
Ὁ ἑορταστικός διάκοσμος τῆς εἰκόνος τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ 
στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου-Πολιούχου.

Τεῦχος 104ον ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021



Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου 
στό Γραφεῖο τοῦ Παν. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου.

Στιγμιότυπο ἀπό τήν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό 
Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀκροπόλεως-Ἑπταπυργίου 

ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου.



Ἀριθμ. Πρωτ. 773
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ 
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

* * *

Ἀδελφοί συλλειτουργοί καί εὐλογημένα τέκνα,

Φθάσαντες καί πάλιν εἰς τήν πάμφωτον ἑορτήν τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως 
τοῦ ἐπισκεψαμένου ἡμᾶς ἐξ ὕψους Σωτῆρος Χριστοῦ, δοξάζομεν ἐν ψαλμοῖς 
καί ὕμνοις τό ὑπερουράνιον ὄνομα Αὐτοῦ. Ἡ Ἐνανθρώπησις τοῦ προαιωνίου 
Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι «τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον», τό ὑπέρλογον «ἀεὶ 
μυστήριον» τῆς θεανθρωπίνης κοινωνίας. Ὁ Θεός, ὡς λέγει μέ ὑπέροχον τρό-
πον ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, «ὡς φιλάνθρωπος ἐκ τῆς ἀνθρώπου 
οὐσίας ἀληθῶς ἄνθρωπος γεγονώς, τὸν τοῦ πῶς ἄνθρωπος γέγονε τρόπον 
μένει διὰ παντὸς ἔχων ἀνέκφαντον· ὑπὲρ ἄνθρωπον γὰρ γέγονεν ἄνθρωπος»1.

Ἡ θεία Ἐνσάρκωσις, ὁμοῦ μετά τῆς φανερώσεως τῆς ἀληθείας περί τοῦ 
Θεοῦ, ἀποκαλύπτει καί τήν ἀλήθειαν καί τόν τελικόν προορισμόν τοῦ ἀνθρώ-
που, τήν κατά χάριν θέωσιν. Θεολογικώτατα, ὁ Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας 
διακηρύσσει ὅτι ὁ Χριστός «τὸν ἀληθινὸν ἄνθρωπον καὶ τέλειον πρῶτος καὶ 

1. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια διάφορα Θεολογικὰ καὶ Οἰκονομικὰ περὶ ἀρετῆς καὶ 
κακίας, ἑκατοντὰς πρώτη, ΙΒ´, PG 90, 1184.
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μόνος ἔδειξεν»2. Ἔκτοτε, ὁ τιμῶν τόν Θεόν ὀφείλει νά σέ-
βεται καί τόν ἄνθρωπον, καί ὁ ὑποτιμῶν τόν ἄνθρωπον 
ἀσεβεῖ πρός τόν Θεόν, τόν προσλαβόντα τήν ἡμετέραν 
φύσιν. Ἐν Χριστῷ, ὁ λόγος τῆς θεολογίας περί τοῦ Θεοῦ 
εἶναι ἐν ταὐτῷ καί λόγος περί τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἔνσαρκος 
Θεία Οἰκονομία ἀναιρεῖ ὁριστικῶς τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ὡς 
δυνάστου, τιμωροῦ καί ἀντιπάλου τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Χριστός 
εἶναι πανταχοῦ, πάντοτε καί ἐν παντί ἡ ἄρνησις τῆς ἀρνή-
σεως τοῦ ἀνθρώπου καί ὁ ὑπερασπιστής τῆς ἐλευθερίας του. 
Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἡ σάρξ τήν ὁποίαν ἀνέλαβεν ὁ 
ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ3, ἐκπροσωπεῖ, 
ἐκφράζει καί διακονεῖ αὐτό τό πανσωστικόν μυστήριον τῆς 
θεανθρωπινότητος.

Μέ λάβαρον τήν ἐν Χριστῷ «ἄλλην πλᾶσιν» τοῦ ἀνθρώπου 
καί τήν ἀνακαίνισιν συμπάσης τῆς κτίσεως, ἡ Ἐκκλησία δίδει 
καί σήμερον τήν καλήν μαρτυρίανἔναντι ὅλων τῶν ἐξελίξεων, 
αἱ ὁποῖαι ἀπειλοῦν τήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου 
καί τήν ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας, βιοῦσα καί κηρύττουσα 
τήν ἀλήθειαν τῆς γνησίας πνευματικῆς ζωῆς καί τόν πολιτι-
σμόν τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀλληλεγγύης. Διδοῦσα λόγον «περὶ 
τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος»4, οὐδόλως θεωρεῖ τόν σύγχρονον πολι-
τισμόν ὡς τήν νέαν ἁμαρτόζωον Νινευί, ἐπικαλουμένη ὡς ὁ 
Ἰωνᾶς τήν θείαν μῆνιν ἐπ᾿ αὐτόν καί τόν ἀφανισμόν του, ἀλλά 
ἀγωνίζεται διά τήν ἐν Χριστῷ μεταμόρφωσιν αὐτοῦ. Ἀπαι-
τεῖται εἰς τήν ἐποχήν μας ποιμαντική φαντασία, διάλογος ὄχι 
ἀντίλογος, μετοχή ὄχι ἀποχή, συγκεκριμένη πρᾶξις ὄχι ἀπό-
κοσμος θεωρία, δημιουργική πρόσληψις ὄχι γενική ἀπόρριψις. 
Ὅλα αὐτά δέν λειτουργοῦν εἰς βάρος τῆς πνευματικότητος 
καί τῆς λατρευτικῆς ζωῆς, ἀλλά ἀναδεικνύουν τήν ἀδιάσπα-
στον ἑνότητα τῆς λεγομένης «καθέτου» καί «ὁριζοντίου» 
διαστάσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς παρουσίας καί μαρτυρίας. 
Πιστότης εἰς τήν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι ἐγκλω-
βισμός εἰς τό παρελθόν, ἀλλά ἀξιοποίησις τῆς πείρας τοῦ 
παρελθόντος προσφυῶς ἐν τῷ παρόντι.

2. Νικολάου Καβάσιλα, Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, PG 150, 680-81.
3. Πρβλ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία πρὸ τῆς ἐξορίας, PG 52, 429.
4. Πρβλ. Α´ Πέτρ. γ´, 15.
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Καί κατά τό παριππεῦον ἔτος, ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ 
Covid-19 ἐταλάνισε τήν ἀνθρωπότητα. Δοξάζομεν τόν Θεόν 
τοῦ ἐλέους, τόν κρατύναντα τούς εἰδικούς ἐπιστήμονας εἰς 
τήν ἀνάπτυξιν ἀποτελεσματικῶν ἐμβολίων καί ἄλλων φαρ-
μάκων διά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς κρίσεως καί καλοῦμεν 
ὅσους πιστούς δέν ἔχουν ἀκόμη ἐμβολιασθῆ νά τό πράξουν, 
πάντας δέ νά ἀκολουθοῦν τά προτεινόμενα ὑπό τῶν ὑγειο-
νομικῶν ἀρχῶν μέτρα προστασίας. Ἡ ἐπιστήμη, ἐφ᾿ ὅσον 
λειτουργεῖ ὡς διάκονος τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι πολύτιμον 
δῶρον τοῦ Θεοῦ. Ὀφείλομεν νά δεχώμεθα εὐγνωμόνως τό 
δῶρον καί νά μή παρασυρώμεθα ἀπό τάς ἀνευθύνους φωνάς 
τῶν μή ἐπαϊόντων καί τῶν αὐτοανακηρυχθέντων εἰς ἐκπρο-
σώπους τοῦ Θεοῦ καί τῆς γνησίας πίστεως «πνευματικῶν 
συμβούλων», αὐτοαναιρουμένων ὅμως οἰκτρῶς, λόγῳ τῆς 
ἀπουσίας ἀγάπης πρός τόν ἀδελφόν, τήν ζωήν τοῦ ὁποίου 
ἐκθέτουν εἰς μέγαν κίνδυνον.

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα,

Μέ ἀμετακίνητον πίστιν ὅτι τήν ζωήν ἑκάστου ἐξ ἡμῶν 
καί τήν πορείαν τῆς ἀνθρωπότητος ὅλης κατευθύνει ὁ Θεός 
τῆς σοφίας καί τῆς ἀγάπης, προσβλέπομεν εἰς ἕν αἴσιον 
2022, τό ὁποῖον, ἀνεξαρτήτως τῶν ἐξωτερικῶν δεδομένων 
καί τῶν ἐξελίξεων, θά εἶναι δι᾿ ἡμᾶς πάντας ἔτος σωτήριον, 
ἐφ᾿ ὅσον καί κατ᾿ αὐτό τήν πορείαν τῶν πραγμάτων κατευ-
θύνει ὁ φιλανθρώπως πάντα οἰκονομῶν Χριστός, «ὃς πάντας 
ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας 
ἐλθεῖν»5.

Τοῦ Κυρίου εὐδοκοῦντος, κατά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην 
Ἑβδομάδα τοῦ ἐπερχομένου ἔτους, θά πραγματοποιηθῇ ἐν 
τῷ πανσέπτῳ καθ᾿ ἡμᾶς Κέντρῳ, ἡ τελετή Καθαγιασμοῦ τοῦ 
Ἁγίου Μύρου. Θεωροῦμεν ἀνεπανάληπτον θείαν δωρεάν 
πρός τήν ἡμῶν Μετριότητα, ὅτι θά ἀξιωθῶμεν νά προστῶμεν 
τῆς πανηγυρικῆς καί κατανυκτικῆς αὐτῆς τελετουργίας διά 
τετάρτην φοράν κατά τήν διάρκειαν τῆς ταπεινῆς ἡμῶν 
Πατριαρχίας. Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!

5. Α´ Τιμ. β´, 4.
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Μέ αὐτά τά αἰσθήματα, προσκυνοῦντες εὐσεβοφρόνως τό ἐν Βηθλεέμ 
τεχθέν παιδίον Ἰησοῦν, στρέφομεν τήν σκέψιν ἡμῶν πρός τούς ἐκεῖσε ἀδελ-
φούς Χριστιανούς μας καί προσευχόμεθα διά τήν εἰρηνικήν καί ἁρμονικήν 
συνύπαρξιν ὅλων τῶν διαβιούντων εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμεθα πᾶσιν ὑμῖν, τοῖς ἐγγύς καί τοῖς μακράν, εὐλογη-
μένον τό Ἅγιον Δωδεκαήμερον, ὑγιηρόν δέ, καλλίκαρπον ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς 
καί μεστόν θείων δωρημάτων τόν νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, 
ᾯ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν.

Χριστούγεννα 
´
βκα´ 

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ανθιμοσ

Πρός τούς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς
τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἡ μεγάλη ἐτήσια χαρά τῆς Ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεώς μας, γιά τήν 

μεγίστη ἑορτή τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως ἔρχεται καί τούτη τήν χρονιά, σέ 
ἡμέρες γεμάτες ἀνησυχία, ἀγωνία, φόβο καί ἀνασφάλεια, ὄχι μόνο γιά ἐμᾶς 
τούς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους Χριστιανούς καί τήν Πατρίδα μας, ἀλλά καί γιά 
ὅλη τήν παγκόσμια κοινότητα. Ἡ ἐπιζήμια καί δυσάρεστη ψυχολογία, πού 
ἐκπορεύεται ἀπό τήν βίωση πρωτόγνωρων καταστάσεων καί ἐξαιτίας τῆς 
ὑγειονομικῆς κρίσεως τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀλλά καί ἀπό μία ἀλλη-
λουχία γεγονότων σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο κυριεύει τήν ψυχή μας καί δέν μᾶς 
ἐπιτρέπει νά ἀπευθυνθοῦμε σέ ἐσᾶς μέ συναισθήματα λυρισμοῦ καί ἀσυ-
γκράτητης ἔκδηλης χαρᾶς γιά τό παμμέγιστο λυτρωτικό γεγονός τῆς Θείας 
Ἐνανθρωπίσεως.

Ἕνας μολυβένιος διεθνής οὐρανός σκιάζει καταθλιπτικά τόν σύγχρονο 
κόσμο προκαλώντας αἰσθήματα ἀνασφάλειας, ψυχολογία ἀστάθειας, ἐναγώ-
νια ἐρωτήματα γιά τά δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων καί τοῦ σεβασμοῦ παγκο-
σμίως ἀναγνωρισμένων ἀρχῶν καί ἀξιῶν τῆς ζωῆς. Πῶς μπορεῖ ὁ Χριστιανός 
ἄνθρωπος νά σταθεῖ ὄρθιος καί εἰρηνικά ἀγωνιζόμενος περνώντας ἄθικτος 
καί ἀκέραιος ἀπό ὅλες αὐτές τίς συμπληγάδες τῶν δοκιμασιῶν; 

Παρά ταῦτα, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καλούμαστε νά βηματίσουμε 
πρός τήν λυτρωτική Βηθλεέμ ἀκούγοντας τό φιλάνθρωπο προσκλητήριο τοῦ 
Σωτῆρος Χριστοῦ «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι, 
κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. ια΄ 28).

Ἡ μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ἐρχομένη κάθε χρόνο στήν καρδιά 
τοῦ χειμῶνα, φέρνει στίς ψυχές μας τήν χαρούμενη ἄνοιξη, μέ τήν Γέννηση 
ἑνός Βρέφους, τοῦ Ὁποίου ἡ ἀνάσα, εἶναι τό προανάκρουσμα γιά τήν ἀνα-
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λαμπή τῆς χαρᾶς καί τῆς ἐλπίδος μέσα μας. Κουρασμένος ὁ κόσμος τότε ἀπό 
τήν ἁμαρτία καί τήν ἄγνοια τοῦ Θεοῦ ἀνέμενε τήν ἐκπλήρωση τῆς προφη-
τείας « Ἰδού ἡ παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καί τέξεται υἱόν, καί καλέσουσι τό 
ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστί μεθερμηνευόμενον μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός» 
(Ματθ. α΄ 23).

Ἡ στιγμή ἐπέστη, ἀλλά στήν ἀφιλόξενη Βηθλεέμ «οὐκ ἦν τόπος ἐν τῷ 
καταλύματι». Ἡ Παρθένος Μαρία «ἔτεκε τόν υἱόν αὐτῆς τόν πρωτότοκον, καί 
ἐσπαργάνωσεν αὐτόν καί ἀνέκλινεν αὐτόν ἐν τῇ φάτνῃ» (Λουκ. Β´ 7). Ἡ τα-
πείνωση καί ἡ πτωχεία ἦσαν τά πρῶτα γνωρίσματα τοῦ γεννηθέντος Ἐμμα-
νουήλ, πού θά τόν συνώδευαν σέ ὅλη τήν πορεία τῆς ζωῆς Του ἐπί γῆς. Ὁ 
Ἰωσήφ καί ἡ Μαρία, ὑπηρέτες στήν ἐκπλήρωση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ γιά 
τήν σωτηρία τοῦ κόσμου, ἔμεναν ἄφωνοι καί ἐκστατικοί.

Ἀλλ’ ὁ οὐράνιος Πατήρ ἐκίνησε τόν Οὐρανόν. Ὁ πρῶτος ἄγγελος Κυρίου 
«ἐπέστη» στούς ἀγαθούς ποιμένες καί «δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς» 
(Λουκ. β΄ 9). Εἶναι τό πρῶτο σωτήριο ἄκουσμα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Οὐρανοῦ 
πρός τόν κόσμον τῆς Γῆς. « Ἰδού εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ἥτις 
ἔσται παντί τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, Ὅς ἐστί Χριστός Κύριος» 
(Λουκ. β΄ 10-11). Ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται στόν ἄνθρωπο, ἀλλά συγχρόνως 
ἀποκαλύπτει τόν ἄνθρωπο στόν ἑαυτό του. Ἔτσι, λοιπόν ὁ ἀδύνατος ἄνθρω-
πος γίνεται κοινωνός Θείας φύσεως, ὅπως διδάσκει ὁ ἀπόστολος Πέτρος καί 
μέ τήν Θεία Ἐνανθρώπιση ἐπιτυγχάνεται ἡ ἀποκατάσταση τῆς κοινωνίας τοῦ 
πεσόντος ἀνθρώπου καί τοῦ ἁγίου Θεοῦ. Ὁ σαρκωθείς Κύριος, ὁ Θεάνθρωπος 
Ἰησοῦς, ἔγινε ὁ νέος Ἀδάμ, ὁ «καινός ἄνθρωπος», ἡ ὑπαρξιακή κεφαλή ὅλης 
τῆς λυτρωμένης ἀνθρωπότητος, ὅλων ἐκείνων πού πίστευσαν στόν Χριστό 
καί ἔθεσαν τήν ζωή τους στόν δρόμο τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ Γέννηση τοῦ Σωτῆρος 
Χριστοῦ εἶναι ἕνα καινούργιο ξεκίνημα, μία νέα ἀφετηρία, μία ἄριστη εὐκαι-
ρία ἀνανεώσεως καί πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ.

Ἀδελφοί μου,

Ἐλᾶτε νά ζήσουμε τοῦτα τά Χριστούγεννα, παρά τίς ὅποιες δυσκολίες, 
ἀντιξοότητες καί ἰδιαιτερότητες τῶν καιρῶν, ὡς ἀληθινοί Ὀρθόδοξοι Χριστια-
νοί. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία εἶναι ἡ μεγάλη μητέρα καί τροφός μας καί καλού-
μαστε μέσα σ’ αὐτήν νά λάβουμε τήν Θεία Χάρη τοῦ Ἐνανθρωπίσαντος Κυ-
ρίου, νά αἰσθανθοῦμε τήν εἰρήνη Του, νά στολιστοῦμε μέ τήν ταπείνωσή Του 
καί νά βιώσουμε ἀναφαίρετη χαρά.

Ἀναγεννημένοι ἀπό τήν Γέννηση τοῦ Κυρίου μας, φωτισμένοι ἀπό τό 
ὁλόλαμπρο ἄστρο ἐκείνης τῆς ἅγιας μυστικῆς νύχτας νά συνεχίσουμε τό 
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ὁδοιπορικό τῆς ζωῆς μας ὡς ἄξιοι συνεχιστές τῆς πορείας τῶν Ἁγίων τῆς 
πίστεώς μας καί τῶν προγονικῶν πατέρων μας. 

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἑδραῖοι καί ἀμετακίνητοι πάνω στόν λόγο τοῦ 
Εὐαγγελίου καί τῆς ἱερᾶς Παραδόσεως ἄς προσέλθουμε καί τοῦτα τά Χρι-
στούγεννα εὐλαβεῖς καί συνειδητοί προσκυνητές τοῦ Σαρκωθέντος Υἱοῦ καί 
Λόγου τοῦ Θεοῦ στή φάτνη τῆς Βηθλεέμ, βιώνοντας καί διακηρύσσοντας τόν 
ὕμνο τῆς Ἐκκλησίας μας «Τά σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται, Χριστός 
ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου». Ἀμήν.

Καλά Χριστούγεννα, ἀδελφοί.

Χρόνια πολλά καί εἰρηνικά,
καί ὁ Καινούργιος Χρόνος 2022 νά εἶναι Εὐλογημένος.

Εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Ἡ Γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ 
τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδι-
δάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ 
ὕψους ἀνατολήν. Κύριε δόξα σοι.

Ἀπολυτίκιον ἑορτῆς Χριστουγέννων. 
Ἦχος δ´
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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, 26 Δεκεμβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα, 26η Δεκεμβρίου 2021, Κυριακή μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν, 
πραγματοποιήθηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Ἱερό Ναό Ἀναλήψεως 
τοῦ Κυρίου Θεσσαλονίκης. Κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου χοροστάτησε 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στέφανος, ἐνῷ τῆς 
Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Παναγ. Μητροπολίτης Θεσσα-
λονίκης κ. Ἄνθιμος, συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων, 
Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στεφάνου.

Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου 
κ. Ἀνθίμου ἡ εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ἱερολ. Διακόνου π. Τιμοθέου 
Χριστίδη. Ὁ π. Τιμόθεος διετέλεσε καθηγητής στήν ἐκπαίδευση καί τυγχάνει 
πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακοῦ διπλώματος 
τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανε-
πιστήμιου Θεσσαλονίκης μέ εἰδίκευση στήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία καί 
προπτυχιακός φοιτητῆς τῆς ἰδίας Σχολῆς. Κατά τά τρία ἔτη τῆς διακονίας του 
ὑπηρέτησε στούς Ἱερούς Ναούς Ἁγίου Δημητρίου - Πολιούχου καί Ἁγίων 
Τριῶν Ἱεραρχῶν Βούλγαρη.

Κατά τήν προσφώνησή του, ὁ π. Τιμόθεος, εὐχαρίστησε τόν Παναγιώτατο 
κ. Ἄνθιμο γιά τήν πατρική ἀγάπη καί τήν ἐμπιστοσύνη, πού τόν περιέβαλε 
τά ἔτη τῆς διακονίας του. Ἐπί πλέον εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Μητροπολίτη 
Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στέφανο, ὅπως καί ὅλους τούς κληρικούς 
καί πατέρες πού τοῦ συμπαρεστάθησαν στήν κατά Θεόν πορεία του, καθώς 
καί τούς μέχρι πρότινος συνδιακόνους του γιά τήν ἀγαστή τους συνεργασία. 
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Ἄνθιμος, ἀπευθύνθηκε 

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ 
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

συνέχεια στή σελ. 17



Ἡ Μεγάλη Εἴσοδος στόν πανηγυρίζοντα 
Βυζαντινό ἱερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἀκροπόλεως.

Πανηγυρικός Ἑσπερινός ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου 
στόν ὁμώνυμο πανηγυρίζοντα Ἱδρυματικό ἱερό Ναό τοῦ Χαρισείου Γηροκομείου 

Θεσσαλονίκης χοροστατοῦντος τοῦ Παν. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου.



Στιγμιότυπο ἀπό τήν Μικρά Εἴσοδο στόν πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ 
Θεσσαλονίκης, προεξάρχοντος τοῦ πανοσιολ. Ἀρχιμ. Φωτίου Ζαρζαβατσάκη, 

Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱ.Μ.Θ.

Ἡ Φιλαρμονική τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης παιανίζουσα τά παραδοσιακά κάλαντα 
τῶν Χριστουγέννων ἐνώπιον τοῦ Παν. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου.



Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Θεσσαλονίκης.

Ἡ ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Θεσσαλονίκης.



Πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό 
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης προεξάρχοντος 

τοῦ πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἰακώβου Ἀθανασίου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ.Μ.Θ.

Οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Σαράντα Ἐκκλησιῶν κ. Ἀνδρέας καί Προύσης 
κ. Ἰωακείμ κατά τήν ἐπίσκεψή τους στόν Παν. Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο.



Ἀπό τήν Δοξολογία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στόν πανηγυρίζοντα 
ἱερό Ναό Παναγίας τῆς Δεξιᾶς Θεσσαλονίκης ἱερουργοῦντος 

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα.

Πανηγυρικός Ἑσπερινός στό ἱερό Μητροπολιτικό 
Παρεκκλήσιο Ἁγίας Αἰκατερίνης Κεδρινοῦ Λόφου.



Πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Βυζαντινό ἱερό Ναό 
Ἁγίας Αἰκατερίνης Πόλεως Θεσσαλονίκης.

Πανηγυρικό Ἱερατικό Συλλείτουργο 
στόν ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Ἄνω Τούμπας Θεσσαλονίκης.



Στιγμιότυπο ἀπό τήν εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ π. Σάββα Μπίλλη 
ὑπό τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου στόν Μητροπολιτικό ἱερό Ναό 

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης.

Ἡ εὐλόγηση τῶν ἄρτων στόν πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου 
Χαριλάου Θεσσαλονίκης χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 

Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στεφάνου.



Πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Ντεπώ Θεσσαλονίκης.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γρεβενῶν 
κ. Δαβίδ στόν πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Τριανδρίας Θεσσαλονίκης.
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στόν π. Τιμόθεο μέ πατρικούς λόγους τονίζοντας τήν σπουδαιότητα καί τήν 
εὐθύνη τῆς ἱερωσύνης.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβ. Φιλίππων, Νεαπόλεως 
καί Θάσου κ. Στέφανος ἐντολῇ τοῦ Παναγιωτάτου κ. Ἀνθίμου ἀπένειμε τό 
ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου στόν π. Τιμόθεο, ὁ ὁποῖος μέ τήν σειρά του διέ-
νειμε τό ἀντίδωρο στούς πιστούς.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Βαρβάραν τὴν ἁγίαν τιμήσωμεν· ἐχθροῦ γὰρ τὰς παγίδας συνέτριψε, 
καὶ ὡς στρουθίον ἐῤῥύσθη ἐξ αὐτῶν, βοηθείᾳ, καὶ ὅπλῳ τοῦ Σταυροῦ ἡ 
πάνσεμνος.

Ἀπολυτίκιον ἑορτῆς Ἁγ. Βαρβάρας. 
Ἦχος δ´

Ὀρθοδοξίας ὁδηγέ, εὐσεβείας διδάσκαλε καὶ σεμνότητος, τῆς οἰκουμένης 
ὁ φωστήρ, τῶν μοναζόντων θεόπνευστον ἐγκαλλώπισμα, Ἰωάννη σοφέ, 
ταῖς διδαχαῖς σου πάντας ἐφώτισας, λύρα τοῦ Πνεύματος. Πρέσβευε 
Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἀπολυτίκιον ἑορτῆς Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ. 
Ἦχος πλ. δ´

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ 
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

συνέχεια ἀπό τήν σελ. 8
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Ὁ ἱδρυματικός ναός τοῦ ἁγίου Νεκταρίου 
καί τό Χαρίσειο Γηροκομεῖο

Τ ο χαρισειο Γηροκομεῖο εἶναι ἕνα 
εὐαγές ἵδρυμα στήν πόλη τῆς Θεσ-

σαλονίκης πού ἀπό τό 1968 λειτουργεῖ 
κτιριακά στίς παρυφές τοῦ Κεδρηνοῦ 
λόφου καί πιό συγκεκριμένα στήν πε-
ριοχή τῆς Μαλακοπῆς στήν Ἄνω Τού-
μπα. Στό γηροκομεῖο αὐτό μέχρι σή-
μερα ἔχουν γηροκομηθεῖ περίπου 2500 
ἡλικιωμένοι συνάνθρωποί μας. Ἡ 
ἵδρυσή του καί τό ὄνομά του, ὀφείλεται 
στό μεγάλο εὐεργέτη Δημήτριο Χα-
ρίση.

Ὁ Δημήτριος ἦταν τό νεώτερο ἀπό 
τά ἕξι παιδιά τοῦ Γεωργίου καί τῆς 
Αἰκατερίνης. Γεννήθηκε τό Μάιο τοῦ 
1814 στή Θεσσαλονίκη καί πέθανε στή 
Μασσαλία τήν 1η Ὀκτωβρίου τοῦ 
1887. Ἡ εὐρωπαϊκή κρίση τοῦ 1847 
καί ὁ Κριμαϊκός πόλεμος συνετέλεσαν 
στήν τόνωση τῆς ἐμπορικῆς ἐξαγω-
γικῆς κίνησης στό λιμάνι τῆς Θεσσα-
λονίκης. Ὁ νεώτερος γιός πού ἦταν 
ἄγαμος, ἀποχώρησε κατά τήν περίοδο 
αὐτή ἀπό τό κεντρικό ἐμπορικό κατά-
στημα τῆς Θεσσαλονίκης καί ἀνέλαβε 
νά προωθήσει τίς εἰσαγωγές καί ἐξα-
γωγές ἀπό ἕνα νέο «στρατηγεῖο» τοῦ 
ἐμπορικοῦ οἴκου Χαρίση, στή Μασσα-
λία. Αὐτές οἱ εὐνοϊκές γιά τό ἐμπόριο 
διεθνεῖς συγκυρίες τόν βοήθησαν νά 

ἀποκτήσει μεγάλη περιουσία. Ἡ δια-
θήκη του τόν παρουσιάζει ὡς εὐγενική 
φυσιογνωμία, μέ λεπτά αἰσθήματα, 
προσωπικότητα διαποτισμένη ἀπό τήν 
ἀρετή τῆς ἀγάπης, πρόσωπο μέ ἐμπι-
στοσύνη καί σεβασμό πρός τήν Ἐκκλη-
σία. Ἐκδηλώνοντας ἀγάπη πρός τούς 
ἀνθρώπους, συγκεκριμένα τῆς τρίτης 
ἡλικίας, ἵδρυσε τό Γηροκομεῖο, τοῦ 
ὁποίου τήν εὐθύνη ἀνέθεσε στόν ἑκά-
στοτε Μητροπολίτη  Θεσσαλονίκης.

Τό 1899 ἐμφανίζεται γιά τό Ἵδρυμα 
ὡς ἔτος πρώτης ἐνάρξεως τῆς λειτουρ-
γίας του. Τή χρονιά αὐτή ἡ Ἐφορεία 
τοῦ Γηροκομείου συνῆλθε στήν πρώτη 
συνεδρίασή της, ἐνῶ τό 1900 ἐλήφθη 
ἡ ἀπόφαση ἄμεσης εἰσαγωγῆς τῶν 
ἑπτά πρώτων γερόντων, πέντε ἀνδρῶν 
καί δύο γυναικῶν. Τό Χαρίσειο ώς 
σκοπό του εἶχε τή φροντίδα ὑπεργήρων 
ἀνδρῶν καί γυναικῶν πού ἦταν ἀποδε-
δειγμένα ἐνδεεῖς καί λόγω ἡλικίας 
ἀνίκανοι γιά ἐργασία. Συγχρόνως 
ἔπρεπε νά εἶναι Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι, 
Ἕλληνες ἀπό τή Θεσσαλονίκη ἤ ἀπό 
χρόνια ἐγκατεστημένοι στήν πόλη. Ἡ 
ἵδρυση τοῦ Χαρισείου, κάλυψε ἕνα 
κενό στό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Θεσ-
σαλονίκης καθώς δέν ὑπῆρχαν συντά-
ξεις καί οἱ ἡλικιωμένοι ὅσο εἶχαν δυ-

Τοῦ ΠΡΩΤΟΠΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ, 
Θεολόγου-Ὀδοντιάτρου 
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νάμεις ἔπρεπε νά ἐργάζονται γιά νά 
ζοῦν. Μετά τήν παύση τῆς ἐργασίας ἡ 
ζωή τους γινόταν προβληματική. Ἡ 
ἀνάγκη λειτουργίας Γηροκομείου πα-
ρουσιάσθηκε ἀκόμη πιό ἔντονη λίγα 
χρόνια ἀργότερα μέ τήν ἔλευση τῶν 
προσφύγων.

Ἡ φιλανθρωπική δράση τοῦ Γηρο-
κομείου δέν περιορίστηκε στή φρο-
ντίδα τῆς τρίτης ἡλικίας. Οἱ εἰδικές 
κοινωνικές ἀνάγκες, ὤθησαν τό Γηρο-
κομεῖο νά ἐπεκτείνει τίς δραστηριότη-
τές του καί σέ ἄλλες πράξεις φιλαν-
θρωπίας (περίθαλψη ὀρφανῶν, 
φροντίδα ἀπροστάτευτων γυναικῶν 
σίτιση ἐνδεῶν, στέγαση μοναχῶν καί 
ἀστέγων λαϊκῶν).

Τό 2010 ξεκίνησαν οἱ ἐργασίες πλή-
ρους ἀνακατασκευῆς τῶν παλαιῶν  
ἐγκαταστάσεών του, ὥστε νά ὑπερκα-
λύπτονται τά διεθνῆ πρότυπα γιά τήν 
ἄνετη ζωή τῶν ἡλικιωμένων, οἱ ὁποῖες 
μετά ἀπό σύντομο χρόνο ὁλοκληρώθη-
καν.

Τά ἐγκαίνια τοῦ νέου ἱδρύματος 
ἐτέλεσε ὁ Παναγιώτατος Μητροπολί-
της Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἄνθιμος, στίς 
11 Δεκεμβρίου 2016, ὁ ὁποῖος ἀδιά-
κοπα μεριμνᾶ πατρικά καί φροντίζει 
προσωπικά τό φιλανθρωπικό του ἔργο.

Στήν τελική του μορφή τό νέο κτί-
ριο, μέ ἐπιφάνεια δόμησης περίπου 
6.450,00 τ.μ., ἔχει τή δυνατότητα νά 
φιλοξενήσει 144 γέροντες. Ἀναπτύσ-
σεται σέ 4 ἐπίπεδα καί 3 πτέρυγες. Οἱ 
δύο πτέρυγες ἀφοροῦν σέ θαλάμους 
διαβίωσης, χώρους ὑποδοχῆς καί ἀνα-
ψυχῆς, ἐνῶ ἡ τρίτη πτέρυγα φιλοξενεῖ 

τή διοίκηση, ἀναρρωτήριο, κουζίνα καί 
χῶρο ἑστιάσεως, καθώς ἐπίσης καί 
αἴθουσες ἐκδηλώσεων (κλειστή καί 
ὑπαίθρια). Σέ ἀνεξάρτητο χῶρο βρί-
σκεται εἰδικό ὑδροθεραπευτήριο. Στό 
ὑπόγειο τῶν πτερύγων εἶναι ἐγκατε-
στημένος ὁ μηχανολογικός ἐξοπλι-
σμός, καθώς καί ἄλλοι βοηθητικοί 
χῶροι.

Ἀξιοποιοῦνται τεχνολογίες φιλικές 
πρός τό περιβάλλον (ἡλιακοί συλλέ-
κτες, φωτοβολταϊκά, δεξαμενή συγκέ-
ντρωσης ὀμβρίων ὑδάτων). Οἱ θάλαμοι 
διαβίωσης εἶναι κυρίως δίκλινοι, κλι-
ματιζόμενοι, μέ τουαλέτα καί μπάνιο, 
μέ δυνατότητα ὑποστήριξης καί ἀτό-
μων μέ εἰδικές ἀνάγκες. Σχεδιάζεται ἡ 
λειτουργία κέντρου ἡμερήσιας φροντί-
δας ἡλικιωμένων καί ἡ φιλοξενία ἀτό-
μων μέ ἄνοια καί μέ δυσκολίες ὅρασης. 
Στήν διεύθυνση τοῦ Γηροκομείου ἀπό 
τήν ἵδρυσή του μέχρι τό 2013 ὁπότε 
συνταξιοδοτήθηκε, βρισκόταν ὁ θεο-
λόγος Καθηγητής δρ. Ἰωάννης Ταγα-
ράκης  ὁ ὁποῖος προσέφερε πολλά γιά 
τήν εὔρυθμη λειτουργία του.

Στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Γηροκομείου 
βρίσκεται ὁ περικαλλής ἱδρυματικός  
ναός τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπό-
λεως. Ὁ ναός αὐτός ὑπῆρξε ὅραμα καί 
καρπός τῶν προσπαθειῶν τοῦ μακαρι-
στοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης 
Παντελεήμονος Α´ Παπαγεωργίου, ὁ 
ὁποῖος ἔχοντας ἐκπονήσει τήν εἰσή-
γηση περί Ἁγιοκατάταξης τοῦ ἐπισκό-
που Πενταπόλεως Νεκταρίου Κεφαλᾶ, 
στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

συνέχεια στή σελ. 20
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Ἑλλάδος, ἐπιθυμοῦσε νά κτίσει ἱερό 
Ναό πρός τιμή τοῦ νεοφανοῦς ἱεράρ-
χου, γιά νά ἀποθησαυρίσει καί ἱερό 
λείψανο τοῦ Ἁγίου (σπόνδυλο) τό 
ὁποῖο παρέδωσε πρός φύλαξη στήν 
ἱερά μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
στό Πανόραμα. Τελικά ὁ ναός ἀνοικο-
δομήθηκε ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ Μητρο-
πολίτου πρώην Θεσσαλονίκης καί 
ἔπειτα Ρέοντος καί Πραστοῦ Λεωνίδα 
Παρασκευόπουλου μέ τή συνδρομή 

τοῦ γυναικείου συλλόγου Σηλυβρινῶν 
ἀλλά καί μέ δωρεές πολλῶν Θεσσαλο-
νικέων. Τίς ἐνέργειες γιά τήν ἀνεύρεση 
τοῦ οἰκοπέδου ἀνέλαβε ὁ Μητροπολί-
της Λεωνίδας ὁ ὁποῖος ἔθεσε καί τόν 
θεμέλιο λίθο μέ τήν βοήθεια τῆς Δέ-
σποινας Παπαδοπούλου.

Τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ ναοῦ ἐτέλεσε 
ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Θεσσα-
λονίκης Παντελεήμων ὁ Β´ Χρυσοφά-
κης στίς 7 Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 1990.

ΕΚΔΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ 
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΟΥΖΟΥΝΗ

† Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης μετά βαθυτάτης συγκινήσεως καί ἐν 
συνοχῇ καρδίας ἀναγγέλλει στόν ἱερό κλῆρο καί τό εὐσεβές αὐτῆς πλήρωμα 

τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου Θεολόγου 
Οὐζούνη.

Ὁ μακαριστός ἀρχιμ. Θεολόγος, κατά κόσμον Ἰωάννης Οὐζούνης, τοῦ Ἀντω-
νίου καί τῆς Δεσποίνης, ἐγεννήθη τό ἔτος 1975 στήν Θεσσαλονίκη. Διάκονος 
χειροτονήθηκε τήν 8 Δεκεμβρίου 2013 στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό ἁγίου 
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί πρεσβύτερος τήν 4 Δεκεμβρίου 2014 στόν ἱερό Ναό 
ἁγίας Βαρβάρας ἄνω Τούμπας, ἀπό τόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλο-
νίκης κ. Ἄνθιμο, ὁ ὁποῖος τόν χειροθέτησε αὐθημερόν Ἀρχιμανδρίτη. Ὑπηρέτησε 
ὡς διάκονος καί ὡς ἐφημέριος στόν ἱερό Ναό Παναγίας τῶν Χαλκέων Θεσσα-
λονίκης.

Ἦταν ἀπόφοιτος τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς 
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ἐκοιμήθη στήν Θεσσαλονίκη, τήν Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021. Ἡ ἐξόδιος 
ἀκολουθία ἐτελέσθη τήν Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 στόν ἱερό Ναό Παναγίας τῶν 
Χαλκέων καί ἡ ταφή του ἔγινε στά Κοιμητήρια Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Θεσ-
σαλονίκης.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Ὁ ἱδρυματικός ναός τοῦ ἁγίου Νεκταρίου καί τό Χαρίσειο Γηροκομεῖο
συνέχεια ἀπό τήν σελ. 18
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ΕΚΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κυρός Ἰερεμίας: Ὁ μακαριστός 
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κυρός Ἰερεμίας γεννήθηκε στή 

Ναύπακτο τό 1941. Τό 1964 ἔλαβε τό πτυχίο του ἀπό τήν Θεολογική Σχολή τοῦ 
Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τῆς ὁποίας ἀναγορεύθηκε 
Διδάκτωρ Θεολογίας τό 2000. Τό 2003 ἐξελέγη Ἐπίκουρος Καθηγητής καί τό 2006 
Τακτικός Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἐπί τῆς 
Ἕδρας Εἰσαγωγῆς στήν Παλαιά Διαθήκη καί Ἑρμηνείας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης 
ἐκ τοῦ κειμένου τῶν Ο΄. Συνέγραψε πολλά ἑρμηνευτικά καί θεολογικά ἔργα. Τό 
1969 χειροτονήθηκε Διάκονος καί τό 1972 Πρεσβύτερος. Διηκόνησε ὡς Ἱεροκή-
ρυξ σέ διάφορες Ἱερές Μητροπόλεις καί στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν. Μη-
τροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως χειροτονήθηκε στίς 14 Ὀκτωβρίου 2006. 
Τοποτηρητής τῆς χηρευούσης Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ὡρίσθη 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐστάθιος, ὁ 
ὁποῖος καί ἐκπροσώπησε τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο στήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία, ἡ ὁποία ἐψάλη τήν Πέμπτη 16 
Δεκεμβρίου 2021 στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Νικολάου Μεγαλοπόλεως.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
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Πῶς θά διδάξουμε τήν Ἱστορία 
στούς νέους πού ἀναζητοῦν πρότυπα

Ο ευριπιδησ διδασκε ὅτι εἶναι εὐτυ-
χής ὅποιος γνωρίζει Ἱστορία: 

«Ὄλβιος ὅστις Ἱστορίης ἔσχεν μάθη-
σιν». Καί ὁ ἱστορικός τῆς Ἁλώσεως τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς Σταυ-
ροφόρους Νικήτας Χωνιάτης ἀποκαλεῖ 
κατά τόν 13ο αἰῶνα μ.Χ. τήν Ἱστορία 
ὡς τό «κάλλιστον ἄθλημα τῶν Ἑλλή-
νων».

Ὁ Μέγας Βασίλειος στό περίφημο 
κείμενό του «Πρός τούς νέους ὅπως ἄν 
ἐξ Ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων» ἀπο-
δεικνύει τήν καλή γνώση τῆς Ἱστορίας 
καί χρησιμοποιεῖ παραδείγματα ἐγκρά-
τειας ἀπό τή ζωή τοῦ Περικλέους, τοῦ 
Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καί ἄλλων προ-
σωπικοτήτων. Ὁ δέ Ρήγας Βελεστινλῆς 
στά κείμενά του, λίγες δεκαετίες πρίν 
ἀπό τό 1821, προτείνει οἱ νέοι Ἕλλη-
νες νά μαθαίνουν στό σχολεῖο μεταξύ 
ἄλλων καί τά κείμενα τῶν ἀρχαίων 
Ἱστορικῶν συγγραφέων.

Πρέπει νά βοηθήσουμε τούς νέους 
καί τίς νέες νά προσεγγίσουν τήν Ἱστο-
ρία μέ τρόπο εὐχάριστο, ἐπαγωγικό, 
συμμετοχικό καί δημιουργικό. Νά μήν 
περιμένουμε τά πάντα ἀπό τή σχολική 
διδασκαλία, διότι ὅταν κάτι εἶναι ὑπο-
χρεωτικό καί ἐξεταζόμενο δέν εἶναι 
πάντα εὐχάριστο. Ξέρω ὅτι οἱ περισσό-
τεροι ἐκπαιδευτικοί προσπαθοῦν νά 

διδάξουν ἐποικοδομητικά τήν Ἱστορία, 
ἀλλά δέν τούς βοηθοῦν οὔτε τά σχο-
λικά ἐγχειρίδια, οὔτε τά ἐλλιπῆ ἐπο-
πτικά μέσα, οὔτε τό ἄγχος τῶν μα-
θητῶν, οὔτε ἡ περιρρέουσα ἀτμό-
σφαιρα τοῦ καταναλωτισμοῦ καί τοῦ 
εὐδαιμονισμοῦ.

Ὅμως ἀξίζει νά κάνουμε μεγαλύ-
τερη προσπάθεια γιά νά δώσουμε στά 
παιδιά μας ἐθνική ταυτότητα, ἱστορική 
συνείδηση καί πρότυπα ζωῆς, γι’ αὐτό 
στή διδασκαλία τῆς Ἱστορίας ὀφεί-
λουμε νά συμμετάσχουμε ὅλοι μας. 
Ἐκπαιδευτικοί, γονεῖς, κληρικοί, κατη-
χητές, δημοσιογράφοι. Μακάρι νά 
βοηθήσει ἡ Πολιτεία βελτιώνοντας 
ὁρισμένα σχολικά βιβλία πού ἐπηρεά-
ζονται ἀπό ξεπερασμένες ἰδεολογίες. 
Ἀλλά ἄς τό συνειδητοποιήσουμε ὅτι 
στήν ἐποχή πού ζοῦμε ὅλοι πρέπει νά 
ἐπιστρατευθοῦμε γιά τήν ἀγωγή τῶν 
νέων. Γιά νά ἔχουμε μία νέα γενιά μέ 
Ἑλληνορθόδοξη παιδεία, ὑγιῆ πατριω-
τισμό, δημιουργική κατανόηση τοῦ 
παρελθόντος καί γιά νά μήν ἀφήσουμε 
τά παιδιά μας στήν προπαγάνδα τῶν 
τουρκικῶν τηλεοπτικῶν σειρῶν, τῶν 
παραθρησκειῶν καί τῶν ναρκωτικῶν 
τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς.

Καταθέτω, λοιπόν, τίς ἀκόλουθες 
σκέψεις καί προτάσεις:

Τοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ, 
Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος
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Α) Νά ἐξηγοῦμε στούς νέους ὅτι 
πολλές φορές ἡ Ἱστορία πέφτει θῦμα 
διαστρεβλώσεων καί ἰδεολογικῶν 
ἑρμηνειῶν. Παλαιότερα εἴχαμε τήν 
προσπάθεια τῶν μαρξιστῶν νά τά 
ἑρμηνεύσουν ὅλα μέ ὑλιστικά, ταξικά 
καί οἰκονομικά κριτήρια. Τώρα ἔχουμε 
τήν ἀπόπειρα ὁρισμένων δῆθεν ἱστο-
ρικῶν νά ἐξωραΐσουν τήν Τουρκοκρα-
τία, νά καταργήσουν μάρτυρες καί 
ἥρωες μέ ἐπιδίωξη νά ... ἐξομαλυνθοῦν 
οἱ Ἑλληνοτουρκικές σχέσεις. Ἄς ποῦμε 
ξεκάθαρα στά παιδιά μας ὅτι οἱ πολιτι-
κές σκοπιμότητες πρέπει νά μένουν 
μακρυά ἀπό τήν Ἱστορία, γι’ αὐτό νά 
ἐνθαρρύνουμε τούς νέους νά ἀναζη-
τοῦν τίς πηγές. Ἱστορία ἀληθινή εἶναι 
ἡ μελέτη τῶν πηγῶν κάθε ἐποχῆς. 
Ἀπομνημονεύματα, ἀρχεῖα, ἔγγραφα 
ἑλληνικά καί ξένα, κείμενα περιη-
γητῶν, διπλωματικά ἔγγραφα, ἀλληλο-
γραφία προσωπικοτήτων, ἐφημερίδες 
ὅταν ὑπάρχουν κ.λπ. Αὐτά εἶναι πηγές 
καί ὄχι ἡ πολιτικοποιημένη ἄποψη 
ὁρισμένων συγχρόνων ἐρευνητῶν.

Β) Νά συνοδεύουμε τά παιδιά σέ 
Μουσεῖα, ἀρχαιολογικούς χώρους, 
τόπους μαχῶν, ἱστορικούς Ναούς καί 
Μονές. Νά ζητοῦμε ἀπό τό σχολεῖο οἱ 
ἐκδρομές νά ἔχουν καί ἐθνογνωστικό 
περιεχόμενο, ὄχι ἁπλῶς ψυχαγωγικό.

Γ) Νά δωρίζουμε στά παιδιά βιβλία 
ἱστορικοῦ περιεχομένου ὅπως τῆς Πη-
νελόπης Δέλτα, τῆς Γαλάτειας Σου-
ρέλη, τοῦ Τάκη Λάππα καί πολλά ἄλλα. 
Θυμίζω καί τά τρία βιβλία τῆς σειρᾶς 
«ὁ μικρός Ὅμηρος» τῆς Πηνελόπης 
Μωραΐτου, πού ἐκδόθηκαν ἀπό τήν 

Ἀποστολική Διακονία. Ὑπάρχουν 
πολλά βιβλία γραμμένα μέ τρόπο λο-
γοτεχνικό καί ὕφος γλαφυρό πού θά 
ἑλκύσουν τό ἐνδιαφέρον τους. Γιά τίς 
μικρότερες ἡλικίες συνιστῶ τά Κλασ-
σικά Εἰκονογραφημένα, μέ τά ὁποῖα 
μεγαλώσαμε καί ὁ γιός μου καί ἐγώ. 
Νά καθόμαστε ἀρκετή ὥρα μαζί τους 
καί νά τά διαβάζουμε μαζί.

Δ) Ἐπειδή ζοῦμε στήν ἐποχή τῶν 
ἠλεκτρονικῶν μέσων νά ἐντοπίσουμε 
ἱστοσελίδες μέ ἱστορικά θέματα στό 
Διαδίκτυο καί νά ἐνημερώσουμε σχε-
τικά τούς νέους μας. Νά τούς ζητή-
σουμε φιλικά νά ἀκούσουμε μαζί μία 
ἱστορική ἐκπομπή σέ ἕναν ἀπό τούς 
ἐκκλησιαστικούς ραδιοσταθμούς ἤ νά 
δοῦμε κάτι σχετικό μέ τήν Ἱστορία στήν 
τηλεόραση καί στόν κινηματογράφο.

Ε) Νά τούς παρουσιάζουμε πρότυπα 
ἱστορικῶν μορφῶν πού ἦσαν σέ παι-
δική ἤ ἐφηβική ἡλικία. Οἱ νέοι κολα-
κεύονται καί συγκινοῦνται ὅταν ἀνα-
καλύπτουν ὅτι καί ἡ δική τους ἡλικία 
εἶχε συμμετοχή στούς ἀγῶνες τοῦ 
Ἔθνους. Ὁ Ὅρκος τῶν Ἀθηναίων 
Ἐφήβων, οἱ ἔφηβοι βαρκάρηδες στό 
πολιορκημένο Μεσολόγγι, τά νεαρά 
παιδιά τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα (ὅπως 
ὁ Ἀποστόλης καί ὁ Γιοβάν στά «Μυ-
στικά τοῦ Βάλτου»), ὁ Εὐαγόρας Παλ-
ληκαρίδης καί ἡ μάχη τοῦ Παγκυπρίου 
Γυμνασίου ἀπό τόν Κυπριακό Ἀγῶνα, 
αὐτά καί πολλά ἄλλα παραδείγματα θά 
κάνουν τή νέα γενιά νά ἐνδιαφερθεῖ 
περισσότερο.

ΣΤ) Στά κορίτσια νά τονίζουμε τόν 
ρόλο τῶν γυναικῶν εἴτε πολεμικό 
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(Σουλιώτισσες, Μπουμπουλίνα), εἴτε 
εἰρηνικό (δασκάλες στόν Μακεδονικό 
Ἀγῶνα, νοσοκόμες στούς πολέμους 
τοῦ 20οῦ αἰῶνος). Πρωτίστως νά τούς 
θυμίζουμε ὅτι στά χέρια τους θά ἀνα-
θρέψουν τή νέα γενιά Ἑλλήνων καί ὅτι 
ἀξίζει νά ἔχουν ὡς πρότυπο τήν Σπαρ-
τιάτισσα μάνα, ἀλλά καί τή μάνα τοῦ 
Γρηγόρη Αὐξεντίου. 

Ζ) Μιλῶντας τους γιά τά ὅσα ὑπέ-
στημεν, δηλαδή σφαγές, γενοκτονίες, 
ἐξισλαμισμούς, κατακτήσεις καί ἄλλα 
δεινά θά πρέπει νά ἐξηγοῦμε: Αὐτά 
ἔγιναν καί τά θυμόμαστε γιά νά μήν 
ἐπαναληφθοῦν. Ὅμως ἐμεῖς ὡς Ἕλλη-
νες Ὀρθόδοξοι καί ὡς δημοκρατικοί 
πολίτες δέν τρέφουμε αἰσθήματα μι-
σαλλοδοξίας ἤ ἐκδικητικότητος ἐνα-
τίον ἄλλων λαῶν. Θέλουμε εἰρηνική 
συνύπαρξη ἀρκεῖ νά τήν θέλουν εἰλι-
κρινῶς καί οἱ γείτονές μας. Οὔτε ὁ 
ρατσισμός οὔτε ἡ ἡττοπάθεια ταιριά-
ζουν στήν ἑλληνορθόδοξη ἀγωγή.

Η) Κάνω ἔκκληση στούς Σεβασμιω-
τάτους Μητροπολῖτες καί σέ ὅλους τούς 
κληρικούς μας νά προβάλουν περισσό-
τερο τόν ἐθνικό καί ἱστορικό ρόλο τῆς 
Ἐκκλησίας μας. Εἶναι ἀνάγκη στά Κα-
τηχητικά καί σέ κάθε ἄλλη πνευματική 
δραστηριότητα παραλλήλως πρός τή 
Χριστιανική ἀγωγή νά δίδεται καί ἱστο-
ρική ἀγωγή. Ἀφοῦ ἡ Ἱστορία παραποι-

εῖται ἀπό τούς δῆθεν προοδευτικούς ἄς 
δραστηριοποιηθεῖ περισσότερο ἡ Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία καί στόν τομέα αὐτό. 
Νά ξαναζωντανέψει μέ σύγχρονη 
μορφή τό Κρυφό Σχολειό.

Θ) Ἄς προσπαθήσουμε μέσα ἀπό τίς 
σελίδες τῆς Ἱστορίας νά ἀντλήσουμε 
μηνύματα ἐλπίδας καί αἰσιοδοξίας στή 
σημερινή δύσκολη περίοδο τῆς κρίσης. 
Νά διδάσκουμε στά παιδιά τά ἐλαττώ-
ματα τοῦ Ἔθνους, ὅπως ἡ Διχόνοια, 
ἀλλά νά ὑπογραμμίζουμε καί τά προ-
τερήματα, τίς δυνατότητες ἐξόδου ἀπό 
κάθε κρίση, τήν ἱκανότητα ἐπιβιώσεως 
πού ἐπέδειξε ὁ Ἑλληνισμός τῆς Ἑλλά-
δος, τῆς Κύπρου, τῆς Β. Ἠπείρου, τῆς 
Μικρασίας καί τοῦ Πόντου καί τά 
Ἀπόδημα ἀδέλφια μας. Καλό εἶναι νά 
θυμίζουμε στούς νέους καί στίς νέες 
ὅτι τόν ἄθλο τῶν νικηφόρων Βαλκα-
νικῶν Πολέμων τοῦ 1912-13, τόν ἐπέ-
τυχε μία Ἑλλάδα μικρή καί μέ πενιχρά 
μέσα. Μία χώρα πού εἶχε πτωχεύσει τό 
1893 ἐπί Χ. Τρικούπη καί εἶχε ἡττηθεῖ 
στρατιωτικά τό 1897 ἀπό τούς Τούρ-
κους. Μία Ἑλλαδίτσα ὑπό Διεθνῆ 
Οἰκονομικό Ἔλεγχο, ἀλλά μέ πίστη 
στόν Θεό, στή διαχρονική συνέχεια 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μέ πρότυπα ἡρώων 
ὅπως ὁ Παῦλος Μελᾶς. Μία Ἑλλάδα 
πού εἶχε γαλουχηθεῖ μέ τό ὅραμα τῆς 
Μεγάλης Ἰδέας.



Δοξολογία Πυροσβεστικοῦ Σώματος ἐπί τῇ ἑορτῇ 
τοῦ Ἁγίου Προφήτου Δανιήλ καί τῶν Τριῶν Παίδων στόν Μητροπολιτικό Ἱ.Ν. 

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης.

Ἐπίδοση δεμάτων τροφίμων ἀπό ἐκπροσώπους τοῦ Γ´ Σώματος Στρατοῦ 
στήν Ἱ.Μ. Θεσσαλονίκης ἐν ὄψει τῶν Χριστουγέννων.



ISSN 2241-6552

Ἑσπερινός ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας 
στόν ὁμώνυμο ἱερό Ναό στήν περιοχή τῆς Ν. Κηφισιᾶς Θεσσαλονίκης.

Ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος νουθετεῖ τόν πανοσιολ. Ἀρχιμ. Τιμόθεο Χριστίδη 
μετά τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία του 

στόν ἱερό Ναό Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Θεσσαλονίκης.




