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ΠΑΡ’ ΗΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,

Εἰσερχόμεθα, εὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ ἀγαθοδότου Θεοῦ, εἰς τήν Ἁγίαν καί 
Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, εἰς τόν δόλιχον τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων. Ἡ Ἐκκλη-
σία, ἡ ὁποία γνωρίζει τούς λαβυρίνθους τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς καί τόν μίτον τῆς 
Ἀριάδνης, τήν ὁδόν τῆς ἐξόδου ἀπό αὐτούς –τήν ταπείνωσιν, τήν μετάνοιαν, τήν 
δύναμιν τῆς προσευχῆς καί τῶν κατανυκτικῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, τήν παθοκτόνον 
νηστείαν, τήν ὑπομονήν, τήν ὑπακοήν εἰς τόν κανόνα τῆς εὐσεβείας– μᾶς καλεῖ 
καί ἐφέτος εἰς μίαν ἔνθεον πορείαν, μέτρον τῆς ὁποίας εἶναι ὁ Σταυρός καί ὁρί-
ζων ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ προσκύνησις τοῦ Σταυροῦ, μεσούσης τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς, ἀποκαλύπτει τό νόημα τῆς ὅλης περιόδου. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἠχεῖ καί 
συγκλονίζει: «εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι ... ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καθ᾿ 
ἡμέραν καί ἀκολουθήτω μοι» (Λουκ. θ΄ 23). Καλούμεθα νά αἴρωμεν τόν ἰδικόν 
μας σταυρόν, ἀκολουθοῦντες τόν Κύριον καί ἀτενίζοντες τόν ζωηφόρον Σταυ-
ρόν Αὐτοῦ, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι Κύριός ἐστιν ὁ σώζων καί ὄχι ἡ ἄρσις τοῦ ἡμετέρου 
σταυροῦ. Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου εἶναι «ἡ κρίσις τῆς κρίσεώς μας», ἡ «κρίσις τοῦ 
κόσμου», καί συγχρόνως ἡ ὑπόσχεσις ὅτι τό κακόν, εἰς ὅλας τάς μορφάς του, δέν 
ἔχει τόν τελευταῖον λόγον εἰς τήν ἱστορίαν. Προσβλέποντες πρός τόν Χριστόν καί, 
ὑπό τήν σκέπην Αὐτοῦ ὡς τοῦ ἀγωνοθέτου, τοῦ εὐλογοῦντος καί κρατύνοντος τήν 
ἡμετέραν προσπάθειαν, ἀγωνιζόμεθα τόν καλόν ἀγῶνα, «ἐν παντί θλιβόμενοι ἀλλ᾿ 
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οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐξαπορούμενοι, διωκόμενοι ἀλλ᾿ οὐκ 
ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ’ οὐκ ἀπολλύμενοι» (Β´ Κορ. δ´ 8-9). Αὐτή 
εἶναι ἡ βιωματική πεμπτουσία καί κατά τήν σταυροαναστάσιμον αὐτήν περίοδον. 
Πορευόμεθα πρός τήν Ἀνάστασιν διά τοῦ Σταυροῦ, διά τοῦ ὁποίου «ἦλθε χαρά 
ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ».

Ἴσως τινές ἐξ ὑμῶν διερωτῶνται, διατί ἡ Ἐκκλησία, σοβούσης τῆς πανδημί-
ας, προσθέτει εἰς τούς ἤδη ὑπάρχοντας ὑγειονομικούς περιορισμούς καί μίαν ἀκό-
μη «καραντίναν», αὐτήν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Πράγματι, καί ἡ Μεγάλη 
Τεσσαρακοστή εἶναι μία «καραντίνα», δηλαδή χρονική περίοδος διαρκείας τεσ-
σαράκοντα ἡμερῶν. Ὡστόσον, ἡ Ἐκκλησία δέν ἔρχεται νά μᾶς ἐξουθενώσῃ ἔτι 
περαιτέρω μέ νέας ὑποχρεώσεις καί ἀπαγορεύσεις. Ἀντιθέτως, μᾶς προσκαλεῖ νά 
νοηματοδοτήσωμεν τήν καραντίναν πού βιώνομεν λόγῳ τοῦ κορωνοϊοῦ, μέσῳ 
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὡς ἀπελευθερώσεως ἀπό τόν ἐγκλωβισμόν εἰς τά 
τοῦ «κόσμου τούτου».

Τό σημερινόν Εὐαγγελικόν ἀνάγνωσμα θέτει τούς ὅρους δι᾽ αὐτήν τήν ἀπε-
λευθέρωσιν. Πρῶτος ὅρος εἶναι ἡ νηστεία, ὄχι μέ τήν ἔννοιαν τῆς ἀποχῆς μόνον 
ἀπό συγκεκριμένας τροφάς, ἀλλά καί ἀπό τάς συνηθείας ἐκείνας, αἱ ὁποῖαι μᾶς 
κρατοῦν προσκολλημένους εἰς τόν κόσμον. Ἡ ἀποχή αὐτή δέν συνιστᾷ ἔκφρα-
σιν ἀπαξιώσεως τοῦ κόσμου, ἀλλά ἀναγκαίαν προϋπόθεσιν ἐπαναπροσδιορισμοῦ 
τῆς σχέσεώς μας μέ αὐτόν καί βιώσεως τῆς μοναδικῆς εὐφροσύνης τῆς ἀνακα-
λύψεώς του ὡς πεδίου χριστιανικῆς μαρτυρίας. Διά τόν λόγον αὐτόν, καί εἰς τό 
στάδιον τῆς νηστείας, ἡ θέασις καί βίωσις τῆς ζωῆς τῶν πιστῶν ἔχει πασχαλινόν 
χαρακτῆρα, γεῦσιν Ἀναστάσεως. Τό «σαρακοστιανό κλίμα» δέν εἶναι καταθλι-
πτικόν, ἀλλά ἀτμόσφαιρα χαρᾶς. Αὐτήν τήν «χαράν τήν μεγάλην» εὐηγγελίσατο 
ὁ ἄγγελος «παντί τῷ λαῷ» κατά τήν Γέννησιν τοῦ Σωτῆρος (Λουκ. β΄ 10), αὐτή 
εἶναι ἡ ἀναφαίρετος καί «πεπληρωμένη χαρά» (Α´ Ἰωάν. α΄ 4) τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. 
Ὁ Χριστός εἶναι πάντοτε παρών εἰς τήν ζωήν μας, εὑρίσκεται πλησιέστερον εἰς 
ἡμᾶς ἀπό ὅσον ἡμεῖς εἰς τόν ἑαυτόν μας, πάσας τάς ἡμέρας, «ἕως τῆς συντελείας 
τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. κη´ 20). Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀκατάλυτος μαρτυρία 
περί τῆς ἐλθούσης Χάριτος καί περί τῆς ἐλπίδος τῆς Βασιλείας, τῆς πληρότητος 
τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Οἰκονομίας.

Ἡ πίστις εἶναι ἡ ἀπάντησις εἰς τήν φιλάνθρωπον συγκατάβασιν τοῦ Θεοῦ πρός 
ἡμᾶς, τό «Ναί» μέ ὅλην μας τήν ὕπαρξιν εἰς τόν «κλίναντα οὐρανούς καί κατα-
βάντα», διά νά λυτρώσῃ τό ἀνθρώπινον γένος «ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου» 
καί νά μᾶς ἀνοίξῃ τήν ὁδόν τῆς κατά χάριν θεώσεως. Ἐκ τῆς δωρεᾶς τῆς Χάριτος 
πηγάζει καί τρέφεται ἡ θυσιαστική ἀγάπη πρός τόν πλησίον καί ἡ «φροντίς» διά 
τήν κτίσιν ὅλην. Ἐάν ἀπουσιάζῃ αὐτή ἡ φιλάδελφος ἀγάπη καί ἡ θεοτερπής μέρι-
μνα διά τήν δημιουργίαν, τότε ὁ συνάνθρωπος καθίσταται ἡ «κόλασίς μου» καί ἡ 
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κτίσις ἐγκαταλείπεται εἰς ἀλόγους δυνάμεις, αἱ ὁποῖαι τήν μεταβάλλουν εἰς ἀντι-
κείμενον ἐκμεταλλεύσεως καί εἰς περιβάλλον ἐχθρικόν διά τόν ἄνθρωπον.

Ὁ δεύτερος ὅρος διά τήν ἀπελευθέρωσιν, τήν ὁποίαν ὑπόσχεται ἡ Μεγάλη Τεσ-
σαρακοστή, εἶναι ἡ συγγνώμη. Λήθην τοῦ θείου ἐλέους καί τῆς ἀφάτου εὐεργε-
σίας, ἀθέτησιν τῆς Κυριακῆς ἐντολῆς, ὅπως καταστῶμεν τό «ἅλας τῆς γῆς» καί 
«τό φῶς τοῦ κόσμου» (Ματθ. ε´ 13-14), καί κακήν ἀλλοίωσιν τοῦ χριστιανικοῦ 
βιώματος, ἀποτελεῖ ἡ «κλειστή πνευματικότης», ἡ ὁποία ζῇ ἀπό τήν ἄρνησιν καί 
τήν ἀπόρριψιν τοῦ «ἄλλου» καί τοῦ κόσμου, νεκρώνει την ἀγάπην, τήν συγχώρη-
σιν καί τήν ἀποδοχήν τοῦ διαφορετικοῦ. Αὐτήν τήν ἄγονον καί ὑπεροπτικήν στά-
σιν ζωῆς, ἀποδοκιμάζει μέ ἔμφασιν ὁ Εὐαγγελικός λόγος κατά τάς τρεῖς πρώτας 
Κυριακάς τοῦ Τριωδίου.

Εἶναι γνωστόν ὅτι τοιαῦται ἀκρότητες παρουσιάζουν ἔξαρσιν ἰδιαιτέρως κατά 
τάς περιόδους, εἰς τάς ὁποίας ἡ Ἐκκλησία καλεῖ τούς πιστούς εἰς πνευματικήν 
γυμνασίαν καί ἐγρήγορσιν. Ὅμως, ἡ γνησία πνευματική ζωή εἶναι ὁδός ἐσωτε-
ρικῆς ἀναγεννήσεως, ἔξοδος ἀπό τόν ἑαυτόν μας, ἀγαπητική κίνησις πρός τόν πλη-
σίον. Δέν στηρίζεται εἰς σύνδρομα καθαρότητος καί ἀποκλεισμούς, ἀλλά εἶναι 
συγγνώμη καί διάκρισις, δοξολογία καί εὐχαριστία, κατά τήν ἐμπειρικήν σοφίαν 
τῆς ἀσκητικῆς παραδόσεως: «Οὐ τά βρώματα, ἀλλ᾿ ἡ γαστριμαργία κακή…, οὐδέ 
τό λέγειν, ἀλλ᾿ ἡ ἀργολογία…, οὐδέ ὁ κόσμος κακός, ἀλλά τά πάθη».

Μέ αὐτήν τήν διάθεσιν καί τά αἰσθήματα, ἑνοῦντες τάς προσευχάς μας μαζί μέ 
ὅλους ἐσᾶς, ἀγαπητοί, διά τήν ὁριστικήν ὑπέρβασιν τῆς φονικῆς πανδημίας καί 
ταχεῖαν ἀντιμετώπισιν τῶν κοινωνικῶν καί οἰκονομικῶν συνεπειῶν της, καί ἐξαι-
τούμενοι τάς ἱκετηρίους ὑμῶν δεήσεις, διά τήν, πεντηκονταετίαν ὅλην μετά τήν 
ἄνωθεν, ὅλως ἀδίκως, ἐπιβληθεῖσαν σιωπήν, ἐπαναλειτουργίαν τῆς Ἱερᾶς Θεο-
λογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ὑποδεχόμεθα ἐν Ἐκκλησίᾳ τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσ-
σαρακοστήν, ᾄδοντες καί ψάλλοντες ὁμοθυμαδόν τό «Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός», ᾯ ἡ 
δόξα καί τό κράτος εἰς τούς ἀτελευτήτους αἰῶνας. Ἀμήν!

Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή 
´
βκα´

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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«Ἐπί σοί ἤλπισαν οἱ πατέρες ἡμῶν, ἤλπισαν, 
καί ἐῤῥύσω αὐτούς· πρός σέ ἐκέκραξαν καί ἐσώθησαν, 
ἐπί σοί ἤλπισαν καί οὐ κατῃσχύνθησαν» (Ψαλμός 21ος)

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον καί τοῦ ἀπ᾽ αἰῶνος μυστηρίου ἡ 
φανέρωσις». Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἑορτάζει τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου 
καί ὁ Ἑλληνισμός σύμπας, ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος, τιμᾶ τήν Ἐπέτειο τῶν 200 
ἐτῶν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821.

Παρά τίς δύσκολες συνθῆκες καί τούς ὑγειονομικούς περιορισμούς, καλούμα-
στε ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἑνωμένοι νά προσευχηθοῦμε στήν Κυρία Θεοτόκο, Ὑπέρ-
μαχο Στρατηγό τοῦ Γένους μας, νά τήν εὐχαριστήσουμε γιά τό γεγονός τῆς σωτη-
ρίας, τήν ὁποία δι᾽ Αὐτῆς μᾶς χαρίζει ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, καθώς καί 
γιά τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος μας καί τήν εὐόδωση τοῦ ἐθνικοῦ Ἀγῶνος. Ταυ-
τόχρονα καλούμαστε νά Τήν παρακαλέσουμε, ὥστε νά πρεσβεύει στόν Υἱό Της, 
προκειμένου γρήγορα ν᾽ ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τά δεινά τῆς πανδημίας, ἡ ὁποία ταλαι-
πωρεῖ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα.

Θέμα:  «Μήνυμα ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῇ 
συμπληρώσει διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσε�Ἐπαναστάσε-
ως τῆς 25ης Μαρτίου 1821»
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Σήμερα εἶναι ἡμέρα Μνήμης, Τιμῆς καί Ἐλπίδος, Μνήμης Ἁγίων, Νεομαρτύ-
ρων, Ἐθνομαρτύρων, Ἡρώων, Ἀγωνιστῶν, Δασκάλων τοῦ Γένους, κληρικῶν καί 
λαϊκῶν, ἀνδρῶν καί γυναικῶν πού ἔδωσαν τά πάντα γιά τήν Πατρίδα.

Θυμόμαστε ἐκείνους πού προετοίμασαν τό ἔδαφος. Ἐκείνους πού διαφύλαξαν 
τήν Πίστη, τήν γλῶσσα καί τήν ἐθνκή συνείδηση. Ἐκείνους πού καλλιέργησαν 
τό ἀγωνιστικό ἦθος. Ἐκείνους πού διατήρησαν τήν ἄσβεστη φλόγα τῆς ἐλπίδας. 
Θυμόμαστε τά λόγια τοῦ Ἁγίου καί Ἐθναποστόλου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὁ ὁποῖος 
δίδασκε ὅτι θά ἔλθει τό ποθούμενον (ἡ ἀπελευθέρωση), ἀρκεῖ νά κρατήσουμε τήν 
Χριστιανική Πίστη μας καί τήν ἑλληνική γλῶσσα καί παιδεία.

Τιμοῦμε τούς Ἀγωνιστές τῶν πολλῶν προεπαναστατικῶν κινημάτων. Τούς 
ἄνδρες καί τίς γυναῖκες πού ἔπεσαν στούς ἀγῶνες τῶν 400 ἐτῶν γιά τήν Νότιο 
Ἑλλάδα, ἀλλά καί τῶν 500 ἐτῶν γιά τήν Βόρειο Ἑλλάδα. Τιμοῦμε τήν σεμνότητα 
καί τήν μαχητικότητα τῶν μελῶν τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας, οἱ ὁποῖοι ξεκίνησαν τό 
τόλμημά τους ἀνήμερα τοῦ Σταυροῦ στίς 14 Σεπτεμβρίου 1814 καί ὀργάνωσαν 
τήν Ἐθνεγερσία μέ μυστικότητα καί μέ εὐφυΐα, παρά τό ἀρνητικό διεθνές περιβάλ-
λον. Τιμοῦμε ὅλους ἐκείνους πού ἔχυσαν τό αἷμα τους στίς μάχες, στίς πολιορκί-
ες, στίς ναυμαχίες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Τιμοῦμε τά θύματα τῶν Ὁλο-
καυτωμάτων καί τῶν σφαγῶν στήν Νάουσα, στήν Χίο, στήν Κύπρο, στίς Κυδω-
νίες, στό Μεσολόγγι καί ἁπανταχοῦ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἐλπίζουμε καί ὁραματιζόμαστε. Ἐλπίζουμε νά παραμείνει ἡ Ἑλλάδα ἐλεύθε-
ρη ἀπό κάθε καταπίεση καί ἀπειλή, στηριζόμενη στήν Ἁγία Πίστη τοῦ Χριστοῦ 
καί στίς δημοκρατικές ἀρχές καί ἀξίες. Ἐπιθυμοῦμε τήν εἰρηνική συμβίωση μέ 
ὅλους τούς λαούς τῆς γῆς, ἀλλά δέν εἴμαστε διατεθειμένοι νά ἀπεμπολήσουμε τά 
ἐθνικά μας δίκαια. Ὅσα ἀποκτήθηκαν μέ αἷμα ἀπό τούς προγόνους μας ὀφείλου-
με νά τά διαφυλάξουμε, ὥστε νά παραδώσουμε στίς νεώτερες γενιές τήν Ἑλλάδα 
ἀσφαλῆ καί ἱκανή νά ἀναδείξει τήν πλούσια καί ζῶσα πολιτισμική κληρονομιά της.

Καλούμαστε, λοιπόν, νά πορευθοῦμε μέ τήν ἐλπίδα τοῦ μέλλοντος, ἔχοντας τήν 
συνείδηση ὅτι τό μέλλον εἶναι αὐτό πού δίνει οὐσιαστικό νόημα σέ ὅσα προηγή-
θηκαν. Ἕνα μέλλον πού ἀποκαλύπτει τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στήν ζωή μας. Οἱ 
πρόγονοί μας, τό 1821, δέν θά εἶχαν ἐπιτύχει σέ κανέναν ἀγῶνα τους χωρίς πίστη 
σ᾽ αὐτήν τήν ζωντανή παρουσία τοῦ ὄντως Ζῶντος Θεοῦ.

Ἡ ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἡ ὁποία τόσα πολλά σηματοδοτεῖ γιά τό λαμπρό 
μέλλον τῆς πορείας τοῦ ἀνθρώπου στά ἔσχατα, εἶχε ἐπιλεγεῖ ἀπό τήν Φιλική Ἑται-
ρεία, ἤδη ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1820, γιά τήν ἐξέγερση στήν Πελοπόννησο καί 
σέ ἄλλα μέρη τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τό βεβαιώνουν πολλοί πρωταγωνιστές στά κείμε-
νά τους, μέ πιό χαρακτηριστική τήν ἀναφορά τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στήν 
«Διήγηση Συμβάντων τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς». Ἐκεῖνοι πού προετοίμασαν τήν Ἐπα-
νάσταση ἤθελαν νά συνδέσουν τόν Ἀγῶνα τους γιά τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος 
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μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί ζωή, τό πρόσωπο τῆς Παναγίας μέ τήν σωτηρία τους. 
Καί στό τρίτο ἔτος τοῦ Ἀγῶνος, στίς 30 Ἰανουαρίου 1823, ἡ Παναγία τούς ἔδωσε 
τό μήνυμα ὅτι ὁ Ἀγώνας θά εὐοδωθεῖ. Τότε ἀκριβῶς ἀνευρέθη μέ θαυματουργι-
κό τρόπο ἡ εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στήν Τῆνο, κατόπιν ὑποδεί-
ξεως τῆς μοναχῆς Πελαγίας, ἤδη Ἁγίας τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας εὐλογημένα,
Ἔχντας ὅλα τά προαναφερθέντα στόν νοῦ μας, ἄς ἀτενίσουμε μέ αἰσιοδοξία 

τό μέλλον. Ἡ 25η Μαρτίου 2021 ἄς γίνει ἡ ἀφετηρία καί τό ἐφαλτήριο μίας νέας 
πορείας ὡς πρός τήν σχέση μας μέ τό Γένος καί τήν Πατρίδα μας. Ἄς προσπα-
θήσουμε νά συνδυάσουμε τήν Χριστιανική μας Παράδοση καί τήν ἱστορική μας 
συνέχεια μέ τίς ἀνάγκες τῆς σύγχρονης ἐποχῆς. Καί ἄς ξαναδιαβάσουμε μέ προ-
σοχή τήν λαϊκή σοφία τοῦ Στρατηγοῦ Ἰωάννη Μακρυγιάννη, ὁ ὁποῖος συνοψίζει 
τό νόημα τοῦ Ἀγώνα σέ μία σύντομη συζήτησή του μέ τόν Γάλλο Ναύαρχο Δερι-
γνύ πρίν ἀπό τήν μάχη μέ τόν Ἰμπραήμ στούς Μύλους τῆς Ἀργολίδος:

«Ἐκεῖ ὁπού ᾽φκιανα τίς θέσεις εἰς τούς Μύλους, ἦρθε ὁ Ντερνύς νά μέ ἰδεῖ».
Μοῦ λέγει: «Τί κάνεις αὐτοῦ; Αὐτές οἱ θέσεις εἶναι ἀδύνατες· τί πόλεμον θά κάμε-

τε μέ τόν Μπραΐμη αὐτοῦ;».
Τοῦ λέγω: «Εἶναι ἀδύνατες οἱ θέσεις κι ἐμεῖς. Ὅμως εἶναι δυνατός ὁ Θεός ὁπού 

μᾶς προστατεύει...».
Εἴμαστε ἀδύνατοι, ἀλλά εἶναι δυνατός ὁ Θεός μας, διδάσκει ὁ Μακρυγιάννης. 

Κι ἐμεῖς ἀδύναμοι νιώθουμε καί εἴμαστε, ἀλλά μέ πίστη στόν Θεό, μέ ἐπίγνωση 
τῆς ἱστορίας μας καί μέ ἐλπίδα στήν Ζωή πού ἔρχεται ἀπό τό μέλλον θά γίνουμε 
πιό δυνατοί γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τίς δυσκολίες!

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους, αὐτός ὁ σταθερός προσανατολισμός τῆς ἱστορίας 

πρός τό μέλλον εἶναι πού μεταμορφώνει καί δίδει πραγματικό νόημα στόν παρό-
ντα καιρό. Ἀποτελεῖ ἀπάντηση στό ζήτημα τοῦ θανάτου καί γι᾽ αὐτό ἀποτυπώθη-
κε μέ ἀπαράμιλλη εὐστοχία στό πάντα ἐπίκαιρο ἐπαναστατικό σύνθημα τῶν Ἀγω-
νιστῶν τοῦ 1821 «Ἐλευθερία ἤ Θάνατος». Ἡ πίστη ὅτι ἡ ἱστορία πορεύεται ὄχι 
στήν ἐπιστροφή της σέ ἕνα τέλειο παρελθόν, ἀλλά σέ ἕνα ἐσχατολογικό μέλλον τό 
ὁποῖο τήν ἀναμένει καί δέν δύναται νά ἀναιρέσει τήν μνήμη του, ἦταν πού κράτη-
σε ἀπροσκύνητους ἐπί 400 χρόνια τούς προγόνους μας ὑπό τόν ὀθωμανικό ζυγό.

Ἡ ἀπελευθέρωση ἀπό τήν ὅποια κοσμική σκλαβιά προϋποθέτει τήν πίστη ὅτι 
τό παρελθόν δέν μπορεῖ νά καθορίζει τόν ἄνθρωπο. Γιά τήν ζωή καί τήν πίστη τῆς 
Ἐκκλησίας μας, τόν ἄνθρωπο μόνο τό μέλλον μπορεῖ νά καθορίζει. Αὐτό εἶναι 
ἄλλωστε καί τό νόημα τῆς Μετάνοιας.



7– ΕΥΛΟΓΙΑ –

Χρόνια πολλά, ἐλεύθερα, ἐν μετανοίᾳ καί χαρᾷ, ἐπ᾽ ἐλπίδι τοῦ μέλλοντος αἰῶνος!

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος 
† Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου Ἰάκωβος 
† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος 
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων 
† Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός 
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας 
† Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων 
† Ὁ Ἄρτης Καλλίνικος 
† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας 
† Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος 
† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος 
†  Ὁ Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, 

  Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος Γαβριήλ
†  Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης 

  καί Βάρης Ἀντώνιος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς 
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ Κεφάλαιον, καὶ τοῦ ἀπ’ αἰῶνος Μυστηρίου 
ἡ φανέρωσις· ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται, καὶ Γαβριὴλ τὴν 
χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε 
Κεχαριτωμένη ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

Ἀπολυτίκιον Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. 
Ἦχος δ´
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ/νσις: Βογατσικοῦ 7, Τ.Κ.: 546 22, τηλ.: 2310-261.216, τηλεομ.: 2310-269.291,
ἱστοσελίς: www.imth.gr, ἠλ. ταχυδρομεῖον: gr_imth@yahoo.com

Θεσσαλονίκη, 1-5-2021.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

ΣΤΗΝ Ι. Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ἀξιωθήκαμε ἐφέτος, στήν Ἱερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, κλῆρος καί εὐσεβής 
λαός, νά διεξέλθωμε ἐπ’ Ἐκκλησίαις τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα καί βιώσαντες 
τήν μυσταγωγική ἐπανάληψη τῶν Φρικτῶν Παθῶν, νά ἑορτάσουμε τό κοσμοσωτήριο 
γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. 

Στούς ἱερούς ἐνοριακούς καί προσκυνηματικούς Ναούς, ἐτελέσθησαν 
ὑποδειγματικά, ὅλες οἱ ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, μέ τήν 
συμμετοχή τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, συμφώνως καί μέ τά προβλεπόμενα 
μέτρα, τά ὁρισθέντα ἀπό τήν πολιτεία γιά τήν ἀποτροπή ἐξαπλώσεως τῆς πανδημίας 
τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος, συμμετεῖχε στίς ἱερές ἀκολουθίες πού ἐτελέσθησαν 
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης κατά 
τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης (Ὄρθρος Μ. Παρασκευῆς - Ἀκολουθία τῶν 
Ἀχράντων Παθῶν), τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς (Ὄρθρος Μ. Σαββάτου 
- Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου) καί τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, στίς 
ἀκολουθίες τῆς Παννυχίδος καί τῆς Ἀναστάσεως, καθώς καί στήν Ἀναστάσιμη 
Θεία Λειτουργία.

Κατά τίς σύντομες ὁμιλίες, πού πραγματοποίησε, ἀναφέρθηκε διεξοδικῶς στό 
μήνυμα πού πηγάζει ἐκ τοῦ Κενοῦ Τάφου τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου, μήνυμα ἐλπίδος, 
αἰσιοδοξίας καί χαρᾶς, κάλεσε δέ ταυτοχρόνως τούς πιστούς νά συνεχίσουν νά 
τηροῦν τά μέτρα διαφυλάξεως τοῦ ἀγαθοῦ τῆς ὑγιείας, ὅπως καί ὁ ἴδιος πράττει, 
τό διάστημα αὐτό τῆς ἐνσκηψάσης πανδημίας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
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Ἀλλά, παραφράζοντας τά λόγια ἐπιφανοῦς Καθηγητοῦ μικροβιολογίας καί μέ-
λους τῆς Ἐπιτροπῆς Λοιμωξιολόγων σέ ἀντίστοιχη περίπτωση πολύ μεγαλύτε-
ρου μεγέθους ὡς πρός τήν συγκέντρωση πλήθους, ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ, πρός «ὑπε-
ράσπισή» μας, νά ποῦμε (ἀστειευόμενοι βεβαίως): «Ἦταν θρησκευτική συγκέ-
ντρωση γιά εἰδικό λόγο, ἄς τό ξεπεράσουμε... Θεωρητικά τέτοιου εἴδους συγκε-
ντρώσεις μπορεῖ νά εἶναι ἡ ἔναρξη μιᾶς ὑπερμετάδοσης. Ἀλλά ἄς μή τό γρου-
σουζεύουμε»(!)

o   Κατηγορηθήκαμε, τέλος γιά τήν Λιτανεία τῆς λάρνακος τῶν λειψάνων τοῦ 
Ἁγίου, τήν στιγμή πού πραγματοποιήθηκε ἁπλῶς μία περιφορά ἐντός τοῦ 
Ναοῦ καί ἔξοδος τῆς λάρνακος σέ ἀπόσταση εἴκοσι μέτρων ἀπό τίς θύρες 
τοῦ Ναοῦ γιά νά ἀναπεμφθεῖ σύντομη δέηση πρός παρηγορία καί ἐνίσχυση 
τῶν πιστῶν. Ἀλλά καί ἐδῶ βρῆκαν κάποιοι ἀφορμή νά παρουσιάσουν πλά-
να ἐντέχνως ἀποτυπωμένα, ἀπό βολική ὀπτική γωνία, ὥστε νά φαίνεται κά-
ποια μεγάλη συγκέντρωση κόσμου. Δέν μᾶς ξένισε τό γεγονός! Ζήσαμε στή 
Θεσσαλονίκη ἀνάλογες στιγμές τόν περασμένο Μάρτιο, ὅταν μέ ἀφορμή 
ὁμολογουμένως «πειραγμένες» εἰκόνες, πού παρουσιάσθηκαν στούς τηλε-
οπτικούς διαύλους, ἀποφασίσθηκε ἡ ἀπαγόρευση τῆς κυκλοφορίας τῶν πο-
λιτῶν στήν παραλία τῆς Θεσσαλονίκης, πρακτική πού θυμίζει τό σύνθημα 
τῶν Ἰησουϊτῶν “exitus acta probat”, φαίνεται ὅμως νά ἀποσπᾶ τά εὔσημα 
ἀπό τόν ἴδιο τόν Ὑπουργό Προστασίας τοῦ Πολίτη. Νά προσθέσουμε δέ, 
ὅτι ἐκεῖνες τίς ἡμέρες περιῆλθαν εἰς γνώση μας πληροφορίες ὅτι σέ πλά-
να πού παρουσιάστηκαν γιά τήν ἐφετινή «λιτανεία» τοῦ ἁγίου Δημητρίου, 
χρησιμοποιήθηκαν εἰκόνες ἀπό τήν περσινή λιτανεία τοῦ 2019!

Γι᾽ αὐτό καί πάλι ἐρωτοῦμε: Ἐπιτέλους, τί τρομερό ἔγινε, ἀποδεδειγμέ-
να ὅμως, ὥστε νά ἀκοῦμε ἀπό χείλη δημοσιογράφων ἐκφράσεις ὅπως: «ὄχι 
ἄλλους ἁγίους Δημητρίους!» καί «θρηνοῦμε μερικές χιλιάδες νεκρούς ἀπό 
σεβασμό στήν Παράδοση καί τήν Πίστη!»

Ὅλοι γνωρίζουμε, ὅτι μέσω τῆς διαδικασίας τῆς ἰχνηλάτησης ἦταν δυνα-
τόν –τουλάχιστον ἐκεῖνο τό χρονικό διάστημα– νά ἐξακριβωθεῖ ἡ προέλευ-
ση τῶν κρουσμάτων. Πολλές φορές ἀκούγαμε στίς ἐνημερώσεις τῆς Γενικῆς 

26η Ὀκτωβρίου 2020

Ἡ Ἑορτή τοῦ ἁγίου Δημητρίου 
τοῦ Μυροβλύτου καί ἡ Θεσσαλονίκη.

«…γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» 
(Ἰωάν. 8, 32)

συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο τεῦχος
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Γραμματείας Πολιτικῆς Προστασίας, γιά ἕναν ἀριθμό κρουσμάτων, πώς προέρ-
χεται «ἀπό γνωστή συρροή» π.χ. σέ ἐργοστάσια, γηροκομεῖα κ.λπ. Μέχρι σήμε-
ρα ὅμως, ποτέ καί πουθενά καί ἀπό κανέναν δέν ἀκούσαμε ἐπίσημα ἤ ἀνεπίσημα, 
νά ἰσχυρίζεται ὅτι κάποιος συγκεκριμένος ἀριθμός κρουσμάτων προέρχεται ἀπό 
τήν (ὑποτιθέμενη-ἀνύπαρκτη) «γνωστή συρροή τοῦ ἁγίου Δημητρίου»! Καί λέμε 
ὑποτιθέμενη καί ἀνύπαρκτη, διότι εἴμαστε ἀπολύτως σίγουροι, πώς ἄν ὑπῆρχε τέ-
τοια συρροή, θά εἶχε γίνει σημαία στά χέρια ὅλων αὐτῶν τῶν χριστιανοφοβικῶν 
πού μέ ἀπύθμενο μένος καί στόμα ἀπύλωτο τούς τελευταίους μῆνες ξεχύνουν τό 
δηλητήριό τους! Καί μποροῦμε νά καταθέσουμε τήν προσωπική μας μαρτυρία, 
ὅλοι ἑμεῖς στήν μεγάλη οἰκογένεια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Δημητρίου, ὅτι ἀπό 
τίς ἑκατοντάδες, ἄν ὄχι χιλιάδες ἄτομα πού γνωρίζουμε προσωπικά, καί πέρασαν 
ἁπό τόν Ἅγιο ἐκεῖνες τίς ἡμέρες, ὁ ἀριθμός ὅσων ἀσθένησαν μέ COVID-19 καί 
χωρίς βέβαια νά εἶναι ἐξακριβωμένο ὅτι προσεβλήθησαν ἐντός τοῦ Ναοῦ ἤ ἀπό 
ἄτομο τοῦ Ναοῦ, ἀνέρχεται στά ὅρια τοῦ στατιστικοῦ λάθους…

Δέν εἴμαστε ἀφοριστικοί. Προφανῶς καί δέν εἶναι δυνατόν νά ἐκλείψουν οἱ ἁπλές, 
καθημερινές καί ἀναγκαῖες ἀνθρώπινες δραστηριότητες. Ἀλλά μαζί μέ αὐτές γιατί νά 
μήν λειτουργεῖ καί ἡ ἐκδήλωση τῆς Ἀγάπης τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό; Ὁ ἐγκλει-
σμός δημιουργεῖ ἤ καί ὀξύνει τά ψυχολογικά προβλήματα. Ἐάν ὄντως ἐνδιαφερό-
μαστε γιά τήν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων, πῶς μποροῦμε νά ἀμελοῦμε τήν ψυχική ὑγεία; 
Ἀκόμη καί ἐάν κάποιοι δέν ἀποδέχονται τήν πρόταση ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, τόσο 
πολύ τούς ἐνοχλεῖ ἡ δυνατότητα πού προσφέρει ἡ προσωπική, ὑπαρξιακή, βιωματική 
σχέση μέ τόν Θεό γιά γαλήνη, αἰσιοδοξία, εἰρήνη, ἀνάταση, ἐλπίδα!

Σύμφωνα μέ πληροφορίες, στήν Ρωσία τά θέατρα δέν ἔχουν κλείσει κατά 
τήν διάρκεια τῆς πανδημίας καί συνεχίζουν νά λειτουργοῦν μέ πληρότητα θε-
ατῶν 25%. Εἶναι τέτοια ἡ ἀγάπη τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ πρός τήν τέχνη αὐτή καί 
τόσο βαθιά χαραγμένη στήν κουλτούρα τῶν Ρώσων ἡ πεποίθηση ὅτι ἡ παρακο-
λούθηση τέτοιων θεαμάτων βοηθᾶ στήν ψυχική καλλιέργεια καί συντελεῖ στήν 
πνευματική πρόοδο, στήν ψυχική εὐφορία, ὥστε τά θέατρα, πού δέν ἔκλεισαν 
οὔτε κατά τήν διάρκεια τῆς σκληρότατης καί διαρκείας ἐννιακοσίων ἡμερῶν 
πολιορκίας τοῦ Λένινγκραντ, νά μήν σταματήσουν οὔτε καί τώρα στόν καιρό 
τῆς πανδημίας!

Καί ἐρωτοῦμε καί πάλι: Γιά ποιό λόγο στήν Ἑλλάδα, τήν ζυμωμένη μέ τήν 
Ὀρθόδοξη παράδοση, δέν ἐπιτρέπεται μέ ἀντίστοιχα ὑγειονομικά μέτρα, νά συ-
νεχίζεται ἡ συνταγματικά κατοχυρωμένη ἐλεύθερη ἔκφραση τῆς θρησκευτικῆς 
συνείδησης; Γιατί νά μήν τελοῦνται τά Μυστήρια τοῦ Γάμου (ἐνῶ ὁ πολιτικός 
«γάμος» τελεῖται στά Δημαρχεῖα) καί τῆς Βαπτίσεως; Γιατί νά ἀπαγορεύεται τό 
ἐφόδιο τῆς θείας Μετάληψης στούς ἀσθενεῖς, ἡ παρηγορία τῆς ἀνάγνωσης μί-
ας εὐχῆς στούς πονεμένους, ἑνός τρισαγίου σέ κεκοιμημένους, τό λυτρωτικό 
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Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως; Γιατί ἐπιτρέπονται οἱ κάθε εἴδους συγκεντρώ-
σεις διαμαρτυρίας, ἀλλά εἶναι ἔγκλημα οἱ λιτανεῖες;

Κάπως ἔτσι φθάσαμε στόν ἑορτασμό τῶν Θεοφανείων. Η παρουσία τῆς 
Ἀστυνομίας τήν ἡμέρα ἐκείνη, ἔδινε τήν ἐντύπωση πώς ὑπῆρχε πληροφορία τε-
λέσεως ἐγκλήματος ἤ ἔστω προετοιμασία ἐκ τοῦ Ναοῦ γιά τήν πραγματοποίη-
ση φιέστας, πού θά παραβίαζε προκλητικά τά ἰσχύοντα μέτρα. Ἀποκλεισμός τοῦ 
Ναοῦ μέ περιπολικά ἀπό τίς 4:30 τό πρωί, παρουσίᾳ ὑψηλόβαθμων ἀξιωματικῶν 
σέ ἀνώτατο βαθμό.

Μαζί μέ ὅλα αὐτά ἡ παρουσία ὀκτώ (8) τηλεοπτικῶν σταθμῶν! Ἀπό δημοσι-
ογράφους, στίς ἀνταποκρίσεις τους, γίνεται ἀναφορά σέ ἑκατόν πενήντα (150) 
πρόσωπα πού συνωστίζονται ἔξω ἀπό τό Ναό καί σχολιάζεται, ὅτι «φαντάσου 
πόσοι θά εἶναι ἀργότερα!». Οὐδέν ψευδέστερον! Οὔτε ἑκατόν πενήντα ἄτομα 
ἐκείνη τήν ὥρα, οὔτε ἀργότερα περισσότεροι… Ὅμως οἱ ἐντυπώσεις μένουν!

Ὅπως συνέβη λίγες ὧρες ἀργότερα, στά κεντρικά δελτία εἰδήσεων τῆς τηλε-
όρασης, ὅπου παρουσιάστηκαν εἰκόνες ἀπό τόν Ἁγιασμό τῶν ὑδάτων, ληφθεῖσες 
πρό πενταετίας, ὡς εἰκόνες τῆς 6ης Ἰανουαρίου 2021, ἐνῶ τήν ἑπομένη ἡμέρα στό 
ἴδιο ὀλίσθημα(;) ὑπέπεσε ἐφημερίδα καθημερινῆς κυκλοφορίας, χωρίς –ἐξ ὅσων 
γνωρίζουμε– νά ὑπάρχει διάθεση ἀποκατάστασης τῆς «εἴδησης» στόν ἴδιο βαθμό 
πού προβλήθηκε. Δέν ἀντιλαμβάνονται, δυστυχῶς, ὅτι μοιάζουν μέ τούς μικρόνο-
ες ἐκείνους πού νομίζουν ὅτι ρίχνοντας ἕνα ποτήρι νερό, θά σβήσουν τόν Ἥλιο...

Μήπως, λοιπόν, τό πρόβλημα εἶναι ἡ Ἐκκλησία γενικότερα;
Μήπως κάποιοι στοχοποιοῦν τήν Ὀρθόδοξη Λατρεία καί εἰδικά τήν Θεία 

Κοινωνία;
Μήπως ὁ στόχος εἶναι νά πληγεῖ ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν πιστῶν πρός τήν 

Ἐκκλησία;
Μήπως, τελικά, δέν ἦταν ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἡ αἰτία τῆς διασπορᾶς 

τοῦ ἰοῦ στήν πόλη, ἀλλά συνέβη τό ἀντίθετο;
Μήπως δηλαδή ἦταν γνωστή, ἀναμενόμενη καί ἀναπόφευκτη ἡ ἄσχημη 

ἐξέλιξη τῆς ἐξάπλωσης τῆς ἀσθένειας καί δέν ἐπεβλήθηκαν περιοριστικά μέ-
τρα γιά νά ἐπιρριφθεῖ ἡ εὐθύνη στήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου;

Μήπως τελικά, ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἦταν πολύ βολική λύση γιά 
νά ἀποποιηθοῦν κάποιοι τῶν εὐθυνῶν τους καί νά δικαιολογηθοῦν λάθη καί 
ἀστοχίες μηνῶν;

Ἀγαπητοί ἀναγνῶστες,
Ἀπευθυνόμαστε σέ καλόπιστους ἀναζητητές τῆς ἀληθείας, πού –δόξα τῷ 

Θεῷ!– ὑπάρχουν, καί καταθέτουμε ὅσα ζήσαμε. Ἐπιτέλους, ἡ ἁπλή λογική λέει, 
ὅτι ἀναφερόμαστε σέ μία πόλη γεμάτη ζωή! Ἄλλωστε, ὁ κοινός νοῦς καί τά ἐπι-
στημονικά στοιχεῖα, ἀρκοῦν γιά ὅσους σκέπτονται ἐλεύθερα, χωρίς παρωπίδες 
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καί ἰδεοληψίες. Φυσικά, δέν τρέφουμε ψευδαισθήσεις, οὔτε εὐελπιστοῦμε ὅτι θά 
ἀλλάξουμε παγιωμένες ἀπόψεις καί ἀντιλήψεις, πού ἐμμονικά ἀπαιτοῦν ἡ εὐθύ-
νη νά βαραίνει μόνο τόν ἑορτασμό τοῦ ἁγίου Δημητρίου. Σιωπήσαμε τόσο και-
ρό, ἐπιθυμῶντας νά μιμηθοῦμε Αὐτόν πού «λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πά-
σχων οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου δέ τῷ κρίνοντι δικαίως» καί κατηγορηθήκαμε καί 
ἀπό ἀδελφούς μας ἀκόμη ὡς ἄβουλοι καί δειλοί. Ἀλλά δέν μποροῦμε ἄλλο νά μεί-
νουμε ἀπαθεῖς στήν διαστρέβλωση τῆς πραγματικότητας, στόν βιασμό τῆς ἀλή-
θειας, στήν ἐμμονική ἐμπάθεια, στήν προκατειλημμένη καί ὑποκειμενική θέαση, 
στήν χειραγώγηση τῶν συνειδήσεων. Δυστυχῶς, ἀκόμη καί σήμερα, κάποιοι συ-
νεχίζουν νά ἐμπνέονται ἀπό τό σύνθημα: «ῥίξε λάσπη, ὅλο καί κάτι θά μείνει...».

Σεβόμαστε ἀπόλυτα καί βαθύτατα, ὅλους τούς θεσμούς· τούς Πολιτειακούς 
ἄρχοντες, τούς Λειτουργούς τῆς Δικαιοσύνης, τά Σώματα Ἀσφαλείας, τούς θε-
ράποντες τῆς δημοσιογραφίας καί ἡ ἴδια διάθεση θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι 
ὑπάρχει καί ἀπό τήν πλευρά τους. Ὅλα ὅσα ἐγράφησαν, δέν εἶναι ἀποτέλεσμα 
θυμικῆς ἀντίδρασης, ἐπειδή μᾶς ἀποκάλεσαν «ἀνεύθυνους, ξεδιάντροπους, ἐπι-
κίνδυνους, ἐγκληματίες(!)» καί ἄλλα πολλά καί βαρύτερα καί μᾶς κατηγόρησαν 
ὅτι «κοινωνήσαμε τόν κόσμο ἐν μέσῳ πανδημίας(!)» –ἐκτός καί ἐάν ἔχει ποινι-
κοποιηθεῖ ἡ μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας χωρίς νά τό γνωρίζουμε– ἀλλά εἶναι 
ξέσπασμα «δικαίας ὀργῆς» καί ὀφειλομένης τιμῆς πρός τό πάνσεπτο πρόσωπο 
τοῦ Πολιούχου μας, πού τόσους μῆνες ὑβρίζεται καί λοιδορεῖται.

Ὁ ἅγιος Δημήτριος ὅμως, ὑπῆρξε ἀνέκαθεν φιλόπολις καί σωσίπολις, Ὅσο καί 
ἄν γίνεται προσπάθεια νά ἀμαυρωθεῖ ἡ πανήγυρις καί ὁ ἑορτασμός του, ἐμεῖς, 
ταπεινοί διάκονοί του, θά μαρτυροῦμε καθημερινά τίς ἄφθονες εὐεργεσίες καί 
τήν πλούσια θαυματουργή χάρη του, πρός τόν λαό καί τήν πόλη του.

Τέλος, θά θέλαμε, πρός τούς ματαιοπονοῦντας πολεμίους, νά τούς ὑπενθυ-
μίσουμε: «Σκληρόν» ὑμῖν «πρός κέντρα λακτίζειν». Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε 
προσωρινοί καί παρερχόμενοι. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὅμως εἶναι ἀσάλευτη. 
Καί παρέχοντας, μαζί μέ τήν δεδομένη εἰλικρινῆ ἐν Χριστῷ ἀγάπη μας τήν αὐτο-
νόητη γιά Χριστιανούς, ἀπό καρδίας συγχώρεση, τούς εὐχόμαστε νά γνωρίσουν 
τό αἰώνιο θαῦμα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως τό παρουσιάζει ὁ ἱερός Χρυσόστομος: 
«Πόσοι ἐπολέμησαν τήν Ἐκκλησίαν, καί οἱ πολεμήσαντες ἀπώλοντο. Αὕτη δέ ὑπέρ 
τῶν οὐρανῶν ἀναβέβηκεν. Τοιοῦτον ἔχει μέγεθος ἡ Ἐκκλησία· πολεμουμένη νικᾶ· 
ἐπιβουλευομένη περιγίνεται (ἀνασταίνεται)· ὑβριζομένη, λαμπροτέρα καθίσταται· 
δέχεται τραύματα, καί οὐ καταπίπτει ὑπό τῶν ἑλκῶν (πληγές)· κλυδωνίζεται, ἀλλ’ 
οὐ καταποντίζεται· χειμάζεται, ἀλλά ναυάγιον οὔχ ὑπομένει· παλαίει, ἀλλ᾽ οὔχ 
ἡττᾶται· πυκτεύει (γρονθοκοπεῖται), ἀλλ᾽ οὐ νικᾶται. Διά τί οὖν συνεχώρησε τόν 
πόλεμον; Ἵνα δείξῃ λαμπρότερον τό τρόπαιον».

Ἀμήν! Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Δημητρίου – Πολιούχου Θεσσαλονίκης
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ΟΙ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Τοῦ ΑΡΧΙΜ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
Πρωτοσυγκέλλου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μέ βαθύ αἴσθημα ποιμαντικῆς εὐθύνης καί τοῦ ἱεροῦ 
καθήκοντος πού τῆς ἀναλογεῖ στέκεται στόν ἐπετειακό χαρακτῆρα τοῦ ἔτους πού 
διερχόμαστε, κατά τό ὁποῖο συμπληρώνονται 200 χρόνια ἀπό τήν Ἐθνεγερσία 
τοῦ ΄21.

Στό εὐρύτερο πλαίσιο τῶν 261 Συνοδικῶν καί περιφερειακῶν Ἐκδηλώσεων, 
τοπικοῦ ἤ γενικευμένου χαρακτῆρα πού ἔχουν προγραμματιστεῖ γιά τό τρέχον 
ἔτος, ξεχωριστή ἐπιτυχία σημείωσε ἡ διοργάνωση τῶν δύο «Ἐθνοσυνελεύσεων 
τῶν Νέων», πού πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά τήν Δευτέρα 4 Ἰανουαρίου 
καί τό Σάββατο 17 Ἀπριλίου. Ἄς σημειωθεῖ μάλιστα, ὅτι ἡ δεύτερη διοργάνωση 
προέκυψε αὐθόρμητα, μετά ἀπό τήν θεαματική ἀνταπόκριση καί τήν ἐποικοδομητική 
συμμετοχή τῶν νέων, πού παρατηρήθηκε κατά τήν πρώτη διοργάνωση. Ἐνῶ μία 
ἀκόμη διοργάνωση προγραμματίζεται στό κλείσιμοτῶν ἐπετειακῶν ἑορτασμῶν, 
εὐελπιστοῦμε μέ φυσική παρουσία, στήν Ἀργολίδα, τόπο διεξαγωγῆς καί τῆς Α´ 
Ἐθνοσυνελεύσεως τοῦ 1821 τῆς Ἐπιδαύρου (Πιάδα).

Πάνω ἀπό ἑκατό ἐκπρόσωποι τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, χωρισμένοι σέ ἕξι ὁμάδες ἐργασίας, πού συντονίζονταν ἀντίστοιχα ἀπό 
ἰσάριθμα Μητροπολιτικά Κέντρα μέ γεωγραφική κατανομή, παρακολούθησαν 
εἰσηγήσεις, ἐξέφρασαν θέσεις καί ἀπόψεις, συμμετεῖχαν διαλογικά καί κατέληξαν 
σέ συμπεράσματα, τά ὁποῖα καί παρουσιάστηκαν στήν ὁλομέλεια.

Ἡ πρώτη διοργάνωση (4 Ἰανουαρίου) ἐπικεντρώθηκε θεματικά στήν Α´ 
Ἐθνοσυνέλευση τῆς Ἐπιδαύρου (20/12/1821 ἕως 15/01/1822), ἐξετάζοντας τό 
Σύνταγμα καί τήν Διακήρυξή της, τά ἰδανικά καί τήν ἰδεολογία, τά πρόσωπα πού 
συμμετεῖχαν, τήν ἐπίκληση τῆς Ἁγίας Τριάδος στήν προμετωπίδα τοῦ Συντάγματος, 
τόν καθορισμό τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας, τήν διοικητική ὀργάνωση, ἐνῶ προέκυψαν 
καί ὑποθετικά ἐρωτήματα πρός τούς πρωτεργάτες της.

Ἡ γενική θεματική τῆς δεύτερης διοργανώσεως (17 Ἀπριλίου), ἀφοροῦσε  «τό 
ἀνολοκλήρωτο 1821», καί ἀσχολήθηκε μέ τίς σχέσεις Εὐρώπης - Ἑλλάδος, τήν 
ἀρχαιοελληνική πολιτιστική κληρονομιά καί τήν χριστιανική βυζαντινή παράδοση, 
τόν ρόλο τῆς οἰκογένειας, τόν θεσμό τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων τῆς 
Τουρκοκρατίας, τόν παραγκωνισμό τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ ’21, τήν προσωπικότητα 
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καί τήν ἰδιαιτερότητα τῆς πολιτικῆς τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια, τίς σχέσεις τοῦ 
Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ μέ τόν Εὐρωπαϊκό, καί κατ᾽ ἐπέκταση, τό μήνυμα 
τῆς Ὀρθοδοξίας στήν ἐποχή τῆς παγκοσμιοποίησης.

Καί οἱ δύο διοργανώσεις ξεκίνησαν μέ ἐναρκτήριο μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, ὁ ὁποῖος καλωσόρισε 
τούς νέους μέ ὁλόθερμη πατρική ἀγάπη, χαιρέτισε καί ἐπευλόγησε τό ὅλο ἐγχείρημα, 
καλώντας τους νά μιλήσουν καί νά ἐκφραστοῦν ἐλεύθερα, δίνοντας τόν ὁραματισμό 
τους γιά τό αὔριο. Κάλεσε σέ γνωριμία μέ τό παρελθόν καί σέ χάραξη ἑνός μέλλοντος 
σέ ὀρθές βάσεις καί σέ ἰδανικά «πού μέχρι καί σήμερα ἀντηχοῦν ἀνάμεσα στίς 
μαρμάρινες στῆλες τοῦ Παρθενῶνα καί στά ψηφιδωτά τῶν Ἁγίων μας, ἀνάμεσα 
στά Ἔπη τοῦ Ὁμήρου καί στίς ἑλληνορθόδοξες ἀναφορές τῶν πρώτων Ἑλληνικῶν 
Συνταγμάτων». Καί κάλεσε σέ μία «δυνατότητα γνωριμίας χωρίς τήν μεσολάβηση 
παρερμηνειῶν καί διαστρεβλώσεων, ἀπευθείας ἀπό τίς πρωτότυπες πηγές, τίς ἀξίες 
καί τά ἰδανικά τῶν ἀνθρώπων πού ἀγωνίστηκαν, μέ πίστη στόν Χριστό καί ἀφοσίωση 
στήν Πατρίδα, γιά μιά Ἑλλάδα Ἐλεύθερη». Ὁ Μακαριώτατος τέλος συνεχάρη τούς 
Προέδρους τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν, τούς ἐπιστήμονες Συντονιστές καί τά 
Μέλη τῶν Ἐθνοσυνελεύσεων.

Στό ἴδιο μῆκος κύματος, ἀκολούθησαν καί οἱ ἐμπνευσμένοι χαιρετισμοί τῶν 
Προέδρων τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου 
κ.κ. Μακαρίου (Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς καί Νεότητος) καί Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Δημητριάδος κ.κ. Ἰγνατίου (Πολιτιστικῆς Ταυτότητας).

Τίς ἕξι ὁμάδες ἐργασίας συντόνισαν οἱ: Παναγιώτης Χαρατζόπουλος καί 
Κωνσταντῖνος Χολέβας, Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Ἀθανασίου καί Κωνσταντῖνος Κωτσιόπουλος, 
Πρωτοπρ. Πέτρος Ἀθανασόπουλος καί Γεώργιος Τασσιᾶς, Πρωτοπρ. Θεμιστοκλῆς 
Μουρτζανός, Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Οἰκονόμου, Πρωτοπρ. Δημήτριος Κεσκίνης.

Ἐνῶ καθοριστική ὑπῆρξε ἡ γενική συντονιστική συμβολή τοῦ Πανοσιολογιωτάτου 
Ἀρχιμ. Βαρθολομαίου Ἀντωνίου - Τριανταφυλλίδη, γραμματέως τῆς Συνοδικῆς 
Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητας.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης ἔδωσε τό δυναμικό της παρών, συμμετέχοντας 
καί στίς δύο διοργανώσεις, ὡς Μητροπολιτικό Κέντρο, κατόπιν εὐλογίας, προτροπῆς 
καί ἐνθαρρύνσεως τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Ἀνθίμου, συντονίζοντας 
τούς ἐκπροσώπους τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Μακεδονίας. Ὁ Παναγιώτατος 
ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειά του καί τήν ἀπόλυτη ἱκανοποίησή του γιά τήν πορεία 
τῶν ἐργασιῶν, τίς ὁποῖες παρακολούθησε μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον.
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Τό πρόβλημα τῶν σχέσεων θρησκείας καί ἐπιστήμης

Τοῦ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΤΡΙΤΟΥ, 
Ὁμότιμου Καθηγητοῦ Α.Π.Θ.

γκη γιά λυτρωμό. Κάθε προσπάθεια τῆς 
μίας νά μπεῖ στά ὅρια τῆς ἄλλης σημαί-
νει ὑπέρβαση ἁρμοδιοτήτων καί πτώση 
στό λογικό σφάλμα τῆς μεταβάσεως σέ 
ἕτερο γένος.

Οἱ περιπτώσεις συγκρούσεων πού 
παρατηρήθηκαν κατά καιρούς, ὀφεί-
λονται στό ὅτι ἡ μία ἀξία τοῦ πολιτισμοῦ 
ἔμπαινε ἀναρμόδια στά ὅρια τῆς ἄλλης. 
Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε τήν περίπτωση 
Γαλιλαίου, πού ἡ θρησκεία μπῆκε ἀνε-
πίτρεπτα στό χῶρο τῆς ἐπιστημονικῆς 
ἔρευνας, καταδικάζοντάς τον, ἐπειδή 
μίλησε γιά τό ἡλιοκεντρικό σύστημα. 
Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά πρόβλημα δημι-
ουργήθηκε, ὅταν ἡ ἐπιστήμη, ὑπηρε-
τώντας τή στρατευμένη ἀθεΐα, ἔμπαινε 
ἀναρμόδια σέ μεταφυσικά πεδία, ἀπο-
φαινόμενη γιά θέματα πού ξεπερνοῦν 
κατά πολύ τίς ἐπιστημονικές δυνατό-
τητες τῆς παρατηρήσεως καί τοῦ πει-
ράματος. Τέτοιες περιπτώσεις ἀναφέ-
ρουμε τήν κοσμοθεωριακή ἐκμετάλ-
λευση τῆς θεωρίας τοῦ Δαρβίνου ἤ τόν 
βιογενετικό νόμο τοῦ Χαῖκελ, ὁ ὁποῖος 
γιά νά ὑποστηρίξει τή θεωρία τῆς ἐξελί-
ξεως φωτογράφησε τρεῖς φορές τό ἴδιο 
ἔμβρυο καί τό παρουσίασε ὡς ἔμβρυο 
σκυλιοῦ, πιθήκου καί ἀνθρώπου, γενό-
μενος καταγέλαστος ἀπό τήν ἐπιστημο-
νική κοινότητα. Τό γεγονός αὐτό ἔκα-
νε τόν Ρῶσο βιολόγο-γενετιστή Βίρχωφ 
νά ἀναφωνήσει στή Ρωσική Ἀκαδημία 

Ηπανδημία τοῦ Covid19, πραγματική 
μάστιγα γιά τήν ἀνθρωπότητα, ἔφε-

ρε στήν ἐπικαιρότητα τό γνωστό πρό-
βλημα τῶν σχέσεων θρησκείας καί ἐπι-
στήμης. Ἐπειδή καί ἀπό τίς δύο πλευρές 
ἀκούστηκαν πράγματα ἀνεδαφικά πού 
μᾶς μεταφέρουν στόν ιθ΄ αἰ., κρίνουμε 
σκόπιμο νά ποῦμε τά ἑξῆς:
Ἡ θρησκεία καί ἡ ἐπιστήμη εἶναι δύο 

ἀξίες τοῦ πολιτισμοῦ μέ διαφορετικό 
περιεχόμενο. Δύο διαφορετικές λειτουρ-
γίες τῆς πνευματικῆς ζωῆς ἐξίσου ἀνα-
γκαῖες καί ἀπαραίτητες γιά τήν ἀνθρώ-
πινη ὕπαρξη. Πρόκειται γιά δύο διαφο-
ρετικά φαινόμενα τοῦ πολιτισμοῦ μέ 
ξεχωριστό σκοπό καί ἀποστολή.

Ἡ ἐπιστήμη ἀσχολεῖται μέ τήν ἐντός 
τόπου καί χρόνου ἐμπειρική πραγμα-
τικότητα, ἡ θρησκεία μέ τό νόημα τοῦ 
κόσμου καί τῆς ζωῆς. Ἡ ἐπιστήμη μέ τό 
πότε καί πῶς ἔγινε ὁ κόσμος, ἡ θρησκεία 
μέ τό ποιός καί γιατί τόν δημιούργησε. Ἡ 
ἐπιστήμη δίνει ἀπαντήσεις σέ ἐρωτήματα 
γιά τό πῶς γίνεται τό κάθε τί, ὄχι ὅμως 
γιά τή σκοπιμότητά του. Δίνει τά μέσα 
στόν ἄνθρωπο γιά νά πετύχει τούς σκο-
πούς, δέν τοῦ δίδει ὅμως τούς σκοπούς.

Αὐτή ἡ διαφορά τοῦ ἀντικειμένου καί 
τοῦ ἔργου τῆς θρησκείας καί τῆς ἐπι-
στήμης ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι κατά-
γονται ἀπό διαφορετικές ἀνάγκες τοῦ 
ἀνθρώπου. Ἡ ἐπιστήμη ἀπό τή δίψα 
γιά γνώση, ἡ δέ θρησκεία ἀπό τήν ἀνά-
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Ἐπιστημῶν: «Κύριοι, ποτέ στήν ἐπιστή-
μη δέν ἔχουμε τό δικαίωμα νά κάνουμε 
τίς ἐπιθυμίες μας γεγονότα».

Ἄλλη κλασική περίπτωση ἰδεολογικῆς 
ἐκμετάλλευσης τῆς ἐπιστήμης στόν πόλε-
μο κατά τῆς θρησκείας ἦταν ὑποτιθέμε-
νη δήλωση Γκαγκάριν ὅτι στό διάστη-
μα δέν συνάντησε πουθενά τόν Θεό. 
Ὁ συνάδελφος τοῦ Γιούρι Γκαγκάριν, 
Σχής Βαλεντίν Πετρόφ, καθηγητής τῆς 
Ἀεροπορικῆς Ἀκαδημίας τῆς Ρωσίας, 
ἀποκατέστησε τήν ἀλήθεια δηλώνο-
ντας τά ἑξῆς: «Ἡ δήλωση δέν ἔγινε ποτέ 
ἀπό τόν Γκαγκάριν, ἀλλά ἀπό τόν κομ-
μουνιστή ἡγέτη Νικήτα Κρουτσόφ, κατά 
τή συνάντηση τοῦ ΚΚΣΕ ἐπί τῆς ἀθεϊ-
στικῆς καί ἀντιθρησκευτική προπαγάν-
δας. Ὁ Γκαγκάριν ἦταν πιστός χριστια-

νός. Αὐτό μοῦ τό εἶχε ἀποκαλύψει ὁ ἴδιος 
ὁ Γκαγκάριν κατά τήν ἐπίσκεψή μας στή 
Λαύρα τοῦ ἁγίου Σεργίου τό 1964, τέσ-
σερα χρόνια πρίν σκοτωθεῖ μέ τό ἀερο-
πλάνο Μίγκ15, πού πιλοτάριζε».

Γενικά, οἱ ἀντιθέσεις πού παρατηρή-
θηκαν κατά καιρούς μεταξύ θρησκείας 
καί ἐπιστήμης ὀφείλονται σέ λαθεμένους 
χειρισμούς καί ὑπερβάσεις ἁρμοδιοτή-
των ἐκπροσώπων τῶν δύο αὐτῶν ἀξιῶν 
τοῦ πολιτισμοῦ. Ὑπῆρξαν δηλαδή ἀντι-
θέσεις προσώπων καί ὄχι πραγμάτων.

Γεννιέται ὅμως τό ἐρώτημα: Ἔχει θέση 
στήν ἐποχή μας ἡ θρησκευτική πίστη, 
σέ μιά ἐποχή ἀπολύτου ἐπιστημονικῆς 
γνώσεως; 

Ἐν πρώτοις πρέπει νά τονίσουμε ὅτι 
εἶναι κοινή πεποίθηση στό χῶρο τῶν 

συνέχεια στή σελ. 25



Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἁγίας Ἀναστασίας Κηφισιᾶς

Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας Ἄνω Τούμπας



Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἁγίας Κυριακῆς Χαριλάου

Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Τούμπας



Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἁγίας Τριάδος

Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἁγίου Βασιλείου Νέας Ἑλβετίας



Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἁγίου Ἐλευθερίου Ντεπώ

Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἁγίου Θεράποντος Κάτω Τούμπας



Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἁγίου Νικολάου Χαριλάου



Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος Τριανδρίας

Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἁγίου Φανουρίου - Τιμίου Προδρόμου Κάτω Τούμπας



Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου

Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἁγίου Χριστοφόρου Μαλακοπῆς-Πυλαίας



Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου

Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 40 Ἐκκλησιῶν
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ριστίας τοῦ Χάιζεμπεργ, ἦρθε σέ συναί-
σθηση ὄχι μόνο τῆς σχετικότητας καί τοῦ 
ὑποκειμενισμοῦ πού διέπουν τό ἔργο 
της, ἀλλά καί τοῦ μυστηρίου πού περι-
βάλλει τόν κόσμο. Κυρίως, ὅμως, ἀνα-
γνωρίζει ὅτι οἱ φυσικοί νόμοι δέν εἶναι 
αἰώνιοι, ἀλλά προσωρινές μονάχα στα-
θερές στήν ἐξελικτική πορεία τοῦ σύμπα-
ντος. Ἡ κβαντική φυσική διατυπώνει τά 
πορίσματά της ὄχι μέ βάση τήν ἀριστο-
τελική λογική του ἤ αὐτό ἤ ἐκεῖνο, ἀλλά 
κατά παράδοξο τρόπο ἤτοι καί αὐτό καί 
ἐκεῖνο, ὅπως π.χ. τά φωτόνια εἶναι καί 
μόρια καί κύματα. Ἐνδεικτικές εἶναι οἱ 
ριζοσπαστικές παρατηρήσεις τοῦ Bolr 
γιά τήν ἰδιότητα τοῦ ἠλεκτρονίου νά 
ἐμφανίζεται εἴτε ὡς σωματίδιο εἴτε ὡς 
κῦμα, χωρίς καθεαυτό νά εἶναι ἤ τό ἕνα 
ἤ τό ἄλλο, ἀλλά κάτι πού προϋποθέτει 
καί τά δύο μαζί.

Αὐτή ἡ διαλεκτική μέθοδος δικαιώ-
νει τίς παράδοξες προτάσεις τῆς θεο-
λογίας ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἕνας καί τρια-
δικός, μυστήριο καί ἀποκάλυψη, ἀγάπη 
καί δικαιοσύνη κ.λπ.

Οἱ μεγάλοι φυσικοί τοῦ αἰῶνα μας 
ἀναγνώρισαν ὅτι τό βάθος τοῦ φυσικοῦ 
κόσμου εἶναι ἀπροσδιόριστο. Συνεπῶς 
ἡ φυσική ἐπιστήμη μέ βάση τή μαθημα-
τική λογική «πιάνει μόνο τήν ἐπιφάνεια 
τοῦ κόσμου», δηλαδή τά φαινόμενα, ὄχι 
ὅμως καί τό πραγματικό βάθος αὐτῶν. 
Ὁ διάσημος φυσικός Pascal Jordan δια-
τυπώνει τή σκέψη: «Περπατᾶμε πάνω 
σέ ἕνα λεπτό στρῶμα πάγου, στήν ἐπι-

θετικῶν ἐπιστημῶν ὅτι ἡ ἀνθρώπινη 
γνώση εἶναι σχετική, μεταβλητή καί 
πολύ περιορισμένη. Ἐξαρτᾶται ἀφ’ ἑνός 
μέν ἀπό τά δεδομένα τῆς κατ’ αἴσθησιν 
ἐμπειρίας, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἀπό τή δυνα-
τότητα τῆς διάνοιας καί τῆς γιγνωσκού-
σης συνειδήσεως τοῦ ἀνθρώπου. Ὅ,τι 
εἶναι πέραν ἀπό τά ὅρια τῶν γνωστικῶν 
δυνατοτήτων τοῦ ἀνθρώπου δέν μπο-
ροῦμε νά τό γνωρίσουμε. «Ἡ ἀνθρώ-
πινη γνώση», λέγει ὁ Τόμσον, «ψαρεύ-
ει σέ μία μονάχα περιοχή τῆς πραγματι-
κότητας, ἐνῶ στόν ἀνεξερεύνητο ὠκεα-
νό της ὑπάρχουν πάρα πολλά, τά ὁποῖα 
ἀδυνατεῖ νά ψαρέψει». Γιά νά συνεχί-
σει καί ὁ Νεύτων, ὁ ὁποῖος ἔλεγε ὅτι 
«πάντα ἡ διαλεύκανση ἑνός ἐπιστημο-
νικοῦ μυστηρίου γεννάει πλῆθος ἐρωτη-
ματικῶν καί πάντα ὁ κύκλος τοῦ γνω-
στοῦ καί ἐπιστητοῦ εἶναι πολύ μικρός 
σέ σχέση μέ τίς ἀπέραντες ἐκτάσεις τοῦ 
ἀγνώστου».

Οἱ ἐπιστημονικές θεωρίες, ὅπως κάθε 
ἀνθρώπινο κατασκεύασμα, εἶναι ἱστο-
ρικές ὀντότητες, μέ γέννηση, ἀκμή καί 
τέλος καί μέ συμμετοχή ὄχι μόνο στήν 
ἀλήθεια, ἀλλά καί στό λάθος. Ἀκόμη καί 
ἡ φυσική ἐπιστήμη πού θεωροῦνταν ἡ 
πλέον ἀκριβής καί ἀντικειμενική ἐπι-
στήμη, μετά τήν ἀνατροπή ὅλων σχε-
δόν τῶν θεωριῶν τοῦ παρελθόντος μέ 
τίς ἐπαναστατικές ἔρευνες τῶν μεγάλων 
φυσικῶν τοῦ αἰῶνα μας, σχετικότητας 
τοῦ Ἀϊνστάϊν, κβάντα τοῦ Μάξ Πλάνκ, 
κομπλαμενταριτέτ τοῦ Μπόρ, ἀπροσδιο-

Τό πρόβλημα τῶν σχέσεων θρησκείας καί ἐπιστήμης

συνέχεια ἀπό τήν σελ.16
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φάνεια μιᾶς λίμνης, μέ ἄγνωστα τά βάθη 
της κάτω ἀπό ἐμᾶς».

Ἀπό τά ἐκτεθέντα φαίνεται καθαρά τό 
σχετικό καί διαρκῶς μεταβλητό τῆς ἐπι-
στημονικῆς γνώσης. Ἔτσι ἀνοίγει καί 
πάλι ὁ δρόμος γιά τήν πίστη, ἡ ὁποία 
δέν εἶναι μία ἀνόητη καί τυφλή παρα-
δοχή μυθικῶν πραγμάτων, ἀλλά ἕνας 
φωτισμένος τρόπος ἀποδοχῆς ἀληθειῶν 
πού δέν φθάνει καί δέν τολμᾶ ἡ λογική. 
Εἶναι ἡ ὑπέρβαση τῆς λογικῆς πού ἐπι-
βάλλεται ἀπό τήν ἴδια τή λογική, ὅταν 
φθάνει στά ὅριά της. Εἶναι μιά προσω-
πική ἀποκαλυπτική ἐμπειρία, ἡ ὁποία 
ἀφαιρεῖ κάθε ἀπόδειξη, κάθε ἐνδιάμε-
σο, κάθε ἀφηρημένη ἔννοια γιά τόν ἀντι-
κειμενικά ὑπάρχοντα Θεό.

Ἡ πίστη εἶναι συνυφασμένη μέ τήν 
ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Πιστεύει ὁ ἀσθενής 
στό γιατρό, ὁ μαθητής στό δάσκαλο, τό 
παιδί στή μάνα. Ἡ πίστη εἶναι βασική 
προϋπόθεση τοῦ γάμου, τοῦ ἐμπορίου 
καί γενικά κάθε σχέσεως πού συνάπτουν 
οἱ ἄνθρωποι. Ὁ Σενέκας ἔλεγε: «Διά τῆς 
πίστεως ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ τή βεβαι-
ότητα ἐπί τοῦ μεγαλύτερου μέρους τῶν 
πραγμάτων».

Εἶναι πολύ χαρακτηριστικά τά ὅσα γρά-
φει ὁ καθηγητής Χρῆστος Γιανναρᾶς: 

«Ὅπως εἶναι ἀδύνατο νά ‘γνωρίσουμε’ 
καί νά ἑρμηνεύσουμε τόν ποιητικό καί 
εἰκαστικό λόγο τῆς τέχνης, χρησιμοποιώ-
ντας τή γλῶσσα τῆς νευτώνειας φυσικῆς, 
ἔτσι δέν εἶναι δυνατόν νά προσεγγίσου-
με καί τήν καθολικότητα τοῦ ὑπαρκτικοῦ 
γεγονότος τῆς σωτηρίας καί τῆς προσω-
πικῆς ἀποκαλύψεως τοῦ ζῶντος Θεοῦ, 
χρησιμοποιώντας τίς μεθόδους καί τίς 
κατηγορίες γνωσιολογικῶν συστημά-
των, πού περιορίζονται σέ ἐπί μέρους καί 
ἀποσπασματικές περιοχές τῆς ἀνθρώπι-
νης γνώσεως».

Συμπερασματικά, μποροῦμε νά ποῦμε 
ὅτι ἡ ἐπιστήμη δέν μπορεῖ νά ἐκτοπίσει 
τή θρησκεία καί γιά τούς λόγους πού ἀνα-
φέραμε, ἀλλά κυρίως γιατί μέσα στόν 
ἄνθρωπο ὑπάρχουν μεγάλα ὑπαρξιακά 
καί μεταφυσικά ἐρωτήματα στά ὁποῖα 
μονάχα ἡ χριστιανική πίστη μπορεῖ νά 
ἀπαντήσει, ἀφοῦ ἀντλεῖ τό κῦρος της 
ἀπό τή μοναδικότητα τοῦ θεανδρικοῦ 
προσώπου τοῦ Χριστοῦ.

Μονάχα ὁ Χριστός γεμίζει τό ἐσωτε-
ρικό μας ἀνικανοποίητο, ἀμβλύνει τήν 
τραχύτητα τῶν ἀνθρώπινων ἐνστίκτων 
καί προσφέρει τή λύτρωση, τήν ὁποία 
καμιά ἄλλη ἐνδοκοσμική ἀξία δέν μπο-
ρεῖ νά προσφέρει.
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Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης 
Ἀνθίμου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ1

Σεβασμιώτατε ἅγιε Ἀντιπρόεδρε 
τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος,

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Μέλη 
τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος,

Σεβασμιώτατε ἅγιε Ἀργολίδος κ. Νεκτάριε καί 
Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς,

Κύριε Δήμαρχε,
Ἐντιμότατοι κύριοι ἐκπρόσωποι 

τῶν Πολιτικῶν, τῶν Στρατιωτικῶν, τῶν Δημοτικῶν, 
τῶν Δικαστικῶν καί τῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἀρχῶν,

Κυρίες καί Κύριοι, 
συγκροτοῦντες ἅπαντες καί ἅπασαι τήν παροῦσα 
λατρευτική σύναξη τῆς σημερινῆς Κυριακῆς,

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε,

Ἡ σημερινή Κυριακή, τιμωμένη ὡς ἡμέρα τῶν ἁγίων Πατέ-
ρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὡρίσθη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐντός τῶν πλαισίων τῶν ἱστο-
ρικῶν καί πολιτιστικῶν ἐνδιαφερόντων αὐτῆς, καί ὡς τριήμε-
ρος ὀφειλετικός ἑορτασμός, εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ πρώτου 
Κυβερνήτου τῆς ἐλευθέρας Ἑλλάδος, τοῦ ἀειμνήστου μεγά-
λου ἐθνικοῦ ἀνδρός, Ἰωάννου Καποδίστρια. Εἰδικώτερον μία 
ἐκδήλωση ὡρίσθη καί ἐγένετο ἐπιτυχῶς ἤδη προχθές Παρα-
σκευή στήν αἴθουσα τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων καί 
ἡ δευτέρα ὡρίσθη νά γίνῃ ἐδῶ στήν ἱστορική πόλη τοῦ Ναυ-
πλίου, Σάββατο καί Κυριακή μέ ὁμιλίες καί μέ τήν παροῦσα 

 1. Ὁμιλία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης 
κ. Ἀνθίμου, πού πραγματοποιήθηκε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 

Γεωργίου Ναυπλίου, τήν 1-6-2014.
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λατρευτική Σύναξη, ὡς καί μέ ἐπίσκεψη καί 
ἐπιμνημόσυνη γιά τόν ἀλησμόνητο Κυβερνήτη 

δέηση στόν τόπο τῆς δολοφονίας αὐτοῦ, στήν εἴσο-
δο τοῦ ἐνταῦθα ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος. Γιά τήν 
ἱστορία καί γιά τίς νεώτερες γενηές τῶν Ἑλλήνων, σημειώ-
νομε ὅτι ὁ εὐγενής καί ἡρωϊκός λαός τῆς ἱστορικῆς πόλεως 
τοῦ Ναυπλίου, οὐδεμία ἀπολύτως σχέση εἶχε μέ τήν ὑπόθε-
ση τῆς δολοφονίας τοῦ ἀλησμονήτου πρώτου Κυβερνήτου τῆς 
ἀναγεννημένης τότε πατρίδος μας. Ἀκριβέστερον δέ, ὁ λαός 
ἐκεῖνος τῶν προγόνων μας εἶναι ὁ πρῶτος πού ἐβάστασε τόν 
πόνο, τήν ἀγωνία καί τά δάκρυα γιά τήν ἀπρόσμενη δολοφο-
νία τοῦ Ἕλληνος Κυβερνήτου Ἰωάννου Καποδίστρια.

Κατά θεία συγκυρία τό περιεχόμενο τῆς σημερινῆς 
Κυριακῆς, ἐκφραζόμενο διά τοῦ ἀναγνωσθέντος ἱεροῦ Εὐαγ-
γελίου εἶναι ἕνα ἀπόσπασμα ἐκ τῆς ἀρχιερατικῆς προσευχῆς 
τοῦ Κυρίου, διά τῆς ὁποίας, ὁ Κύριος Ἰησοῦς, βλέπων ἐνώ-
πιόν του τόν ἐρχόμενο σκληρό θάνατο, παρακαλεῖ τόν οὐρά-
νιον Πατέρα διά τούς μαθητάς του· «Πάτερ ἅγιε, ἐγώ πρός 
σέ ἔρχομαι. Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτούς ἐν τῷ ὀνόματί σου, 
ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἕν καθώς ἡμεῖς... ἵνα ὦσιν τετελειω-
μένοι εἰς ἕν, καί ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ μέ ἀπέστειλας 
καί ἠγάπησας αὐτούς καθώς ἐμέ ἠγάπησας» (Ἰω. 17,11 καί 23). 
Τό κείμενο αὐτό τοῦ Εὐαγγελίου ἀναγινώσκεται σήμερα, ἐπει-
δή ἡ Ἐκκλησία τιμᾷ τήν μνήμη τῶν 318 ἁγίων Πατέρων τῆς 
πρώτης ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

Καί ἐμεῖς ἐδῶ σήμερα παραλλήλως, μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τιμᾶμε τήν μνήμη καί ἀναγνωρίζομε τήν ἀνεκτίμητη 
προσφορά στήν πατρίδα τοῦ μεγάλου ἀνδρός τῆς Ἑλλάδος 
Ἰωάννου Καποδίστρια, πρώτου Κυβερνήτου αὐτῆς, τόν ὁποῖο 
ἐδολοφόνησε ἡ συνωμοσία τῆς ἐχθρότητος καί τοῦ μίσους, 
κόβοντας τόν κορμό τοῦ καλῶς ῥιζωμένου δένδρου, πού εἶχε 

ἀρχίσει νά δίδῃ τούς πρώτους κλάδους δροσιᾶς, 
ζωῆς καί ἐλπίδος γιά τό νεοϊδρυμένο Κράτος 
τῆς Ἑλλάδος.
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Ἄς ἐπιχειρήσωμε, λοιπόν, ἀπολύτως 
συνοπτικά καί ἐπιλεκτικά νά παρουσιάσωμε 

τά στοιχεῖα τῆς πορείας, τῆς προσφορᾶς, τοῦ 
ἔργου, τῆς προσωπικότητος, τοῦ πνεύματος καί τῆς θυσί-
ας, γιά τόν μεγάλο αὐτό ἄνδρα Ἕλληνα καί ὀρθόδοξο Χρι-
στιανό, ὡς ἕν ἐλάχιστο δεῖγμα τοῦ θαυμασμοῦ, τῆς τιμῆς, τῆς 
ἀγάπης καί τῆς εὐγνωμοσύνης πρός αὐτόν.

Ὁ Καποδίστριας Ἰωάννης τοῦ Ἀντωνίου, Ἕλληνας Διπλω-
μάτης καί πολιτικός ἄνδρας, διετέλεσε ἐπί μακρόν ὑπουρ-
γός τοῦ Τσάρου Ἀλεξάνδρου τοῦ Α´ τῆς ῾Ρωσίας καί ἀργότερα 
πρῶτος Κυβερνήτης τῆς ἀπελευθερωθείσης Ἑλλάδος. Ἐγεν-
νήθη στήν Κέρκυρα τήν 31η Ἰανουαρίου 1776 στό παλάτι τῶν 
κομήτων Καποδίστρια, καί ἀπέθανε δολοφονηθείς τήν 27η 
Σεπτεμβρίου 1831 στό Ναύπλιο. Ἐδιδάχθη τά πρῶτα γράμμα-
τα στά σχολεῖα τῆς Βενετοκρατούμενης νήσου καί ἀνεχώρησε 
το 1794 στό Πατάβιο τῆς Ἰταλίας, ὅπου ἐσπούδασε ἰατρική. 
Τό 1799 ἐπέστρεψε στήν Κέρκυρα, ἡ ὁποία εἶχε καταληφθῇ 
ὑπό τῶν Γάλλων. Ἀναμιχθείς στά γεγεονότα τῶν Γάλλων, τῶν 
῾Ρώσων καί τῶν Τούρκων γιά τήν διεκδίκηση τῆς νήσου Κερ-
κύρας ἐφυλακίσθη μέ τόν πατέρα του Ἀντώνιο, καί κατά 
κάποιες μαρτυρίες κατεδικάσθησαν καί οἱ δύο σέ θάνατο, ἀλλ᾽ 
ὅμως ἐματαιώθηκε ἡ ἐκτέλεσή των. Ὅταν τά Ἑπτάνησα ἀπε-
τέλεσαν Δημοκρατία, στήν πρώτη ἑπτανησιακή Κυβέρνηση, ὁ 
Καποδίστριας διωρίσθηκε ὡς Γραμματεύς τῆς Ἐπικρατείας, 
ἐπί δέ τοπικῆς Κυβερνήσεως ὑπό τόν Σπυρίδωνα Θεοτόκη, ὁ 
Καποδίστριας ἀπεστάλη στήν Κεφαλληνία γιά νά συμφιλιώσῃ 
τίς συγκρουόμενες τοπικές παρατάξεις.

Ὅταν ἱδρύθη στήν Κέρκυρα ἡ πρώτη δημόσια ἐκπαιδευτι-
κή Σχολή, ὁ Καποδίστριας, ὡς ἔφορος αὐτῆς, ἐπειδή ἀπέδιδε 
μεγάλη σημασία στή θρησκευτική διδασκαλία, διότι ἡ οἰκογέ-
νειά του ἦτο φιλόθρησκος-ὀρθόδοξη, διέταξε τήν μετάφραση 
τῆς ὀρθοδόξου διδασκαλίας τῶν θρησκευτικῶν στήν ἑλληνι-

κή γλῶσσα, γιά νά διασωθῇ ἡ ὀρθόδοξη χρι-
στιανική πίστη.
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Περί τό 1804, ὁ Καποδίστριας, λαβών σχε-
τική ἐντολή, ὑπερασπίσθηκε τήν ἐλευθε-

ρία τῆς Ἑπτανήσου, ἀποτρέψας τήν ἐπίθεση τοῦ 
Ἀλῆ Πασᾶ γιά τήν κατάληψη τῆς Λευκάδος, διοργανώ-
σας τήν ἄμυνα μέ τήν ἐκσκαφή ὀχυρωμάτων, συμμετέχοντος 
τοῦ Μητροπολίτου Ἄρτης Ἰγνατίου. Ὁ ἴδιος ὁ Καποδίστριας 
ἔσκαβε στα χαρακώματα, ἡ δέ διοργανωθεῖσα ἄμυνα ἀπέτρε-
ψε τόν Ἀλῆ Πασᾶ νά καταλάβῃ τήν Λευκάδα.

Ὁ ἐθνικός ποιητής μας Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης γράφει 
ὅτι σέ κάποιο συμπόσιο ὁ Καποδίστριας, ὁμιλῶν πρός τούς 
ὁπλαρχηγούς τῆς Ἠπείρου, «προέπιεν ὑπέρ ἀπελευθερώσε-
ως ὁλοκλήρου τοῦ Γένους». Ἀπό τῆς στιγμῆς ἐκείνης ἄρχισε 
νά ἐπαινῆται ἀνά τήν Ἑλλάδα ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας γιά 
τήν ἀγάπη του στήν Πατρίδα.

Ἐξ αἰτίας ὅμως τῆς συνθήκης τοῦ Τσάρου Ἀλεξάνδρου 
μετά τοῦ Ναπολέοντα, βάσει τῆς ὁποίας, τά Ἰόνια Νησιά 
παρεχωρήθησαν στήν Γαλλία, ὁ Καποδίστριας μετέβη τό 
1809 στήν Πετρούπολη, ὅπου εἰσῆλθε στή ῥωσική ὑπηρε-
σία καί ἔγινε σύμβουλος τοῦ Κράτους, εἰσῆλθε δηλαδή στήν 
αὐλή τοῦ Τσάρου Ἀλεξάνδρου. Ἀκολούθως, ὁ Καποδίστρι-
ας ἠδύνατο νά ἐπισκέπτεται καί νά συνομιλῇ μέ τούς ἡγέτες 
τῶν Κρατῶν τῆς Εὐρώπης, τῆς Ἀνατολῆς καί τῶν Βαλκανί-
ων, διεκτραγωδῶντας τήν κατάσταση στήν ὁποία εἶχαν περι-
έλθει οἱ Ἕλληνες, ἀλλά ἐκτελῶντας τίς ἐντολές τῶν ἡγετῶν 
τῶν Κρατῶν πού συνειργάζετο μέ συνέπεια. Ὑπάρχουν γιά 
τόν ἐρευνητή πλῆθος ἐπισήμων ἐγγράφων, ἀλλά καί πρα-
κτικά συζητήσεων καί διαλόγων γιά τά διακρατικά θέματα, 
στά ὁποῖα εἶχε σοβαροτάτη συμβολή ὁ Ἰωάννης Καποδίστρι-
ας, καί βεβαίως ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι «καθ᾽ 
ἡμέραν ἀπέθνησκον ἐκ τῆς τουρκικῆς κατοχῆς καί φρικτῶς 
ἐβασανίζοντο».

Ἐφιστῶ τήν προσοχή σας στό ἑξῆς σημεῖο τοῦ 
κειμένου μου. Ὁ Τσάρος τῆς ῾Ρωσίας Ἀλέξαν-
δρος τό 1815, πρό τῆς ἀναχωρήσεώς του ἀπό 
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τό στρατόπεδο, ἐκάλεσε τόν Καποδίστρια 
καί ἐξέφρασε πρός αὐτόν τήν εὐαρέσκειά 

του, καί τοῦ ἀνεκοίνωσε ὅτι τόν διορίζει αὐτο-
κρατορικό γραμματέα, δηλαδή ὑπουργό ἐπί τῶν ἐξωτερικῶν, 
καί ὅτι μετά τό τέρμα τῶν διαπραγματεύσεων στό Παρίσι, 
θά ἔπρεπε νά μεταβῇ στήν Πετρούπολη γιά νά κανονίσῃ τήν 
ὑπηρεσία τοῦ ὑπουργείου στό Παρίσι, ὅπως τήν εἶχε κανο-
νίσει καί στήν Βιέννη. Ὁ Καποδίστριας ἐκφράζοντας πρός 
τόν Τσάρο τήν εὐγνωμοσύνη του, παρετήρησε ὅτι οἱ Ἕλλη-
νες βλέποντας ἕνα ὁμογενῆ των πλησίον τοῦ Τσάρου θά ἐλπί-
ζουν ἀκόμη περισσότερο καί θά διαβιβάζουν πρός αὐτόν τά 
παράπονά των. Θά ἦτο δέ ἀχαριστία ἐκ μέρους του νά θεω-
ρήσῃ τόν ἑαυτό του ξένο πρός τήν Ἑλλάδα. Ἀλλ᾽ ὁ αὐτοκρά-
τωρ τόν ἐνεθάῤῥυνε καί τόν ἐπληροφόρησε ὅτι τοῦ ἀναθέ-
τει τήν διεξαγωγή τῶν ὑποθέσεων, οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν στούς 
Ἕλληνες. Τήν ἑπομένη δέ ὑπεγράφετο τό πρακτικό τοῦ διο-
ρισμοῦ του. Ὁ Καποδίστριας ἐμοιράζετο μετά τοῦ Νέσελροδ 
τό ὑπουργεῖο τῶν ἐξωτερικῶν τῆς αὐτοκρατορίας. Εὐθύς ὡς 
εἶδον, ὁ λόρδος Gastleagh καί ὁ Μέττερνιχ τόν διορισμό τοῦ 
Καποδίστρια, τόν «περιεκύκλωσαν διά τῶν φιλοφρονήσεών 
των». Ὁ πρῶτος τοῦ ἐπρότεινε νά διέλθῃ ἀπό τήν Ἀγγλία 
προτοῦ νά ἀναχωρήσῃ γιά τήν Πετρούπολη, ὁ δέ Μέττερ-
νιχ τοῦ ἐπρότεινε νά ζητήσῃ διαρκῆ θέση στή Βιέννη, ὅπου 
τό κλῖμα εἶναι καταλληλότερο τοῦ ῥωσικοῦ. Ἀλλ᾽ ὁ Καποδί-
στριας δέν τούς ἤκουσε καί ἔφυγε γιά τήν Πετρούπολη. Ἀπό 
τόν Ἰανουάριο τοῦ 1816 καί μέχρι τά τέλη τοῦ 1822, ὁπότε ἡ 
῾Ρωσία ἦτο ὁ μεσάζων μεταξύ τῆς ἡττημένης Γαλλίας καί τῆς 
νικησάσης τόν Ναπολέοντα ἠπειρωτικῆς Εὐρώπης, ἐπίσης δέ 
μεταξύ Ἀγγλίας καί Ἀμερικῆς, ὁ Καποδίστριας διηύθυνε ἔν 
τινι μέτρῳ τίς τύχες τοῦ κόσμου.

Ὁ ἀγών τοῦ Καποδίστρια γιά τά δίκαια αἰτήματα τοῦ 
ἑλληνικοῦ Λαοῦ, γιά νά συγκροτηθῇ σέ κράτος, 

γιά νά ἐξευρεθοῦν προϋποθέσεις νομιμότη-
τος καί νά εἰσπραχθοῦν χρήματα ὥστε νά 
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ἀρχίσῃ νά λειτουργῇ ἔστω μία ὑποτυπώ-
δης στήν ἀρχή κρατική οἰκονομία, ἐκράτη-

σε ἐπί χρόνια σέ ὅλες τίς εὐρωπαϊκές χῶρες, 
ὅπου εἰργάσθη ὡς διπλωμάτης καί στή ῾Ρωσία ὡς ὑπουργός 
ἐξωτερικῶν. Καί νά σκεφθοῦμε ὅτι εἶχε νά ἀντιπαλαίσῃ μέ 
ἐχθρούς, μέ ἀνθρώπους ζηλόφθονες, ἰδιοτελεῖς καί φιλοκατή-
γορους. Ἀλλ᾽ εἶχε ὅμως ἕνα μεγάλο προσόν πού τοῦ ἐχάρισε 
ὁ ἅγιος Θεός τόσον, ὥστε νά αἰσθάνεται ἐλεύθερος καί δυνα-
τός. Ἦταν ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη πού ἐκυριαρχοῦσε 
στήν ψυχή του, μιά ἀληθινή πηγαία ἐμπιστοσύνη στό θέλημα 
τοῦ Θεοῦ, πού τοῦ τήν ἐνέπνευσε ἀπό τά παιδικά του χρό-
νια ἡ ὀρθόδοξη χριστιανή μητέρα του.

Εὐρύτερα εἶναι γνωστό ὅτι ὁ κατά τῶν Τούρκων πόλεμος 
τῶν Ἑλλήνων ἐχαρακτηρίζετο ἱερός καί ὡς τέτοιος διεξήγετο 
σέ ὅλα τά ἐπαναστατικά κινήματα πού ἐξεδηλώθησαν, ἀλλά 
ἐπνίγησαν στό αἷμα. Ὁ Καποδίστριας καθ᾽ ὅλη τήν διάρκεια τῶν 
συνεχῶν ἀγώνων του γιά τήν ἀπελευθέρωση τῶν ὀρθοδόξων 
χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ἐπεκαλεῖτο, προέτασσε καί ἐπίστευε 
στή Θεία Πρόνοια, πιό ἁπλᾶ στήν παρέμβαση καί στή θέληση 
τοῦ ἁγίου Θεοῦ. Ὁ Καποδίστριας, ἐκλεγείς ὑπό τῆς Ἐθνικῆς 
συνελεύσεως πρῶτος Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος, ἔφθασε μέ 
ἀγγλικό πολεμικό πλοῖο στό Ναύπλιο τήν 6η Ἰανουαρίου 
1828. Καί τήν 9η τοῦ αὐτοῦ μηνός ἐπεσκέφθη τήν Αἴγινα, ὡς 
ἕδραν τῆς Κυβερνήσεως. Γι᾽ αὐτό τόν λόγο ὅταν ἀνέλαβε τά 
καθήκοντά του ὡς Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος συνέταξε εἰδική 
καί ἐμπεριστατωμένη Ἐγκύκλιο τήν ὁποία ἀπηύθυνε πρός 
ὅλους τούς ἱερεῖς τῆς Χώρας, πρός τούς ὁποίους ἔλεγε, ὅτι 
κυρίως εἰς αὐτούς ἀνήκει ἡ εὐθύνη καί ἡ ἀποστολή γιά τήν 
πνευματική καλλιέργεια τοῦ λαοῦ μας καί τήν ἐφαρμογή τῶν 
ἐντολῶν τῆς πίστεώς μας, γιά νά οἰκοδομηθοῦμε πνευματικά 
ὡς λαός καί πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.

συνεχίζεται στό ἑπόμενο τεῦχος
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† Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Πολυανῆς καί Κιλκισίου κυρός Ἐμμα-
νουήλ (Σιγάλας) γεννήθηκε τό 1953 στήν Ἑρμούπολη Σύρου, ὅπου 
καί παρακολούθησε τά ἐγκύκλια μαθήματα. Ἀπεφοίτησε τῆς Θεο-

λογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τό ἔτος 
1976, ὁπότε καί ἐνεγράφη σέ Μεταπτυχιακό Τμῆμα τῆς αὐτῆς Σχολῆς, ἐνῶ 
τό ἑπόμενο ἔτος διορίσθηκε ἐκπαιδευτικός στήν Μέση Ἐκπαίδευση.

Τό 1980 χειροτονήθηκε στήν Θήρα Διάκονος καί Πρεσβύτερος ἀπό τόν 
μακαριστό Μητροπολίτη Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων κυρό Γαβριήλ (Κα-
λοκαιρινό) καί διορίστηκε Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θήρας, 
Ἀμοργοῦ καί Νήσων, λαμβάνοντας συγχρόνως ὀργανική θέση καθηγητοῦ 
στό Γυμνάσιο Ἀμοργοῦ.

Ἀπό 1ης Σεπτεμβρίου 1983 μετετέθη ὡς Ἱεροκήρυξ στήν Ἱερά Μητρό-
πολη Θηβῶν καί Λεβαδείας καί διορίσθηκε ὡς ἐκπαιδευτικός στό Γυμνά-
σιο τῆς ἱστορικῆς πόλεως τῶν Θεσπιῶν. Τό 1986 προήχθη στήν θέση τοῦ 
Διευθυντοῦ τοῦ Γυμνασίου Θεσπιῶν καί τό 1992 διορίσθηκε Διευθυντής 
τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Θεσπιῶν, ὅπου καί ὑπηρέτησε ἕως τῆς ἐκλογῆς του 
σέ Μητροπολίτη Πολυανῆς καί Κιλκισίου, τήν 12η Ὀκτωβρίου 2009.

Τό 2013 ἐκπροσώπησε τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί τόν Μακαρι-
ώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο κατά τήν 
ἐνθρόνιση τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννου στόν 
Λίβανο.

Ἐκοιμήθη τήν 1η Μαρτίου 2021. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐψάλη τήν 
3η Μαρτίου 2021 στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ 
Σωτῆρος Κιλκίς καί ἐτάφη στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Λόφου Κιλ-
κίς. Τοποτηρητής τῆς χηρευούσης Μητροπόλεως Πολυανῆς καί Κιλκισίου 
ὡρίσθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί 
Πολυκάστρου κ. Δημήτριος.

Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ.

ΕΚΔΗΜΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΠΟΛΥΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ ΚΥΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
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Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου

Τοῦ ΑΡΧΙΜ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΚΑΣΤΙΖΑ, 
Ἐφημερίου Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Χαριλάου

Εἰσαγωγή

Ο ἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας 
προκειμένου νά ὁδηγήσουν τόν κάθε 

πιστό στόν ἁγιασμό, καί ἀκολουθῶντας 
τήν εὐαγγελική προσταγή «ἀδιαλείπτως 
προσεύχεσθε»1, ἀνέπτυξαν τήν λατρεία 
τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά καλύπτει ὁλόκλη-
ρο τόν εἰκοσιτετράωρο χρόνο τῆς κάθε 
ἡμέρας. Μέ τήν πάροδο τῶν χρόνων 
δημιουργήθηκε μία ὁμάδα προσευχῶν, 
ὕμνων, εὐχῶν, ψαλμῶν καί δεήσεων, 
ἡ ὁποία ἀναγινώσκεται ἤ ψάλλεται σέ 
ὁρισμένη ὥρα τῆς ἡμέρας, καί ὀνομάζε-
ται ἀκολουθία. Οἱ ἱερές ἀκολουθίες τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διακρίνονται σέ 
δύο ὁμάδες: τίς τακτικές καί τίς ἔκτακτες. 
Στήν ὁμάδα τῶν τακτικῶν ἀκολουθιῶν 
τοῦ νυχθημέρου, τίς ὁποῖες βρίσκου-
με στό λειτουργικό βιβλίο «Ὡρολόγιον 
τό Μέγα», ἐντάσσεται καί ἡ ἀκολου-
θία τοῦ Ἀποδείπνου. Ἡ ὀνομασία του 
δηλώνει καί τόν χρόνο τελέσεώς του· 
μετά τό δεῖπνο καί πρίν τήν κατάκλι-
ση, καί διαβάζεται τόσο στόν ναό, ὅσο 
καί στό σπίτι ἀπό ὅλους τούς φιλακό-
λουθους πιστούς.
Ἀρχικά, τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀπο-

δείπνου τήν συναντᾶμε στήν κατ’ ἰδί-

1. Α´ Θεσ. ε´ 17.

αν προσευχή τῶν πρώτων μοναχῶν, οἱ 
ὁποῖοι συνήθιζαν νά προσεύχονται στήν 
ἀρχή τῆς νυκτός μέ τόν 90ό Ψαλμό τοῦ 
Δαυίδ2. Τό Ἀπόδειπνο διαμορφώνεται 
καί λαμβάνει μορφή πλήρους ἀκολουθί-
ας περίπου τόν 4ο αἰῶνα στήν Αἴγυπτο. 
Τό περιεχόμενό του σταδιακά αὐξανό-
ταν, μέ ἀποτέλεσμα ἡ τέλεσή του στίς 
ἐνορίες νά καταστεῖ δυσχερής, ἐξαι-
τίας τῆς μεγάλης χρονικῆς διάρκειας 
πού ἀπαιτοῦσε. Συνεπῶς, περίπου τόν 
14ο-15ο αἰῶνα δημιουργεῖται μία ἐπι-
τομή τοῦ Ἀποδείπνου, πού ὀνομάζεται 
«Μικρό Ἀπόδειπνο», γιά νά ξεχωρίζει 
ἀπό τήν ἀρχική ἀκολουθία, ἡ ὁποία πλέ-
ον θά ὀνομαζόταν «Μέγα Ἀπόδειπνο»3.

Μέγα Ἀπόδειπνο

Μέσα στό λειτουργικό ἔτος τό Μέγα 
Ἀπόδειπνο τελεῖται τόσο στίς ἐνορίες, 
ὅσο καί στίς μονές ὡς ἐπί τό πλεῖστον, 
τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, τῆς Τρίτης, 
τῆς Τετάρτης καί τῆς Πέμπτης τῆς Με-

2. «Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου, ἐν 
σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται…», 
Ψαλμ. 90. Βασιλικός Ψαλμός. Ὁ Κύριος προστά-
της τῶν πιστῶν.
3. Βασικοί ὑπομνηματιστές τοῦ Μικροῦ καί τοῦ 
Μεγάλου Ἀποδείπνου εἶναι οἱ ἅγιοι Συμεών Θεσ-
σαλονίκης καί Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός.
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Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλεί-
ου. Ἐπειδή ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ 
τελεῖται τό πρωί, τό ἀπόγευμα λέγεται 
τό Μέγα Ἀπόδειπνο, στό ὁποῖο παρεμ-
βάλλεται μετά τήν Δοξολογία τό δεύτε-
ρο τμῆμα τοῦ Ἑσπερινοῦ, δηλ. ἡ λιτή 
καί τά ἀπόστιχα, καί ἐν συνεχείᾳ ὁλο-
κληρώνεται ἡ βραδινή προσευχή. Ἀκό-
μη, τό Τυπικό τῆς Ἐκκλησίας ὁρίζει νά 
τελεῖται τό Μέγα Ἀπόδειπνο καί τό ἀπό-
γευμα τῆς Μεγάλης Δευτέρας καί τῆς 
Μεγάλης Τρίτης. 

Συγκεκριμένα, τό Μέγα Ἀπόδειπνο 
ἀποτελεῖται ἀπό τρία μέρη, εἰς τύπον τῆς 
Ἁγίας Τριάδος, ἐκ τῶν ὁποίων τό κάθε 
ἕνα ξεκινᾶ μέ τό «Δεῦτε προσκυνήσω-
μεν…». Στό πρῶτο μέρος ξεχωρίζουν οἰ 
τρεῖς ἀρχαῖοι ὕμνοι, οἱ ὁποῖοι καί ψάλ-
λονται ἀντιφωνικά· ἐναλλάξ ἀπό τούς 
δύο χορούς («Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός…», «Ἡ 
ἀσώματος φύσις…», «Παναγία Δέσποι-
να Θεοτόκε πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν…»). Tό 
δεύτερο τμῆμα εἶναι ἀρκετά σύντομο 
καί ἔχει ἔντονο τό θέμα τῆς μετανοίας. 
Στό τρίτο καί τελευταῖο τμῆμα ἀκοῦμε 
τόν ἐπίσης ἀρχαῖο καί γνωστό ὕμνο 
«Κύριε τῶν δυνάμεων…», ὁ ὁποῖος εἶναι 
ἐμπνευσμένος ἀπό τόν 45ο Ψαλμό τοῦ 
Δαυίδ καί ἀναφέρεται στήν παντοδυνα-
μία τοῦ Θεοῦ ἐνισχύοντας τόν κάθε πι-
στό μέ τήν πεποίθηση πώς ὁ Κύριος τῶν 
δυνάμεων εἶναι πάντοτε «μεθ’ ἡμῶν».

Μικρό Ἀπόδειπνο

Ἡ ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδεί-
πνου εἶναι σέ καθημερινή χρήση ὅλη 
τήν ὑπόλοιπη περίοδο τοῦ λειτουργικοῦ 

γάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς κατεξοχήν 
περιόδου τελέσεως πολλῶν καί μακρῶν 
σέ χρονική διάρκεια ἀκολουθιῶν. Ἀξίζει 
νά σημειωθεῖ πώς τήν ἴδια κατανυκτική 
περίοδο, παρατηροῦμε στίς ἀκολουθί-
ες νά διατηροῦνται πολλά ἀρχαϊκά στοι-
χεῖα (λ.χ. στήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερι-
νοῦ τά τροπάρια «Θεοτόκε Παρθένε…», 
«Βαπτιστά τοῦ Χριστοῦ…» κ.ο.κ.). Ἐπί-
σης, κατά τήν Α´ ἑβδομάδα τῆς Τεσσα-
ρακοστῆς ψάλλεται μετά τήν Δοξολο-
γία ὁ Μέγας Κανών τοῦ ἁγίου Ἀνδρέ-
ου Κρήτης κατανεμημένος σέ τέσσερα 
μέρη (ἕνα γιά κάθε ἡμέρα), ὅπως ὑπάρ-
χει στό λειτουργικό βιβλίο «Τριώδιον» 
καί στό τέλος τῆς ἀκολουθίας μετά τό 
«Τήν πᾶσαν ἐλπίδα μου…» ἀπαγγέλλε-
ται ἀπό τόν ἱερέα τό Εὐαγγέλιο τῆς Παν-
νυχίδος4. Στίς μονές τίς ὑπόλοιπες πέντε 
ἑβδομάδες διαβάζεται στό ἴδιο σημεῖο 
τμῆμα ἀπό τό «Θεοτοκάριον».

Ἐπίσης, τό Μέγα Ἀπόδειπνο μπορεῖ 
νά διαβαστεῖ κατά τήν παραμονή τῶν 
Χριστουγέννων καί τῶν Θεοφανείων. 
Ἀνατρέχοντας στίς ἡμέρες αὐτές παρα-
τηροῦμε πώς τό πρωί τῆς παραμονῆς 
τῶν ἐν λόγῳ δεσποτικῶν ἑορτῶν τε-
λεῖται ὁ Ἑσπερινός καί ἐν συνεχείᾳ ἡ 

4. «Παννυχίς» ὀνομάζεται μία ἀρχαία ἀκολου-
θία τοῦ ἀσματικοῦ Τυπικοῦ, ἡ ὁποία ψαλλόταν 
κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 
στήν θέση τοῦ σημερινοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου. 
Πολλά στοιχεῖα τῆς ἀκολουθίας αὐτῆς ὑπάρ-
χουν καί στό Μέγα Ἀπόδειπνο (λ.χ. Τά εὐαγ-
γελικά ἀναγνώσματα, τά τροπάρια «Ἡ ἀσώμα-
τος φύσις…», «Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε ἐλέησον 
ἡμᾶς…», «Τῆς εὐσπλαχνίας τήν πύλην…», κ.ἄ.).
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κό ὕμνο «Ἄξιον ἐστί…» φανερώνεται ἡ 
σάρκωση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ 
ἀπό τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Οἱ πρε-
σβεῖες τῶν ἁγίων Ἀγγέλων καί πάντων 
τῶν Ἁγίων, τίς ὁποῖες ἐπικαλούμαστε 
ὡς μεσῖτες καί βοηθούς γιά τό ἀνθρώ-
πινο γένος εἶναι ἀναγκαῖες καί ἐκφράζο-
νται στά ἑπόμενα τροπάρια. Τό «Κύριε, 
ἐλέησον» πού λέγεται σαράντα φορές 
συμβολίζει τήν ἀφιέρωση κάθε ὥρας 
τῆς ζωῆς μας στόν Θεό, ὡς ἀντίδωρο τῆς 
ἀγάπης Του πρός τόν ἄνθρωπο.

Ἐπιπλέον, ἡ πλουσιότατη σέ νοήματα 
εὐχή πρός τήν Θεοτόκο «Ἄσπιλε, ἀμό-
λυντε…» (ποίημα τοῦ μοναχοῦ Παύλου 
τῆς Μονῆς Εὐεργέτιδος) ἔχει χαρακτή-
ρα παρακλητικό καί ἱκετευτικό καί περι-
λαμβάνει ὅλα τά προβλήματα, πού ἀπα-
σχολοῦν τήν ψυχή τοῦ χριστιανοῦ, γιά 
τήν παροῦσα καί τήν μέλλουσα ζωή. 
Στήν εὐχή πρός τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστό «Καί δός ἡμῖν, Δέσποτα…» (ποί-
ημα τοῦ μοναχοῦ Ἀντιόχου τοῦ Σαββα-
ΐτου) ὁ πιστός ζητεῖ γρήγορο νοῦ, σώ-
φρονα λογισμό, καρδία νήφουσα, δηλ. 
ἐν ἐγρηγόρσει, καί ὕπνο ἐλαφρό, ὥστε 
νά ὑπάρξει ἡ ἀναμενόμενη ψυχική καί 
σωματική ἀνάπαυση.

*
Τέλος, στήν ἐκλεκτή ἀκολουθία τοῦ 

Ἀποδείπνου ὑπάρχει ἔντονη ἡ εὐχαρι-
στία στόν Θεό γιά ὅλες τίς δωρεές τῆς 
παρελθούσης ἡμέρας καί ἡ προσευχή 
γιά τήν ἐπερχόμενη νύκτα, ὥστε νά εἶναι 
ἀνεπηρέαστη ἀπό τίς ἐπιθέσεις τοῦ πο-
νηροῦ. Στίς μονές ἐπικρατοῦν τά ἑξῆς: 
α) στό τέλος τῆς ἀκολουθίας, ὁ ἡγού-

ἔτους. Κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς τελεῖται κάθε Παρα-
σκευή μαζί μέ τόν Κανόνα τῆς Θεοτό-
κου καί τούς Χαιρετισμούς της. Τήν Τε-
τάρτη τῆς Ε´ ἑβδομάδος τελεῖται μαζί μέ 
τόν Μεγάλο Κανόνα τοῦ ἁγίου Ἀνδρέ-
ου Κρήτης, τά Σάββατα καί τίς Κυρια-
κές μετά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, 
τήν Παρασκευή πρό τοῦ Λαζάρου μαζί 
μέ τόν Κανόνα τοῦ ἁγίου Λαζάρου, κα-
θώς ἐπίσης καί τήν Μεγάλη Τετάρτη, 
ὁπότε ἐντάσσεται ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγί-
ου Εὐχελαίου. Συνήθως πρό τῆς ἐνάρ-
ξεως τῶν ἀγρυπνιῶν διαβάζεται τό Μι-
κρό Ἀπόδειπνο μέ τήν διαφορά ὅτι πα-
ραλείπεται ἡ εὐχή «Καί δός ἡμῖν, Δέ-
σποτα…». Ἀκόμη, πολλοί φιλακόλου-
θοι πιστοί διαβάζουν μαζί μέ τό Ἀπό-
δειπνο τούς Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας 
(μετά τό «Ἄξιον ἐστί…») ἤ τόν Κανόνα 
τῆς Θείας Μεταλήψεως (μετά τό Σύμβο-
λο τῆς Πίστεως)5.

Ὁ ἅγιος Συμεών Θεσσαλονίκης ἑρμη-
νεύει τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου 
δίνοντας παράλληλα καί τό διάγραμ-
μά της. Μετά τήν ἐπίκληση στό Ἅγιο 
Πνεῦμα («Βασιλεῦ οὐράνιε…») ἀκο-
λουθοῦν οἱ τρεῖς πρῶτοι Ψαλμοί (50ός, 
69ος, 142ος) εἰς τύπον τῆς Ἁγίας Τρι-
άδος. Τό Σύμβολο τῆς Πίστεως ἀποτε-
λεῖ δεῖγμα εὐσεβείας. Στόν θεομητορι-

5. Τήν Διακαινήσιμο ἑβδομάδα καί κατά τήν ἡμέ-
ρα τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, ἀντί τοῦ Ἀποδεί-
πνου (καί Μεσονυκτικοῦ καί Ὡρῶν) ψάλλεται 
ἡ εἰδική Πασχάλιος ἀκολουθία, ἡ ὁποία ὑπάρ-
χει στό «Πεντηκοστάριον» καί στό «Ὡρολόγι-
ον τό Μέγα».
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Ἄς ἀνταποκριθοῦμε σέ αὐτό τό θεῖο 
προσκλητήριο συμμετέχοντας στίς ἱερές 
ἀκολουθίες, πού τελοῦνται κάθε περίοδο 
τοῦ χρόνου, εἴτε στό ναό εἴτε κατ’ οἶκον. 
Ὅμως, ἡ οὐσιαστικώτερη συμμετοχή 
μας σέ αὐτές προϋποθέτει τήν ἀπαραί-
τητη μελέτη τῶν λειτουργικῶν φυλλά-
δων, ἡ ὁποία φυσικά δέν μπορεῖ νά ἐξα-
ντληθεῖ στό παρόν κείμενο ἐξαιτίας τοῦ 
εὔρους τῆς συγκεκριμένης ἀκολουθίας.

μενος ζητεῖ συγχώρεση άπό τούς μονα-
χούς καί οἱ μοναχοί ἀντιστοίχως ἀπό τόν 
ἡγούμενο μέ ἐδαφιαία μετάνοια πρός 
ἀλλήλους, καί β) διαβάζουν «ἐν τοῖς 
κελλίοις» τήν ἱκετευτικοῦ καί συγχωρη-
τικοῦ χαρακτήρα εὐχή «Τοῖς μισοῦσι καί 
ἀδικοῦσιν ἡμᾶς συγχώρησον, Κύριε…».

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἁγιάζει μέ τόν 
κάθε «καιρό» τῆς προσευχῆς, τήν ἀρχή, 
τό τέλος καί τήν κάθε ὥρα τῆς ἡμέρας. 
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Κ αθε χρονο τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 
τό Ἔθνος κλίνει εὐλαβῶς τό γόνυ 

μπροστά στό Κιόσκι (σήμερα πάρκο) 
τῆς Νάουσας, τόπο θυσίας πολλῶν 
ἀνδρῶν καί γυναικῶν πού σφαγιάσθη-
καν τό 1822 κατά τήν Ἐπανάσταση 
τῶν Μακεδόνων. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις 
Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας τιμᾶ μέ 
τόν προσήκοντα σεβασμό τήν ἱερή μνήμη 
τῶν Νεομαρτύρων τοῦ Ἀπριλίου 1822, 
ἀνδρῶν καί γυναικῶν, οἱ ὁποῖοι κατε-
τάγησαν στό Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας 
μας ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 
(τό 2010).
Ἡ Μεγάλη Ἐπανάσταση τοῦ 1821 βρῆκε 

ψυχικά καί ὀργανωτικά ἕτοιμους τούς 
Ἕλληνες τῆς πανάρχαιας ἑλληνικῆς γῆς, 
τῆς Μακεδονίας. Ἀπό τίς 23 Μαρτίου 
1821 μέχρι τόν Ὀκτώβριο τοῦ ἴδιου ἔτους 
ὁ Σερραῖος ἔμπορος Ἐμμανουήλ Παππᾶς 
ξεσήκωσε τήν Χαλκιδική καί τό Ἅγιον 
Ὄρος. Ἡ προσπάθεια κατεπνίγη στό αἷμα 
ἀπό τά πολυάριθμα στρατεύματα τοῦ 
Ἀμποῦ Λουμπούτ, ὁ ὁποῖος εἶχε ὡς ἕδρα 
του τή Θεσσαλονίκη. Στή λαϊκή μνήμη ἡ 
καταστροφή τῆς Χαλκιδικῆς ἔμεινε ὡς «ὁ 
χαλασμός τῆς Κασσάνδρας».

Ὁ Ἐμμανουήλ Παππᾶς ἀπεβίωσε ἀπό τή 
θλίψη του στίς 5 Δεκεμβρίου 1821 ἐπάνω 
στό πλοῖο τοῦ Θρακιώτη καπετάν-Ἀντώνη 
Βισβίζη. Τό Ἅγιον Ὄρος κατελήφθη ἐπί 
δέκα ἔτη ἀπό ὀθωμανικά στρατεύματα ὡς 

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Τοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ, 
Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος

τιμωρία γιά τή συμμετοχή τῶν μοναχῶν 
στόν Ἀγῶνα. Πολλοί μοναχοί κατέφυγαν 
στίς Βόρειες Σποράδες καί στά Ἑπτάνησα 
(ἀγγλοκρατούμενα) γιά νά διασώσουν 
τούς θησαυρούς τῶν μοναστηριῶν ἀπό 
τή λεηλασία.

Τό ἑπόμενο ἔτος ἦταν ἡ σειρά τῆς 
Βέροιας, τῆς Νάουσας, τῆς Ἔδεσσας 
καί τοῦ Ὀλύμπου νά ἐπαναστατήσουν. 
Ὁ Ἀγγελῆς Γᾶτσος, ὁ Ἀναστάσιος 
Καρατᾶσος, ὁ Ζαφειράκης (Θεοδοσίου) 
καί ἄλλοι ὁπλαρχηγοί ξεσηκώθηκαν τόν 
Φεβρουάριο τοῦ 1822 σέ συνεννόηση μέ 
τόν Δημήτριο Ὑψηλάντη, ἐκπρόσωπο τῆς 
Φιλικῆς Ἑταιρείας στή Νότιο Ἑλλάδα. Ἡ 
Ἐπανάσταση κηρύχθηκε τήν Κυριακή 
τῆς Ὀρθοδοξίας, 19 Φεβρουαρίου.  Οἱ 
ἐπαναστάτες μετά ἀπό πανηγυρική 
Δοξολογία ὁρκίσθηκαν μέσα στό Ἱερό 
Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Νάουσας. 
Ἡ σημαία τους ἔφερε ἀπό τή μία πλευρά 
τή φράση: ΕΝ ΤΟΥΤῼ ΝΙΚΑ καί ἀπό τήν 
ἄλλη πλευρά τόν Σταυρό καί τή φράση: 
ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ.

Οἱ Μακεδόνες ἀγωνιστές ἔκαναν 
ἀρχηγεῖο τους τήν Ἱερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά, κοντά στή Βέροια, καί πολιόρκησαν 
τήν πρωτεύουσα τῆς Ἠμαθίας. Γιά 
ἀντίποινα οἱ Τοῦρκοι κατέλαβαν μετά ἀπό 
μάχη τή Μονή Δοβρά καί κρέμασαν τόν 
ἡγούμενο Γεράσιμο στή κεντρική πλατεία 
τῆς Βέροιας.
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Πίστη τους. Αὐτοί τιμῶνται σήμερα ὡς 
Ἅγιοι Νεομάρτυρες μαζί μέ τῖς γυναῖκες 
πού βασανίσθηκαν καί ἐκτελέστηκαν στή 
Θεσσαλονίκη. Ἀνάμεσα σέ αὐτές ἦταν οἱ 
ἡρωικές σύζυγοι τοῦ Ζαφειράκη καί τοῦ 
Καρατάσου, οἱ ὁποῖες πέθαναν μαρτυρικά 
μέ τό βασανιστήριο τοῦ ἐντοιχισμοῦ 
ἀπέναντι ἀπό τόν βυζαντινό Ναό τῆς Ἁγίας 
Σοφίας Θεσσαλονίκης. Ἄλλες γυναῖκες 
πού ἀρνήθηκαν νά ἐξισλαμισθοῦν βρῆκαν 
μαρτυρικό θάνατο μέσα σέ σακκιά μέ 
δηλητηριώδη φίδια! Κάποιες Ναουσαῖες 
ἔπεσαν στόν καταρράκτη τῆς Ἀραπίτσας, 
στή Νάουσα, γιά νά μήν μεταφερθοῦν 
στά χαρέμια.

Ἡ σφαγή τῶν 1241 ἀνδρῶν σταμάτησε μέ 
τρόπο θαυμαστό καί ὑπερφυσικό. Ἕνας ἀπό 
τούς ἀποκεφαλισθέντες, ὁ ράπτης Νικόλαος 
Κοκκοβίτης, ἀπό τό χωριό Πολυδένδρι, 
περπάτησε ἐπί ἀρκετά λεπτά ὡς σῶμα 
ἀκέφαλο! Τά γεγονότα τῆς Νάουσας 
διηγοῦνται πολλοί ξένοι ἱστορικοί, ὅπως 
ὁ Γάλλος Πουκεβίλ, πού συγκινήθηκε ἀπό 
τήν πίστη τῶν Νεομαρτύρων, ὁ Ἄγγλος 
Λήκ, ὁ Σερβο-αυστριακός Γκόπτεσβιτς κ.ἄ. 
Εἶναι ἐντυπωσιακό ὅτι οὐδείς Ναουσαῖος 
ἀλλαξοπίστησε. Κανείς δέν λύγισε. Ὅλοι 
ὁμολόγησαν Χριστόν Ἀναστάντα ἐνώπιον 
τοῦ αἱμοσταγοῦς στρατηγοῦ-δικαστῆ. Ὁ 
Ἀμποῦ Λουμπούτ (σημαίνει ροπαλοφόρος) 
κατέστειλε προσωρινά τήν ἐξέγερση, ἀλλά 
δέν κατέστειλε τό ἑλληνορθόδοξο φρόνημα 
τῶν Ναουσαίων. Ἡ πίστη τους καί ἡ θυσία 
τους συγκλονίζουν, διδάσκουν καί ἀφήνουν 
ἱερή παρακαταθήκη γιά τίς νεώτερες γενιές.

Στό ἐπετειακό μετάλλιο μέ μορφές Ἁγίων  
Νεομαρτύρων, τό ὁποῖο φιλοτέχνησε ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐφέτος, γιά νά 

Ὁ αἱμοσταγής Ἀμποῦ Λουμπούτ ὁδήγησε 
ὁ ἴδιος τά πολυάριθμα στρατεύματά 
του στή Νάουσα καί τήν πολιόρκησε. 
Διεξήχθησαν σκληρές μάχες. Ὁ Πύργος 
τοῦ Ζαφειράκη κράτησε ἐπί ἡμέρες, ἀλλά 
τελικά ὁ Ναουσαῖος ἥρωας σκοτώθηκε μαζί 
μέ ἕναν ἀπό τούς γιούς τοῦ Καρατάσου. 
Τήν Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου ὁ 
στρατός τοῦ Ἀμποῦ Λουμπούτ εἰσέβαλε 
μέ ἐκδικητική διάθεση στή Νάουσα καί 
περί τά μέσα Μαΐου 1822 ἡ Ἐπανάσταση 
εἶχε κατασταλεῖ. 

Γιά μία ἀκόμη φορά ἡ Μακεδονία 
ἀπεδείχθη Ἑλλάδος πρόφραγμα, ὅπως τήν 
χαρακτήρισε ὁ Πολύβιος. Ἐπί 15 μῆνες οἱ 
Βόρειοι Ἕλληνες ἀπασχολοῦσαν τό μεγάλο 
Ὀθωμανικό στράτευμα πού εἶχε ἕδρα τή 
Θεσσαλονίκη καί ἔτσι ἔδωσαν μεγαλύτερη 
ἄνεση κινήσεων στούς Ρουμελιῶτες καί 
στούς Πελοποννησίους. Ὁ Βεροιώτης 
Καρατᾶσος καί ὁ Γᾶτσος, ἀπό τήν περιοχή 
τῆς Ἀριδαίας, κατέβηκαν στή Νότιο 
Ἑλλάδα καί ἕνωσαν τίς δυνάμεις τους μέ 
τούς ἐκεῖ ἀγωνιζόμένους Ἕλληνες. Ὅταν 
ἀποβιβάσθηκε ὁ Ἰμπραήμ στή Μεσσηνία 
τό 1825, οἱ Μακεδόνες τοῦ Καρατάσου 
ἔσπευσαν νά τόν ἀντιμετωπίσουν στόν 
Σχοινόλακκα.

Τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ τοῦ 1822 ὁ 
Ἀμποῦ Λουμπούτ πέρασε ἀπό ὑποτυπώδη 
δίκη τούς 1241 ἄνδρες τῆς Νάουσας πού 
ἦταν ἄνω τῶν 15 ἐτῶν. Στήν περιοχή 
Κιόσκι, ὅπου σήμερα ὑπάρχει πάρκο, 
οἱ δήμιοι ἀποκεφάλισαν ὅλους τούς 
Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἀρνήθηκαν νά 
ἐξισλαμισθοῦν. Ἄν εἶχαν ἀλλαξοπιστήσει 
θά ἔσωζαν τή ζωή τους. Ἀλλά ἔμειναν 
ἀκλόνητοι στήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική 
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τῶν δυστυχεστάτων ἀδελφῶν μας, Χίων,  
Κασσανδρινῶν, Νιαουστινῶν καί ἄλλων, 
διά τά ὁποῖα ἀνατριχιάζετε βέβαια ὁσάκις 
τά συλλογίζεσθε. Εἴδατε μέ τά ἴδια σας 
τά ὀμμάτια τόν ἀπάνθρωπον τύραννον 
νά ξεσχίζῃ καί αὐτά τά ἔμβρυα εἰς τάς 
κοιλίας τῶν ἐγκύων» (Λυγνοῦ, Ἀρχεῖον τῆς 
Κοινότητος Ὕδρας, τόμος 8, σελίδα 432).

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ἀρκετοί ἀπό 
τούς Μακεδόνες ἀγωνιστές τοῦ 1822 ἦταν 
δίγλωσσοι ἤ ὀρθότερα μειξίγλωσσοι. 
Παράλληλα μέ τά ἑλληνικά μιλοῦσαν 
τό σλαβόφωνο ἤ τό βλαχόφωνο ἰδίωμα. 
Ἡ συνείδησή τους ἦταν ὀρθόδοξη καί 
ἑλληνική. Τήν ἑλληνική τους συνείδηση 
ἀπέδειξαν καί κατά τή διάρκεια τοῦ 
Μακεδονικού Ἀγῶνος στίς ἀρχές τοῦ 
20οῦ αἰῶνος, πού ἦταν ἡ συνέχεια τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Καί τοῦτο 
διότι ἡ Μακεδονία δέν περιελήφθη στά 
ὅρια τοῦ μικροῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους τοῦ 
1830. Ἐλευθερώθηκε μέ τούς Βαλκανικούς 
Πολέμους τοῦ 1912-13.

Ἄς μήν λησμονοῦμε τή συμμετοχή τῆς 
Μακεδονίας στήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση 
τοῦ 1821!

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, 
Μαρτίου 2021

τιμήσει τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική 
Ἐπανάσταση, περιλαμβάνεται καί ἡ μορφή 
τῆς Ἁγίας Μαρίας Καρατάσαινας, τῆς 
ἀρχόντισσας ἀπό τή Βέροια.

Στόν βίο τοῦ Ὁσίου Ἱλαρίωνος τοῦ νέου, 
τοῦ Γεωργιανοῦ, πού ἐξεδόθη ἀπό τή Νέα 
Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, διαβάζουμε 
κάτι ἐντυπωσιακό: Ὅτι ὁ ἀπάνθρωπος 
Ἀμποῦ Λουμπούτ, ὁ καταστροφεύς τῆς 
Χαλκιδικῆς καί τῆς Νάουσας, κατήγετο 
ἀπό τήν Ἀμπχαζία τοῦ Καυκάσου καί 
ἦταν γιός Ὀρθοδόξου ἱερέως. Σέ μικρή 
ἡλικία πουλήθηκε στούς Τούρκους καί 
κατηχήθηκε στό Ἰσλάμ. Ἐπαληθεύεται, 
λοιπόν, ἡ διαπίστωση ὅτι στά χρόνια ἐκεῖνα 
ὅποιος χανόταν γιά τήν Ὀρθοδοξία γινόταν 
ἐχθρός τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὁ ἐξισλαμισμένος 
τούρκευε καί μετετρέπετο σέ φανατικό 
διώκτη τῶν πρώην ὁμοθρήσκων του.

Τόν χαλασμό τῆς Νάουσας (λεγόταν καί 
Νιάουστα) ἀνέφερε μέ μελανά χρώματα  
ὁ Δημήτριος Ὑψηλάντης σέ ὁμιλία του 
πρός τούς κατοίκους τῆς Ὕδρας στίς 21 
Αὐγούστου 1822. Τόνισε μεταξύ ἄλλων: 
«Γνωρίζετε ὅτι μήτε πλοῦτος, μήτε 
κτήματα μήτε ὑπάρχοντα δέν ἐξισοῦνται 
μέ τήν ἐλευθερίαν, μέ τή ζωήν τῶν 
γυναικῶν καί τῶν παιδιῶν σας. Ἔχετε 
πρό ὀφθαλμῶν τά θλιβερά παραδείγματα 
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