
Τεῦχος 105ον 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Ἱερά Εἰκόνα 
τῆς Βαπτίσεως 

τοῦ Κυρίου, 1898. 
Φυλάσσεται 

στόν Ἱερό Ναό 
Ἁγίας Βαρβάρας 
Ἄνω Τούμπας.



Ἡ εὐλόγησις τῆς ἁγιοβασιλόπιτας στό Ἐπισκοπεῖο 
ἀπό τόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη κ. Ἄνθιμο 

 παρουσίᾳ κληρικῶν καί λαϊκῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἱ.Μ. Θεσσαλονίκης.

Δοξολογία ἐπί τῷ νέῳ ἔτει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας. 
Διακρίνονται οἱ Πολιτικές καί Στρατιωτικές Ἀρχές τοῦ τόπου μας. 



Ἀριθμ. Πρωτ. 94 

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ 
ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ 

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 

† ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ 
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, 
ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΕΙΡΗΝΗ 
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* * * 

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ, 

Δοξάζομεν τόν ἐν Τριάδι Θεόν, τόν ἀγαγόντα ἡμᾶς ἐν Ἐκκλησίᾳ καί πάλιν εἰς τήν 
πάνσεπτον καί εὐλογημένην περίοδον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, εἰς 
τό στάδιον τῆς σωματικῆς καί πνευματικῆς γυμνασίας καί τῶν ἀσκητικῶν 
ἀγώνων, διά νά προετοιμασθῶμεν χριστοπρεπῶς καί νά πορευθῶμεν ἐν ταπεινώ-
σει πρός τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδα καί τήν ζωηφόρον Ἀνάστασιν τοῦ Κυ-
ρίου. 

Ἡ ἄσκησις δέν εἶναι, βεβαίως, χαρακτηριστικόν μόνον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς, οὔτε μόνον ὑπόθεσις καί καθῆκον τῶν μοναστῶν, οὔτε 
ἀποτέλεσμα ἔξωθεν ἐπιρροῶν ἐπί τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους, παρείσακτον δηλαδή 
στοιχεῖον εἰς τήν εὐσέβειάν μας. Ὁ ἀσκητισμός ἀνήκει εἰς τόν πυρῆνα τῆς 
χριστιανικῆς ὑπάρξεως καί τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Ἀποτελεῖ κλῆσιν τοῦ Χριστοῦ 
πρός τούς πιστούς καί μαρτυρίαν τῆς σωστικῆς παρουσίας Του εἰς τήν ζωήν μας. 
Δέν ἀπευθυνόμεθα οἱ πιστοί εἰς ἕνα Θεόν ἀπρόσωπον καί ἀπρόσιτον, ἀλλά εἰς 
τόν σαρκωθέντα Λόγον, τόν ἀποκαλύψαντα τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καί Πατρός 
καί τήν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό πλήρωμα τῆς χάριτος καί τῆς 
ἐλευθερίας. Ἐν τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ, ἡ πλήρης θείων εὐλογιῶν καί ἰδιαιτέρων βαθέων 



βιωμάτων Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, παραμένει δυνα-
μική ἔκφρασις καί ἀποκάλυψις τοῦ πλούτου καί τῆς ἀληθείας 
συνόλου τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. 

Τίποτε εἰς τήν ζωήν τῶν πιστῶν δέν εἶναι ἀποσπασματικόν 
καί αὐτοσκοπός. Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή εἶναι ὁλιστική καί ἀδιαίρετος. 
Μετάνοια, ταπεινοφροσύνη, προσευχή, νηστεία, ἔργα εὐποιΐας, 
εἶναι ἀλληλένδυτα καί προσανατολίζουν τόν πιστόν εἰς τήν 
Εὐχαριστίαν τῆς Ἐκκλησίας, τό ἐσχατολογικόν μυστήριον τῆς 
Βασιλείας. Οἱ ἀσκητικοί ἀγῶνες εἶναι ἡ ἀρχή, ἡ «στενή πύλη», 
ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων. Δέν ὑπάρχει εἰς τήν 
Παράδοσίν μας «ἄσκησις διά τήν ἄσκησιν». Ὁ ἀσκητισμός εἶναι 
πάντοτε πορεία, καί ὁλοκληρώνεται ὅταν ἐκκλησιαστικοποιηθῇ, 
ὅταν μᾶς ὁδηγήσῃ εἰς τήν κοινωνίαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, 
διά τῆς ὁποίας ἐνσωματωνόμεθα εἰς τήν κίνησιν τῆς Ἐκκλησίας 
πρός τά Ἔσχατα. Ὑπενθυμίζομεν τό παράδειγμα τῆς τιμωμένης 
κατά τήν Ε´ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν Ὁσίας Μαρίας τῆς 
Αἰγυπτίας, ἡ ὁποία, μετά ἀπό τεσσαράκοντα ἔτη σκληρᾶς 
ἀσκήσεως καί ἀδιαλείπτου προσευχῆς, ἐπεδίωξε τήν μετάληψιν 
τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ 
Ἁγίου Ζωσιμᾶ, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ἡ πηγή 
τῆς ζωῆς καί φάρμακον ἀθανασίας. Καί ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύ-
νοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη, 2016), ἡ ὁποία 
ἀπεκάλεσε τήν νηστείαν «μέγα πνευματικόν ἀγώνισμα» καί 
«τήν κατ᾿ ἐξοχήν ἔκφρασιν τοῦ ἀσκητικοῦ ἰδεώδους τῆς 
Ὀρθοδοξίας», τονίζει ὅτι «ἡ ἀληθής νηστεία ἀναφέρεται εἰς τήν 
καθ᾿ ὅλου ἐν Χριστῷ ζωήν τῶν πιστῶν καί κορυφοῦται διά τῆς 
συμμετοχῆς αὐτῶν εἰς τήν θείαν λατρείαν καί ἰδίᾳ εἰς τό μυ-
στήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας» (Ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας 
καί ἡ τήρησις αὐτῆς σήμερον, § 1 καί 3). 

Δέν νοεῖται Ὀρθόδοξος πνευματικότης ἄνευ μετοχῆς εἰς τήν 
Θείαν Εὐχαριστίαν, διά τῆς ὁποίας οἱ πιστοί καθιστάμεθα ἕν 
σῶμα, κοινωνία προσώπων, κοινότης ζωῆς, μέτοχοι τῆς «κοινῆς 
σωτηρίας» ἐν τῷ Σωτῆρι Χριστῷ, ὁ ὁποῖος εἶναι «κοινόν 
ἀγαθόν». Οὕτω, ἡ νηστεία εἶναι ὑποταγή καί ὑπακοή εἰς τόν 
κανόνα τῆς Ἐκκλησίας, κοινοτική ἐμπειρία. Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη 
Τεσσαρακοστή εἶναι πρόσκλησις νά ἀνακαλύψωμεν τήν 
Ἐκκλησίαν ὡς τόπον καί τρόπον ἁγιασμοῦ καί ἁγιότητος, ὡς 
πρόγευσιν καί εἰκόνα τῆς ἐκπάγλου φωτοχυσίας, τῆς πληρό-
τητος ζωῆς καί τῆς πεπληρωμένης χαρᾶς τῆς ἐσχατολογικῆς 
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Βασιλείας. Βιωματικῶς καί θεολογικῶς εἶναι ἀδύνατον νά κα-
τανοήσωμεν τό πνεῦμα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρα κοστῆς, 
ἐάν δέν τήν θεωρήσωμεν ὡς πορείαν πρός τό Πάσχα. Καθ᾽ 
ὅλην τήν περίοδον τῆς νηστείας διασώζεται μία «πασχαλινή 
ἀντίληψις» διά τήν ζωήν. Ὁ σκυθρωπός ἀσκητισμός εἶναι κακή 
ἀλλοίωσις τοῦ χριστιανικοῦ βιώματος, λήθη τῆς ἐλθούσης χά-
ριτος καί τῆς ἐρχομένης Βασιλείας, ζωή «σάν νά μήν ἦλθε ποτέ 
ὁ Χριστός», χωρίς τήν προσδοκία τῆς «ἀναστάσεως τῶν 
νεκρῶν» καί τῆς «ζωῆς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος». 

Αὐτό τό πνεῦμα ἐνεσάρκωνεν ἡ πρό τοῦ Πάσχα νηστεία καί 
εἰς τήν ἀρχαίαν Ἐκκλησίαν, ὡς καιρός προετοιμασίας τῶν κα-
τηχουμένων διά τό Ἅγιον Βάπτισμα κατά τήν Θείαν Λειτουρ-
γίαν τῆς Ἀναστάσεως. Καί ὅταν, ἀργότερα, ὁ κατηχητικός χα-
ρακτήρ τῆς περιόδου τῆς νηστείας αὐτῆς ἀντικατεστάθη ἀπό 
τό ἦθος τῆς μετανοίας, διεσώθη καί παραμένει ὡς ὑπαρξιακόν 
ὑπόβαθρον ἡ βίωσις τῆς «μετανοίας» ὡς «δευτέρου βαπτίσμα-
τος», τό ὁποῖον μᾶς ὁδηγεῖ ἐκ νέου εἰς τήν πασχάλιον 
εὐχαριστιακήν πληρότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, εἰς τόν 
οἶκον τοῦ Πατρός, εἰς τήν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 
Καί ἐδῶ ἡ «ἄρσις τοῦ σταυροῦ» ἀποτελεῖ ὁδόν πρός τήν 
ἀνεκλάλητον χαράν τῆς Ἀναστάσεως. 

Τόν ἰδικόν του βαρύν Σταυρόν αἴρει κατά τάς ἡμέρας αὐτάς 
ὁ εὐσεβής Οὐκρανικός λαός, ὑφιστάμενος τά ἀνείπωτα δεινά 
ἑνός ἀπροκλήτου καί παραλόγου ἐπιθετικοῦ πολέμου, ὁ ὁποῖος 
σκορπᾷ τόν πόνον καί τόν θάνατον. Συμπάσχοντες μετά τῶν 
δοκιμαζομένων ἀδελφῶν καί τέκνων ἡμῶν, ἐντείνομεν τάς δε-
ήσεις μας πρός τόν Κύριον τοῦ ἐλέους καί Θεόν τῆς εἰρήνης 
ὑπέρ ἀμέσου καταπαύσεως τοῦ πυρός καί ἐπικρατήσεως τῆς 
δικαιοσύνης καί τῆς εἰρήνης, αἱ ὁποῖαι εἶναι πρόγευσις τῆς πε-
πληρωμένης χαρᾶς τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 

Αὐτήν τήν σωτηριώδη ἀλήθειαν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, 
εὐσεβείας καί πνευματικότητος προβάλλει καί τό γεγονός τοῦ 
καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου, τό ὁποῖον, χάριτι Θεοῦ, θά 
τελέσωμεν ἐφέτος τήν Μεγάλην Ἑβδομάδα εἰς τό καθ᾿ ἡμᾶς 
Ἱερόν Κέντρον. Τό εὐλογημένον «θεουργικότατον» ἔλαιον 
αὐτῆς τῆς «Εὐχαριστίας τοῦ Μύρου» μεταδίδει διά τοῦ Μυ-
στηρίου τοῦ Χρίσματος τάς ποικίλας δωρεάς καί τά πολυειδῆ 
χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τόν νεοφώτιστον 
«οὐρανοπολίτην», πρός κραταίωσιν αὐτοῦ εἰς τό μετέχειν εἰς 
τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας μέ ἀπαρχήν τήν κοινωνίαν τῶν 



Ἀπευθείας μεταδόσεις τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν 
γίνονται ἀπό τό κανάλι τῆς Ἱ.Μ. Θεσσαλονίκης 
στό διαδίκτυο www.imth.gr 
καί www.youtube.com/imthessalonikis

Ἀχράντων Μυστηρίων, καί εἰς ἔνθεον παρουσίαν καί μαρτυρίαν περί τῆς δωρεᾶς 
τῆς χάριτος καί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος ἐν τῷ κόσμῳ. Ὁ χαρακτήρ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
ὡς «δυνάμεως κοινωνίας» ἀναδεικνύεται καί εἰς τόν τρόπον παρασκευῆς τοῦ 
Ἁγίου Μύρου διά τῆς ἐψήσεως συστατικῶν, προσφερομένων ὑπό τῶν κατά τόπους 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀλλά καί εἰς τόν τόπον καί τόν χρόνον εὐλογίας του 
ἐντός τῆς εὐχαριστιακῆς Συνάξεως, ἀμέσως μετά τόν καθαγιασμόν τῶν Τιμίων 
Δώρων, ἐξ ἴσου δέ καί εἰς τάς ἄλλας ἐκκλησιαστικάς χρήσεις τοῦ Ἁγίου Μύρου, 
ὡς ἡ χρῖσις προσερχομένων εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἑτεροδόξων καί πε-
πτωκότων, εἰς τά ἐγκαίνια ναῶν, εἰς τήν καθιέρωσιν Ἁγίων Τραπεζῶν, Ἀντιμηνσίων 
καί ἀλλαχοῦ. 

Μέ αὐτά τά αἰσθήματα, εὐχόμενοι εὔδρομον τό τῆς νηστείας στάδιον καί 
ἀνεμπόδιστον τήν δολιχοδρομίαν πρός τό Πάσχα τοῦ Κυρίου, ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ 
ὑμᾶς, τούς τιμιωτάτους ἐν Χριστῷ ἀδελφούς καί τά ἀνά τήν οἰκουμένην τέκνα 
τῆς Μητρός Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας, τήν ζείδωρον χάριν καί τό μέγα 
ἔλεος τοῦ ἀεί εὐλογοῦντος τά ἀσκητικά κατορθώματα τοῦ λαοῦ Αὐτοῦ Χριστοῦ 
τοῦ Θεοῦ. 

Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή 
´
βκβ´ 

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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Ο ΣΕΒ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

κ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ 

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Tοῦ ΑΡΧΙΜ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 

Πρωτοσυγκέλλου Ἱ.Μ. Θεσσαλονίκης 

Τήν Ἱερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ἐπισκέφθηκε κατά τό τριήμερο 25-27 
Φεβρουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος, 
ἐπικεφαλῆς ὁμάδος ὁμογενῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν, ἐπιφανῶν στελεχῶν τῆς 
ὁμογένειας καί τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὀφφικιάλων Ἀρχόντων 
τοῦ Οίκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου. 

Οἱ ἄρρηκτοι, στενοί καί ἀκατάλυτοι δεσμοί, πού συνδέουν τόν Σεβασμιώτατο 
Ἀρχιεπίσκοπο μέ τήν πόλη μας, προσέδωσαν ξεχωριστή ἰδιαιτερότητα στήν πρώτη 
αὐτή ἐπίσκεψη ἀπό τῆς ἐνθρονήσεώς του πού ἀποτυπώθηκε σέ μία σειρά συνα-
ντήσεων καί ἐπαφῶν τόσο μέ τίς ἀρχές, ὅσο καί μέ παλαιούς γνώριμους, φίλους 
καί συνεργάτες. Ἄς σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἐπίσκεψη πραγματοποιήθηκε στά 
πλαίσια ἑνός εὐρύτερου προσκυνηματικοῦ ὁδοιπορικοῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου καί 
τῶν συνοδῶν του πρός τό Ἅγιον Ὄρος, καί τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στήν 
Κωνσταντινούπολη, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως ἑκατονταετίας ἀπό τήν 
ἵδρυση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Ἡ χρονική συντυχία του συγκεκρι-
μένου Ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος μέ τήν μελανή σελίδα τῆς Μικρασιατικῆς 
Καταστροφῆς τοῦ Γένους μας, καταδεικνύει τήν διορατικότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου στήν δύσκολη ἐκείνη ἱστορική στιγμή, ὅπως κατ’ ἐπανάληψη ἐπεσήμανε 
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος σέ δηλώσεις, συνεντεύξεις καί κατ’ ἰδίαν συναντήσεις. 

Ἀμέσως μετά τήν ἄφιξή του στό ἀεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» τῆς Θεσσαλο-
νίκης, ὁ Σεβασμιώτατος συνομίλησε μέ τήν Γενική Πρόξενο τῶν ΗΠΑ κ. Elisabeth 
K. Lee, ἐνῶ κατά τήν παραμονή του στήν πόλη μας πραγματοποίησε διάφορες 
συναντήσεις. Ἀρχικά, ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης καί τόν 
Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο, μέ τόν ὁποῖο συζήτησαν 
καί ἀντήλλαξαν ἀπόψεις γιά τά τρέχοντα ἐκκλησιαστικά ζητήματα, καθώς καί 
γιά τά φλέγοντα θέματα τῆς ἐπικαιρότητος. Ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος 
ἐνημερώθηκε γιά τήν ἐπικρατοῦσα ἐκκλησιαστική κατάσταση στήν ἀμερικανική 
ἤπειρο, τίς δυσκολίες τῶν έκεῖ ὁμοεθνῶν καί ὁμοδόξων ἀδελφῶν μας. Ἡ ὅλη συ-
ζήτηση διεξήχθη σέ ἰδιαίτερα θερμό κλίμα. Κατά τήν ἀποχώρησή του εἶχε τήν 
εὐκαιρία νά ξεναγηθεῖ καί στό Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης.  



Ἀκολούθως, πραγματοποίησε συναντήσεις μέ τόν Ὑπουργό Μακεδονίας-Θρά-
κης κ. Σταῦρο Καλαφάτη καί τόν Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντῖνο Ζέρβα, 
ὁ ὁποῖος τοῦ παρέθεσε καί ἐπίσημο Γεῦμα. Ἐπισκέφθηκε ἐπίσης τό Ἀριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο, καί τό Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ὅπου ἔγινε δεκτός ἀπό τούς 
Πρυτάνεις, τίς Πρυτανικές Ἀρχές καί μέλη τοῦ Διδακτικοῦ προσωπικοῦ, 
ἀνταλλάσσοντας ἀπόψεις καί προσβλέποντας σέ συνεργασία τους μέ τήν Ἱερά 
Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς, καθώς καί τήν Ἁγιορείτικη Ἑστία Θεσσαλονίκης. 

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου ὁ Σεβασμιώτατος καί οἱ ὁμογενεῖς συνοδοί του 
μετέβησαν στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τῶν Βλατάδων καί 
στούς χώρους τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, ὅπου τόν 
ὑποδέχθηκαν ὁ Καθηγούμενος Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος καί συ-
νεργάτες καθηγητές τοῦ Ἱδρύματος. Τελέσθηκε ὁ Ἀναστάσιμος Ἑσπερινός στό 
Καθολικό τῆς Μονῆς, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καί 
ἀκολούθησε ἐπίσημη Δεξίωση-Δεῖπνο. 

Τήν ἐπαύριο Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω, 27 Φεβρουαρίου, ὁ Σεβασμιώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς προεξῆρχε τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου συλλει-
τουργούντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου στόν Ἱερό 
Προσκυνηματικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου – Πολιούχου Θεσσαλονίκης καί κή-
ρυξε τόν Θεῖον Λόγο, ἐν Ἐκκλησίᾳ πληθούσῃ, παρόντος καί συμπροσευχομένου 
τοῦ Παναγιωτάτου Ποιμενάρχου μας, ὁ ὁποῖος τόν προσφώνησε σχετικῶς καί 
τοῦ ἀπηύθυνε ἐγκάρδιες εὐχές γιά τήν εὐόδωση καί καρποφορία τῆς πολυεύθυνης 
ποιμαντορίας του. Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος στήν δική του ἀντιφώνηση 
εὐχαρίστησε τόν Παναγιώτατο γιά τήν χαρά τοῦ λατρευτικοῦ συμπνευματισμοῦ 
καί δέν παρέλειψε νά τιμήσει τούς στενούς συνεργάτες του, τόν Πανοσ. Πρωτο-
σύγκελλο Ἀρχιμ. Ἰάκωβο Ἀθανασίου καί τόν Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. Δα-
μασκηνό Πέτικα γιά τήν συμβολή τους στήν ἄψογη διοργάνωση τῆς ἐπισκέψεως.  

Ἐν συνεχείᾳ καί μετά τήν παράθεση Δεξιώσεως στόν φιλόξενο χῶρο τῆς 
«Χριστιανικῆς Καταφυγῆς», ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος καί οἱ ὁμογενεῖς 
συνταξιδιῶτες του ἀναχώρησαν γιά τό Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, μέ τελικό 
προορισμό τήν Βασιλίδα τῶν Πόλεων.
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ΕΚΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ 

Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς 

 Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς (κατά 
κόσμον Κωνσταντῖνος Παπαχρῆστος) ἐγεννήθη στή Σκουτεσιάδα Ἀγρινίου 

τό ἔτος 1945. Σπούδασε Πολιτικές Ἐπιστῆμες στό Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Ἀθηνῶν καί Θεολογία στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καί 
ἔλαβε τό πτυχίο ἀμφοτέρων. Χειροτονήθηκε Διάκονος καί Πρεσβύτερος ἀπό 
τόν μακαριστό προκάτοχό του, Μητροπολίτη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυρό 
Θεόκλητο τό ἔτος 1974. Ὑπηρέτησε ὡς Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας γιά περισσότερα ἀπό τριάντα χρόνια καί ἀνέπτυξε 
πλούσια ποιμαντική δραστηριότητα. Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας 
ἐξελέγη στίς 5 Ὀκτωβρίου 2005. Ἡ χειροτονία του τελέσθηκε στόν Ἱερό Κα-
θεδρικό Ναό τῶν Ἀθηνῶν στίς 8 Ὀκτωβρίου 2005 ἀπό τόν μακαριστό 
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυρό Χριστόδουλο μέ τή συμμε-
τοχή πλειάδος ἀρχιερέων. Ἀξιομνημόνευτη εἶναι ἡ ὑποδοχή τῆς ἐνθρονίσεώς 
του, στίς 6 Νοεμβρίου 2005 στήν Ἱερά Πόλη τοῦ Μεσολογγίου, ἀπό τό πλῆθος 
τῶν πιστῶν πού ἐξέφρασαν τήν ἀγάπη τους στόν Ἱερομόναχο πού ἐπί δεκαετίες 
τούς ὑπηρέτησε καί μέ ἀγάπη τούς διακόνησε. Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τήν 3η 
Ἰανουαρίου 2022. Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐτελέσθη στόν Ἱερό Μητροπολιτικό 
Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου καί ἡ ταφή του πραγμα-
τοποιήθηκε στήν Ἱερά Μονή Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μυρτιᾶς Τριχωνίδος. 

Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ.

†
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Ἀρχιμανδρίτης Ἰωσήφ Ἀϊβάζογλου 

 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 Ἰωσήφ Ἀϊβάζογλου. 
Ὁ μακαριστός ἀρχιμ. Ἰωσήφ, κατά κόσμον Ἰορδάνης Ἀϊβάζογλου, τοῦ 

Ἀναστασίου καί τῆς Ἀναστασίας, ἐγεννήθη τό ἔτος 1949 στή Θεσσαλονίκη. Μονα-
χός ἐκάρη τήν 30ή Ὀκτωβρίου 1982 στό Καθολικό τῆς ἱερᾶς Μονῆς ἁγίας Θεοδώ-
ρας. Διάκονος χειροτονήθηκε τήν 31η Ὀκτωβρίου 1982 στόν ἱερό Ναό Παναγίας 
τῆς Ἀχειροποιήτου καί πρεσβύτερος τήν 5η Ἰουνίου 1983 στόν ἱερό Καθεδρικό Ναό 
τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, ἀπό τόν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα Βʹ, ὁ 
ὁποῖος καί τόν χειροθέτησε αὐθημερόν σέ Ἀρχιμανδρίτη. Ὑπηρέτησε, ὡς διάκονος 
στόν ἱερό Ναό ὁσίας Ξένης Χαριλάου καί ὡς πρεσβύτερος στόν ἱερό Ναό Παναγίας 
τῆς Ἀχειροποιήτου.  

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

Ἐκοιμήθη στήν Θεσσαλονίκη, τήν Τρίτη 15η Φεβρουαρίου 2022. Ἡ Ἐξόδιος 
Ἀκολουθία τελέστηκε τήν Παρασκευή 18η Φεβρουαρίου 2022 στόν ἱερό Ναό Πα-
ναγίας τῆς Ἀχειροποιήτου στή 13:00, ἐνῶ ἡ ταφή πραγματοποιήθηκε στά Κοιμητή-
ρια Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Θεσσαλονίκης. 

Αἰωνία αὐτῶν ἡ μνήμη.

†

ΕΚΔΗΜΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ἀρχιμανδρίτης Ἀντώνιος Πακαλίδης 

 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 Ἀντωνίου Πακαλίδη. 
Ὁ μακαριστός ἀρχιμ. Ἀντώνιος Πακαλίδης, τοῦ Νικολάου καί τῆς Μαρίας, 

ἐγεννήθη τό ἔτος 1964 στό Ἄλωρο Ἀριδαίας. Διάκονος χειροτονήθηκε τήν 22α 
Ὀκτωβρίου 1989 στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί 
πρεσβύτερος τήν 17η Δεκεμβρίου 1989 στόν ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σο-
φίας, ἀπό τόν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα Β´, ὁ ὁποῖος καί τόν χει-
ροθέτησε τήν 27η Φεβρουαρίου 1990 σέ Ἀρχιμανδρίτη. Ὑπηρέτησε, ὡς διάκονος 
στόν ἱερό Ναό ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου καί ὡς πρεσβύτερος στούς ἱερούς 
Ναούς ἁγίου Χριστοφόρου Πυλαίας καί ἁγίου Σπυρίδωνος Τριανδρίας.  

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

Ἐκοιμήθη στήν Θεσσαλονίκη, τήν Τρίτη 1η Φεβρουαρίου 2022. Ἡ Ἐξόδιος 
Ἀκολουθία ἐτελέστηκε τήν Τετάρτη 2α Φεβρουαρίου 2022 στόν ἱερό Ναό ἁγίου 
Σπυρίδωνος Τριανδρίας στίς 13:00, ἐνῶ ἡ ταφή πραγματοποιήθηκε στό Ἄλωρο 
Ἀριδαίας.

†
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ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ περίοδο 
τοῦ Τριωδίου-Ἀποκριᾶς πού προ -

ηγεῖται, καί τῆς Μεγάλης Σαρα κοστῆς 
πού ἀκολουθεῖ, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία 
μᾶς εἰσάγει σέ μιά πνευματική διαδικα-
σία ἀπό πολύ νωρίς. Πρόκειται γιά μιά 
πνευματική πορεία πρός τόν Σταυρό, τό 
Πάθος καί τήν Ἀνά σταση τοῦ Κυρίου. 
Μέσα στήν λειτουργική-λατρευτική μας 
παράδοση ἡ πορεία αὐτή κατέχει πολύ 
σημαντική θέση. Κατά τήν προ-παρα-
σκευαστική περίοδο τῆς Ἀποκριᾶς κατ’ 
ἀρχήν καλούμαστε νά ἀφουγκραστοῦμε 
γόνιμα, τά πνευματικά μηνύματα, καί 
νά τά συνοδεύσουμε μέ ἔνταση τῶν 
πνευματικῶν ἀγώνων καί προσπαθειῶν 
κατά τήν ἐπερχόμενη νηστίσιμη περίοδο 
τῆς Μ. Σαρακοστῆς. 

Μέ τό Πάθος καί τόν Σταυρό Του, ὁ 
Κύριος Ἰησοῦς Χριστός γίνεται «ὑπή -
κοος ἕως θανάτου» καί μέ τήν ἔνδοξη 
Ἀνάστασή Του ἀναδεικνύεται νικητής 
καί καταπατητής τοῦ θανάτου καί χο-
ρηγός αἰώνιας ζωῆς. Αὐτή ἡ ἀλήθεια 
εἶναι τό «Πάσχα» γιά τούς πιστούς, τό 
πέρασμα στήν αἰώνια καί ἀτελεύτητη 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ πού παρέχει ὁ Κύ-
ριος τῆς Δόξης καί αὐτήν τήν ἀλήθεια 
πάντοτε ἡ Ἐκκλησία διακηρύσσει. 

Τά Ψυχοσάββατα αὐτῆς τῆς περιόδου 
ἀποτελοῦν μιά λατρευτική ἰδιαιτερότητα 

μ’ ἕνα ξεχωριστό πνευματικό νόημα. Βέ-
βαια κάθε Σάββατο στήν Ὀρθόδοξή μας 
Παράδοση εἶναι ἡμέρα πού ἀφορᾶ 
ἰδιαιτέρως τά κεκοιμημένα μέλη τῆς 
Ἐκκλησίας καί ἐνδείκνυται ἡ προσευχή 
γιά αὐτά. Τά Ψυχοσάββατα ὅμως τοῦ 
Τριωδίου ἡ προσευχή γιά τούς κεκοι-
μημένους λαμβάνει γενικότερο καί κα-
θολικό χαρακτήρα. 

Τό Σάββατο πρίν ἀπό τήν Κυριακή 
τῶν Ἀπόκρεω (κατά τήν ὁποία Κυριακή 
διαβάζεται ἡ Εὐαγγελική περικοπή τῆς 
Μέλλουσας κρίσεως) καλούμαστε σέ 
μία παγκόσμια ἀνάμνηση «πάντων τῶν 
ἀπ’ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς ἐπ’ 
ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου». Τό 
Εὐαγγέλιο τῆς Κρίσεως τήν ἑπομένη, 
θά μᾶς ὑπενθυμίσει ὅτι κριτήριο γιά τήν 
εἴσοδο στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ 
ἀγάπη, καί μάλιστα ἡ συγκεκριμένη 
ἀγάπη πρός τόν συγκεκριμένο ἄνθρωπο 
πού ἔχει ἀνάγκη, ἡ ἀγάπη πού γίνεται 
ἀνθρωπιά ἀπέναντι στό πρόβλημα τοῦ 
ἀδελφοῦ. Διότι πίσω ἀπό τόν πάσχοντα 
καί ἐμπερίστατο ἀδελφό βρίσκεται ὁ 
ἴδιος ὁ Χριστός. 

Σέ ἑνότητα πίστεως καί ἀγάπης κατ’ 
ἀρχήν καλούμαστε νά προσευχηθοῦμε 
γιά τούς κεκοιμημένους συνανθρώπους 
μας, ὅπως ἄλλωστε ὀφείλουμε νά κά-
νουμε καί γιά τούς ζῶντες. Ἐν Χριστῷ 

Τά Ψυχοσάββατα τοῦ Τριωδίου 
στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας 

Τοῦ Ἀρχιμ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
Πρωτοσυγκέλλου Ἱ.Μ. Θεσσαλονίκης
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δέν ὑπάρχουν ζωντανοί καί νεκροί. 
Ὅλοι εἶναι ζωντανοί καί ἑνωμένοι μέσα 
στήν οἰκογένειά Του καί τήν Ἐκκλησία 
Του. Αὐτῆς τῆς ἑνότητος ἔκφραση εἶναι 
ἡ προσευχή τῆς Ἐκκλησίας «ὑπέρ τῶν 
κεκοιμημένων». Στενόμυαλες καί «λο-
γικές» ἐξηγήσεις περί τῆς ἀποτελε -
σματικότητας αὐτῆς τῆς προσευχῆς, 
εἶναι ξένες γιά τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας. 

Ζητᾶμε ἀπό τόν Θεό νά θυμηθεῖ 
αὐτούς πού ἐμεῖς θυμόμαστε ἀκριβῶς 
γιατί τούς ἀγαπᾶμε. Προσευχόμαστε γι’ 
αὐτούς καί τούς συναντᾶμε ἐν Χριστῷ 
σέ μιά ἑνότητα ἀγάπης πού ξεπερνᾶ κά-
θε ὅριο, ἀκόμη καί αὐτόν τόν θάνατο, 
τόν αἴτιο ἑνός πρόσκαιρου χωρισμοῦ. 
Ἀγαπώντας ὅλους αὐτούς χωρίς περιο-
ρισμό, τελικά ἀγαπᾶμε τόν ἴδιο τόν Χρι-
στό. 

Περί τῶν κεκοιμημένων, ὁ Ἀπό -
στολος Παῦλος μᾶς προτρέπει νά μήν 
λυ πούμεθα «ὥσπερ οἱ λοιποί καί οἱ μή 
ἔχοντες ἐλπίδα». Ἐνδεχομένως, βέ-
βαια, στεναχωριόμαστε ἀπό τόν ἀπο -
χωρισμό καί τήν ἔλλειψη προσφιλῶν 
προσώπων, γιά τό κενό πού ὑφίσταται, 
ὄχι ὅμως μέ μιά θλίψη ἀπελπισίας. Ἄν 
πράγματι πιστεύουμε ὅτι «ὁ Ἰησοῦς 
ἀπέθανε καί ἀνέστη», τότε διακατεχό-
μαστε ἀπό τήν ἐλπιδοφόρο βεβαι-
ότητα ὅτι καί οἱ κοιμηθέντες ἐν Κυρίῳ 
μετέχουν στήν δική Του Ζωηφόρο 
Ἀνάσταση. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἄλλωστε 
διακηρύσσει ὅτι αὐτός πού ἀκούει τόν 
λόγο Του καί πιστεύει σ’ Αὐτόν πού 
τόν ἔστειλε, ἔχει ζωή αἰώνια καί ἤδη 
ἔχει μεταβεῖ ἐκ τοῦ θανάτου στή ζωή. 

Τό περιεχόμενο τῆς προσευχῆς μας 
ὑπέρ τῶν προαπελθόντων ἀδελφῶν 

μας, ἀφορᾶ τήν μακάρια μνήμη, τήν 
αἰώνια ἀνάπαυση, τήν ἄφεση τῶν 
ἁμαρτιῶν τους, τήν παροχή τοῦ ἐ -
λέους τοῦ Θεοῦ καί τήν εἴσοδό τους 
στήν Βασιλεία Του. Ὅλα αὐτά ἀφ -
οροῦν καί ἐμᾶς, διότι ἀργά ἤ γρήγορα, 
κάποτε καί τό δικό μας ὄνομα θά περι-
λαμβάνεται στόν μεγάλο κατάλογο 
πού θά διαβάζεται σέ μελλοντικά Ψυ-
χοσάββατα, ὅταν ὁ Κύριος θά ἔχει κα-
λέσει καί ἐμᾶς νά μεταβοῦμε ἀπό τόν 
πρόσκαιρο κόσμο στήν οὐράνια μακα-
ριότητα. Τότε κάποιοι ἄλλοι διατηρών -
τας τήν δική μας ἀνάμνηση, μέ ἀγάπη 
θά προσεύχονται γιά ἐμᾶς. Καί αὐτή ἡ 
βέβαιη ἀλήθεια δέν μπορεῖ νά ἀντι -
μετωπίζεται ἀπαισιόδοξα. Ἀντιθέτως 
μάλιστα, ἀποτελεῖ μία ἐποικοδο -
μητική ὑπόμνηση. Ὀφείλουμε μέ σο-
βαρότητα νά συνειδητοποιήσουμε τό 
δικό μας μέλλον καί νά ἀντιληφθοῦμε 
πόσο μικροί καί ἀσήμαντοι καί πεπε-
ρασμένοι εἴμαστε καί πόσο μάταια 
εἶναι κάποια πράγματα τῆς καθημερι-
νότητας πού σήμερα μᾶς φαίνονται 
οὐσιαστικά, σημαντικά καί ἀξιο -
πρόσεκτα! Συνειδητοποιώντας καί 
ἀντιλαμβανόμενοι τά ὅριά μας ἐπανα -
τοποθετούμαστε πάνω στόν πλοῦτο, 
στήν δόξα, στό κάλλος, στήν δύναμη, 
στήν εὐπρέπεια. 

Ἡ προσευχή γιά τούς κεκοιμημέ-
νους συνοδεύεται πάντοτε ἀπό προσ -
φορά. Σύμφωνα μέ τήν παράδοσή μας 
ἡ προσφορά εἶναι κόλλυβα, δηλαδή 
βρασμένο σιτάρι κατάλληλα διακο-
σμημένο, μέ τό κεράκι τῆς προσευχῆς 
ἐπάνω. Ἡ προσφορά μπορεῖ νά εἶναι 
καί ἄρτος, ἄν καί τελευταῖα ἔχει γίνει 
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συνήθεια νά προσφέρονται καί ἄλλα 
φαγώσιμα εἴδη, πράγμα τό ὁποῖο ὅμως 
δέν συμφωνεῖ μέ τήν παράδοσή μας. 
Πάντως, ὅποια καί ἄν εἶναι ἡ προσ -
φορά τῆς ἀγάπης πρός τούς κεκοιμη-
μένους, αὐτή θά διανεμηθεῖ ὁπωσ -
δήποτε. Εἶναι ἀδιανόητο νά πάρει 
κάποιος τήν προσφορά ἤ τά κόλλυβα 
καί νά φύγει. Θά πρέπει νά δια -
νεμηθοῦν στούς συμπροσευχόμενους 
ἀδελφούς γιά νά θυμηθοῦν καί νά 
«συγχωρέσουν» καί οἱ ἄλλοι τούς δι-
κούς μας κεκοιμημένους. 

Ὄμορφη οἰκογενειακή στιγμή αὐτή 
ἡ διανομή πού θυμίζει τά «νεκρόδει-
πνα» τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας καί συν-
δέει τούς ἀδελφούς, ἀρκεῖ βέβαια νά 
γίνεται μέ τάξη καί ὑπομονή στό Προ-
αύλιο τοῦ Ναοῦ (γιά τόν πρακτικό 
λόγο τῆς διατήρησης τῆς εὐκοσμίας 
καί τῆς καθαριότητας). 

Μιά ἄλλη διάσταση τοῦ Ψυχοσάβ-
βατου εἶναι ἡ ἐξάσκηση τῆς ἐλεη -
μοσύνης. Ἡ προσευχή ὑπέρ τῶν κε-
κοιμημένων σέ συνάρτηση μέ τήν 
παροχή ἀγάπης πρός τούς ζῶντες 
ἀναξιοπαθοῦντες. Μήπως, ἄν θυμη -
θοῦμε τό Εὐαγγέλιο τῆς Κρίσεως καί 

τήν θέση πού κατέχει ἡ ἀγάπη - 
ἀνθρωπιά στήν σχετική διήγηση, 
εὐαισθητοποιηθοῦμε πιό πρακτικά καί 
τιμήσουμε τούς νεκρούς μας μέσα ἀπό 
τήν ἐλεημοσύνη; Νά ἀναρωτηθοῦμε 
ἁπλᾶ καί μέσα ἀπό τήν καρδιά μας μή-
πως ἀντί τῆς συσσώρευσης διαφόρων 
φαγωσίμων καί κερασμάτων πάνω 
στό τραπέζι τοῦ Ψυχοσάββατου εἶναι 
προτιμότερη πνευματικά ἡ προσφορά 
τροφίμων πρός τό φιλανθρωπικό ἔργο 
τῆς Ἐκκλησίας; Νά ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν 
μας ὅτι ὁ χορτασμός τῶν πεινώντων 
εὐαρεστεῖ τόν Θεό καί ἀποτελεῖ τόν 
καλύτερο τρόπο ἔκφρασης ἀγάπης καί 
τιμῆς πρός τούς κεκοιμημένους μας 
καί νά πράξουμε ἀναλόγως καί κατά 
συνείδησιν. 

Μέ ὅσα παραπάνω ἐκτέθησαν, 
ἐπιχειρήσαμε μιά προσέγγιση τῆς ση-
μασία τῶν Ψυχοσάββατων στή ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας μας. Δέν εἶναι τυπικό, 
ἐξωτερικό καί μηχανικό καθῆκον. Εἶναι 
ἡ προσευχή πρός τούς κεκοιμημένους 
μας σέ ἑνότητα πίστεως, μέ προσφορά 
ἀγάπης πρός αὐτούς καί φιλάνθρωπη 
μέριμνα πρός τούς πτωχούς καί ἐμ -
περίστατους συνανθρώπους μας. 



Ἡ ὑποτίμηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ 

Τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης ΑΝΘΙΜΟΥ 

Ἀπό τό βιβλίο 
« Ἐκκλησιολογικά καί Ἑλληνοεθνικά Σύμμεικτα» 

Πρόκειται γιά φαινόμενο πού δέν τό ἐπεριμέναμε ποτέ. Καμαρώναμε, ἐπί δύο 
αἰῶνες τώρα, γιά τήν τιμή καί τήν ἀναγνώριση πού ἐξεδήλωνε πρός τήν Ἑλλάδα 
καί τόν Ἑλληνισμό ἡ διεθνής κοινή γνώμη. Οἱ φιλέλληνες ὑπερτεροῦσαν κατά 
πολύ τῶν ἀνθελλήνων, μετά δέ τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ἐπλεόνασε ὁ θαυ-
μασμός καί ἡ εὐγνωμοσύνη τῶν Εὐρωπαίων καί τῶν Ἀμερικανῶν πρός τούς 
Ἕλληνες γιά τήν ἡρωϊκή, νικηφόρα καί τόσο ἐπωφελῆ γιά τούς συμμάχους 
ἀντίστασή τους πρός τόν φασισμό καί τόν ναζισμό. Τό σημαντικώτερο ὅμως εἶναι 
ὅτι ἡ τιμή πρός τόν Ἑλληνισμό ἐκυριαρχοῦσε στά πνευματικά καί ἰδεολογικά 
ρεύματα τῆς Εὐρώπης, ὅπου οἱ κλασσικές σπουδές ἐμεγάλυναν τήν συμβολή 
τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος στήν ὀρθή διαμόρφωση τῆς δημοκρατίας, τῆς 
ἐλευθερίας, τῆς φιλοπατρίας καί τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως. 
Ἰδιαίτερα ἡ φιλοσοφία στήν Εὐρώπη ἐκινεῖτο περί τόν Πλάτωνα καί τόν 
Ἀριστοτέλη, ἀλλά καί περί τούς προσωκρατικούς καί τούς ἄλλους Ἕλληνες φι-
λοσόφους. Ἡ ἀρχαία ἑλληνική τραγωδία καί ἡ ὅλη ἑλληνική ποίηση ἦταν ἡ πηγή 
καί τό πρότυπο γιά τήν θεραπεία τῶν ἀντιστοίχων μορφῶν τοῦ λόγου καί τῆς 
σκηνικῆς ὑποκριτικῆς. Ἀπόλυτος ἦταν ὁ θαυμασμός στήν ἀρχιτεκτονική καί τήν 
γλυπτική. Ὅλη αὐτή ἡ περιβολή τῶν καρπῶν τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος μέ τόν 
μανδύα τοῦ παγκοσμίου ἐνδιαφέροντος, ἔκαμε τούς μέν ξένους να φιλοδοξοῦν 
νά ἐπισκεφθοῦν ὁπωσδήποτε τήν Ἀκρόπολη, τήν ἀρχαία Ὀλυμπία, τούς Δελφούς 
καί νά ἀποστηθίσουν ὁμηρικούς στίχους, τούς δέ Ἕλληνες νά ἐπαίρωνται γιά τά 
κατορθώματα τῶν προγόνων τους. Τά εὐρωπαϊκά σπουδαστήρια διηύρυναν τά 
ἐνδιαφέροντά των γιά τόν Ἑλληνισμό, ὅταν κατέπεσε ἡ προκατάληψη κατά τοῦ 
Βυζαντίου, καί ἀνοίχτηκαν ἐνώπιόν τους οἱ ἀπέραντοι θάλαμοι τοῦ ἀνακτόρου 
τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς δημιουργίας στήν Ἀνατολή. 

Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ἡ εὐαισθησία τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης καί ἡ διάθεση 
τῆς συμπαραστάσεως στήν Ἑλλάδα, ἐστηρίζετο σέ πνευματικά καί πολιτιστικά 
θεμέλια. Καί αὐτά τά θεμέλια ἦσαν τά ἑλληνικά γράμματα, οἱ κλασσικές σπουδές, 
ἡ γλώσσα μας, ἡ ἱστορία, οἱ τέχνες, τό θαῦμα τοῦ Βυζαντίου, ἀκόμη καί ἡ ἀναζήτηση 
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 Ἡ εὐλόγησις τῆς ἁγιοβασιλόπιτας στό Ἐπισκοπεῖο ἀπό τόν Παναγιώτατο 
Μητροπολίτη κ. Ἄνθιμο παρουσίᾳ τῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἱ.Μ. Θεσσαλονίκης.

Τελετή τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ κατά τόν ἑορτασμό τῶν Θεοφανείων 
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης.



Τελετή τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ κατά τόν ἑορτασμό τῶν Θεοφανείων 
στόν  Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης.

Τελετή ρίψης τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στό παραλιακό μέτωπο τῆς Θεσσαλονίκης, 
ἀπό τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Ἀρχιμ. Φώτιο Ζαρζαβατσάκη.



Πανηγυρικό Συλλείτουργο 
στό Ἱερό Ἱδρυματικό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου ἐντός Παπαφείου Ἱδρύματος.

Ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχιμ. Θεολόγου Ἀλεξανδράκη Ἀναπλ. Διευθυντοῦ 
τοῦ Ἱδρύματος Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως 

τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν στό Γραφεῖο τοῦ Παναγιωτάτου κ. Ἀνθίμου.



Ἁγιασμός ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν σεμιναρίων τοῦ Ἱδρύματος 
Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως στήν αἴθουσα τελετῶν τῆς Ἱ.Μ. Θεσσαλονίκης.

Ἔναρξη τοῦ ἐπιμορφωτικοῦ σεμιναρίου μέ θέμα τήν ἐξομολογητική.



Πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Θεσσαλονίκης.

Ἡ Μικρά Εἴσοδος κατά τήν πανηγυρική 
Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Θεσσαλονίκης.



Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Σάββας (Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας), 
ἱερουργῶν στόν Ἱερό Προσκυνηματικό Ναό Ἁγίου Δημητρίου - Πολιούχου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Σάββας (Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας), 
ἱερουργῶν στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Πανοράματος.



Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος 
κατά τήν ἐπίσκεψή του στόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο.

Ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος ὑποδέχεται θερμά τόν Σεβασμιώτατο 
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρο στό Γραφεῖο του.



Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος μέ τά μέλη τῆς συν -
οδείας του καί τμῆμα τῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἱ.Μ. Θεσσαλονίκης.

Ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος δίδει τό ἀναμνηστικό δῶρο 
στόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρο.



τῶν πρώτων πηγῶν τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν στό Δημόκριτο, τόν Ἱπποκράτη, τόν 
Πυθαγόρα κ.ἄ. Ἔτσι καταλήγουμε στήν ἄποψη ὅτι τά μέν πολεμικά κατορθώματα 
εἶναι πρόσκαιρη αἰτία ἐπιδείξεως φιλικῆς διαθέσεως ἔναντι τοῦ Ἔθνους μας, οἱ 
δέ ἀληθινές ἀστείρευτες πηγές ἀρδεύσεως τῶν χώρων καλλιεργείας φιλελληνικοῦ 
πνεύματος εἶναι τά ἑλληνικά γράμματα καί ὁ ἑλληνικός πολιτισμός ὅλων τῶν 
ἐποχῶν. Καί βεβαίως ἡ σύγχρονη δημιουργία καί τιμιότητα τῶν Ἑλλήνων. Πῶς 
συνέβη ὅμως καί ὑποβαθμίσθηκε ὁ Ἑλληνισμός; 

Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ἡγεσία καί λαός, διαθέσαμε τά μέσα, γιά νά κατορθώσουν 
οἱ ἐχθροί μας, πού δέν ἔλειψαν ποτέ, νά καλλιεργήσουν τήν ὑποβάθμιση τοῦ 
ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καί νά ἀναπτύξουν παγκόσμια ἀνθελληνική προπαγάνδα. 
Ἄν καί εἶναι γνωστά, πρέπει νά θυμίσωμε μερικά γεγονότα. Καταστρέψαμε τήν 
γλώσσα μας, ἀλλοιώσαμε τήν πειθαρχημένη σύνταξη τοῦ ἑλληνικοῦ λόγου, κα-
ταργήσαμε τούς τόνους ἀπορρίπτοντας τήν ἀλεξανδρινή γραμματική καί 
ἀνακαλύψαμε ἄκομψους νεολογισμούς. Καταργήσαμε τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά ἀπό 
τήν μέση παιδεία, διατηρώντας τήν ἀξίωση νά διδάσκωνται τά ἀρχαῖα ἑλληνικά 
στά σχολεῖα τῶν ξένων χωρῶν! Ὑποβαθμίσαμε καί σχεδόν καταργήσαμε τόν 
τύπο τῶν κλασσικῶν λυκείων ἐξοστρακίζοντας ἔτσι τήν τελευταία δυνατότητα 
καλλιεργείας τῶν θεωρητικῶν μαθημάτων μέ βάση τήν ἀρχαία, τήν μεσαιωνική 
καί τήν νεοελληνική γραμματεία. Καί συμπληρώνοντας τήν καταστροφή 
ἐπολεμήσαμε καί πολεμοῦμε τό μάθημα θρησκευτικῶν, δηλαδή τήν Ὀρθόδοξη 
Θεολογία, στή μέση παιδεία. Ὅ,τι ὑψηλό καί αἰώνιο προσπαθοῦμε νά τό 
ἀπωθήσουμε στό περιθώριο, βλάπτοντας καίρια τήν πολιτιστική μας κληρονομιά, 
τόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας. Ἡ πολυδιάσταση καί ἡ ἐξεζητημένη ἐξειδίκευση κατά 
τμήματα τῶν Φιλοσοφικῶν Σχολῶν τῶν δύο παλαιοτέρων πανεπιστημίων μας 
περιώρισε τήν μελέτη τῶν κλασσικῶν σπουδῶν, πού εἶναι καί οἱ δυσκολώτερες, 
στούς ὀλίγους, ἀποκόπτοντας τούς πολλούς ἀπό τά κείμενα καί τόν λόγο. Οἱ συ-
νέπειες αὐτῆς τῆς ἐθνικῆς φθορᾶς βρῆκαν κατάλυμα στήν κομματική 
ἀντιπαράθεση τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ὅπου ἡ σφοδρότης τῶν παθῶν ἐκάλυψε 
τό χάος πού ἀνοιγόταν μπροστά μας. 

Τά δύο αὐτά στοιχεῖα, ἡ ἀποκοπή ἀπό τίς πολιτιστικές καί τίς πνευματικές 
μας ρίζες, καί ἡ ἐκτράχυνση τῶν πολιτικῶν παθῶν σέ συμπορεία μέ ἕνα 
πρωτοφανῆ λαϊκισμό, ὡδήγησαν τήν νεοελληνική ζωή σέ μία πρωτοφανῆ χυ-
δαιότητα, πού ἄφησε τούς ἀνά τόν κόσμο φίλους μας νά ἀποροῦν καί νά θλίβωνται 
γιά τόν ξεπεσμό τῶν συγχρόνων Ἑλλήνων. Φρικτά περιστατικά πού ἔκαμαν τόν 
γύρο τοῦ κόσμου μέσω τῶν τηλεοράσεων ἦταν τό δημόσιο ξεγύμνωμα τοῦ ὁδηγοῦ 
στή διαπάλη τῶν λεωφορειούχων καί ἡ ἐμφάνιση τῶν ἐρχουμένων νέων στήν 

Ἡ ὑποτίμηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ
συνέχεια ἀπό τήν σελ. 12
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πλατεῖα Συντάγματος πού διεμαρτύροντο γιά τόν περιορισμό τοῦ ὡραρίου τῶν 
νυκτερινῶν κέντρων. Ὑπάρχουν καί πολλά ἄλλα ἀκραῖα παραδείγματα ἐκτροπῆς 
ἀπό τήν κοινά ἀποδεκτή κοινωνική ἰσορροπία, πού δέν παρατηροῦνται στίς κοι-
νωνίες τῶν προηγμένων Κρατῶν. Ἡ πολυδιαφημισμένη ἑλληνική ἀτσιδωσύνη 
ἐξελίχθηκε σέ κλεπτική πονηρία, ἀκόμη καί στά πλαίσια ἀξιοποιήσεως τῶν 
κοινοτικῶν πόρων. 

Τά καταφέραμε, λοιπόν, νά πέσωμε σέ ἀνυποληψία. Καί ἀπό κακό ἔνστικτο 
ἴσως, πολλοί Ἕλληνες τοῦ Ἐξωτερικοῦ, κατέβασαν τίς ἑλληνικές σημαῖες ἀπό τά 
καταστήματά τους καί τίς ἀντικατέστησαν μέ τίς πράσινες, τίς γαλάζιες καί λίγες 
κόκκινες κομματικές σημαῖες. Σέ ὅλα αὐτά πρέπει νά προστεθῆ ἡ ἐπιπολαιότητα 
καί ἡ προχειρότητα στό χῶρο τοῦ χειρισμοῦ τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων, μαζύ μέ 
τήν ἔλλειψη σταθερῆς ἐθνικῆς πολιτικῆς. Ἔτσι ὁδοιπορῶντας τό Ἑλληνικό Ἔθνος 
στούς ἐπικίνδυνους δρόμους τῆς διεθνοῦς διπλωματίας, ἀποδυναμωμένο ἀπό 
τά παλαιά στηρίγματα συμμαχιῶν καί φιλελληνισμοῦ, ὁμολογεῖ διά τῶν 
ἐκπροσώπων του ὅτι ἀντιμετωπίζει ἄμεσους ἐθνικούς κινδύνους καί οἰκονομική 
καταστροφή. 

ΕΜΕΙΝΑΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ μέ μοναδικούς φίλους τούς καλούς καί ἀξιο -
θαύμαστους Σέρβους. Καί πρό πάντων ἐμείναμε χωρίς τήν κληρονομιά μας καί 
τήν περιουσία μας. Μόλις πού προλαβαίνουμε νά ἀνανήψωμε. Μέ θάρρος καί 
εἰλικρίνεια νά ὁμιλήσουν πρός τόν λαό οἱ πολιτικοί μας. Καί νά εἰποῦν ὅλη τήν 
ἀλήθεια. Καί νά ζητήσουν ἀπό τόν λαό, ξεκινώντας ἀπό τόν ἑαυτό τους, θυσίες 
στήν καθημερινή ζωή. Πρέπει νά ξαναβροῦμε τήν εὐπρέπειά μας, τήν φιλοτιμία 
μας, τήν ἐργατικότητά μας, τήν ὀλιγάρκειά μας, τό μέτρο στή διασκέδασή μας, τό 
φρόνημα τῆς θυσίας καί τήν φιλοπατρία μας. Καί πρό πάντων νά ξαναγυρίσωμε 
οὐσιαστικά στήν ἀστείρευτη πηγή τῆς πνευματικῆς καί πολιτιστικῆς μας 
ὑπάρξεως, πού εἶναι ἡ ὀρθόδοξη ἑλληνική πίστη μας. Ἐκτός ἀπό τήν αὐτούσια 
βίωση τῆς χάριτος, μποροῦμε νά βροῦμε τήν γλώσσα μας, ὅλες τίς τέχνες καί 
ὅλα τά ἔθιμά μας. Καί θυμίζομε παλαιότερη προτροπή μας. ΟΠΙΣΘΕΝ ΟΛΟΤΑΧΩΣ 
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. 

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ὄχι μόνον ἀναγνωρίζεται ἀπό τούς πολλούς, ἀλλά 
προβάλλεται ὡς ἡ μόνη συνεκτική δύναμη τῶν ἀνά τόν κόσμο Ἑλλήνων. Καί εἶναι 
ἀλήθεια. Μέ σεβασμό μπροστά στούς ἐλαχίστους Ἕλληνες πού μπορεῖ νά ἀνήκουν 
σέ ἄλλες ἀνεγνωρισμένες ὁμολογίες, ἡ μεγίστη πλειονοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ 
λαοῦ ἔχει τίς προϋποθέσεις νά συσπειρωθῆ στήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία του. Μόνον 
ἔτσι μποροῦμε νά βροῦμε ὅσα ἐχάσαμε παλαιά καλά γνωρίσματα, μόνον ἔτσι 
μποροῦμε νά ἀποκαταστήσωμε τό πρόσωπό μας στή διεθνῆ κοινότητα, μόνον 
ἔτσι μποροῦμε νά ἐξασφαλίσωμε τήν πνευματική μας ὑπόσταση καί νά σταθοῦμε 
μέ ἀξιοπρέπεια καί γνήσιο ἡρωϊσμό ριζωμένοι στόν ἱερό τόπο μας.
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Ἐκκλησία καί Παιδεία 

Τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης ΑΝΘΙΜΟΥ 

Ἀπό τό βιβλίο 
« Ἡ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας» 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ἐκκλησία καί Παιδεία εἶναι ὁμήλικον καί ταυτόσημον μέ τόν 
μέσον καί νεώτερον Ἑλληνισμόν. Ἡ ἀπό τῶν πρώτων μετά Χριστόν αἰώνων συ-
νάντησις τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος, ὡδήγησε, μετά 
τάς πρώτας φυσικάς ἀντιθέσεις καί συγκρούσεις, εἰς τήν σύμπτωσιν τῶν καινῶν 
των στοιχείων, μέ κυριαρχικήν ἐπικράτησιν εἰς μέν τόν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας, 
τῆς προσδοκίας τῆς Ἀναστάσεως, εἰς δέ τόν  χῶρον τῆς ἑλληνικῆς διανοήσεως, 
τῆς ἀποδοχῆς τῶν ἀνθρωπιστικῶν μηνυμάτων, τά ὁποῖα εἶχον ἀποθησαυρισθῇ 
εἰς τά ἔργα τῶν Ἑλλήνων φιλοσόφων, ποιητῶν καί ρητόρων. Εἰς τήν ἁρμονικήν 
αὐτήν σύζευξιν τοῦ μηνύματος τῆς Ἐκκλησίας διά τήν λύτρωσιν τοῦ ἀνθρώπου 
καί τοῦ μηνύματος τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος διά τήν ἀξίαν τοῦ ἀνθρώπου, συ-
νετέλεσαν τά μέγιστα οἱ μεγάλοι ἑλληνομαθεῖς τῆς Ἐκκλησία Πατέρες, εἰς τούς 
ὁποίους καί διά τοῦτο πολλήν ὀφείλομεν τήν εὐγνωμοσύνην. 

Ἡ κατεργασία αὐτή τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πνεύματος ὑπό τῶν ἐκπροσώπων 
τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν διανοητῶν τοῦ Βυζαντίου γενικώτερον, εὑρίσκεται ἤδη 
τετελεσμένη εἰς τούς χρόνους τῆς ἀκμῆς τῆς αὐτοκρατορίας καί παρατείνεται 
ἀπροσκόπτως μέχρι καί τῶν χρόνων τῆς πτώσεως τοῦ Βυζαντίου, ἤτοι τῶν μέσων 
τοῦ 15ου αἰῶνος. Ἐντεῦθεν καί ἡ ἐκ τῆς ἑλλη νοχριστιανικῆς Ἀνατολῆς μετακίνησις 
τῶν διανοουμένων αὐτῆς πρός τήν Δύσιν, οἱ ὁποῖοι κρατοῦντες εἰς τάς ἀποσκευάς 
των ὡς ἱερούς θησαυρούς τά κείμενα τῶν Ἑλλήνων συγγραφέων καί τῶν 
Ἐκκλησιαστικῶν Πατέρων, συνετέλεσαν εἰς τήν εὐρωπαϊκήν ἀναγέννησιν. Βε-
βαίως, βάσει τοῦ πνεύματος τῆς ἐποχῆς, τοῦ τρόπου ἑρμηνείας τῶν πλατωνικῶν 
καί ἀριστοτελικῶν ἰδεῶν καί τῆς ἐπιθυμίας τῶν διανοητῶν τῆς Δύσεως νά πρω-
τοτυπήσουν, διαμορφώθηκαν νέα ρεύματα διανοήσεως, λογικαί προεκτάσεις ἤ 
παραποιήσεις τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ θαύματος. 

Ἐκεῖνο ὅμως τό ὁποῖον ἐνδιαφέρει ἡμᾶς ἰδιαιτέρως εἶναι ἡ παραμείνουσα 
τελικῶς πραγματικότης εἰς τόν ἑλλαδικόν χῶρον γενικῶς καί εἰδικῶς εἰς ἐκεῖνον 
τόν ὁποῖον κατοικοῦμεν σήμερον. Ἐπειδή ἐδῶ δέν ἠμποροῦμεν νά κάμωμεν 
ἱστορίαν, καί νά παράσχωμεν ἀποδεικτικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα ἄλλωστε καί διά 
τούς μετρίως εἰδότας εἶναι γνωστά, λέγομεν ἐν περιληπτικῇ διατυπώσει, ὅτι ἡ 
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Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, τήν ἑπομένην τῆς πτώσεως τῆς Βασιλευούσης τό 1453, κα-
θίσταται ἡ παιδαγωγοῦσα καί σώζουσα τό Ἑλληνικόν Ἔθνος κιβωτός. Ἀπό τοῦ 
Πατριάρχου καί μέχρι τοῦ τελευταίου διανοουμένου καλογήρου, οἱ πάντες 
ἐπιστρατεύονται διά νά κρατήσουν τόν ὑπόδουλον Ἑλληνισμόν ζῶντα καί ζέοντα, 
μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς μεγάλης Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821. Ἡ προσπάθεια αὐτή ὄχι 
ἁπλῶς εἶναι ὁμοία, ἀλλ’ ἀποτελεῖ δάνειον ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία 
στρατευομένη, προσπαθεῖ νά κρατήσῃ τούς πιστούς της «τῷ πνεύματι ζέοντας» 
μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς κοινῆς Ἀναστάσεως. 

Ἀλλά καί ἐάν δέν παρενέπιπτεν ἡ δουλεία τῶν τεσσάρων αἰώνων, εἶναι 
ἀπολύτως βέβαιον, ὅτι ἡ μόρφωσις καί ἡ καλλιέργεια τοῦ λαοῦ θά ἦτο ἔργον τῆς 
Ἐκκλησίας καί τῆς κρατικῆς Παιδείας. Σήμερον, μόλις 154 χρόνια διαβιοῦντες 
ἐλεύθεροι, μετά τήν μεγάλην ἐκείνην Ἀνάστασιν τοῦ Γένους, ὅπου εἰς τάς 
ἑκατόμβας τῶν ἡρώων, εἶναι ἀναρίθμητοι οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας μέ τά 
λειτουργικά καί ἄλλα βιβλία εἰς τά θυλάκιά των, καί, κατά θεόσδοτον ἐνδεχομένως 
σύμπτωσιν, ὑπό τήν νέαν ἀπειλήν ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἀσιάτου λαοῦ εὑρισκόμενοι, δέν 
γνωρίζομεν ποῖα στοιχεῖα συνθέτουν τόν κύκλον τῆς ἀγωγῆς τῶν ἑλληνοπαίδων. 
Ὁ χαρακτηρισμός, ὁ ὁποῖος θά ἐταίριαζεν εἰς τήν παροῦσαν φάσιν τῆς ἀσκουμένης 
μορφωτικῆς ἀγωγῆς τοῦ Ἕλληνος θά ἦτο ἡ σ ύ γ χ υ σ ι ς . Διότι ὡς ἔχουν σήμερον 
διαμορφωθῇ τά πράγματα, ἡ μόρφωσις δέν ἀσκεῖται ὑπό τοῦ σχολείου μόνον. 
Βασικόν ρόλον παίζουν ἰδιαιτέρως τά μέσα τῆς ἐνημερώσεως· ἤτοι αἱ ἐφημερίδες, 
τά περιοδικά, τά βιβλία, τό ραδιόφωνον καί ἡ τηλεόρασις. Τά μέσα αὐτά, κατά 
ἀκριβῆ ἀντικειμενικήν κρίσιν, πόρρω ἀπέχουν τῆς δυνατότητος ἀγαθῆς 
ἐπιδράσεως εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τήν ἀγωγήν τοῦ λαοῦ. 

Παρά τήν ἰσχυράν ἐπίδρασιν τῶν μέσων ἐνημερώσεως εἶναι ἐκτός πάσης 
ἀμφισβητήσεως, ὅτι ἡ μόρφωσις καί ἡ ἀγωγή τῶν ἑλληνοπαίδων ἀσκεῖται σήμερον 
εἰς τούς ἑξῆς κύκλους ἐκπαιδεύσεως. Εἰς τόν κύκλον τῆς προσχολικῆς ἡλικίας, 
εἰς τόν κύκλον τῆς στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως, τῆς μέσης ἐκπαιδεύσεως (δια-
κρινόμενον τώρα εἰς γυμνάσια καί λύκεια), τῆς τεχνικῆς ἐκπαιδεύσεως καί εἰς 
τόν κύκλον τῆς ἀνωτάτης παιδείας. Τό ἐρώτημα εἶναι ἁπλοῦν καί σαφές· εἰς 
ποῖον ἐκ τούτων τῶν κύκλων, εἶναι οὐσιαστική ἀπαίτησις τῆς μορφώσεως, τό 
ἑλληνοχριστιανικόν ἰδεῶδες; Καί ἐάν ἐξαιρέσωμεν δικαιολογημένως τήν ἀνωτάτην 
παιδείαν, εἰς τήν ὁποίαν ἐπικρατεῖ ἡ ἐξειδικευμένη ἐπιστημονική κατάρτισις, 
δυστυχῶς καί εἰς τούς ἄλλους ἐκπαιδευτικούς κύκλους, ἡ πραγματικότης εἶναι 
ἀπογοητευτική, ἤ ὄχι ἐνθαρρυντική. Ἐν ὀνόματι δῆθεν τῆς ἐλευθερίας καί ὑπό 
τό περίεργον σύνθημα τῆς δημιουργίας ἐλευθέρων συνειδήσεων, ἐκρημνίσθη 
εἰς τήν καρδίαν τοῦ ἰδίου τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ, ἡ πίστις εἰς τό ἑλληνοχριστιανικόν 
ἰδεῶδες τῆς ἀγωγῆς. Ἀλλά τοιαῦται ἀπόψεις εἶναι καί ἐθνικῶς ἀπαράδεκτοι. Δη-
λαδή, κατά τήν διάρκειαν τῶν τεσσάρων αἰώνων δουλείας, εἰς τάς ὑπό τήν εὐθύνην 
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τῆς Ἐκκλησίας ἀναδειχθείσας σχολάς καί εἰς τά ἀνεπίσημα σχολεῖα τῶν μονῶν 
καί τῶν ἐπισκοπῶν, ἐχαλκεύοντο ἀνελεύθεραι συνειδήσεις; Τότε, λοιπόν, πῶς 
ἐφθάσαμεν εἰς τόν ἐπικόν ἀγῶνα τῆς ἐλευθερίας τοῦ ’21 καί εἰς τάς θυσίας τόσων 
ἡρώων, οἱ ὁποῖοι ἐθυσιάσθησαν, διά νά ζῶμεν ἡμεῖς ἐλεύθεροι; 

Ἄς εἴμεθα εἰλικρινεῖς καί ἄς ἀναλάβωμεν τάς εὐθύνας μας. Αἱ διαμορφωθεῖσαι 
τάσεις εἰς τόν χῶρον τῶν ἡγετικῶν στελεχῶν τῆς ἑλληνικῆς ἐκπαιδεύσεως καί 
αἱ ὁποῖαι κυριαρχοῦν καί σήμερον, ὑπῆρξαν βασικῶς δύο. Ἡ μέν μία ἐχα -
ρακτηρίζετο ἀπό τήν φανατικήν προσκόλλησιν εἰς τά κλασσικά κείμενα, μέ στόχον 
τήν καθαρεύουσαν γλῶσσαν, ἡ δέ ἄλλη ἀπό τόν τιτάνιον ἀγῶνα τῆς ἐ π ι β ο λῆ ς  
τῆς δημοτικῆς γλώσσης, ἀκόμη καί μέ τούς γλωσσικούς ἐξωφρενισμούς τοῦ 
Τριανταφυλλίδη, καί τό σύνθημα τῆς δημιουργίας νέων, ἐλευθέρων ἀνθρώπων. 
Καί ἡμεῖς λέγομεν· πέραν τῶν ἐπιζημίων ἀγώνων τῆς ἐπιβολῆς γλωσσικῶν 
ἀκροτήτων ἑκατέρωθεν, οὔτε ἡ ἀνθρωπιστική παιδεία, οὔτε ἡ δημιουργία νέων 
ἀνθρώπων εἶναι ἐπιτευκτή, χωρίς τόν παράγοντα Ἐ κ κ λη σ ί α , χωρίς τό μήνυμα 
τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως. Αἱ αἰτιάσεις κατά τῆς Ἐκκλησίας 
διά τάς διοικητικάς αὐτῆς ἀδυναμίας καί διά τάς ὁποίας πολλοί εἴμεθα οἱ συν-
ένοχοι, δέν ἀποτελεῖ δικαιολογίαν ἀποκλεισμοῦ τοῦ μηνύματος αὐτῆς ἀπό τήν 
σπουδάζουσαν νεότητα. Ἀλλά πέραν αὐτοῦ, ὅταν λέγωμεν Ἐκκλησίαν δέν 
ἐννοοῦμεν τούς ἀρχιερεῖς, τούς ἱερεῖς καί τούς συνεργάτας των, ἀλλ’ ὅλους 
ἐκείνους, κληρικούς καί λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν γεῦσιν παιδείας, ἐτράφησαν 
μέ τά ἰδανικά τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος, καί δύνανται νά ἔχουν λόγον εἰς τά 
κοινά τῆς παιδείας ζητήματα. 

Πρός τόν σκοπόν τῆς ἀνανεώσεως τῶν εὐεργετικῶν διά τό δοκιμαζόμενον 
Ἔθνος ἀποτελεσμάτων τῆς συζεύξεως Ἐκκλησίας καί Παιδείας, καταχωρίζομεν 
ἐνταῦθα, συγκεκριμένας προτάσεις μέ περιληπτικήν τήν διατύπωσίν των. 1. Συ-
νταγματική κατοχύρωσις τοῦ ἰδεώδους τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πνεύματος, ὡς 
βάσεως καί σκοποῦ τῆς ἀγωγῆς εἰς τά σχολεῖα. 2. Ἀναζήτησις τρόπων ἀποδοτικῆς 
συνεργασίας μεταξύ τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ὑπευθύνων τῆς 
στοιχειώδους καί μέσης ἐκπαιδεύσεως εἰς τάς ἕδρας τῶν νομῶν καί εἰς τάς 
λοιπάς πόλεις. 3. Διδασκαλία τῶν θρησκευτικῶν εἰς τά δημοτικά σχολεῖα ἐπί 
νέων βάσεων· ἐποπτική διδασκαλία, πρακτική ἄσκησις κ.λπ. 4. Διδασκαλία 
πατερικῶν κειμένων εἰς τά γυμνάσια καί τά λύκεια ἐκ βοηθημάτων, περιεχόντων 
τό πρωτότυπον κείμενον καί τήν μετάφρασιν αὐτοῦ εἰς τήν νεοελληνικήν γλῶσσαν. 
5. Εἰδικόν μάθημα εἰς τήν προτελευταίαν τάξιν τῶν λυκείων περί τῆς προσφορᾶς 
τοῦ ἱεροῦ κλήρου εἰς τόν νεότερον Ἑλληνισμόν, ἤτοι ἀπό τοῦ 1453 καί ἐντεῦθεν. 
Προβολή τῆς ζωῆς καί τοῦ ἔργου τῶν πεπαιδευμένων κληρικῶν καί τοῦ ἔργου 
τῶν σχολῶν τοῦ Γένους. 6. Διδασκαλία εἰς τήν τελευταίαν τάξιν τῶν λυκείων τῶν 
νέων τάσεων τῆς ὀρθοδόξου Θεολογίας, μέ ἀναφοράν καί εἰς τήν θεολογίαν τῶν 



Χαῖρε κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε· ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος 
τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, φωτίζων τοὺς ἐν σκότει. 
Εὐφραίνου καὶ σὺ Πρεσβύτα δίκαιε, δεξάμενος ἐν ἀγκάλαις, τὸν 
ἐλευθερωτὴν τῶν ψυχῶν ἡμῶν, χαριζόμενον ἡμῖν καὶ τὴν Ἀνάστασιν. 

Ἀπολυτίκιον τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου. 
Ἦχος α´
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Ρώσων τῆς διασπορᾶς καί μέ ἀντιθετικήν σύγκρισιν πρός τήν παπικήν καί προ-
τεσταντικήν θεολογίαν τῆς Δύσεως. Ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία ἀπό τῆς πλευρᾶς της 
νά προετοιμάσῃ τόν διάλογον μετά τῆς νεότητος καί νά ἀναθεωρήσῃ τόν θεσμόν 
τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, ὁ ὁποῖος διέρχεται πρωτοφανῆ κρίσιν. Ἐάν ἐκδηλωθῇ 
εἰλικρινές το ἐνδιαφέρον τῶν ὑπευθύνων δι’ αὐτήν τήν ἐπί αἰῶνας δοκιμασθεῖσαν 
συνεργασίαν Ἐκκλησίας καί Παιδείας, προκειμένου νά συνεχισθῇ καί εἰς τούς 
καιρούς μας, πιστεύομεν ὅτι θά ἔχωμεν ἐξασφαλίσει τήν βασικωτέραν προϋπό-
θεσιν διά τόν θρίαμβον καί τήν ἐπιβίωσιν τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ.



Ὁ Πούτιν ἄνοιξε μιά ρωγμή στόν χρόνο 

Τοῦ ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ
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YΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ἀλλόκοτο καί ἀπό κοσμο 
στή συμπεριφορά καί τήν εἰκόνα τοῦ 

Βλαντιμίρ Πούτιν. Μοιάζει μέ ἄνθρωπο 
πού ἔχει περάσει σέ ἄλλη διάσταση καί 
δέν λογαριάζει τίς συνέπειες τῶν πράξε-
ών του σέ αὐτόν τόν κόσμο. Ὅπως ἔδειξε 
καί ἡ ὁμιλία μέ τήν ὁποία προτάσσει τό 
δικαίωμα τῆς Ρωσίας νά καταλάβει τήν 
Οὐκρανία, ὁ Ρῶσος πρόεδρος συνδιαλέ-
γεται μέ τήν Ἱστορία, πιστεύει ὅτι 
ἀποκαθιστᾶ ἱστορικές ἀδικίες. Θεωρεῖ 
ὅτι ἐπιβάλλει τήν τάξη πού διαταράχθηκε 
ἀπό τήν παγκοσμιοποίηση, ἀπό τή διά-
λυση τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης, ἀπό τίς 
ἰδέες τοῦ Διαφωτισμοῦ, ἀπό τήν 
ἀλαζονεία τῆς Δύσης. Ἀπ’ ὅταν κατέλαβε 
καί προσάρτησε τήν Κριμαία τό 2014, ἡ 
Ρωσία φαίνεται νά βυθίζεται σέ μιά πε-
ριπέτεια ὅπου ἕνας ἄνθρωπος ὁρίζει τήν 
ἀνάγνωση τῆς Ἱστορίας, τό παρόν καί τό 
μέλλον της. Ὑπάρχει θεωρητικό ὑπό -
βαθρο γι’ αὐτή τήν ἐπιθετική νοσταλγία 
πού ἀναμειγνύει λατρεία γιά τή μοναρ-
χία, γιά τόν Στάλιν καί γιά τίς ἀρχές τοῦ 
«ὀρθόδοξου πολιτισμοῦ». Ὁ Πούτιν δέν 
εἶναι οὔτε ὁ πρῶτος οὔτε ὁ μόνος πού 
τήν ἐκφράζει. Εἶναι, ὅμως, αὐτός πού 
κάνει πράξη ὅσα θά ἔμεναν στόν χῶρο 
τῆς φαντασίας ἐάν ὁ ἴδιος δέν ἤλεγχε 
ὅλους τούς μοχλούς ἐξουσίας στή χώρα 
του. Ἐπειδή ἡ Ρωσία εἶναι αὐτή πού 
εἶναι, μέ τό παρελθόν καί παρόν της συ-
νυφασμένα μέ τήν ὕπαρξη κάθε ἄλλης 
χώρας τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, οἱ κινή-

σεις τοῦ Πούτιν ἐπηρεάζουν ἄμεσα τήν 
τύχη πολλῶν χωρῶν. 

Ἡ Ρωσία ἔχει παίξει καθοριστικό ρόλο 
στήν Ἱστορία τῶν Ἑλλήνων. Χωρίς τή 
συνδρομή καί τῶν Ρώσων, ἡ Ἑλληνική 
Ἐπανάσταση ἴσως νά εἶχε καρποφορήσει 
πολύ ἀργότερα. Ἐπίσης, ἡ ἀνάμειξη καί 
τῆς Ρωσίας ἔπαιξε καθοριστικό ρόλο στίς 
ἴντριγκες καί τίς ταραχές πού χαρακτη-
ρίζουν τό κράτος μας ἀπό τήν ἀρχή. Ὁ 
ρόλος τῆς Ρωσίας προσέλαβε μυθικές 
διαστάσεις στή λαϊκή φαντασία, πρῶτα 
μέ τήν ἐλπίδα τῆς λύτρωσης ἀπό τή 
σκλαβιά, ὕστερα μέ τήν προσδοκία τῆς 
στήριξης γιά τήν ὁλοκλήρωση τῆς Με-
γάλης Ἰδέας. Ὅσο κι ἄν ἀποδείχθηκε ὅτι 
ἡ Ρωσία πάντα ἔθετε τά δικά της συμ-
φέροντα πάνω ἀπ’ αὐτά ἄλλων, ὑπάρχει 
ἀκόμη ἕνα ἰσχυρό ρεῦμα στήν ἑλληνική 
κοινωνία πού βλέπει τή Μόσχα ὡς τό 
ἀντίβαρο σέ ὅ,τι «δυτικό» ἐνοχλεῖ, εἴτε 
αὐτό εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης καί 
τό ΝΑΤΟ εἴτε εἶναι ἡ «πολυπολιτισμι-
κότητα». Τίς τελευταῖες δεκαετίες (καί 
πρίν ἀπό τή βασιλεία Πούτιν) ἡ ἀνάμειξη 
τῆς Ρωσίας στή σχέση Ἑλλάδας - Κύ-
πρου - Τουρκίας ὑπῆρξε ἀριστοτεχνική 
καί καθοριστική κι αὐτή. Ἡ Μόσχα, μέ 
τό βέτο της στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας, 
κατάφερε νά πετυχαίνει αὐτά πού ἤθελε, 
ἐνῶ ἔπειθε Ἀθήνα καί Λευκωσία ὅτι 
δροῦσε ὑπέρ τους. Τά τελευταῖα χρόνια 
ἔδειξαν ὅτι καί ἡ Ρωσία καί ἡ Τουρκία 
ξέρουν πῶς νά ἀντλοῦν τά μέγιστα ἀπό 
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τή λυκοφιλία τους. Τώρα, μέ τήν εἰσβολή 
στήν Οὐκρανία, ὁ Πούτιν ὁδηγεῖ τήν πε-
ριοχή μας πίσω στήν ἐποχή πού τά σύ-
νορα καί οἱ τύχες λαῶν ἄλλαζαν σύμφω-
να μέ τίς βουλές τῶν ἰσχυροτέρων. 

Καί νά θέλει κανείς νά δικαιολογήσει 
τίς πράξεις τοῦ Πούτιν, παραθέτοντας 
τίς ὅποιες αἰτίες καί ἀφορμές πού τίς προ-
κάλεσαν, αὐτός εὐθύνεται γιά τή νέα 
«ἀταξία» πραγμάτων πού ἀντιμετω -
πίζουμε. Πέρα ἀπό τήν πολιτική διάστα-
ση τῆς κρίσης καί τή δοκιμασία τοῦ 
διεθνοῦς συστήματος διακυβέρνησης, οἱ 
οἰκονομικές ἐπιπτώσεις θά εἶναι πολύ 
ἐπικίνδυνες. Θά ἀπειλήσουν καί ἰσχυρές 
οἰκονομίες, πόσο μᾶλλον μία σάν τή δική 
μας, πού προσπαθεῖ νά ὀρθοποδήσει. Ἡ 
ἐνέργεια, τά τρόφιμα, τά μέταλλα πού 
χρησιμοποιοῦνται στή βιομηχανία καί 
τήν τεχνολογία, θά συνεχίσουν νά ἀκρι -
βαίνουν. Τά προβλήματα στίς ἁλυσίδες 
παραγωγῆς καί διανομῆς καί στίς μετα-
φορές γενικότερα θά ἐνταθοῦν. Εἶναι 
ἄγνωστο τί θά συμβεῖ μέ τόν τουρισμό 
καί μέ τίς ἐπενδύσεις ἐάν ἡ κρίση δέν 
λήξει σύντομα. Ἐπειδή οἱ κινήσεις τῆς 
Ρωσίας ἐξαρτῶνται μόνο ἀπό τόν Πούτιν 
καί ἐπειδή ὁ πόλεμος πού ἐπιδίωξε εἶναι 
ἐξ ὁρισμοῦ πράξη ἀφροσύνης, εἶναι 
μᾶλλον ἀπίθανο νά ὑπάρξει ἄμεση 
ἐπιστροφή στήν προηγούμενη κατάστα-
ση. Θά ὑπάρξει χρόνος γιά νά ἐπιδει -
νωθοῦν ὑπάρχοντα προβλήματα καί νά 
προκύψουν νέα. 

Γιά τήν Ἑλλάδα εἶναι μονόδρομος ἡ 
τήρηση τῆς γραμμῆς πού θά ἀποφα -

σίσουν οἱ Η.Π.Α. καί ἡ Ε.Ε. Ἡ ἀσφάλεια 
καί ἡ εὐημερία μας ἐξαρ τῶνται ἀπό τή 
θωράκιση τοῦ διεθνοῦς δικαίου καί τήν 
ἐπιβολή του. Ἡ Τουρκία συνηθίζει νά 
δοκιμάζει τά ὅρια νόμων, συνθηκῶν καί 
συμμαχιῶν· θά ἐπιχειρήσει καί νά ἀνα -
θερμάνει τίς σχέσεις της μέ τίς Η.Π.Α. 
καί νά μήν ἔρθει σέ ρήξη μέ τή Ρωσία. 
Ἐάν οἱ Η.Π.Α. καί ἡ Ε.Ε. καταφέρουν 
νά θωρακίσουν τό διεθνές σύστημα δια-
κυβέρνησης (καί ἡ Κίνα δείξει «κατα-
νόηση» γιά τή Ρωσία μόνο ἕως ἕναν βαθ-
μό), ἡ κρίση θά λήξει ἀργά ἤ γρήγορα. 
Ἐάν, ὅμως, τό σύστημα ὑπονο μευθεῖ πε-
ραιτέρω, πέρα ἀπ’ ὅλα τά προβλήματα 
πού θά προκύψουν παντοῦ, ὁ ἀναθεω -
ρητισμός τῆς Ἄγκυρας ἐνδέχεται νά 
ὁδηγήσει τήν οἰκονομικά δοκιμαζόμενη 
περιοχή μας σέ μεγάλες περιπέτειες. 
Ὅσα διαδραματίζονται σήμερα θά ἔχουν 
μακρόχρονες συνέπειες. 

Χτίζοντας κοσμοθεωρία βασισμένη 
στά παράπονα καί τίς φαντασιώσεις τοῦ 
παρελθόντος, ὁ Πούτιν ἄνοιξε μιά ρωγμή 
στόν χρόνο. Ἐγείρει τόν κίνδυνο νά 
ὁδηγηθοῦμε ὄχι στό μέλλον πού αὐτός 
ὁραματίζεται, μέσα στό παραλήρημα πα-
ντοδυναμίας του, ἀλλά σέ ἕναν κυκεῶνα 
ὅπου ὅλοι θά ἐπιχειροῦν νά ἐπιβληθοῦν 
στούς γείτονές τους μέσῳ τυχοδιω -
κτισμοῦ καί εὐκαιριακῶν συμμαχιῶν. Ἤ 
θά πετύχουμε γρήγορη συλλογική δράση 
γιά νά νικήσουμε τά φαντάσματα, ἤ θά 
ἐνδώσουμε, ἐγκαταλείποντας τά κεκτη-
μένα τοῦ πολιτισμοῦ μας. 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 27.02.2022
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«HΟΥΚΡΑΝΙΑ δέν ἔχει πεθάνει ἀκόμα 
–οὔτε ἡ δόξα της οὔτε ἡ ἐλευ -

θερία». Αὐτοί εἶναι οἱ πρῶτοι στίχοι τοῦ 
ἐθνικοῦ ὕμνου τῆς Οὐκρανίας, ὕμνου 
πού δεκάδες Οὐκρανοί πού ζοῦν στήν 
Ἑλλάδα τραγούδησαν μέ δάκρυα στά 
μάτια καί κίτρινες – μπλέ σημαῖες ἤ πλα-
κάτ στά χέρια τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 
ὅταν μαζεύτηκαν στήν πλα τεῖα Μονα-
στηρακίου γιά νά διαδηλώσουν ὑπέρ τῆς 
χώρας τους καί κατά τῆς Ρωσίας, γιά νά 
βρεθοῦν μαζί μέ τούς συμπατριῶτες πού 
μοιράζονται τόν πόνο τους, κι ἄς εἶναι 
πάνω ἀπό χίλια χιλιόμετρα μακριά ἀπό 
τήν πατρίδα. «Σήμερα», λέει στήν «Κ» 
ἡ Γκαλίνι Κοτσούρ τήν πρώτη μέρα τῆς 
ρωσικῆς εἰσβολῆς, «εἶναι ἡ χειρότερη 
μέρα στή ζωή μας». 

Στήν Οὐκρανία βρίσκεται ἀκόμα ἡ 
μητέρα της, οἱ φίλες της, οἱ ἀνιψιές της. 
«Φοβόμαστε γι’ αὐτούς πού εἶναι ἐκεῖ», 
δηλώνει. «Ὅταν γίνεται κάτι στήν πα-
τρίδα, πονάει ἡ καρδιά», ἀναφέρει ἡ 
60χρονη Γκαλίνα Ζαρίποβα. Ἡ ἴδια 
ἐργάζεται ἐδῶ καί χρόνια στήν Ἑλλάδα 
ὡς οἰκιακή βοηθός –«20 χρόνια δου-
λεύω στά σπίτια», τονίζει– ἀλλά τά παι-
διά καί τά ἐγγόνια της βρίσκονται στό 
ἐπίκεντρο τοῦ πολέμου. «Δέν μπορῶ νά 
ἠρεμήσω, κλαίω συνέχεια», συμπληρώ-
νει, λέγοντας πώς τό μόνο πού κάνει 
εἶναι νά παίρνει ἀλλεπάλληλα τηλεφω-
νήματα γιά νά ἀκούσει μία ἀκόμα φορά 

πώς τά παιδιά καί τά ἐγγόνια της εἶναι 
καλά. 

Δέν εἶναι βεβαίως ἡ μόνη Οὐκρανή μη-
τέρα, οἰκονομική μετανάστρια πού αὐτή 
τή στιγμή εἶναι στήν Ἑλλάδα, μακριά ἀπό 
τά παιδιά της. Ἡ 47χρονη Νατάλια Σόικο 
ἔχει νά μιλήσει ὧρες μέ τόν 23χρονο γιό 
της, ὁ ὁποῖος, ὅπως καί ἡ 80χρονη μητέρα 
της, εἶναι στήν Οὐκρανία. Ἡ φωνή της 
σπάει στό τηλέφωνο τό μεσημέρι τῆς 
Παρασκευῆς. «Αὐτή τή στιγμή δέν ξέρω 
πού εἶναι», λέει στήν «Κ» γιά τόν γιό της. 
«Προσ παθῶ νά μήν πανικοβάλλομαι, για-
τί ὁ πανικός εἶναι ὅ,τι χειρότερο, προσ -
παθῶ νά ἐπικοινωνήσω μέ φίλους μου 
στήν Οὐκρανία, προσεύχομαι καί προσ -
παθῶ νά τούς ὑποστηρίξω μέ ὅλη μου τήν 
ψυχή, δέν ἔχω τίποτα ἄλλο νά προσφέ-
ρω», δηλώνει. 

Ἡ μητέρα της ἔχει πάει ἀπό τό πρωί 
σέ κάποιο καταφύγιο στό Κίεβο ὅπου 
δέν ἔχει σῆμα, κι ἔτσι οὔτε μέ ἐκείνη 
μπορεῖ νά ἐπικοινωνήσει. «Μπορεῖ νά 
βρίσκομαι στήν εἰρήνη τῆς Ἑλλάδας», 
ἀναφέρει, «ἀλλά ἡ μισή μου ψυχή εἶναι 
στήν Οὐκρανία, δέν μπορῶ νά ἠρεμήσω, 
στήν Οὐκρανία αὐτή τή στιγμή ἐξελίσ -
σεται μία μεγάλη τραγῳδία, πρέπει νά 
βρεθεῖ μία λύση, πρέπει κάποιος νά μᾶς 
ἀκούσει». 

Ἡ Γκαλίνα Ντουμπρασούκ λέει στήν 
«Κ» πώς θά προτιμοῦσε νά κινδυνεύει 
ἀπό τίς ρωσικές βόμβες, ἀρκεῖ νά ἦταν 

«Ματώνει ἡ καρδιά μας 
γιά τό δράμα τῆς πατρίδας μας» 

Τῆς ΗΛΙΑΝΑΣ ΜΑΓΡΑ 
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κοντά στόν γιό καί στόν ἐγγονό της. 
«Ἐγώ εἶμαι μόνη ἐδῶ», ἀναφέρει, «τό 
παιδί μου πάει γιά πόλεμο». Πρίν τόν 
πόλεμο, ὁ ἐγγονός της προετοιμαζόταν 
γιά τίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις στό πανε-
πιστήμιο – τώρα τό μέλλον του εἶναι 
στόν ἀέρα. «Ἀνησυχῶ πάρα πολύ γιά 
ὅλα τά παιδιά», τονίζει, «δέν γεννήθηκαν 
γιά νά χαθοῦν στόν πόλεμο». «Λυπᾶμαι 
γιά τά παιδιά μας», συμπληρώνει ἡ 
65χρονη Ἰλέτσκα Λοῦμπα, αὐτός ὁ πό-
λεμος, λέει, γίνεται χωρίς λόγο. «Δέν 
εἴμαστε ἐμεῖς ἄνθρωποι γιά πόλεμο, οἱ 
Ρῶσοι ὅμως εἶναι κατακτητές νά ξέρετε, 
δέν θά σταματήσει σέ ἐμᾶς». 

Ἡ ἄποψη πώς ἡ ἐπιθετικότητα τῆς Ρω-
σίας δέν ἀφορᾶ μόνο τήν Οὐκρανία 
ἐπικρατεῖ ἀνάμεσα στούς Οὐκρανούς 
πολῖτες πού βρίσκονται στήν Ἑλλάδα – 
«φοβᾶμαι γιά ὅλο τόν κόσμο, ποτέ δέν 
ξέρεις πῶς θά ἐξελιχθεῖ αὐτό τό πρᾶγμα», 
δηλώνει στήν «Κ» ἡ 23χρονη Βικτώρια, 
φοιτήτρια γραφιστικῆς τῆς ὁποίας ἡ 
οἰκογένεια ζεῖ στή Μαριούπολη. «Κα-
ταλαβαίνω τώρα τήν κλίμακα τοῦ ρώσι-
κου ἰμπεριαλισμοῦ», ἀναφέρει ὁ 28χρο-
νος Σεργκέι Ποβισένκο, «ἄν ἡ Οὐκρανία 
πέσει ὑπό ρωσική κατοχή, τά πράγματα 
θά εἶναι πολύ χειρότερα ἀπό ὅ,τι ἦταν 
τόν 20ό αἰῶνα». Ὁ ἴδιος πιστεύει πώς ἡ 
χώρα τοῦ πληρώνει «τό τίμημα τῆς 
ἀνεξαρ τησίας της – ἦταν τό παράδειγμά 
του πῶς ἄλλαζαν τά πράγματα στήν 
ἀνατολική Εὐρώπη», δηλώνει. 

Ὅλοι οἱ Οὐκρανοί πολῖτες πού μίλη-
σαν στήν «Κ» ἀπό τήν Ἀθήνα πιστεύουν 
ἀκράδαντα στά λόγια τοῦ ἐθνικοῦ τους 

ὕμνου – «ἔχουμε τήν ἐλευθερία στό 
DNA μας», λέει ἡ 21χρονη Βαλέρια 
Γιάμσκα, μιά Οὐκρανή φοιτήτρια στήν 
Ἀθήνα, «θά πολεμήσουμε μέχρι τέλους». 
«Οἱ Οὐκρανοί πολεμοῦν γιά τήν 
ἐλευθερία, πιστεύουν στή δημοκρατία 
ὄχι στόν ἀπολυταρχισμό», δηλώνει ἡ 
37χρονη Καρολίνα Λεβεντσόβα. «Δέν 
θά παρατήσουμε τή χώρα μας», λέει ἡ 
24χρονη Νατάλια Ρουντένκο στή διαδή-
λωση τῆς Πέμπτης. Στό Μοναστηράκι 
ἦρθε μέ τόν 21χρονο σύντροφό της 
Ἰγκόρ, ὁ ὁποῖος εἶναι Ρῶσος. «Ντρέπο-
μαι γιά αὐτό πού συμβαίνει», λέει ὁ ἴδιος. 
«Εὐ τυχῶς ξέρω πολύ κόσμο πού δια -
φωνεῖ», συμπληρώνει, λέγοντας πώς δέν 
πρόκειται νά πολεμήσει τούς Οὐ -
κρανούς. «Νά κάνω πόλεμο μέ ποιούς;» 
ρωτάει, «εἶναι οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι». 

Ἡ Ὀξάνα Κόζι, πρόεδρος ἑνός 
οὐκρανικοῦ συλλόγου στήν Ἀθήνα, λέει 
στήν «Κ» πώς στήν Ἑλλάδα βρίσκονται 
περίπου 30.000 Οὐκρανοί – ὅλοι σέ 
ἀναταραχή. «Πῶς νά εἴμαστε;» ἀναφέρει 
τήν Παρασκευή, «τά κεφάλια μας εἶναι 
ἕτοιμα νά σπάσουν». Ἔχουν ἤδη 
ὀργανώσει δράσεις καί γιά τό Σαββατο-
κύριακο – κι ἀκόμα περιμένουν ὑπο -
στήριξη ἀπό τήν Εὐρώπη καί τήν 
Ἀμερική. «Ἄν δέν τό σταματήσουν, 
μπορεῖ μετά νά γίνει σέ ὁποιαδήποτε χώ-
ρα», λέει ἡ κ. Σόικο. Ὁ 55χρονος 
οἰκοδόμος Ἀνδρέας Ριχλίκι δέν περιμένει 
πιά. Πιό πολύ ἀπό ὅλα, νιώθει πίκρα. «Τί 
νά περιμένω», δηλώνει στήν «Κ», «ὁ 
Πούτιν μπῆκε μέσα στήν πατρίδα». 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 27.02.2022



ΘΑ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΣ ΔΙΑΦΩΝΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ 

Τοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ, 
Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος
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ΗΠΡΟΣΦΑΤΗ ἐπίθεση τῆς τουρκικῆς 
κυβερνήσεως στήν Πρόεδρο τῆς 

Δημοκρατίας κ. Αἰκατερίνη Σακελλαρο-
πούλου γιά τή χρήση τοῦ ὅρου Γενοκτο-
νία μᾶς θυμίζει ὅτι ἡ γείτων χώρα 
οὐδέποτε ζήτησε συγγνώμην γιά τά 
ἐγκλήματα τῶν Ὀθωμανῶν καί τῶν Νε-
οτούρκων. Οἱ φωνές καί οἱ διαμαρτυρίες 
θά συνεχισθοῦν καθ’ ὅλη τή διάρκεια 
τοῦ ἔτους 2022, ἀλλά δέν πρέπει νά 
πτοηθοῦμε. Θά τιμήσουμε ὅπως πρέπει 
τά θύματα τῆς Γενοκτονίας τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς: Μέ σοβα-
ρότητα, μέ μελέτη τῶν ἱστορικῶν πηγῶν, 
μέ ἀνάδειξη τῆς θυσιαστικῆς προσφορᾶς 
τῶν κληρικῶν μας, χωρίς φανατισμό, χω-
ρίς ἐκδικητικότητα. 

Τά γεγονότα τοῦ 1922, γνωστά μέ τόν 
γενικό ὅρο Μικρασιατική Καταστροφή, 
ἀποτελοῦν μία κλασική μορφή Γενοκτο-
νίας. Οἱ Τοῦρκοι, ἀλλά καί ὁρισμένοι 
Ἕλληνες ἀναθεωρητές, ἰσχυρίζονται ὅτι 
οἱ Τοῦρκοι ἁπλῶς ἀντέδρασαν στήν πα-
ρουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Ὅμως 
οἱ χρονολογίες τούς διαψεύδουν. Ὁ διω-
γμός τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀρχίζει τό 1914 
μέ τίς σφαγές στή Φώκαια τῆς Μικρᾶς 
Ἀσίας, δηλαδή 5 χρόνια πρίν ἀπό τήν 
ἀποβίβαση τοῦ Στρατοῦ μας στή Σμύρ-
νη. Γιά τίς σφαγές τοῦ 1914 ὑπάρχει λε-

πτομερής καταγραφή στή Μαύρη Βίβλο 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία 
ἐκδόθηκε τό 1919. 

Ἡ νομική ὁρολογία περί Γενοκτονίας 
καθιερώθηκε διεθνῶς μέ ἀπόφαση τοῦ 
ΟΗΕ τό 1948. Ὁ καθηγητής καί νῦν 
Ὑφυπουργός Παιδείας Ἄγγελος Συρίγος 
στό βιβλίο του «Ἑλληνοτουρκικές σχέ-
σεις» χρησιμοποιεῖ τά στοιχεῖα τοῦ 
ὁρισμοῦ τοῦ ΟΗΕ γιά νά ἀποδείξει ὅτι 
πράγματι τό 1922 ἔγινε Γενοκτονία. Δέν 
λησμονοῦμε καί τή Γενοκτονία τῶν Πο-
ντίων, ἡ ὁποία ἄρχισε τό 1919. Τόν 
Αὔγουστο καί Σεπτέμβριο τοῦ 1922, λοι-
πόν, τά Κεμαλικά τουρκικά στρατεύματα 
διέπραξαν τά ἑξῆς στίς περιοχές πού κα-
τέλαβαν: 
1. Συνέλαβαν ὅλους τούς ἄνδρες ἡλικίας 

16 ἕως 55-60 ἐτῶν καί τούς ὁδήγησαν 
στόν θάνατο διά τῶν σφαγῶν ἤ διά 
τῆς ἀσιτίας καί τῆς ἐξαντλήσεως στά 
Τάγματα Ἐργα σίας (καταναγκαστικά 
ἔργα). Ἀπό τούς 150.000 ἀμάχους πού 
συνελήφθησαν στήν περιοχή Σμύρνης 
ἔφτασαν στήν Ἑλλάδα μόνον 320. 

2. Προέβησαν σέ μαζικές σφαγές 
Ἑλλήνων στή δυτική Μικρά Ἀσία 
(Ἀϊβαλί, Μοσχονήσια, Μαγνησία 
κ.ἄ.), ὅπως εἶχαν κάνει ἀπό τό 1919 
καί στόν Πόντο. 
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3. Κατέστρεψαν ἐσκεμμένως κατοικίες 
Ἑλλήνων μέ χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα τήν πυρπόληση τῆς Σμύρνης. 

4. Ἀνάγκασαν 1.000.000 Ἕλληνες νά 
φύγουν ὡς πρόσφυγες γιά νά γλυτώ-
σουν τή ζωή τους. 

5. Καί ὅλα αὐτά δέν ἔγιναν τυχαία ἤ ἀπό 
παρεκτροπές ἀτάκτων. Ἦταν ἡ συ-
νέχεια ἑνός μελετημένου σχεδίου, τό 
ὁποῖο ἔθεσε σέ ἐνέργεια τό 1914 ἡ 
ἡγεσία τῶν Νεοτούρκων γιά νά 
ἐξοντώσει (ἤ ἐκδιώξει) ὅλους τούς 
Χριστιανούς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας 
(Ἕλληνες, Ἀρμενίους, Ἀσσυρίους 
κ.ἄ.). 
Ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ἔχει καθιερώσει 

νά τιμᾶται ἡ 14η Σεπτεμβρίου ὡς Ἡμέρα 
Μνήμης τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων 

τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀπό τό Τουρκικό Κρά-
τος. Ἐπίσης ἔχει καθιερώσει νά τιμᾶται 
στίς 19 Μαΐου ἡ Γενοκτονία τῶν Πο-
ντίων Ἑλλήνων. Ἐξ ἄλλου ἡ Ἐκκλησία 
μας ἔχει καθιερώσει νά τιμῶνται ὡς 
Ἅγιοι ὁ Ἐθνομάρτυς Χρυσόστομος 
Σμύρνης καί οἱ ἄλλοι κληρικοί, οἱ ὁποῖοι 
βρῆκαν μαρτυρικό θάνατο  στόν Πόντο 
καί στά παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἡ 
μνήμη τους τιμᾶται κάθε χρόνο τήν Κυ-
ριακή πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ. 

Εἶναι καθῆκον μας νά ἀγωνισθοῦμε 
γιά τή διεθνή ἀναγνώριση τῆς Γενοκτο-
νίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς, 
ὅπως ἔχουν κάνει οἱ Ἀρμένιοι γιά τή 
σφαγή τῶν ὁμοεθνῶν τους τό 1915. 

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 22.1.2022
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