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* * *
Τήν ψυχωφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν καί προσκυνήσαντες τά Πάθη 

καί τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου, ἰδού καθιστάμεθα σήμερον κοινωνοί τῆς ἐνδόξου 
Αὐτοῦ Ἀναστάσεως, λαμπρυνόμενοι τῇ πανηγύρει καί ἀναβοῶντες ἐν χαρᾷ ἀνε-
κλαλήτῳ τό κοσμοσωτήριον ἄγγελμα «Χριστός Ἀνέστη»!

Ὅ,τι πιστεύομεν, ὅ,τι ἀγαπῶμεν, ὅ,τι ἐλπίζομεν ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι συνδέεται 
μέ τό Πάσχα, ἀπό αὐτό ἀντλεῖ τήν ζωτικότητά του, ἀπό αὐτό ἑρμηνεύεται καί 
νοηματοδοτεῖται. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀπάντησις τῆς Θείας ἀγάπης 
εἰς τήν ἀγωνίαν καί τήν προσδοκίαν τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί εἰς τήν «ἀποκαρα-
δοκίαν» τῆς συστεναζούσης κτίσεως. Ἐν αὐτῇ ἀπεκαλύφθη τό νόημα τοῦ «ποιή-
σωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ᾿ ὁμοίωσιν»1 καί τοῦ «καί εἶδεν ὁ 
Θεός τά πάντα, ὅσα ἐποίησεν, καί ἰδού καλά λίαν»2.

1. Γεν. α΄ 26.
2. Γεν. α΄ 31.
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Ὁ Χριστός εἶναι «τό Πάσχα ἡμῶν»3, «ἡ ἀνάστασις πάντων». Ἐάν ἡ πτῶσις 
ὑπῆρξεν ἀναστολή τῆς πορείας τοῦ ἀνθρώπου πρός τό «καθ᾿ ὁμοίωσιν», ἐν Χριστῷ 
ἀναστάντι ἀνοίγεται πάλιν εἰς τόν «ἠγαπημένον τοῦ Θεοῦ» ἡ ὁδός τῆς κατά χάριν 
θεώσεως. Συντελεῖται τό «μέγα θαῦμα», τό ὁποῖον ἰᾶται τό «μέγα τραῦμα», τόν 
ἄνθρωπον. Εἰς τήν ἐμβληματικήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως ἐν τῇ Μονῇ τῆς Χώρας, 
ἀτενίζομεν τόν κατελθόντα «μέχρις ᾍδου ταμείων» Κύριον τῆς δόξης καί καθελό-
ντα θανάτου τό κράτος, νά ἀναδύηται ζωηφόρος ἐκ τοῦ τάφου, συνανιστῶν τούς 
γενάρχας τῆς ἀνθρωπότητος, καί ἐν αὐτοῖς ἅπαν τό ἀνθρώπινον γένος, ἀπ᾿ ἀρχῆς 
καί μέχρι τῶν ἐσχάτων, ὡς ἐλευθερωτής ἡμῶν ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου.

Ἐν τῇ Ἀναστάσει φανεροῦται ἡ ἐν Χριστῷ ζωή ὡς ἀπελευθέρωσις καί ἐλευθερία. 
«Τῇ ἐλευθερίᾳ ... Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσε»4. Τό περιεχόμενον, τό «ἦθος» αὐτῆς 
τῆς ἐλευθερίας, ἡ ὁποία πρέπει νά βιωθῇ ἐνταῦθα χριστοπρεπῶς, πρίν τελειωθῇ 
ἐν τῇ ἐπουρανίῳ Βασιλείᾳ, εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ βιωματική πεμπτουσία τῆς «καινῆς 
κτίσεως». «Ὑμεῖς γάρ ἐπ᾿ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί· μόνον μή τήν ἐλευθερίαν 
εἰς ἀφορμήν τῇ σαρκί, ἀλλά διά τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις»5. Ἡ ἐλευθερία τοῦ 
πιστοῦ, τεθεμελιωμένη εἰς τόν Σταυρόν καί τήν Ἀνάστασιν τοῦ Σωτῆρος, εἶναι 
πορεία πρός τά ἄνω καί πρός τόν ἀδελφόν, εἶναι «πίστις δι᾿ ἀγάπης ἐνεργουμένη»6. 
Εἶναι ἔξοδος ἀπό τήν «Αἴγυπτον τῆς δουλείας» καί τῶν ποικίλων ἀλλοτριώσεων, 
χριστοδώρητος ὑπέρβασις τῆς ἐσωστρεφοῦς καί συρρικνωμένης ὑπάρξεως, ἐλπίς 
αἰωνιότητος, ἡ ὁποία ἐξανθρωπίζει τόν ἄνθρωπον.

Ἑορτάζοντες τό Πάσχα, ὁμολογοῦμεν ἐν Ἐκκλησίᾳ, ὅτι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ «ἔχει 
ἤδη ἐγκαθιδρυθῆ, ἀλλά δέν ἔχει ἀκόμη ὁλοκληρωθῆ»7. Ἐν τῷ φωτί τῆς Ἀναστάσεως, 
τά ἐγκόσμια πράγματα ἀποκτοῦν νέον νόημα, ἐφ᾿ ὅσον εἶναι ἤδη μεταμορφωμένα 
καί μεταμορφούμενα. Τίποτε δέν εἶναι ἁπλῶς «δεδομένον». Τά πάντα εὑρίσκονται 
ἐν κινήσει πρός τήν ἐσχατολογικήν τελείωσίν των. Αὐτή ἡ «ἀκράτητος φορά» πρός 
τήν Βασιλείαν, ἡ ὁποία βιοῦται κατ᾿ ἐξοχήν ἐν τῇ εὐχαριστιακῇ συνάξει, προφυλάσ-
σει τόν λαόν τοῦ Θεοῦ ἀφ᾿ ἑνός μέν ἀπό τήν ἀδιαφορίαν διά τήν ἱστορίαν καί τήν 
παρουσίαν τοῦ κακοῦ ἐν αὐτῇ, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ ἀπό τήν λήθην τοῦ Κυριακοῦ λόγου 
«ἡ βασιλεία ἡ ἐμή οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου»8, τῆς διαφορᾶς δηλονότι μεταξύ 
τοῦ «ἤδη» καί τοῦ «ὄχι ἀκόμη» τῆς ἐλεύσεως τῆς Βασιλείας, συμφώνως καί πρός τό 
θεολογικώτατον «Ὁ Βασιλεύς ἦλθεν, ὁ Κύριος Ἰησοῦς, καί ἡ Βασιλεία του θά ἔλθῃ»9.

Κύριον γνώρισμα τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας τοῦ πιστοῦ εἶναι ὁ ἀσίγαστος ἀνα-

3. Α΄ Κορ. ε΄ 7.
4. Γαλ. ε΄ 1.
5. Γαλ. ε΄ 13.
6. Γαλ. ε΄ 6.
7. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, Ἁγία Γραφή, Ἐκκλησία, Παράδοσις, μτφρ. Δ. Τσάμη, ἐκδ. Πουρναρᾶ, 
Θεσσαλονίκη 1976, σ. 37.
8. Ἰωάν. ιη΄ 36.
9. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, ὅ.π., σ. 99.
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στάσιμος παλμός, ἡ ἐγρήγορσις καί ὁ δυναμισμός της. Ὁ χαρακτήρ αὐτῆς ὡς δώρου 
τῆς χάριτος ὄχι μόνον δέν περιορίζει, ἀλλά ἀναδεικνύει τήν ἰδικήν μας συγκατάθεσιν 
εἰς τήν δωρεάν, καί ἐνδυναμώνει τήν πορείαν μας καί τήν ἀναστροφήν μας ἐν τῇ 
νέᾳ ἐλευθερίᾳ, ἡ ὁποία ἐμπερικλείει καί τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἀλλοτριωθείσης 
σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν κτίσιν. Ὁ ἐν Χριστῷ ἐλεύθερος δέν ἐγκλωβίζεται 
εἰς «γήϊνα ἀπόλυτα», ὡς «οἱ λοιποί, οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα»10. Ἡ ἐλπίς ἡμῶν εἶναι ὁ 
Χριστός, ἡ ἐν Αὐτῷ ὡλοκληρωμένη ὕπαρξις, ἡ λαμπρότης καί ἡ φωτοχυσία τῆς 
αἰωνιότητος. Τά βιολογικά ὅρια τῆς ζωῆς δέν ὁρίζουν τήν ἀλήθειάν της. Ὁ θάνατος 
δέν εἶναι τό τέλος τῆς ὑπάρξεώς μας. «Μηδείς φοβείσθω θάνατον∙ ἠλευθέρωσε γάρ 
ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος. Ἔσβεσεν αὐτόν ὑπ᾿ αὐτοῦ κατεχόμενος. Ἐσκύλευσε τόν 
ᾍδην ὁ κατελθών εἰς τόν ᾍδην»11. Ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία εἶναι ἡ «ἄλλη πλᾶσις»12 
τοῦ ἀνθρώπου, πρόγευσις καί προτύπωσις τῆς πληρώσεως καί τῆς πληρότητος τῆς 
Θείας Οἰκονομίας ἐν τῷ «νῦν καί ἀεί» τῆς ἐσχάτης ἡμέρας, ὅτε οἱ «εὐλογημένοι τοῦ 
Πατρός» θά ζοῦν πρόσωπον πρός πρόσωπον μετά τοῦ Χριστοῦ, «ὁρῶντες αὐτόν καί 
ὁρώμενοι καί ἄληκτον τήν ἀπ᾿ αὐτοῦ εὐφροσύνην καρπούμενοι»13.

Τό Ἅγιον Πάσχα δέν εἶναι ἁπλῶς μία θρησκευτική ἑορτή, ἔστω καί ἡ μεγίστη 
δι᾿ ἡμᾶς τούς Ὀρθοδόξους. Κάθε Θεία Λειτουργία, κάθε προσευχή καί δέησις τῶν 
πιστῶν, κάθε ἑορτή καί μνήμη Ἁγίων καί Μαρτύρων, ἡ τιμή τῶν ἱερῶν Εἰκόνων, ἡ 
«περισσεία τῆς χαρᾶς» τῶν Χριστιανῶν (Β´ Κορ. η´ 2), κάθε πρᾶξις θυσιαστικῆς 
ἀγάπης καί ἀδελφοσύνης, ἡ ὑπομονή ἐν ταῖς θλίψεσιν, ἡ οὐ καταισχύνουσα ἐλπίς 
τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, εἶναι πανήγυρις ἐλευθερίας, ἐκπέμπουν πασχάλιον φῶς καί 
ἀναδίδουν τό ἄρωμα τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, δοξάζοντες τόν πατήσαντα θανάτῳ τόν θάνατον Σωτῆρα 
τοῦ κόσμου, ἀπευθύνομεν πρός πάντας ὑμᾶς, τούς ἐν ἁπάσῃ τῇ Δεσποτείᾳ Κυρίου 
τιμιωτάτους ἀδελφούς καί τά προσφιλέστατα τέκνα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἑόρ-
τιον ἀσπασμόν, εὐλογοῦντες μαζί σας γηθοσύνως, ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ, 
Χριστόν εἰς τούς αἰῶνας.

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ͵βκα´

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 
διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα

εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

10. Α΄ Θεσ. δ΄ 13.
11. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Λόγος Κατηχητήριος εἰς τήν ἁγίαν καί λαμπροφόρον ἡμέραν τῆς 
ἐνδόξου καί σωτηριώδους Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν Ἀναστάσεως.
12. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου,Ἔπη ἠθικά, ΒΕΠΕΣ 61, σ. 227.
13. Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, Δ΄, 27 (100), Κείμενον, 
μετάφρασις, σχόλια Ν. Ματσούκα, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 452.
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Παναγιώτατε,
Εὐχαριστῶ θερμά, γιά τή φιλοξενία στήν Ἱερά Μητρόπολη Θεσσα-

λονίκης, στήν ἐμβληματική χρονιά τοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς 200ῆς Ἐθνικῆς 
Ἐπετείου μας.

Μιά ἐπίσκεψη ἰδιαίτερης σημασίας, ἐξαιτίας τοῦ σημαντικοῦ ρόλου, 
πού διαδραμάτισε ἡ Ἐκκλησία, τόσο στά προεπαναστατικά χρόνια, ὅσο 
καί στήν περίοδο τῆς Ἐπανάστασης.

Ἔργο σπουδαῖο, πού συνεχίστηκε σέ ὅλη τή διάρκεια τῶν δύο αἰώ-
νων τοῦ σύγχρονου Ἑλληνικοῦ Κράτους, μέσα ἀπό τήν πνευματική καί 
φιλανθρωπική προσφορά της.

Μέ τήν ἐλπίδα, πού μᾶς δίνει τό Ἅγιο Φῶς τῆς Ἀνάστασης, γιά νά 
ἑορτάσουμε τήν Ἐθνική μας Ἐπέτειο, τιμώντας τό παρελθόν καί κάνοντας 
βήματα πρός τό μέλλον, εὔχομαι καλή δύναμη καί δημιουργική συνέχεια 
στό ἔργο Σας.

Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες, γιά τήν εἰκόνα καί γιά τίς ἐκδόσεις, πού μοῦ 
προσφέρατε.

Μέ ἐκτίμηση καί φιλία, 
Γιάννα Ἀγγελοπούλου-Δασκαλάκη 

Πρόεδρος Ἐπιτροπῆς «Ἑλλάδα 2021»
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Πρός τόν ἱερό κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό 
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Ἀγαπητοί μου, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

Στήν κορωνίδα τοῦ ἑορτολογικοῦ κύκλου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη σίας 
μας ἡ Λαμπροφόρος Πασχαλινή Πανήγυρις καταυγάζει τίς ψυχές τῶν Χρι-
στιανῶν μέ τό ἀνέσπερο Φῶς, πού ἀνέτειλε ἀπό τό κενό Μνη μεῖο. Ἐμπρός 
στόν Πανάγιο Τάφο ἔφθασαν ἀπό εὐλάβεια, πίστη καί ἀφο σί ωση πρός τόν 
Ἰησοῦ Χριστό οἱ τρεῖς Μυροφόρες γυναῖκες. Ὅπως δέ σημειώνει ὁ ἱερός 
Εὐαγγελιστής στό ἀναγινωσκόμενο κατά τήν τελετή τῆς Ἀναστάσεως Εὐαγ-
γέλιο, ἀπό τήν θέα τοῦ κενοῦ Μνημείου καί ἀπό τό ἄκουσμα τοῦ ἀγγελικοῦ 
ἀγγέλματος «εἶχεν αὐτάς τρόμος καί ἔκστα σις»1. Τήν ἴδια ψυχική ἐμπειρία 
εἶχαν καί οἱ Ἀπόστολοι, μετά τίς ἀλλε πάλληλες ἐμφανίσεις τοῦ Ἀναστάντος 
Χριστοῦ.

Ἡ ἐντός τῆς Ἐκκλησίας μέθεξη, ἡ συμμετοχή στήν Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος 
Χριστοῦ καταργεῖ τόν τρόμο, μέ τήν ἔννοια πού ὁ κόσμος τόν κατανοεῖ. Καλ-
λιεργεῖ στούς χριστιανούς τόν ἱερό φόβο, δηλαδή τήν βαθειά εὐσέβεια καί τήν 
πίστη ἐνώπιον τῆς κρίσεως τοῦ Παντοκράτορος Θεοῦ, καί τούς κατευθύνει 
σταθερά στή βεβαί α ἐλπίδα τῆς προσωπικῆς τους ἀναστάσεως.

Δυστυχῶς, ὁ φόβος τῶν ἀνθρώπων στά περί Θεοῦ ἱερά γεγονότα ἐπισκιά-
ζεται, στίς ἡμέρες μας, ἀπό τόν φόβο ἀπέναντι στήν ἐνσκήψασα παν δη μία, 
ἡ ὁποία συνταράσσει ἐπί ἕνα καί πλέον ἔτος ὁλόκληρο τόν κόσμο, ἀλλά καί 

1. Μάρκ. ιστ´ 8.

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
ἀριθμ. πρωτ.: 241 2 ΜΑΪΟΥ 2021

ΠΑ ΣΧ Α ΛΙΟΣ  ΕΓΚΥΚ ΛΙΟΣ

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Α ΝΘΙ ΜΟΣ
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ἀπέναντι στίς ὁποιεσδήποτε δυσχερεῖς καταστάσεις πού καθημερινά πλη-
ροφορούμεθα. Ἀπό τά μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας  συνεχῶς μεταδίδονται 
πληροφορίες δυσάρεστες, περί καταστροφικῶν φυσικῶν φαινομένων, περί 
πολέμων κατά τόπους, περί τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν καί ἐπεισοδίων ἐξ αἰτίας 
θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ, πείνας, φτώχειας, προσφυγικοῦ προβλήματος, περί 
ἀνιάτων ἀσθενειῶν καί  ψυχο λογικῶν καταπιέσεων καί λοιπῶν παρομοίων 
ἀνεπιθυμήτων κατα στά σεων.

Ἐν μέσῳ αὐτῆς τῆς πραγματικότητος, ὅπου φαίνεται νά κατισχύουν οἱ 
«κοσμοκράτωρες τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου»2, ἐμεῖς οἱ Ὀρθό δοξοι 
χριστιανοί καλούμεθα νά δώσωμε τήν μαρτυρία τοῦ Ἀναστά ντος Χριστοῦ, 
ὁ ὁποῖος μᾶς ἐκήρυξε. «ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε, ἀλλά θαρσεῖτε, ἐγώ 
νενίκηκα τόν κόσμον»3.

Διότι, τό Πάσχα δέν εἶναι διά τούς Ὀρθοδόξους πιστούς μία στιγμι αία 
ἀπόδραση ἀπό τήν στυγνή πραγματικότητα τοῦ κακοῦ ἐν τῷ κόσμῳ, εἶναι 
ἡ ἀκλόνητη βεβαιότητα ὅτι ὁ θανάτῳ θάνατον πατήσας καί ἀναστάς ἐκ 
νεκρῶν Χριστός εἶναι μεθ’ ἡμῶν «πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντε λείας 
τοῦ αἰῶνος»4.

Ὁ ἔσχατος ἐχθρός, ὁ θάνατος, ἡ λύπη, ἡ φθορά, ἡ δοκιμασία, σκυλεύονται 
καί καταργοῦνται ὑπό τοῦ Νικητοῦ Θεανθρώπου Κυρίου. Καί τό κήρυγμα 
τῆς Ἐκκλησίας, μᾶς διδάσκει ἀπό τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως: Ὁ Λόγος ὁ 
Εὐαγγελικός, μέ στέφανον ἐπί τῆς κεφαλῆς «ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ»5.

Ἔτσι ἐβίωσαν τό Μέγιστο αὐτό γεγονός οἱ Μυροφόρες γυναῖκες καί οἱ 
μαθητές τοῦ Κυρίου. Καί ἔτσι ὁ τρόμος ἔγινε δέος ἱερό, ὁ φόβος χαρά καί 
ἡ Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος γι’ αὐτούς μόνιμο βίωμα, λυτρωτικό κήρυγ μα, 
ἀναλλοίωτο φρόνημα, ζωή αἰώνιος.

Ἀδελφοί μου,
Ἀσθμαίνομε δυσάρεστα στή διαπίστωση τῆς ἀῤῥώστιας καί στό ἄκουσμα 

τοῦ θανάτου. Φοβούμεθα καί γιά τίς οἰκονομικές συνέπειες τῆς πανδημίας. 
Ἀγωνιοῦμε γιά τήν παλινδρόμηση τῆς φτώχειας, τῆς πείνας, τῆς δυστυχίας. 
Φρίττομε ἐνώπιον τοῦ φαινομένου τῆς παράφρονος βίας. Φοβούμεθα ὅλοι 
τόν πόλεμο. Καί δικαίως μέχρις ἑνός σημείου.

Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας μέ πίστη καί συνέπεια ἐπιζητοῦν 
σταθερά τήν εἰρήνη, τήν ἀγάπη καί τήν δικαιοσύνη. Ὁ δρόμος τῆς ζωῆς μας 

2. Ἐφεσ. στ´ 12.
3. Ἰωάν. ιστ´ 33.
4. Ματθ. κη´ 20.
5. Ἀποκ. στ´ 2.
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εἶναι δύσβα τος καί ἀνηφορικός. Ἀλλά πρέπει νά τόν διαβοῦμε καί νά φθάσωμε 
νικητές στήν κορυφή τῶν ἀνθρωπίνων καί ἱερῶν ἐπιδιώξεων, πού εἶναι ἡ ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ σωτηρία τῶν ψυχῶν μας.

Ὁ σκοπός τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἑορτῶν καί τῶν πανηγύρεων εἶναι ἡ μυστα-
γωγική ἐπανάληψη καί ἡ βίωση τῶν ὑπερφυῶν γεγονότων τῆς πίστεως στίς 
καρδιές μας, ἡ προσωπική ἑνός ἑκάστου συμμετοχή σέ ὅσα στήν Ἐκκλησία 
καί ἐπί τοῦ θείου Θυσιαστηρίου τελοῦνται, ἡ διάπλατη ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 
ἀγάπη μας πρός ὅλους, ἡ πνευματική εὐφροσύνη καί ἡ ἀγαλλίαση τῶν ψυχῶν, 
ἡ λάμψη τοῦ ἀκτίστου φωτός στίς ὄψεις καί ὁ ἑόρτιος ὕμνος στά χείλη «Χρι-
στός Ἀνέστη...», ὅλα ὅσα μεταπλάττουν τόν ἐγκόσμιο φόβο σέ θεῖο φόβο 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί τήν πρόσκαιρη ἔκστα ση σέ ἔμπρακτο χριστιανικό βίο.

Ἄς μήν ἀπελπιζόμεθα λοιπόν. Ἐπάνω ἀπό τούς ἀνθρώπους καί τίς περι-
στάσεις εἶναι ὁ εὐεργέτης Θεός. Ἐπάνω ἀπό τά σχέδια καί τίς ἰδιοτέ λειες τῶν 
ἰσχυρῶν εἶναι ἡ πρόνοια καί ἡ παντοδυναμία τοῦ Ἰησοῦ Χρι στοῦ. Ἄς  πράξωμε 
ὁ καθένας τό καθῆκον του γιά τήν Ἐκκλησία, γιά τήν πατρίδα καί γιά τήν 
κοινωνία μας. Μέ κύρια πνευματικά ὅπλα τήν μετάνοιά μας, τήν προσευχή 
μας καί τήν ἀγάπη μας πρός ὅλους, θά τύχωμε τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ καί στήν 
παροῦσα ζωή καί θά κληρονομή σωμε τόν Παράδεισο. 

Ἰδιαιτέρως ἐφέτος παρακαλῶ, ἅπαντες νά προσευχηθοῦμε ἐντο νώτερα γιά 
τούς ἰατρούς, κάθε εἰδικότητος, τούς νοσηλευτές καί ὅλους τούς ἐργαζομέ-
νους στά θερα πευ τήρια τῆς Χώρας μας, καθώς καί ὅλους τούς συντελοῦντες 
στά θέματα τῆς ἀσφαλείας καί τῆς ὑγιεινῆς. 

Σᾶς εὔχομαι χαρούμενο καί εὐφρόσυνο τό Πάσχα Κυρίου. Ἀπ’ ἄκρου ἕως 
ἄκρου τῆς Πατρίδος μας καί στούς Ἕλληνες ἀδελφούς μας τοῦ Ἐξωτερικοῦ 
ἀπευθύνω εὐχές καί τόν παγχριστιανικό χαιρετισμό «Χριστός Ἀνέστη».

Χαίρετε καί καταρτίζεσθε ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι. Ἔτη πολλά.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
† Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
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Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης 
Ἀνθίμου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ1

Πέραν αὐτῶν, ὁ Κυβερνήτης Καποδίστριας ἔθεσε τίς βά-
σεις γιά τήν Διοικητική συγκρότηση τῆς Ἐκκλησίας μέ τίς 
Μητροπόλεις, τίς Ἐνορίες καί τίς ἱερές Μονές τῆς μέχρι τότε 
ἀπελευθερωμένης Πατρίδος. Ὁ ἴδιος δέ ἐμερίμνησε γιά τήν 
ἀνανέωση τῶν δεσμῶν καί τήν συνεργασία τῶν Μητροπολιτῶν 
μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μας στήν Κωνσταντινούπολη.

Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, πολιτικός ἡγέτης, κοινωνικός 
ἐργάτης, εὐφυής διπλωμάτης, δημιουργικός ἐμπνευστής, κα-
θοδηγητικός παράγων, ὁραματιστής μεγάλων προσπαθειῶν, 
συνειδητός Χριστιανός καί Ἕλληνας πολίτης, ἔζησε σέ μιά 
ταραγμένη ἐποχή πολέμων, συγκρούσεων καί διπλωματικῶν 
ἀντιπαραθέσεων. Καί μέσα ἀπό αὐτή τήν θάλασσα τῶν ἀγώνων 
καί τῶν ἀγωνιῶν, τῶν τρικυμιῶν καί τῶν ἀνέμων, ἐπεβεβαίωσε 
τήν ἀριστοκρατική του καταγωγή, τήν ἀνιδιοτέλειά του γιά τά 
ὑλικά κέρδη, τήν καλλιέργεια τῶν πνευματικῶν του χαρισμά-
των, τήν ἑλληνορθόδοξη συνείδησή του καί τό μεγαλεῖο τῆς 
φιλοπατρίας του, ὅταν προετίμησε μάλιστα τόν σαθρό θῶκο 
ἑνός καθῃμαγμένου κρατιδίου, ὅπως ἦτο ἡ Ἑλλάς, ἔναντι τοῦ 
ὑπουργικοῦ μεγαλείου στή μεγαλύτερη χώρα καί δύναμη τῆς 
ἐποχῆς, τήν ̔Ρωσία, ἤ σέ διακεκριμένη θέση μιᾶς ἀπό τίς χῶρες 
τῆς Εὐρώπης. Ὁ Καποδίστριας ἔβαλε τά πρῶτα θεμέλια καί 
ἔκτισε τούς δοκούς στηρίξεως τοῦ ῥημαγμένου ἀπό τήν σκλαβιά 
400 χρόνων νέου Ἑλληνικοῦ Κράτους καί τό ξεπέρασμα μέσα 
ἀπό τά μαῦρα σύννεφα τῶν ἐνδοφυλιακῶν συγκρούσεων, τῶν 
ἡρωϊκῶν κατά τά ἄλλα, Ἑλλήνων προγόνων μας.

συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο τεῦχος

1. Ὁμιλία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης 
κ. Ἀνθίμου, πού πραγματοποιήθηκε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Γεωργίου Ναυπλίου, τήν 1-6-2014.
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Αὐτά δέν τά γράφουμε μόνον ἐμεῖς οἱ 
Ἕλληνες γιά τόν ἥρωά μας. Ἀκούσατε, π.χ.:
Τόν Μάϊον τοῦ 1824, ὁ Καποδίστριας μετέβη 

στό Παρίσι. Ὁ Γάλλος συγγραφεύς Βιλλεμαίν, ὁ ὁποῖος εἶχε 
τήν εὐκαιρία νά τόν συναντήσῃ σέ μιά ἀπό τίς πολυσύχναστες 
κοσμικές αἴθουσες τῆς ἐποχῆς, ἐξέφρασε βραδύτερον στό βι-
βλίο του «Ἀναμνήσεις» τόν ἐνθουσιασμό του γιά τόν Ἕλληνα 
διπλωμάτη· «Ἄν ὑπάρχῃ εἰς τόν κόσμον εὐγένεια καταγωγῆς 
ἐσφραγισμένης ἀπό τήν λεπτότητα τῆς φυσιογνωμίας, τήν 
εὐφυᾶ καθαρότητα τοῦ βλέμματος, τήν ἐπίχαριν λεπτότητα 
τῶν τρόπων, τήν αὐτόματον κομψότητα τοῦ λόγου ἐν πάσῃ 
γλώσσῃ, οὐδείς περισσότερον φύσει εὐπατρίδης ἀπό τόν κό-
μητα Καποδίστριαν τῆς Κερκύρας. Ἦτο φιλόσοφος, ἀγαπῶν 
περιπαθῶς τάς τέχνας, λόγιος πλήρης καλαισθησίας καί ψυχῆς, 
ὁμιλῶν εὐγλώττως περί τῆς ἀρχαίας λογοτεχνίας, ὅπου ἐπα-
νεύρισκε τήν πατρίδα του, τήν τόσῳ ἀτυχῆ πατρίδα του, τήν 
ὁποίαν ἐπί μακρόν ἤλπισε νά ὑπηρετήσῃ προσκολλημένος εἰς 
τήν αὐλήν τῆς ῾Ρωσίας».

Ὁ Καποδίστριας ἐγνώρισε, ἐκτός ἀπό τίς θλίψεις γιά ὅσα 
προσπαθοῦσε γιά τήν Πατρίδα, καί κάποιες χαρές γιά τίς ἐπι-
τυχίες του. Ἡ πρώτη ἦταν ὅταν ἔγινε ὑπουργός ἐξωτερικῶν τῆς 
῾Ρωσίας. Ἡ δεύτερη ὅταν ἡ Ἐθνική Ἐθνοσυνέλευση τόν ἐξέλεξε 
Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος. Ἡ τρίτη ὅταν ὁ πρίγκηπας Λεοπόλδος 
δέν ἀπεδέχθη τήν ἐκλογή του ὡς βασιλέως τῆς Ἑλλάδος, καί 
ἡ τετάρτη ὅταν ἔμαθε τήν ἧττα τῆς Τουρκίας στή Ναυμαχία 
τοῦ Ναυαρίνου. Ὁ Λεοπόλδος παραιτηθείς ἀπό τήν ἐκλογή 
του ὡς βασιλέως τῆς Ἑλλάδος, ἐξελέγη βασιλεύς τοῦ Βελγίου 
τό 1831. Τήν 6η Ἰανουαρίου 1828, ὁ Κυβερνήτης Καποδίστριας 
ἔφθασε μέ ἀγγλικό πολεμικό πλοῖο στό Ναύπλιο καί τήν 9η 
τοῦ αὐτοῦ μηνός στήν Αἴγινα, ἕδρα τῆς Κυβερνήσεως.

Ὁ πρῶτος Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος, ἕνας ἀγωνιστής σέ 
παγκόσμιο ἐπίπεδο γιά νά ἀναστήσῃ τήν πατρίδα 

του, ἀπό τῆς πρώτης στιγμῆς τῆς ἀναλήψεως 
τῶν καθηκόντων του ἔπραξε τά πάντα γιά νά 
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βοηθήσῃ ἄτομα καί σύνολα, νά συγκροτήσῃ 
ὑπηρεσίες καί θεσμούς, γιά νά διασφαλίσῃ 

τήν τάξη καί τήν νομιμότητα, ἐν μέσῳ πολλῶν 
δυσκολιῶν. Τά ταξείδια στίς εὐρωπαϊκές πόλεις ὠφέλησαν τούς 
Ἕλληνες. Παράδειγμα, ἡ πρώτη ἐπίσκεψή του στό Μόναχο, 
ὅπου ἐξασφάλισε οἰκοτροφεῖο γιά ὀρφανά Ἑλληνόπουλα καί 
ἕνα ποσό 300 χιλ. φράγκων γιά τό κενό ταμεῖο τῆς Χώρας 
του. Στή Μάλτα ἐπέτυχε τήν ἀπελευθέρωση 120 Ἑλλήνων 
Ναυτικῶν. Ἀπό τήν Ἀγκόνα εἰσήγαγε δωρεάν τίς προσφιλεῖς 
στούς Ἕλληνες πατάτες.

Ὄντως τιτάνιος ὁ ἀγῶνας του νά καταστείλῃ τήν ἀναρχία, 
νά διορθώσῃ τήν χαώδη κατάσταση, νά ἀποτρέψη τίς ληστεῖες, 
νά ἐπιβάλῃ τήν ὑπακοή στούς ψηφισθέντες νόμους. Ὁ νέος 
Κυβερνήτης ἐσχημάτισε στρατό, μέ μισθό καί τροφοδοσία, 
ἵδρυσε τήν Σχολή Εὐελπίδων, ἔπληξε τήν πειρατεία καί τήν 
ζωοκλοπή, ἐνεκαινίασε νέα ἀγροτική πολιτική, ὠργάνωσε 
ταχυδρομική ὑπηρεσία, ἔκτισε ὀρφανοτροφεῖο στήν Αἴγινα, 
μουσεῖο καί βιβλιοθήκη. Συνέστησε χρηματιστική τράπεζα μέ 
25 χιλ. τάλληρα δικά του, καί ἔκτισε ἕνα λοιμοκαθαρτήριο. Ὁ 
κατάλογος εἶναι ἀτελείωτος. Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ἀνέ-
στησε τήν ψυχοῤῥαγοῦσα Ἑλλάδα.

Ἀλλ᾽ αὐτό τό μέγα καί σωτήριο κατόρθωμα, ἀπαίτησε νά 
ἐπωμισθῇ ὁ Κυβερνήτης, ὅλες τίς ἐξουσίες καί τίς ἁρμοδιότητες 
στερῶντας τοῦ λαοῦ κάποιες ἐλευθερίες. Ἕλληνες, πού ἦσαν 
γνωστές προσωπικότητες, ἄλλοι γαλλόφιλοι, ἄλλοι ἀγγλόφιλοι, 
ἄλλοι ὑπερπατριῶτες καί ἄλλοι διανοούμενοι, ἀλλά διαμένο-
ντες στό Παρίσι, ὅπως ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς, ἀπέδιδαν στόν 
Καποδίστρια, ἰδιώματα ὁλοκληρωτικοῦ ἡγέτου, μέ σκληρή 
προπαγάνδα ἐναντίον του. Ὑπ᾽ αὐτό τό κλῖμα τήν πρωΐα τῆς 
27ης Σεπτεμβρίου 1931, ἐνῷ ὁ Κυβερνήτης Καποδίστριας με-
τέβαινε στόν ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος τοῦ Ναυπλίου 
γιά νά ἐκκλησιασθῇ καί νά κοινωνήσῃ, ἐδολοφονήθη κατά 

τόν γνωστό τρόπο. Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι 
ἕνας ἐκ τῶν φονέων ἐξετελέσθη ἐπί τόπου 
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ἀπό τόν ἐξεγερθέντα λαό. Ὁ πολυεύσπλαγ-
χνος Κύριος Ἰησοῦς ἔλαβε τήν ψυχή του στά 

ἅγια χέρια του καί τόν ἐνέταξε στήν αἰωνιότητα. 
Ἕνας φωταυγής ἀστέρας, ἐμπλουτισμένος ἀπό τό καθαρό 
φῶς τῶν χριστιανικῶν παραδόσεων, τῶν εὐαγγελικῶν ἀρετῶν, 
καί ἀπό τήν μέχρι θυσίας ἀγάπη του γιά τήν κοινή πατρίδα 
μας, τήν Ἑλλάδα, ἐνετάχθη στούς οὐρανούς.

Ὁ μεγάλος ἄνδρας, ὄχι μόνον τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀλλά ὁλο-
κλήρου τῆς Εὐρώπης, ὁ πολύκλαυστος Κυβερνήτης Ἰωάννης 
Καποδίστριας, δέν πρόλαβε νά τελειώσῃ τό ἔργο του γιά τήν 
πατρίδα μας. Ἀλλά ἄφησε παράδειγμα, τύπον καί ὑπογραμ-
μόν γιά τούς ἐπιγενομένους. Ἄς προσέξωμε τήν παλαιά διή-
γηση, ἀληθινή, ἀπό τήν Εὐρώπη. Οἱ συνεργάτες τοῦ γνωστοῦ 
Γραμματέως ἀνθέλληνα Αὐστριακοῦ Μέττερνιχ, προέτρεπαν 
ἐπιμόνως τόν προϊστάμενό τους νά ἐξουδετερώσῃ πάσῃ θυ-
σίᾳ, τόν Καποδίστρια, ἐπειδή ἐζήλευαν τίς ἐπιτυχίες του στήν 
Εὐρώπη καί στή διπλωματία. Καί ὁ Μέττερνιχ τούς ἀπήντησε: 
«Δέν εἶναι εὔκολο νά ἐξουδετερώσῃς ἕνα ἄνδρα τόσο τίμιον, 
σάν τόν Καποδίστρια».

Ἀπό τήν μελέτη μου γιά τόν Καποδίστρια, γιά μιά ἀκόμη 
φορά, τοῦτες τίς ἡμέρες, αἰσθάνθηκα τόν Καποδίστρια νά λέῃ 
σέ ὅλους μας σήμερα:

Ἕλληνες ἀδέλφια μου,
•  Ἀγαπήσατε τήν Ἑλλάδα μέσα ἀπό τήν ψυχή σας καί ὑπε-

ρασπισθῆτε αὐτή τήν ἔνδοξη πατρίδα μας. Τήν πατρίδα 
τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῶν Πολιτισμῶν.

•  Εἰρηνεύσατε μέ ὅλους τούς γείτονες λαούς, ἐφ᾽ ὅσον 
εἰρηνεύουν καί αὐτοί.

•  Στηριχθῆτε στήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη μας.
•  Ἐνστερνισθῆτε τά ἱερά καί τά ὅσια τοῦ Εὐαγγελίου καί 

τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως τῶν πατέρων μας.
•  Λατρεύσατε τόν Χριστόν ὡς σωτῆρα καί 

λυτρωτήν καί διατηρήσατε τήν ἑνότητά 
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σας, τήν ὁμόνοια καί τήν ὁμοψυχία, διότι 
ἔτσι σώζεται τό ἄπαρτο κάστρο μας, ἔναντι 
τῶν ἐχθρῶν μας.

•  Ἕλληνες ἀδελφοί ΜΗ ΛΗΣΜΟΝΗΤΕ, ὅτι σήμερα οἱ 
Σλαῦοι Σκοπιανοί ζητοῦν τήν Μακεδονία μας, οἱ Ἀλβανοί 
ἐθνικιστές καί ἄλλο τμῆμα τῆς Ἠπείρου μας μέχρι καί τήν 
Ἄρτα, οἱ Τοῦρκοι βυσσοδομοῦν γιά νά ἀποσπάσουν τήν 
Θράκη μας, τό ἐλάχιστο αὐτό τμῆμα πού μᾶς ἀπέμεινε, 
μέ διεθνῆ συνθήκη, ἀπό τήν ἀπέραντη θρακική ἑλλη-
νική Γῆ. Ἀεροπλάνα καί πολεμικά πλοῖα τῆς Τουρκίας 
παραβιάζουν τά δικαιώματά μας στή θάλασσα καί τόν 
ἀέρα τοῦ Αἰγαίου καί ἐποφθαλμιοῦν τό Καστελλόριζο 
καί τά ἄλλα μικρονήσια γιά τά ἄνομα συμφέροντά τους. 
Οἱ πολιτικοί μας ἡγέτες ὅλοι, καί οἱ ἔνοπλες δυνάμεις 
μας, ἐγγυῶνται τήν ἀσφάλειά μας, ἀρκεῖ νά εἴμεθα ὅλοι 
οἱ Ἕλληνες ἑνωμένοι καί δυνατοί, καί νά εἶναι εἰλικρινεῖς 
καί οἱ σύμμαχοί μας. Οἱ διχασμοί καί οἱ διαιρέσεις εἶναι 
καταστροφή. Ἡ ὁμόνοια καί ἡ ἑνότητα εἶναι εὐλογία 
καί νίκη.

Σεβασμιώτατοι, 
Ἐντιμότατοι παράγοντες τοῦ τόπου μας, 
Εὐλογημένε τοῦ Κυρίου λαέ,
Ἡ καλύτερη τιμή καί μνήμη ἀπό ὅλους μας πρός τόν μεγάλο 
Ἕλληνα ἡγέτη καί Κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια καί σέ 
ὅλους τούς πατριῶτες Ἕλληνες ἡγέτες πού θυσιάσθηκαν γιά 
τήν Πατρίδα μας, εἶναι νά παραμένωμε, ὡς Ἕλληνες πολῖτες 
καί ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἑνωμένοι, ἑδραῖοι καί δυνατοί, γιά 
τό καλό καί τήν δόξα τῆς Πατρίδος μας, τῆς Ἑλλάδος.

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!



Ἱερός Προσκυνηματικός Ναός Ἁγίου Κυρίλλου καί Μεθοδίου Θεσσαλονίκης.

Ἱερός Προσκυνηματικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου - Ροτόντα Θεσσαλονίκης.



Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Πανοράματος.

Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἁγίου Παντελεήμονος Πανοράματος.



Πανηγυρικό ἱερατικό συλλείτουργο 
στόν Ἱ.Ν. Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Θεσσαλονίκης ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς.

Ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος χοροστατεῖ τήν Κυριακή 20 Ἰουνίου 
στόν Μητροπολιτικό Ἱ.Ν. Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης.



Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγ. Τριάδος 

Θεσσαλονίκης χοροστατοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου κ. Ἀνθίμου.

Πανηγυρικό ἱερατικό συλλείτουργο στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Χριστοφόρου 
Μαλακοπῆς - Πυλαίας προεξάρχοντος τοῦ Ἀρχιμ. Φωτίου Ζαρζαβατσάκη, 

Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱ.Μ.Θ.



Πανηγυρικό ἱερατικό συλλείτουργο στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Κυρίλλου 
καί Μεθοδίου Θεσσαλονίκης προεξάρχοντος τοῦ Ἀρχιμ. Ἰακώβου Ἀθανασίου, 

Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ.Μ.Θ.

Πανηγυρικός Ἑσπερινός ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου Παύλου 
στόν ὁμώνυμο πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό τῆς Θεσσαλονίκης.



Ἡ ἀκολουθία τῆς ἀρτοκλασίας κατά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό 
στό Ἐνοριακό Παρεκκλήσιο Ἁγ. Γλυκερίας στήν περιοχή Κωνσταντινοπολίτικα.

Ἡ εὐλογία τῶν ἄρτων καί τμῆμα ἱερέων κατά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό ἐπί τῇ ἑορτῇ 
τοῦ Ἁγ. Θεράποντος στόν ὁμώνυμο ἱερό Ναό στήν Κάτω Τούμπα.



Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀποστόλων Θεσσαλονίκης 
ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Πατάρων κ. Ἀθηναγόρου.

Στιγμιότυπο ἀπό τήν ἐπίσκεψη τῆς κας Γιάννας Ἀγγελοπούλου- Δασκαλάκη, 
προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς «ΕΛΛΑΔΑ 2021» στόν Παναγιώτατο κ. Ἄνθιμο.



Στιγμιότυπο ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου καί  Ἑλένης Γ´ Σώματος Στρατοῦ.

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγ. Θεράποντος Κάτω Τούμπας.
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σματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶχαν μέσα 
τους βαθιά πεποίθηση καί ἐμπειρία ὅτι 
ὅλα εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ καί ὄχι δικό 
τους ἐπίτευγμα. Παρέμειναν γιά πάντα 
εὐγνώμονες καί ἀπέδιδαν στόν Θεό τή 
δόξα καί τήν εὐχαριστία γιά ὅλα τά θαυ-
μάσια πού ἐπιτελοῦσαν. «Ὅταν ξέρεις 
πώς εἶσαι ἕνας τιποτένιος καί ξαφνικά 
γίνεσαι φωτιστής τοῦ κόσμου, ὅπως ἔγινε 
τήν Πεντηκοστή μέ τούς Ἀποστόλους, 
τότε δέν μπορεῖς νά παινευτεῖς ὅτι εἶναι 
κάτι δικό σου, διότι ξέρεις ὅτι ὅλα εἶναι 
τοῦ Θεοῦ, ὅλα εἶναι δῶρα τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος» (ἅγιος Χρυσόστομος).

Σκοπός μας εἶναι νά παραδοθοῦμε 
ὁλοκληρωτικά στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, 
πού ἑρμηνεύεται διά τῆς ὑπακοῆς μας 
στήν Ἐκκλησία. Μόνον ἔτσι ἔρχεται τό 
Ἅγιο Πνεῦμα καί μᾶς «ἀλλάζει τά φῶτα» 
μέ τό δικό Του φῶς. Σάν ἄλλος γλύπτης 
σμιλεύει πάνω μας μέ σεβασμό καί ἀγάπη 
τή μορφή τοῦ Χριστοῦ. «Ὁ Παράκλητος 
θά μᾶς προσεγγίσει μόνον ἐάν καθαρι-
στοῦμε ἀπό τή ντροπή πού μᾶς γέμισε ἡ 
κακία καί ἐπανέλθουμε στό φυσικό μας 
κάλλος, καί μέ τήν καθαρότητα τῆς ζωῆς 
μας ἀποκτήσουμε τήν ἀρχέτυπη μορφή 
τῆς βασιλικῆς μας εἰκόνας. Καί ὅπως τά 
λαμπρά καί διαφανῆ σώματα, ὅταν πέσει 
ἐπάνω τους μιά ἀκτίνα φωτός τά κάνει 

Τ ό μεγαλύτερο δῶρο τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος στόν κόσμο εἶναι ὁ θεσμός 

τῆς Ἐκκλησίας. Στήν Ἐκκλησία ἱερουρ-
γεῖται ἡ σωτηρία μας. Στήν Ἐκκλησία 
ἀποκαλύπτονται τά μυστήρια τοῦ Θεοῦ, 
στήν Ἐκκλησία δροῦν οἱ ἄκτιστες θεῖες 
ἐνέργειες. «Γι’ αὐτό ἔγινα ἄνθρωπος», 
λέει ὁ Χριστός, «γι’ αὐτό ἔλαβα σάρκα, 
γιά νά κάνω ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη 
Ἐκκλησία» (ἅγιος Χρυσόστομος).

Τό Ἅγιο Πνεῦμα κατῆλθε στούς 
ἀγράμματους ἁλιεῖς καί τούς ἐφώτισε. 
Τό «σκάνδαλο» τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὅτι 
ὁ Χριστός παίρνει τούς πιό τιποτένιους 
τῆς κοινωνίας καί τούς κάνει φωτιστές 
ὅλης τῆς Οἰκουμένης. Ἡ «παραξενιά» 
τοῦ Θεοῦ εἶναι νά ἀποκαλύπτεται στόν 
ἀδύνατο. Παίρνει τόν ἀνίσχυρο ἀλλά 
τεταπεινωμένο καί τόν κάνει ἰσχυρό, 
διότι αὐτός εἶναι δεκτικός τοῦ Θεοῦ. 
Παίρνει τόν ἀ-μόρφωτο ἀλλά παραδο-
μένο στό θέλημά Του καί τόν μορφώνει, 
τοῦ δίνει τή λαμπρότητα καί ὡραιότητα 
τῆς δικῆς Του μορφῆς. Τό Ἅγιο Πνεῦμα 
δίνεται δωρεάν στούς ἀγράμματους, σ’ 
αὐτούς πού ἀρνήθηκαν θεληματικά τόν 
ἑαυτό τους καί ἄδειασαν ἀπό τίς ἰδέες 
τους γιά νά δεχθοῦν τό φωτισμό καί τή 
γνώση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ὅταν οἱ Ἀπόστολοι ἔλαβαν τά χαρί-

Χωρίς ἑνότητα δέν ὑπάρχει Ἐκκλησία
Τοῦ ΑΡΧΙΜ. ΒΑΡΝΑΒΑ ΓΙΑΓΚΟΥ, 

Καθηγουμένου Ἱ.Μ. Ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης

«Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον∙ 
ὅλον συγκροτεῖ τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας».
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Τριάδος πού φανερώνεται μέσα στήν 
ἀγαπητική κοινωνία τῆς ἀλληλοπεριχώ-
ρησης τῶν τριῶν Προσώπων. Δέν ὑπάρχει 
ἀτομική θρησκευτικότητα ἤ ἀτομική 
εὐσέβεια. Τόν Θεό τόν πλησιάζουμε 
πάντα ἐν σχέσει μέ τόν ἀδελφό μας. 
Δέν μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι πιστεύουμε 
στόν Θεό καί Τόν ἀγαποῦμε, ἐάν δέν 
μποροῦμε νά σχετιζόμαστε ἀγαπητικά 
μέ τούς ἀδελφούς μας.

Ἡ ἑνότητα δέν εἶναι ἁπλῶς κάτι χρήσιμο 
στήν Ἐκκλησία˙ πολύ ἁπλά, χωρίς ἑνότητα 
δέν ὑπάρχει Ἐκκλησία. Ὁ πειρασμός πού 
μᾶς ταλαιπωρεῖ στήν Ἐκκλησία εἶναι ὅτι 
κρίνουμε καί ἐλέγχουμε τούς ἄλλους –καί 
μάλιστα στό ὄνομα τῆς ἀλήθειας– γιά 
νά προστατεύσουμε τάχα τήν Ἐκκλησία 
καί τήν πίστη μας. Τό ἦθος ὅμως τῆς 
Ἐκκλησίας εἶναι νά σώζει καί ὄχι νά 
καταδικάζει, νά θεραπεύει καί ὄχι νά 
ἐκδικεῖται, νά βρίσκει τρόπο σύνδεσης 
καί σημεῖο ἐπαφῆς μέ κάθε ἄνθρωπο καί 
νά τόν ἑλκύει κοντά στόν Χριστό.

Στήν Ἐκκλησία ἡ ὑπακοή συνδυά-
ζεται ἁρμονικά μέ τήν ἐλευθερία τοῦ 
προσώπου. Ἡ ὑπακοή στό θέλημα τοῦ 
Θεοῦ δέν ἔχει καμία ἀξία, ἐάν δέν εἶναι 
ἐλεύθερη. Ἀπό τήν ἄλλη οὔτε ἡ ἐλευθερία 
ἔχει θέση στήν Ἐκκλησία, ἐάν δέν εἶναι 
ὑπακοή στόν Θεό, ἐάν δέν εἶναι ταύτιση 
τῆς σκέψης καί τοῦ θελήματός μου μέ 
τή σκέψη καί τή θέληση τῆς Ἐκκλησίας. 
Ἄρτιος ἄνθρωπος ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι 
εἶναι αὐτός πού συνδυάζει ἁρμονικά τήν 
ὑπακοή στήν αὐθεντία τοῦ σώματος τῆς 
Ἐκκλησίας καί ταυτόχρονα ἀναπτύσσει 
ἐλεύθερα τήν προσωπικότητά του στή 
σχέση του μέ τόν Θεό.

τόσο περίλαμπρα, ὥστε νά ἀκτινοβολοῦν 
καί αὐτά, ἔτσι καί οἱ πνευματοφόρες 
ψυχές πού δέχτηκαν τήν ἔλλαμψη τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος ἐξαποστέλλουν τή χάρη 
καί στούς ἄλλους» (Μέγας Βασίλειος). 

Τά πάθη ἀμαυρώνουν καί παραμορ-
φώνουν τήν εἰκόνα τοῦ προσώπου μας. 
Ὁ Παράκλητος περιμένει ὑπομονητικά, 
μέ μεγάλη εὐγένεια καί λεπτότητα, τή 
στιγμή πού θά ἀποφασίσουμε νά παρα-
δοθοῦμε στά φιλάνθρωπα χέρια Του μέ 
τή θέλησή μας. Ὅσο προσκαρτεροῦμε 
τήν ἔμπνευση καί τόν φωτισμό Του, 
ἔρχεται καί μᾶς πλουτίζει μέ τόν πλοῦτο 
τῶν χαρισμάτων Του καί θεραπεύει τή 
δυσμορφία μας.

Ὁ κόσμος σήμερα πάσχει ὄχι γιατί 
εἶναι ἁμαρτωλός, ὄχι γιατί ἔχει ἄλυτα 
προβλήματα, ἀλλά γιατί δέν πιστεύει 
ὅτι ὑπάρχει τό Ἅγιο Πνεῦμα καί δέν 
ζητάει τό Ἅγιο Πνεῦμα. Γι’ αὐτό ἡ ζωή 
μας εἶναι χωρίς ἔμπνευση, νεκρή. Δέν 
ἔχουμε ἀντιληφθεῖ ὅτι τό μόνο πού 
πραγματικά μᾶς λείπει εἶναι τό Ἅγιο 
Πνεῦμα, πού μᾶς ζωντανεύει, μᾶς δίνει 
χαρά, ἔμπνευση, φῶς.

Ἐκκλησία εἶναι ἡ σύναξη ὅλων ἐπί 
τό αὐτό στό ὄνομα τοῦ Κυρίου. Στήν 
Ἐκκλησία ἀσκούμαστε στό πνεῦμα τῆς 
ἀγάπης πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρω-
πο, ξεπερνοῦμε τή διαφορετικότητα, τήν 
ἰδιο-τροπία καί ἰδιο-ρυθμία μας. Μαθαί-
νουμε νά σεβόμαστε καί νά ἐκτιμοῦμε 
τόν ἄλλο, νά τόν συγχωροῦμε. Ζοῦμε 
ὡς «ἀλλήλων μέλη». Ὅπως ὁ Θεός εἶναι 
Τριάδα, ἔτσι καί ὁ ἐκκλησιαστικός τρόπος 
ζωῆς τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας εἶναι 
σύμφωνος μέ τό πρότυπο τῆς Ἁγίας 
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μέθη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί δέν τόν 
ἐνδιαφέρει πιά τίποτε ἄλλο. Τό δίλημμα 
τῆς ζωῆς μας εἶναι ἄν θά παραμείνουμε 
σκλάβοι στό δικό μας μεθύσι ἤ ἄν θά 
παραδοθοῦμε στό μεθύσι τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. «Πράγματι μέθυσαν οἱ 
Ἀπόστολοι, ὄχι ὅμως ἀπό κρασί, ἀλλά 
ἀπό τή θεϊκή καί νοερά ἐκείνη μέθη, 
πού ὅποιος πιεῖ ἀπό αὐτή δέν διψᾶ στόν 
αἰῶνα, πληροῦται μέ σοφία, ἡ διάνοιά 
του ἐνδυναμώνεται, γρηγορεῖ καί νήφει 
γιά τήν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν, ἐρωτεύ-
εται τόν Θεό καί γίνεται τρελός σάν τόν 
ἀπόστολο Παῦλο. Δέν δειλιάζει μπροστά 
στή φωτιά καί τό σίδερο, ὁρμᾶ στούς 
κινδύνους, κάθε συμφορά τήν δέχεται 
ὡς εὐφροσύνη, ἀγάλλεται στίς λοιδορίες 
σάν νά πρόκειται γιά εὐφημίες, στολίζεται 
μέ τίς ὕβρεις σάν νά εἶναι ἔπαινοι καί 
καυχᾶται γιά τά δεσμά πού ὑφίσταται γιά 
τόν Χριστό σάν νά πρόκειται γιά βασιλικά 
στεφάνια. Αὐτό τό ποτήρι μέθυσε τούς 
Ἀποστόλους, ἀπό αὐτό ἤπιαν, μετέλαβαν 
ἀπό τήν ἁγία Τράπεζα καί χόρτασαν» 
(ἅγιος Χρυσόστομος).

Στήν Ἐκκλησία εἴμαστε ἕνα σῶμα, 
ἀλλά εἴμαστε καί προσωπικότητες, διότι 
ἑνώνεται ὁ καθένας προσωπικά μέ τό 
Ἅγιο Πνεῦμα καί γίνεται κάτι τό μονα-
δικό, ἕνας θεωμένος ἄνθρωπος. Γίνομαι 
προσωπικότητα μόνον ὅταν ἀποκτήσω τό 
Ἅγιο Πνεῦμα. Ἐφόσον ὅμως ἐγώ εἶμαι 
μέλος τοῦ ἑνός σώματος τῆς Ἐκκλησίας 
καί ἑπομένως ἀχώριστα ἑνωμένος μέ 
ὅλα τά μέλη της, τότε ἀποκάλυψη τοῦ 
ἁγίου Πνεύματος εἴμαστε ὅλοι ἐμεῖς 
μαζί, ὅλη ἡ Ἐκκλησία.

Νά ἀγαποῦμε τό Ἅγιο Πνεῦμα. Νά 
λατρεύουμε τό Ἅγιο Πνεῦμα. Νά 
ἐμπνεόμαστε ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα. Νά 
ἀφηνόμαστε στή χάρη Του. Κάθε μέρα 
νά γινόμαστε πνευματοφόροι. Νά μήν 
ξεχνᾶμε ὅτι ἡ πνευματική ζωή εἶναι 
κάτι τό πολύ ἁπλό˙ εἶναι μία ἀφοσίωση 
στό Ἅγιο Πνεῦμα, εἶναι μία ἀδιάλειπτη 
ἐκζήτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά ἔλθει, 
νά καθαρίσει τήν καρδιά μας καί νά γίνει 
ὁ κύριος τῆς ζωῆς μας.

Ὅταν κυριεύσει τόν ἄνθρωπο τό 
Ἅγιο Πνεῦμα, ζεῖ ἀπορροφημένος στή 
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Τ ῶν δύο μεγάλων καί κορυφαίων Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Πέτρου καί 
τοῦ Παύλου, τή μνήμη, ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας στίς 29 Ἰουνίου ἑκάστου 

ἔτους. Δέν πρόκειται περί μιᾶς ἁπλῆς ἑορτῆς, ὅπως συνήθως ἑορτάζουμε τίς 
ὑπόλοιπες ἑορτές τῶν Ἁγίων μας: νά θυμηθοῦμε τήν κατά Χριστόν πολιτεία 
τους καί στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας νά τούς μιμηθοῦμε.Τό ξεχωριστό 
στήν ἑορτή τῶν Πρωτοκορυφαίων, πού ἀξίζει σχολιασμοῦ, εἶναι ὁ ἐναγκα-
λισμός τους ὅπως ἀποτυπώνεται στήν εἰκόνα τους. Γιατί στόν ἐναγκαλισμό 
βλέπουμε τό ὅριο τῆς πίστης μας, αὐτό πού ὁ καθένας πρέπει νά κάνει μέ κάθε 
συνάνθρωπό του.

Στίς ξεχωριστές εἰκόνες τους ζωγραφίζονται οἱ δύο Ἀπόστολοι νά κρατοῦν 
τήν Ἐκκλησία, πού συμβολικά εἰκονίζεται μέ ἕνα μικρό βυζαντινό ναό. Γιατί 
καί οἱ δύο αὐτοί Ἀπόστολοι ὑπῆρξαν πράγματι, οἱ θεμελιωτές, οἱ στῦλοι καί 
οἱ ἀκρογωνιαῖοι λίθοι, ἐπάνω στούς ὁποίους οἰκοδομήθηκε τό ἱερό ἵδρυμα 
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Καί συνημμένοι καί οἱ δύο σέ μία ἑορτή, εἰκο-
νισμένοι σέ μία εἰκόνα, συμβολίζουν τήν ἑνότητα τῆς πίστεως, τήν ἑνότητα 
τῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ εἰκόνες διαδραματίζουν ἕναν ἰδιαίτερα σημαντικό ρόλο στήν Ὀρθόδοξη 
Χριστιανική Πίστη. Περιγράφονται ὡς «παράθυρα στό βασίλειο τοῦ Θεοῦ». 
Ἡ εἰκόνα γιά τόν πιστό Ὀρθόδοξο Χριστιανό ἀποτελεῖ μία μορφή προσευχῆς 
καί ἕνα «μέσο» προσευχῆς.

Ἡ εἰκόνα δέν «φανερώνει» γιά τόν Ὀρθόδοξο χριστιανό τό πρόσωπο, ἀλλά 
γίνεται τό μέσο, ἡ γέφυρα, τοῦ πιστοῦ μέ τό Θεῖο. Ὁ Ὀρθόδοξος χριστιανός 
δέν λατρεύει τήν εἰκόνα, ἀλλά τήν προσκυνᾶ, τήν «χαιρετᾶ» μέ τή στάση του, 
τήν μετάνοια καί τόν ἀσπασμό του καί μέσα ἀπό αὐτήν ἔρχεται σέ πνευματική 
σχέση μέ τό περιεχόμενο τῆς πίστης του. Κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμα-
σκηνό ἡ εἰκόνα μᾶς μορφώνει, μᾶς ἀνοίγει δρόμους γνώσης καί «διηγεῖται» 
μέσα ἀπό τά πρόσωπα ἤ τίς σκηνές πού ἀπεικονίζει, τή «ζωή» τῆς Ἒκκλησίας.

Ἡ παράσταση τοῦ «Ἀσπασμοῦ» ἤ «Ἐναγκαλισμοῦ» τῶν Ἀποστόλων Πέτρου 
καί Παύλου εἴτε ὡς «ἱστορικά» μαρτυρημένης συνάντησης τῶν δύο κορυφαίων 
Ἀποστόλων στή Ρώμη εἴτε ὡς συμβολική παράσταση, ὑπῆρξε πολύ δημοφι-

Ἡ ἑορτή τῶν Πρωτοκορυφαίων 
ὡς πρόκληση ἑνότητας

Τοῦ ΠΡΩΤΟΠΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΜΑΜΤΖΟΓΛΟΥ, 
Ἐφημερίου Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου - Πολιούχου
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λής καί ἀποτυπώθηκε πολύ νωρίς σέ ποικίλες μορφές τῆς Βυζαντινῆς Τέχνης. 
Μπορεῖ κατ’ ἀρχάς ἡ εἰκόνα νά προϋποθέτει μιά «ἀπολογητική» διάθεση τοῦ 
ἁγιογράφου. Οἱ δύο Ἀπόστολοι, Πέτρος καί Παῦλος, συναντήθηκαν ἐλάχιστες 
φορές στήν Ἱερουσαλήμ καί στήν Ἀντιόχεια, δέν εἶχαν κοινή πορεία, ὁ καθέ-
νας ἀκολούθησε τόν δικό του ξεχωριστό δρόμο μέ κοινό στόχο τήν διάδοση 
τοῦ Χριστιανισμοῦ. Μάλιστα μεταξύ τους ὑπῆρξε ἔντονη διαφωνία ἕως καί 
σύγκρουση, σχετικά μέ τόν τρόπο ἀντιμετώπισης τῶν Ἐθνικῶν πού ἤθελαν 
νά γίνουν χριστιανοί, ὅμως, ἡ διαφωνία ἦταν γιά τήν τακτική τοῦ Πέτρου 
ἀπέναντι στούς Ἐθνικούς καί ὄχι γιά τήν πίστη καί τήν ἀλήθεια πού ζοῦσε.

Γι’ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας, πρόβαλε καί προβάλλει συνεχῶς τήν ἑνό-
τητά τους μέσα καί ἀπό τήν εἰκόνα τῆς ἑορτῆς τους, ὅπου τούς τοποθετεῖ σέ 
ἐναγκαλισμό.

Ὁ Διονύσιος ἐκ Φουρνᾶ στήν Ἑρμηνεία τῆς Ζωγραφικῆς Τέχνης μᾶς πα-
ρουσιάζει τήν ἐπιγραφή τῆς παράστασης, ἀποδίδοντας μέ τήν περιγραφή αὐτή 
τήν ἔνταση τῆς κίνησης καί τῶν συναισθημάτων τῶν Ἀποστόλων:

«Ποθῶν ὁ Πέτρος τήν σεβασμίαν θέαν
τοῦ συμμαθητοῦ πρός συνάντησιν τρέχει.

Ἰδών ὁ Παῦλος ὅνπερ ἐπόθει λίαν,
χεῖρας ἐκτείνας δεξιοῦται τόν φίλον».

Ὡστόσο δέν ἦταν αὐτή ἡ μοναδική διαφωνία πού ὑπῆρξε στά πλαίσια τῆς 
ἱεραποστολικῆς δράσης τῶν Ἀποστόλων.

Μετά τήν Ἀποστολική Σύνοδο ὁ Παῦλος πρότεινε στό Βαρνάβα νά ξεκινή-
σουν γιά τή δεύτερη ἱεραποστολική περιοδεία. Ὁ Βαρνάβας ὅμως διαφώνησε 
μέ τόν Παῦλο, γιά τό ἄν θά ἔπαιρναν τόν Ἰωάννη Μᾶρκο στή νέα περιοδεία 
τους, ὁ ὁποῖος κατά τήν πρώτη ἔχοντας δειλιάσει, ἐπέστρεψε στήν πατρίδα 
του (Πράξ. 15,35). Παρόλη τή «ζωηρή διαφωνία» τους, ἡ ἀμοιβαία ἐκτίμηση 
καί ὁ δεσμός ἀγάπης μεταξύ Παύλου καί Βαρνάβα ποτέ δέν κλονίστηκε καί 
αὐτό φαίνεται στίς ἐπιστολές τοῦ Παύλου ὅταν ἀναφέρεται στό Βαρνάβα (Α΄ 
Κορ. 9,6. Γαλ. 2,1-9. Κολ. 4,10).

Ὅμως στίς περιπτώσεις αὐτές ὑπῆρχε καί κάτι ἄλλο κοινό πέρα ἀπό τήν 
διαφωνία. Δέν εἶχε διαρραγεῖ ὁ σύνδεσμος τῆς ἀγάπης, ἡ ἐσωτερική ἑνότητα 
καί πνευματική κοινωνία μεταξύ τῶν Ἁγίων.

Ἡ μεγάλη λοιπόν ἑορτή τῶν Ἁγίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, μᾶς 
ὑπενθυμίζει τή βασική ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας, ὅτι δέν μποροῦμε νά σωθοῦμε 
καί νά σχετιστοῦμε μέ τόν Χριστό, ἄν μαζί μέ τήν πίστη μας σέ Ἐκεῖνον δέν 
κινητοποιηθεῖ καί ὅλη ἡ ζωή μας.
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Γιατί τελικά αὐτό ἰσχύει στή χριστιανική πίστη: μπορεῖ νά διαφωνῶ μέ 
τόν συνάνθρωπό μου, δέν παύω ὅμως νά τόν ἀγαπῶ καί νά χαίρομαι ἀπό τήν 
παρουσία του καί τήν ὕπαρξή του. Κι αὐτό γιατί ἡ ἀγάπη ὡς ἀποδοχή τοῦ 
ἄλλου, καί μάλιστα σέ σημεῖο νά τόν θεωρῶ κομμάτι δικό μου καί κρυμμένη 
παρουσία τοῦ Χριστοῦ, εἰκόνα Θεοῦ, εἶναι τό διαρκῶς ζητούμενο καί τό ἄκρως 
ἐπιθυμητό. Ὁ Κύριος αὐτό ἔθεσε ὡς προϋπόθεση γιά νά εἶναι μαζί μας καί 
ἐμεῖς μαζί Του· «ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοί μαθηταί ἐστε, ἐάν ἀγάπην 
ἔχητε ἐν ἀλλήλοις» (Ἰωάν. 13,35).

Συνεπῶς, στήν εἰκόνα τοῦ ἐναγκαλισμοῦ τῶν Ἀποστόλων, ἔχουμε τήν ἐπο-
πτική παράσταση τῆς σχέσεως τῶν χριστιανῶν μεταξύ μας: τρέχουμε μέ βαθιά 
ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπό μας, γιατί μᾶς ἕλκει τό σεβάσμιο τῆς μορφῆς 
του˙ καί ὁ ἀδελφός μας ἀντιστοίχως μέ τόν ἴδιο πόθο πρός ἐμᾶς ἀνοίγει τήν 
ἀγκαλιά του, γιά νά μᾶς περικλείσει μέσα του. 

Κάθε διαφορετική εἰκόνα σχέσεως, ἔστω κι ἄν χαρακτηρίζεται χριστιανι-
κή, δέν εἶναι. Γιατί πάντα θά λείπει ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Καί οἱ ὅποιες 
διαφορές ἀναφύονται, ἐπιλύονται κατά μίμηση Ἐκείνου, γιά τόν Ὁποῖο εἶπε 
ἡ Γραφή: «οὐκ ἐρίσει, οὐδέ κραυγάσει, οὐδέ ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τήν 
φωνήν αὐτοῦ» (Ματθ. 12,19 Πρβλ. Ἡσ. 42,2). Ἔτσι καί ὅσοι θέλουν νά λέγο-
νται καί νά εἶναι μαθητές Ἐκείνου, δέν προσπαθοῦν νά λύσουν τό ὁποιοδήποτε 
ζήτημα μέ λογομαχία καί φιλονικία, ἀλλά μέ ὑπομονή, προσευχή, ὑπακοή καί 
ἀταλάντευτη ἐλπίδα˙ ποτέ δέν θέλουν νά ἐπιβάλουν τή δική τους γνώμη ἤ νά 
ὑπερασπιστοῦν τό δικό τους θέλημα, ὅπως εἶπε ὁ Κύριος: «Ἦλθον οὐχ ἵνα ποιῶ 
τό θέλημα τό ἐμόν, ἀλλά τό θέλημα τοῦ πέμψαντός με Πατρός» (Ἰωάν. 6,38).

Ὁ μῆνας Ἰούνιος λαμπροφορεῖ τίς μεγάλες μορφές τῶν Ἁγίων Πρωτοθρόνων 
ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, γιά τῶν ὁποίων τήν ἑορτή μάλιστα ἡ Ἐκκλησία 
μᾶς προετοιμάζει μέ ξεχωριστή νηστεία. Καλούμαστε νά ἀκολουθήσουμε κι 
ἐμεῖς τήν ἐν ἀγάπῃ πρός τόν Κύριο πορεία τους, ἀλλά ἐπίσης προκαλούμαστε 
νά ἀναμετρηθοῦμε –ἀκόμη περισσότερο στίς ἡμέρες μας– καί στό θέμα τῆς 
ἐν Χριστῷ ἑνότητάς μας, ὅπως αὐτό προβάλλεται μέ ἔντονο τρόπο ἀπό τήν 
εἰκόνα τοῦ ἐναγκαλισμοῦ τους.
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Τό θέμα τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ 
εἶναι ἀνάλογο μέ τήν ὥρα κατά τήν ὁποία 
τελεῖται. Μᾶς θυμίζει τή Δημιουργία τοῦ 
κόσμου, τήν ἁμαρτία, καί τήν ἐν Χριστῷ 
σωτηρία. Μᾶς ὁδηγεῖ στή μελέτη τοῦ Λόγου 
τοῦ Θεοῦ καί τή δοξολογία τῆς ἀγάπης του. 
Μᾶς συμβουλεύει καί μᾶς ἐπιτρέπει νά 
ὑμνήσουμε τόν Θεό γιά τά συγκεκριμένα 
γεγονότα ἤ πρόσωπα, τῶν ὁποίων ἡ μνήμη 
ἑορτάζεται καί φανερώνεται σ’ ἐμᾶς στήν 
Ἐκκλησία. Μᾶς προετοιμάζει γιά τόν 
βραδινό ὕπνο καί τήν αὐγή τῆς ἐρχόμενης 
ἡμέρας2.

Mικρός καί Μέγας Ἑσπερινός: ὡς 
ὁρολογία ἐμφανίζεται τόν 12ο αἰῶνα, 
ὅπου ἀπαντᾶται σέ λειτουργικά βιβλία τῶν 
ἱερῶν μονῶν. Ἡ τέλεσή του στίς ἐνορίες 
δέ μαρτυρεῖται. Ἀνήκει στό Τυπικό τῶν 
Ἱεροσολύμων καί τελεῖται πάντοτε στίς 
ἀγρυπνίες καί μάλιστα πρό τῆς ἐνάρξεώς 
τους, ἐκτός ἀπό τίς ἑορτές τῆς τοῦ Χριστοῦ 
Γεννήσεως, τῶν Θεοφανείων καί τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ. Σέ αὐτές τίς περιπτώσεις ἡ 
ἀγρυπνία ἀρχίζει μέ τό Μέγα Ἀπόδειπνο. 
Στήν ἐνοριακή πράξη βέβαια κακῶς 
χρησιμοποιοῦνται οἱ ὅροι μικρός καί μέγας 

2. Βλ. σχετικῶς Ἰ. Φουντούλη, «Ἑσπερινός», 
Λογική Λατρεία, Ἀποστολική Διακονία, ἔκδ. 3η, 
1997, σ. 149-157. Θωμᾶ Χόπκο (Πρωτ.), Δόγμα 
καί Λατρεία, Βασικό ἐγχειρίδιο γιά τήν ὀρθόδοξη 
πίστη, τόμ. 1ος, Ἀποστολική Διακονία, Ἀθήνα 
2014, σ. 268-270.

Ἡ ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας 
στή λειτουργική μας παράδοση

Τοῦ ΠΡΩΤΟΠΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, 
Ἱερατ. Προϊσταμένου Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Θεσσαλονίκης

Π ρόκειται γιά μία καινοφανῆ ἰδιόρρυθμη 
λειτουργική σύνθεση ἀκολουθίας:  

ἕνα μίγμα λιτῆς, ἐκτενοῦς καί ἑσπερινοῦ.
Ἀκολουθία καλεῖται τό σύμπλεγμα 

προσευχῶν, ψαλμῶν, ὕμνων καί δεήσεων 
πού πραγματώνεται σέ συγκεκριμένη ὥρα 
τῆς ἡμέρας ἤ σέ ὁρισμένες περιστάσεις 
καί ἀποσκοπεῖ στή δόξα τοῦ Θεοῦ καί 
στόν Ἁγιασμό τῶν πιστῶν. Οἱ ἀκολουθίες 
διακρίνονται σέ τακτικές πού τελοῦνται 
καθημερινῶς καί σέ ἔκτακτες πού τελοῦνται 
σέ ὁρισμένες περιστάσεις1.

Ἡ Λιτή εἶναι μία ἀπό τίς μοναχικές ἀκο-
λουθίες πού τελεῖται στόν Ἐσωνάρθηκα, 
μεταξύ τοῦ Νάρθηκα καί τοῦ κυρίως 
Ναοῦ. Ἐκεῖ τελοῦνται τό Μεσονυκτικό, 
οἱ Ὧρες, τό Ἀπόδειπνο καί ἡ νεκρώσιμη 
ἀκολουθία τῶν μοναχῶν. Οἱ ναοί σήμερα 
στεροῦνται τοῦ χώρου αὐτοῦ, στόν ὁποῖο 
παλαιότερα στέκονταν οἱ κατηχούμενοι 
καί οἱ μετανοοῦντες. Σέ κάθε ἀγρυπνία 
κατά τόν μέγα Ἑσπερινό μετά τήν εὐχή 
τῆς κεφαλοκλισίας τελεῖται ἡ Λιτή. Ἀπο-
τελεῖται ἀπό στιχηρά ἰδιόμελα, δεήσεις καί 
εὐχές. Ἡ Λιτή συμβολίζει τήν ἔκπτωση τοῦ 
Ἀδάμ ἀπό τόν Παράδεισο, τήν κάθοδο τοῦ 
Κυρίου μας στόν Ἄδη καί τήν ξενιτεία τοῦ 
ἀσώτου υἱοῦ.

1. Βλ. σχετικῶς Π. Σκαλτσῆ, «Ἡ Θεολογία τῶν 
ἀκολουθιῶν», Οἱ ἀκολουθίες τοῦ Νυχθημέρου, 
Δράμα 1994, σ. 51. Γ. Κουγιουμτζόγλου (Πρεσβ.), 
Λατρευτικό ἐγχειρίδιο, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 206.
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(αὐτό προβλέπει καί ἡ κανονική λειτουργική 
τάξη, νά τελεῖται δηλαδή ἡ Ἀρτοκλασία 
μετά τά Ἀπολυτίκια) ἤ στή διάρκεια τῆς 
πρωινῆς ἀκολουθίας –λανθασμένα βέβαια– 
(Ἀρτοκλασία νά τελεῖται κατά τή διάρκεια 
τῆς πρωϊνῆς ἀκολουθίας εἶναι παντελῶς 
ξένη πρός τήν ἀρχαία τάξη τῆς Ἐκκλησίας) 
τῆς ἑορτῆς. Αὐτή ἡ διασάλευση τῆς 
λειτουργικῆς τάξεως πού ἴσως λόγῳ τῶν 
σημερινῶν συνθηκῶν ζωῆς υἱοθετήθηκε 
ἀπό τήν Ἐκκλησία πρέπει ἄμεσα νά μᾶς 
προβληματίσει5.

Ἡ ἔννοια τῆς Ἀρτοκλασίας
Ἡ λέξη ἀρτοκλασία σημαίνει τή διανομή 

σέ τεμάχια τοῦ ἁγιασθέντος καί εὐλογη-
μένου ἄρτου. Ἐτυμολογικά προέρχεται 
ἀπό τό οὐσιαστικό ἄρτος καί τό ρῆμα 
κλάω -κλῶ πού σημαίνει τόν τεμαχισμό 
τῶν ἄρτων.

Ἡ Ἀρτοκλασία ἀναφέρεται στήν εὐλογία 
τῶν πέντε ἄρτων, τοῦ οἴνου τοῦ σίτου 
καί τοῦ ἐλαίου. Ὁ σῖτος καί τό ἔλαιον 
θεωροῦνται παρέμβλητα στοιχεῖα στήν 
ἀκολουθία μας. Δέν ἔχει μυστηριακό 
χαρακτῆρα καί διακρίνεται σέ δύο μέρη: τήν 
εὐλόγηση τῶν ἄρτων καί τόν διαμερισμό 
καί τή διανομή αὐτῶν στούς πιστούς. Στίς 
σλαβικές ἐκκλησίες ἔχουμε μετάδοση 
ἄρτου καί Οἴνου6.

Ἡ ποσότητα καί τό εἶδος τῶν ἄρτων.
Σχετικά μέ τήν ποσότητα τῶν ἄρτων 

ἔχουμε νά ποῦμε ὅτι στήν ἀρχή (δηλ. 12ο 
αἰ.) δέν ὑπάρχει ὁμοφωνία στά τυπικά.

Πρώτη μαρτυρία ἔχουμε στό τυπικό τοῦ 

5. Π. Σκαλτσῆ, «Ἀρτοκλασία», Μεγάλη Ὀρθόδοξη 
Χριστιανική Ἐγκυκλοπαίδεια, τόμ. 3, ἐκδ. 
Στρατηγικές, σ. 342.
6. Βλ. Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος κατά 
πασῶν αἱρέσεων, PG 155, 620.

Ἑσπερινός. Τό ὀρθό εἶναι νά γίνεται λόγος 
γιά Ἑσπερινό μετά ἤ ἄνευ εἰσόδου3.

Ἡ Ἀρτοκλασία ἤ ἡ εὐλόγησις τῶν ἄρτων 
εἶναι καί αὐτή συνδεδεμένη μέ τήν ἀκολουθία 
τοῦ μεγάλου Ἑσπερινοῦ τῆς ἀγρυπνίας, γιά 
νά στηρίζονται οἱ πατέρες μέχρι τήν ὥρα 
τῆς Θείας Κοινωνίας καί νά ἁγιάζονται, 
ὅπως εὔστοχα παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Συμεών ὁ 
Θεσσαλονίκης. Τελεῖται μετά τά Ἀπολυτίκια, 
στό σημεῖο πού ἀναγιγνώσκονται ἡ εὐχή τῶν 
ἄρτων καί ὁ 33ος ψαλμός, κατά τόν ὁποῖον 
γινόταν ἀρχικά ἡ διανομή καί μετάληψη 
τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου. Ἄρα ἔχουμε νά 
κάνουμε μέ δύο στοιχεῖα τῆς ἀγρυπνίας, 
τά ὁποῖα ὅμως δέν ἔχουν σχέση μεταξύ 
των. Εἰδική ἀκολουθία ἀγρυπνίας, ἡ ὁποία 
ἀποτελεῖ τό ἀποκορύφωμα τῆς μοναχικῆς 
λατρείας, δέν ὑφίσταται4.

Ἔχουμε δύο λοιπόν διαφορετικές 
ἀκολουθίες πού ὅμως προϊόντος τοῦ χρόνου 
συνδέθηκαν στά πλαίσια τῆς ἐνοριακῆς 
λατρευτικῆς ζωῆς. Ἔτσι, σήμερα στίς 
ἐνορίες ἡ ἀρτοκλασία συνδέεται μέ τίς 
ἑορτές (οἰκογενειακές συνήθως) καί τίς 
μνῆμες ἑορταζομένων Ἁγίων καί ἔχει τήν 
ἔννοια τοῦ ἁγιασμοῦ διά τῆς μεταλήψεως 
τοῦ εὐλογημένου ἄρτου. Βέβαια πέρα ἀπό 
τόν πανηγυρικό χαρακτῆρα ἡ Ἀρτοκλασία 
ἀποτελεῖ καί ἔκφραση δοξολογίας καί 
εὐχαριστίας στόν Θεό. Τελεῖται στό μέσο 
τοῦ ἑορτίου Ἑσπερινοῦ μετά ἀπό μία 
ὑποτυπώδη Λιτή ἤ μετά τά ἀπολυτίκια 

3. Βλ. σχετικῶς Ἰ. Φουντούλη, Ἀπαντήσεις εἰς 
λειτουργικάς ἀπορίας, Ἀποστολική Διακονία, 
ἔκδ. 3η 1988, σ. 134-135. Νικ. Οὐσπένσκυ, Ὁ 
Ὀρθόδοξος Ἑσπερινός, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 
143-146.
4. Βλ. σχετικῶς μέ τίς ἀκολουθίες τοῦ Νυχθημέρου 
Π. Σκαλτςῆ, «Ἡ  θεολογία τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ 
Νυχθημέρου», Πρακτικά μητροπόλεως Δράμας, 
Δράμα 1994, σ. 39-90.
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γ) ἄρτο, οἶνο καί ἔλαιο (Παντελεήμονος 
362 τοῦ 1841).

δ) ἄρτο, οἶνο, ἔλαιο καί σῖτο (Τραπε-
ζοῦντος τοῦ ἔτους 1346, Φιλοθέου τοῦ 
1813, Κωνσταμονίτου τοῦ 1854).

Εἶναι ἄρτοι κατασκευασμένοι ἀπό σῖτο, 
ὅπως ἀκριβῶς χρησιμοποίησε ὁ Κύριός μας 
στό γνωστό θαῦμα τῆς ἐρήμου σύμφωνα 
μέ τούς Ἀποστόλους καί Εὐαγγελιστές (5 
ἄρτους: Ματθαῖος 14,15-21 καί Μᾶρκος 
6,30-44).

Οἱ πέντε ἄρτοι συμβολίζουν τίς πέντε 
αἰσθήσεις κατά τόν Ὠριγένη10, ἐνῶ ὁ 
Κύριλλος Ἀλεξανδρείας ὁμιλεῖ γιά τό 
«πενταμερές –δηλ. τήν Πεντάτευχο–  τοῦ 
πανσόφου Μωυσέως βιβλίο»11.

Τά πέντε κεριά πού χρησιμοποιοῦμε στήν 
ἀκολουθία συμβολίζουν τό αἰώνιο φῶς, 
τό φῶς δηλαδή πού θά ἀκτινοβολοῦν οἱ 
δίκαιοι. Τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου, τή θέρμη 
τῆς πίστεως12.

Στήν ὁριστική διαμόρφωση τῆς ἀρτο-
κλασίας ἐπηρέασε ἀσφαλῶς: α) ὁ Ψάλμ. 
4,8 «ἀπό καρποῦ, σίτου, οἴνου καί ἐλαίου 
ἐπληθύνθησαν». Ἀξίζει νά παρατηρήσουμε 
τήν τάξη καί τήν ἱεράρχηση πού τηρεῖ ὁ  
ἱερός Ψαλμῳδός τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. 
Τά ἀναφέρει μέ τή σειρά πού παράγονται 
κατά τούς τρεῖς μῆνες τοῦ καλοκαιριοῦ. 
Πρῶτα τό σιτάρι, μετά ὁ οἶνος καί τέλος 
τό ἔλαιον. β) ἡ προφητεία τοῦ Ἰωήλ 2,1-
26, «ἰδού, ἐγώ ἐξαποστέλλω ὑμῖν τόν 
σῖτον, καί τόν οἶνον καί τό ἔλαιον, καί 
ἐμπλησθήσεσθε αὐτῶν…».

Πρώτη μαρτυρία ὅτι ὁ χορός ψάλλει 
μετά μέλους τό «πλούσιοι ἐπτώχευσαν» 

10. Βλ. Ὠριγένους, PG 13, 905Β.
11. Βλ. PG 73, 456D.
12. Βλ. Σωφρονίου Ἱεροσολύμων, PG 87, 3985C. 
Ἐπίσης βλ. Δ. Μωραϊτη, «Κερί», ΘΗΕ,  7 (1965), 539.

12ου αἰ. Σινᾶ 1095, καθώς καί σ’ ἕνα ἄλλο 
τυπικό τοῦ ἔτους 1214, δηλ. τόν ἀμέσως 
ἑπόμενο αἰῶνα, πάλι Σινᾶ 1097, τά ὁποῖα 
ἀναγράφουν «ἄρτους γ´». Μέ τήν πάροδο 
τοῦ χρόνου τά περισσότερα τυπικά, τῶν 
ἀμέσως ἑπομένων ἐτῶν ὁμιλοῦν γιά πέντε 
ἄρτους, ἐνῶ στήν ἐποχή τοῦ ἁγίου Συμεών 
Θεσσαλονίκης ἔχει ἐπικρατήσει ὁριστικά 
ὁ ἀριθμός πέντε.

Ὅσον ἀφορᾶ τό εἶδος, ὀφείλουμε νά 
ὑπογραμμίσουμε ὅτι ὑπάρχουν τυπικά 
τά ὁποῖα ἀναφέρουν «ἄρτους ἐξ ὥν 
ἐσθίομεν ἐν τῇ τραπέζῃ»7 ὅπως ἐπίσης 
καί γιά «ἄρτους κεκομμένους καί ψωμί 
ἀκέραιον», σύμφωνα μέ τό τυπικό τοῦ 
Σινᾶ 1095 τοῦ 12ου αἰῶνα.

Σέ ἄλλες περιπτώσεις χειρογράφων 
τυπικῶν γίνεται λόγος γιά ἄρτους ὅμοιους 
μέ ἐκείνους πού προσφέρονται στόν Ναό, 
«οὕς καί προσφορᾶς ἔθος καλεῖν», τά 
γνωστά σέ μᾶς πρόσφορα8.

Ἀνατρέχοντας στά μοναχικά τυπικά 
πού συγκέντρωσε ὁ Ρῶσος Δημητρέφσκυ, 
βλέπουμε πάλι ὅτι δέν ὑπάρχει ὁμοφωνία 
ὡς πρός τά εὐλογούμενα εἴδη. Ὑπάρχουν 
τυπικά πού ἀναφέρουν: 

α) μόνο ἄρτους (Σινᾶ 1096 τοῦ 12ου αἰ.)
β) ἄρτο καί οἶνο (Ἱεροσολύμων 311 τοῦ 

13ου αἰ.)9.

7. Dmitrievskij, Eὐχολόγιον, ὅ.π., σ. 66, 401.
8. Dmitrievskij, Eὐχολόγιον, [Τυπικό Τρα-
πεζοῦντος τοῦ ἔτους 1346] σ. 424, [Τυπικό 
Φιλοθέου τοῦ ἔτους 1813], σ. 542. [Tυπικό 
Παντελεήμονος τοῦ ἔτους 1841], σ. 564.
9. Ὁ οἶνος τοποθετεῖται ἀριστερά καί τό ἔλαιον 
δεξιά, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τό τυπικό τῆς 
Τραπεζοῦντος τοῦ ἔτους 1346. Βλ.Dmitrievskij, 
Τυπικά, τόμ. 3, σ. 424. GOAR., Euchologion, 
Siverituaele Graecorum, Graz 1960, 2η ἔκδοση, 
σ. 4. Μιά δεύτερη μαρτυρία ἔχουμε καί ἀπό τόν 
Πατριάρχη ΚΠόλεως Φιλόθεο (14 αἰ.) Διάταξις 
τῆς Ἱεροδιακονίας, PG 154, 756 BC.



– ΕΥΛΟΓΙΑ –30

Στό τυπικό της Λαύρας τοῦ Ἁγίου 
Σάββα τοῦ 12ου αἰ. διαβάζουμε τά ἑξῆς 
«ἡ ἀρτοκλασία καί ὁ ἐξ αὐτῆς εὐλογηθείς 
ἄρτος ἀποξηρόμενος καί διαφυλλασόμενος 
ἀποστέλλεται σέ κάθε ἀσθενῆ πρός ἴασιν 
ψυχικῶν παθῶν καί σωματικῶν, πινομένη 
μετά τοῦ ὕδατος καί μεταλαμβανομένη»15. 
Ἀκόμα ὁ ἅγιος Συμεών μᾶς τονίζει: «οἱ 
ἄρτοι δέ καί ὁ οἶνος ὡς ἡγιασμένοι τῇ 
εὐλογίᾳ μεταδίδονται τοῖς παρούσιν, ἅπερ 
καί τοῖς μεταλαμβάνουσι μετά πίστεως 
μεταδοτικά εἰσί χαρισμάτων»16. Βλέπουμε 
ἔτσι ὅτι ὅ ἅγιος Συμεών εἶναι γνώστης τῆς 
λειτουργικῆς παραδόσεως καί ἀκρίβειας. 
Ἀξίζει ἐπίσης νά δοῦμε καί ἕνα τυπικό τῆς 
Μονῆς Φιλοθέου τοῦ ἔτους 1813, τό ὁποῖο 
γράφει ὁ εὐλογηθείς ἄρτος ἔχει χαρίσματα 
διάφορα, «ἤγουν παύει πυρετούς, πινό-
μενος μετά ὕδατος» 17. Τήν ἴδια χρονική 
περίοδο τό τυπικό τῆς Μονῆς Γρηγορίου 
1851 διατυπώνει τά ἴδια ἀκριβῶς18.

Τέλος, διά τῆς ἀκολουθίας ζητεῖται καί 
ὁ πολλαπλασιασμός τῶν ἀγαθῶν αὐτῶν 
πού ἐπιτελοῦν καί προσφέρουν τά δῶρα 
καθώς καί ὁλόκληρής της ὑφηλίου. «Αὐτός 
εὐλόγησον καί τούς ἄρτους τούτους, τόν 
σῖτον, τόν οἶνον καί τό ἔλαιον καί πλήθυνον 
αὐτά ἐν τῇ πόλει ταύτῃ καί ἐν τῷ κόσμῳ 
σου ἅπαντι».

15. Dmitrievskij, Τυπικά , τόμ. 3, σ. 23.
16. Διάλογος, κεφ. 342, PG 155, 620B.Βλ. 
ἐπίσης, Π. Σκαλτσῆ, «Ἀρτοκλασία»,  ὅ.π., σ. 342.
17. Dmitrievskij, Τυπικά , τόμ. 3, σ. 544.
18. Dmitrievskij, ὅ.π., σ. 665.

εἶναι τό τυπικό τῆς μονῆς Κωνσταμονίτου 
τοῦ ἔτους 185413. Ὁ ψαλμός 33 ἐκφράζει 
εὐχαριστία καί δοξολογία πρός τόν Θεό 
καί διατυπώνει τήν ἀκλόνητη πίστη καί 
ἐλπίδα γιά τή σωτηρία τοῦ θλιβομένου 
ἀνθρώπου. Τόν ψαλμό αὐτόν τόν διαβάζανε.

Τό «Θεοτόκε Παρθένε», εἶναι τό ἀρχαῖο 
ἄμνημο τροπάριο πού ψαλλόταν ἀρχικά 
ὅλο τόν χρόνο σέ κάθε ἑσπερινό. Περι-
ορίστηκε νά ψάλλεται στήν ἀκολουθία 
τῆς Ἀρτοκλασίας καθώς καί τή Μεγάλη 
Τεσσαρακοστή.

Ἡ κανονική καί παλαιά ὅμως διάταξη 
ἐπιβάλλει ἡ Ἀρτοκλασία νά τελεῖται ἀμέ-
σως μετά τά Ἀπολυτίκια τοῦ Μεγάλου 
Ἑσπερινοῦ. Τελεῖται ἤ στό μέσον τοῦ 
Ἑσπερινοῦ μετά ἀπό μία ὑποτυπώδη Λιτή. 
Παλαιά Ἱερατικά καί Εὐχολόγια τοποθε-
τοῦν τήν ἀκολουθία μέσα στόν Ἑσπερινό 
–ὅπως πρόσφατα τό καινούργιο Ἐγκόλπιο 
τοῦ Ἀναγνώστου καί Ψάλτου ἐκδόσεως 
Ἀποστολικῆς Διακονίας. Κακῶς βέβαια 
τελεῖται στό τέλος τοῦ Ὄρθρου καί ἀκόμα 
χειρότερα στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, 
καί πολλές φορές ἀνεξάρτητα.

Σκοπός τελέσεως τῆς Ἀκολουθίας
Ὁ σκοπός τῆς τελέσεως τῆς ἀρτοκλασίας 

εἶναι ὁ ἁγιασμός ἐκείνων πού θά λάβουν 
ἀλλά καί θά φᾶνε ἕνα τεμάχιο ἄρτου καί ἡ 
ἐνίσχυση «διά τόν κόπον τῆς ἀγρυπνίας» 
ὅσων μετέχουν σέ αὐτή, ὅπως πολύ 
σωστά ὑπογραμμίζει ὁ τελευταῖος τῶν 
βυζαντινῶν ὑπομνηματιστῶν, ἅγιος Συμεών 
Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης14.

13. Βλ. Φ. Νικολάκη (Ἀρχιμ.), Ἡ Ἀκολουθία 
τῆς Ἀρτοκλασίας, ὅ.π., σ. 116. Βλ. ἐπίσης  Dmi-
trievskij, Eὐχολόγιον, τόμ. 2, σ. 693.
14. Διάλογος, κεφ. 342, PG 155, 620B. 
Ἐπίσης βλ. Ἰ. Φουντούλη, Ἀπαντήσεις είς 
Λειτουργικάς Ἀπορίας, τόμ. Α’, σ. 39.
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Στά Σκόπια τούς θεωροῦν «Μακεδόνες» 
ἐνῶ στή Βουλγαρία πιστεύουν ὅτι ἦσαν 
ἀπόγονοι Βουλγάρων  πού γεννήθηκαν 
στή Θεσσαλονίκη.

Εὐτυχῶς ὁ Νίκος Δένδιας ἔβαλε τά 
πράγματα στή θέση τούς ἀξιοποιώντας 
καί μία σχετική ἀναφορά τοῦ Σεργκέι 
Λαβρόφ. Δήλωσε ὅτι οἱ δύο Θεσσαλο-
νικεῖς Ἱεραπόστολοι ἀποτελοῦν μία ἀπό 
τίς πιό σημαντικές πολιτιστικές γέφυρες 
μεταξύ Ἑλλάδος καί Ρωσίας καί πρότεινε 
νά διοργανωθοῦν κοινές ἐκδηλώσεις τῶν 
δύο χωρῶν γιά νά τιμηθεῖ ἡ προσφορά 
τοῦ Κυρίλλου καί τοῦ Μεθοδίου.

Διπλωματική παρεξήγηση προκάλεσε 
ἡ ἀνακοίνωση τῆς Ρωσικῆς Πρεσβείας 
στά Σκόπια τήν ἴδα ἡμέρα (24 Μαΐου). Ἡ 
ἀνακοίνωση ἐπαναλάμβανε μία δήλωση 
τοῦ Προέδρου Πούτιν πού ἔλεγε ὅτι οἱ 
δύο ἀδελφοί προῆλθαν ἀπό τά ἐδάφη 
τῆς Μακεδονίας. Ἡ ἐκπρόσωπος τοῦ 
Ρωσικοῦ ΥΠ.ΕΞ. ἔδωσε γεωγραφική 
καί ὄχι ἐθνολογική ἑρμηνεία στόν ὅρο 
«ἐδάφη», ἀλλά ἡ Βουλγαρία διαμαρτυ-
ρήθηκε λέγοντας ὅτι οἱ δύο Ἅγιοι εἶναι 
Βούλγαροι.

Καταθέτω ὁρισμένα ἱστορικά δεδομένα 
βάσει σχετικῆς μελέτης τοῦ Καθηγητοῦ 
Μιχαήλ Τρίτου.

1. Πολλές φορές ὁ Κύριλλος χρη-
σιμοποιεῖ τήν προσωπική ἀντωνυμία 

Οἱ ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος 
στό ἐπίκεντρο τῆς Διεθνοῦς Διπλωματίας

Τοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ, 
Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος

Η συνάντηση τοῦ Ἕλληνα Ὑπουργοῦ 
Ἐξωτερικῶν Νίκου Δένδια μέ τόν 

Ρῶσο ὁμόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ σέ 
ρωσικό ἔδαφος ἔγινε στίς 24 Μαΐου, 
δηλαδή στίς 11 Μαΐου κατά τό Παλαιό 
Ἡμερολόγιο, τό ὁποῖο ἀκολουθεῖ ἡ Ρω-
σική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Τήν ἡμέρα 
ἐκείνη ἡ Ρωσία τιμοῦσε τή μνήμη τῶν 
Ἑλλήνων  Φωτιστῶν τῶν Σλάβων Κυρίλ-
λου καί Μεθοδίου. Οἱ δύο Ἅγιοι ἀδελ-
φοί πού γεννήθηκαν στή Θεσσαλονίκη 
τιμῶνται στήν Ἑλλάδα στίς 11 Μαΐου. 
Ἔζησαν τόν 9ο αἰῶνα καί ἐστάλησαν 
ἀπό τόν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 
(Μέγα) Φώτιο καί τόν Αὐτοκράτορα  σέ 
διάφορες περιοχές γιά Ἱεραποστολή. Κο-
ρυφαῖο ἔργο τους ὑπῆρξε ἡ δημιουργία 
ἀλφαβήτου γιά τούς σλαβικούς λαούς, 
τό ὁποῖο χρησιμοποιεῖται καί σήμερα. 
Τό ἀλφάβητο βασίζεται στήν Ἑλληνική 
γραφή τῶν Βυζαντινῶν καί ὀνομάσθηκε 
Κυριλλικό πρός τιμήν τοῦ Κυρίλλου.

Δυστυχῶς ἡ προβληματική Συμφωνία 
τῶν Πρεσπῶν, ἐνῶ θεωρητικά προ-
στατεύει τήν ἀρχαία ἑλληνική περίοδο 
τῆς Μακεδονίας, ἀφήνει ἀκάλυπτη τή 
Χριστιανική, Βυζαντινή καί Νεώτερη 
Ἱστορία. Αὐτό τό κενό ἐκμεταλλεύο-
νται οἱ Σκοπιανοί καί οἱ Βούλγαροι καί 
διαπραγματεύονται –χωρίς νά συμφω-
νοῦν– τήν καταγωγή τῶν δύο Ἁγίων. 
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3. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ζάλσμπουρκ 
Ἀλβίνος, σύγχρονος τοῦ Μεθοδίου, σέ 
ἐπιστολή του στόν Πάπα Ἰωάννη Η´ ὀνο-
μάζει τόν Μεθόδιο Ἕλληνα· «Graecus 
Methodius nomine». Ἡ ἀναγνώριση 
ὅμως τῆς Ἑλληνικῆς προελεύσεως τῶν 
ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου ἔχει γί-
νει ἐπίσημα καί ἀπό τόν ἴδιο τόν Πάπα 
Ρώμης Ἰωάννη Παῦλο Β´, ὁ ὁποῖος στήν 
ἐγκύκλιό του Egregiae virtutis τῆς 30ῆς 
Δεκεμβρίου 1980, τούς ἀποκαλεῖ «Κύ-
ριλλο καί Μεθόδιο, Ἕλληνες ἀδελφούς, 
γεννημένους στή Θεσσαλονίκη».

Ἄς προστατεύσουμε τήν ἱστορική καί 
θρησκευτική κληρονομιά μας!

Κ.Χ. ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, 29.5.2021

«ἡμεῖς» γιά νά δηλώσει τήν Ἑλληνική του 
καταγωγή καί νά τήν ἀντιδιαστείλει μέ 
τό διαφορετικῆς ἐθνότητας περιβάλλον, 
στό ὁποῖο ἀπευθύνεται. Μέ ξεχωριστή 
παρρησία καί θάρρος ἀπευθύνεται 
στούς Σαρακηνούς λέγοντας: «ἐξ ἡμῶν 
προῆλθον ἅπασαι αἱ τέχναι».

2. Ὁ βιογράφος τοῦ βίου τοῦ Κυρίλ-
λου, πού πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι εἶναι 
ἡ ἀρχαιότερη πηγή γιά τούς δύο Θεσ-
σαλονικεῖς μοναχούς καί ὡς ἐκ τούτου 
οἱ ἐκεῖ παρεχόμενες πληροφορίες ἔχουν 
ἰδιαίτερη ἀξία, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὁ Πά-
πας ἔδωσε ἐντολή νά πάρουν μέρος στήν 
κηδεία τοῦ Κυρίλλου στή Ρώμη ὅλοι οἱ 
ἐκεῖ διαμένοντες Ἕλληνες. Γιατί νά γίνει 
αὐτό ἄν ὁ Κύριλλος δέν ἦταν Ἕλληνας;

Ἀποστόλων τὸν ζῆλον ἐπιδειξάμενοι, ἐπὶ τὰς χώρας τῶν Σλάβων Εὐαγ-
γελίου τὸ φῶς, διηυγάσατε λαμπρῶς θείῳ κηρύγματι, Θεσσαλονίκης οἱ 
βλαστοί, καὶ ἀστέρες φαεινοί, Μεθόδιε σὺν Κυρίλλῳ, αὐτάδελφοι θεηγόροι, 
Ἐκκλησιῶν ἡ σεμνοπρέπεια.

Ἀπολυτίκιον ἑορτῆς 
Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου. 

Ἦχος πλ. α´
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