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� «����ωάννου ����σίου σσσσυγγραφέως ττττῆς ΚΚΚΚλίμακος». 
�   Τερεντίου, Πομπηίου, Μαξίμου, Επαμεινώνδου, Μιλτιάδου  

        καὶ ἑτέρων 35 μαρτύρων (γ΄ αἰ.). 

�   Γρηγορίου Ε΄ ΚΠολεως ἱερομάρτυρος (Πάσχα 4 Ἀπριλίου 1821).  
 

«∆έσποινα το� κόσµου,  
�λπίς καί προστασία τ�ν πιστ�ν…» 

 

���� λέξη ἐλπίδα, γιά τούς πιστούς, δέν ἀποτελεῖ μία ἔννοια ἀόριστη καί 

ἀφηρημένη· δέν νοεῖται ψυχολογικά ἤ συναισθηματικά· δέν πλάθει μυθεύματα, 

καί δέν μοιράζει εὔκολες ὑποσχέσεις. 

����    λέξη ἐλπίδα γιά τούς πιστούς εἶναι ἕνα πρόσωπο, Πανάγιο καί Πανα-

μώμητο· εἶναι μία κόρη ἁγνή, μητέρα καί παρθένος· εἶναι ἡ κυρία Θεοτόκος, ἡ 

Δέσποινα τοῦ κόσμου. 

∆∆∆∆έν πάει πολύς καιρός ἀπό τότε πού κάποιοι ἐξήγγειλαν στό τόπο μας, 

πώς «ἡ ἐλπίδα ἔρχεται». Μά τούτη ἡ ἐλπίδα πού ἦρθε, δέν εἶχε τά χαρακτηριστι-

κά τῆς ἐλπίδας πού οἱ Ἕλληνες γνώριζαν καλά. Ἦταν μία ἄλλη ἐλπίδα πού 

γεννιόταν σέ ἕνα συγκεκριμένο ἰδεολογικό πλαίσιο, τό ὁποῖο ποτέ δέν θέλησε 

νά κρύψει τήν μεταχριστιανική του ταυτότητα. 

∆∆∆∆ώσανε μία μάχη, οἱ ἄνθρωποι πού ἔφεραν τήν «ἐλπίδα». Ὑποστήρι-

ξαν ὅτι ἡ μάχη αὐτή ἦταν γιά τήν ἀξιοπρέπεια καί γιά τό δίκαιο. Μά τοῦτος ὁ ἀ-

γώνας δέν ἐμοίαζε μέ αὐτούς πού ξέραμε ἐδῶ καί χιλιάδες χρόνια σέ τοῦτο τόν 

τόπο. Ὁ ποιητής διορατικά ἐξηγοῦσε τό γιατί, πολλούς χρόνους πρίν: 
«Γιά µᾶς ἦταν ἄλλο πράγµα ὁ πόλεµος 
γιά τήν πίστη τοῦ �ριστοῦ καί γιά τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου 
καθισµένη στά γόνατα τῆς %περµάχου Στρατηγοῦ, 
πού εἶχε στά µάτια ψηφιδωτόν τόν καηµό τῆς -ωµιοσύνης, 
ἐκείνου τοῦ πελάγου τόν καηµό 
σάν ἧβρε τό ζύγιασµα τῆς καλοσύνης».  

Γιῶργος Σεφέρης 

ΟΟΟΟἱ μάχες τῶν Ἑλλήνων μέχρι σήμερα ἦταν γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. 

Μή πιστέψετε πώς πίσω ἀπό τά λόγια τοῦτα κρύβεται κάποιος θρησκευτικός 

φονταμενταλισμός. Ἡ μάχη γιά τήν πίστη ἦταν γιά τούς Ἕλληνες πάντα ἀγώ-

νισμα   ἐσωτερικό,   δηλαδή   πνευματικό,   ἀλλά    παράλληλα    καί    κοινωνικό.    Οἱ    προ- 
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πάτορές μας στούς χρόνους πρίν ἀπό τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ, ἀναζητοῦσαν νά 

δώσουν ἀπαντήσεις γιά τό Θεό καί τόν κόσμο, γιά τόν ἄνθρωπο καί τή κοινω-

νία. Προσπάθησαν νά συγκροτήσουν κοινωνίες πάνω σέ ἀξίες. Κοινότητες πού 

θά στηρίζονταν στή δικαιοσύνη καί ὄχι μοναχά στήν ἀνάγκη, στήν ἀλήθεια καί 

ὄχι μόνο στήν οἰκονομία. Ὁ ἀγώνας τους αὐτός ἀποτυπώθηκε στή φιλοσοφία 

καί τίς τέχνες. Ὁ Ὅμηρος, ὁ Ἠράκλειτος, ὁ Φειδίας, ὁ Πλάτωνας, ὁ Ἀριστοτέλης 

καί τόσοι ἄλλοι ἀπό τούς προπάτορές μας, δέν σταμάτησαν νά ἀναζητοῦν τήν 

ἀλήθεια, μέ ἕνα τρόπο πανανθρώπινο καί οἰκουμενικό. Οἱ δικές τους ἀγωνίες, 

οἱ δικές τους σκέψεις, τά δικά τους ἀδιέξοδα ἦταν ἐκεῖνα πού ὁδήγησαν τούς Ἕλ-

ληνες στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν οἱ Ἕλληνες ἄκουσαν τό κήρυγμα τοῦ 

Εὐαγγελίου ἀναγνώρισαν αὐτό πού ἔψαχναν, τήν ἀλήθεια σαρκωμένη σέ ἕνα 

πρόσωπο, σέ αὐτό τοῦ θεανθρώπου Χριστοῦ. Τήν ἀλήθεια ὑπερασπίστηκαν ἀ-

πό τότε οἱ Ἕλληνες μέ κάθε τρόπο, ἀκόμα καί μέ τήν ἴδια τους τή ζωή, ἀπέναντι 

σέ ὁτιδήποτε καί σέ ὁποιονδήποτε προσπαθοῦσε νά ἐπιβάλλει τό ψέμα, εἴτε μέ 

τήν πειθώ, εἴτε μέ τήν ἰσχύ.  

ΟΟΟΟἱ μάχες τῶν Ἑλλήνων μέχρι σήμερα ἦταν γιά τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώ-

που. Τό μυστήριο τοῦ ἀνθρώπου ἀπασχόλησε τούς Ἕλληνες ὅσο κανέναν ἄλλο 

λαό. Ἡ φύση τοῦ ἀνθρώπου, τά χαρακτηριστικά του, οἱ ἐπιθυμίες του, τά συναι-

σθήματά του, οἱ ἐνέργειές του, οἱ ἀρετές καί τά πάθη του ἔγιναν ἀντικείμενα με-

λέτης καί σπουδῆς. Μά καί τό κακό, ἡ ἀδικία, ὁ πόνος, ἡ ἀσθένεια καί ὁ θάνατος 

ἔπρεπε νά ἐξηγηθοῦν καί νά ὑπερβαθοῦν. Οἱ Ἐκκλησιαστικοί Πατέρες προχω-

ρώντας τό φιλοσοφικό στοχασμό τῶν Ἑλλήνων, διέκριναν στόν ἄνθρωπο θεία 

χαρακτηριστικά. Ἑρμήνευσαν τήν Ἁγία Γραφή, παραδίδοντάς μας μιά ἀνυπέρ-

βλητη ἀνθρωπολογία: ὁ ἄνθρωπος εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Ἡ διδασκαλία τῶν 

Πατέρων ἀνυψώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν κτηνώδη βίο, στόν θεοειδή. Ὁ ἄνθρω-

πος δέν μπορεῖ νά ὁριστεῖ μόνο μέ τή σάρκα, γιατί εἶναι παράλληλα καί πνεῦμα· 

δέν μπορεῖ νά περιγραφεῖ μόνο μέ τό σῶμα, γιατί εἶναι καί ψυχή· δέν μπορεῖ νά 

ἀποσκοπεῖ μόνο στήν ἐπιβίωση, γιατί εἶναι πλασμένος γιά τήν ὁμοίωση μέ τό 

Θεό. Στό πλαίσιο αὐτό οἱ μάχες τῶν Ἑλλήνων ἀπό τότε εἶναι γιά τήν ψυχή τοῦ 

ἀνθρώπου, γιά τήν ὑπέρτατη ἀνύψωσή του, ὥστε νά καταστεῖ κατά χάριν Θεός. 

ΣΣΣΣέ τοῦτες τίς μάχες τῶν Πατέρων μας ἡ Παναγία μας, ἡ ταπεινή αὐτή 

κόρη, προβάλει ὡς Ὑπέρμαχος Στρατηγός. Κρατᾶ στά γόνατά της τόν καημό 

μας, τόν κάθε καημό μας, καί τόν μεταμορφώνει μέ τό ζύγιασμα τῆς καλοσύ-

νης, ὄχι σέ στείρα διεκδίκηση, ὄχι σέ φτηνό σύνθημα, ἀλλά σέ τεχνούργημα ψη-

φιδωτό, ἔργο σύνθεσης καί ἁρμονίας, ἔργο ἀπαντοχῆς καί ἐλπίδας, πώς μέσα ἀ-

πό   τίς   δοκιμασίες   καί   τά   παθήματά   μας   οἰκονομεῖται    κάτι    σπουδαῖο    καί    ὄμορφο 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. στ΄ 13 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. στ΄ 13 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. στ΄ 13 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. στ΄ 13 –––– 20) 20) 20) 20)    

    ̓ ΑΑΑΑδελφοί, τῷ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ  ̓οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμό-

σαι, ὤμοσε καθ  ̓ἑαυτοῦ, λέγων· Εἰ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ 

σε· καὶ οὕτω μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας. Ἄνθρωποι μὲν γὰρ κατὰ τοῦ μεί-

ζονος ὀμνύουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος· ἐν ᾧ περισ-

σότερον βουλόμενος ὁ Θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον 

τῆς βουλῆς αὐτοῦ, ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύ-

νατον ψεύσασθαι Θεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς 

προκειμένης ἐλπίδος· ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰ-

σερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος, ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλ-

θεν Ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα. 
 

Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ    
                ΑΑΑΑδελφοί, όταν ο Θεός έδωκε υπόσχεσιν εις τον Αβραάμ, ωρκίσθηκε εις τον εαυτόν του, 
αφού δεν είχε άλλον μεγαλύτερον εις τον οποίον να ορκισθή, και είπε, Αλήθεια, θα σε 
υπερευλογήσω και θα σε υπερπληθύνω, και έτσι ο Αβραάμ, με την υπομονήν του, έλαβε 
την υπόσχεσιν. Οι άνθρωποι ορκίζονται εις κάποιον που είναι μεγαλύτερος και ο όρκος θέ-
τει δι’ αυτούς τέρμα εις κάθε αμφισβήτησιν και δίνει επιβεβαίωσιν. Έτσι και όταν ο Θεός ή-
θελε να δείξη σαφέστερα εις τους κληρονόμους της υποσχέσεως το αμετάβλητον της απο-
φάσεώς του, την εγγυήθηκε με όρκον, ώστε, διά δύο πραγμάτων αμεταβλήτων διά τα οποία 
είναι αδύνατον να αποδειχθή ο Θεός ψεύτης, εμείς, που κατεφύγαμεν εις αυτόν, να έχωμεν 
μεγάλην ενθάρρυνσιν να κρατήσωμεν σφιχτά την ελπίδα που είναι ενώπιόν μας. Την ελπίδα 
αυτήν την έχομεν σαν άγκυραν της ψυχής, ασφαλή και βεβαίαν, η οποία μπαίνει μέσα, πίσω 
από το καταπέτασμα, όπου εμπήκε πρόδρομος προς χάριν μας ο Ιησούς, αφού έγινε αρχιε-
ρεύς αιώνιος κατά την τάξιν Μελχισεδέκ. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)                    � ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ � 

Την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016, θα τελεστεί στο Ναό μας Ιερά Αγρυπνία 
6:30 - 11:00 μ.μ. (Όρθρος και Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων) επ’ 
ευκαιρία της Ακολουθίας του Μεγάλου Κανόνος. 
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία θα τελεστεί και την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016, το 
πρωί και το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 6:30 μ.μ. ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ. 
2)           ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Φ.Α. 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας κάνει έκκληση για συλ-
λογή τροφίμων (κυρίως για ζάχαρη, ρύζι, γάλα, λάδι και όσπρια) για να δοθούν 
στους αδελφούς που δυσκολεύονται κατά την περίοδο του ΠΑΣΧΑ. 
3)     � ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ � 

Στον Ιερό Ναό μας λειτουργεί μόνιμα Έκθεση Χριστιανικού Βιβλίου όπου μπο-
ρείτε να προμηθευτείτε βιβλία για εσάς, αλλά και για να τα προσφέρετε ως δώρα. 
Υπάρχουν βιβλία για τους μεγάλους και για τα παιδιά. Και εν όψει του ΠΑΣΧΑ 
μπορείτε να βρείτε βιβλία για τη Μεγάλη Εβδομάδα. 
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γιά ἐμᾶς. Γἰ  αὐτό εἶναι ἡ ἐγγυήτρια τῶν δικῶν μας ἀγώνων, γιά τήν ψυχή καί 

γιά τήν κοινωνία. Ἡ προσκύνηση (…) κατά τήν εἴσοδό μας στό Ναό τῆς πάνσε-

πτης εἰκόνας τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου μαρτυρεῖ μέ κάθε τρόπο αὐτόν τόν 

ἐγγυητικό ρόλο τῆς Παναγίας μας. 

ΣΣΣΣτήν εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως διακρίνουμε τήν ψυχή τῆς Μαριάμ στήν 

ἀγκάλη τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ της, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ψυχή εἰκονίζεται ὡς ἕνα 

σπαργανωμένο βρέφος, τό ὁποῖο μόλις ἔχει γεννηθεῖ στή ζωή τήν ἀληθινή. Ἡ 

διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, γιά τή νίκη καί 

τήν κατάργηση τοῦ θανάτου, ἐπιβεβαιώνεται στό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου. Ἡ πί-

στη γιά τήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς καί γιά τήν προοπτική τῆς ἀναστάσεως τοῦ 

ἀνθρώπου γίνεται γεγονός τετελεσμένο στό πρόσωπο τῆς Παναγία μας μέ τήν 

μετάστασή της. Ἡ Ἐκκλησία δέν παρηγορεῖ τόν ἄνθρωπο μέ μυθεύματα καί 

ἀνεδαφικές ὑποσχέσεις. Ὑπάρχει στό λόγο Της ἕνας σαρκωμένος ρεαλισμός. 

ΓΓΓΓἰ  αὐτό οἱ Ἕλληνες δίδουμε τή μάχη γιά τήν ψυχή καί ἐλπίζουμε στή νί-

κη, γιατί ἡ Παναγία ἔχει ἤδη κερδίσει καί στεφανωθεῖ στόν ἀγώνα αὐτό.  

����    εἰκόνα ὅμως (τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου) μαρτυρεῖ καί γιά κάτι ἀ-

κόμα, πού ἀφορᾶ τόν κοινωνικό μας βίο. Σέ αὐτήν τήν παράσταση διακρίνουμε 

τούς ἁγίους Ἀποστόλους, συναντοῦμε ἐκκλησιαστικούς Πατέρες, συντασσόμα-

στε μέ τίς ἀγγελικές δυνάμεις, σέ μιά σύναξη πληρότητας καί ἑνότητας. Ἄνθρω-

ποι ἀπό ὅλη τήν οἰκουμένη, πρόσωπα ἀπό διάφορες ἐποχές, μορφές τοῦ οὐρα-

νοῦ καί τῆς γῆς συγκροτοῦν αὐτόν τόν ἐξόδιο χορό. Ἄς παρατηρήσουμε ὅμως 

πώς ἡ ἑνότητα αὐτή δέν εἶναι τυχαία. Ὑπάρχει ἕνα κέντρο. Πυρήνας αὐτῆς τῆς 

ἑνότητας δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τό «ἱερό». Εἶναι τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μπροστά 

στό σκήνωμα τῆς Θεοτόκου. Εἶναι ὁ Θεός πού συναντᾶ τόν ἄνθρωπο καλώντας 

τον σέ μιά ἄλλη βιωτή. 

ΓΓΓΓἰ  αὐτό οἱ Ἕλληνες δίδουμε τή μάχη γιά τήν κοινωνία καί ἐλπίζουμε 

στή νίκη, γιατί ἡ Παναγία συγκροτεῖ τήν ἑνότητα τοῦ γένους μας, ὄχι φυλετικά 

ἤ ἐθνικιστικά, ἀλλά ὀντολογικά καί θεολογικά. 

4444μως σήμερα τοῦτες οἱ πνευματικές μάχες οἱ ὁποῖες γιά αἰῶνες δίδο-

νταν στό τόπο μας, λοιδοροῦνται καί ἀπαξιώνονται. Ἡ πίστη στό Χριστό κι ἡ 

σωτηρία τῆς ψυχῆς θεωροῦνται πράγματα παρωχημένα. Ἡ ἑνότητα γύρω ἀπό 

τό ἱερό πολεμεῖται. Στή θέση τῆς ἱερότητας, προβάλουν ἰδεολογήματα γιά νά 

καταστοῦν αὐτά κέντρα τοῦ κοινοῦ μας βίου καί τῶν «ριζοσπαστικῶν» μας ἀ-

γώνων. Ἔτσι σήμερα καλούμαστε νά παλέψουμε γιά τό ψωμί μας, γιά τά δι-

καιώματά μας, γιά τήν ἰδεολογία μας. Ὁ πόλεμος δέν εἶναι γιά τήν ἀλήθεια, εἶ-

ναι   γιά   τήν   ἀνάγκη,   γἰ   αὐτό  τό  πεδίο  τῶν  διαπραγματεύσεων  εἶναι  μόνο  τό  οἰ- 
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κονομικό. Ποιά διαπραγμάτευση γίνεται καί ποιός διάλογος εἶναι ἐπιτρεπτός 

στόν μετανεωτερικό δυτικό κόσμο, γιά ζητήματα πού ἀφοροῦν τόν σεβασμό τῆς 

ἀνθρώπινης φύσεως καί ἀξιοπρέπειας; Ποιός ἀπό τούς σύγχρονους ἀγωνιστές 

γιά παράδειγμα ζήτησε νά συζητηθεῖ μέ τούς εὐρωπαϊκούς θεσμούς ἡ θεσμοθέ-

τηση τοῦ συμφώνου συμβιώσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων στή χώρα μας;  Ἄς μή βια-

στοῦν οἱ διάφοροι ἐπικριτές μας. Δέν θέτουμε τό θέμα ἠθικολογικά, ἀλλά ὀντο-

λογικά. Δέν ἔχουμε πρόθεση νά προσβάλουμε ἀνθρώπους πού ταλαιπωροῦνται 

ἀπό τίς ἀδυναμίες τους. Δέν μποροῦμε ὅμως νά ἀποσιωπήσουμε ὅτι εἶναι ψέμα, 

τό ὅτι μποροῦμε νά συγκροτήσουμε τόν συλλογικό μας βίο ὡς κοινωνία, πάνω 

στά πάθη καί τίς ἁμαρτίες μας. Ἡ θεσμοθέτηση τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρώπινης 

ὀντολογίας καί τῶν στρεβλώσεων πού διαστρέφουν τήν ἀνθρώπινη φύσι ἀποτε-

λεῖ τήν ἀποδοχή μιᾶς κίβδηλης ἀνθρωπολογίας, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ σέ δουλεία φοβε-

ρότερη καί ἐπαχθέστερη ἀπό αὐτή πού ἐπιδιώκουν νά ἐπιβάλουν οἱ δανειστές μας. 

5555ς τό κατανοήσουμε ὅλοι: δικαιοσύνη, ἀξιοπρέπεια καί ἀλήθεια χωρίς 

Χριστό δέν μποροῦν νά ὑπάρξουν. Ἁπλά δέν μποροῦν νά ὑπάρξουν. Ἄς θυμη-

θοῦμε τήν μαρτυρία τοῦ Ρώσου διανοουμένου καί λογοτέχνη, τοῦ Φιοντόρ Ντο-

στογιέφσκυ, ὁ ὁποῖος πρίν ἀπό 150 περίπου χρόνια ἀπευθυνόμενος στούς ὁμοε-

θνεῖς του, ὅταν ἐκεῖνοι διαλέγονταν μέ ἀθεϊστικά ἰδεολογήματα ἔλεγε: «Πι-

στεύω ὅτι δέν ὑπάρχει τίποτε πιό ὄμορφο, πιό βαθύ, πιό συμπαθητικό, πιό λο-

γικό, πιό ζωντανό καί τέλειο ἀπό τόν Χριστό. Καί λέω στόν ἑαυτό μου, μέ ζηλό-

φθονη ἀγάπη, ὄχι μόνο ὅτι δέν ὑπάρχει τίποτε, ἀλλ  ̓ὅτι δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει. 

Ἐπί πλέον, ἄν κάποιος μου ἀπεδείκνυε ὅτι ὁ Χριστός δέν ταυτίζεται μέ 

τήν ἀλήθεια κι ὅτι, στήν πραγματικότητα, ἡ ἀλήθεια εἶναι ἐκτός Χριστοῦ, θά 

προτιμοῦσα τότε νά παραμείνω μέ τόν Χριστό, παρά νά πάω μέ τήν ἀλήθεια…». 

ΣΣΣΣήμερα, (…), δέν ἐπιδιώκουμε οὔτε νά καταγγείλουμε, οὔτε νά κατα-

δικάσουμε τούς ἄρχοντές μας. Σᾶς διαβεβαιώνουμε πώς τούς τιμοῦμε, τούς ἀ-

γαποῦμε καί πώς προσευχόμαστε συνεχῶς γἰ  αὐτούς, ἀπό ὅπου καί ἄν προέρ-

χονται, γιατί ἔτσι ἔχουμε παραλάβει ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρες. Παρακαλοῦμε 

καί εὐχόμαστε μέ ὅλη μας τήν ψυχή, τά πρόσωπα πού μᾶς κυβερνοῦν νά γίνουν 

δεκτικοί τοῦ Θείου φωτισμοῦ καί τῆς Θεομητορικῆς παρηγορίας, γιά νά κατα-

στοῦν ἄξιοι καί ἱκανοί στήν διακονία τοῦ λαοῦ μας. Μά καί σέ ὅλους εὐχόμαστε 

πατρικῶς ἡ Παναγία νά φωτίζει καί νά σκέπει τόσο τόν καθένα ξεχωριστά ὅσο 

καί τή δοκιμαζόμενη πατρίδα μας. 

«Τήν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς σέ ἀνατίθημι, Μήτηρ τοῦ Θεοῦ φύλαξόν με ὑπό 

τήν σκέπην σου». 
Σεβ. Μητρ. Πειραιώς Σεραφείμ, από την Ποιμαντορική Εγκύκλιο επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 2015 
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