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Ὅμαιμοι κατά «τὴν βρῶσιν καὶ πόσιν» Χριστοῦ ἅπαντες ἑορτάζουμε σήμερα
ἀναστάσιμα καὶ διαλαλοῦμε νικητικά, ἀδελφοί, τὴ δόξα τοῦ Ἁγίου Θεοῦ στὸ ἱερό
πρόσωπο, τὸν βίο καὶ τὸ λαμπρό μαρτύριο τῆς ὁσιομάρτυρος κόρης καὶ ἐφόρου τῆς
ἱερᾶς Μονῆς ταύτης, Ἁγίας Ἀναστασίας, τῆς μεγαλώνυμης Ρωμαίας Κυρίας. 

Ἔγινε Αὐτή ἡ εὐλογημένη ἀφορμή τῆς δικῆς μας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μοναστικῆς
συνάξεως. Ἡ ζωηρή κλήση στὴ μακρά προσευχή καὶ ἡ λαμπρή κανονάρχης στὴ
μεγάλη δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Ἡ «θυρίδα», κατὰ τὸν Ἅγιο Νικόλαο τὸν Καβάσιλα,
μέσα ἀπὸ τὴν ὁποία κατοπτεύουμε τὴ δόξα τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. 

Πράγματι, μέσα ἀπὸ τὴν πανήγυρη τῆς ὁσιομάρτυρος Ἀναστασίας, ἅγιοι ἀδελφοί,
τὴν ἀνεῳγμένη θύρα1 τῆς κατανυκτικῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆς περίλαμπρης Θείας
Εὐχαριστίας πρὸς τιμήν της, ἀναθερμαίνουμε τὴ νοσταλγία τοῦ Παραδείσου. Οἱ
ἀσκητικοί ἀγῶνες καὶ τὸ μαρτύριό της ὑπογραμμίζουν ὑπαρξιακά καὶ ἀποκαλύπτουν
ἐμφατικὰ τὸν πόθο της γιὰ τὴν ἀληθινή πατρίδα, τὴν Ἄνω Ἱερουσαλήμ. Μᾶς
παρακαλεῖ καὶ παρακινεῖ: «οὐκ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν…»2.

Μέσα ἀπό τὰ μάτια της ἀντικρύζουμε τὴν αἰωνιότητα, πρόσωπα ἀναστημένα καὶ
ἠγαπημένα: τὴν Κυρία Θεοτόκο καὶ Μητέρα μας μὲ τὴν ἀγκάλη της σπλαγχνικά

ἀνοιχτή γιὰ ὅλους μας, τὰ παραστρατημένα παιδιά Της, ἀλλά καὶ γιὰ ὅσους σὲ
αὐτό τὸ εὐλογημένο περιβολάκι Της θελήσουν νὰ τελειώσουν τὸν μοναχικό

τους δόλιχο. 
Τοὺς πνευματοφόρους Ἀποστόλους, μὲ τὰ δίχτυα τοῦ κη-
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ρύγματος ἁπλωμένα ἀκόμη στὸ κόσμο, γιὰ νὰ ζωγρήσουν ἕως
τὰ τέλη τῶν αἰώνων ψυχές στὴ σωτηρία. 
Τὶς μυριάδες ψυχές τῶν Ἁγίων Μαρτύρων κάτω ἀπὸ τὸ οὐράνιο θυσια-

στήριο νὰ ἀδημονοῦν γιὰ τὴν ἡμέρα Κυρίου3. Καὶ Ἐκεῖνος νὰ σιωπᾶ, γιὰ νὰ
ἀποκαλυφθοῦν, ὅπως γράφει ὁ Θεολόγος Ἅγιος Γρηγόριος4, οἱ ἱεροί πόθοι καὶ ἡ
ἐγκαρτέρηση τῶν Ἁγίων στοὺς πειρασμούς, ἀλλά συνάμα γιὰ νὰ δώσει μιὰ ἀκόμη
εὐκαιρία μετάνοιας στοὺς ἁμαρτωλούς.

Τὸ νέφος τῶν ὁσίων μὲ τὰ θυμιατήρια στὰ χέρια τους, τῶν προσευχῶν καὶ τῶν
δακρύων τους. Δεήσεις ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καὶ σωτηρίας. Καὶ ἀπὸ κοντά
τόσοι πολλοί δικοί μας ἀγαπημένοι, ἀναπαυμένοι πιὰ, κατά τὴν ἐλπίδα ποὺ δέν κα-
ταισχύνει5, στὴν ἀγκάλη τοῦ Θεοῦ: ὡς καὶ ὁ πολύκλαυστος Γέροντάς σας, μακάριος
πατήρ Γεώργιος Καψάνης, ἕνας ἀπὸ τοὺς συγχρόνους κανόνες τῆς πίστεως καὶ τῆς
πνευματικῆς μας ζωῆς.

Αὐτός, λοιπόν, εἶναι ὁ πλοῦτος τῆς σημερινῆς ἡμέρας. Σύναξις ἁπάντων γύρω
ἀπὸ τὸ ἱερὸ πρόσωπο τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ! Ὕμνοι καὶ θυμιάματα καὶ ᾠδές
πνευματικές ἀναπαύουν τὴν ὕπαρξη. Συναξάρια καὶ λόγοι παρηγοροῦν τὴν καρδιὰ.
Χάρις πλημμυρίζει τήν ψυχή ἀνανεώνοντας ὑποσχέσεις μοναχικές, ἀναπαύοντας
ἀπὸ κόπους ἀσκητικούς. Παραφράζοντας κατά τι τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο:
«Ἑορταὶ, καὶ εὐφροσύναι, καὶ εἰρηνικαὶ θυμηδίαι τὴν Μονήν πᾶσαν περιχορεύουσι»6.
Ἕνας ἱερός χορός, κυκλωτικός τοῦ ἁγίου Θυσιαστηρίου, τῶν αἰώνων τῆς ἁγιότητος
στὸν γερο-Ἄθωνα, τῶν  ἁγίων Κτιτόρων καὶ ὁσίων Πατέρων τῆς Ἁγίας Μονῆς
ταύτης, τῶν εὐλαβῶς ἡγουμενευσάντων, ἱερατευσάντων, διακονησάντων καί ἀσκη-
σάντων ἐν αὐτῇ. Ἕνα ᾆσμα θείων ἐρώτων καὶ μιὰ πρόγευση Παραδείσου.

Ἅγιε Καθηγούμενε, σεβαστοί Πατέρες,
Σ’ ἕνα ἀπὸ τὰ Συναξάρια τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας ὑπάρχει μιὰ πικρή ἐρώτηση

ἀπό τὸν ἄρχοντα-δικαστή Πρόβο: τώρα, πάνω στὴν ἄνοιξη τῆς ζωῆς σου, προτιμᾶς
πεισματικά τὸ θάνατο; Ποιά, ὅμως, ἐπιζητεῖ τὸν θάνατο; Ἐκείνη ἡ ὁποία ὑπῆρξε
ἀρχόντισσα; Ἐκείνη, ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ διαλέξει τὸν νυμφίο της ἀνάμεσα
στοὺς εὐγενέστερους; Ἐκείνη, ἡ ὁποία εἶχε ἀνθόσπαρτη καὶ ἀνέφελη τὴ ζωὴ
μπροστά της; Λόγια καὶ λογισμοί, Πατέρες, ἐκ δεξιῶν ἤ ἐξ εὐωνύμων, οἱ ὁποῖοι μᾶς
ἀφοροῦν ὡς πειρασμοί καί στὴ δική μας μοναχική ζωή. Ποιὸς δὲν ἀναλογίστηκε
μέσα στίς καθημερινές δοκιμασίες, ἄν πράγματι ἀξίζει αὐτό; Ποιὸς μέσα στὴν
ἀνθρώπινη ἀδυναμία δὲν ἀναλογίστηκε τὴ σκληρότητα τῆς ἀπόφασής του; Ποιόν
ἐντέλει ἔχει ἀφήσει ἀπείραστο ὁ σατανᾶς, ὡς ἄλλος εἰδωλολατρικός κριτής, μέσα
στὸ καθημερινό ἀναίμακτο μαρτύριο τῆς συνειδήσεως;

Στὸν δικαστή, ὅπως καὶ σὲ ἐμᾶς, ἀδελφοί, τὴν ὥρα τοῦ πειρασμοῦ ὁ διάβολος
ἁπλώνει τό πέπλο τῆς ἄγνοιας καὶ τῆς λήθης. Ἡ ἀλήθεια στέκεται μπροστά μας,
ἀλλ’ ἀδυνατοῦμε νὰ πιστέψουμε στὴ δύναμή της. Ἀντικρύζουμε ἔντρομοι τὴ
δυσκολία καὶ τὸν πειρασμὸ, ἀλλά ξεχνοῦμε «τὸν καλέσαντα ἡμᾶς» καὶ τὴν
ὑπεσχημένη θεία ἔκβαση.

Ἡ Ἁγία μας ὡστόσο ζῆ αὐτή τὴ θεϊκὴ ἔκβαση μέ λέξη-κλειδί τὴν Ἄνοιξη
τῆς ζωῆς της. Ὄχι ἐκείνη τῶν ρομαντικῶν μεσσαιωνικῶν τροβαδούρων

ἤ τῶν ποιητῶν. Ὄχι ἐκείνη τῆς ποικιλώνυμης ἁμαρτίας καὶ τῆς
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ψευδώνυμης ἐλευθερίας.   
Ἄνοιξη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Κύριός της Ἰησοῦς Χριστὸς, τὸ

«γλυκύ ἔαρ» τῆς ζωῆς μας. Ἄνοιξη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ Πασχάλιος
χαρά τῆς διάβασης καὶ «τῆς μεταστάσεως ἀπὸ τῶν λυπηροτέρων ἐπὶ τὰ χρηστότερα

καὶ θυμηδέστερα.»9 Ἄνοιξη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ βεβαιότητα τῆς ἀναστάσιμης
νίκης τοῦ Χριστοῦ ἐπί τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἁμαρτίας. Ἄνοιξη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
ἡ ἀνθοφορία τῶν θείων ἐρώτων στὴν καρδιά τῶν ἐραστῶν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Ἄνοιξη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ πεισματώδης ἄρνηση νὰ ἀποδεχτεῖς τὴν
αἰωνιότητα ἑνός κόσμου ποὺ «ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται»10. Ἄνοιξη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
ἡ  μνήμη, ἡ μαρτυρία καὶ τὸ μαρτύριο τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας, τὰ
μαρτυρικὰ καὶ χαριτόβρυτα λείψανά Της, ἡ ἀναστάσιμη περιπόλευσή Της στὴν
Ἁγία Μονή καὶ ἀνάμεσα μας, σήμερα καὶ ἕως τὰ τέλη τῶν αἰώνων. 

Γι’ αὐτή τὴν ἐαρινή καὶ πασχάλια εὐλογία καὶ ἐμπειρία σᾶς εὐχαριστῶ ἀπὸ τὰ
βάθη τῆς καρδιᾶς μου, Ἅγιε Καθηγούμενε. Μᾶς ἀνανεώνει στὴ διακονία, ἀναψύχει
τὴν καρδία, προσπορίζει ἁγιασμό καὶ χάρη ἀνεξάντλητη στοὺς ἀγῶνες μας.
Ἐπιτρέψτε μου ὡς ἀντίδωρο εὐγνωμοσύνης, ἀφοῦ «ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐκ ἔχω»,
νὰ προσφέρω «ὅ ἔχω»11, τὴν εἰλικρινῆ ἀρχιερατική εὐλογία πρὸς ὅλους τοὺς ἐνθάδε
ἐνασκουμένους Πατέρες, τοὺς κοπιάσαντας ἀδελφούς, τοὺς εὐεργέτας, τοὺς διακο-
νήσαντας μελωδικῶς στὴ μεγάλη προσευχή τῆς ἑόρτιας σύναξης καὶ κάθε ἕναν ποὺ
σᾶς ἀναπαύει στὴν πολυεύθυνη ἡγουμενία Σας. Ἅπαντας νὰ σᾶς συνάξει μὲ τὴ
μεσιτεία Της ἡ καλλιπάρθενος Μάρτυς εἰς τὰ οὐράνια σκηνώματά Της.  

Στοὺς εὐλαβείς  προσκυνητές νὰ εὐχηθῶ ὅ,τι πράγματι μᾶς λείπει στόν κόσμο:
Καλή μετάνοια. Καὶ προπαντός δύναμη στὸν καθημερινό ἀγῶνα γιὰ τὴν ἐπιβίωση,
τὴν ἀνατροφή τῶν τέκνων, τὴ σωτηρία τῶν ψυχῶν μὲ τὶς εὐχές τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας. 

Τέλος, παρακαλῶ καὶ ἱκετεύω, Ἅγιε καθηγούμενε, νὰ εὔχεσθε γιὰ τὴ σωτηρία
τοῦ πιστευθέντος μοι ποιμνίου καὶ τὴ δική μου, εἰς τὸ ὄνομα τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾯ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας.  
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Γιορτάζουμε σήμερα τὴν 103η  ἐπέτειο
τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς πόλης μας,
μίας ἱστορικῆς πόλης ἀπὸ τὸν τουρ-

κικὸ ζυγό. Θὰ προσπαθήσω νὰ κάνω μία
σύντομη ἱστορικὴ ἀναδρομή, γιὰ νὰ ἀπο-
νείμω μὲ ὅσο πιὸ σεμνὲς λέξεις μπορῶ ἐλά-
χιστο φόρο τιμῆς στὰ γνωστὰ καὶ ἄγνωστα
παλικάρια, στὶς γνωστὲς καὶ ἄγνωστες
ἡρωίδες, ποὺ ἔδωσαν τὴ ζωή τους γιὰ νὰ
μποροῦμε ἐμεῖς σήμερα νὰ ζοῦμε ἐλεύθεροι
καὶ γιὰ νὰ ἀνακαλέσω στὴ μνήμη σας, τὴν
βαριὰ ἱστορικὴ κληρονομιὰ ποὺ φέρει ὁ
καθένας μας καὶ ὡς Γρεβενιῶτες καὶ ὡς
Ἕλληνες.

Ἡ Μακεδονία μας, ἡ πατρίδα τοῦ Ἀρι-
στοτέλη, τοῦ Φιλίππου, τοῦ Μεγάλου Ἀλε-
ξάνδρου, ὑπῆρξε τὸ ἀνάχωμα καὶ ὁ κυμα-
τοθραύστης τῶν ἐπιθέσεων καὶ τῶν ἐπι-
βουλέων κατὰ τῆς Ἑλλάδας. 

Μὲ τὸν ὄρο «Μακεδονικὸς Ἀγώνας»
ἐννοοῦμε τὸν ἰδιόμορφο καὶ πολυμέτωπο
ἐκεῖνο πόλεμο, ποὺ διεξήχθη στὴν τουρ-
κοκρατούμενη τότε Μακεδονία καὶ κράτησε
περίπου σαράντα χρόνια, ἀπὸ τὸ 1870
μέχρι τὸ 1908.

Ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς
Μακεδονίας ἀπὸ τοὺς Τούρκους κατέληξε
στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα σὲ ἀγώνα ἀντί-
στασης ἐναντίον τῶν διαφόρων κομιτάτων,
νὰ ἐπικρατήσουν πάνω στὴν πανάρχαια
ἑλληνικὴ γῆ, στὴν ἀρχὴ μὲ τὸν προσηλυ-

τισμὸ καὶ τὴν προπαγάνδα. Ὅταν εἶδαν
ὅτι ἡ τακτικὴ αὐτὴ δὲν ἦταν ἀποτελεσμα-
τική, χρησιμοποίησαν τὴ βία καὶ τὴν τρο-
μοκρατία. 

Τὸ πρῶτο μεγάλο ρῆγμα στὴ συνοχὴ
τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας προκλή-
θηκε ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ ἐπανάσταση τοῦ
1821 ἡ ὁποία συνέβαλε στὴ δημιουργία
ἑνὸς μικροῦ ἀνεξάρτητου ἑλληνικοῦ κρά-
τους, ἀλλὰ προκάλεσε ταυτόχρονα καὶ
ἁλυσιδωτὲς ἐξεγέρσεις καὶ ἄλλων βαλκα-
νικῶν λαῶν, κυρίως τῶν Σέρβων καὶ τῶν
Βουλγάρων γιὰ τὴν ἐθνική τους ἀποκατά-
σταση.

Ὅσο ἀνέβαινε ὁ ἐθνικὸς πυρετὸς στὰ
Βαλκάνια καὶ ὅσο μεγάλωνε ἡ προσδοκία
ὅτι ἐπίκειται ἡ κατάρρευση τοῦ τουρκικοῦ
κράτους, τόσο ὀξυνόταν ὁ ἀνταγωνισμὸς
γιὰ τὴ διανομὴ τῶν ἐδαφῶν αὐτῶν. Προ-
σπάθειες γιὰ συνεννόηση δὲν εὕρισκαν
πρόσφορο ἔδαφος. 

Οἱ Βούλγαροι πρῶτοι ὀργάνωσαν ἀνταρ-
τικὲς ὁμάδες, τοὺς κομιτατζῆδες, οἱ ὁποῖες
ἀπὸ τὸ 1897 ἄρχισαν νὰ δροῦν στὴ Μακε-
δονία καὶ νὰ ἐπιχειροῦν, μὲ τὴν ἀπειλὴ
τῶν ὅπλων καὶ τὴ βία, νὰ ἐπιβάλουν στοὺς
ἑλληνικοὺς πληθυσμοὺς τῆς περιοχῆς τὴν
προσχώρηση στὴν ἐκκλησιαστικὴ βουλ-
γαρικὴ ἐξαρχία, ἡ ὁποία εἶχε ἱδρυθεῖ τὸ
1870. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐνσωμάτωση ἦταν
προοίμιο ἐδαφικῆς προσάρτησης, γιατί οἱ
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πληθυσμοὶ τῆς περιοχῆς προσηλωμένοι
στὴν παράδοση, ταυτίζονταν πολὺ περισ-
σότερο μὲ τὴν ἐκκλησία παρὰ μὲ τὸ ἐθνικὸ
κράτος. Ἔτσι ἡ γλώσσα καὶ ἡ ἰδιότητα
τοῦ ἐξαρχικοῦ ἢ τοῦ πατριαρχικοῦ ἀπο-
κτοῦν ἰδιαίτερη σημασία καὶ θεωροῦνται
ἀδιαμφισβήτητα στοιχεῖα ἐθνικότητας. Στὴ
δράση τῶν κομιτατζήδων στὴ Μακεδονία
ἀπάντησαν οἱ 'Έλληνες μὲ τὸν ἴδιο τρόπο. 

Ἡ «Ἐθνικὴ Ἑταιρεία» ὀργάνωσε ἀνταρ-
τικὲς ἀμάδες γιὰ τὴ Μακεδονία, οἱ ὁποῖες
εἰσῆλθαν στὰ μακεδονικὰ ἐδάφη γιὰ νὰ
ἐνθαρρύνουν καὶ νὰ προστατεύσουν τοὺς
ἑλληνικοὺς πληθυσμοὺς ἀπὸ τὴ βουλγαρικὴ
βιαιότητα, μία καὶ ἡ ὀθωμανικὴ διοίκηση
δὲν εἶχε τὴ θέληση νὰ καταπνίξει τὴ δράση
τῶν βουλγάρων κομιτατζήδων. Ἐπικεφαλῆς
τῶν ὁμάδων, ποὺ ἀπὸ τὸ 1902 ἀρχίζουν
νὰ εἶναι πυκνότερες καὶ καλύτερα ὀργα-
νωμένες, τίθενται καὶ ἀξιωματικοί του
ἑλληνικοῦ στρατοῦ. Ψυχὴ τῆς ὀργάνωσης
τῶν ὁμάδων καὶ τοῦ συντονισμοῦ τῆς δρά-
σης τοὺς εἶναι ὁ μητροπολίτης Καστοριᾶς
Γερμανὸς Καραβαγγέλης (1867- 1936) ὁ
ὁποῖος ἀφιέρωσε ὅλες του τὶς δυνάμεις
γιὰ τὴν τόνωση τοῦ ἠθικοῦ τῶν Ἑλλήνων
στὴ Μακεδονία. 

Ἡ ἐκκλησία ἔχει νὰ ἐπιδείξει σ’ αὐτὸν
τὸν ἀγώνα ἄπειρες λαμπρὲς μορφὲς καὶ
τοῦ ἀνώτερου καὶ τοῦ κατώτερου κλήρου.
Ἀνάμεσα σ’ αὐτὲς ξεχωριστὴ θέση κατέχει
καὶ ὁ μητροπολίτης μας Αἰμιλιανὸς Λαζα-
ρίδης. Ὁ Αἰμιλιανὸς Λαζαρίδης  ἦταν μία
ἀπὸ τὶς σπάνιες μορφὲς Ἱεράρχη, ὅπως
τὸν περιγράφουν ὅλοι οἱ συγγραφεῖς:
«Γλυκὺς, πράος, ταπεινὸς καὶ μετριόφρων».
Ἤξερε νὰ  ἀγωνίζεται μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ
ἀποφασιστικότητα. Περιόδευε στὰ χωριά,
τόνωνε τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς δασκάλους,
ἐμψύχωνε τοὺς τρομαγμένους κατοίκους.
Γνώστης τῆς τουρκικῆς γλώσσας καὶ τῆς
τουρκικῆς νοοτροπίας, βρέθηκε πάντοτε
πρόθυμος καὶ παρὼν σὲ κάθε ἐθνικὴ πρό-
σκληση. Προικισμένος μὲ ἰδιαίτερα αὐξη-

μένο ἐθνικὸ φρόνημα, κράτησε τὴ χριστια-
νικὴ θρησκεία στὸ ὕψος τοῦ προορισμοῦ
της. 

Μαρτυρικὸς ἦταν ὁ θάνατος τοῦ μη-
τροπολίτη μας, τοῦ διακόνου τοῦ Δημητρίου
Ἀναγνώστου, καθὼς καὶ τοῦ ἀγωγιάτη
Ἀθανασίου Φασούλα, τὴν 1 Ὀκτωβρίου
τοῦ 1911 ἀπὸ ἀπόσπασμα νεοτούρκων
στὸ χωριὸ Γκριντάδες, σημερινὸ Αἰμιλιανό.
Μέχρι τὴν 6η  Ὀκτωβρίου οἱ κάτοικοι τῶν
Γρεβενῶν ἀναζητοῦσαν μὲ ἀγωνία τὸ
πτῶμα τοῦ δολοφονηθέντα Ἱεράρχη τους
καὶ τῶν συνοδῶν του. Θυσιάστηκε γιὰ τὴν
πίστη καὶ τὴν ἐλευθερία. Ἡ θυσία τοῦ συγ-
κίνησε τὸ Πανελλήνιο καὶ τόνωσε τὸν ἀγώ-
να κατὰ τῶν Τούρκων καὶ τῶν ξένων ἐπι-
βουλέων ποὺ τὸν δολοφόνησαν. 

Συνεργάτης τοῦ Γερμανοῦ Καραβαγγέλη
ἦταν ὁ ὑποπρόξενος τῆς Ἑλλάδας στὸ
Μοναστήρι Ἴων Δραγούμης ὁ ὁποῖος  ἀπὸ
τὴ νευραλγικὴ θέση ποὺ κατεῖχε προσέφερε
ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες στὴν ὀργάνωση τῆς
ἑλληνικῆς ἀντίστασης στὴ Μακεδονία. Στὰ
1904 ἡ κυβέρνηση Θεοτόκη, κάτω ἀπὸ
τὴν πίεση τῆς κοινῆς γνώμης ὀργανώνει
συστηματικότερα τὴν ἑλληνικὴ ἄμυνα στὴ
βουλγαρικὴ πρόκληση. Ἔτσι ἀπὸ τὸν Φε-
βρουάριο τοῦ 1904 ὁ Παῦλος Μελὰς σπεύ-
δει μὲ ἄλλους 4 ἀξιωματικοὺς στὴ Μακε-
δονία. Ἐκεῖ συνειδητοποίησε ὅτι ἐκεῖνο
ποὺ εἶχε γίνει μὲ τὴ βία, δὲν μποροῦσε νὰ
διορθωθεῖ παρὰ μόνο μὲ τὴ βία. Ἡ δράση
τοῦ Παύλου Μελᾶ στὴ Δυτικὴ Μακεδονία,
ἡ συνεχὴς προσπάθειά του νὰ τονώσει τὸ
ἑλληνικὸ φρόνημα στὴν περιοχὴ ὄχι μόνο
μὲ τὰ ὄπλα ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἵδρυση σχο-
λείων, ἄρχισε νὰ κλονίζει τὴν βουλγαρικὴ
προπαγάνδα. Στὶς 13 Ὀκτωβρίου 1904 ὁ
Παῦλος Μελάς, περικυκλωμένος ἀπὸ τουρ-
κικὸ στρατιωτικὸ ἀπόσπασμα στὸ χωριὸ
Στάτιστα, μετὰ ἀπὸ ἡρωικὸ ἀγώνα, φο-
νεύεται. Ὁ θάνατος τοῦ Παύλου Μελᾶ
συντάραξε ὁλόκληρο τὸ ἔθνος καὶ παρα-
κίνησε πολλοὺς συναδέλφους τοῦ ἀξιω-
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ματικοὺς νὰ βγοῦν μὲ ἔνοπλα σώματα στὴ
Μακεδονία. Ἐνῶ ὡς τότε ἡ ὑπόθεση τῆς
Μακεδονίας ἦταν ὑπόθεση μικροῦ ἀριθμοῦ
Ἑλλήνων, μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Μελᾶ ἔγινε
ὑπόθεση ὄλου τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 

Οἱ Τοῦρκοι παρακολουθοῦσαν ὡς θεατὲς
τὶς συγκρούσεις Ἑλλήνων -Βουλγάρων, ποὺ
ἔφθειραν καὶ τὶς δυὸ πλευρές, καὶ καταδίω-
καν, κατὰ περίσταση, τὴν ἰσχυρότερη πλευρά,
συνήθως τὴν ἑλληνική. Ὁ ἀγώνας, ποὺ κο-
ρυφώθηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰώνα, οὐσια-
στικὰ ἔληξε ὅταν ἐπικράτησε στὴν Τουρκία
τὸ κίνημα τῶν Νεοτούρκων (1908). Οἱ Νεό-
τουρκοι ἐπιχείρησαν νὰ ἐκτουρκίσουν ὅλους
τούς πληθυσμοὺς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τμήματος
τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Τότε, κάτω
ἀπὸ τὴν νεοτουρκικὴ πίεση, τὰ βαλκανικὰ
κράτη ὑποχρεώθηκαν νὰ κινηθοῦν πρὸς συ-
νεννόηση καὶ κοινὴ προετοιμασία τοῦ ἀγώνα
κατὰ τῶν Τούρκων. 

Ἔτσι, τὰ τέσσερα Βαλκανικὰ κράτη, Ἑλλά-
δα, Βουλγαρία, Σερβία, καὶ Μαυροβούνιο
κατόπιν συμμαχίας, μὲ τὴν ἔμπνευση τοῦ
πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος Ἐλευθερίου
Βενιζέλου, ἐπέδωσαν διακοίνωση στὴν Τουρ-
κικὴ Κυβέρνηση μὲ τὴν ὁποία ζητοῦσαν
προνόμια τῶν ἐθνικοτήτων τους στὴν Μα-
κεδονία. Τὸ διάβημα δὲν ἔγινε δεκτὸ καὶ
στὶς 4 Ὀκτωβρίου τοῦ 1912 τὰ συμμαχικὰ
κράτη κήρυξαν τὸν πόλεμο κατὰ τῆς Τουρ-
κίας.

Στὶς 5 Ὀκτωβρίου τοῦ 1912 ποὺ ἄρχισαν
οἱ ἐχθροπραξίες μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ Τουρ-
κίας, ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς γεμάτος πίστη
καὶ αὐτοπεποίθηση γιὰ τὴ νίκη, προχωροῦσε
ἀκάθεκτος ἀπελευθερώνοντας τὰ σκλαβω-
μένα στοὺς Τούρκους ἐδάφη τῆς Μακεδονίας.
Καὶ ἀφοῦ μπῆκε στὴν Ἐλασσόνα καὶ πέρασε
τὰ στενὰ τοῦ Σαρανταπόρου, ποὺ ὁ ἐχθρὸς
τὰ εἶχε καλὰ ὀχυρωμένα, ἔφτασε στὰ Σέρβια,
ἀφοῦ ἀγωνίστηκε σκληρὰ στὶς Πόρτες, γιὰ
νὰ φτάσει στὶς 11 Ὀκτωβρίου στὴν Κοζάνη. 

Οἱ κάτοικοι τῶν Γρεβενῶν ποὺ μάθαιναν
τὶς ἐπιτυχίες τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ, περί-

μεναν ἀνυπόμονα νὰ τὸν ἰδοῦν καὶ στὴν
πόλη τους. Ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς ὅμως, ἀντὶ
νὰ πάρει τὴν κατεύθυνση  πρὸς τὰ Γρεβενά,
κατευθύνθηκε στὴν Πτολεμαΐδα καὶ στὸ
Ἀμύνταιο, γιατί ἡ διαταγὴ τῶν ἡγητόρων
του προέβλεπε τὴν προέλασή του στὰ βόρεια,
ἐνῶ στὰ δυτικὰ θὰ προχωροῦσαν τὰ Ἐθε-
λοντικὰ Σώματα τῶν Κρητῶν. 

Ἔτσι, στὶς 13 Ὀκτωβρίου 1912 σώματα
Κρητῶν ἐθελοντῶν  μπῆκαν στὰ Γρεβενά.
Πρὶν ὅμως μποῦν σ' αὐτά, ἀρκετοὶ Γρεβε-
νιῶτες, στὸ ἄκουσμα πὼς ἔρχονται, πέρασαν
τὸ ποτάμι ποὺ διασχίζει τὴν πόλη καὶ πῆγαν
νὰ τοὺς ὑποδεχτοῦν. Παράλληλα ὅμως ὁ
λαὸς τῶν Γρεβενῶν ἔχοντας ἐπικεφαλῆς τοῦ
τὸν Μητροπολίτη Αἰμιλιανὸ Δάγγουλα, διά-
δοχο τοῦ Ἐθνομάρτυρα Μητροπολίτη Αἰμι-
λιανοῦ Λαζαρίδη, τοὺς περίμεναν στὴν πόλη
μὲ τοὺς παπάδες καὶ τοὺς προκρίτους. 

Στὶς 15 Ὀκτωβρίου ἔφτασε στὰ Γρεβενὰ
ὁ Συνταγματάρχης Μηχανικοῦ Στέφανος
Γεννάδης μὲ ἀνεξάρτητο ἀπόσπασμα, ἀπο-
τελούμενο ἀπὸ σχηματισμοὺς πεζῶν, εὐζώ-
νων, πεζοναυτῶν, ἀνταρτῶν, καὶ ἐθελοντικῶν
σωμάτων ἀφοῦ προηγούμενα κατέλαβαν
τὴν Δεσκάτη .

Στὶς 16 Ὀκτωβρίου τὸ ἀπόσπασμα Γεν-
νάδη ἐνισχύθηκε ἀπὸ μία διλοχία τοῦ 24ου
Πεζικοῦ Συντάγματος μὲ διοικητὴ τὸν Ταγ-
ματάρχη Κουσουράκη καὶ μὲ ἐθελοντικὰ
σώματα τοῦ Μακεδονομάχου ὁπλαρχηγοῦ
Λοχαγοῦ Γιάννη Κατεχάκη. Ὁ Κατεχάκης
Γενικὸς Ἀρχηγὸς τῶν ἐθελοντικῶν σωμάτων
τῆς Κρήτης ἦταν γνωστὸς στὴν Δυτικὴ Μα-
κεδονία, ἀπὸ τὸν Μακεδονικὸ Ἀγώνα.

Ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ Τουρκικοῦ στρατοῦ
Μπεκὴρ ἀγὰς μόλις ἔμαθε πὼς τὰ σώματα
Κρητῶν ἐθελοντῶν καὶ ὁ τακτικὸς Ἑλληνικὸς
στρατὸς πήγαιναν στὰ Γρεβενὰ πῆρε τοὺς
80 ἄνδρες τῆς Τουρκικῆς Χωροφυλακῆς καὶ
τοὺς 500 ἀτάκτους ποὺ τελοῦσαν ὑπὸ τὶς
διαταγές του καὶ κατευθύνθηκε στὴν γενέ-
τειρά του, τὸ Τσούρχλι, σημερινὸ Ἅγιο Γε-
ώργιο, πιστεύοντας πὼς θὰ μποροῦσε ἐκεῖ
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νὰ προβάλλει ἀντίσταση. 
Στὶς 17  Ὀκτωβρίου τὸ 1ο τάγμα Εὐζώνων

διατάχθηκε νὰ καταλάβει τὸν Ἅγιο Γεώργιο,
ὅπου τὰ ἐθελοντικὰ σώματα βρίσκονταν
ἤδη σὲ μάχη μὲ τὶς δυνάμεις τοῦ Μπεκὴρ
ἀγά. Στὶς 18 Ὀκτωβρίου κατέλαβαν τὸ χω-
ριό.

Στὶς 19 Ὀκτωβρίου τὸ ἀπόσπασμα τοῦ
Γεννάδη κινήθηκε γιὰ νὰ καταλάβει τὴ Σιά-
τιστα καὶ τὴν Καστοριά. Στὰ Γρεβενὰ εἶχε
παραμείνει ἕνας λόχος τοῦ 24ου Πεζικοῦ
Συντάγματος. Στὶς 22 ὅμως Ὀκτωβρίου ἔγινε
σύμπτυξη τῆς πέμπτης Μεραρχίας ποὺ μα-
χόταν στὸ Σόροβιτς καὶ τὰ γύρω τῆς στρα-
τιωτικὰ σώματα διατάχθηκαν νὰ σπεύσουν
πρὸς ἐνίσχυσή της. Γι’ αὐτὸ τὰ Γρεβενὰ καὶ
ἡ περιφέρεια τοὺς ἔμειναν ἀκάλυπτα στρα-
τιωτικά.

Στὸ μεταξὺ ὁ Μεχμέτ-πασὰς κινήθηκε
ἀπὸ τὴν Κορυτσὰ γιὰ νὰ καταλάβει τὴν Κο-
ζάνη καὶ νὰ ἀποκόψει ἔτσι τὴν ἐπικοινωνία
τῶν Ἑλληνικῶν στρατευμάτων. Ἐπωφελού-
μενος ἀπὸ τὴν συγκυρία ὁ Μπεκὴρ –ἀγὰς
βρῆκε τὴν εὐκαιρία νὰ εἰσβάλει καὶ νὰ ἀνα-
καταλάβει τὰ Γρεβενά, ἀλλὰ ἡ πόλη ἐκκε-
νώθηκε ἔγκαιρα καὶ τὸ μόνο ποὺ κατόρθωσε
ἦταν νὰ προβεῖ σὲ λεηλασίες καὶ καταστρο-
φές.            

Τὰ Γρεβενὰ καὶ ἡ ἐπαρχία ἔμειναν στὰ
χέρια τῶν Τούρκων ἀπὸ τὶς 26 Ὀκτωβρίου
μέχρι τὴν 4η  Νοεμβρίου ἡμέρα ποὺ ὁ Μπεκὴρ
–ἀγὰς ἔμαθε γιὰ τὴν ἥττα τῶν τούρκων στὴ
μάχη τῆς Σιάτιστας καὶ ἔφυγε στὴν Καστοριά.
Ἔτσι, ἀπὸ τὴ μέρα ἐκείνη τὰ Γρεβενὰ καὶ
ὅλη ἡ περιοχή τους, ἔμειναν πιὰ ἐλεύθερα,
γιὰ νὰ κυματίζει ἀπὸ τότε καὶ σ' αὐτὰ ἡ
κυανόλευκη ἑλληνικὴ σημαία. 

13 Ὀκτωβρίου. Μία τέτοια ἡμέρα μία
εὐχὴ ἂς κάνουμε ὅλοι μας. Οἱ μαῦρες ἡμέρες,
ποὺ ἔζησε ἡ πατρίδα μας νὰ μὴν ξανάρθουν.
Μακάρι τὰ παιδιά μας καὶ τὰ παιδιὰ τῶν
παιδιῶν μας νὰ ἀσπρίσουν καὶ νὰ γεράσουν
μὲ τὸ χαμόγελο τῆς εἰρήνης. Συμπατριῶτες,
ἂς στρέψουμε τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιά μας

πρὸς τὸν οὐρανό. Μὲ τὴν πίστη στὸ Θεό,
στὰ πεπρωμένα τῆς φυλή μας, ἂς βαδίσουμε
μὲ ὁμοφωνία καὶ ὁμοψυχία γιὰ τὴ διατήρηση
τῆς δόξας, τῆς τιμῆς καὶ τῆς ἐλευθερίας μας.
Ἂς εἴμαστε μονοιασμένοι κι ἀδελφωμένοι
τόσο στὶς εἰρηνικὲς ὅσο καὶ στὶς δύσκολες
στιγμές. 

Ἡ Ἑλλάδα θὰ καταφέρει νὰ βγεῖ ἀπὸ
τὴν κρίση καὶ τὸν δρόμο αὐτὸ θὰ τὸν διανύ-
σουμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἑνωμένοι καὶ ἀπο-
φασισμένοι, ὅπως τὸ πράξαμε ὅταν χρει-
άσθηκε νὰ γράψουμε τὶς πιὸ λαμπρὲς σελίδες
τῆς μακραίωνης ἱστορίας μας. Ἂς μὴ φανοῦμε
ἀνάξιοι ἀπόγονοι ἐνδόξων προγόνων. Ἔχον-
τας ὅλοι ὡς ὅπλο τὴν πίστη στὸ Θεό, τὴν
ἀγάπη μας πρὸς τὴν Πατρίδα καὶ τὴν Ἐλευ-
θερία συμβάλλουμε στὴ δημιουργία τῆς νε-
ότερης Ἑλλάδας. Τῆς Ἑλλάδας, ποὺ σίγουρα
δὲν θὰ ἔχει νὰ ζηλέψει τίποτε ἀπ’ τὸ παρελθόν
της.

13 Ὀκτωβρίου. Αὐτὴ τὴν φθινοπωρινὴ
μέρα σ’ αὐτὴν ἐδῶ τὴ σύναξή μας, σίγουροι,
ἀσφαλισμένοι καὶ ἐλεύθεροι, χάρη σ’ ἐκείνους
τοὺς ἥρωές μας, ἂς ἀναλογισθοῦμε, ὅσο
μποροῦμε, τὸ πόσα πολλά τους χρωστοῦμε.
Ἐκεῖνο ποὺ θὰ ἀγαλλιάσει τὴ μνήμη τῶν
ἡρωικῶν προγόνων μας, εἶναι ἡ ἱερὴ ὑπό-
σχεσή μας νὰ συνεχίσουμε τοὺς ἀγῶνες,
ὅταν τὸ ζητήσει ἡ πατρίδα μας. Νὰ κρατᾶμε
τὸ λάβαρο τῆς Ἐλευθερίας ψηλά. Ἔτσι θὰ
ἀναπαύονται ἥσυχοι στοὺς ἱεροὺς τάφους
τους. 

Τσεπίδης Βασίλειος 

3ο Δημοτικὸ Σχολεῖο Γρεβενῶν
13-10-2015

Λόγος πού ἐκφωνήθηκε 
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό 

Ναό Εὐαγγελιστρίας 
τῶν Γρεβενῶν, 13-10-2015.
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Σήμερα πράγματι ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡμᾶς συνήγαγε. Σήμερα δο-
ξολογία καὶ ὕμνοι προσφέρονται. Σήμερα τοῦ κόσμου πανήγυρις γίγνεται.
Σήμερα οἱ Ἄγγελοι ἀπορημένοι παρίστανται. Σήμερα Ζαχαρίας, ὁ ἀρχιε-

ρέας τὴ Μητέρα τῆς ζωῆς ὑποδέχεται. Σήμερα τὸ τάμα τῶν εὐσεβῶν γονέων
ἐκπληρώνεται. Σήμερα ἡ Θεόπαις Μαριάμ στὸν Ναό ἀφιερώνεται, ἀνάθημα πο-
λύτιμο γιὰ τὴ μελλοντική σωτηρία τοῦ κόσμου. 

Ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται. Ὅ,τι ἐπιθύμησαν νὰ
δοῦν οἱ προφῆτες, στὸν Ναό φανερώνεται. Ὅ,τι ἀγωνίστηκαν οἱ Δίκαιοι, στὸ
πρόσωπό Της δικαιώνεται. Ὅ,τι πόθησε ὁ λαὸς τοῦ Ἰσραήλ, στὸ πρόσωπό Της
ἐνσαρκώνεται. 

Ἡ παρουσία Της, ὅμως, δὲν σκιάζει τὸν Μεγάλο Ἥλιο: Ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ

ΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

κ.κ ΔΑΒΙΔ 

Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ 

ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΝΑΞΟΣ 2015

«Ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται,
καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλλεται».

Σεβασμιώτατε ἅγιε ἀδελφέ, 
Μητροπολῖτα Παροναξίας κ.κ. Καλλίνικε,
Σεβαστοί ἅγιοι ἀρχιερεῖς
Εὐλαβέστατο ἱερατεῖο
Ἐντιμότατοι πολιτικοί, 
δημοτικοί καὶ στρατιωτικοί ἄρχοντες τοῦ τόπου,
λαέ τῆς Νάξου παναγιόφιλε καὶ παναγιοσκέπαστε,
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τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται, ἀλλά τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλλεται.
Ἡ ἀφιέρωσή Της, ἡ παρθενικότητά Της, ἡ ὀμορφιά τῆς ψυχῆς Της, ὅλα προκα-
ταγγέλλουν τὸν Υἱό καὶ Θεό Της, τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ. 

Ποιητική καὶ βαθειά θεολογική ἡ ἡμέρα τῶν Εἰσοδίων, εὐφραίνει τὸν πνευ-
ματικό ἀγῶνα τῆς νηστείας καὶ ταυτόχρονα φανερώνεται ὡς θεῖο διδασκαλεῖο,
ὅπου καλούμαστε νὰ ἐντρυφήσουμε στὰ θεῖα νοήματα. Ἀναδεικνύεται πνευμα-
τικό σχολεῖο, ὅπου θὰ διδαχθοῦμε τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας.

Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων, ἀδελφοί, καὶ ἡ χαριτωμένη τριετίζουσα Μαριάμ, καθώς
ἀκούει τοὺς Δαβιδικούς Ψαλμούς στήνει χορό καὶ πανήγυρη πνευματική. Στά-
θηκε στὸ πλατύσκαλο τοῦ ἱεροῦ, γράφει ἡ Παράδοση, καὶ χόρεψε, καθὼς
εὐφράνθηκε ἡ καθαρή της ψυχή. Καὶ τὸ μήνυμα ξεκάθαρο ἀντηχεῖ, ὡς κάλεσμα
προσωπικό καὶ συνάμα αἰώνιο.

Ἡ σημερινή ἑορτή, εἴτε ὡς εἰκόνισμα, εἴτε ὡς ὕμνοι καὶ ᾠδές πνευματικές,
ἀποκαλύπτει τὸ κάλεσμα τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο νὰ «ἐκκλησιάσει» τὴν
ὕπαρξή του. Νὰ διασώσει τὴν ὕπαρξή του μέσα στὸ πέλαγος τῆς ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ. Νὰ διευρύνει τὴ ζωή του πρὸς τὴν αἰωνιότητα. Νὰ διεκδικήσει τὴ σωτηρία
του.    

Ἡ παρουσία τῆς μικρῆς Παναγίας στὸ ἱερό δὲν ἀποτελεῖ ἁπλά τὴν ἐκπλή-
ρωση ἑνός τάματος. Δὲν εἶναι μιὰ ὄμορφη ἱστορία, οὔτε ἕνα διδακτικό παραμύθι.
Τὰ λαμπρά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου Μαρίας θεολογοῦν πάνω στὴ σχέση τοῦ
ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό, τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν κατά χάριν ἀθάνατη ψυχή του,
τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν κόσμο.  Καὶ ἡ λέξη ἐκκλησιασμός γίνεται τὸ κλειδί στὴν
κατανόηση, στὴν ὀρθή ἑρμηνεία τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ.

Ἐκκλησιασμός δὲν σημαίνει κάποιες τυπικές, τακτικές καὶ κατ’ ἔθιμο ἐπι-
σκέψεις στὸν Ναό. Πολύ δέ περισσότερο δὲν σημαίνει κάποιες εὐλαβεῖς συνή-
θειες, ὄμορφες παραδόσεις ἤ ἀναγκαστικές τελετές, ἀκατανόητες καὶ
ἀπρόσωπες ποὺ δὲν ἀκουμποῦν τὴν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου. 

Ἐκκλησιασμός τῆς ὕπαρξης σημαίνει πρώτιστα πιστότητα, σχέση ἐμπιστο-
σύνης, στοργῆς καὶ ἀγάπης μὲ τὸν Θεό. Δὲν εἶναι ὁ Θεός μας ἕνα εἴδωλο παγερό
καὶ ἀδιάφορο. ἕνα τρομακτικό τοτέμ. 

Ἡ λιτή ἔκφραση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὴν ἀρχή τοῦ Εὐαγγε-
λίου: «Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο»1 ἀποτελεῖ ὅ,τι πιὸ ἀνατρεπτικό τῆς θρησκείας
τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς λογικῆς τῶν ἐπιστημόνων. Φέρνει τὸν Θεό στὴ ζωή μας,
φίλο καὶ ἀδελφό καὶ Πατέρα στοργικό. «Ὅ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς
ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν..., μαρτυροῦμεν
καὶ ἀπαγγέλλομεν»2 σημειώνει ἐκ νέου ὁ ἠγαπημένος Μαθητής, «ἵνα ἡ χαρὰ
ὑμῶν ᾖ πεπληρωμένη»3, γιὰ νὰ εἶναι ὁλοκληρωμένη ἡ χαρά σας. Μιὰ πίστη
χαρᾶς καὶ ἐλπίδας. Μιὰ πίστη στὸν Ἀναστημένο Κύριο, ποὺ ὑπερνικᾶ ἀκόμη
καὶ τὸν θάνατο! 
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Ἐκκλησιασμός τῆς ὕπαρξης σημαίνει ἔπειτα κοινωνία Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου.
Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἀπορριγμένος σὲ μιὰ γωνιὰ τοῦ σύμπαντος, οὔτε ἀπει-
ροελάχιστος κόκκος στὴν ἀστρική σκόνη, ὅπως πολλοί σημερινοί δῆθεν φιλο-
σοφοῦντες ἀποφαίνονται. Εἶναι τὸ ὑψηλότερο καὶ τελειότερο ἀπ’ ὅλα τὰ
δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, πλασμένο νὰ ἔχει κοινωνία μαζί Του. Μιὰ κοινωνία ἡ
ὁποία δὲν διασπᾶται, ἀκόμη καὶ ὅταν ὁ ἄνθρωπος τὴν ἀπορρίπτει, καθώς βα-
θειά μέσα του ὑπάρχει ἀνεξίτηλο τὸ κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ, σφρα-
γίδα ἀνεξίτηλης ἀγάπης. Μιὰ κοινωνία, ποὺ ἐπαναβεβαιώθηκε πάνω στὸν
Σταυρό, μὲ τὸν θάνατο τοῦ Θεανθρώπου, γιὰ νὰ ζήσει ὁ κόσμος. 

Ἐκκλησιασμός τῆς ὕπαρξης σημαίνει μίμηση Θεοῦ. Νὰ συναισθανθεῖ ὁ
ἄνθρωπος τὴ θεϊκή Του κατασκευή καὶ νὰ ζήσει ἀνάλογα πρὸς αὐτὴ, ὅπως πο-
ρεύτηκε ἡ Παναγία, οἱ Ἀπόστολοι, οἱ μάρτυρες, οἱ ὅσιοι. Μιὰ διαρκής καλή
ἀγωνία νὰ κάνουμε τὴ Ζωή Του ζωή μας. Τὴν ἀγάπη Του, ἀγάπη μας. Τὴ συγ-
κατάβασή Του, συγχώρεση γιὰ τὸν ἀδελφό. Τὴ θυσία Του, καταλλαγή με τὴν
ψυχή μας καὶ τὸν κόσμο γύρω μας. 

Ἐκκλησιασμός τῆς ὕπαρξης σημαίνει καθαρή καὶ ἄδολη ΑΓΑΠΗ. Σταυρική
καὶ Ἀναστάσιμη. «Αὐτό εἶναι τὸ χαρακτηριστικό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ: ὄχι ὅτι
ἐμεῖς τὸν ἀγαπήσαμε, ἀλλά αὐτός μᾶς ἀγάπησε καὶ ἔστειλε τὸν Υἱό Του, ποὺ
θυσιάστηκε γιὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τὶς ἁμαρτίες μας»4. Ὅποιος αὐτοεγ-
κλωβίζεται στὸν ἐγωισμό του, δὲν ἔχει ζωή. Ὅποιος περιχαρακώνει τὴν ἀγάπη
στὴν ἡδονή, δὲν θὰ βιώσει ποτέ τὴν ἀπεραντοσύνη της καὶ τὴν ἰλιγγιώδη
ἔκσταση ποὺ προκαλεῖ.  Ὅποιος δὲν τὴν ποθήσει, δὲν θὰ μπορέσει ποτέ νὰ
ψελλίσει τὰ ἀθάνατα λόγια τοῦ ᾌσματος ᾈσμάτων: κραταιά ὡς θάνατος
ἀγάπη. Δυνατή σὰν τὸν θάνατο εἶναι ἡ ἀγάπη, γιατί εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός
«ποὺ πυρπολεῖ τὴν καρδιά μας καὶ τὴν πληγώνει μὲ τὴν ἀγάπη Του, Αὐτός
ποὺ μαζί μὲ τὸν πόνο ἤ μετά τὸν πόνο καταρτίζει τοὺς ὡραιότερους ὕμνους»5. 

Ἐκκλησιασμός τῆς ὕπαρξης σημαίνει ὀρθή Λατρεία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.
Εἶναι ἡ πιὸ γνήσια ἔκφραση τῆς ἀγάπης, ἐκδήλωση τῆς πύρινης προσευχῆς καὶ
τῆς πληγωμένης ἀπό θείο ἔρωτα καρδίας. Εἶναι τραγούδι χαρᾶς γιατί ὑπάρχει
Ἐκεῖνος, καὶ ᾆσμα θρηνητικό γιὰ τὴ στέρησή Του. Ἡ λατρεία μεταμορφώνει τὸν
ἄνθρωπο, τοῦ δείχνει τὴ λαμπρότητα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ: «Εὐλογημένη ἡ
Βασιλεία». Εἶναι ἡ καινή, ἡ νέα αἴσθηση καὶ ματιά γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν
κόσμο. Εἶναι ἡ λατρεία ἱερός χορός ἀπό τὴ μεθυστική ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, σκίρ-
τημα καρδιᾶς καθώς γεύεται τὸν Παράδεισο. Εἶναι ἡ θυρίδα κατά τὸν Καβάσιλα
ἅγιο Νικόλαο ἀπ’ ὅπου ὡς λεπτός ὑετός κατέρχεται τὸ θεῖο ἔλεος. «Ὁ κόσμος
τοῦ κόσμου»6, κατά τὸν Ὠριγένη, ἡ ἀληθινή δηλαδή ὀμορφιά τοῦ κόσμου.

Κι ἄν τὰ παραπάνω ὁμοιάζουν ἀπόμακρα καὶ ἀκατόρθωτα, ἡ σημερινή ἀφιέ-
ρωση καὶ ἐγκαταβίωση τῆς Παναγίας Μητέρας μας στὸν Ναὸ, τὰ λαμπρά Της
Εἰσόδια, αὐτό βεβαιώνουν, αὐτό ὑμνολογοῦν, αὐτό προκρίνουν ὡς σωτηρία γιὰ
τὴ δική μας ζωή. Ὁ ἐκκλησιασμός τῆς τριετίζουσας Μαριάμ, ὅπως καὶ τὸ προ-



61 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΡΙΟΣ 2015. R

σκύνημα τοῦ δωδεκαετοῦς Ἰησοῦ στὸν Ναό, ἀποτελοῦν σαφεῖς ὁδοδεῖκτες στὸν
δρόμο πρὸς τὴ συνάντηση μὲ τὸν Κύριο τῆς ψυχῆς μας. Ὁ σαφής καὶ μοναδικός
τρόπος ὑπέρβασης τῆς ἁμαρτίας καὶ βίωσης τῆς ἐλευθερίας τῶν τέκνων τοῦ
Θεοῦ. Ἡ ἀρχή τῆς μετάνοιας, τῆς συνείδησης δηλαδή, ὅτι ζοῦμε, ὡς ἄλλοι ἄσω-
τοι, μακριά ἀπὸ τὸ πατρικό σπίτι. Μακριά ἀπὸ τὴν ψυχή μας. Μακριά ἀπὸ τὴ
σώζουσα ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας. Μακριά ἀπὸ τὰ μυστήρια τῆς αἰώνιας ζωῆς. 

Σεβασμιώτατε Ἅγιε ἀδελφέ,
Ἡ λίαν τιμητική πρόσκλησή σας νὰ βρεθῶ συμπανηγυριστής στὴ χάρη καὶ

τὴ χαρά τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ξύπνησε μέσα μου τὴ θύμηση τῶν ὁσίων
μορφῶν τῶν νησιῶν σας, οἱ ὁποῖοι ὡς γνήσιοι θεράποντες Χριστοῦ, ἀκολούθη-
σαν μὲ τὶς λαμπάδες τῆς ἀρετῆς τους καὶ τὴ φλόγα τῆς ἀγάπης τους τὴν Κυρία
Θεοτόκο στὴν ὁδό τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τοῦ σύμπαντος κόσμου. Ποιόν νὰ πρωτο-
θυμηθῶ; Τὸν Ἅγιο Νικόδημο, μὲ τὴ λαχτάρα του γιὰ τὸ ἱερό πρόσωπο τῆς Κυ-
ρίας Θεοτόκου; Τὸν Ἅγιο Νικόλα τὸν παπα-Πλανᾶ μὲ τὴν ἀφελότητα τῆς
καρδιὰς καὶ τὴ ζωντανή λατρεία τοῦ Θεοῦ; Τὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο τὸν Πάριο μὲ τὸ
ρωμαλέο φρόνημα καὶ τὴν προσήλωσή του στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση; Τοὺς
ἀσκητικότατους ὁσίους Ἀρσένιο καὶ Θεοκτίστη; Ὅλοι, κατά τὸ δοθέν τάλαντό
τους, εἰσόδευσαν πραγματικά εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ, τῆς καρδιᾶς
τους, τοῦ κόσμου. «Ἐκκλησίασαν» τὴν ὑπαρξή τους μέσα ἀπὸ διαφορετικούς
τρόπους. Ἀγάπησαν, πίστεψαν, λάτρεψαν τὸν μόνο ἀληθινό Θεό καὶ ἔτσι εὐργέ-
τησαν τὸν κόσμο μὲ τὴν Ἁγιότητά τους. 

Σᾶς εὐχαριστώ, Ἅγιε ἀδελφέ, γι’ αὐτή τὴν πνευματικὴ πανδαισία. Τὴ χαρὰ
νὰ ὑμνολογήσουμε τὰ ἱερὰ Εἰσόδια τῆς Θεομήτορος. Νὰ συνομολογήσουμε μέσα
ἀπὸ τὴν κοινή Λατρεία καὶ τὸ κοινό Ποτήριο τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας τοῦ κό-
σμου μέσα στά μητρικά νερά τῆς ἀγάπης Ἐκείνης, ποὺ ἔσμιξε τὸν οὐρανό μὲ τὴ
γῆ. Τὸ ὑπέρλογο μὲ τὸ καθημερινό. Τοὺς ἱερούς πόθους μὲ τὴ βεβαιότητα τῆς
σωτηρίας. Τοὺς Ἀγγέλους μὲ τοὺς ἀνθρώπους. 

Σ’ Ἐκείνην, τὴν τριετίζουσα Μητέρα τῆς ζωῆς πάᾶσα Δόξα, Τιμή καὶ  προ-
σκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Ἰω. α΄ 14.
2. Α΄ Καθ. Ἰωάννου α΄ 1,2.
3. Α΄ Ἰω α΄4.
4. Α΄ Καθ. Ἰω. δ΄ 10.
6. π. Μιχαήλ Καρδαμάκης, Ἐκκλησία σ. 114, Ἀθήνα 2002.
7. ΒΕΠΕΣ τ. 12 σελ. 63.
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 9

ὁ Μητροπολίτης Γρεβενῶν ΔΑΒΙΔ
πρὸς τὸν Ἱερὸ κλῆρο καὶ τὸν φιλόχριστο λαὸ

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν.

«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν»1

«Καλά Χριστούγεννα» θά ἀνταλλάξουμε καί φέτος, χιλιάδες, ἑκατομμύρια φορές, ἀγαπητοί
μου χριστιανοί, στήν πορεία μας πρός τή μεγάλη αὐτή γιορτή τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔχουμε ὅμως
σκεφτεῖ τί πραγματικά σημαίνει αὐτή ἡ εὐχή πού τήν ἐπαναλαμβάνουμε μέ χαρά καί ἐλπίδα, πού
τήν ἀπευθύνουμε αὐθόρμητα ὁ ἕνας στόν ἄλλον;

Ἔχουμε σκεφτεῖ πώς ἡ εὐχή «καλά Χριστούγεννα» σημαίνει τή δική μας προετοιμασία, ὥστε
τά πράγματα τόσο μέσα μας, ἀλλά καί ἔξω, νά εἶναι ἔτσι τακτοποιημένα, γιά νά πραγματοποιηθεῖ
χωρίς προβλήματα ἡ γέννηση τοῦ Θεανθρώπου;

Καί φέτος ὁ Χριστός ἀναζητᾶ νά γεννηθεῖ σέ κοινωνίες, ὅπου κυριαρχοῦν ἡ ἀδικία, τά μίση, οἱ
πολεμικές συγκρούσεις, οἱ τρομοκρατικές ἐπιθέσεις.  Καί φέτος ὁ Θεός τῆς Ἀγάπης προσπαθεῖ
νά βρεῖ τόπο κατοικίας σέ κοινωνίες πού ἀνασηκώνουν διαχωριστικές γραμμές, πού χτίζουν τείχη,
γιά ν᾽ἀπορρίψουν καί νά καταδικάσουν τόν κατατρεγμένο, τόν πρόσφυγα, τόν μετανάστη. Καί
φέτος ὁ Χριστός χτυπᾶ τήν πόρτα σέ καρδιές βυθισμένες σέ ἀδιέξοδα, φοβισμένες ἀπό ὅσα συμ-
βαίνουν γύρω μας, πού προσπαθοῦν νά κλειδωθοῦν ἐγωκεντρικά στόν ἑαυτό τους. 

Ὅλοι μας ζοῦμε τά προβλήματα πού μαστίζουν τήν κοινωνία μας καί ἐρχόμαστε ἀντιμέτωποι
μέ ποικίλα ἀδιέξοδα τά ὁποῖα ἐμφανίζονται μπροστά μας. Ἡ μεγάλη ὅμως γιορτή πού πανηγυρί-
ζουμε σήμερα, ἡ μεγάλη γιορτή τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, ἀναφέρεται ἀκριβῶς στήν ὑπέρβαση
τῶν ἀδιεξόδων. Κουράγιο, ἀδερφοί μου καί παιδιά μου: «Χριστός ἐφανερώθη ἐν σαρκί»2. 

Ὁ Χριστός γεννήθηκε ἀνάμεσά μας, γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τά μέγιστα ἀδιέξοδα τῆς ὑπάρ-
ξεως μας, ἀπό τήν ἁμαρτία, τήν ἐγωκεντρικότητα καί τόν θάνατο. Γεννήθηκε σέ χῶρο ταπεινό καί
φτωχικό, γιά νά συντρίψει τή ρίζα τῆς ἁμαρτίας, δηλαδή τήν εἰδωλοποίηση τοῦ ἑαυτοῦ μας μέ
ὅλα τά παρεπόμενα, τήν πλεονεξία, τήν ἐξουσιομανία, τήν ἐκμετάλευση ἀνθρώπου ἀπό ἄνθρωπο,
τήν κατεξουσίαση καί τήν ἄσωτη ἐκμετάλλευση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, πού μπορεῖ νά ὁδη-
γήσει στό μέλλον σέ τραγικές αὐτοκαταστροφικές καταστάσεις. 

Τό ὄνομα Ἰησοῦς σημαίνει γιά τήν ἀκρίβεια «ὁ Θεός πού θεραπεύει», πού σώζει ἀπό τήν ἁμαρ-
τία, τήν φθορά, τήν ἄγνοια, τήν κακία, τήν ἀθλιότητά μας. «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ
ἡμῶν». Ὁ Χριστός γεννήθηκε, ὄχι γιά νά μᾶς μεταδώσει μία καλή διδασκαλία, ἀλλά γιά νά φωτίσει
τήν ὕπαρξή μας καί νά τῆς δώσει ἀληθινό νόημα. Γιά πρώτη φορά Θεός ἔγινε καί ἄνθρωπος, γιά
νά μείνει μαζί μας. Γιά τόν λόγο αὐτό, ἀποκαλεῖται ἐπίσης «Ἐμμανουήλ» πού σημαίνει «μεθ᾽
ἡμῶν ὁ Θεός», ὁ Θεός μαζί μας. 
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Μέ τή γέννησή Του εἰσέβαλε στήν ἱστο-
ρία ἡ Ἀγάπη, ἡ Ἀγάπη μέ Ἀλφα κεφαλαῖο,
ἡ Ἀγάπη ἐκείνη πού ἔλαβε σάρκα καί ὀστᾶ
γιά νά μεταμορφώσει τά πάντα. Ὁ Θεός,
ὡς ἀληθινή ἐνσαρκωμένη Ἀγάπη, μετανα-
στεύει ἀπό τή δόξα Του καί ἔρχεται πρό-
σφυγας σέ μᾶς καί ζεῖ  καί ἐκεῖνος γιά
χάρη μας τή σκληρότητα τῆς ἀνθρώπινης
ζωῆς. 

Ὁ Χριστός ἀπό τή γέννησή Του στό τα-
πεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ καί στή συνέ-
χεια νήπιο, γεύεται τήν ἀνέχεια, τόν
διωγμό τοῦ Ἡρώδη, τήν ξενιτιά στήν Αἴγυ-
πτο. Εἶναι ἐκεῖνος, ἐξάλλου, πού ταύτισε

τόν ἑαυτό Του μέ ὅλους τούς κατατρεγμένους τῆς ζωῆς. Πῶς, τώρα, μποροῦμε νά λέμε «καλά
Χριστούγεννα» ἀδιαφορώντας γιά τό δρᾶμα πού ζοῦν συνάνθρωποί μας; Ὀφείλουμε νά γνωρί-
ζουμε πώς, ἄν ὁ Χριστός δέν ἦλθε στόν κόσμο καί γιά τόν κατατρεγμένο πρόσφυγα ἤ τόν μετανά-
στη, τότε οὔτε γιά μᾶς ἔγινε ἄνθρωπος. Τότε χάνουμε τό πραγματικό μήνυμα αὐτῆς τῆς μεγάλης
γιορτῆς.

Ὅμως «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν». Ἡ ἀλήθεια αὐτή, πού μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλη-
σία νά βιώσουμε, ἀποκαλύπτει τήν ἀπροσμέτρητη ἀξία τοῦ κάθε ἀνθρώπου καί τό μέγεθος τῆς
θείας φιλανθρωπίας. Γι᾽ αὐτό καί Τόν δοξάζουμε καί Τόν ὑμνοῦμε καθημερινά, γιατί ἕνας ἄλλος
ὁρίζοντας καί μία καινούργια κτίση ἐγκαινιάστηκε γιά τόν ἄνθρωπο μέ τή Γέννηση τοῦ Θεανθρώ-
που, μία καινούργια κτίση πού μᾶς συνδέει μέ τόν Θεό καί Πατέρα μας, ἀλλά ταυτόχρονα γινό-
μαστε καί μεταξύ μας ἀδελφοί στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἐγκαινίασε τή διπλή αὐτή κοινωνία
τόσο μέ ἐμᾶς τά παιδιά Του, ὅσο καί τῶν παιδιῶν Του μεταξύ τους. Ὁ Θεός μέ τήν ἐνανθρώπησή
Του ἔγινε πατέρας γιά τόν καθένα μας προσωπικά, στό μέτρο πού εἶναι πατέρας ὅλων.

Εὔχομαι, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί παιδιά μου ἐν Κυρίῳ, ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου, ἡ
πίστη ὅτι «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν» νά κατευθύνει τή ζωή μας, νά μαλακώνει
τίς ψυχές ὅλων, νά φωτίζει τίς ἀποφάσεις μας. Εἶναι περισσότερο ἀπό σίγουρο, πώς ἡ πίστη αὐτή
μᾶς δίνει δύναμη νά νικᾶμε τίς δυσκολίες, νά ὑπερβαίνουμε τά ἀδιέξοδα πού συναντᾶμε καθη-
μερινά καί νά κατεδαφίζουμε τά τείχη πού ὀρθώνουμε μεταξύ μας οἱ ἄνθρωποι. Ἀρκεῖ νά ἑτοι-
μάσουμε τίς καρδιές μας φάτνη, γιά νά γεννηθεῖ ὁ Χριστός μας καί νά γευθοῦμε τό μυστήριο τῆς
ἐνανθρώπησης τοῦ Θεοῦ Λόγου στή ζωή μας.

Εὔχομαι προσωπικά στόν καθένα σας, στίς οἰκογένειές σας καί σέ ὅλους τούς ἀπανταχοῦ Γρε-
βενιῶτες «ΚΑΛΑ ΚΙ ΕΥΛὉΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤὉΥΓΕΝΝΑ».

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
καί Πνευματικός σας Πατέρας
Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΒΙΔ

1.  Ἐξαποστειλάριο Ὄρθρου Χριστουγέννων.
2.  Α’ Τιμ. 3,16.




