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Ἡ ἀργυρά λάρνακα μετά τῶν χαριτοβρύτων λειψάνων 
τοῦ ἁγίου Δημητρίου κατά τήν λιτάνευση τῆς 25ης Ὀκτωβρίου 2021.

Οἱ φιλοξενούμενοι Ἀρχιερεῖς κατά τήν λιτάνευση τοῦ ἀντιγράφου 
τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγίας Πορταϊτίσσης, τοῦ ἱεροῦ λειψάνου καί τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος 

τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἐπί τῆς ὁδοῦ ἁγίου Δημητρίου.



Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου, ἡ ἐπίσημος ἡμέρα προσευχῶν διά τό φυσικόν περι-
βάλλον, εὑρίσκει καί ἐφέτος τήν ἀνθρωπότητα ἀντιμέτωπον μέ ἔντονα καιρικά 
φαινόμενα λόγῳ τῆς προϊούσης κλιματικῆς ἀλλαγῆς, καταστροφικάς πλημμύρας 
καί πυρκαϊάς εἰς ὅλον τόν πλανήτην, καθώς καί μέ τήν πανδημίαν τοῦ κορωνοϊοῦ 
καί τάς κοινωνικάς καί οἰκονομικάς ἐπιπτώσεις της.

Τό γεγονός ὅτι τά περιοριστικά μέτρα εἰς τάς μετακινήσεις καί ἡ ἐπιβολή ὁρί-
ων εἰς τήν βιομηχανικήν παραγωγήν ὡδήγησαν εἰς μείωσιν τῶν ρύπων καί τῆς 
ἐκπομπῆς ἀερίων, ὑπῆρξεν ἕν ἐπί πλέον σημαντικόν δίδαγμα περί τῆς ἀλληλου-
χίας τῶν πάντων ἐν τῷ κόσμῳ καί περί τῆς ἀλληλοπεριχωρήσεως πασῶν τῶν 
διαστάσεων τῆς ζωῆς. Ἀπεκαλύφθη ἐπίσης ἐκ νέου ὅτι αἱ οἰκολογικαί πρωτοβου-
λίαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦν προέκτασιν τῆς θεο-
λογίας καί τῆς λειτουργικῆς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας, συμπορεύονται μέ τάς 
διαπιστώσεις τῆς ἐπιστήμης καί τήν προτροπήν ἐκ μέρους τῶν εἰδημόνων πρός 
πολύπλευρον κινητοποίησιν διά τήν προστασίαν τῆς ἀκεραιότητος τοῦ φυσικοῦ 
περιβάλλοντος.

Προσευχόμεθα διά τήν ταχεῖαν ὑπέρβασιν τῶν συνεπειῶν τῆς ὑγειονομικῆς 
κρίσεως καί διά τόν ἄνωθεν φωτισμόν τῶν κυβερνήσεων παγκοσμίως, ὥστε νά 
μή ἐπιστρέψουν ἤ νά ἐπιμείνουν εἰς τόν οἰκονομισμόν, εἰς ἐκείνας τάς ἀρχάς 
ὀργανώσεως τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς, τῆς παραγωγῆς καί τῆς καταναλώσεως καί 
τῆς ἐξαντλητικῆς ἐκμεταλλεύσεως τῶν φυσικῶν πόρων, αἱ ὁποῖαι ἴσχυον πρό τῆς 
πανδημίας. Εἰλικρινής εὐχή τῆς ἡμῶν Μετριότητος εἶναι καί ὁ τερματισμός τῆς 
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διαδόσεως ψευδοεπιστημονικῶν ἀπόψεων περί δῆθεν ἐπικινδυνότητος τῶν ἐμβο-
λίων κατά τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19, τῆς κατασυκοφαντήσεως τῶν εἰδικῶν καί 
τῆς ἀνερματίστου ὑποβαθμίσεως τῆς σοβαρότητος τῆς νόσου. Δυστυχῶς, παρό-
μοιαι θέσεις διαδίδονται καί ἀναφορικῶς πρός τήν κλιματικήν ἀλλαγήν, τά αἴτια 
καί τά ὀλέθρια ἐπακόλουθά της. Ἡ πραγματικότης εἶναι τελείως διαφορετική, 
ἐνώπιον δέ αὐτῆς ἀπαιτεῖται ὑπευθυνότης, σύμπραξις, συμπόρευσις καί κοινόν 
ὅραμα.

Εἶναι ἀδιανόητον νά ἀδρανῶμεν, ἐν ἐπιγνώσει τῶν κοινῶν διά τό ἀνθρώπινον 
γένος μεγάλων συγχρόνων προκλήσεων. Ἡ ἀδιαφορία διά τόν πάσχοντα συνάν-
θρωπον καί διά τήν καταστροφήν τῆς «καλῆς λίαν» δημιουργίας εἶναι προσβολή 
τοῦ Θεοῦ καί ἀθέτησις τῶν ἐντολῶν του. Ὅπου ὑπάρχει σεβασμός πρός τήν κτί-
σιν καί ἔμπρακτος ἀγάπη πρός τόν «ἠγαπημένον τοῦ Θεοῦ» ἄνθρωπον, ἐκεῖ εἶναι 
παρών ὁ Θεός. 

Μετά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον (Κρήτη 2016), τό Οἰκουμενικόν Πα-
τριαρχεῖον, συμφώνως πρός τό πνεῦμα καί τάς ἀποφάσεις αὐτῆς, ὥρισε μίαν 
ἐπίσημον ἐπιτροπήν ἐκ θεολόγων διά τήν κατάρτισιν ἑνός κειμένου περί τῶν 
κοινωνικῶν συνεπειῶν τῆς πίστεώς μας καί περί τῆς κοινωνικῆς ἀποστολῆς καί 
μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον. Εἰς τό κείμε-
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νον τοῦτο, τό ὁποῖον ἔχει ἐγκριθῆ πρός δημοσίευσιν ὑπό τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί 
Ἱερᾶς Συνόδου καί φέρει τόν τίτλον Ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. Τό κοινωνικόν 
ἦθος ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, σημειοῦνται προσφυῶς τά ἑξῆς: «Ἡ Ἐκκλησία 
ἐνθαρρύνει τούς πιστούς νά εἶναι εὐγνώμονες διά τά εὑρήματα τῶν ἐπιστημῶν 
καί νά δέχωνται ἀκόμη καί ἐκεῖνα τά ὁποῖα, ἐνδεχομένως, θά τούς ὑπεχρέωναν νά 
ἀναθεωρήσουν τάς ἀντιλήψεις των διά τήν ἱστορίαν καί τό πλαίσιον τῆς κοσμικῆς 
πραγματικότητος. Ἡ ἐπιθυμία δι᾿ ἐπιστημονικήν γνῶσιν ἀπορρέει ἀπό τήν ἰδίαν 
πηγήν μέ αὐτήν τοῦ ἱμέρου τῆς πίστεως νά εἰσέλθῃ ἔτι βαθύτερον εἰς τό μυστή-
ριον τοῦ Θεοῦ» (§ 71).

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία προβάλλει μετ’ ἐμφάσεως τό ἀδιαίρε-
τον τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί τῆς φιλανθρώπου μερίμνης 
διά τόν πλησίον. Τόσον ἡ οἰκοφιλική συμπεριφορά, ὅσον καί ἡ ἀναγνώρισις τῆς 
ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, εἶναι «λειτουργία μετά τήν Λειτουργίαν», 
ζωτικαί διαστάσεις τῆς εὐχαριστιακῆς πραγματώσεως τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας εἶναι ἔμπρακτος σεβασμός τῆς κτίσεως καί τόπος καί τρόπος τοῦ πο-
λιτισμοῦ τοῦ προσώπου καί τῆς ἀλληλεγγύης.

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα,
Εἰς αὐτήν τήν δύσκολον περίοδον, ἡ ἀνάληψις πρωτοβουλιῶν διά τόν περιορι-

σμόν τῆς πανδημίας ἀποτελεῖ βασικόν ποιμαντικόν καθῆκον διά τήν Ἐκκλησίαν. 
Κατηγορική ἠθική ἐπιταγή εἶναι ἐπίσης ἡ στήριξις τῆς γενικῆς προσβάσεως εἰς 
τόν ἐμβολιασμόν κατά τοῦ κορωνοϊοῦ, πρωτίστως δέ διά τούς πτωχοτέρους λα-
ούς, κατά τόν Κυριακόν λόγον, «ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου 
τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. κε΄ 40). Ὀφείλομεν νά ἀγαπῶμεν ἀλλή-
λους «καθώς ὁ Χριστός ἠγάπησεν ἡμᾶς» (Ἐφεσ. ε΄ 2) καί νά ἀναδεικνυώμεθα 
«ἱερεῖς» τῆς δημιουργίας, φυλάσσοντες καί καλλιεργοῦντες αὐτήν μέ ἐπιμέλειαν 
καί στοργήν, ἀναφέροντες τό τιμαλφέστατον τοῦτο δῶρον τῆς Θείας Χάριτος 
μετ’ εὐχαριστίας εἰς τόν Κτίστην τῶν ἁπάντων.

Κατακλείοντες, εὐχόμεθα ὁλοθύμως πᾶσιν ὑμῖν εὐλογημένον, ὑγιές καί καλ-
λίκαρπον τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος καί ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς, μεσιτείᾳ τῆς 
Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, τήν χάριν καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ὦ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν!

´
βκα´ Σεπτεμβρίου α´ 

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Θεσσαλονίκης, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε πάσης Θετταλί-
ας, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος 
κύριε Ἄνθιμε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.

Μετ’ αἰσθημάτων ἐκτιμήσεως καί ἀγάπης ἐν Κυρίῳ, ἀπευθύνομεν τῇ ὑμετέρᾳ 
Ἱερότητι ὁλοθύμους εὐχάς καί προσρήσεις ἐπί τοῖς ἀγομένοις ὀνομαστηρίοις 
ὑμῶν, δεόμενοι τοῦ Δοτῆρος παντός ἀγαθοῦ, ὅπως χαρίζηται ὑμῖν μακροημέ-
ρευσιν, ὑγιείαν ἀκλόνητον καί καλλικαρπίαν ἐν τῇ διακονίᾳ τοῦ χριστεπωνύμου 
λαοῦ, πρός δόξαν τοῦ ὑπέρ πᾶν ὄνομα ὀνόματος Αὐτοῦ καί εὔκλειαν τῆς Ἁγίας 
Αὐτοῦ Ἐκκλησίας.

Τό ἑόρτιον ἦμαρ εἶναι καιρός εὐχαριστίας πρός τόν φιλάνθρωπον Κύριον διά 
τάς ἀπείρους εὐεργεσίας καί τά τέλεια δωρήματα Αὐτοῦ. Ἑορτάζοντες συνεορ-
τάζομεν, κοινωνοῦμεν τήν ζωήν καί τήν χαράν. Ἡ ὀνομαστική ἑορτή, πάντοτε 
ἐν ἀναφορᾷ πρός τιμώμενον Ἅγιον ἤ Μάρτυρα ἤ εἰς σωτηριῶδες γεγονός τῆς 
Θείας Οἰκονομίας καί συνδεδεμένη μέ τήν τέλεσιν τῆς θείας Λειτουργίας καί μέ 
λατρευτικάς παραδόσεις καί ἐμπειρίας, εἶναι ἡμέρα ὑπαρξιακῆς ἀνακαινίσεως, 
πνευματικοῦ πλουτισμοῦ, βιώσεως τῆς διαστάσεως τοῦ βάθους τῶν πραγμάτων, 
ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, τῇ «κοινωνίᾳ τῶν ἁγίων».

Δοξάζοντες τόν Θεόν τῆς ἀγάπης, τόν χαρισάμενον τῷ λαῷ Αὐτοῦ τήν ὑμετέ-
ραν Ἱερότητα, ἡμῖν δέ ἀδελφόν καί συλλειτουργόν, συγκυρηναῖον καί συναγω-
νιστήν εἰς τήν διαφύλαξιν τῶν πατρῴων παραδόσεων καί εἰς τήν ἐν τῷ κόσμῳ 
καλήν μαρτυρίαν περί τῆς «ἐλθούσης χάριτος» καί τῆς «ἐν ἡμῖν ἐλπίδος», προσε-
πευχόμεθα ὑμῖν «Ἔτη πολλά καί εὐλογημένα», ἐπικαλούμενοι ἐφ’ ὑμᾶς τήν χάριν 
καί τό ἔλεος τοῦ ἐνδοξαζομένου ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ, τοῦ «ἀεί ὑπέρ ἡμῶν» ἐν 
Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ.

͵βκα΄ Σεπτεμβρίου γ΄ 
† Ὁ Κωνσταντινούπολεως 

ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός
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Τοῖς Ἐντιμοτάτοις κυρίοις Ἀναστασίῳ Τζήκᾳ, Προέδρῳ, καί Κυριακῷ Ποζρικί-
δη, Διευθύνοντι Συμβούλῳ τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης, τέκνοις τῆς 
ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοῖς, χάριν, εἰρήνην καί εὐλογίαν παρά Θεοῦ.

Χαιρετίζομεν καί εὐλογοῦμεν τήν ἔναρξιν τῆς 85ης Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσα-
λονίκης, τοῦ σημαντικωτάτου τούτου οἰκονομικοῦ, πολιτιστικοῦ καί κοινωνικοῦ γε-
γονότος διά τήν «Νύμφην τοῦ Θερμαϊκοῦ», ἀλλά καί διά τήν Ἑλλάδα, τά Βαλκάνια, 
ὁλόκληρον τήν Εὐρώπην καί ἐπέκεινα αὐτῆς, τό ὁποῖον σηματοδοτεῖ τήν ἐπανεκκί-
νησιν γονίμου οἰκονομικῆς δραστηριότητος, μετά τήν δεκαοκτάμηνον περίοδον τῆς 
πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19, καί ἀναπτερώνει τάς ἐλπίδας δι’ ἕν εὐοίωνον 
μέλλον καί διά πολυδιάστατον ἀνάπτυξιν.

Εἰς τήν Πατριαρχικήν Ἀπόδειξιν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἰνδίκτου ἐσημειώσαμεν τά ἑξῆς: 
«Προσευχόμεθα διά τήν ταχεῖαν ὑπέρβασιν τῶν συνεπειῶν τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως 
καί διά τόν ἄνωθεν φωτισμόν τῶν κυβερνήσεων παγκοσμίως, ὥστε νά μή ἐπιστρέ-
ψουν ἤ νά ἐπιμείνουν εἰς τόν οἰκονομισμόν, εἰς ἐκείνας τάς ἀρχάς ὀργανώσεως τῆς 
οἰκονομικῆς ζωῆς, παραγωγῆς καί καταναλώσεως, ἐξαντλητικῆς ἐκμεταλλεύσεως 
τῶν φυσικῶν πόρων, αἱ ὁποῖαι ἴσχυον πρό τῆς πανδημίας». Εἶναι βέβαιον, ὅτι ὁ λε-
γόμενος «φονταμενταλισμός τῆς ἀγορᾶς» καί ὁ προσανατολισμός τῆς οἰκονομικῆς 
δραστηριότητος πρός τήν μεγιστοποίησιν τοῦ κέρδους λειτουργοῦν ἐν τέλει ἐναντίον 
τῆς βιωσίμου οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως καί τοῦ κοινοῦ καλοῦ, τοῦ ἀληθοῦς συμφέρο-
ντος τῶν κοινωνιῶν. Μία αὐτονομημένη ἀπό τάς πραγματικάς ἀνάγκας τοῦ ἀνθρώπου 
«ἰδιόνομος» οἰκονομία παράγει κοινωνικήν ἀνισότητα. Τό κείμενον «Ὑπέρ τῆς τοῦ 
κόσμου ζωῆς. Τό κοινωνικόν ἦθος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», καταρτισθέν ὑπό 
ὁμάδος θεολόγων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἐγκριθέν πρός δημοσίευσιν 
ὑπ’ αὐτοῦ, εὐστόχως παραπέμπει εἰς τό γεγονός ὅτι διάφοροι «οἰκονομικαί σχολαί» 
τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, αἱ ὁποῖαι ὑπεστήριζον ὅτι ἡ ἀνισότης «ἀποτελεῖ ἀναγκαῖον ἐπα-
κόλουθον μιᾶς ζωντανῆς οἰκονομίας» (§ 41), ἐλειτούργησαν ἐν τέλει ὡς ἰδεολόγοι 
μιᾶς τάσεως, ἀπειλούσης ἀφεύκτως τήν κοινωνικήν συνοχήν, τήν ἀνέφικτον ἄνευ 
δικαιοσύνης καί ἀλληλεγγύης.

Δέν εἴμεθα οἰκονομολόγος, οὔτε κοινωνιολόγος, οὔτε πολιτικός. Γνωρίζομεν ὅμως 
ὅτι σκοπός τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς, τῆς κοινωνικῆς δράσεως καί τῆς πολιτικῆς πράξεως 
εἶναι ἡ διακονία τῶν ζωτικῶν ἀναγκῶν καί τῶν ἐλευθεριῶν τοῦ ἀνθρώπου, ἡ δικαιο-
σύνη καί ἡ εἰρήνη, ἡ προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί τοῦ πολιτισμοῦ. Ἐν 
τῷ πνεύματι τούτῳ, ἀπορρίπτομεν τό χρησιμοθηρικόν καί εὐδαιμονιστικόν πρότυπον 
ὀργανώσεως τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητος, τό ὁποῖον θεοποεῖ τήν κατανάλωσιν 
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καί τό κέρδος. Θεωροῦμεν ἄγονον ἰδεολόγημα τήν ἄποψιν ὅτι ὑπάρχει ἄτεγκτος νο-
μοτέλεια εἰς τήν λειτουργίαν τῆς οἰκονομίας, ἡ ἀθέτησις τῆς ὁποίας ὁδηγεῖ εἰς κατάρ-
ρευσιν τοῦ ὅλου συστήματος καί εἰς παγκόσμιον κρίσιν. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ μόνη 
ὁδός ἀντιμετωπίσεως τοῦ προβλήματος εἶναι ὁ συνδυασμός ἀποτελεσματικότητος 
καί κοινωνικῆς δικαιοσύνης εἰς τήν οἰκονομίαν. Εἶναι ἀδιανόητον νά ἀγνοῶνται καί 
νά δυσφημίζωνται αἱ ἐναλλακτικαί μορφαί ἀναπτύξεως καί ἡ ἰσχύς τῆς ἀλληλεγγύης.

Κατά τόν φιλόσοφον Νικολάϊ Μπερντιάγιεφ, «τό πρόβλημα τοῦ δικοῦ μου ψωμιοῦ 
εἶναι πρόβλημα ὑλικό, ἀλλά τό πρόβλημα τοῦ ψωμιοῦ τῶν διπλανῶν, ὁλόκληρου τοῦ 
κόσμου, εἶναι πνευματικό καί θρησκευτικό πρόβλημα». Συνεπῶς, καί τό ποιμαντικόν 
ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας διά τούς πιστούς εἶναι διάστασις τῆς πνευματικῆς ἀπο-
στολῆς της. Δέν ἀδιαφορεῖ ἡ Ἐκκλησία διά τάς περιπετείας καί τά παθήματα τοῦ λαοῦ 
τοῦ Θεοῦ, τά ὁποῖα εἶναι ἀποτέλεσμα κοινωνικῶν καί οἰκονομικῶν παραγόντων. Δια-
σώζει δέ πλουσίας φιλανθρώπους παραδόσεις, ἐπί τῇ βάσει τῶν ὁποίων ἀναζητοῦνται 
καί εὑρίσκονται λύσεις εἰς φλέγοντα θέματα, πάντοτε ἐν ἐπιγνώσει ὅτι ἡ ἐκκλησιαστι-
κή μαρτυρία φέρει τά γνωρίσματα τοῦ «ἐν τῷ κόσμῳ» καί τοῦ «οὐκ ἐκ τοῦ κόσμου» 
χαρακτῆρος τῆς Ἐκκλησίας, τῆς διαλεκτικῆς ἱστορίας καί ἐσχατολογίας.

Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά προβάλλωμεν καί νά ἀναπτύσσωμεν ἐν τῇ πράξει τό 
κοινωνικόν δυναμικόν τῆς χριστιανικῆς ἡμῶν πίστεως, τήν ἀγαπητικήν σχέσιν μέ τόν 
συνάνθρωπον. Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας καθ’ ἑαυτήν εἶναι ἕν γεγονός μεταμορφώσεως, 
μετοχικοῦ πολιτισμοῦ, ἀγάπης καί ἀνοικτοσύνης, συμφιλιώσεως ἀτόμου καί κοινω-
νίας, ἀνθρώπου καί κτίσεως. Εἶναι οὐτοπικόν νά πιστεύωμεν ὅτι ἡ κοινωνική συνοχή 
καί ὁ πολιτισμός τῆς ἀλληλεγγύης θά ἐπιτευχθοῦν διά μέσου τῆς παγκοσμιοποιήσεως, 
τῆς ἀνόδου τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου, τῆς τεχνολογικῆς προόδου καί τῆς διαδικτυακῆς 
ἐπικονωνίας. Ἡ πρόοδος τῶν κοινωνιῶν δέν ταυτίζεται μέ τήν τεχνολογικήν καί οἰκο-
νομικήν ἀνάπτυξιν ἡ ὁποία γιγαντώνει τήν ἀλαζονείαν τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου. Δέν 
ὑπάρχει πραγματική πρόοδος, ὅταν φαλκιδεύεται τό ἀνθρώπινον πρόσωπον καί κατα-
στρέφεται ἡ «καλή λίαν» δημιουργία τοῦ Θεοῦ ὑπό τοῦ αὐτοχειροτονήτου «ἀνθρωπο-
θεοῦ» καί τοῦ αὐτοκλήτου «homo oeconomicus», οἱ ὁποῖοι καταργοῦν προμηθεϊκῶς 
ὅρια καί μέτρα καί καταστρέφουν τό φυσικόν περιβάλλον καί τούς ὅρους τῆς ζωῆς 
ἐπί τῆς γῆς. Τό μέλλον ἀνήκει εἰς τό Εἶναι, εἰς τό κοινοτικόν ἦθος, εἰς τό «σύν» τῆς 
ἀγάπης καί ὄχι εἰς τό Ἔχειν καί τό διχαστικόν «πλεονεκτεῖν».

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις καί τά αἰσθήματα, εὐχόμενοι κατά πάντα ἐπιτυχῆ τήν 85ην 
Διεθνῆ Ἔκθεσιν Θεσσαλονίκης, καταστέφομεν ὑμᾶς, πάντας τούς συντελεστάς καί 
τούς ἐπισκέπτας αὐτῆς διά τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν εὐλογίας, καί ἐπικαλούμεθα ἐφ’ 
ὑμᾶς καί ἐπί τόν φίλτατον Ἑλληνικόν λαόν τήν χάριν καί τό ἔλεος τοῦ πανδώρου Θεοῦ.

´
βκα´ Σεπτεμβρίου η´

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ/νσις: Βογατσικοῦ 7, Τ.Κ.: 546 22, τηλ.: 2310-229.871.

Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 10ῃ Σεπτεμβρίου 2021

H ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αὐτές τίς ἡμέρες, ἡ συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη ἑορτάζει τό μεγάλο γεγο-
νός τῆς 85ης Διεθνοῦς Ἐκθέσεως, τά Ἐγκαίνια τῆς ὁποίας ἔγιναν ἐχθές τό πρωί 
τοῦ Σαββάτου στό Kτίριο Διοίκησης τοῦ Διεθνοῦς Ἐκθεσιακοῦ Κέντρου Θεσ-
σαλονίκης ἀπό τόν ἀξιότιμο κύριο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καί μέ 
τήν τέλεση τοῦ καθιερωμένου ἁγιασμοῦ μετά τό πέρας τοῦ ὁποίου ἀναγνώστηκε 
τό μήνυμα τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.

Ἀξίζει τό συγκεκριμένο γεγονός, πού εἶναι ἕνα ἀπό τά πιό σημαντικά στήν 
ἱστορία τῆς μεγαλουπόλεώς μας, καί τό ὁποῖο ἐπαναλαμβάνεται μέ ἐπιτυχία κάθε 
χρόνο αὐτή τήν περίοδο, μέ ἐξαίρεση τήν περσινή χρονιά λόγῳ τῆς συνεχούσης 
πανδημίας, νά τό ἐπικροτοῦμε καί νά ἐνισχύωμε τίς προσπάθειες ὅλων τῶν φορέ-
ων καί ἐμπορικῶν δραστηριοτήτων τῆς πατρίδος μας γιά τήν ἀνάκαμψη καί τήν 
σταθεροποίηση τῆς οἰκονομίας στή χώρα μας, πού εἶναι καί ἐπιθυμία ὅλων τῶν 
πολιτῶν τῆς Θεσσαλονίκης μας, ἀλλά καί ἀποτελεῖ βασικό αἴτημα τῆς Ἐκκλη-
σίας μας χάριν τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ λαοῦ μας.

Εὐχόμεθα ὁλοψύχως καλή ἐπιτυχία, καλή δύναμη καί καλή συνεργασία ὅλων 
τῶν διοργανωτῶν καί τῶν συμμετεχόντων στήν 85η Διεθνῆ Ἔκθεση τῆς Θεσ-
σαλονίκης, στήν ὁποία μάλιστα παρίστανται καί συνεργάζονται πολλές χῶρες 
ἀπό τήν Εὐρώπη καί ἀπό τίς ἄλλες Ἠπείρους τοῦ κόσμου μας.

Εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
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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

Θεσσαλονίκη, 27 Ὀκτωβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ἐξ ἀφορμῆς δημοσιευμάτων πού κυκλοφορήθηκαν σχετικά μέ τόν ἑορτασμό 
τοῦ πολιούχου μας καί εἰκόνων πού εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητας ἀπό τήν χθε-
σινή ἑορτή στόν Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου – Πολιούχου Θεσσαλονίκης, 
ἐπιθυμοῦμε, πρός ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας, κατ᾽ ἀρχάς νά διευκρινίσου-
με, ὅτι οἱ ὅποιες συζητήσεις ἔγιναν μεταξύ τῶν ὑπευθύνων τοῦ Ναοῦ καί τῶν 
ἐκπροσώπων τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας στή διάρκεια τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, 
πραγματοποιήθηκαν σέ κλίμα συνεργασίας καί συνεννόησης, πρός τό σκοπό τῆς 
διευθέτησης τῶν καταστάσεων πού προέκυπταν, τῆς ἐπίλυσης τῶν ἀναφυομένων 
ζητημάτων καί εἰδικότερα γιά τήν ἀποδοτικότερη παρουσία τῶν ἐντός τοῦ Ναοῦ 
εὑρισκομένων ἀστυνομικῶν ὀργάνων καί ὄχι λόγω μιᾶς εὐρύτερης δυσφορίας ἤ 
ἀντιπαράθεσης. 

Σχετικά δέ μέ τήν ἀπομόνωση καί ἀνάδειξη ἑνός ἀτυχοῦς συμβάντος, πού 
προέκυψε ἐξαιτίας μιᾶς στιγμιαίας καί μεμονωμένης παρανόησης μεταξύ τῶν 
ἐμπλεκομένων προσώπων, τό ὁποῖο δυστυχῶς ἔλαβε διαστάσεις καί μεγαλοποι-
ήθηκε, ὡς μή ὄφειλε, τονίζουμε ὅτι ἄμεσα καί εὔτακτα ἐπιλύθηκε, καθότι σέ ὅλη 
τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν αὐτῶν τῶν ἡμερῶν, ὑπῆρχε πρόβλεψη χορήγησης 
ἀτομικῆς προσωπίδας προστασίας καί ἐντός τοῦ Ναοῦ.

Τό ὡς ἄνω γεγονός, ὅπως τηλεοπτικῶς ἀποτυπώθηκε, φυσικά καί δέν ἐκφρά-
ζει τίς σαφεῖς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί τίς ρητές 
ὁδηγίες τῶν ὑπευθύνων τοῦ Ναοῦ γιά αὐστηρή ἐφαρμογή τῶν κειμένων νομο-
θετικῶν διατάξεων πρός τήν κατεύθυνση τῆς διαφύλαξης τῆς δημόσιας ὑγείας. 
Ὀφείλουμε ὅμως νά παρατηρήσουμε, πώς δέν δύναται ἐπίσης νά ἀμαυρώσει τήν 
συνολική εἰκόνα τοῦ ἑορτασμοῦ ἤ νά διαταράξει τό γενικότερο κλίμα ἀγαστῆς 
συνεργασίας.

Σέ ὅτι δέ ἀφορᾶ στήν παρουσία τῶν πιστῶν, κατά τή Λιτανεία τοῦ Ἁγίου Δη-
μητρίου, ἐντός καί ἐκτός τοῦ Ναοῦ καθ’ ὅλο τό ἑορταστικό διήμερο καί τή χρήση 
προστατευτικῆς προσωπίδας ἀπό τούς ἱερεῖς στή διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν, σᾶς 
γνωρίζουμε ὅτι τηρήθηκαν ἐπακριβῶς τά προβλεπόμενα ἀπό τήν νεότερη ΚΥΑ 
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(Δ1α/Γ.Π.οικ 66436/22-10-2021) (ΦΕΚ Β΄ 4919/24-10-2021), σχετικά μέ τήν τέ-
λεση θρησκευτικῶν τελετῶν σέ ὑπαίθριο χῶρο, τόν προβλεπόμενο ἀριθμό πιστῶν 
ἐντός τῶν ἱερῶν χώρων λατρείας καί τήν ἐξαίρεση ἀπό τήν ὑποχρεωτική χρήση 
μάσκας ἀπό τούς θρησκευτικούς λειτουργούς κατά τή διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν. 
Οἱ ἐλάχιστες στιγμές κατά τίς ὁποῖες παρατηρήθηκαν σύντομης διάρκειας φαι-
νόμενα, κινούμενα στά ὅρια τοῦ νομοθετικοῦ πλαισίου, ἐντάσσονται κατά τήν 
γνώμη μας ἀποκλειστικά στά πλαίσια τῶν ἁπλῶν καθημερινῶν ἀνθρωπίνων δρα-
στηριοτήτων καί τῆς ἀτομικῆς εὐθύνης.

Σέ κάθε περίπτωση, ὀφείλουμε νά ἐκφράσουμε τίς θερμές μας εὐχαριστίες 
πρός τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία γιά τήν ἄριστη συνεργασία πού ὑπῆρξε ὅλες 
αὐτές τίς ἡμέρες καί τήν ἀμοιβαία ἐκπεφρασμένη διάθεση νά ξεπερασθοῦν τά 
διάφορα προβλήματα. Ἰδιαιτέρως αἰσθανόμαστε τήν ὑποχρέωση, νά ἐκφράσουμε 
τήν εὐγνώμονά μας διάθεση πρός τόν Γενικό Ἐπιθεωρητή Ἀστυνομίας Βορείου 
Ἑλλάδος, ἀντιστράτηγο Κωνσταντῖνο Σκούμα, γιά τήν ἀμέριστη συμπαράστασή 
του καί τήν διευκόλυνση πού μᾶς παρεῖχε μέ τίς εὔστοχες παρεμβάσεις του, προ-
κειμένου νά ἐπιτευχθεῖ σέ μία πολύπλοκη ἐπιχειρησιακά κατάσταση, τό καλύτερο 
δυνατό ἀποτέλεσμα.

Δοξάζουμε τόν Ἅγιο Θεό καί τόν Πολιοῦχο μας Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο 
γιά τήν ἐφετινή πανήγυρη, πού παρ᾽ ὅλους τούς πειρασμούς, θαυμαστῶς πραγμα-
τοποιήθηκε. Ἐντείνουμε τίς προσευχές μας γιά τήν ἀπαλλαγή τῆς ἀνθρωπότητας 
ἀπό τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ καί μεταφέρουμε σέ ὅλους τόν χαιρετισμό τοῦ 
Ποιμενάρχου μας, Παναγιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἀνθίμου: «Κρατῆστε μέσα 
σας Χριστό καί Ἑλλάδα. Δέν πρόκειται νά νικηθεῖ ποτέ ἡ Πίστις, ὅσο θά ὑπάρχει 
μέσα στίς ψυχές τῶν πιστῶν ἡ φωνή τοῦ Εὐαγγελίου καί τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλη-
σίας μας!».

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Θεσσαλονίκη, 1 Ὀκτωβρίου 2021

Η ΣΙΩΠΗ ΕΙΝΑΙ(;) ΧΡΥΣΟΣ

Μέ αἴσθημα εὐθύνης ἀπέναντι στόν 
πιστό λαό τοῦ Θεοῦ καί μέ αὐτοσυνειδη-
σία ἐνώπιον τῆς Ἀληθείας, ἀναγκαζόμα-
στε νά τοποθετηθοῦμε σχετικά μέ τά ὅσα 
διαμείβονται τό τελευταῖο χρονικό διά-
στημα, μέ ἀφορμή τήν ἐπικείμενη ἑορτή 
τοῦ Πολιούχου μας, ἁγίου Δημητρίου. 

Μετά μεγάλης λύπης, παρακολου-
θοῦμε ἐκ νέου δημοσιεύματα, δηλώσεις 
καί σχόλια, πού ἐπαναφέρουν τό ἀφήγη-
μα τῆς εὐθύνης τῶν ἑορταστικῶν ἐκδη-
λώσεων στή μνήμη τοῦ Πολιούχου μας, 
τό παρελθόν ἔτος 2020, στήν μεγάλη 
διασπορά τοῦ κορωνοϊοῦ στήν Θεσσα-
λονίκη καί τούς δύσκολους μῆνες τοῦ 
χειμῶνα, πού ἀκολούθησαν.

Ἄν καί ἔχουμε διεξοδικά ἀναλύσει τά 
τεκταινόμενα γιά τήν περσινή πανήγυρη 
σέ προηγούμενή μας ἀνάλυση, ὀφείλου-
με σήμερα, διαισθανόμενοι τίς διαθέσεις 
καί προθέσεις ἐνίων, νά σημειώσουμε 
τά ἑξῆς:

1.  Ἀναφέρεται ἐνδεικτικά σέ δημο-
σίευμα: «…ο τρόπος που θα εορταστεί ο 
Άγιος Δημήτριος θα αποφασιστεί βάσει 
των επιδημιολογικών δεδομένων, καθώς 
πέρυσι υπήρξε μεγάλη διασπορά και 
ήταν η ημερομηνία «ορόσημο» για να… 
ξεφύγει στη συνέχεια η κατάσταση στη 
Θεσσαλονίκη».

(https://www.newsit.gr/topikes-eidh-
seis/koronoios-ti-tha-ginei-sti-thessalon-
iki-me-ti-giorti-agiou-dimitriou-kai-tin-
parelasi/3374541/).

Παρακαλοῦμε νά ἐπιδειχθεῖ ἔστω καί 
μία (1) τεκμηριωμένη ἐπιστημονικά ἀπό-
δειξη περί τοῦ ἰσχυρισμοῦ τῆς ἀποκλει-
στικῆς εὐθύνης τῶν ἑορταστικῶν ἐκδη-
λώσεων στήν ἐξάπλωση τῆς διασπορᾶς!

2. Σέ ἄλλο δημοσίευμα: «Εάν οι επι-
δημιολογικοί δείκτες διατηρηθούν στο 
“κόκκινο” τότε στη φαρέτρα των λοιμωξι-
ολόγων βρίσκεται πάντοτε η εισήγηση για 
αναβολή της στρατιωτικής και μαθητικής 
παρέλασης. Αντιστοίχως ο εορτασμός του 
Αγίου Δημητρίου, να πραγματοποιηθεί υπό 
δρακόντεια υγειονομικά πρωτόκολλα».

(https://www.cnn.gr/politiki/sto-
ry/283517/georgiadis-h-epidimiologiki-
eikona-tha-krinei-ean-tha-ginoyn-parela-
seis-oxi-se-geniki-apofasi).

Παρακαλοῦμε νά μᾶς ὑποδειχθεῖ μία 
(1) ἀντίστοιχη κοινωνική, πολιτική, 
ἀθλητική, καλλιτεχνική ἐκδήλωση, πού 
πραγματοποιήθηκε ἤ προγραμματίζεται 
νά πραγματοποιηθεῖ κάτω ἀπό «δρακό-
ντεια (!!!) ὑγειονομικά πρωτόκολλα».

3. Δέν γίνεται κἄν συζήτηση γιά τήν 
πραγματοποίηση τῆς λιτανείας τῶν ἱερῶν 
λειψάνων κατά τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς 
τοῦ Ἁγίου, μιᾶς θρησκευτικῆς ἐκδήλω-
σης πού ἔχει μακραίωνη παράδοση καί 
ἀποτελεῖ πηγή παρηγοριᾶς, ἐλπίδας καί 
ψυχικῆς ἀνάτασης γιά ὅλους τούς φιλά-
γιους Χριστιανούς καί εὐλογία γιά τήν 
πόλη μας.

Ἀντ’ αὐτῆς, πραγματοποιοῦνται πάσης 
φύσεως ἐκδηλώσεις καί ὁ κόσμος ἐκφρά-
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ζεται μέσα ἀπό πλῆθος δραστηριοτήτων 
χωρίς κανένα ἀπολύτως προβληματισμό 
καί ἀνάλογη κριτική.

Σέ ὅλα τά ἀνωτέρω οἱ ἀπαντήσεις 
δίδονται
I. ἀπό τά ἴδια τά δεδομένα

http://makpress.blogspot.com/2020/12/1102020.html

http://makpress.blogspot.com/2020/11/14.html
Πέμπτη 1η Ὀκτωβρίου, 7 κρούσματα.
Πέμπτη 8η Ὀκτωβρίου, 25 κρούσματα.
Δευτέρα 26η Ὀκτωβρίου, 84 κρού-

σματα.
Τετάρτη 28η Ὀκτωβρίου, 384 κρού-

σματα.
Σάββατο 31η Ὀκτωβρίου, 839 κρού-

σματα (μετά ἀπό πολλαπλάσια test).

Δευτέρα 9η Νοεμβρίου (14 ἡμέρες 
μετά τήν 26/10), 413 κρούσματα.

II. τήν κοινωνική πραγματικότητα

Νά ὑποθέσουμε πώς «δρακόντεια 
ὑγειονομικά πρωτόκολλα» τηρήθηκαν 
καί τηροῦνται ἐπίσης:

1) Στίς περιοδεῖες τῆς προσφυγοπού-
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λας «μικρῆς Ἀμάλ» σέ πολλές πόλεις τῆς 
Ἑλλάδος.

2) Στίς αὐθόρμητες ἐκδηλώσεις τοῦ 
κόσμου, μέ ἀφορμή τήν ἐκδημία τοῦ 
λαοφιλοῦς Μίκη Θεοδωράκη καί

3) Τήν νεκρώσιμη ἀκολουθία τοῦ δη-
μοφιλοῦς ράπερ Πῆτερ Ἀθανασόπουλου 
(Mad Clip).

4) Στίς ἐκδηλώσεις γιά τό Ράλλυ 
Ἀκρόπολις.

5) Στίς θρησκευτικές ἐκδηλώσεις γιά 
τήν ἑορτή τῆς «Ἀσούρα» τῶν σιϊτῶν 
μουσουλμάνων. 

6) Σέ συγκεντρώσεις ὀπαδῶν ἀθλη-
τικῶν ὁμάδων.

7) Σέ Φεστιβάλ πολιτικῶν νεολαίων.
8) Στήν διοργάνωση τῆς 85ης ΔΕΘ.
9) Στίς ἐκδηλώσεις τῶν «Φεστιβάλ 

Ὑπερηφανείας» (Gay Pride).
10) Σέ ἀθλητικές ἐκδηλώσεις.
11) Σέ συναυλίες τραγουδιστῶν.
12) Σέ δεκάδες συγκεντρώσεις καί 

πορεῖες διαμαρτυρίας.
13) Στά λεγόμενα «κορονοπάρτυ» στά 

Πανεπιστήμια.
14) Στά μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς.
15) Στήν σύνολη σχολική δραστηρι-

ότητα.
16) Στήν ἑστίαση καί τή διασκέδαση...
Αὐτονόητο τυγχάνει, ὅτι οἱ ὡς ἄνω 

ἐκδηλώσεις δέν ἐπισημαίνονται ἀπό μέ-
ρους μας, ἕνεκα δυσφορίας ἤ ἀντιδραστι-
κότητας. Ἁπλῶς, ταπεινῶς φρονοῦμε, ὅτι 
στά πλαίσια τῶν θεμελιωδῶν Συνταγμα-
τικῶν δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν, στά 
πλαίσια τῆς ἐλεύθερης ἔκφρασης τῶν 
ἰδεῶν καί τῆς ἀπρόσκοπτης ἀνθρώπινης 
δραστηριότητας, δύνανται καί οἱ Ὀρθό-
δοξοι χριστιανοί νά τύχουν ἀνάλογης 
ἀντιμετώπισης καί μεταχείρισης. Τά δέ 
ἐπιδημιολογικά δεδομένα, δέν μποροῦν 

πάντα νά προβάλλονται ὡς μόνιμη δικαι-
ολογία. Ἀφ’ ἧς στιγμῆς ὑπῆρχε πρόβλε-
ψη γιά ἐπιδείνωση τῆς κατάστασης στήν 
πόλη μας, ἄς ὑπῆρχε ἀντίστοιχη μέριμνα 
γιά λήψη μέτρων ἐνωρίτερα...

III. ἀλλά ἐνίοτε ἀπό τούς ἴδιους τούς 
«ἀνησυχοῦντες»

«Σύμφωνα με πληροφορίες ο σχεδια-
σμός των φετινών εορταστικών εκδηλώ-
σεων γίνεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο 
αφορά τους υγειονομικούς περιορισμούς 
λόγω της πανδημίας. Πέρα από το υψηλό 
επιδημιολογικό φορτίο, υπάρχει και η 
περσινή πολύ δυσάρεστη εμπειρία καθώς 
οι περσινές εκδηλώσεις θεωρήθηκε ότι 
αποτέλεσαν την απαρχή για τον μαύρο 
Νοέμβριο που ακολούθησε. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι πέρυσι, έως τις 19 Οκτω-
βρίου η Θεσσαλονίκη είχε διψήφιο αριθμό 
κρουσμάτων, αλλά μέσα σε δέκα μέρες, 
στις 31 του μήνα, είχε φτάσει στα 839!». 

(https://www.voria.gr/article/
thessaloniki-ti-tha-gini-me-parelasis-ke-
doxologia-ston-agio-dimitrio)

Συνεπῶς εἶχε ἀρχίσει νωρίτερα ἡ δια-
σπορά (πρίν τίς 19 Ὀκτωβρίου), ὥστε νά 
ἐκδηλωθεῖ στίς 31 Ὀκτωβρίου! Ἡ ἑορτή 
τοῦ Ἁγίου εἶναι στίς 26 Ὀκτωβρίου! Σέ 
πέντε ἡμέρες τά κρούσματα ἐκτοξεύθη-
καν;

Παρακαλοῦμε λοιπόν, νά ἐπιδειχθεῖ 
ἀπό ὅλους σοβαρότητα, ὑπευθυνότητα 
καί ἀμεροληψία, νά ἀποφευχθοῦν ἐμπά-
θειες, ἰδεοληψίες πού σύμφωνα καί μέ 
τήν γνώμη ἐπιστημόνων θά τραυματί-
σουν τήν κοινωνική συνοχή στήν πόλη 
(βλ. Εξαδάκτυλος: «Όχι» σε ματαίωση 
παρελάσεων» - «Θα διχαστεί η κοινωνία 
της Θεσσαλονίκης» σέ 



«Φῶς ἱλαρόν ἁγίας δόξης…», κατά τόν Ἑσπερινό τοῦ ἁγίου Ἀνθίμου, 
χοροστατοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Ἀνθίμου.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ. Γεώργιος ἱερουργῶν 
σέ ἱερά Ἀγρυπνία στόν ἱερό Προσκυνηματικό Ναό ἁγίου Δημητρίου – Πολιούχου.



Στιγμιότυπο ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Δημητρίου, 
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίου.

Στιγμιότυπο ἀπό τήν ἀκολουθία τοῦ καθαγιασμοῦ τοῦ Μύρου τοῦ ἁγίου Δημητρίου, 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου.



Ὁ νεοεκλεγείς Σεβ. Μητροπολίτης Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Βαρθολομαῖος 
κηρύττων τόν θεῖο Λόγο ἐνώπιον κλήρου καί λαοῦ 

κατά τόν Πανηγυρικό Πολυαρχιερατικό Ἑσπερινό τοῦ ἁγίου Δημητρίου.

Στιγμιότυπο ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεθλίου 
τῆς Θεοτόκου στόν ὁμώνυμο πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό Παναγούδας Θεσσαλονίκης.



Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων κατά 
τήν Ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ Ἐπιταφίου τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἐνώπιον τῆς λάρνακός του.

Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πολιούχου 
ἁγίου Δημητρίου στόν ὁμώνυμο ἱερό Προσκυνηματικό Ναό τῆς Θεσσαλονίκης.



Στιγμιότυπο ἐκ τοῦ ὑπερώου. Ὑποδοχή τοῦ ἀντιγράφου τῆς Παναγίας 
τῆς Πορταϊτίσσης στόν ἱερό Προσκυνηματικό Ναό ἁγίου Δημητρίου - Πολιούχου.

Τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ κατά τά Ἐγκαίνια τῆς 85ης Δ.Ε.Θ. παρουσίᾳ 
τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.



Ὁ πρῶτος Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στό ἱερό 
Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στό Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος ἱερουργῶν 
στόν ἱερό Προσκυνηματικό Ναό ἁγίου Δημητρίου - Πολιούχου.



Ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης ὑποδέχεται ἐγκάρδια τήν ἐρρίτιμο Πρόεδρο 
τῆς Δημοκρατίας κα Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου λίγο πρό τῆς ἐνάρξεως 

τῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ ἀπελευθερώσει τῆς Θεσσαλονίκης.

Οἱ Ἐξοχ. Πρόεδροι τῆς Ἑλληνικῆς καί τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας 
κ.κ. Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου καί Νικόλαος Ἀναστασιάδης στήν Δοξολογία 

τῆς 26ης Ὀκτωβρίου 2021 στόν  Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου - Πολιούχου.



Ὁ Ἀρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. ΣΓΟΣ Κωνσταντῖνος Φλῶρος 
ἐπισκεπτόμενος τό Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 

κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του.

Ὁ Ἀρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. ΣΓΟΣ Κωνσταντῖνος Φλῶρος 
παραδίδει ἀναμνηστικἠ πλακέτα στόν Παναγιώτατο κ. Ἄνθιμο.
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https://www.protothema.gr/greece/
article/1166426/exadaktulos-ohi-se-
mataiosi-parelaseon-tha-dihastei-i-
koinonia-tis-thessalonikis/).

Ἐφιστοῦμε τήν προσοχή στούς ὑπευ-
θύνους, ὅπως ἀντιμετωπίσουν τό ζήτημα 
τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων γιά τήν 
ἀπελευθέρωση τῆς πόλης καί τήν μνήμη 
τοῦ ἁγίου της, μέ ἀπόλυτο σεβασμό στήν 
ἱστορική μνήμη, τόν παλμό τῆς καρδιᾶς 
τοῦ λαοῦ μας, ἀλλά καί ἀπροσωπολή-
πτως, ἄνευ μεροληπτικῶν ἀποφάσεων, 
σπασμωδικῶν ἐνεργειῶν καί μή καμπτό-
μενοι ἀπό φανατικές φωνές καί ὑστερι-
κές ἀντιδράσεις.

Ζητοῦμε μέ σεβασμό, νά ἐπικρατήσει 
ψυχραιμία, λογική καί νηφαλιότητα!

Νά γίνει ἐπιτέλους κατανοητή ἡ πραγ-
ματικότητα γιά τά περσινά γεγονότα!

Νά ληφθεῖ ἐπιτέλους ὑπ’ ὄψιν καί 
νά μήν καταστρατηγεῖται βάναυσα τό 
Ἄρθρο 3 παρ.1 τοῦ Συντάγματος!

Νά ἐπιτραπεῖ ἐλεύθερα, στά πλαίσια 
βέβαια τῶν δεδομένων τῆς ἐποχῆς μας, ἡ 
ἄσκηση τοῦ Συνταγματικοῦ δικαιώματος 
τῆς ἐλεύθερης θρησκευτικῆς ἔκφρασης!

Νά ἐφαρμοσθεῖ ἰσονομία καί ἰσοπο-
λιτεία!

Νά βροῦν ἐφαρμογή καί στή δική 
μας περίπτωση, στά πλαίσια τῶν δη-
μοκρατικῶν ἀρχῶν μιᾶς εὐνομούμενης 
Πολιτείας, οἱ ἀρχές τής ἰσότητας καί τῆς 
ἀναλογικότητας!

Καί διερωτώμεθα:
Σέ ἐμᾶς πάλι θά ἐξαντληθεῖ ἡ αὐστη-

ρότητα τῶν ἁρμοδίων; 
Σέ ἐμᾶς πάλι θά ἐπιδειχθεῖ ὑπέρμετρος 

ζῆλος;
Σέ ἐμᾶς πάλι θά ἐπιρριφθοῦν ὅλες οἱ 

εὐθύνες;
Σέ ἐμᾶς πάλι θά ἀποδοθοῦν βαρύτατες 

κατηγορίες;
Τήν ἴδια στιγμή πού, ἐπί παραδείγματι, 

αὐξάνεται ὁ ἐπιτρεπόμενος ἀριθμός 
καταναλωτῶν στίς ὑπεραγορές (https://
xristika.gr/prosochi-nees-allages-sta-
soyper-market-pos-tha-mpainoyme/), ἐάν 
αὐτό πού φοβίζει τούς εἰδικούς –ἔστω 
καί γιά τόν τίτλο τῆς εἴδησης– εἶναι ὁ 
Ἅγιος Δημήτριος («Θεσσαλονίκη: Ένα 
βήμα πριν το μίνι lockdown – Λύματα και 
Άγιος Δημήτριος φοβίζουν τους ειδικούς», 
σέ https://www.thepaper.gr/thessaloniki-
ena-vima-prin-to-mini-lockdown-
lymata-kai-agios-dimitrios-fovizoyn-
toys-eidikoys/), τότε, εἴτε ἀναμένεται 
τεράστια συμμετοχή κόσμου, κάτι πού 
θά ἔπρεπε ὅμως νά προβληματίσει 
θετικά καί νά γίνει σεβαστό, εἴτε 
δυστυχῶς ἐπιβάλλονται, ὡς μή ὤφειλε, 
χριστιανοφοβικές θέσεις καί ἀντιλήψεις. 

Ἐπειδή λοιπόν, ἡ σιωπή δεν εἶναι πά-
ντα χρυσός, καταθέτουμε λίγες σκέψεις, 
ἐπιφυλλασσόμενοι νά ἐπανέλθουμε ἐφό-
σον χρειασθεῖ.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Η ΣΙΩΠΗ ΕΙΝΑΙ(;) ΧΡΥΣΟΣ
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τήν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλ-
λοντος.

Ἡ Σχολή τῆς Χάλκης

Ἀπό τήν ἡμέρα πού ἀνέλαβε τά 
καθήκοντα του, βασικό μέλημα εἶναι 
ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τῆς Χάλκης, ἡ ὁποία παρα-
μένει κλειστή ἀπό τό 1971. Γιά νά 
ἐπιτύχει τον στόχο του ἔχει ἔρθει σέ 
ἐπαφή μέ πολλούς πρωθυπουργούς 
καί προέδρους τῆς Τουρκίας, καί στήν 
προσπάθειά του νά διεθνοποιήσει τό 
ζήτημα πού ἀφορᾶ τήν ἐπιβίωση τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἔχει 
ἐνημερώσει ἡγέτες πολλῶν χωρῶν τοῦ 
κόσμου.

Σέ συνεργασία μέ τοπικούς παρά-
γοντες τῆς Τουρκίας, ἐπιδιώκει νά 
ἐπισκέπτεται συχνά διάφορες περιοχές 
τῆς χώρας, πατρογονικές ἑστίες τῆς 
Ὀρθοδοξίας, ὅπως τήν Καππαδοκία, 
τά Μύρα, τήν Πέργαμο, ὅπου καί τελεῖ 
Θεῖες Λειτουργίες σέ ναούς πού εἶχαν 
νά ἀκουστοῦν ψαλμωδίες χρόνια. Κα-
τά τή διάρκεια τῆς Πατριαρχίας του 
τελέστηκε γιά πρώτη φορά μετά τή 
Μικρασιατική Καταστροφή λειτουργία 
στό ἱστορικό μοναστήρι τῆς Παναγίας 
Σουμελᾶ τόν Δεκαπενταύγουστο τοῦ 
2010.

Ὅπως καί τό 2019, γιά πρώτη φορά 

Ὁ «πράσινος Πατριάρχης»
Ὁ κ.κ. Βαρθολομαῖος στά 30 ἔτη τῆς θητείας του ἑστίασε 

στήν ἀνάγκη προστασίας τοῦ περιβάλλοντος

Τοῦ ΜΑΝΏΛΗ ΚΏΣΤΙΔΗ

Ο ΟικΟυμενικΟς Πατριαρχης κ.κ. 
Βαρθολομαῖος φέτος εἶχε δύο ση-

μαντικές ἐπετείους: 60 ἔτη Ἱερωσύνης 
καί 30 ἔτη Πατριαρχικῆς Θητείας. Ὁ 
κατά κόσμον Δημήτριος Ἀρχοντώνης 
ἀπό τήν Ἰμβρο, στίς 22 Ὀκτωβρίου τοῦ 
1991, ἐξελέγη παμψηφεί Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης. Εἶναι ὁ μακροβιότερος, 
μετά τήν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπο-
λης. Ὅσοι βρίσκονται στό περιβάλλον 
του ἀναφέρουν πώς εἶναι ἀκούραστος, 
ἐργατικός, παρατηρητικός καί τονί-
ζουν πώς θυσιάζεται γιά νά ἐπιτύχει 
τούς στόχους τούς ὁποίους θέτει γιά 
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τή 
Ρωμιωσύνη.

Ὅσοι τόν ἔχουν ἐπισκεφθεῖ, παρα-
τηροῦν τούς δεκάδες φακέλους πού 
ἔχει συγκεντρωμένους στό γραφεῖο 
του. Ὁ κ.κ. Βαρθολομαῖος διαβάζει καί 
ἀπαντάει ὁ ἴδιος στίς περισσότερες ἐπι-
στολές πού λαμβάνει καί ἐπιμελεῖται 
ὁ ἴδιος τούς λόγους καί τίς εἰσηγήσεις 
του, ἐνῶ ἐπιθυμεῖ νά γνωρίζει τήν 
παραμικρή λεπτομέρεια γιά τά τεκται-
νόμενα στό Φανάρι καί στίς ἐπαρχίες 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Στά 30 
χρόνια τῆς Πατριαρχικῆς Θητείας του 
θεωρεῖται σημαντική ἡ προσφορά του 
στόν διαθρησκευτικό καί διαχριστια-
νικό διάλογο, ἡ προσπάθειά του γιά 
τή συνάντηση τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν 
σύγχρονο κόσμο, οἱ ἀγῶνες του γιά 
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μετά τό 1922, τελέστηκε ἁγιασμός 
τῶν ὑδάτων τήν ἡμέρα τῶν Θεοφα-
νίων στήν Τρίγλια τῆς Προύσας. Στά 
δύσκολα χρόνια τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 
καί στίς ἀρχές τοῦ 2000, δέν φοβήθηκε 
καί οὔτε ὑποχώρησε ὅταν συγκεντρώ-
νονταν ἐθνικιστές ἔξω ἀπό τό Φανάρι 
μέ σκοπό να διαμαρτυρηθοῦν γιά τίς 
τελετές τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων 
στόν Κεράτιο Κόλπο, ἔξω ἀπό τό Πα-
τριαρχεῖο.

Σέ σχέση μέ τούς προκατόχους του 
εἶναι ἴσως ὁ πιό πολυταξιδεμένος Πα-
τριάρχης. Οἱ ἐπισκέψεις του στίς ΗΠΑ, 
στήν Αὐστραλία, στήν Κορέα, σέ πολ-
λές χῶρες τῆς Εὐρώπης, στόν Ἀμαζό-
νιο καί σέ πολλές ἠπείρους ἔγιναν στό 
πλαίσιο αὐτῆς τῆς προσπάθειας. Κατά 
τή διάρκεια τῆς ἐπίσκεψής του στήν 
Κοῦβα, εἶχε πολύωρες συζητήσεις μέ 
τόν Φιντέλ Κάστρο.

Οἱ σχέσεις μέ τόν Ἐρντογάν

Ἀπό τήν ἡμέρα πού ἦρθε στήν 
ἐξουσία ὁ Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν, 
οἱ δύο ἄνδρες κατάφεραν νά ἔχουν 
ἀμοιβαῖο σεβασμό καί ἐπικοινωνία. Ὁ 
κ. Ἐρντογάν μαζί μέ τόν Οἰκουμενικό 
Πατριάρχη ἐπισκέφθηκε τό Ὀρφα-
νοτροφεῖο τῆς Πριγκήπου. Ἦταν ἡ 
περίοδος τῆς μεγάλης προσπάθειας 
τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης γιά τήν 
προσέγγιση μέ τήν Ε.Ε. Ἡ κυριότητα 
τοῦ Ὀρφανοτροφείου ἐπεστράφη στό 
Πατριαρχεῖο ἔπειτα ἀπό δικαστικό 
ἀγῶνα στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καί τήν 
ἀνοχή τοῦ τουρκικοῦ κράτους πού 
σεβάστηκε τήν ἀπόφαση αὐτή. Μέχρι 
καί σήμερα ἡ ἐπικοινωνία Ἐρντογάν 

– Βαρθολομαίου συνεχίζεται στό ἴδιο 
πλαίσιο.

Οἱ Ὀρθόδοξες συνάξεις

Ἀπό τήν ἐκλογή του, ὁ Πατριάρχης 
θέλησε νά συσφίξει τίς σχέσεις τῶν 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Τόν Μάρτιο 
τοῦ 1992 κάλεσε ὅλους τούς Προκα-
θημένους στό Φανάρι ἀπ’ ὅπου ἔστει-
λαν μήνυμα ἑνότητας στόν κόσμο. Οἱ 
συνάξεις αὐτές ἐπαναλήφθηκαν στήν 
Πάτμο, στή Σόφια, στά Ἱεροσόλυμα, 
στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας, στό Φανάρι. 
Ἀποκορύφωμα τῆς μεγάλης αὐτῆς 
προσπάθειας ἦταν ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη 
Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», 
ἡ ὁποία προετοιμαζόταν γιά σχεδόν 50 
χρόνια καί τελικά πραγματοποιήθηκε 
το 2016 στήν Κρήτη. Ἦταν μία ἰδιαί-
τερα δύσκολη προσπάθεια τήν ὁποία 
ἐπιχείρησαν νά τορπιλίσουν κάποιες 
Ἐκκλησίες, ὅμως ὁ Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης μέ τή διπλωματική του 
ἱκανότητα, τήν πειθώ καί τήν ἐργατι-
κότητα πέτυχε ἕναν στόχο πού λίγοι 
εἶχαν πιστέψει.

Σημαντικά βήματα στή θητεία του 
ἦταν ἡ ἐπανίδρυση τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἀλβανίας τό 1992, τό 1998 ἀνυψώθηκε 
σέ Αὐτοκέφαλη ἡ ἕως τότε Αὐτόνομη 
Ἐκκλησία Τσεχίας καί Σλοβακίας. 
Τό 1996 τό Φανάρι ἀναγνώρισε τήν 
Αὐτονομία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
τῆς Ἐσθονίας. Τό 2019 τό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο χορήγησε Αὐτοκεφαλία 
στήν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, μέ 
ἀποτέλεσμα τό Πατριαρχεῖο τῆς Μό-
σχας νά διακόψει τήν ἐπικοινωνία μέ 
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Γιά νά 
ἐπιτευχθεῖ αὐτό, γιά πολλούς μῆνες 
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ὑπῆρξε τιτάνια προσπάθεια καί στό 
Φανάρι καί στήν οὐκρανική πλευρά. 
Βλέπαμε Οὐκρανούς διπλωμάτες νά 
ξενυχτοῦν ἔξω ἀπό τό Πατριαρχεῖο γιά 
νά γίνει δεκτό τό αἴτημά τους.

Μεγάλη εἶναι ἡ προσπάθεια τοῦ κ.κ. 
Βαρθολομαίου γιά τήν προσέγγιση 
μέ τή Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία. Τό 
1995 ἐπισκέφθηκε τό Βατικανό καί 
συναντήθηκε μέ τόν Πάπα Ἰωάννη 
Παῦλο Β΄. Τό 2006 ὁ Πάπας Βενέ-
δικτος ΙΣΤ΄ ἐπισκέφθηκε τό Φανάρι 
καί συνυπέγραψε Κοινή Διακήρυξη. 
Ἀνταποδίδοντας, ὁ Πατριάρχης Βαρ-
θολομαῖος παρευρέθη ξανά στή θρο-
νική ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης. 
Ἦταν παρών ἐπίσης στήν ἐνθρόνιση 
τοῦ Πάπα Φραγκίσκου τό 2013 στή 
Ρώμη – ὁ κ.κ. Βαρθολομαῖος ἦταν ὁ 
πρῶτος Οἰκουμενικός Πατριάρχης πού 
παρέστη σέ ἐνθρόνιση Πάπα μετά τό 
Μεγάλο Σχίσμα τοῦ 1054! Τό 2014, ὁ 
Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί ὁ Πά-
πας Φραγκίσκος προσευχήθηκαν μαζί 
στόν Πανάγιο Τάφο καί ὑπέγραψαν 
Κοινή Διακήρυξη, στήν ὁποία ἀνα-
φέρουν ὅτι προσβλέπουν στήν ἡμέρα 
πού θά ὑπάρξει πλήρης κοινωνία με-
ταξύ Ὀρθόδοξης καί Ρωμαιοκαθολικῆς 
Ἐκκλησίας. 

Οἱ προσπάθειες πού δέν περιορίζο-
νται μόνο στό πλαίσιο τοῦ χριστινικοῦ 
κόσμου, ἀλλά ἔχει ξεκινήσει διαθρη-
σκευτικό διάλογο μέ τούς ἐπικεφαλῆς 
τῶν ἑτέρων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν 
(Ἰσλάμ καί Ἰουδαϊσμό) μέ κύρια θέμα-
τα τήν εἰρήνη καί τό περιβάλλον, ἀνα-

γνωρίζοντας τήν οἰκουμενικότητα τῶν 
ἐν λόγῳ ζητημάτων. Γι’ αὐτές του τίς 
προσπάθειες τόν ἀποκαλοῦν «πράσινο 
Πατριάρχη», ἔχοντας ἀναδείξει ἀπό 
τήν ἡμέρα τῆς ἐκλογῆς του τήν προ-
στασία τοῦ περιβάλλοντος ὡς ἐξέχον 
ζήτημα, πού δέν πρέπει νά βρίσκεται 
στό περιθώριο τῆς θρησκευτικῆς ἀτζέ-
ντας. Καθιέρωσε τήν 1η Σεπτεμβρίου 
ὡς Ἡμέρα Προστασίας τοῦ Περιβάλ-
λοντος. Μέ τόν στόχο αὐτό διοργανώ-
νει τακτικά συμπόσια μέ αὐτό τό θέμα 
σέ ὅλο τόν κόσμο. 

Τό ἔργο του δέν σταματάει ἐκεῖ, 
ἀλλά συνεχίζεται στήν ἐπάνδρωση τοῦ 
Πατριαρχείου μέ νέους καί καταξιωμέ-
νους κληρικούς, μελλοντικούς συνεχι-
στές τοῦ οἰκουμενικοῦ πνεύματος τῆς 
Ὀρθοδοξίας. Ἐνδιαφέρεται προσωπικά 
γιά τίς ἀνακαινίσεις δεκάδων Ἱερῶν 
Ναῶν στήν Κωνσταντινούπολη, καί 
κατά τή διάρκεια τῆς πατριαρχικῆς 
θητείας του ἔγινε μεγάλη καί ἐπιτυχής 
προσπάθεια ἀναγέννησης τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ τῆς Ἴμβρου.

Μέσα σέ ὅλα ὅσα κάνει ὁ κ.κ. 
Βαρθολομαῖος ἔχει τήν ἱκανότητα νά 
τά θυμᾶται ὅλα καί νά εἶναι ἁπλός 
καί ἀνθρώπινος! Ἕνα ἀπό τά δεκάδες 
παραδείγματα τό εἴδαμε τήν ἡμέρα 
τῆς τελετῆς γιά τά 30 χρόνια τῆς 
Πατριαρχίας του – ἐνῶ χαιρετοῦσε 
τό συγκεντρωμένο πλῆθος πλησίασε 
ἕναν Ρωμιό καί τόν ρώτησε: «Ἐκεῖνο 
τό δῶρο πού σοῦ ἔστειλα τήν περασμένη 
ἑβδομάδα γιά τήν κόρη σου, τῆς ἔκανε 
ἤ θέλει ἀλλαγή;».



25– ΕΥΛΟΓΙΑ –

Συνῆλθε σήμερα Παρασκευή, 8 Ὀκτωβρίου 2021, στήν πέμπτη Τακτική Συνεδρία 
της, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρία 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, στήν 
αἴθουσα τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Ἱερά Μονή 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης.

Μετά τήν προσευχή ἀνεγνώσθη ὁ Κατάλογος τῶν συμμετεχόντων Ἱεραρχῶν καί 
διεπιστώθη ἀπαρτία.

Κατόπιν ἐπικυρώθηκαν τά Πρακτικά τῆς χθεσινῆς Συνεδρίας.
Ἐν συνεχείᾳ ἄρχισε ἡ ψηφοφορία περί τοῦ τρόπου πληρώσεως τῆς κενῆς Μη-

τροπολιτικῆς Ἕδρας Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης. Ἐπί συνόλου 77 ψηφισάντων, ἡ 
πρόταση δι᾿ ἐκλογῆς ἔλαβε 66 ψήφους καί ἡ πρόταση διά καταστάσεως 10 ψήφους. 
Ἐπίσης εὑρέθη 1 ἄκυρη ψῆφος. Ἔτσι ἡ Ἱεραρχία ἀπεφάνθη ὑπέρ τῆς πληρώσεως τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως  δι᾿ ἐκλογῆς.

Ἀκολούθησε ἡ διαδικασία τῆς πληρώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, 
Λητῆς καί Ρεντίνης δι᾿ ἐκλογῆς. Γιά τήν κατάρτιση τοῦ τριπροσώπου ἐπί συνόλου 
77 ψηφισάντων ἔλαβαν:

1) Ἀρχιμανδρίτης κ. Πλάτων Κρικρῆς, ψήφους 59
2) Μητροπολίτης Βρεσθένης κ. Θεόκλητος, ψήφους 48
3) Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀντώνιος Πακαλίδης, ψήφους 5
Ἐπίσης εὑρέθη 1 λευκή ψῆφος.
Ἐπί τῆς δευτέρας ψηφοφορίας καί γενομένης τῆς διαλογῆς τῶν ψήφων, ἀνεδείχθη 

Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρί-
της κ. Πλάτων Κρικρῆς, μέ 55 ψήφους, ἐπί συνόλου 77 ψηφισάντων, ἐνῶ ὁ Μητροπο-
λίτης Βρεσθένης κ. Θεόκλητος ἔλαβε 18 ψήφους. Ἐπίσης εὑρέθησαν 4 λευκές ψῆφοι.

Στή συνέχεια ἄρχισε ἡ ψηφοφορία περί τοῦ τρόπου πληρώσεως τῆς κενῆς Μητρο-
πολιτικῆς Ἕδρας Καστορίας. Ἐπί συνόλου 77 ψηφισάντων, ἡ πρόταση δι᾿ ἐκλογῆς 
ἔλαβε 66 ψήφους καί ἡ πρόταση διά καταστάσεως 10 ψήφους. Ἐπίσης εὑρέθη 1 
ἄκυρη ψῆφος. Ἔτσι ἡ Ἱεραρχία ἀπεφάνθη ὑπέρ τῆς πληρώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως δι᾿ ἐκλογῆς. Γιά τήν κατάρτιση τοῦ τριπροσώπου ἐπί συνόλου 77 ψηφισάντων 
ἔλαβαν:

1) Ἀρχιμανδρίτης κ. Καλλίνικος Γεωργᾶτος, ψήφους 54
2) Ἀρχιμανδρίτης κ. Χριστοφόρος Ἀγγελόπουλος, ψήφους 44
3) Ἀρχιμανδρίτης κ. Νικόλαος Γιαννουσᾶς, ψήφους 21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Ἐπίσης εὑρέθη καί 1 λευκή ψῆφος.
Ἐπί τῆς δευτέρας ψηφοφορίας καί γενομένης τῆς διαλογῆς τῶν ψήφων, ἀνεδείχθη 

Μητροπολίτης Καστορίας ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Καλλίνικος 
Γεωργᾶτος, μέ 47 ψήφους ἐπί συνόλου 77 ψηφισάντων, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχι-
μανδρίτης κ. Χριστοφόρος Ἀγγελόπουλος ἔλαβε 26 ψήφους, ἐνῶ ὁ Πανοσιολογιώ-
τατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Νικόλαος Γιαννουσᾶς 1 ψῆφο. Ἐπίσης εὑρέθησαν 3 λευκές 
ψῆφοι.

Στή συνέχεια ἄρχισε ἡ ψηφοφορία περί τοῦ τρόπου πληρώσεως τῆς κενῆς Μητρο-
πολιτικῆς Ἕδρας Πολυανῆς καί Κιλκισίου. Ἐπί συνόλου 77 ψηφισάντων, ἡ πρόταση 
δι᾿ ἐκλογῆς ἔλαβε 66 ψήφους καί ἡ πρόταση διά καταστάσεως 10 ψήφους. Ἐπίσης 
εὑρέθη καί 1 ἄκυρη ψῆφος. Ἔτσι ἡ Ἱεραρχία ἀπεφάνθη ὑπέρ τῆς πληρώσεως τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως δι᾿ ἐκλογῆς. Γιά τήν κατάρτιση τοῦ τριπροσώπου ἐπί συνόλου 
77 ψηφισάντων ἔλαβαν:

1) Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος Ἀντωνίου-Τριανταφυλλίδης, ψήφους 62
2) Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἰωαννίκιος Κουλιανόπουλος, ψήφους 40
3) Ἀρχιμανδρίτης κ. Δωρόθεος Πάπαρης, ψήφους 8
Ἐπίσης εὑρέθη καί 1 λευκή ψῆφος.
Ἐπί τῆς δευτέρας ψηφοφορίας καί γενομένης τῆς διαλογῆς τῶν ψήφων, ἀνεδείχθη 

Μητροπολίτης Πολυανῆς καί Κιλκισίου ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης 
κ. Βαρθολομαῖος Ἀντωνίου-Τριανταφυλλίδης, μέ 58 ψήφους ἐπί συνόλου 77 ψη-
φισάντων, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἰωαννίκιος Κουλιανόπουλος 
ἔλαβε 11 ψήφους, ἐνῶ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Δωρόθεος Πάπαρης 
4 ψήφους. Ἐπίσης εὑρέθησαν 1 λευκή καί 3 ἄκυρες ψῆφοι.

Στή συνέχεια ἄρχισε ἡ ψηφοφορία περί τοῦ τρόπου πληρώσεως τῆς κενῆς Μητρο-
πολιτικῆς Ἕδρας Περιστερίου. Ἐπί συνόλου 77 ψηφισάντων, ἡ πρόταση δι᾿ ἐκλογῆς 
ἔλαβε 54 ψήφους καί ἡ πρόταση διά καταστάσεως 22 ψήφους. Ἐπίσης εὑρέθη καί 1 
ἄκυρη ψῆφος. Ἔτσι ἡ Ἱεραρχία ἀπεφάνθη ὑπέρ τῆς πληρώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως δι᾿ ἐκλογῆς. Γιά τήν κατάρτιση τοῦ τριπροσώπου ἐπί συνόλου 77 ψηφισάντων 
ἔλαβαν:

1) Ἀρχιμανδρίτης κ. Γρηγόριος Παπαθωμᾶς, ψήφους 63
2) Ἀρχιμανδρίτης κ. Καλλίνικος Νικολάου, ψήφους 33
3) Ἀρχιμανδρίτης κ. Γεράσιμος Καραμολέγκος, ψήφους 18
Ἐπίσης εὑρέθη καί 1 λευκή ψῆφος.
Ἐπί τῆς δευτέρας ψηφοφορίας καί γενομένης τῆς διαλογῆς τῶν ψήφων, ἀνεδείχθη 

Μητροπολίτης Περιστερίου ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Γρηγόριος 
Παπαθωμᾶς, μέ 64 ψήφους ἐπί συνόλου 77 ψηφισάντων, ἐνῶ ὁ Πανοσιολογιώτα-
τος Ἀρχιμανδρίτης κ. Καλλίνικος Νικολάου ἔλαβε 11 ψήφους. Ἐπίσης εὑρέθησαν 2 
λευκές ψῆφοι.

Στή συνέχεια ἄρχισε ἡ ψηφοφορία περί τοῦ τρόπου πληρώσεως τῆς κενῆς Μη-
τροπολιτικῆς Ἕδρας Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων. Ἐπί συνόλου 75 ψηφισάντων, ἡ 
πρόταση δι᾿ ἐκλογῆς ἔλαβε 68 ψήφους καί ἡ πρόταση διά καταστάσεως 8 ψήφους. 



27– ΕΥΛΟΓΙΑ –

Ἐπίσης εὑρέθη καί 1 ἄκυρη ψῆφος. Ἔτσι ἡ Ἱεραρχία ἀπεφάνθη ὑπέρ τῆς πληρώσε-
ως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως δι᾿ ἐκλογῆς. Γιά τήν κατάρτιση τοῦ τριπροσώπου ἐπί 
συνόλου 75 ψηφισάντων ἔλαβαν:

1) Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀμφιλόχιος Ρουσάκης, ψήφους 69
2) Ἐπίσκοπος Τεγέας κ. Θεόκλητος, ψήφους 13
3) Ἀρχιμανδρίτης κ. Γεράσιμος Καραμολέγκος, ψήφους 13
Ἐπίσης εὑρέθησαν καί 2 λευκές ψῆφοι.
Ἐπί τῆς δευτέρας ψηφοφορίας καί γενομένης τῆς διαλογῆς τῶν ψήφων, ἀνε-

δείχθη Μητροπολίτης Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχι-
μανδρίτης κ. Ἀμφιλόχιος Ρουσάκης, μέ 61 ψήφους ἐπί συνόλου 75 ψηφισάντων, ὁ 
Ἐπίσκοπος Τεγέας κ. Θεόκλητος 6 ψήφους, ἐνῶ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρί-
της κ. Γεράσιμος Καραμολέγκος ἔλαβε 2 ψήφους. Ἐπίσης εὑρέθησαν 4 λευκές καί 2 
ἄκυρες ψῆφοι.\

Μετά τό πέρας τῆς Συνεδριάσεως, ἀκολούθησε τό Μικρό Μήνυμα τῶν νεοεκλε-
γέντων Μητροπολιτῶν στήν αἴθουσα τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου.

Κατά τήν κρατοῦσα Ἐκκλησιαστική Τάξη οἱ ἐψηφισμένοι Μητροπολίτες Λα-
γκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Πλάτων, Καστορίας κ. Καλλίνικος, Πολυανῆς καί 
Κιλκισίου κ. Βαρθολομαῖος, Περιστερίου κ. Γρηγόριος καί Θήρας, Ἀμοργοῦ καί 
Νήσων κ. Ἀμφιλόχιος ἔδωσαν τό Μέγα Μήνυμα ἐντός τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου 
Προέδρου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, παρουσίᾳ 
πολλῶν Ἱεραρχῶν.

Οἱ χειροτονίες τῶν Ἐψηφισμένων Μητροπολιτῶν θά τελεσθοῦν ὡς ἑξῆς:
– Τό Σάββατο 9 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν, ἡ χειρο-

τονία τοῦ Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Πλάτωνος.
– Τήν Κυριακή 10 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν, ἡ 

χειροτονία τοῦ Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Καλλινίκου.
– Τό Σάββατο 16 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν, ἡ χει-

ροτονία τοῦ Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Βαρθολομαί-
ου.

– Τήν Κυριακή 17 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν, ἡ 
χειροτονία τοῦ Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Γρηγορίου.

– Τήν Δευτέρα 18 Ὀκτω βρίου ἐ.ἔ., στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν, ἡ 
χειροτονία τοῦ Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων κ. Ἀμφι-
λοχίου.

Τέλος, ἀπό τήν Tρίτη 12 ἕως καί τήν Πέμπτη 14 Ὀκτωβρίου 2021, συνέρχεται ἡ 
Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς 165ης Συνοδικῆς Περιόδου, 
γιά νά ἀσχοληθεῖ μέ θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως.

Ἡ Ἐπιτροπή Τύπου 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας
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– Δέσποινα Θεοτόκε, ἐσύ ἔχεις τήν 
δύναμη κι ἐμᾶς νά διασώσεις ἀπό 
τήν ὀργή τοῦ Βασιλιᾶ, ἀλλά καί τήν 
εἰκόνα σου ἀπό τόν καταποντισμό. 
Τότε πραγματικά ἔγινε κάτι θαυμαστό. 
Ἡ θαυματουργή εἰκόνα στάθηκε ὄρθια 
στά κύματα καί κατευθύνθηκε πρός 
τήν δύση. Συγκινημένη ἡ γυναίκα ἀπό 
τό γεγονός γυρίζει στόν γιό της καί 
τοῦ λέει:

– Ἐγώ, παιδί μου, γιά τήν ἀγάπη τῆς 
Παναγίας εἶμαι ἕτοιμη νά πεθάνω. Ἐσύ 
νά φύγεις. Νά πᾶς στήν Ἑλλάδα.

Χωρίς ἀργοπορία τό παιδί ἑτοιμά-
στηκε καί ξεκίνησε γιά τήν Θεσσαλο-
νίκη, κι ἀπό ἐκεῖ γιά τόν Ἄθωνα, ὅπου 
μόνασε. Σάν μοναχός ἀσκήτεψε στόν 
τόπο, ὅπου ἀργότερα ἱδρύθηκε ἡ μονή 
Ἰβήρων. Αὐτό ἦταν οἰκονομία Θεοῦ, 
γιατί ἔτσι πληροφορήθηκαν οἱ ἄλλοι 
μοναχοί τό ἱστορικό τῆς θαυματουργῆς 
εἰκόνος.

Πέρασε καιρός. Ὁ μοναχός ἀπό τήν 
Νίκαια πέθανε, καί τό μοναστήρι τῶν 
Ἰβήρων ἱδρύθηκε καί ὁλοκληρώθηκε. 
Ἦταν βράδυ, ὅταν οἱ μοναχοί ἀντί-
κρυσαν ἕνα παράξενο θέαμα: ἕναν 
πύρινο στῦλο πού ξεκινοῦσε ἀπό τήν 
θάλασσα κι ἔφθανε στόν οὐρανό. Τό 
ὅραμα συνεχίστηκε ἡμέρες καί νύ-
χτες. Κατεβαίνουν οἱ ἀδελφοί στήν 
παραλία καί βλέπουν μέ θαυμασμό 
στήν βάση τοῦ πύρινου στύλου μία 
εἰκόνα τῆς Θεοτόκου. Ὅσο ὅμως τήν 
πλησίαζαν ἐκείνη ἀπομακρυνόταν. 

Η θαυματΟυργη ΠΟρταΐτιςςα, ἡ ἐξέ-
χουσα μεταξύ τῶν θεομητορικῶν 

εἰκόνων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἦταν 
ἀρχικά φυλαγμένη, καθώς διασώζει ἡ 
παράδοση, στήν μικρασιατική Νίκαια. 
Ἐκεῖ, μία εὐσεβής γυναίκα μέ τόν 
μοναχογιό της, τήν εἶχαν τοποθετήσει 
μέσα στήν ἰδιόκτητη Ἐκκλησία τους 
καί τήν τιμοῦσαν.

Στά χρόνια τῆς δεύτερης Εἰκονο-
μαχίας βασιλικοί κατάσκοποι ἀνακά-
λυψαν τήν εἰκόνα καί ἀπείλησαν τήν 
γυναίκα πώς θά τήν σκοτώσουν ἄν δέν 
τούς δωροδοκήσει. Ἐκείνη ὑποσχέθη-
κε ὅτι τήν ἑπομένη θά τούς ἔδινε τά 
χρήματα. Τήν νύχτα ἐκείνη, ἀφοῦ προ-
σευχήθηκε μπροστά στήν εἰκόνα, τήν 
σήκωσε μέ εὐλάβεια, κατέβηκε στήν 
παραλία καί τήν ἔριξε στήν θάλασσα 
λέγοντας:

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ
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στόν γέροντα Γαβριήλ καί τοῦ λέει:
– Νά πεῖς στούς ἀδελφούς νά μήν 

μ’ ἐνοχλοῦν. Δέν ἦρθα ἐδῶ γιά νά φυ-
λάγομαι ἀπό σᾶς, ἀλλά νά σᾶς φυλάω. 
Ὅσοι ζεῖτε στό Ὄρος τοῦτο ἐνάρετα, 
νά ἐλπίζετε στήν εὐσπλαχνία τοῦ 
Υἱοῦ μου. Γιατί, ὅσο ὑπάρχει ἡ εἰκό-
να μου μέσα στήν μονή σας, ἡ χάρη 
καί τό ἔλεός Του θά σᾶς ἐπισκιάζουν 
πάντοτε.

Ὕστερα ἀπ’ αὐτό οἱ μοναχοί ἔχτισαν 
παρεκκλήσι κοντά στήν πύλη κι ἐκεῖ 
τοποθέτησαν τήν ἱερή εἰκόνα.

Στόν ἱερό ναό τῶν ἁγίων Ἰσαπο-
στόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου 
Θεσσαλονίκης, τῶν φωτιστῶν τῶν 
Σλάβων καί ἁπάσης τῆς Οἰκουμένης 
φυλάσσεται ἀντίγραφο τῆς ἱερᾶς εἰκό-
νος τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης, 
πού ἔφθασε δι’ ἀέρος ἀπό τήν Ιερά 
Μονή Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους τήν 2α 
Φεβρουαρίου 1988, καί ἑορτάζει κά-
θε χρόνο αὐτή τήν ἡμέρα, ἑορτή τῆς 
Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ, σέ ἀνάμνη-
ση τῆς ἐλεύσεώς Της. Εἶναι τό πρῶτο 
πιστό ἀντίγραφο πού ἐξῆλθε ἐκ τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους, κατόπιν ἐνεργειῶν τοῦ 
τότε ἱερατικοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. 
Ναοῦ καί μετέπειτα Μητροπολίτου 
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης μακα-
ριστοῦ κυροῦ Ἰωάννου (Τασσιᾶ).

Συγκεντρώθηκαν τότε στήν Ἐκκλησία 
καί παρακάλεσαν μέ δάκρυα τόν Κύ-
ριο νά χαρίσει στό μοναστήρι τους τόν 
ἀνεκτίμητο αὐτόν θησαυρό. Μεταξύ 
τῶν μοναχῶν ὑπῆρχε ἕνας εὐλαβής 
ἀσκητής, πού λεγόταν Γαβριήλ. Σ’ 
αὐτόν παρουσιάζεται ἡ Παναγία καί 
τοῦ λέει:

– Νά πεῖς στόν ἡγούμενο καί στούς 
ἀδελφούς ὅτι θά σᾶς παραδώσω τήν 
εἰκόνα μου, γιά νά σᾶς προστατεύει. 
Θά μπεῖς κατόπιν στήν θάλασσα, θά 
περπατήσεις πάνω στά κύματα, κι ἔτσι 
θά καταλάβουν ὅλοι τήν εὔνοιά μου 
γιά τό μοναστήρι σας.

Ἔτσι κι ἔγινε! Ὁ π. Γαβριήλ περπά-
τησε πάνω στήν θάλασσα σάν σέ στε-
ρεά γῆ, παρέλαβε μέ εὐλάβεια τήν θαυ-
ματουργή εἰκόνα καί ἐπέστρεψε στήν 
παραλία. Ἐκεῖ συγκεντρωμένοι ὅλοι 
οἱ μοναχοί τῆς ἐπιφύλαξαν τιμητική 
ὑποδοχή. Ὕστερα τήν παρέλαβαν καί 
τήν τοποθέτησαν στό Ἱερό Βῆμα τοῦ 
Καθολικοῦ. Ὅταν τήν ἑπομένη ὁ ἐκκλη-
σιαστικός πῆγε ν’ ἀνάψει τά καντήλια, 
ἡ εἰκόνα ἔλειπε. Ἐρεύνησε παντοῦ καί 
τήν ἀνακάλυψε στό τείχος, πάνω ἀπό 
τήν πύλη τῆς μονῆς. Τήν ἐπανέφεραν 
στό Καθολικό, ἀλλά ἡ εἰκόνα ἔφυγε 
καί πάλι. Αὐτό ἐπαναλήφθηκε πολλές 
φορές. Τέλος, ἡ Παναγία παρουσιάζεται 
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Ἐν Θεσσαλονίκη τῇ 23ῃ Ὀκτωβρίου 2021

ΕΚΔΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ 
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ

† Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης μετά βαθυτάτης συγκινήσεως καί ἐν συ-
νοχῇ καρδίας ἀναγγέλλει στόν ἱερό κλῆρο καί τό εὐσεβὲς αὐτῆς πλήρωμα τήν 

πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Εὐτυχίου 
Παπαδεροῦ.

Ὁ μακαριστός πρωτοπρ. Εὐτύχιος Παπαδερός, τοῦ Κωνσταντίνου καί τῆς Μα-
ρίας, ἐγεννήθη τό ἔτος 1936 στόν Λειβαδᾶ Χανίων. Διάκονος χειροτονήθηκε τήν 
25 Νοεμβρίου 1960 στόν ἱερό Ναό ἁγίας Αἰκατερίνης καί Πρεσβύτερος τήν 2 

Φεβρουαρίου 1962 στόν ἱερό Ναό Νέας Παναγίας, ἀπό τόν μακαριστό Μητρο-
πολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα τόν Α´. Ὑπηρέτησε ὡς διάκονος στόν ἱερό 
Ναό Νέας Παναγίας καί ὡς ἐφημέριος, στόν ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
40 Ἐκκλησιῶν, ὅπου συνέβαλε τά μέγιστα στήν ἀνέγερση καί τόν καλλωπισμό 
τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἦταν ἀπόφοιτος τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Νυμφεύθηκε τήν Ἄννα Νίκλη, μὲ τήν 
ὁποία ἀπέκτησαν τρία τέκνα. 

Ἐκοιμήθη στήν Θεσσαλονίκη, τήν Παρασκευή 22 Ὀκτωβρίου 2021. Ἡ ἐξόδι-
ος ἀκολουθία ἐτελέσθη τήν Δευτέρα 25 Ὀκτωβρίου 2021 στόν ἱερό Ναό Κοιμή-
σεως τῆς Θεοτόκου 40 Ἐκκλησιῶν ὥρα 13:00.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
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Ε χΟυν ςυμΠληρωθει ἤδη οἱ ὀκτώ ἀπό 
τούς δώδεκα μῆνες τοῦ ἐπετειακοῦ 

ἔτους 2021 καί  πιστεύω ὅτι ἔχουμε 
ἀκόμη τόν χρόνο νά μιλήσουμε στούς 
νέους καί στίς νέες μας γιά τήν Ἑλλη-
νική Ἐπανάσταση.

Τό 1821 εἶναι οἱ ἄνθρωποί του, 
κληρικοί καί λαϊκοί, ὁπλαρχηγοί καί 
διανοούμενοι. Τό 1821 εἶναι καί τά 
κείμενα πού ἔγραψαν 
οἱ πρωτεργάτες  του. 
Ἀπομνημονεύματα, δι-
ακηρύξεις, Συντάγματα 
Ἐθνικῶν Συνελεύσεων, 
ποιήματα, τά ὁποῖα μᾶς 
δίνουν μία πολυσύνθετη 
εἰκόνα τῶν ἀξιῶν καί 
τῶν προβληματισμῶν τῆς 
ἐποχῆς.

Γιατί πολεμήσανε; 
Ἀναρωτιέται εὐλόγως ἡ 
νέα γενιά: Τήν ἀπάντη-
ση ἄς ἀφήσουμε νά τήν 
δώσουν οἱ ἴδιοι οἱ πρωτεργάτες, οἱ 
ἀγωνιστές, οἱ πρῶτοι πολιτικοί ἐκπρό-
σωποι (παραστάτες ὀνομάσθηκαν οἱ 
πρῶτοι βουλευτές). Ἄς δώσουμε στά 
παιδιά μας ἐπιλεγμένα κείμενα τῶν 
ἀγωνιστῶν, τοῦ Θεοδώρου Κολοκο-
τρώνη, τοῦ Μακρυγιάννη, τοῦ Κασο-
μούλη, τοῦ Φωτάκου, τοῦ Ἀμβροσίου 
Φραντζῆ, τοῦ Ἰωάννου Φιλήμονος. Ἄς 

τούς φέρουμε σέ ἐπαφή μέ τά ποιήματα 
τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ, τοῦ Ἀνδρέα 
Κάλβου, τοῦ Γεωργίου Κλεάνθη, τά 
ὁποῖα ἀναδεικνύουν ξεκάθαρα τά ἰδα-
νικά τῶν Ἑλλήνων Ἐπαναστατῶν.

Τό 1976, ὅταν συμπληρώθηκαν 
200 χρόνια ἀπό τή γέννηση τοῦ 
πρώτου Κυβερνήτη μας, τοῦ Ἰωάννη 
Καποδίστρια, ἡ τότε Κυβέρνηση τοῦ 

ἀειμνήστου Κωνσταντί-
νου Καραμανλῆ ἔδωσε 
ὁδηγία νά μοιρασθεῖ 
στά σχολεῖα ἕνα μικρό 
καί εὔχρηστο Ἀνθολόγιο 
κειμένων τοῦ σπουδαίου 
αὐτοῦ Ἕλληνα. Τυπώ-
θηκε ἀπό τόν Ὀργανισμό 
Ἐκδόσεως Διδακτικῶν 
Βιβλίων καί μέσα σέ 
110 σελίδες παρουσίαζε 
τήν ἀγωνία, τόν ἀγῶνα 
καί τίς ἰδέες τοῦ Καπο-
δίστρια. Τό βιβλιαράκι 

περιλάμβανε καί ἕνα εὑρετήριο μέ 
σύντομα βιογραφικά τῶν προσώπων 
πού ἀναφέρονται στίς ἀνθολογούμενες 
ἐπιστολές τοῦ Κερκυραίου πολιτικοῦ.

Σήμερα τά πράγματα εἶναι πιό 
εὔκολα. Μποροῦμε νά ἀποφύγουμε 
τή χρονοτριβή τῆς ἐκτυπώσεως ἑνός 
ἀντιστοίχου βιβλίου. Ἡ τεχνολογία 
ἔχει εἰσέλθει δυναμικά στήν ἐκπαίδευ-

ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ 
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ 1821

Τοῦ KΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ, 
Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος
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ση καί ἔτσι μπορεῖ καί τώρα, λίγους 
μῆνες πρίν ἀπό τή λήξη τοῦ ἐπετεια-
κοῦ ἔτους, νά δημιουργηθεῖ ἕνα δια-
δικτυακό Ἀνθολόγιο κειμένων. Ἐπι-
λεγμένα κείμενα τῶν πρωταγωνιστῶν 
τῆς Ἐθνεγερσίας ἄς ἀναρτηθοῦν στό 
διαδίκτυο μέ εὐθύνη τοῦ Ὑπουργείου 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων γιά νά 
εἶναι στή διάθεση διδασκόντων καί 
διδασκομένων. Ἰδανικό βεβαίως θά 
ἦταν νά ὑπάρχει καί σέ ἔντυπη μορφή 
τό Ἀνθολόγιο, διότι τό ἔντυπο μένει 
στίς βιβλιοθῆκες.

Καλό εἶναι νά διαβάζουν τά παιδιά 
μας ὅτι στήν προμετωπίδα ὅλων τῶν 
συνταγματικῶν κειμένων τοῦ Ἀγῶνος 
ἔθεσαν οἱ πρόγονοί μας τήν ἐπίκληση 
στήν Ἁγία Τριάδα. Τό 1821 ἦταν δημι-
ούργημα ἀνθρώπων μέ σεβασμό πρός 
τήν Ὀρθοδοξία καί τήν ἑλληνική ταυ-
τότητα.

Εἶναι ὠφέλιμο νά διαβάζουν τήν 
ἔκκληση τοῦ Κολοκοτρώνη γιά ὁμό-

νοια. Εἶπε ὁ Γέρος τοῦ Μωριᾶ στούς 
μαθητές τῆς Ἀθήνας τό 1838 ὅτι, ἄν 
διαρκοῦσε ἡ ὁμόνοια τῶν δύο πρώτων 
χρόνων, θά εἴχαμε φθάσει ὥς τήν Κων-
σταντινούπολη.

Εἶναι διδακτικό νά μάθουν τά παιδιά 
μας τήν προτροπή τοῦ Μακρυγιάννη 
νά μήν πουληθοῦν ἔναντι χρημάτων τά 
θραύσματα τῶν ἀρχαίων ἀγαλμάτων,  
διότι «γι’ αὐτά πολεμήσαμε».

Θά συγκινηθοῦν τά ἑλληνόπουλα 
ἄν διαβάσουν ὅτι ὁ Σαλώνων Ἠσαΐ-
ας καί ὁ Ἀθανάσιος Διάκος ἔστειλαν 
προκήρυξη στό ἐξωτερικό λέγοντας 
ὅτι ἀγωνίζονται «γιά τόν Χριστό καί 
τόν Λεωνίδα».

Θά εἶναι ἐνδιαφέρον καί γιά ἐμᾶς 
τούς μεγαλυτέρους νά θυμηθοῦμε ὅτι 
ἡ βάση τῆς Παιδείας κατά τόν Ἰω-
άννη Καποδίστρια πρέπει νά εἶναι ἡ 
«ἱερά ἡμῶν θρησκεία» καί ἡ «πάτριος 
γλῶσσα».

Γι’ αὐτά πολεμήσαμε τό 1821!
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