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Εορτή τησ Μεταμορφώςεωσ του Σωτήροσ Χριςτού  

Αγίμο Κμοθά Ανπηεπηζθόπμο Ινημαίαξ 

Η μεγάιε γημνηή ηεξ Λεηαμμνθώζεςξ ημο Ιονίμο μαξ δίκεη ηεκ 

αθμνμή κα ζομεζμύμε ηα ιόγηα ημο Ιονίμο μαξ Θεζμύ Τνηζημύ: 

«Ξο πηζηεύεηξ όηη εγώ εκ ης παηνί θαη μ παηήν εκ εμμί εζηη; ηα 

νήμαηα α εγώ ιαιώ ομίκ, απ' εμαοημύ μο ιαιώ. μ δε παηήν μ εκ εμμί 

μέκςκ αοηόξ πμηεί ηα ένγα. Οηζηεύεηέ μμη όηη εγώ εκ ης παηνί θαη μ 

παηήν εκ εμμί. εη δε με, δηά ηα ένγα αοηά πηζηεύεηέ μμη» (Θςάκ. 14, 10-

11). 

Λεγάια θαη αμέηνεηα ήηακ ηα ζαύμαηα ημο Ιονίμο μαξ Θεζμύ 

Τνηζημύ: με έκα μόκμ ιόγμ ημο ακέζηεζε ηεκ θόνε ημο Θαείνμο, ημο 

ανπηζοκαγώγμο, ημκ γημ ηεξ πήναξ ηεξ Μαΐκ, αθόμα θαη ημκ Κάδανμ, μ 

μπμίμξ ήηακ ζημκ ηάθμ ηέζζενεηξ μιόθιενεξ εμένεξ. Λε έκα ιόγμ ημο 

μόκμ επηηίμεζε ημοξ ακέμμοξ θαη ηα θύμαηα ηεξ ιίμκεξ Γεκκεζανέη θαη 

έγηκε απόιοηε γαιήκε. Λε πέκηε ρςμηά θαη δύμ ράνηα πόνηαζε πέκηε 

πηιηάδεξ ακζνώπμοξ, πςνίξ γοκαίθεξ θαη παηδηά, θαη με ηέζζενα ρςμηά 

ηέζζενεηξ πηιηάδεξ. 

Αξ ζομεζμύμε πςξ θάζε μένα ζενάπεοε ημοξ αζζεκείξ, 

γηαηνεύμκηαξ θάζε είδμοξ αζζέκεηα, έδηςπκε ηα πμκενά πκεύμαηα από 

ημοξ δαημμκηδμμέκμοξ. Οςξ λακαέδηκε ηεκ όναζε ζημοξ ηοθιμύξ θαη ηεκ 

αθμή ζημοξ θμοθμύξ με έκα μόκμ άγγηγμά ημο. Δεκ θηάκμοκ αοηά; 
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ια αοηά όμςξ δεκ ήηακ ανθεηά γηα ημοξ ακζνώπμοξ μη μπμίμη ημκ 

δήιεοακ, γηα ημοξ ακζνώπμοξ γηα ημοξ μπμίμοξ μ μέγαξ πνμθήηεξ 

Ηζαΐαξ είπε: 

«Αθμή αθμύζεηε θαη μο ζοκήηε, θαη βιέπμκηεξ βιέρεηε θαη μο με 

ίδεηε. επαπύκζε γαν ε θανδία ημο ιαμύ ημύημο, θαη ημηξ ςζί βανέςξ 

ήθμοζακ, θαη ημοξ μθζαιμμύξ αοηώκ εθάμμοζακ, μήπμηε ίδςζη ημηξ 

μθζαιμμίξ θαη ημηξ ςζίκ αθμύζςζη θαη ηε θανδία ζοκώζη θαη 

επηζηνέρςζη, θαη ηάζμμαη αοημύξ» (Λαηζ. 13, 14-15). 

Ρε όια αοηά, ηα μπμία όμςξ δεκ ήηακ ανθεηά γηα ημοξ βανήθμμοξ 

ακζνώπμοξ θαη με ηα ζοζθμηηζμέκα μάηηα, πνόζζεζε μ Ιύνηόξ μαξ 

Θεζμύξ Τνηζηόξ ημ μέγα ζαύμα ηεξ Λεηαμμνθώζεώξ μο ζημ όνμξ 

Θαβών. Ρ' αοηόκ, πμο έιαμρε με έκα εθζαμβςηηθό ζείμ θςξ, 

εμθακίζηεθακ μη πνμθήηεξ ηεξ Οαιαηάξ Δηαζήθεξ, μ Λςοζήξ θαη μ 

Ηιίαξ θαη πνμζθύκεζακ ημκ δεμημονγό ημο κόμμο. Λε θόβμ θαη ηνόμμ 

έβιεπακ ημ ζαομαζηό αοηό ζέαμα μη εθιεθημί απόζημιμη Οέηνμξ, 

Θάθςβμξ θαη Θςάκκεξ. Ιαη μεηά από ηε κεθέιε, πμο ημοξ ζθέπαζε, 

αθμύζηεθε ε θςκή ημο Θεμύ: 

«Ξύημξ εζηηκ μ Σηόξ μμο μ αγαπεηόξ, εκ ς εοδόθεζα. αοημύ 

αθμύεηε» (Λαηζ. 17, 5). 

Ξη άγημη απόζημιμη θήνολακ ζ' όιμ ημκ θόζμμ, όηη μ Ιύνηόξ μαξ 

Θεζμύξ Τνηζηόξ είκαη «αιεζώξ, ημο Οαηνόξ ημ απαύγαζμα». 
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Ξ θόζμμξ μιόθιενμξ, όηακ ημ άθμοζε, ζα έπνεπε κα γμκαηίζεη 

μπνμζηά ζημκ Ιύνημ Θεζμύ Τνηζηό θαη κα πνμζθοκήζεη ημκ Αιεζηκό Σηό 

ημο Θεμύ. 

Θα έπνεπε ε εμθάκηζε ζημ Θαβών ηςκ δύμ πημ μεγάιςκ πνμθεηώκ 

ηεξ Οαιαηάξ Δηαζήθεξ θαη ε πνμζθύκεζε ημο Ιονίμο Θεζμύ Τνηζημύ 

θαηά ηεκ μεηαμόνθςζή ημο, κα θιείζεη γηα πάκηα ηα βδειονά πείιε ηςκ 

γναμμαηέςκ θαη ηςκ θανηζαίςκ, μη μπμίμη μηζμύζακ ημκ Ιύνημ Θεζμύ θαη 

ημκ ζεςνμύζακ παναβάηε ημο κόμμο ημο Λςοζή. Αιιά θαη μέπνη ζήμενα 

δεκ πηζηεύμοκ μη Εβναίμη όηη Αοηόξ είκαη μ Λεζζίαξ. 

πη μόκμ μη Εβναίμη δεκ ημκ πηζηεύμοκ, αιιά θαη γηα πμιιμύξ 

πνηζηηακμύξ όιμ θαη πενηζζόηενμ ζαμπώκεη ημ ζείμ θςξ ημο Ιονίμο μαξ 

Θεζμύ Τνηζημύ. Αθόμα μηθνόηενμ γίκεηαη ημ μηθνό πμίμκημ ημο Τνηζημύ 

γηα ημ μπμίμ ημ ζείμ θςξ ημο Τνηζημύ ιάμπεη με ηεκ ίδηα δύκαμε με ηεκ 

μπμίακ έιαμρε ζημοξ απμζηόιμοξ Οέηνμ, Θάθςβμ θαη Θςάκκε ηόηε ζημ 

όνμξ Θαβών. 

μςξ κα μεκ απειπηδόμαζηε, επεηδή μ Ιύνηόξ μαξ Θεζμύξ Τνηζηόξ 

είπε: 

«Λε θμβμύ ημ μηθνόκ πμίμκημκ. όηη εοδόθεζεκ μ παηήν ομώκ δμύκαη 

ομίκ ηεκ βαζηιείακ» (Κθ. 12, 32). Η απηζηία μεηαλύ ηςκ ιαώκ έιαβε 

ακεζοπεηηθέξ δηαζηάζεηξ θαη ημ θςξ ημο Τνηζημύ επηζθηάζηεθε από ημ 

ζθμηεηκό κέθμξ ηεξ αζεΐαξ. Ρήμενα πημ ζοπκά από πμηέ εκζομμύμαζηε 

ημ θμβενό ιόγμ ημο Τνηζημύ: 
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Η  

«Οιεκ μ Σηόξ ημο ακζνώπμο ειζώκ άνα εονήζεη ηεκ πίζηηκ επί ηεξ 

γεξ;» (Κθ. 18, 8). 

 Μα μεκ απειπηδόμαζηε όμςξ, επεηδή Εθείκμξ, ιέγμκηαξ γηα ηα 

ζεμεία ηεξ δεοηέναξ πανμοζίαξ ημο, είπε: 
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«Ανπμμέκςκ δε ημύηςκ γίκεζζαη ακαθύραηε θαη επάναηε ηαξ 

θεθάιαξ ομώκ, δηόηη εγγίδεη ε απμιύηνςζηξ ομώκ» (Κθ. 21, 28). 

 Μα είκαη, ιμηπόκ, ε δςή ζαξ ηέημηα ώζηε ηεκ θμβενή εμένα ηεξ 

Ινίζεςξ κα μπμνέζμομε κα ζεθώζμομε ημ θεθάιη μαξ θαη όπη κα ημ 

ζθύρμομε βαζεηά απειπηζμέκμη. Αμήκ. 

Απμιοηίθημκ. 

Λεηεμμνθώζεξ εκ ης νεη, Τνηζηέ μ Θεόξ, δείλαξ ημηξ Λαζεηαίξ 

ζμο ηεκ δόλακ ζμο, θαζώξ εδύκακημ. Κάμρμκ θαη εμίκ ημηξ αμανηςιμίξ, 

ημ θςξ ζμο ημ αΐδημκ, πνεζβείαηξ ηεξ Θεμηόθμο. Φςημδόηα, δόλα ζμη. 
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Εορτή τησ Κοιμήςεωσ τησ Υπεραγίασ Θεοτόκου 

πςξ είκαη γκςζηό, επάκς από ημ Ρηαονό μ Ιύνημξ μαξ Θεζμύξ 

Τνηζηόξ, έδςζε εκημιή θαη ηεκ Οακαγία μεηένα ημο πανέιαβε 

μ Θςάκκεξ μ Εοαγγειηζηήξ ζημ ζπίηη ημο, όπμο δηέμεκε μαδί με ημκ 

αδειθό ημοΘάθςβμ θαη ηε μεηένα ημο Ραιώμε, ζογγεκή ηεξ Θεμηόθμο. 

ηακ ήιζε ε ζηηγμή κα ηειεηώζεη ηεκ επίγεηα δςή ηεξ, άγγειμξ Ιονίμο 

(ε πανάδμζε ιέεη όηη ήηακ μ Aνπάγγειμξ Γαβνηήι) ηεξ ημ έθακε γκςζηό 

ηνεηξ μένεξ πνηκ. 

Η πανά ηεξ Θεμηόθμο οπήνλε μεγάιε, δηόηη ζα ζοκακημύζε ημ 

μμκμγεκή ηεξ Σηό θαη Θεό όιςκ ηςκ ακζνώπςκ. Οήγε, ιμηπόκ, θαη 

πνμζεοπήζεθε ζημ όνμξ ηςκ Ειαηώκ, όπμο ζοκήζηδε κα πνμζεύπεηαη 

θαη μ Ιύνημξ Θεζμύξ Τνηζηόξ. Έπεηηα, γύνηζε ζημ ζπίηη ημο Θςάκκε, 

όπμο έθακε γκςζηή ηεκ επηθείμεκε θμίμεζε ηεξ. αγγέιμο,  

Κίγμ πνηκ θμημεζεί ε Θεμηόθμξ, μη Απόζημιμη δεκ ήηακ όιμη 

ζηα Θενμζόιομα, αιιά ζε μαθνηκμύξ ηόπμοξ όπμο θήνοηηακ 

ημ Εοαγγέιημ. όηε, λαθκηθά κεθέιε (ζύκκεθμ) ημοξ άνπαλε θαη ημοξ 

έθενε όιμοξ μπνμζηά ζημ θνεβάηη, όπμο ήηακ λαπιςμέκε ε Θεμηόθμξ 

θαη πενίμεκε ηεκ θμίμεζε ηεξ. Λαδί με ημοξ Απμζηόιμοξ ήιζε θαη 

μ Δημκύζημξ Aνεμπαγίηεξ, μ Άγημξ Iενόζεμξ μ δηδάζθαιμξ ημο 

Δημκοζίμο, μ Aπόζημιμξ Tημόζεμξ, θαη μη ιμηπμί ζεόζμθμη Iενάνπεξ. 
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ηακ εθμημήζε, με ραιμμύξ θαη ύμκμοξ ηεκ ημπμζέηεζακ ζημ μκήμα 

ηεξ Γεζζεμακή. Επεηδή, θαηά ζεία μηθμκμμία, έκαξ από ημοξ 
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Απμζηόιμοξ (μ Θςμάξ όπςξ ιέεη ε πανάδμζε) δεκ ήηακ πανώκ ζηεκ 

θεδεία ηεξ Θεμμήημνμξ, δήηεζε κα ακμηπηεί μ ηάθμξ ώζηε κα 

πνμζθοκήζεη θαη αοηόξ ημ Ρώμα ηεξ Θεμηόθμο. 

Έηζη, μεηά από ηνεηξ ήμενεξ, άκμηλακ ημκ ηάθμ θαη έθπιεθημη 

δηαπίζηςζακ όηη ε Οακαγία ακαζηήζεθε ζςμαηηθά θαη ακειήθζε ζημοξ 

μονακμύξ. 

 ιε ε ακζνςπόηεηα, απεοζύκεηαη με εογκςμμζύκε ζηε Θεμηόθμ γηα 

ηηξ πνεζβείεξ ηεξ ζημ Ρςηήνα Τνηζηό. Η Εθθιεζία μαξ εμνηάδεη ημ 

γεγμκόξ αοηό ηεξ θμίμεζεξ ζηηξ 15 Αογμύζημο. 
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Εορτή τησ Υψώςεωσ του Τιμίου και Ζωοποιού 

Σταυρού. 

«ΞΜ ΡΑΣΠΞΜ ΡΞΣ ΟΠΞΡΙΣΜΞΣΛΕΜ ΔΕΡΟΞΑ» 

ΚΑΛΟΠΞΣ Ι. ΡΙΞΜΖΞΣ Θεμιόγμο - Ιαζεγεημύ 

Η Οαγθόζμηα Όρςζε ημο ημίμο Ρηαονμύ απμηειεί έκακ ζπμοδαίμ 

εμνημιμγηθό ζηαζμό ημο εθθιεζηαζηηθμύ έημοξ. Ρηηξ 14 Ρεπηεμβνίμο 

ζύμπαζα ε Ξνζμδμλία ηημά ημκ Ρηαονό ημο Ιονίμο μαξ Θεζμύ Τνηζημύ, 

μ μπμίμξ παναθηενίδεηαη ςξ ημ «θαύπεμά» εξ θαη ε «δόλα» εξ. 

Οεγέξ ηεξ εθθιεζηαζηηθήξ μαξ ηζημνίαξ ακαθένμοκ όηη ε εμνηή ηεξ 

Οαγθόζμηαξ Όρςζεξ είπε θαζηενςζεί από ηα ανπαία πνόκηα, ίζςξ 

μάιηζηα κα είπε θαζηενςζεί θαη από αοηόκ ημκ Λέγα Ιςκζηακηίκμ, θαηά 

πνμηνμπή πνμθακώξ ηεξ μεηέναξ ημο αγίαξ Ειέκεξ, αμέζςξ μεηά ηεκ 

εύνεζε ημο ημίμο Νύιμο ζηα Θενμζόιομα, γύνς ζημ 330 μ.Τ. 

Η ηημή πνμξ ημκ ίμημ Ρηαονό ακάγεηαη ζημοξ απμζημιηθμύξ 

πνόκμοξ. Ξη επηζημιέξ ημο απμζηόιμο Οαύιμο είκαη γεμάηεξ από πςνία 

με ηα μπμία μ μέγαξ απόζημιμξ ελαίνεη ημκ νόιμ ημο Ρηαονμύ ζηεκ 

δηαδηθαζία ηεξ ζςηενίαξ ημο θόζμμο. Ονώημξ μ Οαύιμξ μμίιεζε γηα ηεκ 

θαύπεζε ημο Ρηαονμύ ημο Τνηζημύ. Ξη απμζημιηθμί Οαηένεξ μμηιμύκ 

θαη αοημί με ζεβαζμό θαη ηημή πνμξ ημ ηενό ζύμβμιμ, μέζς ημο μπμίμο 

έγηκε ε θαηαιιαγή με ημ Θεό θαη επηηεύπζεθε ε ζςηενία με ηεκ 

απμιοηνςηηθή ζοζία ημο Τνηζημύ. 
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Ξη θαηαθόμβεξ είκαη γεμάηεξ από παναγμέκμοξ ζηαονμύξ. Ξη 

δηςθόμεκμη πνηζηηακμί από ημοξ θακαηηθμύξ εηδςιμιάηνεξ ζεςνμύζακ 

ημοξ εαοημύξ ημοξ ηύπμοξ ημο αδίθςξ παζόκημξ Ιονίμο Θεζμύ Τνηζημύ. 

Οίζηεοακ όηη ελαηηίαξ ηεξ πίζηεώξ ημοξ ζημ Τνηζηό έθενακ θαη αοημί ημ 

δηθό ημοξ ζηαονό, γη� αοηό ημ ηενό αοηό ζύμβμιμ ήηακ ηόζμ αγαπεηό ζε 

αοημύξ. Αοηό ημοξ εμρύπςκε θαη ημοξ έδηκε ηε δύκαμε ημο μανηονίμο. 

Η δύκαμε ημο ημίμο Ρηαονμύ θάκεθε ζημ ζαομαζηό όναμα ημο 

Λεγάιμο Ιςκζηακηίκμο, ζηα 312, εκώ βάδηδε εκακηίμκ ημο Λαλεκηίμο 

θμκηά ζηε Πώμε. Ξ Ιςκζηακηίκμξ ελέθναδε ηεκ κέα επμπή, ζε ακηίζεζε 

με ημοξ ζοκαοημθνάημνέξ ημο, μη μπμίμη ελέθναδακ θαη πνμζπαζμύζακ 

κα ζοκηενήζμοκ ημκ παιηό θόζμμ, πμο θαηέννεε ναγδαία. Ξ μεγάιμξ 

αοημθνάημναξ είδε ζημκ μονακό, εμένα μεζεμένη, ημ ζεμείμ ημο 

ζηαονμύ, ζπεμαηηζμέκμ με αζηένηα, θαη ηεκ επηγναθή «ΕΜ ΞΣΩ 

ΜΘΙΑ», επίζεξ ζπεμαηηζμέκε με αζηένηα. Ήηακ ε 28ε Ξθηςβνίμο 312. 

Από εθείκε ηεκ ώνα έδςζε δηαηαγή ημ ζεμείμ αοηό κα γίκεη ημ ζύμβμιμ 

ημο ζηναημύ ημο. Τανάπηεθε πακημύ, ζηηξ αζπίδεξ ηςκ ζηναηηςηώκ, ζηα 

θνάκε, ζηα ιάβανα, θαη αιιμύ. 

Ξ επζνόξ θαηαηνμπώζεθε θαη μ Ιςκζηακηίκμξ έγηκε μμκμθνάηςν 

ημο απένακημο θνάημοξ. Δεκ είπε θαμηά αμθηβμιία όηη ε δύκαμε ημο 

Ρηαονμύ ημο είπε πανίζεη αοηή ηεκ πενήθακε κίθε, γη� αοηό πνμζέγγηζε 

ηε κέα ακενπόμεκε ζνεζθεοηηθή πίζηε ηςκ πνηζηηακώκ. Ιαηάιαβε μ 

μεγάιμξ θαη δημναηηθόξ εθείκμξ άκδναξ όηη ημ μέιιμκ ηεξ 

ακζνςπόηεηαξ ακήθε ζημκ Τνηζηηακηζμό, όπςξ θαη έγηκε. Έηζη έδςζε 
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αμέζςξ δηαηαγή κα ζηαμαηήζμοκ μη δηςγμμί εκακηίμκ ηςκ πνηζηηακώκ, 

θαζώξ θαη όιςκ όζςκ δηώθμκηακ γηα ηηξ ζνεζθεοηηθέξ ημο πεπμηζήζεηξ. 

Λε ημ γκςζηό «Δηάηαγμα ηςκ Λεδημιάκςκ» θαημπονώζεθε ε 

ακεληζνεζθία ζημ θνάημξ. Οανάιιεια οημζέηεζε ηηξ εοαγγειηθέξ ανπέξ 

γηα κα γίκμοκ ε βάζε ημο δηθαίμο θαη ηεξ κμμμζεζίαξ ημο (θαηάνγεζε 

δμοιείαξ, θμηκςκηθή πνόκμηα, ανγία Ιονηαθήξ, θιπ). Γηα κα είκαη δίθαημξ 

με όιμοξ ημοξ οπεθόμοξ πανέμεηκε πνμζηάηεξ θαη ηεξ εζκηθήξ 

ζνεζθείαξ (Λέγαξ Ανπηενεύξ). 

μ 326 ακαπώνεζε γηα ημοξ Αγίμοξ όπμοξ ε εοζεβήξ πνηζηηακή 

μεηένα ημο αγία Ειέκε. Λε ηεκ γεκκαία επηπμνήγεζε ημο Ιςκζηακηίκμο 

άνπηζε ημ θηίζημμ ιαμπνώκ καώκ επί ηςκ ηενώκ πνμζθοκεμάηςκ. 

Επίθεκηνμ ήηακ μ Οακάγημξ άθμξ ημο Ιονίμο. Ρημ ζεμείμ εθείκμ μ 

αοημθνάημναξ Αδνηακόξ είπε θηίζεη ημ 135, θαηά ηε δεύηενε 

θαηαζηνμθή ηεξ Θενμοζαιήμ, καό ηεξ Αθνμδίηεξ. 

Ονώηε εκένγεηα ηεξ αγίαξ Ειέκεξ ήηακ ε ακεύνεζε ημο ημίμο 

Ρηαονμύ, μ μπμίμξ είπε νηπηεί από ημοξ νςμαίμοξ ζε παναθείμεκε 

πςμαηενή. Ρύμθςκα με ηεκ πανάδμζε μδεγήζεθε εθεί από έκα 

ανςμαηηθό θοηό πμο θύηνςκε ζημ μένμξ εθείκμ, ημ γκςζηό μαξ 

βαζηιηθό. Όζηενα από επίπμκεξ ακαζθαθέξ ηειηθά βνέζεθακ ηνεηξ 

ζηαονμί, ημο Ιονίμο θαη ηςκ δύμ ιεζηώκ. Ξη εθθιεζηαζηηθμί ηζημνηθμί 

Φηιμζηόνγημξ θαη Μηθεθόνμξ ακαθένμοκ όηη μ Ρηαονόξ ημο Ιονίμο 

εκημπίζζεθε ύζηενα από ζαύμα, ημπμζεηήζεθε πάκς ζε κεθνή γοκαίθα 

θαη αοηή ακαζηήζεθε! 
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Η πηζηή βαζηιμμήηςν, με δάθνοα ζηα μάηηα πανέδςζε ημκ ίμημ 

Ρηαονό ζημκ Οαηνηάνπε Λαθάνημ, μ μπμίμξ ζηηξ 14 Ρεπηεμβνίμο ημο 

έημοξ 335 ημκ ύρςζε ζημκ θνηθηό Γμιγμζά θαη ημκ ημπμζέηεζε ζημκ 

πακίενμ θαη πενηθαιιή καό ηεξ Ακαζηάζεςξ, ημκ μπμίμ είπε ακεγείνεη ε 

αγία πάκς από ημκ Οακάγημ άθμ θαη μ μπμίμξ ζώδεηαη ςξ ζήμενα. μ 

ζεμακηηθό αοηό γεγμκόξ ζεμάδερε ηεκ δςή ηεξ Εθθιεζίαξ θαη γη� αοηό 

άνπηζε κα εμνηάδεηαη ςξ ιαμπνή ακάμκεζε. Έηζη θαζηενώζεθε ε μεγάιε 

εμνηή ηεξ Οαγθόζμηαξ Σρώζεςξ ημο ημίμο Ρηαονμύ. 

μςξ ηεκ αγία αοηή εμένα εμνηάδμομε θαη ηεκ δεύηενε ύρςζε. Ρηα 

613 μη Οένζεξ θονίερακ ηεκ Οαιαηζηίκε, ιεειάηεζακ θαη θαηέζηνερακ 

ηα ηενά πνμζθοκήμαηα θαη πήνακ ςξ ιάθονμ ημκ ίμημ Ρηαονό θαη ημκ 

μεηέθενακ ζηε πώνα ημοξ. Η πανάδμζε ακαθένεη όηη άπεηνα ζαύμαηα 

γηκόηακ εθεί. Ξη πονμιάηνεξ Οένζεξ ζεώνεζακ ημ ίμημ Νύιμ μαγηθό 

θαη γη� αοηό ημ θύιαζζακ θαη ημ πνμζθοκμύζακ, πςνίξ κα γκςνίδμοκ ηεκ 

πναγμαηηθή ημο θύζε θαη ηδηόηεηα! Ξ αοημθνάημναξ Ηνάθιεημξ μεηά ηεκ 

κίθε ημο εκακηίμκ ηςκ Οενζώκ πανέιαβε ημκ ίμημ Ρηαονό θαη ημκ 

μεηέθενε ζηεκ Θενμοζαιήμ. Ξ Οαηνηάνπεξ Ζαπανίαξ ημκ ύρςζε εθ 

κέμο ζημ καό ηεξ Ακαζηάζεςξ. Ήηακ 14 Ρεπηεμβνίμο ημο 626. 

Ξ εθθιεζηαζηηθόξ ζογγναθέαξ Οαοιίκμξ ακαθένεη ζηεκ εκδέθαηε 

επηζημιή ημο όηη ε ημπηθή εθθιεζία ηςκ Θενμζμιύμςκ ζεώνεζε όηη μ 

Ρηαονόξ ημο Τνηζημύ ακήθεη ζε όιε ηεκ πνηζηηακμζύκε θαη γη� αοηό 

απμθάζηζε κα ηεμαπίζεη ημ ίμημ Νύιμ θαη κα ημ δηακείμεη ζε όιε ηεκ 

Εθθιεζία. Έηζη δηαζώζεθακ μέπνη ζήμενα πμιιά ηεμάπηα, ηα μπμία 
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θοιάζζμκηαη ςξ ηα πμιοηημόηενα θεημήιηα, θονίςξ ζηηξ ηενέξ μμκέξ ημο 

Αγίμο νμοξ. Ληα εζπαημιμγηθή πνμθεηεία ιέγεη πςξ έκα από ηα 

ζογθιμκηζηηθά γεγμκόηα ημο ηέιμοξ ημο θόζμμο ζα είκαη θαη ε 

επακέκςζε ημο ημίμο Ρηαονμύ! 

Ξη μνζόδμλμη πηζημί ηημμύμε με ηδηαίηενμ ηνόπμ ηεκ αγία εμένα ηεξ 

Σρώζεςξ ημο Ρηαονμύ ημο Ιονίμο μαξ. Η ηενέξ αθμιμοζίεξ έπμοκ 

πακεγονηθό παναθηήνα, εκώ έπεη ζεζπηζζεί αοζηενή κεζηεία. 

Ιαηαθιύδμομε ημο ηενμύξ καμύξ πνμθεημέκμο κα πνμζθοκήζμομε ημκ 

ίμημ Ρηαονό θαη κα ακηιήζμομε δύκαμε θαη πάνε μονάκηα από αοηόκ. 

Οαίνκμομε μαδί μαξ θιώκμοξ βαζηιηθμύ ςξ εοιμγία θαη ημκ 

εκαπμζέημομε ζηα εηθμκίζμαηα ςξ ειηλίνημ θαηά ημο θαθμύ. Γκςνίδμομε 

πμιύ θαιά όηη ε ηημή θαη ε πνμζθύκεζε ημο Ρηαονμύ είκαη πνμζθύκεζε 

ημο Ίδημο ημο Εζηαονςμέκμο Κοηνςηή μαξ Τνηζημύ θαη όπη 

εηδςιμιαηνηθή πνάλε, όπςξ θαθόβμοια μαξ θαηεγμνμύκ μη 

πμηθηιώκομμη αηνεηηθμί. Ξ Ρηαονόξ ημο Ιονίμο μαξ είκαη ημ θαύπεμά 

μαξ, ημ κηθεθόνμ ιάβανμ θαηά ημο μεγαιύηενμο επζνμύ μαξ, ημο 

δηαβόιμο, ημ αήηηεημ όπιμ θαηά ημο πμιοπνόζςπμο θαθμύ. Λε έκα 

ζηόμα θαη με μηα θανδηά ράιιμομε ημκ οπένμπμ παηάκα � ηνμπάνημ ηεξ 

μεγάιεξ εμνηήξ: «Ρώζμκ Ιύνηε ημκ ιαόκ Ρμο θαη εοιόγεζμκ ηεκ 

θιενμκμμίακ Ρμο�». 
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Αφιέρωμα  

Ο Αρχιεπίςκοποσ Χριςτόδουλοσ ςτισ 4 Αυγούςτου 1974 ςτο Βόλο  

 

Του Αρχιμ. Επιφανίου Οικονόμου, Ιεροκήρυκοσ 

Το ταξύδι ϊρχιςε την Κυριακό 4 Αυγούςτου 1974. Εκεύνη την ημϋρα ο καταγϊλανοσ 

ουρανόσ τησ Μαγνηςύασ, ο ιςτορικόσ τόποσ τησ αρχαύασ Ιωλκού και τησ Βυζαντινόσ 

Δημητριϊδοσ, ο ςύγχρονοσ Βόλοσ, υποδϋχθηκαν τον νϋο Μητροπολύτη και Επύςκοπο 

τησ τοπικόσ Εκκληςύασ Χριςτόδουλο Παραςκευαώδη.  

Στην εύςοδο τησ πόλησ, δύπλα ςτον αγϋρωχο και ευθυτενό Αρχιεπύςκοπο 

Σεραφεύμ, ξεπρόβαλε ϋνασ νεαρόσ ιερωμϋνοσ, μόλισ 35 ετών, του οπούου η φόμη εύχε 

προηγηθεύ από την ώρα τησ εκλογόσ του, λύγεσ μϋρεσ πριν. 

Αυτό η φόμη περιϋγραφε ϋναν νϋο κληρικό, ιδιαύτερα μορφωμϋνο, φλογερό 

ιεροκόρυκα, δυναμικό και χαριςματικό, που εύχε κερδύςει την ςυμπϊθεια και την 

αναγνώριςη του δύςκολου και ευφυούσ Αρχιεπιςκόπου Σεραφεύμ, από την πρώτη 
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ςτιγμό, δοκιμαςμϋνου ςε δύςκολεσ αποςτολϋσ, όπωσ όταν η πολυετόσ μοναςτικό 

ϊςκηςη ςτα Μετϋωρα και ςτην Αττικό, η πολύμηνη διακονύα του ςτη μεθοριακό 

γραμμό τησ Μακεδονύασ, αλλϊ και η καθολικϊ αναγνωριςμϋνη προςφορϊ του ςτην 

Γραμματεύα και Αρχιγραμματεύα τησ Ιερϊσ Συνόδου. 

Ο Βόλοσ, με το ϋντονο προςφυγικό ςτοιχεύο, υποδϋχθηκε, για πρώτη φορϊ, ϋναν 

ϊλλο πρόςφυγα, τον Ξανθιώτη, με καταγωγό από την Αδριανούπολη, Χριςτόδουλο, ο 

οπούοσ ϋφθαςε ςτην πρωτεύουςα τησ Μαγνηςύασ ϊγνωςτοσ μεταξύ αγνώςτων. 
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Ο Μητροπολύτησ Χριςτόδουλοσ, εκεύνη την εποχό, εκλόθη να αναλϊβει τα ηνύα 

μιασ επαρχύασ που βύωνε ϋντονα τα απότοκα ενόσ ιδιότυπου και ταραχώδουσ 

Εκκληςιαςτικού παρελθόντοσ. 

 «Εκλεγμϋνοσ λύγο πριν την μεταπολύτευςη, ςε μια πολύ ρευςτό και μεταβατικό 

πολιτικό περύοδο, με ϋντονεσ πολιτικϋσ και κοινωνικϋσ ανακατατϊξεισ και 

αναταρϊξεισ, ϋπρεπε να δικαιώςει, με ϋργα, την εκλογό του και να ςτεριώςει ςε 

θρόνο από τον οπούο εύχαν απομακρυνθεύ ζώντεσ οι δύο προκϊτοχού του»1, με ό,τι 

αυτό ςυνεπαγόταν εκεύνη την εποχό. 

Σ’ αυτό το ιδιότυπο Εκκληςιαςτικό περιβϊλλον ϋκανε την εμφϊνιςό του ςτην 

πόλη του Βόλου ο νϋοσ Μητροπολύτησ Δημητριϊδοσ. 

Η αποςτολό του δύςκολη. Η ευθύνη τερϊςτια. Η ςυναύςθηςη, όμωσ, του 

καθόκοντοσ απόλυτη. 

Βαςικό του μϋλημα υπόρξε η ϋνωςη των διεςτώτων και η επανατοποθϋτηςη των 

πνευματικών και θρηςκευτικών δυνϊμεων του τόπου ςε νϋα, υγιό βϊςη, όπου η 

προςωποληψύα θα ϊφηνε τη θϋςη τησ ςτην γνόςια πνευματικότητα και ςτην 

αυθεντικό Εκκληςιαςτικό ζωό. 

Στον Ενθρονιςτόριο λόγο του, ςτον Μητροπολιτικό Ναό του Αγύου Νικολϊου, 

ϋδειξε τισ προθϋςεισ του και κατϋςτηςε ςαφϋσ ότι θα λειτουργόςει ωσ Ποιμϋνασ όλων 

και όχι ωσ ομαδϊρχησ ολύγων και προνομιούχων: «θεωρώ εμαυτόν εξόχωσ ευτυχό την 

χεύραν ςόμερον τεθεύσ επύ το Θεοδρόμον ϊροτρον τησ Εκκληςύασ ταύτησ και το 

πνευματικόν γεώργιον αροτριϊν τη του Θεού βοηθεύα αρχόμενοσ, όπερ επύ ϋτη 

Θεοφιλώσ μοχθόςαντεσ ποικιλοτρόπωσ εκαλλιϋργηςαν οι κατϊ καιρούσ 

χρηματύςαντεσ Σεβαςμιώτατοι Ποιμενϊρχαι και προκϊτοχοι ημών και ϋτεροι υπ’ 

αυτούσ πνευματικού εργϊται. Τον κόπον τούτων ϋρχομαι ςόμερον ύνα ςυνεχύςω. Και 

εύκαιρον θεωρώ όπωσ βεβαιώςω υμϊσ ότι «ου καθ΄ υπεροχόν λόγου ό ςοφύασ» 

εγενόμην προσ υμϊσ, «αλλ’ εν αςθενεύα και εν φόβω και εν τρόμω πολλώ» (Α΄ Κορ. 2,1-

4), ύνα τασ πολλαπλϊσ υμών πνευματικϊσ ανϊγκασ θεραπεύςω, όςη μοι δύναμισ, μετϊ 

των περύ εμϋ φιλοτύμων ςυνεργατών, εμαυτόν δε ύνα παραςτόςω «θυςύαν ζώςαν 

ευϊρεςτον τω Θεώ»2 
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Αν και νϋοσ ςτην ηλικύα, κατϊφερε, λόγω τησ γεροντικόσ ςύνεςησ και ςοφύασ που 

τον διϋκρινε, ςε ςύντομο χρονικό διϊςτημα, να επιτύχει αυτό το δύςκολο ϋργο να 

ςυςπειρώςει όλουσ γύρω του, κϊνοντϊσ τουσ γρόγορα να ξεχϊςουν το παρελθόν, 

καθώσ διϋκριναν ςτο πρόςωπό του τον ικανό και ϋντιμο πνευματικό ηγϋτη και 

πατϋρα, που τύμηςε το χθεσ και ϋβαλε τισ βϊςεισ για ϋνα ελπιδοφόρο αύριο ςτην 

τοπικό Εκκληςύα, η οπούα ϋμελλε να καταςτεύ η δόξα και το καύχημϊ του. 

Το ϋργο του, που ξεκύνηςε από την επομϋνη τησ ενθρονύςεώσ του και εξελύχθηκε 

ς’ όλη τη διϊρκεια τησ εικοςιτετρϊχρονησ διακονύασ του ςτη Μητρόπολη 

Δημητριϊδοσ, κϊλυψε όλουσ τουσ τομεύσ ποιμαντικόσ δρϊςησ, ενώ ανταποκρύθηκε 

απόλυτα ςτισ απαιτόςεισ των καιρών και ςτην ικανοπούηςη των ποικύλων αναγκών 

τησ τοπικόσ κοινωνύασ.  

Μνημονεύουμε, κατακλεύνοντασ τον ταπεινό αυτό λόγο τησ ευγνωμοςύνησ μασ, 

με το απόςπαςμα εκεύνο του Επιβατηρύου λόγου του ςτο οπούο αποκαλύπτεται τόςο 

η αντύληψη, όςο και το όραμϊ του για την Εκκληςύα, ϋνα όραμα που υπηρϋτηςε με 

ςυνϋπεια καθόλη τη διϊρκεια τησ Επιςκοπικόσ εν Βόλω και Αρχιεπιςκοπικόσ εν 

Αθόναισ, διακονύασ του, ευχόμενοι υιικώσ να εύναι η μνόμη του αιώνια και αγϋραςτη: 

«Εισ την Εκκληςύαν δεν υπϊρχουςι ςτεγανϊ διαμερύςματα φυλαςςόμενα διϊ 

προνομιούχουσ τινϊσ. Η Εκκληςύα ανόκει εισ όλουσ και εισ τουσ εργϊτασ του 

πνεύματοσ και εισ τουσ εργϊτασ του μόχθου και εισ τουσ πλουςύουσ και εισ τουσ 

πτωχούσ και εισ τουσ ιςχυρούσ και εισ τουσ αδυνϊτουσ. Αι πτϋρυγεσ τησ Εκκληςύασ 

εύναι πλατεύαι. Κϊτωθεν αυτών δύνανται να καλύπτωνται οι πϊντεσ ανεξαιρϋτωσ και 

αδιακρύτωσ, διότι οι πϊντεσ εύναι τϋκνα Θεού και οι πϊντεσ εύναι δεκτικού ςωτηρύασ. 

Επομϋνωσ, η Εκκληςύα ανόκει εισ πϊντασ. Και μετ’ αυτόσ και ο Επύςκοποσ και ο ιερόσ 

Κλόροσ. Προσ τούτο ασ γνωρύζωςιν οι πϊντεσ ότι δύνανται να απευθύνονται μετ’ 

απλότητοσ προσ τον Επύςκοπον, μη αποκοπτομϋνησ υπ’ ουδενόσ τησ προσ αυτόν 

πορεύασ. Εύναι ανϊγκη να αιςθανθώςιν οι ϊνθρωποι ότι η Εκκληςύα εύναι η οικογϋνεια 

αυτών, εντόσ τησ οπούασ την θϋςιν του Πατϋρα επϋχει ο Επύςκοποσ. Και ότι εν τη 

οικογενεύα ταύτη ϋχουςι δικαιώματα. Δικαιώματα εισ την ςτοργόν και την αγϊπην 

τησ...» 
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Μασ Λεύπεισ! 
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ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ 

 

Ευχαριςτούμε θερμα τον Σεβαςμιώτατο Ποιμενϊρχη μασ κ.κ. Δανιήλ, που 

από την πρώτη ςτιγμό αγκϊλιαςε και ςτόριξε την ϋκδοςη του Ψηφιακού 

Περιοδικού τησ Ενορύασ μασ.   


