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ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ 
ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ 

ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς 4 Ἰουλίου 2021 μέσα σέ κλίμα πνευματικῆς χαρᾶς 
τελέσθηκαν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, 
τά Θυρανοίξια Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Παρεκκλησίου, στήν περιοχή τοῦ Πα-
νοράματος Θεσσαλονίκης, τό ὁποῖο ἀφιερώθηκε στήν ἑορτή τῆς Παγκοσμίου 
Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου.

Ὁ νεόδμητος ἱερός Ναός τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, κτισμένος μέ 
σεμνότητα καί εὐπρεπισμένος φιλοκαλικά, παραδίδεται πλέον στήν λατρεία τοῦ 
Θεοῦ γιά νά εἶναι σέ χρήση ἀπό τό λογικό ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας Του. Ἀνοίγει 
τίς πύλες του γιά νά χαρίσει ἐλπίδα καί δύναμη. Παραδίδεται μέ ἀγάπη στόν λαό 
τοῦ Θεοῦ γιά μία ἀναστημένη ζωή μέ τήν προστασία τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀήττητο 
δύναμη τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.

Ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος μετά τό πέρας τῆς ἀκολουθίας ὀνόμασε τόν νέο 
ἱερό Ναό –τό πέμπτο κατά σειρά ἱερό καθίδρυμα, πού κτίζεται προνοίᾳ καί ἐπι-
θυμίᾳ του στήν Ἱ.Μ. Θεσσαλονίκης– ὡς «τό νέο κόσμημα τῆς Θεσσαλονίκης». 
Ἀναφέρθηκε δε μέ συγκίνηση στό γεγονός τῆς ἀνοικοδομήσεως ἐπί ποιμαντορί-
ας του στήν Ἱ.Μ. Ἀλεξανδρουπόλεως συνολικά τριάντα ὀχτώ ἱερῶν Ναῶν στίς 
περιοχές Ἀλεξανδρουπόλεως, Φερρῶν-Τυχεροῦ καί Σαμοθράκης.

Στήν συνέχεια εὐχαρίστησε ὅλους ὅσοι κοπίασαν γιά τήν σημερινή τελετή, 
ἐνῶ μίλησε μέ ἐπαινετικούς καί εὐχαριστιακούς λόγους γιά ὅλους τούς φανερούς 
καί ἀφανεῖς δωρητές καί εὐεργέτες, στούς ὁποίους εὐχήθηκε κάθε εὐλογία τοῦ 
Θεοῦ στή ζωή τους.
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Στήν ἀκολουθία παρευρέθηκαν κληρικοί καί μοναχοί τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως, 
ὁ Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη κ. Ἰγνάτιος Καϊτεζίδης καί ἕνας ἱκανός ἀριθμός 
πιστῶν, καθώς δέν δόθηκε ἡ δέουσα δημοσιότητα, δεδομένης τῆς ἀνάγκης τη-
ρήσεως τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
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Πρός
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Τό τελειότερο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος πλάστηκε 

γιά νά ζεῖ αἰώνια. Ὁ ἐγωισμός ὁδήγησε τόν ἄνθρωπο στήν πτώση καί ἡ πτώση 
ἔφερε ὡς συνέπεια τίς ἀσθένειες καί τόν θάνατο.

Ὁ Δημιουργός μας, γιά νά ἁπαλύνει τόν πόνο τῶν ἀνθρώπων ἀπό τίς ἀσθέ-
νειες, μᾶς χάρισε τήν ἰατρική ἐπιστήμη καί τά φάρμακα. Στήν Παλαιά Διαθήκη 
ὁ Προφήτης Ἠσαΐας μέ τήν βοήθεια τῆς τότε ἰατρικῆς, ἐθεράπευσε τόν Ἐζεκία.

Στήν Καινή Διαθήκη ἐξ ἄλλου, ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας τονίζει τήν ἀναγκαιότητα 
τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης λέγοντας: «οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ’ οἱ 
κακῶς ἔχοντες» (Ματθ. 9, 12), πού σημαίνει πώς ὅταν τό σῶμα ἀσθενεῖ, ὑπάρχει 
ἀνάγκη τῆς συνδρομῆς τῶν ἰατρῶν.

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἐπίσης, λίγο πρίν ἀπό τόν θάνατό του, μή ἀντέχοντας τούς 
πόνους τῆς ἀσθενείας του, ζήτησε ἰατρική φροντίδα στό Ἀρεταίειο Νοσοκομεῖο, 
ὅπου καί ἐκοιμήθη.

Ἀλλά καί ὁ Ἅγιος Λουκᾶς ὁ Ἰατρός, πρωτοπόρος σέ ἰατρικά ἐπιστημονικά 
ἐπιτεύγματα, χάριζε καί ἐξακολουθεῖ καί μετά τήν κοίμησή του νά χαρίζει, μέ 

Θέμα:  «Ἐκκλησία καί ἐπιστήμη 
στόν ἀγῶνα κατά τῆς πανδημίας»
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τήν δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, στούς ἀνθρώπους τήν ὑγεία τοῦ σώματος, 
ἀλλά καί τῆς ψυχῆς.

Στήν ἐποχή μας, ὁ Ὅσιος Πορφύριος ἀνεδείχθη ὁ κατ’ ἐξοχήν Ἅγιος τῶν 
Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων καί, γνωρίζοντας ὅσο κανείς ἄλλος τόν πόνο τῶν 
ἀσθενῶν, ζητοῦσε ἀπό τούς ἀνθρώπους νά προσεύχονται γιά τόν φωτισμό τῶν 
ἰατρῶν καί ὅταν τούς ἐπισκέπτεται ἡ ἀρρώστια νά ἀπευθύνονται σέ αὐτούς γιά 
βοήθεια.

Ἔτσι καί σήμερα, ἡ Ἐκκλησία ἐμπιστεύεται τήν ἐπιστημονική κοινότητα τῶν 
ἰατρῶν, ἡ ὁποία νυχθημερόν ἀγωνίζεται γιά τήν ἀπαλλαγή τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν 
θανατηφόρο πανδημία. Μέ τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐπίπονη προσπάθεια 
τῶν ἐπιστημόνων ἐρευνητῶν, ἡ ἀνθρωπότητα ἔχει πλέον στήν διάθεσή της τό 
ἐμβόλιο, τό ὁποῖο εἶναι ἱκανό νά ὑψώσει τεῖχος στήν ἐξάπλωση τῆς πανδημίας. 
Ἡ ἐλπίδα ἔχει ἀνατείλει γιά ἐπιστροφή στήν κανονικότητα, ἀλλά, κυρίως, γιά τήν 
ἀνεμπόδιστη συμμετοχή στά Θεῖα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ κορύφωση 
τήν Κοινωνία ὅλων μας κατά τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γνωρίζοντας πώς ὁ ἐμβολια-
σμός ἀποτελεῖ μέγιστη πράξη εὐθύνης ἀπέναντι στόν συνάνθρωπο, συνιστᾶ σέ 
ὅλους, σέ συνεννόηση μέ τόν ἰατρό τους, νά ἀξιοποιήσουν τό δῶρο αὐτό πού 
μᾶς χάρισε ὁ Θεός, προκειμένου νά προστατεύσουμε τούς ἑαυτούς μας, ἀλλά καί 
κάθε ἄνθρωπο «ὑπέρ οὗ Χριστός ἀπέθανε» (Ρωμ. 14, 15). Καί θέλει αὐθεντικῶς 
νά διαβεβαιώσει πώς αὐτό τό ἐμβόλιο δέν ἔρχεται σέ καμία ἀντίθεση μέ τήν 
Ἁγιογραφική, Πατερική καί Κανονική διδασκαλία τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Ὁ φόβος γιά ὁτιδήποτε εἶναι πρωτόγνωρο συχνά δημιουργεῖ ἀντιδράσεις ἤ 
καχυποψία μέ ἀποτέλεσμα, πολλές φορές, νά ἀκούγονται φωνές, πού προκαλοῦν 
σύγχυση καί διαχωρισμό. Αὐτό ὅμως ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τό αἴτημα τοῦ Κυρί-
ου μας, κατά τήν Ἀρχιερατική Του Προσευχή, «ἵνα πάντες ἕν ὦσι» (Ἰω. 17, 21).

Στήν δύσκολη αὐτή συγκυρία χρειάζεται πίστη, σύνεση, ταπείνωση, ὑψηλό 
αἴσθημα εὐθύνης, ἀλληλεγγύη, ἀγάπη πρός τόν Θεό καί πρός τόν πλησίον διότι 
ἐάν αὐτά ἐκλείψουν, ὁ φόβος κυριεύει τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων καί κατά τόν 
Προφήτη Δαβίδ «ἐκεῖ ἐδειλίασαν φόβῳ, οὗ οὐκ ἦν φόβος» (Ψαλμ. 13, 5).

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Σᾶς καλοῦμε νά ἀκοῦτε τήν φωνή τῆς ἐπιστήμης καί τῶν εἰδικῶν, οἱ ὁποῖοι 

πάντοτε μέ ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης ἐνημερώνουν τούς πολίτες, προτείνοντας 
ἐνδεδειγμένες λύσεις προσαρμοσμένες στήν ἀντιμετώπιση τῶν δυσχερειῶν, πού 
κάθε φορά προκύπτουν.

Πολλές φορές, στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως προβάλλονται ἀβασάνιστα 
ἀπόψεις, οἱ ὁποῖες στεροῦνται ἐπιστημονικότητος, ἀλλά καί ἐκκλησιαστικοῦ 
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πνεύματος. Γι’ αὐτό ἐφιστοῦμε τήν προσοχή, ὑπενθυμίζοντας τά λόγια τοῦ Εὐαγ-
γελιστοῦ τῆς Ἀγάπης Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου «μή παντί πνεύματι πιστεύετε, 
ἀλλά δοκιμάζετε τά πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν» (Ἰω. Α΄ 4, 1).

Παιδιά μας,
Καλοῦμε ὅλους σέ πανστρατιά προσευχῆς, ἡ ὁποία ἄλλωστε ἀποτελεῖ καί τό 

κατ’ ἐξοχήν ὅπλο τῶν Χριστιανῶν, ὥστε μαζί καί μέ τήν τήρηση τῶν ἰατρικῶν 
ὁδηγιῶν καί μέ τήν βοήθεια τῶν ἐπιστημονικῶν ἐπιτευγμάτων, νά ἐκλείψει ἡ 
πανδημία καί ἡ ὀσμή θανάτου ἀπό τήν ἀνθρωπότητα καί ὅλοι ἑνωμένοι νά δο-
ξάζουμε τόν Ἀρχηγό τῆς Πίστεώς μας, Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἦλθε σέ αὐτόν 
τόν κόσμο «ἵνα ζωήν ἔχωμεν καί περισσόν ἔχωμεν» (Ἰω. 10, 10).

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί πολλῶν πατρικῶν εὐχῶν.

† 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

Ἀκριβές Ἀντίγραφον 
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς 

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος
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Κατά τήν συνεδρίαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Τρίτης 13ης Ἰουλί-
ου 2021 προσῆλθαν ὁ Ὑπουργός Ὑγείας κ. Βασίλειος Κικίλιας καί ὁ Καθηγη-
τής κ. Σωτήριος Τσίοδρας, πρός τούς ὁποίους ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος καί οἱ Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί 
Σύνεδροι ἔθεσαν πολλά ἐρωτήματα, τόσο γιά τήν πορεία τῆς πανδημίας, ὅσο 
καί γιά τήν χρήση τῶν νέων ἐμβολίων κατά τῆς COVID-19, ἐκφράζοντας 
προβληματισμούς καί ἀπορίες Κληρικῶν καί λαϊκῶν χριστιανῶν, μελῶν τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τά ἐρωτήματα ἐστάλησαν καί γραπτῶς καί ἀπαντήθηκαν ἁρμοδίως. Ὡς ἐκ 
τούτου ἀποστέλλονται ἀκολούθως πρός ἐνημέρωση τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καί 
τοῦ πιστοῦ Λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος:

 1.  Ἔχω κάνει καί τίς δύο δόσεις τοῦ ἐμβολίου. Στήν περίπτωση αὐτή, τί προ-
στασία ἔχω ἀπό τή μετάλλαξη «Δέλτα»;

      Ὅλα τά ἐμβόλια (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Johnson & Johnson) 
προσφέρουν ὑψηλή προστασία γιά τήν ἀποφυγή σοβαρῆς νόσησης, 
διασωλήνωσης καί θανάτου, ὅπως καί γιά τήν πιθανότητα νά νοσήσει 
κάποιος καί νά μπεῖ στό νοσοκομεῖο. Ἡ ὑψηλή αὐτή προστασία ἰσχύει 
καί γιά τή μετάλλαξη «Δέλτα».

 2.  Ἐφόσον ἔχω κάνει καί τίς δύο δόσεις τοῦ ἐμβολίου, θά χρειαστεῖ μετά ἀπό 
κάποιους μῆνες νά κάνω καί μία τρίτη ἤ τέταρτη δόση;

     Δέν γνωρίζουμε ἀκόμη ἐάν τά πλήρως ἐμβολιασμένα ἄτομα θά χρεια-
στοῦν ἐπιπλέον ἀναμνηστικές δόσεις τοῦ ἐμβολίου ἔναντι τῆς COVID-19, 
ἐπειδή ἀκόμα μαθαίνουμε πόσο διαρκεῖ ἡ ἀνοσία τόσο μετά τή νόσηση, 
ὅσο καί μετά τόν ἐμβολιασμό. Ἐπιπλέον, ἡ αὐξημένη παρουσία τῶν 
μεταλλάξεων μπορεῖ νά ἐπηρεάσει τή συχνότητα χορήγησης τῶν ἀνα-
μνηστικῶν δόσεων. 

 3.  Ἄν ἀρρωστήσω ἀπό κορωνοϊό, παρότι ἔχω κάνει τό ἐμβόλιο, ὑπάρχει 
κίνδυνος νά χρειαστῶ διασωλήνωση;

     Μέχρι σήμερα σχεδόν ὅλοι ὅσοι νοσηλεύονται σέ ΜΕΘ εἶναι ἀνεμβο-
λίαστοι. Ὁ ἐμβολιασμός μειώνει σημαντικά τόν κίνδυνο ἐκδήλωσης 
σοβαρῆς νόσησης ἀπό τόν ἰό, διασωλήνωσης καί εἰσαγωγῆς σέ ΜΕΘ. 
Ἡ περίπτωση νά νοσήσει βαριά κάποιος πλήρως ἐμβολιασμένος καί νά 
νοσηλευτεῖ, εἶναι σπάνια καί, ὅταν συμβαίνει αὐτό, συνήθως συνυπάρχει 
ὑποκείμενο νόσημα.

«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΑΣ ΡΩΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ 
ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ»
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 4.  Τό βασικό ἐπιχείρημα ὁρισμένων ἀντιρρησιῶν εἶναι ὅτι τό ἐμβόλιο περιέχει 
ἐμβρυικά κύτταρα καί ὅταν δέχεσαι τό ἐμβόλιο, εἶναι σάν νά σκοτώνεις 
τό ἔμβρυο γιά νά ζήσεις ἐσύ. Θά πρέπει νά διευκρινισθεῖ ἀπό ἐπιστήμονες 
ὅσον ἀφορᾶ τά στοιχεῖα πού περιέχονται στό ἐμβόλιο. Πολλοί ἀπό τούς 
Χριστιανούς βρίσκονται σέ σύγχυση. Ὑπάρχουν καί γιατροί οἱ ὁποῖοι δια-
φωνοῦν. Τελικά, στά ἐμβόλια χρησιμοποιοῦνται ἐμβρυικά κύτταρα;

     Κανένα ἀπό τά ἐμβόλια COVID-19 πού χρησιμοποιοῦνται στή χώρα 
μας δέν περιέχει ἐμβρυικά κύτταρα. Πιό συγκεκριμένα, ἐμβρυικές 
κυτταρικές σειρές (ὄχι ὁ ἐμβρυικός ἱστός) χρησιμοποιοῦνται μερικές 
φορές στή διαδικασία παρασκευῆς ἐμβολίων, συμπεριλαμβανομένων 
τῶν ἐμβολίων ἔναντι τῆς COVID-19. Οἱ ἐμβρυικές κυτταρικές σειρές 
προέρχονται ἀπό ἱστούς ἐμβρύων ἀπό θεραπευτική διακοπή τῆς κύησης 
καί ἐλήφθησαν ἐδῶ καί δεκαετίες (1960, 1973, 1985). Αὐτά τά κύτταρα 
ἀναπαράγονται ἔκτοτε στό ἐργαστήριο καί ἀφαιροῦνται πρίν ἀπό τήν 
ὁλοκλήρωση τῆς παρασκευῆς τῶν ἀντίστοιχων ἐμβολίων. Δέν τίθεται 
λοιπόν ζήτημα χριστιανικῆς ἠθικῆς γιά τή χρήση τῶν ἐμβολίων, τά 
ὁποῖα σώζουν ζωές.

 5.  Ὑφίσταται ἔλεγχος τῆς προσωπικότητας μέσα ἀπό τό ἐμβόλιο;
     Τό ἐμβόλιο δέν ἐπιδρᾶ στήν προσωπικότητα τοῦ ἐμβολιαζόμενου ἀτόμου.
 6.  Περιέχει τό ἐμβόλιο μαγνητισμό ἤ νανοσωματίδια, ἤ «τσιπάκι»;
     Τά ἐμβόλια ἔναντι τῆς COVID-19 δέν περιέχουν μικροτσίπ. Αὐτά εἶναι 

ἐξωπραγματικές θεωρίες, οἱ ὁποῖες βασίζονται σέ μία λανθασμένη 
ἐκστρατεία παραπληροφόρησης πού πραγματοποιεῖται στό διαδίκτυο. Μέ 
νανοσωματίδια καλύπτονται τά μόρια mRNA, τά ὁποῖα ἀποβάλλονται 
ταχύτατα ἀπό τόν ὀργανισμό. Τά συστατικά τῶν ἐμβολίων ἀναγράφονται 
στό φύλλο ὁδηγιῶν τοῦ προϊόντος.

 7.  Στόν ἐμβολιασμένο θά ὑπάρξουν θανατηφόρες παρενέργειες τά ἑπόμενα 
χρόνια;

     Τά σύγχρονα δεδομένα δείχνουν ὅτι τά ἐμβόλια πού χρησιμοποιοῦνται 
κατά τοῦ κορωνοϊοῦ SARS-CoV-2 εἶναι ἀσφαλῆ. Ἀπό ὅλα τά γνωστά 
ἐμβόλια πού χορηγοῦνται στήν παιδική ἡλικία, δέν καταγράφονται 
θανατηφόρες παρενέργειες ἐδῶ καί δεκαετίες. Ἄλλωστε τό συστατικό 
(ἀντιγόνο) τῶν ἐμβολίων καταστρέφεται ἀπό τόν ἴδιο τόν ὀργανισμό 
μόλις προκαλέσει τήν παραγωγή ἀντισωμάτων πού συμβάλλουν στήν 
προστασία μας. Οἱ περισσότερες ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες τῶν ἐμβολίων 
παρουσιάζονται τίς πρῶτες ἑβδομάδες μετά ἀπό τή χορήγησή τους, εἶναι 
ἤπιες καί βραχυπρόθεσμες καί δέν ἐμφανίζονται σέ ὅλους.

 8.  Πολλά νέα ζευγάρια ἔρχονται καί ρωτοῦν ἄν πρέπει νά κάνουν τό ἐμβό-
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λιο, διότι ὁ γιατρός τούς εἶπε: «Ἄν θέλετε νά τεκνοποιήσετε, δέν πρέπει νά 
κάνετε τό ἐμβόλιο». Ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια;

     Δέν ὑπάρχει κίνδυνος γιά τήν τεκνοποίηση ἀπό τόν ἐμβολιασμό. Δέν ἔχει 
διαπιστωθεῖ βλαπτική ἐπίδραση ἀπό τό ἐμβόλιο στή γονιμότητα ἀνδρῶν 
καί γυναικῶν. Σύμφωνα μέ μελέτες, τά ἐμβόλια mRNA μπορεῖ νά χορη-
γηθοῦν μέ ἀσφάλεια κατά τή διάρκεια τῆς κύησης καί τοῦ θηλασμοῦ, 
καθώς ἐκτιμᾶται ὅτι δέν θέτουν σέ κίνδυνο τήν ἔγκυο ἤ τό ἔμβρυο διότι 
δέν εἶναι ἐμβόλια μέ ζῶντες ἐξασθενημένους ἰούς. Τό mRNA στό ἐμβό-
λιο ἀποδομεῖται γρήγορα μέ τίς συνήθεις κυτταρικές διεργασίες καί δέν 
εἰσέρχεται στόν πυρῆνα τοῦ κυττάρου.

 9.  Τά ἐμβόλια εἶναι σέ πειραματικό στάδιο;
     Τά ἐμβόλια δοκιμάζονται πρίν πάρουν τήν ἄδεια κυκλοφορίας σέ χιλιάδες 

ἐθελοντές καί, ἐφόσον κριθοῦν ἀποτελεσματικά καί ἀσφαλῆ, χορηγοῦνται 
στό εὐρύ κοινό. Μέχρι σήμερα ἔχουν γίνει 3.510.000.000 δόσεις ἐμβο-
λίων σέ ὅλον τόν κόσμο.

10.  Ποιές εἶναι οἱ διαφορές τῶν ἐμβολίων mRNA μέ τά «παραδοσιακά» 
ἐμβόλια;

     Στά «παραδοσιακά» ἐμβόλια χρησιμοποιοῦνται ὁλόκληροι μικροοργανι-
σμοί (μικρόβια/ἰοί), νεκροί ἤ μέ μειωμένη λοιμογόνο δράση. Τά ἐμβόλια 
mRNA μοιάζουν μέ ταχυδρόμο πού μεταφέρει μία πληροφορία στόν 
ἀνθρώπινο ὀργανισμό, προκειμένου αὐτός νά κατασκευάσει ἕνα μικρό 
πρωτεϊνικό τμῆμα τοῦ ἰοῦ, τήν πρωτεΐνη τῆς ἀκίδας, πού στή συνέχεια 
θά ὁδηγήσει στήν παραγωγή τῶν προστατευτικῶν ἀντισωμάτων.

11.  Πῶς εἶναι δυνατόν, σέ τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, νά παραχθεῖ καλό 
καί πιστοποιημένο ἐμβόλιο;

     Ἡ πανδημία, γενική ἀπειλή γιά τήν ἀνθρωπότητα, συνέβαλε στήν 
παγκόσμια συνεργασία ἐπιστημόνων καί ἐρευνητικῶν κέντρων πού 
χρηματοδοτήθηκαν γιά νά ἐφαρμόσουν μία καινοτόμο τεχνολογία γιά 
τήν παρασκευή τῶν ἐμβολίων, τά ὁποῖα δοκιμάστηκαν σέ ἑκατοντάδες 
χιλιάδες ἐθελοντές. Εἶναι αὐτονόητο ὅτι τά στάδια ἐκτίμησης τῆς ἀποτε-
λεσματικότητας καί ἀσφάλειας τῶν ἐμβολίων καί οἱ ἁρμόδιοι ἐλεγκτικοί 
μηχανισμοί δέν παρακάμπτονται ποτέ, ἀφοῦ πάντα ἡ παραγωγή τῶν 
ἐμβολίων θά πρέπει νά πληροῖ τίς δύο αὐτές ἀπαρέγκλιτες παραμέτρους: 
τήν ἀποτελεσματικότητα καί τήν ἀσφάλεια.

12.  Ὑπάρχουν ἀντισώματα γιά τήν θεραπεία ἀσθενῶν. Στήν Ἑλλάδα ὑπάρχει 
αὐτή ἡ θεραπεία; Γιατί δέν χρησιμοποιεῖται σέ μεγαλύτερο ἀριθμό;

     Μέχρι σήμερα δέν ὑπάρχει ἀποτελεσματική θεραπεία γιά τή νόσο 
COVID-19. Στίς προσπάθειες θεραπευτικῆς ἀντιμετώπισης τῆς νόσου 
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περιλαμβάνεται καί ἡ χορήγηση ἀντισωμάτων (γ-σφαιρίνη, μονοκλωνικά) 
τά ὁποῖα ἔχουν χορηγηθεῖ σέ ὁρισμένες περιπτώσεις καί στή χώρα μας, 
χωρίς ὅμως νά ἀποτελοῦν θεραπεία γιά τή νόσο.

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐμπιστεύεται τήν 
ἐπιστημονική κοινότητα τῶν ἰατρῶν, ἡ ὁποία νυχθημερόν ἀγωνίζεται γιά τήν 
ἀπαλλαγή τῶν ἀνθρώπων ἀπό τή θανατηφόρο πανδημία. Μέ τόν φωτισμό τοῦ 
Θεοῦ καί τήν ἐπίπονη προσπάθεια τῶν ἐπιστημόνων ἐρευνητῶν, ἡ ἀνθρωπό-
τητα ἔχει πλέον στή διάθεσή της τό ἐμβόλιο, τό ὁποῖο εἶναι ἱκανό νά ὑψώσει 
τεῖχος στήν ἐξάπλωση τῆς πανδημίας.

Ὁ ἐμβολιασμός ἀποτελεῖ μέγιστη πράξη εὐθύνης ἀπέναντι στόν συνάνθρω-
πο, ἐνῶ τό ἐμβόλιο κατά τοῦ κορωνοϊοῦ δέν ἔρχεται σέ καμία ἀντίθεση μέ τήν 
Ἁγιογραφική, Πατερική καί Κανονική διδασκαλία τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. 
Κατά συνέπεια, τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μποροῦν ἐλεύθερα, σύμφωνα μέ τήν 
ὑπόδειξη τοῦ ἰατροῦ τους, νά ἐπιλέξουν τήν πράξη τοῦ ἐμβολιασμοῦ, δίχως 
τόν ὁποιοδήποτε φόβο ὅτι αὐτή ἡ ἐπιλογή θά ἔχει ἐπίπτωση στή σχέση τους 
μέ τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία ἤ καί σέ αὐτήν τή σωτηρία τους.

Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν· 
δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡμῖν.

Ἀπολυτίκιον ἑορτῆς 
Ἁγ. Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ 

Ἦχος πλ. δ´
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Ἀθῆναι 
Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr

Πρωτ. 1076Ἀριθμ. Ἀθῄνησι τῇ 15ῃ Ἰουλίου 2021
Διεκπ. 1385

ΘΕΜΑ: «Κατάταξις ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῶν, μετά τοῦ Ἁγίου 
Ἐθνοϊερομάρτυρος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου τοῦ Ε´, ἑπτά 
συλληφθέντων καί ἀπαγχονισθέντων Ἱερομαρτύρων Ἀρχιερέων»

Τούς ἐν τῷ μετά σώματος βίῳ κατορθώμασιν ἀρετῆς καί μαρτυρικῷ θανάτῳ 
τελειωθέντας εὐλαβεῖσθαι καί τιμᾶν, ἐτησίοις τε τελεταῖς καί ἐγκωμίοις γεραίρειν 
ὅσιον καί τῷ τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας πληρώματι λυσιτελέστατον πέφυκεν, ἐπειδή 
ἡ τούτων μνήμη πρόξενος τυγχάνει ὠφελείας ψυχικῆς καί πνευματικῆς τοῦ 
Χριστωνύμου Λαοῦ.

Ἐπειδή τοίνυν τοιοῦτοι τόν βίον καί τήν πολιτείαν ἀνεδείχθησαν καί οἱ ἐν 
ἔτει 1821 ἐν Κωνσταντινουπόλει διά τήν ἀμώμητον ἡμῶν Ὀρθόδοξον Πίστιν 
μαρτυρήσαντες Ἐπίσκοποι Εὐγένιος (Καραβίας), Μητροπολίτης Ἀγχιάλου, 
Ἰωαννίκιος, Μητροπολίτης Τυρνόβου, Δωρόθεος (Πρώιος), Μητροπολίτης 
Ἀδριανουπόλεως, Ἰωσήφ (Ἀντωνόπουλος), Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, 
Γρηγόριος, Μητροπολίτης Δέρκων, Διονύσιος (Καλλιάρχης), Μητροπολίτης 
Ἐφέσου καί Ἀθανάσιος, Μητροπολίτης Νικομηδείας, ζήσαντες εἰς χρόνους 
δυσχερεῖς, πιστῶς δέ καί θεαρέστως τόν ἐπίγειον διανύσαντες δόλιχον, ἡ Διαρ-
κής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρίαν 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, 
συνελθοῦσα εἰς τακτικήν Συνεδρίαν τῇ 13ῃ τοῦ μηνός Ἰουλίου τοῦ σωτηρίου ἔτους 
2021, πρός τήν θεάρεστον πολιτείαν καί τό μαρτύριον τούτων ἀπιδοῦσα, λαβοῦσα 
δ’ ἅμα ὑπ’ ὄψιν καί τά διαλαμβανόμενα ἐν τῇ ὑπ’ ἀριθ. 478/23.6.2021 Γνωμο-
δοτήσει τῆς ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων Συνοδικῆς 
Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας, ἔγνω, συνῳδά τῷ κοινῷ τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας ἔθει καί τῇ παραδόσει κατακολουθοῦσα, τήν ἐποφειλομένην τοῖς ἐν 
Θεῷ τελειωθεῖσι καί μαρτυρήσασιν ἐν ἔτει 1821, ὡς προείρηται, Ἱεράρχαις τήν 
τοῖς Ἁγίοις προσήκουσαν ἀπονεῖμαι τιμήν.

Διό καί θεσπίζομεν Συνοδικῶς καί διοριζόμεθα καί ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι 

ΠΡΑΞΙΣ
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διακελευόμεθα ὅπως, ἀπό τοῦ νῦν καί εἰς τό ἑξῆς καί εἰς αἰῶνα τόν ἅπαντα, 
οἱ ἐν λόγῳ Ἱερομάρτυρες συναριθμῶνται τοῖς ἀπ’ αἰῶνος Ἁγίοις καί Μάρτυσι 
τῆς Ἐκκλησίας, ἱεροτελεστίαις τιμώμενοι καί ὕμνοις ἐγκωμίων γεραιρόµενοι 
κατ’ ἔτος, τῆς μνήμης αὐτῶν τιμωμένης κατά τήν ἡμέραν τοῦ μαρτυρικοῦ 
ἀπαγχονισμοῦ των, ἤτοι τῶν μέν Εὐγενίου Αγχιάλου, Ἀθανασίου Νικομηδείας 
καί Διονυσίου Ἐφέσου τήν 10ην Ἀπριλίου, τῶν δέ Ἰωσήφ Θεσσαλονίκης, 
Δωροθέου Ἀδριανουπόλεως, Γρηγορίου Δέρκων καί Ἰωαννικίου Τυρνόβου τήν 
3ην Ἰουνίου, καί εἰς κοινόν ἑορτασμόν ἁπάντων τούτων καί τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου 
Ἱερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Ε´ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τῷ Σαββάτῳ 
τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος.

Ὅθεν, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν δοξολογίᾳ 
πολλῇ πρός τόν ἐν Τριάδι Θεόν ἀναγγέλλει παντί τῷ εὐσεβεῖ Ἱερῷ Κλήρῳ καί 
τῷ Χριστεπωνύµῳ Λαῷ Αὐτῆς τήν τοιαύτην συναρίθµησιν εἰς τήν χορείαν τῶν 
Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας τῶν ἐν ἔτει 1821 καί ἐν Κωνσταντινουπόλει, μετά τοῦ 
Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου τοῦ Ε´, 
ἑπτά συλληφθέντων καί ἀπαγχονισθέντων Ἱερομαρτύρων, Εὐγενίου, Μητρο-
πολίτου Ἀγχιάλου, Ἰωαννικίου, Μητροπολίτου Τυρνόβου, Δωροθέου, Μητρο-
πολίτου Ἀδριανουπόλεως, Ἰωσήφ, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου, 
Μητροπολίτου Δέρκων, Διονυσίου, Μητροπολίτου Ἐφέσου καί Ἀθανασίου, 
Μητροπολίτου Νικομηδείας, προτρέπεται δέ τούς πιστούς, ἵνα κατά τήν ἐπέτειον 
τῆς µνήµης αὐτῶν κατακλύζωσι τούς Ἱερούς Ναούς, ἀναπέµποντες δεήσεις πρός 
τόν Ὕψιστον, ἐπικαλούµενοι δ’ ἅµα τήν πρεσβείαν αὐτῶν πρός ἁγιασµόν ψυχῆς 
τε καί σώµατος.

† 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
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Μέ ξεχωριστή λαμπρότητα καί τήν προσήκουσα τιμή, ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη 
τῆς ἁγίας Θεοδώρας τῆς Μυροβλύτιδος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ, στήν ὁμώνυμη 
ἀνδρώα ἱερά Μονή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία βρί-
σκεται στό κέντρο τῆς πόλεως καί ἀποτελεῖ πνευματικό λιμάνι τῶν εὐσεβῶν 
χριστιανῶν.

Κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσ-
σαλονίκης κ. Ἀνθίμου στήν φετινή πανήγυρη τῆς ἱερᾶς Μονῆς προσῆλθε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, τόν ὁποῖο συνόδευαν ὁ πανοσιολ. 
ἀρχιμ. π. Ἄγγελος Ἀνθόπουλος, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ.Μ. Φθιώτιδος, καί 
οἱ ἱερολ. ἀρχιδ. π. Νικόλαος Πολυζώης καί διάκ. π. Δημήτριος Σκαρλάτος.

Τό ἑσπέρας τῆς παραμονῆς Δευτέρας 2 Αὐγούστου τελέσθηκε ὁ Πανη-
γυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Φθιώτιδος κ. Συμεών. Κατά τό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος κ. Συμεών, 
ἀφοῦ ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες του πρός τόν Παναγιώτατο κ. Ἄνθιμο γιά τήν 
πρόσκλησή του νά συμμετάσχει στίς ἱερές ἀκολουθίες, καθώς ἐπίσης καί πρός 
τόν Καθηγούμενο τῆς ἱερᾶς Μονῆς πανοσιολ. ἀρχιμ. π. Βαρνάβα Γιάγκου καί 
τό Ἡγουμενοσυμβούλιο Aὐτῆς, ἀναφέρθηκε στόν πόνο καί τήν δοκιμασία, 
πού χαρακτήριζαν τόν βίο τῆς ἁγίας Θεοδώρας, τά ὁποῖα προσεγγίζονται μέ 
τήν πλήρη ἐμπιστοσύνη στόν Θεό, ἀφήνοντας κατά μέρους τόν προσωπικό 
λογισμό καί τήν ἀπόγνωση, πού εἶναι ὁ πραγματικός κίνδυνος γιά κάθε χρι-
στιανό.

Στή συνέχεια ὁ Καθηγούμενος τῆς ἱερᾶς Μονῆς ἀρχιμ. π. Βαρνάβας εὐχα-
ρίστησε τόν Σεβασμιώτατο κ. Συμεών γιά τήν παρουσία του, τονίζοντας τόν 
θεραπευτικό χαρακτήρα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι γιά ὅλους παρηγοριά, 
παράκληση καί χαρά. Στή συνέχεια ὁ πανοσιολ. Καθηγούμενος σέ ἔνδειξη 
εὐγνομωσύνης καί χαρᾶς δώρισε στόν Σεβασμιώτατο μία ἀρχιερατική ράβδο.

Τό πρωί τῆς Τρίτης 3 Αὐγούστου, κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἑορτῆς, τελέ-

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ 
ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚῌ

συνέχεια στή σελ. 21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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

Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 03.08.2021.



Στιγμιότυπο ἀπό τήν Μεγάλη Εἴσοδο τῆς Θείας Λειτουργίας 
στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγίου Προφήτου Ἠλιού Πυλαίας.

Ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος τελεῖ μνημόσυνο τῶν προκατόχων του 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου-Πολιούχου.



Ἡ εὐλογία τῶν ἄρτων κατά τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος Πανοράματος.

Ἡ διακονία τοῦ λόγου στόν πανηγυρίζοντα Ἱδρυματικό Ἱ.Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος 
Ἱπποκρατείου ΓΝΘ ἀπό τόν ἀρχιμ. Ἰάκωβο Ἀθανασίου, Πρωτοσύγκελλο τῆς ΙΜΘ.



Ἡ Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Στιγμιότυπο ἀπό τήν Εἴσοδο τοῦ ἑόρτιου Ἑσπερινοῦ 
στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Νέας Παναγίας Θεσσαλονίκης.



Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
40 Ἐκκλησιῶν χοροστατοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου κ. Ἀνθίμου.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν πανηγυρίζουσα Ἱ.Μ. Ἁγίας Θεοδώρας 
τῆς Μυροβλύτιδος ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών.



Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Παναγίας τῆς Φανερωμένης Θεσσαλονίκης 

ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βρεσθένης κ. Θεοκλήτου.

Πανηγυρικό ἱερατικό συλλείτουργο στόν Ἱ.Ν. Παναγίας τῆς Φανερωμένης 
Θεσσαλονίκης προερξάρχοντος τοῦ ἀρχιμ. Βαρθολομαίου Ἀντωνίου-Τριανταφυλλίδη, 

Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.



Ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος δέχεται τό μικρό τεῦχος 
«Διά χειρός Φθιώτιδος Νικολάου» ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών 

κατά τήν ἐπίσκεψή του στά γραφεῖα τῆς ΙΜΘ.

Ὁ νεοεκλεγείς Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Δημήτριος (Πλουμῆς) 
κατά τήν ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψή του στόν Παναγιώτατο κ. Ἄνθιμο.



Πανηγυρικό ἱερατικό Συλλείτουργο στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων 
Ἀκροπόλεως-Ἑπταπυργίου προεξάρχοντος τοῦ ἀρχιμ. Φωτίου Ζαρζαβατσάκη, 

Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς ΙΜΘ.

Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Τούμπας 
συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου 

καί Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσοστόμου 
καί τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Πατάρων κ. Ἀθηναγόρου.



Παρεκκλήσιο πρός τιμήν τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἰωσήφ Μητροπολίτου 
Θεσσαλονίκης, τό ὁποῖο βρίσκεται κάτωθεν τοῦ Ἱ.Ν. Παναγίας τῆς Δεξιᾶς.

Πανηγυρικός Ἑσπερινός 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Φανουρίου-Τιμίου Προδρόμου Κάτω Τούμπας.
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σθηκε ἡ Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου κ. Συμεών μέ τή συμμετοχή τοῦ Καθηγουμένου, πολλῶν κληρικῶν 
καί ἀδελφῶν τῆς ἱερᾶς Μονῆς καί πλήθους λαοῦ. Κατά τήν διαρκεία τῆς 
Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος κ. Συμεών ὡμίλησε γιά τήν ἔννοια τῆς 
πραγματικῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας, στήν ὁποία ὁδηγεῖται ὁ πιστός, ὁ ὁποῖος 
κάνει βίωμά του τό σταυρικό πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας.

Καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, τό ἀναλόγιο τῆς Μονῆς, λά-
μπρυνε μέ τήν παρουσία του χορός νέων ἱεροψαλτῶν ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ 
μουσικοδιδασκάλου κ. Ἰωάννου Χασανίδη, πρωτοψάλτου τῆς ἱερᾶς Μονῆς. 

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Συμεών ἐπι-
σκέφθηκε τήν Ἱερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, προκειμένου νά ὑποβάλλει 
σεβάσματα καί εὐχαριστίες πρός τόν Παναγιώτατο κ. Ἄνθιμο, μέ τόν ὁποῖο 
συζήτησαν ἐπί μακρόν γιά διάφορα ἐκκλησιαστικά καί κοινωνικά θέματα.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 16.08.2021

Τήν Κυριακή 15η Αὐγούστου 2021, ἑορτάσθηκε στήν ἁγιοτόκο Θεσ-
σαλονίκη ἡ Κοίμηση καί ἡ εἰς οὐρανούς Μετάσταση τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου. 

Στόν ἱερό Ἐνοριακό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 40 Ἐκκλησιῶν 
ἐτελέσθησαν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἡ Θεία Λειτουργία χοροστα-
τοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου.  

Ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος στό σύντομο κήρυγμά του ἀναφέρθηκε 
στό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί στήν τιμή τῶν Χριστιανῶν καί 
ἐτόνισε, ὅτι ὅλοι πρέπει νά παραμείνωμε ἑνωμένοι καί δυνατοί μέ πολλή 
πίστη καί δυνατή προσευχή μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

συνέχεια ἀπό τήν σελ.12

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ 
ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚῌ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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

 Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 19.08.2021

«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»: 
Η ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ Yelena Popovic 
(Γιέλενα Πόποβιτς) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ

Σεβαστοί πατέρες, ἀγαπητοί ἀδελφοί!
Διά τοῦ παρόντος, ἐπιθυμοῦμε νά σᾶς πληροφορήσωμε γιά ἕνα θέμα, πού 

θεωροῦμε ὅτι στίς δύσκολες μέρες πού διερχόμεθα δύναται νά δώσει πολλή 
παρηγοριά καί ἐνίσχυση σέ κάθε πιστό Ἕλληνα. 

Ἑκατό, λοιπόν, ἔτη μετά ἀπό τήν κοίμησή του, ἡ, γεμάτη δοκιμασίες, ἀλλά 
καί ἐπισκέψεις τῆς θείας Χάριτος, ζωή, ἑνός ἀπό τούς πλέον δημοφιλεῖς Ἁγίους 
γιά τούς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ἐπισκόπου Πενταπόλεως, 
τοῦ ἐν Αἰγίνῃ, ἑνός Ἁγίου πού ὁ βίος του ἔχει ἐμπνεύσει ἀμέτρητους ἀνθρώπους 
σέ ὅλο τόν κόσμο, μεταφέρεται γιά πρώτη φορά στή μεγάλη ὀθόνη τοῦ κινημα-
τογράφου μέ τήν πλέον δυνατή παραστατικότητα. 

Ἡ πολλά ὑποσχόμενη κινηματογραφική ταινία «Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕ-
ΟΥ» (Μan of God) πού ἔχει ἤδη λάβει δύο βραβεῖα στό Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου τῆς Μόσχας, πού βραβεύτηκε καί στό Φεστιβάλ Ἑλληνικοῦ 
Κινηματογράφου τοῦ Λός Ἄντζελες καί ἀναμένεται νά κατακτήσει καί ἄλλα 
βραβεῖα, ξεκινᾶ νά προβάλλεται καί στούς ἑλληνικούς κινηματογράφους ἀπό  
τίς 26 Αὐγούστου. 

Πρόκειται γιά μία κινηματογραφική ταινία πού ἀναφέρεται στή συγκλονιστική 
προσωπικότητα καί ἱστορία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, τοῦ ἀγαπητοῦ ἐπισκόπου τῶν 
ἁπλῶν ἀνθρώπων, πού παρά τίς δυσκολίες, τούς διωγμούς καί τίς συκοφαντίες 
πού ὑπέστη, ἀκολουθοῦσε πιστά τόν Χριστό μέσῳ τοῦ προσωπικοῦ του Γολ-
γοθᾶ καί ἔγινε ἕνα ἀπαράμιλλο πρότυπο ζωῆς γιά κάθε ἄνθρωπο πού θέλει νά 
ἀγαπήσει τόν Θεό. 

Τήν ταινία, πού γυρίστηκε στά μέρη πού ἔζησε καί ἔδρασε ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, 
στήν Ἀττική καί φυσικά τήν Αἴγινα, ὅπου καί ἵδρυσε τό μοναστήρι του, ἕναν τόπο 
προσκυνήματος γιά πιστούς ἀπό ὅλο τόν κόσμο, σκηνοθετεῖ ἡ Σερβικῆς κατα-
γωγῆς Yelena Popovic, ἡ ὁποία ὑπογράφει καί τό σενάριο. Ἡ ἴδια ἡ σκηνοθέτις, 
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ἀναφερόμενη στό μήνυμα πού θέλει νά μεταδώσει μέσα ἀπό τή μεταφορά τῆς 
ζωῆς τοῦ Ἁγίου στή μεγάλη ὀθόνη σχολιάζει: «Ἡ ταινία υἱοθετεῖ ἕνα ρεαλιστικό 
καί προσωπικό τόνο προκειμένου τό κοινό νά παρακολουθήσει τήν ἱστορία τοῦ 
Ἁγίου καί νά ταυτιστεῖ μέ τόν χαρακτῆρα, τά βάσανα, τίς δοκιμασίες του. Ὁ ἀγῶνας 
εἶναι ὑπόθεση ὅλων μας. Πολλοί ἀπό ἐμᾶς ἔχουμε ἔρθει ἀντιμέτωποι μέ τήν ἀδικία, 
τά ψέματα, τήν συκοφαντία καί ἡ μεγαλύτερη νίκη εἶναι αὐτή πού ἐπιτυγχάνουμε 
μέσα μας. Στίς μέρες μας, πολλοί ἄνθρωποι ἀδικοῦνται καί ταυτίζονται μέ τόν Ἅγιο 
Νεκτάριο, αὐτόν τόν ἁπλό ἄνθρωπο πού ἔζησε ἀνάμεσά μας, πού πάλεψε μέ τήν 
ἀδικία ἐκείνων πού κηρύσσουν τήν δικαιοσύνη, πού ὑπέφερε σέ ὅλη του τήν ζωή, 
ἀλλά δέν ἡττήθηκε. Ἦταν νικητής καί ἔδωσε ἕνα παράδειγμα γιά τό πῶς πρέπει νά 
ζοῦμε καί νά πεθαίνουμε. Ἀντλοῦμε δύναμη ἀπό τούς βίους τῶν Ἁγίων. Οἱ ἀγῶνες 
τους καθρεφτίζουν τούς δικούς μας καί ὅταν νικοῦν τίς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες, 
μᾶς δίνουν ἐλπίδα».

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος βρίσκει τόν ἰδανικό πρωταγωνιστή στό πρόσωπο τοῦ 
ταλαντούχου ἠθοποιοῦ Ἄρη Σερβετάλη, ἐνῶ συμπρωταγωνιστοῦν οἱ διεθνοῦς 
φήμης ἠθοποιοί: Alexander Petrov καί Mickey Rourke καί οἱ Ἕλληνες: Χρῆστος 
Λούλης, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Νικήτας Τσακίρογλου, Γιάννης Στάνκογλου, 
Τάνια Τρύπη, Μαρθίλια Σβάρνα, Ἱερώνυμος Καλετσάνος, Γιάννης Ἀναστασάκης, 
Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Βασίλης Κουκαλάνι, Ἀλέξανδρος Μυλωνᾶς, Μιχάλης 
Μητρούσης, Μιχάλης Οἰκονόμου, Τόνια Σωτηροπούλου, Κορίνα-Ἄννα Γκού-
γκουλη, Μάνος Γαβρᾶς, Σαράντος Γεωγλερῆς καί Παναγιώτης Μαρίνος.

Τή μουσική τῆς ταινίας ὑπογράφει ὁ πολυβραβευμένος μουσικοσυνθέτης 
Ζbigniew Preisner (Ζμπίγκνιεφ Πράισνερ), ἐνῶ συμμετέχουν, ἡ διεθνοῦς φήμης 
μουσικός καί τραγουδίστρια Lisa Gerrard, ἡ βυζαντινή χορωδία «Μαΐστορες τῆς 
Ψαλτικῆς Τέχνης» καί ὁ ἀριστοτέχνης σολίστ στό κανονάκι Πάνος Δημητρακό-
πουλος.

Ἡ προβολή τῆς ταινίας εἶχε προγραμματιστεῖ νά γίνει πέρυσι, κατά τήν ἐπέ-
τειο τῶν 100 χρόνων ἀπό τήν κοίμηση τοῦ Ἁγίου, ἀλλά λόγῳ τῆς πανδημίας 
ἀναβλήθηκε. Τώρα ἔχουμε τή χαρά νά δοῦμε τήν ταινία νά προβάλλεται στούς 
ἑλληνικούς κινηματογράφους ἀπό τίς 26 Αὐγούστου καί ἑξῆς.

Νομίζομε ὅτι γιά πρώτη φορά παρουσιάζεται στό ἑλληνικό κοινό ἕνα ἔργο 
τῆς λεγομένης «ἕβδομης τέχνης», πού ἐξυμνεῖ ἕναν Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας μέ 
τήν δέουσα σοβαρότητα καί τόν πρέποντα ἐπαγγελματισμό. 

Ἐκτιμοῦμε προσωπικῶς, ὅτι ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, πού εἶναι καί τό 
θέμα τῆς ταινίας, εἶναι ὁ θρίαμβος τῆς νίκης κατά τοῦ πόνου καί τῆς ἀδικίας, 
μία ἱστορία πού ἀγγίζει ὅλους τούς ἀνθρώπους, πού ἐμπνέει μέσα ἀπό τή ρήξη 
τοῦ πρωταγωνιστῆ της μέ τό κατεστημένο, πού δίνει μήνυμα βέβαιης ἐλπίδας. 
Ἀποτελεῖ ἕναν ὕμνο στήν ταπείνωση, τήν συγχώρεση, τήν ἀνεξικακία, τήν πίστη 
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καί τήν ἁγιότητα πού ἐξυψώνει τό ἀνθρώπινο πνεῦμα καί νικᾶ κάθε ἀδιέξοδο.
Ταπεινῶς φρονοῦμε, ὅτι ἡ εὐχή τοῦ Ἁγίου ἐνέπνευσε τούς δημιουργούς καί 

συντελεστές τῆς ταινίας, ὥστε νά ἀποτυπωθεῖ ὅσο τό δυνατόν καλύτερα μέ τά 
σύγχρονα μέσα ἡ ζωή του καί γιά τόν λόγο αὐτό εἴμεθα σίγουροι ὅτι ἡ παρακο-
λούθηση θά συγκινήσει τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς πνευματικά καί θά προσφέρει 
πολλά μηνύματα γιά τή ζωή τους.

Παρακαλοῦμε τούς κληρικούς καί κάθε πιστό νά βοηθήσει στήν γνωστοποί-
ηση τῆς προβολῆς τῆς ταινίας. Θεωροῦμε ὅτι ὅσο περισσότεροι ἄνθρωποι ἐνη-
μερωθοῦν γιά τήν ταινία αὐτή, τόσο μεγαλύτερη θά εἶναι καί ἡ ὠφέλεια πού θά 
προκύψει, διότι, καθώς προσφέρεται μέ ζωντανό τρόπο ἡ ζωή ἑνός τόσο μεγάλου 
Ἁγίου, ὅλοι ἔχουν νά ἀποκομίσουν πολλαπλά πνευματικά ὠφέλη.

Ἔχοντες τήν ἀρχιερατική εὐθύνη καί τήν πατρική μέριμνα, σᾶς προτρέπωμε 
νά παρακολουθήσετε μέ εὐλάβεια καί πόθο τήν ἐν λόγῳ ταινία καί εὐχόμαστε 
οἱ πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου νά σᾶς συνοδεύουν στήν «ἁλμυράν καί πο-
λυκύμαντον θάλατταν» τοῦ αἰῶνος τούτου.

Εὐχέτης 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τῆς Αἰγίνης προστάτην, Πενταπόλεως πρόεδρον καὶ θαυματουργόν σε 
τιμῶμεν, ἱεράρχα Νεκτάριε· ὡς ἔχων παῤῥησίαν πρὸς Χριστόν, ἱκέτευε ἀεὶ 
ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν τελούντων σου τὴν μνήμην, ἁμαρτημάτων δοῦναι τὴν συγ-
χώρησιν· πάντες γὰρ προστάτην πρὸς Θεὸν οἱ δοῦλοί σου γινώσκομεν καὶ 
ρύστην ἐν ταῖς νόσοις πλουτοῦμεν ὑπέρμαχον

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Νεκταρίου Αἰγίνης, 
Ἦχος δ´



25– ΕΥΛΟΓΙΑ –

τοῦ Διονυσίου Πύρρου του Θετταλοῦ, 
ἡ ὁποία ἐκδίδεται γιά πρώτη φορά τό 
1818. Ἐπίσης προέτρεψε τόν ὅσιο Νι-
κόδημο τόν Ἁγιορείτη στή σύνταξη τοῦ 
Συναξαριστοῦ.

Ἀπό τό φθινόπωρο πιθανότατα τοῦ 
1808-1809, ὁ Ἰωσήφ μετεῖχε στήν Πα-
τριαρχική Σύνοδο ὡς Μητροπολίτης 
Δράμας. Ἐνῶ τό Νοέμβριο τοῦ 1810 
μετατέθηκε στή Θεσσαλονίκη γιά νά δια-
δεχθεῖ τόν ἀποθανόντα Γεράσιμο. Κατά 
τά ἔτη 1819-1821, ὁ Ἰωσήφ μετεῖχε καί 
πάλι στήν Πατριαρχική Σύνοδο, αὐτή τή 
φορά ὡς Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. 
Ἔτσι συναντοῦμε τήν ὑπογραφή του σέ 
ἀρκετά συνοδικά ἔγγραφα καί γράμματα.

Μετά τήν ἔναρξη τῆς Ἐπανάστασης στίς 
παραδουνάβιες περιοχές, ὁ Πατριάρχης 
Γρηγόριος Ε΄ διατάχθηκε διά φιρμανίου, 
στίς 9 Μαρτίου, νά στείλει στήν Πύλη 
κάποιους ἀπό τούς Προκρίτους Ἀρχιερεῖς. 
Ἴσως ὅμως αὐτό νά συνέβη ὅταν γνωστο-
ποιήθηκε στό Σουλτάνο ἡ ἐξέγερση τῆς 
Πελοποννήσου, ὁπότε καί τοῦ ζητήθηκαν 
τά ἑπτά συγκεκριμένα πρόσωπα. Στίς 27 
Μαΐου, ὅταν ὁ Σουλτάνος πληροφορήθηκε 
τήν πυρπόληση τοῦ τουρκικοῦ δικρότου 
στή Λέσβο, διέταξε πρός ἀντεκδίκηση τή 
θανάτωση τῶν τριῶν τελευταίων φυλακι-
σμένων. Ἔτσι, στίς 3 Ἰουνίου τά θύματα 
μαζί μέ τό δήμιό τους μεταφέρθηκαν στήν 
εὐρωπαϊκή παραλία τοῦ Βοσπόρου γιά νά 
ἐκτελεσθοῦν. Ὁ Ἰωσήφ ἀπαγχονίσθηκε 
στό Νεοχώρι. Μετά τόν μαρτυρικό του 
θάνατο ἡ περιουσία του δημεύθηκε καί 
ἔτσι στερήθηκε καί ἡ Σχολή τῆς πατρίδας 
του τήν οἰκονομική ἐνίσχυση πού δεχόταν 
ἀπό αὐτόν.

Τ ήν 13η τοῦ μηνός Ἰουλίου τοῦ σω-
τηρίου ἔτους 2021, ἡ Διαρκής Ἱερά 

Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
προέβη στήν Ἁγιοκατάταξη τῶν, μετά τοῦ 
Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου τοῦ Ε΄, 
ἑπτά συλληφθέντων καί ἀπαγχονισθέντων 
Ἱερομαρτύρων Ἀρχιερέων. Ἕνας ἐξ αὐτῶν 
εἶναι ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος 
διετέλεσε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 
κατά τή δύσκολη περίοδο τῆς Τουρκοκρα-
τίας καί ἰδιαίτερα πρίν ἀπό τήν ἔναρξη 
τῆς Ἐπαναστάσεως.

Ὁ Ἰωσήφ καταγόταν ἀπό τή Δημητσάνα 
τῆς Πελοποννήσου καί κατά τήν ἔναρξη 
τῆς Ἐπαναστάσεως συνελήφθη ἀπό τούς 
Τούρκους καί θανατώθηκε, γι› αὐτό καί 
θεωρεῖται Ἐθνομάρτυς. Ἡ Δημητσάνα 
ἀνέδειξε ἀξιόλογους ἄνδρες, πού ἐργά-
στηκαν στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας γιά 
τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους. Ἀπό τή 
Δημητσάνα καταγόταν καί ὁ Πατριάρχης 
Γρηγόριος ὁ Ε΄, μέ τόν ὁποῖο ὁ Ἰωσήφ 
πρέπει νά ἦταν συνομήλικος ἤ ἴσως καί 
λίγο νεώτερός του.

Ὁ Ἰωσήφ προερχόταν ἀπό τή γνωστή 
οἰκογένεια τῶν Ἀντωνόπουλων, ἡ ὁποία 
προσέφερε πολλά στόν ἀγῶνα τοῦ 1821. 
Διακρινόταν ἰδιαίτερα γιά τήν μόρφωσή 
του, τήν εὐσέβεια καί τήν ἐργατικότη-
τά του. Συνέβαλε μάλιστα οἰκονομικά 
στήν ἔκδοση διαφόρων ἔργων, ὅπως τῆς 
«Ἐπιτομῆς χρονολογικῆς τῆς Γενικῆς 
῾Ιστορίας, ἐκ τῆς Γαλλικῆς εἰς τήν ἡμε-
τέραν μετενεχθείσης διάλεκτον μετά 
πλείστων σημειώσεων ἐπαυξηθείσης ὑπό 
τοῦ φιλογενοῦς Λάμπρου Ἀντωνιάδου, 
τοῦ ἐκ Μοισίας» καί τῆς «Γεωγραφίας» 

Ὁ  Ἅγιος Ἱερομάρτυς  Ἰωσήφ, Μητροπολίτης  Θεσσαλονίκης
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ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τοῦ Πρωτοπρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Τ ό καλοκαίρι πού μᾶς πέρασε ἡ 
ὄμορφη κατασκήνωσή μας δέ-

χτηκε στήν ἀγκαλιά της τά παιδιά 
τῶν Νεανικῶν Συνάξεων τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ. Φιλοξενηθήκα-

με στίς σύγχρονες ἐγκαταστάσεις 
τῆς κατασκήνωσης «Θαβώρ», τῆς 
ἀδελφότητας τῆς Ὁσίας Ξένης στήν 
Ἐλάνη Κασσανδρείας τοῦ Νομοῦ 
Χαλκιδικῆς. 

Μέσα στή φύση, κοντά στόν Θεό 
καί στούς ἀδερφούς, ἀνανεωθήκαμε 
σωματικά καί πνευματικά. Στίς δύο 

κατασκηνωτικές περιόδους γιά τά 
ἀγόρια καί τά κορίτσια, οἱ γεμάτες 
μέρες μας πέρασαν εὐχάριστα καί 
δημιουργικά, ἀπό τό πρῶτο πρωινό 
ξύπνημα μέχρι τή βραδινή προσευχή 
καί τό σιωπητήριο. Μέσα ἀπό τά 
ὁμαδικά παιχνίδια, τά ἀθλήματα, τίς 
πεζοπορίες, τά τραγούδια, τίς γιορ-
τές, τίς ταινίες καί τίς συζητήσεις 
μάθαμε, διασκεδάσαμε καί ψυχα-
γωγηθήκαμε. Μέ ἀποκορύφωμα τή 
συμμετοχή μας στό μυστήριο τῆς 
Ἐξομολόγησης καί τῆς Θείας Κοι-
νωνίας. γευθήκαμε ἕναν διαφορετικό 
τρόπο ζωῆς καί πνευματικοῦ ἀνεφο-
διασμοῦ.

Ἡ κατασκήνωση εἶναι πάντα ἕνα 
σημεῖο ἀναφορᾶς στή ζωή μας, μιᾶς 
καί ἡ ἐπιστροφή, μᾶς βρίσκει πάντοτε 
γεμάτους μέ νέες ἐμπειρίες, φιλίες 
καί στόχους. Ἡ φετινή κατασκήνω-
ση θά μᾶς μείνει ἀξέχαστη καί θά 
μᾶς συντροφεύει κάθε μέρα μέχρι νά 
ξαναβρεθοῦμε πάλι ὅλοι μαζί στήν 
ἀγκαλιά τῶν Ἁγίων μας. Καλό καί 
εὐλογημένο φθινόπωρο!
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ΕΚΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ

† Ὁ Περιστερίου κυρός ΚΛΗΜΗΣ: Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Περιστε-
ρίου κυρός Κλήμης, κατά κόσμον Δημήτριος Κοτσομύτης γεννήθηκε στήν 
Αἴπεια Καλαμάτας τό 1954. Σπούδασε στή Θεολογική Σχολή καί τό Τμῆμα 

Νεοελληνικῶν καί Βυζαντινῶν Σπουδῶν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ 
καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Στίς 15 Αὐγούστου 1982 ἐκάρη 
μοναχός στήν Ἱερά Μονή Σαγματᾶ. Διάκονος χειροτονήθηκε στίς 23 Αὐγούστου 
1982 καί Πρεσβύτερος τήν 1 Μαΐου 1985 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Θηβῶν καί 
Λεβαδείας Ἱερώνυμο. Τήν ἴδια ἡμέρα ἔλαβε καί τό ὀφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτη. 
Ὑπηρέτησε ὡς Ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας (1982-
1999), καλλιεργώντας συστηματικά τό γραπτό καί προφορικό κήρυγμα καί δια-
κόνησε σέ διάφορους τομεῖς τοῦ πνευματικοῦ ἔργου, συμβάλλοντας ἰδιαιτέρως 
στήν ἐπιμόρφωση τῶν νέων Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἐκδίδοντας 
τήν μηνιαία ἐφημερίδα «Ἐκκλησιαστική Μαρτυρία». Τό 1999 μετατέθηκε στήν 
Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί διορίσθηκε Ἱερατικός Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Προφήτη Ἠλία Παγκρατίου, συμβάλλοντας οὐσιαστικά στήν ἀνέγερση 
τοῦ Ἐνοριακοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου καί τῶν διάφορων βοηθητικῶν χώρων τῆς 
Ἐνορίας. Παράλληλα διορίσθηκε Γραμματεύς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί τῶν Εἰδικῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Χριστιανικῶν 
Μνημείων καί Πολιτιστικῆς Ταυτότητος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὡς B΄ Γραμματεύς – Πρακτικογράφος (2008-2011) καί Α΄ Γραμματεύς 
– Πρακτικογράφος (2011-2014) τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος. Στίς 10 Ὀκτωβρίου 2014 τοποθετήθηκε Ἀρχιγραμματεύς τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἀκολούθως ἡ Ἱεραρχία τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τόν ἐξελέγη Ἐπίσκοπο τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης 
Ἐπισκοπῇς Μεθώνης ὕστερα ἀπό πρόταση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύ-
μου, Βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Στίς 13 Ὀκτωβρίου 
2014 χειροτονήθηκε στόν Ἱερό Ναό Προφήτου Ἡλιοῦ Παγκρατίου Ἐπίσκοπος. 
Στίς 20 Μαρτίου 2019 ἐξελέγη ἀπό τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
Μητροπολίτης Περιστερίου. 

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τήν 14η Αὐγούστου 2021. H ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ 
μακαριστοῦ Μητροπολίτου Περιστερίου κυροῦ Κλήμεντος ἐτελέσθη τήν 
16η Αὐγούστου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
Περιστερίου. Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ!
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Συμμετοχή Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 
στό 40ό Φεστιβάλ Βιβλίου 2021

Τῆς ΟΛΓΑΣ ΚΟΤΟΡΚΗ

Τ ά 40 του χρόνια γιόρτασε φέτος τό 
Φεστιβάλ βιβλίου Θεσσαλονίκης, 

πού πραγματοποιήθηκε στήν παραλία, 
στό ὕψος τοῦ Λευκοῦ Πύργου, ἀπό 25 
Ἰουνίου μέχρι καί 11 Ἰουλίου  καί ἦταν 
ἀφιερωμένο στά 200 χρόνια ἀπό τήν 
Ἐπανάσταση τοῦ 1821.

Οἱ διοργανωτές διαμόρφωσαν ἕνα 
ἐκθετήριο μέ θέμα τήν Ἐπανάστα-
ση, ὅπου προβλήθηκαν βιβλία πού 
ἀφοροῦσαν σ’ αὐτήν τή σελίδα τῆς 
ἱστορίας μας. Πραγματοποιήθηκε δέ, 
σχετική διαδικτυακή ἐκδήλωση στή 
διάρκεια τοῦ Φεστιβάλ, ἐνῶ ἡ μουσική 
ὑπόκρουση στό χῶρο τῆς Ἔκθεσης 
ἦταν ἀνάλογου ρεπερτορίου. Παράλ-
ληλα, ὑπῆρξαν ἀρκετές καινοτόμες 
ἐκδηλώσεις πού πλαισίωσαν τή φετινή 
διοργάνωση. Συγκεκριμένα, πραγμα-
τοποιήθηκαν διαγωνισμοί φωτογρα-
φίας καί καλύτερης ἀνάμνησης ἀπό 
τό Φεστιβάλ, μέ ἀντίστοιχα βραβεῖα. 
Ἐπιπλέον, σέ μία κάλπη οἱ ἀναγνῶστες 
ψήφιζαν, κατά τή διάρκεια λειτουργί-
ας τοῦ Φεστιβάλ, τό ἀγαπημένο τους 
βιβλίο.

Ὁ κ. Μπαρμπουνάκης, πρόεδρος 
τοῦ Σ.ΕΚ.Β.Ε., στή διάρκεια μιᾶς 
σύντομης συνέντευξής του, προέβαλε 
τήν ἀξία τοῦ θεσμοῦ τοῦ Φεστιβάλ 
βιβλίου τονίζοντας πώς ἀπό αὐτό ξεκί-
νησαν ὅλα τά περιφερειακά Φεστιβάλ 
Βιβλίου, περιφερειακές βιβλιοθῆκες, ἡ 
Διεθνής Ἔκθεση Βιβλίου, τό Βραβεῖο 
Βαλκάνιων Συγγραφέων τό ὁποῖο 

κράτησε γιά περίπου 10 χρόνια καί τό 
Βαλκανικό Βραβεῖο Λογοτεχνίας.

Τό Φεστιβάλ Βιβλίου καί φέτος διορ-
γανώθηκε ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ὑπουρ-
γείου Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ, τοῦ 
Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν (τομέας Μα-
κεδονίας Θράκης), σέ συνεργασία μέ 
τήν περιφέρεια Κεντρικῆς Μακεδονίας.

Σέ κάθε διοργάνωση, ὅπως καί φέ-
τος, ὑπῆρχαν θεματικά ἐκθετήρια γιά 
τούς φορεῖς τῆς πόλης, τά πνευματικά 
ἱδρύματα, τήν τοπική αὐτοδιοίκηση. 
Εἰδικότερα, στό Φεστιβάλ Βιβλίου 
συμμετεῖχαν μεταξύ τῶν ἄλλων, 
ἡ Ἀντιπροσωπεία τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἐπιτροπῆς στήν Ἑλλάδα, τό Γραφεῖο 
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στήν 
Ἑλλάδα, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Θεσσα-
λονίκης, τό Πατριαρχικό Ἵδρυμα Πα-
τερικῶν Μελετῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου.

Εἶναι γεγονός ὅτι, ἡ Ἱ. Μητρόπολη 
Θεσσαλονίκης τά τελευταῖα χρόνια 
στηρίζει, μέ τήν ἐνεργή συμμετοχή της, 
τό Φεστιβάλ Βιβλίου, πού ἀποτελεῖ 
ἐδῶ καί 40 χρόνια ἕνα θεσμό ἄρρηκτα 
συνυφασμένο μέ τήν προβολή τοῦ βι-
βλίου καί τή διάδοση τοῦ πολιτισμοῦ.

Κατά τή διάρκεια μιᾶς ξεκούραστης 
καλοκαιρινῆς βόλτας στήν παραλία τῆς 
πόλης μας, οἱ Θεσσαλονικεῖς εἶχαν τήν 
εὐκαιρία καί φέτος, νά ἐπισκεφθοῦν τό 
Φεστιβάλ Βιβλίου καί νά γνωρίσουν 
τό ἐκδοτικό ἔργο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης.
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πού ἔδειξαν ἐνδιαφέρον γιά τό συγ-
γραφικό ἔργο τοῦ Παναγιωτάτου Μη-
τροπολίτου κ.κ. Ἀνθίμου, μέσα σέ ἕνα 
ἔκδηλο πνεῦμα σεβασμοῦ καί ἀναγνώ-
ρισης τοῦ διαχρονικοῦ ἀρχιερατικοῦ 
του ἔργου.

Τέλος, μέσα στίς προτιμήσεις τοῦ 
ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ, ἦταν καί τά βι-
βλία πού ἀναφέρονται στόν πολιοῦχο 
μας ἅγιο Δημήτριο, λόγῳ τῆς ἰδιαίτε-
ρης εὐλάβειας τῶν περισσοτέρων θεσ-
σαλονικέων πρός τόν Ἅγιο τῆς πόλης 
μας, γεγονός πού προκύπτει κυρίως 
ἀπό τή ζωντανή παρουσία τοῦ Ἁγίου 
στή ζωή μας.

Ἡ πιό συγκινητική ἐμπειρία πού 
ἀποκομίσαμε κατά τή διάρκεια λει-
τουργίας τοῦ Φεστιβάλ Βιβλίου, εἶναι ἡ 
διαπίστωση ὅτι πολλοί προσέγγιζαν τό 
περίπτερο τῆς Μητρoπόλεως, ὄχι ἴσως 
ἐπειδή ἐνδιαφέρονταν γιά τά βιβλία 
αὐτά καθαυτά, ἀλλά γιατί ὁ ἄνθρωπος 
ἀναζητᾶ τήν παρουσία τῆς Ἐκκλησίας 
στήν καθημερινότητά του, σέ ὁποιον-
δήποτε χῶρο καί ἄν κινεῖται. Χρειά-
ζεται νά νιώσει ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι 
πάντα «ἐδῶ», παροῦσα στή ζωή του.

Φάνηκε πολύ ἔντονα ἡ ἀνάγκη ἐπικοι-
νωνίας τοῦ κόσμου μέ τήν Ἐκκλησία, 
εἴτε εἶχε κάποιος νά καταθέσει κάποια 
του ὠφέλεια, εἴτε κάποια ἀντίρρηση, ἤ 
διαφωνία του. Εἰσέπραττε κανείς πολύ 
χαρακτηριστικά, μέσα ἀπό αὐτήν τήν 
εὐλογημένη ἐπικοινωνία, μία γνήσια 
σχέση Ἐκκλησίας-ἀνθρώπου, πού εἶναι 
σχέση Μητέρας-παιδιοῦ.

Οἱ ἐπισκέπτες τοῦ περιπτέρου τῆς 
Μητρόπολης εἶδαν, ξεφύλλισαν καί 
κάποιοι ἀπέκτησαν, βιβλία πού συνέ-
γραψε ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης 
κ.κ. Ἄνθιμος, καθώς καί ἄλλα βιβλία 
πού ἐκδόθηκαν ἀπό τή Μητρόπολη καί 
τούς ἱ. ναούς τῆς πόλης μας· βιβλία 
πού παρουσιάζουν ἐπιστημονικό ἐνδια-
φέρον, ἀλλά ταυτόχρονα προσεγγίζουν 
καί τά ἐνδιαφέροντα τοῦ ὀρθόδοξου 
ποιμνίου. Τό περιεχόμενο ὅλων αὐτῶν 
τῶν βιβλίων εἶναι κύριως ἁγιολογικό, 
λειτουργικό, ἀλλά καί ἐθνικό.

Ὡστόσο, τά βιβλία πού συγκέντρω-
σαν πολύ μεγάλο ἐνδιαφέρον, ἦταν τά 
δύο παιδικά βιβλία πού παρουσιάστη-
καν φέτος. Συγκεκριμένα, πρόκειται 
γιά τά βιβλία «Μικροί ξεναγοί στή Θεσ-
σαλονίκη τῆς πίστης καί τῆς ἱστορίας» 
(ἔκδ. Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης) 
καί «Ὁ θησαυρός τῆς Σινώπης – Ἡ 
Ἁγία νεομάρτυς Ἑλένη» (ἔκδ. Ἱ.Ν. Ἁγ. 
Μαρίνας). Μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ 
πρώτου βιβλίου, γίνεται μία πρωτό-
τυπη καί ἐνδιαφέρουσα παρουσίαση 
βυζαντινῶν ναῶν τῆς πόλεώς μας, μέ 
τρόπο εὔληπτο, γιά παιδιά πού φοιτοῦν 
στίς τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ. Τό δεύτερο 
βιβλίο, πού μέ ἰδιαίτερη πνευματική 
προσοχή καί φροντίδα ἀπευθύνεται καί 
αὐτό σέ παιδιά τῶν πρώτων τάξεων τοῦ 
σχολείου, εἶναι ὁ βίος τῆς Ἁγ. Ἑλένης 
τῆς ἐκ Σινώπης· ἡ κάρα τῆς ὁποίας φυ-
λάσσεται στόν ἱ. ναό τῆς Ἁγ. Μαρίνας 
Ἄνω Τούμπας.

Ἐπίσης, ἀρκετοί ἦταν οἱ ἀναγνῶστες 
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2 12 χρόνια συμπληρώνονονται ἐφέ-
τος ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ 

Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. 
Γεννήθηκε τό 1749 στή Νάξο (τό κο-
σμικό ὄνομά του ἦταν Νικόλαος Καλ-
λιβρούτσης) καί ἐκοιμήθη στίς 14 Ἰου-
λίου 1809 στό κελλί τῶν Σκουρταίων 
κοντά στίς Καρυές τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 
Σπούδασε στήν περίφημη Εὐαγγελική 
Σχολή τῆς Σμύρνης καί ἔμαθε ἄριστα 
ὅλες τίς μορφές τῆς Ἑλληνικῆς γλώσ-
σας, ὅπως ἐπίσης τή Θεολογία τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τίς Φυσικές 
Ἐπιστῆμες, τά Λατινικά καί τά Γαλλι-
κά. Εἶχε θαυμαστή μνήμη καί σέ πολλά 
συγγράμματά του, ὅπως τό Συμβουλευ-
τικόν Ἐγχειρίδιον, παραθέτει φράσεις 
ἀπό Ἀρχαίους Συγγραφεῖς καί ἀπό τήν 
Ἁγία Γραφή, χωρίς νά χρησιμοποιεῖ 
βοηθήματα ἀλλά ἀξιοποιῶντας τή μνή-
μη του. Θεωρεῖται ἐκ τῶν κορυφαίων 
Ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων τῆς 
περιόδου τῆς Τουρκοκρατίας. Ἡ μνήμη 
του τιμᾶται στίς 14 Ἰουλίου.

Πέραν τῶν πολλῶν πνευματικῶν 
καί ψυχωφελῶν συγγραμμάτων του 
ὁ Ἅγιος Νικόδημος προσέφερε ση-
μαντική ὑπηρεσία στήν ἐπιβίωση τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ καί στή διαφύλαξη τῆς 
ἐθνικῆς ταυτότητος καί αὐτογνωσίας. 
Μία πτυχή τῆς ἐθνικῆς προσφορᾶς του 
εἶναι καί ἡ χρήση ὅλων τῶν μορφῶν 

τῆς διαχρονικῆς γλώσσας μας. Ὁ Ἅγιος 
ἔγραφε καί τά Ἑλληνικά τοῦ Ὁμήρου 
καί τά Ἑλληνικά τῶν Πατέρων τῆς 
Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τή δημώδη τῆς 
ἐποχῆς του. Ἀπέδειξε μέ τήν εὐρυμά-
θειά του ὅτι ὁ Ἑλληνισμός συνεχίζει 
τήν ἀδιάκοπη πορεία του μέσα στούς 
αἰῶνες μέ κύρια ἀπόδειξη τήν ἑνιαία 
Ἑλληνική γλῶσσα. Ἡ Ἑλληνική εἶναι 
ἡ ἴδια γλῶσσα ἐπί αἰῶνες. Ἀλλάζει ἡ 
γραμματική, ἀλλάζουν κάποιες καταλή-
ξεις, ἀλλά οἱ περισσότερες λέξεις καί οἱ 
ρίζες τῶν λέξεων παραμένουν ἴδιες. Ὁ 
Ἅγιος ἀποτελεῖ χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ καλή γνώση 
τῆς Ἀρχαίας καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἑλληνικῆς βοηθεῖ στήν ὀρθή χρήση καί 
τῆς καθομιλουμένης.

Ὁ Νάξιος λόγιος καί μοναχός ἀπέ-
δωσε στό Ὁμηρικό Ἡρωικό Ἑξάμετρο 
τήν εὐαγγελική περικοπή πού ἀναγι-
γνώσκεται στόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης, 
τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα. Χρησιμοποίησε 
δηλαδή κατά τρόπο ἐντυπωσιακό τόν 
γλωσσικό τύπο τῶν Ὁμηρικῶν ἐπῶν 
γιά νά μεταγλωττίσει τήν περικοπή. 
Διερωτῶμαι εἰλικρινῶς: Πῶς κατόρ-
θωναν τά φτωχά Ἑλληνόπουλα ἐπί 
Τουρκοκρατίας, μέ ἕνα τριμμένο ράσο 
καί ἕνα κερί γιά νά φωτίζονται, χωρίς 
ἀνέσεις καί Ἠλεκτρονικούς Ὑπολο-
γιστές, καί μάθαιναν ἄριστα ὅλες τίς 

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΝ ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟΝ

Τοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ, 
Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος
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Ἡ κορυφαία ἐθνική προσφορά τοῦ 
Ἁγίου Νικοδήμου πιστεύω ὅτι εἶναι ἡ 
συγγραφή τοῦ Νέου Μαρτυρολογίου. 
Πρόκειται γιά ἕνα βιβλίο, τό ὁποῖο 
περιλαμβάνει τό συναξάρι (βίο καί 
μαρτύριο) 87 ἀγωνιστικῶν μορφῶν 
πού προτίμησαν νά θυσιασθοῦν παρά 
νά ἀλλαξοπιστήσουν. Αὐτοί εἶναι οἱ 
Νεομάρτυρες, οἱ πρῶτοι ἀντιστασια-
κοί τῆς δουλείας. Παράλληλα μέ τό 
Κρυφό Σχολειό καί τούς κλεφταρμα-
τολούς, οἱ ταπεινοί αὐτοί ἀγωνιστές 
τῆς Πίστεως καί τοῦ Γένους, μέ τήν 
προσευχή τους καί τήν Ὁμολογία τους, 
«εἶμαι Χριστιανός, δέν τουρκεύω», 
ἄνοιξαν τόν δρόμο γιά τή λευτεριά, 
στερέωσαν τήν ἑλληνορθόδοξη συνεί-
δηση, ἔδωσαν μαρτυρία Χριστοῦ καί 
Ἑλλάδος, τόνωσαν τό φρόνημα τῶν 
ἀδελφῶν τους, μείωσαν καί περιόρι-
σαν τούς ἐξισλαμισμούς. Μέ τό βιβλίο 
του αὐτό, τό ὁποῖο φέρει ἡμερομηνία 
1794, ἀλλά ἐτυπώθη στήν Βενετία τό 
1799, ὁ Ἅγιος Νικόδημος τολμᾶ κάτω 
ἀπό τή μύτη τοῦ κατακτητῆ νά δώσει 
μήνυμα ἀντιστάσεως, νά καλλιεργή-
σει ἐλπίδα Ἀναστάσεως ψυχικῆς καί 
ἐθνικῆς, νά προτείνει καί σέ ἄλλους 
νά μιμηθοῦν τούς Νεομάρτυρες. Στό 
προοίμιό του γράφει τά ἑξῆς λόγια πού 
θά μποροῦσαν νά τοῦ στοιχίσουν βά-
σανα καί φυλακίσεις δεδομένου ὅτι τό 
σύγγραμμα διαδόθηκε καί διαβάσθηκε 
εὐρέως στόν χῶρο τοῦ τουρκοκρατού-
μενου Ἑλληνισμοῦ: «Κατ’ ἀλήθειαν 
τοῦτο εἶναι θαῦμα παρόμοιον ὡσάν 
νά βλέπῃ τινάς (= κάποιος) μέσα εἰς 
τήν καρδίαν τοῦ χειμῶνος ἐαρινά ἄνθη 

γλωσσικές μορφές τῆς ἑλληνικῆς ἀπό 
τόν Ὅμηρο μέχρι τήν ἐποχή τους, ἐνῶ 
σήμερα πτυχιοῦχοι Πανεπιστημίου 
δυσκολεύονται νά βάλουν μία δασεῖα 
ἤ μία περισπωμένη;

Τά συγγράμματα τοῦ Ἁγίου εἶχαν 
Πανελλήνια διάδοση καί ἀπήχηση. Ἡ 
ἐμμονή στήν Ὀρθοδοξία βοηθοῦσε τόν 
χριστιανό νά μήν χάσει τή μοναδική 
ὁδό γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς του, 
ἀλλά ἐπιπροσθέτως βοηθοῦσε τόν 
Ἑλληνισμό νά μήν χάνει τά παιδιά του. 
Ἐπί Τουρκοκρατίας ὅποιος χανόταν 
γιά τήν Ὀρθοδοξία χανόταν καί γιά 
τόν Ἑλληνισμό. Ὅποιος ἐξισλαμιζό-
ταν εἴτε βιαίως εἴτε ἑκουσίως ἔλεγαν 
ὅτι «τούρκεψε». Ἔχασε, δηλαδή, καί 
τή θρησκευτική καί τήν ἐθνική του 
ταυτότητα. Οἱ ἐξισλαμισμένοι μετετρέ-
ποντο σέ φανατικούς γενιτσάρους καί 
ἀρνητές τῶν πατρώων παραδόσεων καί 
ἐχρησιμοποιοῦντο ὡς οἱ σκληρότεροι 
διῶκτες τῶν Ὀρθοδόξων. Πολλά δεινά 
ὑπέστη τό Γένος μας ἀπό τό μένος τῶν 
νεοφωτίστων πού ἐξισλαμίζοντο καί 
ἤθελαν νά ἀποδείξουν τήν ἀφοσίωσή 
τους στή νέα θρησκεία καί στήν Ὀθω-
μανική ἐξουσία.

Tό ἔργο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου, ὅπως 
καί τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, τοῦ Ἁγίου Μα-
καρίου Κορίνθου καί ἄλλων κληρικῶν 
τοῦ 18ου αἰῶνος, ἀφ’ ἑνός μέν βοή-
θησε τήν Ἐκκλησία νά μήν ἀπολέσει 
καί ἄλλα παιδιά της, ἀφ’ ἑτέρου δέ 
βοήθησε τόν ὑπόδουλο Ἑλληνισμό 
νά περιορίσει τίς ἐθνικές ἀπώλειες, νά 
μήν βλέπει τά παιδιά του νά ἐξισλα-
μίζονται.
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καί τριαντάφυλλα….. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς 
αἰχμαλωσίας νά βλέπῃ ἐλευθερίαν!».

Ὁ πλήρης τίτλος τοῦ ἔργου εἶναι: 
«Νέον Μαρτυρολόγιον, ἤτοι Μαρτύρια 
τῶν νεοφανῶν μαρτύρων τῶν μετά 
τήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
κατά διαφόρους καιρούς καί τόπους 
μαρτυρησάντων. Συνταχθέντα ἐκ δια-
φόρων συγγραφέων καί μετ’ ἐπιμελείας 
ὅτι πλείστως διορθωθέντα, ἐν οἷς καί 
ἱκαναί ἀκολουθίαι προσετέθησαν». Ἀπό 
τόν τίτλο διαπιστώνουμε τρία στοιχεῖα: 
Πρῶτον, ὅτι ὁ Ἅγιος Νικόδημος δίνει 
γιά πρώτη φοράν τόν ὁρισμό τοῦ ὅρου 
«Νεομάρτυρες», λέγοντας ὅτι πρόκειται 
γιά μάρτυρες τῆς Πίστεως πού θανατώ-
θηκαν μετά τήν Ἅλωση τῆς Κωνστα-
ντινουπόλεως τοῦ 1453, ὑπονοῶντας 
ὅτι οἱ δικαστές καί οἱ δήμιοι ἦσαν 
Ὀθωμανοί Τοῦρκοι. Δεύτερον, ὅτι πῆρε 
κάποιους βίους Νεομαρτύρων καί ἀπό 
παλαιότερα Μαρτυρολόγια (π.χ. τοῦ 
Ἰωνᾶ τοῦ Καυσοκαλυβίτου). Πάντως 
προσέθεσε πολλές δικές του συγγρα-
φές, μέ χαρακτηριστικό παράδειγμα τόν 

Βίο καί τό Μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ 
τοῦ Αἰτωλοῦ (†1779). Τρίτον, ὅτι στό 
τέλος προσθέτει ὁρισμένες Ἀκολουθί-
ες, τίς ὁποῖες συνέταξε ὁ ἴδιος. Πρό-
κειται γιά τήν Ἀκολουθία τοῦ Νεομάρ-
τυρος Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου τοῦ 
ἐν Μυτιλήνῃ ἀθλήσαντος καί γιά τήν 
Ἀκολουθία ὅλων τῶν Νεομαρτύρων. 
Στήν Ἀκολουθία αὐτή ὁ Ἅγιος τολμᾶ 
καί προσθέτει τήν εὐχή νά ἐκδιώξει ὁ 
Θεός τούς ἀλλοθρήσκους κατακτητές 
ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη!

Ὁ γνήσιος καί μαχητικός πατριωτι-
σμός τοῦ Ναξίου μοναχοῦ καί συγγρα-
φέως ἐκφράσθηκε μέ τρόπο Ὀρθόδοξο 
Χριστιανικό καί πνευματικό, ἀλλά 
πάντως σαφέστατο καί λίαν ὠφέλιμο 
γιά τό Γένος. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ 
Ἁγιορείτης ἀγωνίσθηκε γιά νά διαφυ-
λάξει τήν Πίστη, τή γλῶσσα καί τήν 
ἐλπίδα γιά ἀπελευθέρωση. Ἐκζητοῦμε 
τή μεσιτεία Του πρός Κύριον τόν Θεόν 
γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς μας καί γιά 
τή διατήρηση τῆς ἐθνικῆς ἐλευθερίας 
καί ἰδιοπροσωπίας.
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