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας, τό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο, πραγματοποίησε ὁ Μητρο-
πολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. 
Ἰωάννης συνοδευόμενος ἀπό τόν Δήμαρχο 
Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννη Ἀναστασιάδη, μέλη τοῦ 
Δημοτικοῦ Συμβουλίου, κληρικούς τῆς Μη-
τροπόλεως, εὐλαβεῖς προσκυνητές καί τά 
μέλη τῆς χορωδίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
«Ἀπόστολος Παῦλος».

Ὁ Σεβασμιώτατος καί ἡ συνοδεία του 
ἔγιναν δεκτοί ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατρι-
άρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο στήν Αἴθουσα τοῦ 
Θρόνου μέσα σέ κλίμα ἀγάπης καί κατανύ-
ξεως.  

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας καί 
ὁ Δήμαρχος προσέφεραν στόν Οἰκουμενικό 
Πατριάρχη μιά εἰκόνα καί τοπικά προϊόντα 
ἀπό τήν ἐπαρχία Λαγκαδᾶ, ὡς ἐλάχιστο 
δεῖγμα τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀφοσιώσεως τοῦ 
ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί 
Ρεντίνης.

Ὁ σεπτός μας Ποιμενάρχης, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ 
τῶς ἑορτῶν τοῦ Δωδεκαημέρου τῶν Χριστου-
γέννων, ἐπέδωσε στόν Πατριάρχη καλαίσθη-

το λεύκωμα, τό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο στήν 
πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου στήν Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, 
Λητῆς καί Ρεντίνης, γιά τήν ἐπέτειο τῶν 
260 ἐτῶν ἀπό τό μαρτύριο τῆς Ἁγίας Νε-
ομάρτυρος Κυράννης καί τήν εὕρεση τῶν 
ἀποτμημάτων τῶν ἱερῶν λειψάνων της.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν προσφώνησή του 
ἐξέφρασε μέ θερμά λόγια τήν εὐγνωμοσύνη 
του, τήν ἀφοσίωσή του καί τίς πολλές 
του εὐχαριστίες στό σεπτό πρόσωπο τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου τονίζοντας 
ὅτι: «ἐτίμησε κατά τρόπον θαυμαστόν καί 
συγκινητικόν μέ τήν παρουσία του, τόν 
Λαγκαδᾶ καί τήν ἐπέτειο τῶν 260 χρόνων 
ἀπό τοῦ μαρτυρίου τῆς Ἁγίας Κυράννης καί 
ἡ διάβασή του ἄφησε ἀνεξίτηλα ἴχνη στόν 
κλῆρο καί στό λαό».

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης μεταξύ τῶν ἄλλων ἀνέφερε 
πώς: «ἐνθυμούμενοι τό πρόγραμμα τῆς 
ἐπισκέψεως εἰς τόν Λαγκαδᾶν ἰλιγγιῶμεν» 
καί πώς «εἰς ὅσους παρακολουθοῦν τήν 
δημιουργικήν καί κατά πάντα πετυχημένην 
προσπάθειάν σας δημιουργεῖται θαυμα-
σμός».
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Στό τέλος ἡ χορωδία τῆς Μητροπόλεως 
«Ἀπόστολος Παῦλος» ἀπέδωσε θαυμάσια  
ἐπίκαιρους βυζαντινούς ὕμνους καί ἔψαλε 
τά κάλαντα στόν Οἰκουμενικό μας Πατρι-
άρχη.

Κατά τήν παραμονή τους στήν Κωνστα-

ντινούπολη οἱ προσκυνητές, μέ ἐπικεφαλῆς 
τόν Σεβασμιώτατο, εἶχαν τήν εὐκαιρία νά 
ἐπισκεφθοῦν καί νά θαυμάσουν τά ἱερά 
προκυνήματα τοῦ Γένους μας, τήν Ἁγία 
Σοφία, καί τίς Μονές τῶν Βλαχερνῶν, τοῦ 
Μπαλουκλῆ καί τῆς Χώρας. 
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 Θεολογικόν Συμπόσιον
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Ὁ Θεολόγος, ὁ Ἡσυχαστής, ὁ Ἅγιος

Μέ πλήρη ἐπιτυχίαν ὁλοκληρώθη τό Θε-
ολογικόν Συμπόσιον, πού ἦτo ἀφιερωμένον 
εἰς τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου  τοῦ 
Παλαμᾶ,  Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, 
καί τό ὁποῖον ἐπραγματοποιήθη εἰς τήν 
αἴθουσαν «Πατριάρχης Βαρθολομαῖος» 
τῆς Διεθνοῦς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν καί 
Φιλοσοφικῶν Σπουδῶν «Οἱ Ἅγιοι Κύριλ-
λος καί Μεθόδιος», μέ θέμα «Γρηγόριος ὁ 
Παλαμᾶς. Ὁ Θεολόγος, ὁ Ἡσυχαστής, ὁ 
Ἅγιος» καί μέ τήν συμμετοχήν καθηγητῶν 
τῆς Θεολογικῆς  Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.  καί 
τοῦ Τμήματος Μετεκπαιδεύσεως Κληρικῶν 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς 
καί Ρεντίνης. 

Τό Θεολογικόν Συμπόσιον ἄρχισε τάς 

ἐργασίας του μέ ὕμνους ἀπό τήν 
ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, πού 
ἀπέδωσε θαυμάσια ἡ χορωδία τῆς Μη-
τροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντί-
νης  «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», ὑπό τήν 
διεύθυνσιν  τοῦ κ. Γεωργίου Φερεντί-
νου, Ἄρχοντος Ὑμνωδοῦ τῆς Ἁγίας καί 
Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

Ἐναρκτικόν χαιρετισμόν ἀπηύθυνε 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. 
Ἰωάννης και ἀκολούθησαν αἱ ἐργασίαι 
τοῦ Θεολογικοῦ Συμποσίου μέ πρώ-
την εἰσήγησιν τοῦ Ἀρχιμ. π. Νικοδή-
μου  Σκρέττα, ἐπίκουρου Καθηγητοῦ 
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., 

ὁ ὁποῖος εἰς τήν εἰσήγησίν του ἀνέπτυξε 
τό  θέμα: «Ἡσυχασμός καί λειτουργική βί-
ωσις. Θεσμός καί χάρισμα κατά τόν Ἅγιον 
Γρηγόριον τόν Παλαμᾶν». Ἀκολούθησε ἡ 
εἰσήγησις τοῦ Ἀρχιμ. π. Ἰωαννικίου Κοτσώ-
νη, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορ-
φώσεως Σωτῆρος – Σοχοῦ, πού ἀνέπτυξε τό 
θέμα: «Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί 
ἡ ἐποχή μας». Αἱ ἐργασίαι τοῦ Συμποσίου 
ὡλοκληρώθησαν μέ τήν εἰσήγησιν τοῦ κ. Θε-
οδώρου Γιάγκου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς, τοῦ Α.Π.Θ. καί Ἀναπληρωτοῦ 
Προέδρου τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς και 
Κοινωνικῆς Θεολογίας μέ θέμα: «Περί τῆς 
τιμῆς τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ».

Μετά τό πέρας τῶν ἐργασιῶν τοῦ 
Θεολογικοῦ Συμποσίου, ἀκολούθησε συζήτησις μέ ἐρωτήσεις πού ἀπηύθυναν οἱ συμμετέχοντες πρός 
τούς ὁμιλητάς, σχετικάς μέ τά θέματα πού αὐτοί παρουσίασαν, ἐνῶ ἡ ἐκδήλωσις ἔκλεισε μέ τόν ληκτικόν 
χαιρετισμόν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου.
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 Διετές Ἀρχιερατικόν Μνημόσυνον τοῦ Μακαριστοῦ
Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ κ. Σπυρίδωνος

Εἰς κλίμα κατανύξεως καί συγκι-
νήσεως ἐτελέσθη σήμερον τό διετές 
μνημόσυνον διά τήν ἀνάπαυσιν τῆς 
ψυχῆς τοῦ Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ 
κ. Σπυρίδωνος καί πάντων  τῶν 
Ἀρχιερατευσάντων ἐν τῇ επαρχίᾳ 
ταύτῃ.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Μιλήτου κ.κ. Ἀπόστολος χοροστά-
τησε εἰς τόν Ὄρθρον καί προεξῆρχε 
τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργί-
ας, συμπροσευχομένων τῶν Σεβα-
σμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ἱερισσοῦ, 
Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ.κ. 
Νικοδήμου, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρε-
ντίνης κ.κ. Ἰωάννου, καθώς καί τοῦ 

Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θερμῶν 
κ.κ. Δημητρίου, παρουσίᾳ ὅλου τοῦ 
κλήρου, τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, μέ 
ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχον Λαγκαδᾶ 
κ. Ἀναστασιάδην, καθώς καί πλή-
θους πιστῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης 
κ.κ. Ἰωάννης εἰς τήν ὁμιλίαν του 
ἀνεφέρθη εἰς τό ἔργον τοῦ προκα-
τόχου του, τήν δρᾶσιν του καί τήν 
ἀγωνιστικήν του προσωπικότη-
τα, ἐνώ ἐν συνεχείᾳ εὐχαρίστησε 
τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 
Μιλήτου κ.κ. Ἀπόστολον, Καθη-
γούμενον τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς 
καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας 

Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, 
καθώς ἐπίσης καί τούς ὑπολοίπους 
σεπτούς Ἱεράρχας, πού μέ τήν πα-
ρουσίαν τους ἐτίμησαν τό πρόσω-
πον τοῦ Μακαριστοῦ κ. Σπυρίδω-
νος.

Εὐχαρίστησε, ἐπίσης, διά τήν 
παρουσίαν τους τόν Δήμαρχον Λα-
γκαδᾶ κ. Ἀναστασιάδην, τόν κλῆρον 
καί τόν λαόν, καθώς καί τούς συγ-
γενεῖς τοῦ προκατόχου του.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λει-
τουργίας ἐψάλη, τρισάγιον διά 
τόν ἀείμνηστον Ποιμενάρχην τῆς 
ἐ παρχίας Λαγκαδᾶ, κυρόν Σπυρί-
δωνα.
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Εἰς τὴν κατάμεστον ἀπὸ κόσμον αἴθουσαν  τοῦ 
Συνεδριακοῦ Κέντρου «Ἁγία Κυράννα»  τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου – Λαγκαδᾶ καὶ 
παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νε-
απόλεως καὶ Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα, τοῦ 
Δημάρχου Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννου Ἀναστασιάδη, 
ἐκπροσώπων τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως καὶ τοῦ 
Τμήματος Μετεκπαιδεύσεως Κληρικῶν τῆς Διεθνοῦς 
Ἀκαδημίας Θεολογικῶν καὶ Φιλοσοφικῶν Σπουδῶν 
«Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος», ἐπραγματοποιήθη 
τὴν Κυριακήν, 18-12-2011, λαμπρά ἐκδήλωσι, ἐπὶ τῇ 
εὐκαιρίᾳ συμπληρώσεως 40 ἐτῶν Ἀρχιερωσύνης 
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θεουπόλεως κ.κ. 
Παντελεήμονος καὶ 30 ἐτῶν τοῦ  Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Θερμῶν κ.κ. Δημητρίου.

Εἰς τὴν ἔναρξιν τῆς ἐκδηλώσεως ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντί-
νης κ. Ἰωάννης, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Α.Θ.Π. τοῦ 

Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀνέγνωσε τὸ σχετικὸν Πατριαρχικὸν Μήνυμα, εἰς 
τὸ ὁποῖον μεταξὺ τῶν ἄλλων τονίζονται τὰ ἑξῆς:

«Ὅθεν, τυγχάνει εὔκαιρος κατὰ τὰς ἡμέρας ταύτας, κατὰ τὰς ὁποίας ἑορτάζομεν τὴν ἐν 
σαρκὶ πρὸς ἡμᾶς ἔλευσιν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἡ ἀπόδοσις τιμῆς εἰς τοὺς Θεοφιλεστάτους 
Ἐπισκόπους Θεουπόλεως Παντελεήμονα καὶ Θερμῶν Δημήτριον, διότι καὶ οὗτοι, τῷ παραδείγ-
ματι τοῦ Μεγάλου Ἀρχιποιμένος ἀκολουθοῦντες, ἐκένωσαν ἑαυτούς, ὡς οἷον τοῖς ἀνθρώποις, 
εἰς τὴν διακονίαν τῶν ἀδελφῶν. Ἀμφότεροι εἰργάσθησαν ἐπὶ σειρὰν ὅλην ἐτῶν ἐν τῇ Διασπορᾷ 
ἐνισχύοντες τοὺς ἀποδήμους ἀδελφοὺς ἡμῶν, τοὺς διὰ διαφόρους λόγους καὶ συγκυρί-
ας ἐγκαταλιπόντας τὰς πατρογονικὰς αὐτῶν ἑστίας, διδάσκοντες εἰς αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς 
ἀληθείας, μεριμνῶντες διὰ τὴν διατήρησιν τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματός των ἀλλὰ καὶ διδόντες 
ὑγιὰ ὀρθόδοξον μαρτυρίαν τοῖς ἑτεροδόξοις, διαλεγόμενοι πρὸς αὐτοὺς καὶ συνεργαζόμενοι μὲτ̓ 
αὐτῶν εἰς θέματα ποιμαντικὰ καὶ κοινωνικά τοῦ χώρου τῆς διακονίας των.

Συγχαίροντες οὖν  ὑμᾶς, Ἱερώτατε ἅγιε ἀδελφέ, διὰ τὰ εὐγενῆ ὑμῶν αἰσθήματα, ἐκφραζόμενα 
διὰ τῆς τιμητικῆς ταύτης ἐκδηλώσεως, πατρικῶς ἐπευλογοῦμεν αὐτὴν καὶ εὐχόμεθα τὰ ἐφετεινὰ 

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης ἐτίμησε τοὺς Θεοφιλεστάτους 
Ἐπισκόπους Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεήμονα καὶ Θερμῶν κ.κ.Δημήτριον
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Χριστούγεννα νὰ ἀποτελέσουν δι 
̓ ἕνα ἕκαστον ὑμῶν, σταθμὸν εἰς 
τὴν μετὰ τοῦ Χριστοῦ γνωριμίαν 
καὶ παραμονήν σας».  

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, 
Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης 
ἀνεφέρθη εἰς τὸν Θεοφιλέστατον 
Ἐπίσκοπον Θεουπόλεως κ.κ. Πα-
ντελεήμονα ἐξαίροντας τὸ ἔργον 
ποὺ ἔχει συντελέσει, ὅλα αὐτὰ 
τὰ χρόνια τῆς Ἀρχιερωσύνης του, 
εἰς τὴν Ἱεραποστολικὴν Διακονί-
αν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸ κράτος 
τῆς Αὐστραλίας, χαρακτηρίζοντάς 
τον Ἱεράρχην τῆς ἀγάπης, τοῦ ζήλου καὶ ἄριστον λειτουργόν καἰ κήρυκα τοῦ μηνύματος 
τῆς λειτουργικῆς μεθέξεως. Κατόπιν, τὸν ἀνεκήρυξε ἐπίτιμον μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἀκαδημίας 
Θεολογικῶν καὶ Φιλοσοφικῶν Σπουδῶν «Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος».

Εἰς τὴν ἀντιφώνησίν του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεήμων 
εὐχαρίστησε πρῶτα τὸν Πανάγιον Θεὸν καὶ τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, διὰ τὴν βοήθειάν τους 
ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ποὺ ὑπηρέτησε εἰς τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν Αὐστραλίας, τὸν Παναγιώτατον 
Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον καὶ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην μας, διὰ 
τὴν τιμητικὴν αὐτὴν ἐκδήλωσιν πρὸς τὸ πρόσωπόν του, ἡ ὁποία γίνεται λόγῳ τῆς εἰλικρινοῦς 
ἀγάπης τὴν ὁποίαν τρέφει ὁ Ποιμενάρχης μας πρὸς τὸ πρόσωπόν του.

Κατόπιν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης, 
ἐτίμησε, ἀνακηρύσσων ἐπίσης εἰς ἐπίτιμον μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν καὶ 
Φιλοσοφικῶν Σπουδῶν «Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος», καὶ τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον 
Θερμῶν κ.κ. Δημήτριον, ὁ ὁποῖος  καὶ αὐτὸς ἐπὶ 30ετίαν ὑπηρέτησε τὴν Ἐκκλησίαν ὡς Ἱεράρχης 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἰς τὴν Γαλλίαν καὶ τὴν Γερμανίαν προσφέρων μεγίστας ὑπηρεσίας 
εἰς τὸν ἀπόδημον Ἑλληνισμὸν.  

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θερμῶν κ.κ. Δημήτριος, εἰς τὴν ἀντιφώνησίν του καὶ ἐπὶ τῇ 
εὐκαιρίᾳ τῆς τιμητικῆς ἐκδηλώσεως πρὸς τὸ πρόσωπόν του, εὐχαρίστησε καὶ ἐξέφρασε τὸν βα-
θύτατον σεβασμόν του πρὸς τὸ πρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, 
πρὸς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον καθὼς καὶ πρὸς τὸν Σεβα-
σμιώτατον Μητροπολίτην μας, τὸν ὁποῖον καὶ ἐχαρακτήρισε «Ρέκτη παντὸς ἀγαθοῦ». 
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Ἡ πόλις τοῦ Λαγκαδᾶ τήν 28ην Δεκεμβρίου 2011 ὑπεδέχθη, εἰς κλίμα κατανύξεως, τὸ σεπτὸν 
λείψανον (δεξιὰ χεῖρα) τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, 
τὸ ὁποῖον καὶ φυλάσσεται εἰς τὸ Συνοδικὸν Μέγαρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Τὸ σεπτὸν Λείψανον τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης
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Ἑλλάδος.
Ὁ Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί 

Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης καὶ ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Θερμῶν κ. Δημήτριος  ὑπεδέχθησαν 
τὴν δεξιὰν χεῖρα τοῦ Ἁγίου, τὴν ὁποίαν μετέ-

φερε ὁ Γραμματεὺς τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, Πανοσι-
ολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Πλάτων Κρικρής, 
εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγίας 
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Παρασκευῆς-Λαγκαδᾶ.
Ἐν συνεχείᾳ, τὸ Ἅγιον Λείψανον, ὑπὸ 

τοὺς ἤχους τῆς μπάντας τοῦ Δήμου Λαγκαδᾶ 
συνοδείᾳ τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν, τοῦ κλήρου, 
τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ καθὼς καὶ ἀγήματος 
τοῦ Στρατοῦ - τὸ ὁποῖον ἐνωρίτερον, κατὰ 
τὴν ὑποδοχήν, ἀπέδωσε τιμὰς - μετεφέρ-
θη εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῆς 
Ἁγίας Παρασκευῆς, ὅπου ἐτελέσθη Δοξολογία 

καὶ Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός, εἰς τὸν 
ὁποῖον ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμε-
νάρχης μας κ.κ. Ἰωάννης .

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. 
Ἰωάννης ἐξέφρασε τὴν βαθυτάτην εὐ γνω μο-
σύνην του καὶ τάς εὐχαριστίας του πρὸς τὸν 
Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ 
πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον καθὼς καὶ 
πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, ποὺ εὐλόγησαν τὴν 
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μεταφορὰν τῆς δεξιᾶς χειρὸς τοῦ Ἁγίου εἰς 
τὴν Ἱεράν μας Μητρόπολιν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
ἐμφανῶς συγκινημένος εἰς τὴν ὁμιλίαν του 
ἀνεφέρθη ἐκτενῶς εἰς τὸν βίον καὶ τὴν 
προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου. Ἐν συνεχείᾳ 
ἐτόνισε ὅτι: «ὁ Μέγας Βασίλειος ἔζησε εἰς 
μίαν ἐποχὴν κατὰ τὴν ὁποίαν τὰ προβλήμα-
τα καὶ αἱ δοκιμασίαι ἦσαν καθημερινὰ φαι-
νόμενα, ὅμως ὁ ἴδιος δὲν ἀντλοῦσε δύναμιν 
οὔτε ἀπὸ τὴν κοσμικὴν ἐξουσίαν, οὔτε ἀπὸ 
τὸν πλοῦτον ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε συγκεντρώσει, 
οὔτε ἀπὸ κάποια ἄλλην κοσμικὴν ἐξουσίαν, 
διότι ὁ ἴδιος ζοῦσε ἀσκητικῶς. Εἶχε καταφέ-
ρει νὰ εἶναι ὁ πιὸ πλούσιος ἀπ΄ ὅλους, διότι 
ἀπέκτησε πλοῦτον ἐν οὐρανοῖς, ἀπέκτησε 
πλοῦτον εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν 
μέσα ἀπὸ τὸ ἔργον τῆς ἀγάπης, μέσα ἀπὸ 

τὸ ἔργον τῆς διακονίας πρὸς τὸν πά-
σχοντα, τὸν ἐνδεῆ, τὸν ἐλάχιστον 
ἀδελφόν.»

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Πλά-
των ἀνεφέρθη εἰς τὴν ἱστορικὴν προέ-
λευσιν τοῦ ἱεροῦ λειψάνου, τὸ ὁποῖον 
τὸ 1922 διεσώθη ἀπὸ τὴν τουρκικὴν 
εἰσβολὴν εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν 
Νικομηδείας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ 
μετεφέρθη, μαζὶ μὲ ἄλλα κειμήλια καὶ 
λατρευτικὰ ἀντικείμενα, εἰς τὰς Ἀθήνας 
καὶ συγκεκριμένα εἰς τὸ κειμηλιαρχεῖον 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπου διασώζεται 
ἕως σήμερον.

Τὸ λείψανον τοῦ Μεγάλου Βα-
σιλείου παρέμεινε εἰς τὸν Ἱερὸν 
Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγίας 
Παρασκευῆς-Λαγκαδᾶ, πρὸς προσκύ-
νησιν τῶν πιστῶν, ἕως τὴν Δευτέραν 9 
Ἰανουαρίου, ὅπου καθημερινῶς πραγ-
ματοποιούνταν Ὄρθρος καὶ Θεία Λει-
τουργία, Ἑσπερινὸς – Παράκλησις τοῦ 
Ἁγίου Βασιλείου καὶ Ἀγρυπνία.
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Τὴν 24ην Δεκεμβρίου 2012 παραμονὴ Χριστουγέννων, ἀπὸ νωρὶς τὸ πρωὶ ἐπεσκέφθησαν τὸν 
Σεβασμιώτατον διὰ νὰ τοῦ εὐχηθοῦν καὶ νὰ τοῦ ποῦν τὰ κάλαντα δεκάδες παιδιὰ τῆς πόλεως 
τοῦ Λαγκαδᾶ, τοπικοὶ φορεῖς, πολιτιστικοὶ σύλλογοι, οἱ Διοικηταὶ τῶν Στρατιωτικῶν Μο-
νάδων τῆς περιοχῆς 
μὲ ἀντιπροσωπείας 
στρατιωτῶν, ἐνῶ κατὰ 
τὴν ἡμέραν τῶν Χρι-
στουγέννων ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρ-
χης μας χοροστάτησε 
εἰς τὸν Ὄρθρον καὶ 
προεξῆρχε τῆς Θείας 
Λειτουργίας εἰς τὸν 
Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν 
Ναὸν τῆς Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς.

Τὴν 27ην Δεκεμ-
βρίου συμμετεῖχε εἰς 
τὴν Ἀρχιερατικὴν 
Θείαν Λειτουργί-
αν, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ 
τοῦ Ἁγίου Στεφά-
νου, τοῦ Πανηγυρίζο-
ντος Μητροπολιτικοῦ 

Τό Ἅγιον Δωδεκαήμερον εἰς τὴν
Ἱερὰν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
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Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου-Ἀρναίας 
προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου 
Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου κ.κ. Νι-
κοδήμου, ἐνῶ τὴν παραμονὴν 
τῆς Πρωτοχρονιᾶς ἐδέχθη εἰς τὸ 
Μητροπολιτικὸν Μέγαρον πλῆθος 
ἱερέων, πιστῶν καὶ παιδιῶν καὶ 
ἀντήλλαξε μαζί τους τὰς καθιερω-
μένας εὐχάς. Ἐν συνεχείᾳ παρουσίᾳ 
στρατιωτικῶν ἀρχῶν, ἱερέων καὶ 
πολλῶν πιστῶν ἐπραγματοποιήθη 
ἡ κοπὴ τῆς βασιλόπιτας. Τὴν 
ἑπομένην ἐλειτούργησε εἰς 
τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγ. 
Παρασκευῆς καὶ παρουσίᾳ ὅλων 

τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν ἐτέλεσε τὴν Δο-
ξολογίαν ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ Νέου 
Ἔτους.

Τὴν 6ην Ἰανουαρίου 2012 ἑορτάσθη 
ἡ Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων 
καὶ ὁ Ἁγιασμὸς τῶν Ὑδάτων εἰς τὴν 
Ἱερὰν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, Λητῆς 
καί Ρεντίνης.

 Τὸ πρωί, εἰς τὸν κατάμε-
στον ἀπὸ πλῆθος πιστῶν Ἱερὸν 
Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς, ἐτελέσθη Πανηγυρικὴ 
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, προ-
εξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρε-
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ντίνης κ.κ. Ἰωάννου, ἐνῶ έν συνεχείᾳ 
ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου 
Ἁγιασμοῦ καὶ ἡ κατάδυσις τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ εἰς τὰ Λουτρὰ Λαγκαδᾶ.

Κατόπιν, ὁ Σεβασμιώτατος κ.κ. 
Ἰωάννης μετέβη εἰς τὴν λίμνην τῆς 
Βόλβης, ὅπου, παρουσίᾳ πλήθους 
πιστῶν, τοῦ βουλευτοῦ Ν.Δ. κ. Θε-
οδώρου Καράογλου, τῶν Δημάρχων 
Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννου Ἀναστασιάδη, 
Βόλβης κ. Δημητρίου Γαλαμάτη, καθὼς 
καὶ τῶν λοιπῶν Τοπικῶν, Στρατιωτικῶν 
καὶ Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν, ἐτέλεσε τὸν 
Ἁγιασμὸν τῶν Ὑδάτων. 

Ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε ὡς εὐλογίαν 
ἕνα σταυρὸν εἰς τοὺς Δεμερτζὴν 
Χρῆστον καὶ Βασίλειον Λαζαρίδην, οἱ 
ὁποῖοι ἔπιασαν τὸν Τίμιον Σταυρὸν εἰς 
τὰ Λουτρὰ Λαγκαδᾶ καὶ εἰς τὴν λίμνην 
τῆς Βόλβης ἀντιστοίχως, καὶ ἀπὸ ἕναν 
σταυρὸν εἰς τούς ὑπολοίπους κολυμβητάς  οἱ ὁποῖοι ἀψηφώντας τὸ κρύο ἐβούτηξαν διὰ νὰ 

πιάσουν τὸν Σταυρόν.
Εἰς τοὺς συγχαρη-

τηρίους λόγους ποὺ 
ἀ πηύθηνε ὁ Σεβασμιώ-
τα τος κ.κ. Ἰωάννης 
πρὸς τοὺς κολυμβητὰς 
ἐ τόνισε μεταξὺ τῶν ἄλλων 
ὅτι ἡ πρᾶξις τῶν ἔχει 
ὁμολογιακὸν χαρακτῆρα, 
καθὼς μαρτυρεῖ τὴν πί-
στιν καὶ τὴν ἀγάπην 
αὐτῶν πρὸς τὸν Χριστὸν 
καὶ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ 
Ὀρθόδοξον φρόνημα ποὺ 

ἔχουν οἱ Χριστιανοί. 
Μετὰ τὸν Ἁγιασμὸν τῶν Ὑδάτων τῆς λί-

μνης, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, 
εἰς τὸ μήνυμα ποὺ ἀπηύθυνε πρὸς τοὺς πι-
στούς, ἐσημείωσε μὲ ἰδιαιτέραν ἔμφασιν ὅτι 
ἀποτελεῖ ἄμεσον ἀνάγκην νὰ προστατευθῇ 
ἡ Λίμνη τῆς Βόλβης ἀπὸ τὴν συνεχῆ 
περιβαλλοντικὴν ὑποβάθμισιν τὴν ὁποία 
ἔχει ὑποστεῖ, τονίζοντας ὅτι εἶναι εὐθύνη 
ὅλων, κατοίκων καὶ τοπικῶν φορέων, ἡ 
λῆψις ἀμέσων καὶ σοβαρῶν μέτρων, ποὺ θὰ 
προστατεύσουν τὴν περιοχήν.
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Στιγμιότυπα ἁπό τά κάλαντα τῶν ἑορτῶν στό Μητροπολιτικό Μέγαρο.
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Μὲ ἱεροπρέπειαν καὶ ξε χω-
ριστὴν λαμπρότητα ἑορτά σθη 
ἡ μνήμη τοῦ Τιμίου καὶ Ἐν-
δόξου Προφήτου Προδρόμου 
καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου εἰς τὴν 
Ἱερὰν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, 
Λητῆς καὶ Ρεντίνης, ἡμέρα κατὰ 
τὴν ὁποίαν ἄγει τὰ ὀνομαστήριά 
του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ-
χης μας.

Τὴν Παραμονὴν τῆς ἑορτῆς ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης 
κ.κ. Ἰωάννης ἐχοροστάτησε εἰς 
τόν πανηγυρικὸν Ἑσπερινόν, ὁ 
ὁποῖος ἐτελέσθη εἰς τὸν Ἱε ρὸν 
Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἁ γίας 
Παρασκευῆς-Λαγκαδᾶ, συγ χο-
ρο στατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστά-
του Ἐπισκόπου Θερμῶν κ.κ. 

Δημητρίου.
Τὴν κυριώνυμον ἡμέραν μνήμης τοῦ Τιμίου καὶ Ἐνδόξου Προφήτου Προδρό-

μου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὸν Συλλείτουργον εἰς τὸν Ἱερὸν 
Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς προεξάρχοντος τοῦ ἑορτάζοντος Σεβασμι-

Ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ.Ἰωάννου
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ωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Ἰωάννου, 
καὶ συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμι-
ωτάτων Μητροπολιτῶν Σερρῶν καὶ Νι-
γρίτης κ.κ. Θεολόγου, Ζιχνῶν καὶ Νευ-
ροκοπίου κ.κ. Ἱεροθέου, Σιδηροκάστρου 
κ.κ. Μακαρίου καὶ τῶν Θεοφιλεστάτων 
Ἐπισκόπων Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεή-
μονος καὶ Θερμῶν κ.κ. Δημητρίου. 

Τὸν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε ὁ Σεβασμι-
ώτατος Μητροπολίτης Σερρῶν καὶ Νι-
γρίτης κ.κ. Θεολόγος, ὁ ὁποῖος ὁμίλησε, 
ἐπικαίρως διὰ τὴν ἁγίαν μορφὴν τοῦ Τιμί-
ου Προδρόμου καὶ εὐχήθηκε ἔτη πολλά, 
ἐκ μέρους τῆς χορείας τῶν Ἀρχιερέων, εἰς 
τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην μας.

Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, 
Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης 
εὐχαρίστησε τοὺς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς, 
πού, παρὰ τὰς δυσμενεῖς καιρικὰς συν-
θήκας, ἦλθον ἀπὸ τὴν ἐπαρχίαν των, 
ὥστε μὲ τὴν παρουσίαν τοὺς νὰ λα-
μπρύνουν τὴν ὀνομαστικήν του ἑορτήν, 
καθὼς ἐπίσης καὶ τὸν Πανοσιολογιώ-
τατον Ἀρχιμανδρίτην π. Πλάτωνα Κρι-
κρήν, ἐκπρόσωπον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος 
μετέφερε τὸν πνευματικὸν θησαυρὸν τοῦ 
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ἱεροῦ καὶ χαριτοβρύτου λειψάνου τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου 
εἰς τὴν Ἱερὰν ἡμῶν Μητρόπολιν, τοὺς ἱερεῖς, τοὺς Καθηγουμένους, τοὺς ἱεροψάλτας 
καὶ τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ. Ἐν συνεχείᾳ, ἐξέφρασε τὰς εὐχαριστίας του καὶ πρὸς τοὺς 
ἐκπροσώπους τῶν στρατιωτικῶν καὶ πολιτικῶν ἀρχῶν, καὶ ἰδιαιτέρως πρὸς τὸν Δήμαρ-
χον τοῦ Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννην Ἀναστασιάδην, ὁ ὁποῖος ἐπίσης ἦγε  τὰ ὀνομαστήριά του.

Ἀκολούθως, οἱ Ἀρχιερεῖς, συνοδείᾳ τοῦ ἱεροῦ κλήρου, τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ καὶ τῶν 
ἀρχόντων τῆς πόλεως, μετέβησαν εἰς τὴν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ὅπου καὶ εὐχήθησαν 
εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην μας κ.κ. Ἰωάννην.
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 Μὲ τὴν δέουσαν λα-
μπρότητα καὶ μεγαλο-
πρέπειαν ἑορτάσθη ἡ 
μνήμη τῆς Ἁγίας Νεο-
μάρτυρος Κυράννης τῆς 
Ὀσσαίας εἰς τὴν Ἱερὰν 
Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, 
Λητῆς καὶ Ρεντίνης. 

Τὸ Σάββατον, 7 Ἰα-
νουαρίου, ἐτελέσθη εἰς 
τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁ γίας 
Κυράννης – Ὄ σ σης, 
Πανηγυρικὸς Ἀρχιε ρατι-
κὸς Ἑσπερινὸς χορο-
στατοῦντος τοῦ Θεοφι-
λεστάτου Ἐπισκόπου 
Θερμῶν κ.κ. Δημητρίου 
καὶ κατόπιν Ἱερὰ Λι-
τανεία τῆς Εἰκόνος τῆς 
Ἁγίας Κυράννης.

Τὴν κυριώνυμον 
ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας, παρουσίᾳ τοῦ Δημάρχου Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννου Ἀναστασιάδη 
καὶ τῶν λοιπῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν, ἐτελέσθη Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία εἰς 

Ἑορτασμὸς 
τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Κυράννης τῆς Ὀσσαίας
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τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Κυράννης-Ὄσσης προ-
εξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου κ.κ. 
Νικοδήμου καὶ συλλειτουργούντων τῶν Σεβα-
σμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ζιχνῶν καὶ Νευροκο-
πίου κ.κ. Ἰεροθέου, ὁ ὁποῖος καὶ ἐχοροστάτησε 
εἰς τὸν Ὄρθρον, τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου 
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου καὶ 
τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Θεουπόλεως 
κ.κ. Παντελεήμονος καὶ Θερμῶν κ.κ. Δημητρίου.

Τὸν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρε-
ντίνης κ.κ. Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος εἰς τὴν ἀρχὴν 
τῆς ὁμιλίας του ἀνεφέρθη εἰς τὰς πανηγυρικὰς 
ἐκδηλώσεις ποὺ ἐπραγματοποιήθησαν κατὰ τὸ 
παρελθὸν ἔτος, τὸ ὁποῖον ἦτο ἀφιερωμένον 
εἰς τὴν Ἁγίαν Κυράννα λόγῳ τῆς συμπληρώ-
σεως τῶν 260 ἐτῶν ἀπὸ τοῦ μαρτυρίου της. Αἱ  
τιμητικαὶ αὐταὶ ἐκδηλώσεις, ὅπως ἐσημείωσε,  
ἐκορυφώθησαν μὲ τὴν ἔλευσιν τοῦ Παναγιωτά-
του Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαί-
ου εἰς τὴν θεόσωστον ἐπαρχίαν τοῦ Λαγκαδᾶ 
ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τῆς εὑρέσεως  τῶν Λειψάνων τῆς 
Ἁγίας Νεομάρτυρος. 

Κατόπιν, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
ἀνεφέρθη εἰς τὸν βίον καὶ τὸ μαρτύριον τῆς 
Ἁγίας κατὰ τὴν περίοδον τῆς Τουρκοκρατί-
ας, γεγονὸς τὸ ὁποῖον, ὅπως χαρακτηριστικῶς 
ἐτόνισε, πρέπει νὰ ἀποτελῇ πηγὴν χάριτος, 
ἐμπνεύσεως καὶ ἁγιασμοῦ κατ̓ αὐτὰς τὰς κρι-
σίμους ἡμέρας ποὺ ζῶμεν καὶ ἔχομεν ἀνάγκην 
ἀπὸ θάρρος, καὶ ἐλπίδα. Καὶ τὴν ἐλπίδα αὐτήν, 
ὅπως ὑπογράμμισε ὁ Σεβασμιώτατος Λαγκαδᾶ, 

μποροῦμε νὰ τὴν ἀντλῶμεν μόνο ὅταν  συνδέωμεν τὴν Ζωήν μας μὲ τὸν Ἱερουργὸν τῆς 
ἀληθείας, τὸν Κύ-
ριον ἡμῶν Ἰησοῦν 
Χριστόν. Ἀξίζει νὰ 
σημειωθῇ ὅτι πρὸς 
τὸ τέλος τῆς ὁμιλίας 
του ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ποιμενάρχης μας, 
ἀπευθυνόμενος πρὸς 
τοὺς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς, 
τοὺς εὐχαρίστησε ποὺ 
μὲ  τὴν παρουσίαν 
των ἐκόσμησαν καὶ 
ἐλάμπρυναν τὴν πα-
νήγυριν τῆς Ἁγίας Νε-
ομάρτυρος Κυράννης.
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Τὴν Πέμπτην 3 Νοεμβρίου, ἡμέραν μνήμης τῆς 
Ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρ-
τυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὴ 
Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν 
Ἁγίας Παρασκευῆς-Λαγκαδᾶ, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς 
ὁποίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς 
καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης προέβη εἰς τὴν εἰς Διάκονον 
Χειροτονίαν τοῦ Μοναχοῦ Ἀνθίμου (κατὰ κόσμον Πανα-
γιώτου) Γιάννη. 

Εἰς κλίμα συγκινήσεως ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε λό-
γους πατρικοὺς πρὸς τὸν χειροτονούμενον, προτρέποντάς 
τον νὰ ὑπηρετήσῃ μὲ ζῆλον τὸ ἔργον Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸ 
ὁποῖον εἶναι ἔργον σωτηρίας τῶν ψυχῶν καὶ μένει εἰς τὸν 
αἰῶνα γιατί, ὅπως χαρακτηριστικῶς ἐτόνισε, εἶναι ἔργον 
ἀληθινὸν καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος γίνεται κοινωνὸς 
καὶ μεθέκτης τῆς δωρεᾶς τῆς ἀκτίστου χάριτος τοῦ Θεοῦ. 

Εἰς ἄλλο σημεῖον τῆς ὁμιλίας του, ὁ Μητροπολίτης 
μας συμβούλεψε τὸν π. Ἄνθιμον νά ζῇ καὶ να πορεύηται 
μὲ γνώμονα τὸ θέλημα Κυρίου καὶ ὄχι μὲ τὸ θέλημα τῶν 
ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι πολλὰς φοράς, λόγῳ τοῦ ἐγωισμοῦ 
των, θέλουν μόνο τὸ δικὸν τους νά γίνεται, μὲ ἀποτέλεσμα 
σήμερον να βλέπωμεν ὅλας αὐτὰς τὰς συγκρούσεις μέσα 
εἰς τήν κοινωνίαν,ὅπου ζῶμεν, ἢ ἀκόμα καὶ εἰς τήν ἰδίαν 
τὴν οἰκογένειάν μας. Παρότρυνε, δέ, τὸν νέον κληρικὸν νά 
εἶναι ὑπάκουος εἰς τό θέλημα τοῦ Κυρίου ἀκολουθώντας 
τὴν σωτηριώδη ἐπίκλησιν τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς «γε-
νηθήτω τὸ θέλημά σου» καὶ νά μὴν φοβηθῇ αὐτά πού θὰ 
συναντήσῃ εἰς τὴν πορείαν τῆς νέας του ζωῆς.

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας προέτρεψε τὸν π. Ἄνθιμον νά εἶναι «ἄνθιμος» μὲ καρπο-
φορίαν, μὲ περιεχόμενον ἀνθέων πνευματικῶν, νά εἶναι «ἄνθιμος» ποὺ θὰ σκορπίζῃ χαράν, αἰσιοδοξίαν 
καὶ ἐλπίδα καὶ νὰ δίδῃ ἀγωνιστικὴν μαρτυρίαν μὲ τὴν πλήρη ἀφοσίωσίν του εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Καὶ μὲ 
αὐτὸν τὸν τρόπον νά τιμήσῃ τὸν Ἅγιον Ἄνθιμον, Ἐπίσκοπον Νικομηδείας, τοῦ ὁποίου ἡ μαρτυρία βίου 
ἁγιότητος διδάσκει πολλά, καθὼς καὶ τὸν Παναγιώτατον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἄνθιμον 
πρὸς τιμὴν τοῦ ὁποίου τοῦ ἔδωκε τὸ ὄνομα.

Χειροτονία εἰς διάκονον εἰς τὴν
Ἱερὰν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης
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Μέ κάθε λαμπρότητα καί εἰς κλίμα κατανύ-
ξεως ἐτελέσθη τήν Δευτέραν, 21 Νοεμβρίου 2011, 
ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, 
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  Λαγκαδᾶ, Λητῆς 
καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου καί συγχοροστατοῦντος  
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θερμῶν κ. Δη-
μητρίου, εἰς τό καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου-Ὄσσης, ἡ ὁποία ἱδρύθη 
μέ πρότασιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
μας (Φ.Ε.Κ. 73/τ. Α΄/11-4-2011). Εἰς τό τέλος τοῦ 
Ἑσπερινοῦ καί συμφώνως μέ τήν μοναστηριακήν 
τάξιν ἐπραγματοποιήθη ἡ ἐνθρόνισις τῆς πρώτης 

Καθηγουμένης τῆς νεοϊδρυθείσης Ἱερᾶς Μονῆς, 
Γαληνῆς μοναχῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, εἰς τήν 
προσφώνησίν του, ἀνεφέρθη εἰς τήν ἀξίαν τοῦ 
μοναχικοῦ ἰδεώδους καί τῆς ὑπακοῆς, τονίζοντας 
ἰδιαιτέρως τήν προσφοράν τῶν μοναχῶν εἰς τόν 
πνευματικῶς ἀγωνιζόμενον ἄνθρωπον.

Εἰς τήν ἀντιφώνησίν του, ὁ 
πνευματικός τῆς Μονῆς, Ἀρχιμ. 
Ἰωαννίκιος Κοτσώνης, Ἡγούμενος 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως 
τοῦ Σωτῆρος-Σοχοῦ, εὐχαρίστησε 
τόν φιλομόναχον Ἐπίσκοπόν μας, 
διότι ἀπό τήν πρώτην στιγμήν τῆς 
ἐλεύσεώς του εἰς τήν ἐπαρχίαν 
τοῦ Λαγκαδᾶ ἔδειξε τήν πατρικήν 
του ἀγάπην καί ἀγκάλιασε ὅλα τά 
μοναστηριακά ἱδρύματα τῆς Μη-
τροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί 
Ρεντίνης.

Ἐνθρόνισις Ἡγουμένης
Ἱερᾶς Μονῆς Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου -Ὄσσης
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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, 
Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης, κατόπιν προ-
σκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου-Ἁγίου 
Ὄρους καί τοῦ Καθηγουμένου αὐτῆς Πανοσιολογι-
ωτάτου Ἀρχιμ. π. Φιλοθέου, προέστη τῆς Πανηγύ-
ρεως ἐπί τῇ εορτῇ τῆς Μνήμης τοῦ Ὁσιομάρτυρος 
Γεδεών τοῦ Καρακαλληνοῦ (30.12/12.1)

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας προεξῆρχε 
εἰς τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν καί τήν 
ὁλονύκτιον Ἀγρυπνίαν, εἰς τήν ὁποίαν παρέστη 
καί ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου, Πα-

νοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Νικόδημος. 
Τήν ἑπομένην τῆς πανηγύρεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 

Καρακάλλου ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσκέφθη τήν 
Ἱεράν Μονήν τῶν Ἰβήρων, ὅπου καί προεξῆρχε τῆς 
πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ 
Ἁγίου Βασιλείου, Ἐπισκόπου Καισαρείας, μετά τό 
τέλος τῆς ὁποίας εὐχήθηκε ἐπικαίρως εἰς τόν Προ-
ηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων, π. Βασίλειον 
Γοντικάκην.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης
κ.κ. Ἰωάννης εἰς τὴν Ἱερὰν Μονήν Καρακάλλου-Ἁγίου Ὄρους
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Τήν 30ήν Ἰανουαρίου 2012, ἡμέραν μνήμης τῶν 
ἐν Ἁγίοις πατέρων ἡμῶν μεγάλων Ἱεραρχῶν καί 
Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων Βασιλείου τοῦ Μεγά-
λου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης προέ-
στη τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας παρουσίᾳ 
ἀντιπροσωπειῶν τῆς τοπικῆς μαθητειώσης νεο-
λαίας τῆς ἐπαρχίας μας εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολι-
τικόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς.

Μετά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας καί 
ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς Παιδείας καί 
τῶν Γραμμάτων, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
μας ὡμίλησε διά τό νόημα τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχῶν τονίζοντας ὅτι: 

 «Οἱ τρεῖς Ἱεράρχαι σύν τοῖς ἄλλοις ἀποτελοῦν 
διά τούς νέους μας ἀλλά καί διά κάθε πιστόν τά 
φωτεινά ἐκεῖνα πρότυπα ἁγιότητος καί σοφίας, πού μᾶς ὁδηγοῦν εἰς τό κατ’ ἐξοχήν αἰώνιον πρό-
τυπον, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν». 

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Μητροπολίτης ἐβράβευσε μέ τιμητικόν ἔπαινον τούς ἀριστούχους μαθητάς τῶν 
σχολείων τῆς δευτεροβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τῆς Μητροπόλεώς μας εὐχόμενος  ὑγιείαν, πρόοδον καί 
πλούσιον τόν ἀπό Θεοῦ φωτισμόν, προκειμένου  ἡ ζωή των  νά εἶναι κοντά εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί 
νά συνεχίζουν τήν προσπάθειάν των νά παραμένουν ἄριστοι εἰς ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς των. 

Κατόπιν, ὁ Σεβασμιώτατος ἐδέχθη τούς  ἐκπαιδευτικούς καί τούς  μαθητάς  εἰς τήν αἴθουσαν τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως  τονίζοντας εἰς τόν διάλογον πού εἶχε μέ τούς νέους τήν στενήν σχέσιν  πού 
ὀφείλουν νά ἔχουν  μέ τήν Ἐκκλησίαν. Παράλληλα, τούς διένειμε ἀπό μίαν Καινήν Διαθήκην, τό 
χρονικόν τῆς εὑρέσεως τῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Κυράννης τῆς Ὀσσαίας, τό βιβλίον 
Διακονώντας τόν Λόγον, τό ὁποῖον περιέχει ὁμιλίας καί κηρύγματα τοῦ Σεβασμιώτατου Μητροπο-
λίτου μας πού ἐκφωνήθησαν κατά τό ἀπελθόν ἔτος καί τό  Ἐπετειακόν Λεύκωμα πού ἐξεδόθη ἐπί 
τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπισκέψεως τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς τόν 
Λαγκαδᾶ.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης 
κ.κ. Ἰωάννης, ἀπένειμε τιμητικοὺς ἐπαίνους εἰς ἀριστούχους μαθητὰς



Ἀπὸ τὴν χειροθεσία εἰς ἀναγνώστη τοῦ Εὐαγγέλου Μπέη 
στίς 23 / 10 /2011 στόν Ἱερό Ναό ἁγίου Δημητρίου - Χρυσαυγῆς 

Γεγονοτα - Ειδησεις

02 / 10 / 2011
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ 
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης ἐχοροστάτησε εἰς τὸν Ὄρθρον 
καὶ προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὸν Ἱερὸν 
Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς - Λαγκαδᾶ.

10-12 / 10 /2011 
Ἐπίσημος ἐπίσκεψις τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῶν 
260 ἐτῶν ἀπὸ τὸ μαρτύριον τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος 
Κυράννης τῆς Ὀσσαίας.

23 / 10 / 2011
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ 
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης, ἐχοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρον 
καὶ προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὸν Ἱερὸν 
Ναὸν Ἁγίου Δημητρίου-Χρυσαυγῆς. 

25-26 / 10 / 2011 
Τὴν 25ην καὶ 26ην Ὀκτωβρίου 2011 ὁ Σεβασμιώτατος 
ἔλαβε μέρος εἰς τὰς ἑορτίους ἐκδηλώσεις εἰς τὸν Ἱερὸν 
Ναὸν Ἁγίου Δημητρίου-Θεσσαλονίκης.

28 / 10 / 2011 
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε εἰς τὸν Ὄρθρον 
καὶ προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὸν Ἱερὸν 
Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς. Κατόπιν, 
ἐπραγματοποιήθη Δοξολογία ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς 
ἀπελευθερώσεως τής πόλεως τοῦ Λαγκαδᾶ ἀπὸ τοὺς 
Γερμανούς.

30 / 10 / 2011 
Τὴν Κυριακήν, 30 Ὀκτωβρίου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. 
Ἰωάννης ἐχοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρον καὶ προεξῆρχε 
τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου 
Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης-Ἀσσήρου.

06 / 11 / 2011 
Τὴν Κυριακὴν, 6 Νοεμβρίου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. 
Ἰωάννης ἐχοροστάτησε εἰς τὸν Ὄρθρον καὶ προεξῆρχε 
τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου 
Ἀθανασίου-Λητῆς.

08 / 11 / 2011 
Ἐπραγματοποιήθησαν τὰ ἐγκαίνια τοῦ νέου κέντρου 
ἀποθηκεύσεως καὶ διανομῆς τοῦ Ὁμίλου Μασούτης 
Α.Ε. εἰς τὴν περιοχὴν Καβαλαρίου-Λαγκαδᾶ ἀπὸ τὸν 
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην μας.

10-11 / 11 / 2011 
Τὴν Πέμπτην, 10 Νοεμβρίου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. 
Ἰωάννης μετέβη εἰς τὴν νῆσον Χίον καὶ παρέστη εἰς 
τὴν τελετὴν ἐνθρονίσεως τοῦ νέου Μητροπολίτου Χίου, 
Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ.κ. Μάρκου.

Ἀπὸ τά ἐγκαίνια τοῦ νέου κέντρου ἀποθήκευσης καὶ διανομῆς τοῦ 
OὉμίλου “Μασούτης Α.Ε.”στήν περιοχή Καβαλαρίου-Λαγκαδᾶ

Ἀπὸ τὴν παρέλαση τῆς 28ης Ὀκτωβρίου στόν Λαγκαδᾶ 
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Τὴν ἑπομένην ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ.κ. Ἰωάννης 
ἔλαβε μέρος εἰς τὴν Ἀρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν 
καὶ εἰς τὴν ἐπίσημον Δοξολογίαν ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῶν 
Ἐλευθερίων τῆς Νήσου.
20 / 11 / 2011
Τὴν Κυριακήν, 20 Νοεμβρίου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. 
Ἰωάννης ἐχοροστάτησε εἰς τὸν Ὄρθρον καὶ προεξῆρχε 
τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Γεννήσεως 
τῆς Θεοτόκου εἰς τὴν ἐνορία τῶν Πέντε Βρύσεων-
Λαγκαδᾶ, ἐνῶ τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἐτελέσθη 
ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός της ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τοῦ 
Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου-
Ἀσκοῦ.

21 / 11 / 2011 
Τὴν Δευτέραν, 21 Νοεμβρίου 2011, ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων 
τῆς Θεοτόκου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, 
Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης ἐχοροστάτησε εἰς τὸν 
Ὄρθρον καὶ προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὸν 
Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου-Λαγκαδᾶ.

22 / 11 / 2011
Τὴν 22αν Νοεμβρίου 2011 ἐπραγματοποιήθη ἐπίσκεψις 
τοῦ Συλλόγου τοῦ Παιδικοῦ Χωριοῦ S.O.S.. Ὁ Σύλλογος 
ἔγινε δεκτὸς εἰς τὴν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννην, ὁ ὁποῖος 
καὶ ὁμίλησε περὶ τῆς ἀξίας τῆς φιλανθρωπίας, κατά 
τὴν σημερινὴν δύσκολον περίοδον ποὺ διανύομε, καθὼς 
καὶ περὶ τῆς σπουδαίας προσφορᾶς τοῦ ἐθελοντισμοῦ, 
παραπέμποντας εἰς τὴν παραβολὴν τοῦ καλοῦ 
Σαμαρείτου. 
 
24 / 11 / 2011 
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ 
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης προεξῆρχε  τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας 
ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος 
Αἰκατερίνης, ποὺ ἐπραγματοποιήθη εἰς τὸν Ἱερὸν 
Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς-Λαγκαδᾶ. 
Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Ἀγρυπνίας ἐτέθησαν πρὸς 
προσκύνησιν τὰ Ἱερὰ καὶ χαριτόβρυτα Λείψανα τῆς 
Ἁγίας Αἰκατερίνης, τὰ ὁποία μετεφέρθησαν ἀπὸ τὴν 
Ἱερὰν  Μονὴν Ἁγίας Τριάδος- Πέντε Βρύσεων.

27 / 11 / 2011
Τὴν Κυριακὴν, 27 Νοεμβρίου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. 
Ἰωάννης ἐχοροστάτησε εἰς τὸν Ὄρθρον καὶ προεξῆρχε 
τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν 
Ἁγίας Κυράννης-Ὄσσης.

30 / 11 / 2011
Τήν 30ην  Νοεμβρίου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε 
τὴν θεμελίωσιν τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου-Κολχικοῦ 
παρουσίᾳ τοῦ Δημάρχου Λαγκαδᾶ κ. Ἀναστασιάδη, τῶν 
τοπικῶν ἀρχῶν καὶ πλήθους κόσμου.

04 / 12 / 2011 
Τήν 4ην καί 5ην Δεκεμβρίου 2011 ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας στή Χίο ἐπί τῇ εὐκαιρία τῆς 
ἐνθρονίσεως τοῦ νέου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσῶν 

κ.κ. Μάρκουυ

Ἀπὸ τόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Νικολάου - Λαγυνῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 

Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ.κ. Κυριακοῦ

Ἀπό τό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικό Ναὸ  

Ἁγίου Νικολάου - Βόλου στίς 06 / 12 / 2011
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Ἀπό τό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας 
Βαρβάρας-Δράμας 04 / 12 / 2011

Ἀπό τό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας 
Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας στά Βασιλικά Θεσσαλονίκης 

στίς 22 / 12 /2011

Ἰωάννης, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου, συμμετεῖχε εἰς 
τὰς Λατρευτικάς Ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας 
Βαρβάρας, αἱ ὁποῖαι ἐπραγματοποιήθησαν εἰς τὴν 
πόλιν τῆς Δράμας.

05 / 12 / 2011
Είς τὸν Μέγαν Πανηγυρικὸν Ἑσπερινόν, ὁ ὁποῖος 
ἐπραγματοποιήθη εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν 
Ναὸν Ἁγίου Νικολάου-Λαγυνῶν ἐχοροστάτησε ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρὲτ κ.κ. Κυριακὸς 
καὶ συνχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρὲτ κ.κ. Κυριακὸς 
εἰς τὸν λόγον του ἀνεφέρθη ἐκτενῶς εἰς τὸν βίον τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου, ἐνῶ ὁ Ποιμενάρχης μας, εἰς τὴν ἀντιφώνησίν 
του, εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 
Ναζαρὲτ κ.κ. Κυριακὸν διὰ τὴν παρουσίαν του εἰς 
τὴν πανήγυριν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου-
Λαγυνῶν καὶ τὴν συμμετοχήν του εἰς τὰς λατρευτικὰς 
ἐκδηλώσεις τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως πρὸς τιμὴν τοῦ 
Ἁγίου.

06 / 12 / 2011
Τὴν Τρίτην, 06 Δεκεμβρίου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης 
κ.κ. Ἰωάννης, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ οἰκείου 
Ποιμενάρχου, προεξῆρχε τῆς Πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς 
Θείας Λειτουργίας εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν 
Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου-Βόλου 
συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Βελεστίνου 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ καὶ Δημητριάδος κ.κ. Ἰγνατίου.

11 / 12 / 2011
Τὴν Κυριακὴν, 11 Δεκεμβρίου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. 
Ἰωάννης ἐχοροστάτησε εἰς τὸν Ὄρθρον καὶ προεξῆρχε 
τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν 
Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης-Ἀσσήρου.
Εἰς τὸ τέλος τῆς Ἀκολουθίας ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας κ.κ. Ἰωάννης ἐχειροθέτησε εἰς 
Οἰκονόμον τὸν π. Παῦλον Παρασκευᾶν, ἐφημέριον τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ. 
Τὸ ἀπόγευμα ἐπραγματοποιήθη Πανηγυρικὸς 
Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ 
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς 
τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τοῦ Θαυματουργοῦ, εἰς τὸ 
πανηγυρίζον Ἱερὸν Παρεκκλήσιον, τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται 
ἐντὸς τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου καὶ εἶναι 
ἀφιερωμένον εἰς τοὺς Ἁγίους Σπυρίδωνα, Ἀντώνιον καὶ 
Κωνσταντῖνον τὸν Ὑδραῖον.

12 / 12 / 2011
Τὴν Δευτέραν, 12 Δεκεμβρίου 2011, εἰς τὴν Πανηγυρικὴν 
Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸ πανηγυρίζον Ἱερὸν 
Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος, ὅπου εὑρίσκεται 
καὶ ὁ τάφος τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ 
κυροῦ Σπυρίδωνος, προεξῆρχε ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Ἀρχιμανδρίτης π. Γερμανὸς Γαλάνης, πνευματικὸν 
ἀνάστημα τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου. 
Ἐν συνεχείᾳ, ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὸν Μνημόσυνον ὑπὸ 
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τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ 
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Μακαριστοῦ 
προκατόχου του κυροῦ Σπυρίδωνος.

15 / 12 / 2011
Τὴν Πέμπτην, 15 Δεκεμβρίου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καὶ Σφακίων κ.κ. 
Εἰρηναῖος ἐπραγματοποίησε ἐθιμοτυπικὴν ἐπίσκεψιν 
εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης, 
ὅπου καὶ ἀντήλλαξε, σκέψεις μὲ τὸν Σεβασμιώτατον 
Ποιμενάρχην μας.

17 / 12 / 2011
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ 
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης συμμετεῖχε εἰς τάς Λατρευτικάς 
Ἐκδηλώσεις ποὺ ἐπραγματοποιήθησαν εἰς τὴν Νῆσον 
Ζάκυνθον πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, Ἐπισκόπου 
Αἰγίνης τοῦ Θαυματουργοῦ, κατόπιν προσκλήσεως 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζακύνθου καὶ 
Στροφάδων κ.κ. Διονυσίου, ὁ ὁποῖος καὶ ἦγε τὰ σεπτά 
του ὀνομαστήρια.

22 / 12 / 2011
Τὴν Πέμπτην, 22 Δεκεμβρίου 2011, ἡμέρα μνήμης 
τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ 
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης, εὐρέθη κατόπιν προσκλήσεως 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μιλήτου κ. 
Ἀποστόλου, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς 
καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας 
Φαρμακολυτρίας εἰς τὰ Βασιλικὰ Χαλκιδικῆς, καὶ 
ἐχοροστάτησεν εἰς τὸν Ὄρθρον. Εἰς τὴν Θείαν 
Λειτουργίαν προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου κ.κ. Νικόδημος, 
συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν 
Μιλήτου κ.κ. Ἀποστόλου, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης 
κ.κ. Ἰωάννου, καθὼς ἐπίσης καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεήμονος.

27 / 12 / 2011
Τήν 27ην  Δεκεμβρίου, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος 
καὶ Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. 
Ἰωάννης ἐχοροστάτησεν εἰς τὸν Ὄρθρον εἰς τὸν Ἱερὸν 
Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγίου Στεφάνου-Ἀρναίας, 
κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ἐπιχωρίου Ποιμενάρχου κ.κ. 
Νικοδήμου. Εἰς τὴν Ἀρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν 
προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, 
Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου κ.κ. Νικόδημος, 
συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν 
Μιλήτου κ.κ. Ἀποστόλου, Κασσανδρείας κ.κ. 
Νικοδήμου, Ζιχνῶν καὶ Νευροκοπίου κ.κ. Ἱεροθέου, 
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου, καθὼς 
καὶ τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Θεουπόλεως κ.κ. 
Παντελεήμονος καὶ Θερμῶν κ.κ. Δημητρίου.

15 / 01 / 2012
Τὴν Κυριακὴν, 15 Ἰανουαρίου 2012, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. 
Ἰωάννης ἐχοροστάτησε εἰς τὸν Ὄρθρον καὶ προεξῆρχε 
τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν 
Ἁγίου Γεωργίου-Σοχοῦ.

Μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μιλήτου κ.κ. Ἀπόστολο

Μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λάμπης Συβρίτου καί 
Σφακείων κ.κ. Εἰρηναῖον 

Ἀπό τό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικό Ναὸ  
Ἁγίου Στεφάνου -Ἱερισοῦ στίς 27 / 12 / 2011
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Ἀπὸ τὴν κοπή τῆς Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στό Ἐρευνητικό 
Ἰνστιτοῦτο διὰ τὴν Νόσο τοῦ Alzheimmer, παρουσίᾳ τοῦ 

Διευθυντοῦ τοῦ Ἰνστιτούτου, καθηγητοῦ 
κ. Σταύρου Μπαλογιάννη

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Γεωργίου - Μελισσοχωρίου

Ἀπὸ τὴν κοπή τῆς Πρωτοχρονιάτικης Πίτας τῶν κυριῶν
τοῦ Λαγκαδᾶ 

17-18 / 01 / 2012
Τὴν Τρίτην, 17 Ἰανουαρίου 2012, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης 
ἐχοροστάτησεν εἰς τὸν Πανηγυρικὸν Ἀρχιερατικὸν 
Ἑσπερινὸν, ποὺ ἐπραγματοποιήθη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν 
Ἁγίου Ἀθανασίου- Καβαλλαρίου.
Τὴν κυριώνυμον ἡμέραν, 18 Ἰανουαρίου 2012, ἑ -
ορτὴ  μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, Πατριάρχου 
Ἀλεξανδρείας, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. 
Ἰωάννης ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ὄρθρον καὶ προεξῆρχε 
τῆς Πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, ποὺ 
ἔλαβε χώραν εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου 
Ἀθανασίου-Λητῆς.

17 / 01 / 2012
Ἡ κοπὴ τῆς Πρωτοχρονιάτικης Πίτας ἐπραγματοποιήθη 
σήμερον εἰς τὸ “Ἐρευνητικὸν Ἰνστιτοῦτον διὰ τὴν Νόσον 
τοῦ Alzheimmer καὶ λοιπῶν ἐκφυλιστικῶν παθήσεων 
τοῦ ἐγκεφάλου καὶ μελέτης τοῦ Γήρατος”, ὑπό τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ 
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου.

19 / 01/ 2012
Τὸ Σάββατον, 21 Ἰανουαρίου 2012, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης 
ἐτέλεσε τὰ Θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου πρὸς 
τιμὴν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης καὶ τῶν 
Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης εἰς τὸ χωρίον 
Μεγάλη Βόλβη - Ρεντίνης.

22 / 01 / 2012
Τὴν Κυριακὴν, 22 Ἰανουαρίου 2012, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. 
Ἰωάννης ἐχοροστάτησεν εἰς τὸν Ὄρθρον καὶ προεξῆρχε 
τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν 
Ἁγίου Γεωργίου-Μελισσοχωρίου. 
Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἐπραγματοποιήθη ἡ κοπὴ 
τῆς πρωτοχρονιάτικης πίτας τοῦ Συλλόγου Ποντίων-
Λαγκαδᾶ καὶ περιχώρων εἰς τὴν αἴθουσαν “Μυγδονία” 
εἰς τὰ Λουτρὰ Λαγκαδᾶ ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας.

24 / 01 / 2012
Ἡ κοπὴ τῆς Πρωτοχρονιάτικης Πίτας τοῦ κύκλου τῶν 
ἐθελοντριῶν κυριῶν τοῦ Λαγκαδᾶ ἐπραγματοποιήθη 
σήμερον εἰς τὸ Πολυδύναμον Πνευματικὸν Κέντρον 
«Ἁγία Κυράννα» ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου.

29 / 01 / 2012
Τὴν Κυριακήν, 29 Ἰανουαρίου 2012, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. 
Ἰωάννης ἐχοροστάτησεν εἰς τὸν Ὄρθρον καὶ προεξῆρχε 
τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν 
Ζωοδόχου Πηγῆς-Ἄνω Ἀσκοῦ. Κατόπιν εὐλόγησε τὴν 
Πρωτοχρονιάτικη Πίτα τῆς τοπικῆς Κοινότητος Ἀσκοῦ-
Πολυδενδρίου.
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Ὁ Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης παρουσιάζει 
στήν Α.Θ.Π. Οἰκουμενικό Πατριάρχη τό ἐπετειακό Λεύκωμα τῆς Περιοδικῆς Ἔκδοσης τῶν 
«Ὀρθοδόξων Μηνυμάτων» καί τό ἀναμνηστικό ἄλμπουμ φωτογραφιῶν ἀπό τήν πρόσφατη 

ἐπίσκεψή του στό Λαγκαδᾶ 



Ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ 
Σεβασμ. Μητρ. Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου,

τοῦ Δημάρχου Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννου Ἀναστασιάδη
καί ὁμάδος προσκυνητῶν ἀπό τὸν Λαγκαδᾶ, στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ 

τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων.  


