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Πρός 
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
Μία ἑβδομάδα μετά τήν Ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, κατά τήν ὁποία φανερώ-

θηκε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, τιμοῦμε τά γεννήματα αὐτῆς τῆς 
«καινῆς κτίσεως» τῆς Χάριτος, τῆς Ἐκκλησίας δηλαδή, πού εἶναι ὅλοι οἱ Ἅγιοι 
τοῦ Θεοῦ, οἱ ἀληθινά Πνευματοφόροι ἄνθρωποι. 

Τό Πανάγιο Πνεῦμα εἶναι ἡ πηγή τῆς Ἁγιότητος καί ὅλων τῶν χαρισμάτων. 
Χαρίζει τήν θεοποιό Χάρη ἀνάλογα μέ τήν πνευματική κατάσταση τοῦ 
ἀνθρώπου «καθώς βούλεται». Κατά τούς θεοφόρους Πατέρες ἡ ἐργασία τῶν 
ἐντολῶν καί ἡ προσευχή εἶναι αἰτίες χορηγήσεως τῆς ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. «Κατ’ ἀναλογίαν τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν», γράφει ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ 
Ἀσκητής, ὄχι οἱ ἀκροατές, ἀλλά οἱ ποιητές τοῦ νόμου θά γίνουν κατοικητήρια 
τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Κατά τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων, αὐτό στό ὁποῖο 
μποροῦμε νά μετάσχουμε δέν εἶναι ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἡ ἐνέργεια. Αὐτή ἡ 
ἐνέργεια ὀνομάζεται θεοποιός Χάρη, Φῶς καί Πνεῦμα Θεοῦ καί ὁδηγεῖ τόν 
ἄνθρωπο στήν θέωση. Οἱ ταπεινοί γίνονται ἀποδέκτες τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. 
Μόνον αὐτοί μποροῦν νά ἀποφανθοῦν μετά βεβαιότητος γιά τά παρόντα καί τά 
μέλλοντα, νά διακρίνουν ποῦ ὑπάρχει ἀλήθεια καί ποῦ τό ψεῦδος. Οἱ Ἅγιοι καί 
θεόπτες τῶν χαρισμάτων δέν κομπάζουν, ἀλλά ταπεινώνονται ἀκόμη περισσό-

Θέμα: Τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
καί οἱ ψευδοπροφῆτες»



τερο μετά τήν θεία Ἐπίσκεψη. Ἀντίθετα, οἱ στερούμενοι τῆς Χάριτος εἶναι 
ψευδοπροφῆτες, πλανῶντες καί πλανώμενοι, λύκοι βαρεῖς μή φειδόμενοι τῶν 
λογικῶν προβάτων τῆς Ἐκκλησίας καί διακατέχονται ἀπό πνεῦμα ὑπερηφανείας 
καί κενοδοξίας. Τό φαινόμενο αὐτό τῶν ψευδοαγίων ὑπάρχει σέ κάθε ἐποχή. 

Στήν Παλαιά Διαθήκη ὁ Θεός ἔδωσε πολλούς καί μεγάλους προφῆτες. Ὅπως 
παρατηρεῖ ὁ σοφός Σολομώντας, ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ κατά καιρούς μεταβαίνοντας 
σέ ὅσιες ψυχές κατασκευάζει φίλους Θεοῦ καί προφῆτες. Ὅμως ταυτόχρονα πα-
ρουσιάσθηκαν καί πολλοί ψευδοπροφῆτες στόν λαό τοῦ Ἰσραήλ. Ἤδη ἀπό τήν 
ἀρχή ὁ Κύριος προειδοποίησε τόν λαό Του γι’ αὐτούς καί ἔδωσε ὡς χαρακτηρι-
στικό σημάδι ἀναγνωρίσεώς τους τήν παρέκκλιση ἀπό τήν ἀληθινή πίστη. Οἱ 
ψευδοπροφῆτες δέν μιλοῦσαν «ἀπό στόματος Κυρίου», ἀλλά «ἀπό καρδίας 
αὐτῶν». Δέν τούς ἀπέστελλε ὁ Θεός καί αὐτοί ἔσπευδαν νά προφητεύουν, δέν 
λαλοῦσε πρός αὐτούς ὁ Θεός καί αὐτοί προφήτευαν. Γιά νά ἀρέσουν καί νά γί-
νουν ἀποδεκτοί χρησιμοποιοῦσαν τήν κολακεία. Ἐνῶ ἔβλεπαν ὅτι ὁ λαός εἶχε 
ἀπωθήσει τόν λόγο τοῦ Κυρίου, τοῦ προφήτευαν ὅτι θά ἀπολαμβάνει πραγμα-
τική εἰρήνη. Ἀποτέλεσμα ἦταν νά ἐξαπατοῦν τόν λαό μέ τίς ψευδεῖς προφητεῖες 
τους καί νά τόν ὁδηγοῦν στήν καταστροφή. Γι’ αὐτό στό τέλος καταντροπιάζο-
νταν, γίνονταν καταγέλαστοι καί ἔπεφταν σέ τέλεια καταφρόνηση καί 
ἀνυποληψία ἀπό τόν λαό. Ἐμφανίζονταν «ὡς ἀλώπεκες ἐν ταῖς ἐρήμοις». Δη-
λαδή ὅπως οἱ ἀλεποῦδες ἀγαποῦν νά κυκλοφοροῦν σέ ἔρημα μέρη, ἔτσι καί οἱ 
ψευδοπροφῆτες ἐμφανίζονταν κατ’ ἐξοχήν σέ ἐποχές κατά τίς ὁποῖες ὁ λαός λόγῳ 
τῆς ἀσέβειας καί τῆς ἁμαρτίας εἶχε ἐρημωθεῖ ἀπό τήν θεία Χάρη καί προστασία. 

Στήν Καινή Διαθήκη ὁμοίως «πολλοί ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τόν 
κόσμον». Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἤδη ἀπό τήν ἀρχή τοῦ κηρύγματός 
Του, στήν ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία, ἐφιστᾶ τήν προσοχή τῶν πιστῶν ἀναφορικά 
μέ τούς ψευδοπροφῆτες, οἱ ὁποῖοι ἔρχονται πρός αὐτούς μέ ἐνδύματα προβά-
των, ἀλλά ἀπό μέσα εἶναι ἅρπαγες λύκοι. Τά ἁμαρτωλά ἔργα τους ἀποτελοῦν 
τρανές ἀποδείξεις ὅτι δέν εἶναι δοχεῖα τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Μάλιστα ὁ Χρι-
στός ἔχει προφητεύσει ὅτι ὅσο θά περνοῦν τά χρόνια καί θά πληθαίνει ἡ ἀνομία, 
θά αὐξάνονται οἱ ψευδοπροφῆτες καί πολλούς θά παρασύρουν στίς πλάνες τους. 
Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα εἶναι νά δημιουργοῦν στήν Ἐκκλησία διχοστα-
σίες καί σκάνδαλα, νά ἐνεργοῦν ἀντίθετα πρός τήν διδαχή τῆς παραδόσεως τῆς 
Ἐκκλησίας, νά μήν ὑπηρετοῦν τόν Κύριο, ἀλλά τά προσωπικά τους συμφέροντα 
καί νά χρησιμοποιοῦν τά κολακευτικά καί εὐγενικά λόγια γιά νά ἐξαπατήσουν 
τίς καρδιές τῶν ἀγαθῶν ἀνθρώπων. Μέ ἕνα λόγο οἱ ψευδοπροφῆτες καί ὅλοι γε-
νικά οἱ πλανεμένοι ἄνθρωποι εἶναι τά ζιζάνια πού φύτευσε ὁ διάβολος στόν ἀγρό 
τοῦ Κυρίου γιά νά μήν τελεσφορήσει τό ἔργο τῆς θείας Οἰκονομίας γιά τήν σω-
τηρία τῶν ἀνθρώπων. 
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Στήν σημερινή ἐποχή πλήθυναν οἱ ἐντός τῆς Ἐκκλησίας ψευδοπροφῆτες, οἱ 
ὁποῖοι ἔχουν παρασύρει ἕναν ἀριθμό πιστῶν καί κινδυνεύουν νά καταλήξουν σέ 
σχίσμα ἤ αἵρεση. Ἄλλοι ἀπό αὐτούς ἔχουν αὐτοδιορισθεῖ διδάσκαλοι καί μελ-
λοντολόγοι καί ταράσσουν τούς πιστούς μέ διάφορες κινδυνολογίες. Ἄλλοι πα-
ρερμηνεύουν λόγια συγχρόνων ἤ καί παλαιοτέρων Ἁγίων καί τά παρουσιάζουν 
σύμφωνα μέ τόν δικό τους τρόπο σκέψης. Ἄλλοι ἀναφέρονται σέ ἀνώνυμους γέ-
ροντες ἤ γερόντισσες πού βρίσκονται ἐν ζωῇ, οἱ ὁποῖοι προφητεύουν 
ἐπικείμενες καταστροφές καί πολέμους καί ἀρκετές φορές μάλιστα θέτουν καί 
συγκεκριμένες ἡμερομηνίες, καί ὅταν δέν πραγματοποιηθοῦν, ἀντί νά σιωπή-
σουν ἀπό ντροπή, δέν χάνουν τήν διάθεσή τους, ἀλλά θέτουν ἐκ νέου ἄλλες 
ἡμερομηνίες. Ἄλλοι ἐπίσης ἐμφανίζουν ἱερά ἀντικείμενα πού δακρύζουν, 
αἱμορροοῦν καί παρουσιάζουν διάφορα ἄλλα ἔκτακτα καί θαυμαστά φαινόμενα. 
Ἀσφαλῶς ἡ Ἐκκλησία ἀναμφισβήτητα ἀποδέχεται καί τά ἅγια ἀντικείμενα καί 
τίς ἅγιες Εἰκόνες καί τήν ἐκδήλωση ποικίλων φαινομένων τῆς θείας Χάριτος διά 
μέσου αὐτῶν, ὅμως χρειάζεται ἐπίσης πολλή προσοχή καί διάκριση, ἰδίως στήν 
ἐποχή μας, στήν ὁποία, μέ τήν κυριαρχία τοῦ διαδικτύου, τέτοιες καταστάσεις 
προβάλλονται ταχύτατα καί γίνονται ἀμέσως γνωστές. Ὁ μεγάλος Ἅγιος καί 
προφήτης τῶν ἡμερῶν μας, ὁ γέροντας Πορφύριος, παρατηροῦσε ὅτι «αὐτά τά 
σημεῖα... δέν εἶναι ὅλα θεϊκά. Μερικά ἀπ’ αὐτά τά προκαλεῖ ὁ διάβολος μέσῳ 
τῶν ἀνθρώπων. Χρειάζεται προσοχή». Γι’ αὐτό εἶναι ἀνάγκη νά εἴμαστε πολύ 
προσεκτικοί σέ ἀνάλογες περιπτώσεις, μήπως πίσω ἀπό αὐτές δέν βρίσκεται τό 
χέρι τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ὁ πονηρός καί ἄνθρωποι πού διακατέχονται ἀπό πνεῦμα 
πλάνης καί διάθεση αὐτοπροβολῆς, αὐτόκλητοι σωτῆρες, πού δέν ὑπηρετοῦν τό 
θεῖο θέλημα, ἀλλά τό ἴδιον συμφέρον. 

Ἔχοντας αὐτά ὑπ’ ὄψιν ἐφιστοῦμε τήν προσοχή τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας· 
νά μήν παρασύρονται ἀπό τούς διαφόρων εἰδῶν πλάνους καί ἀγύρτες καί 
ψευδοπροφῆτες, οἱ ὁποῖοι τούς ἀποσποῦν ἀπό τόν κύριο σκοπό τους, τήν πρόοδο 
στήν ὀρθόδοξη πίστη καί τήν πνευματική ζωή, καί στρέφουν τήν προσοχή τους σέ 
ἀρρωστημένες καταστάσεις καί σέ δραστηριότητες καί ἐνασχολήσεις πού δέν 
ὠφελοῦν σέ τίποτε, ἀλλά μᾶλλον προξενοῦν θόρυβο καί ταραχή καί σκανδαλισμό 
καί σχίσιμο τοῦ ἀρράφου χιτῶνος τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή τοῦ Χριστοῦ. 

Ἄς μένουμε πιστοί στήν παράδοση πού ἔχουμε παραλάβει μέσα στήν 
Ἐκκλησία μας, ἄς ἀποφεύγουμε ὅσους αὐτοαπομονώνονται καί ἄς τιμοῦμε καί 
ὑπακοῦμε στούς Ποιμένες καί Ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι 
ἀγρυπνοῦν ὑπέρ ἡμῶν, καί ἄς ἐπιδιώκουμε πρό πάντων «τά τῆς εἰρήνης καί τά 
τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους», γιά νά ἀναπαύεται μέσα μας ἡ Χάρη τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος· τοῦ Πνεύματος τῆς Ἀληθείας, τῆς Εἰρήνης καί τῆς Ἑνότητος. 
Ἀμήν. 



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

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη 
 

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος 
† Ὁ Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν Εὐσέβιος 
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας Θεόκλητος 
† Ὁ Κασσανδρείας Νικόδημος 
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος 
† Ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος 
† Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας Ἰωήλ 
† Ὁ Ἀργολίδος Νεκτάριος 
† Ὁ Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Τιμόθεος 
† Ὁ Μεγάρων καί Σαλαμῖνος Κωνσταντῖνος 
† Ὁ Κεφαλληνίας Δημήτριος 
† Ὁ Τρίκκης, Γαρδικίου καί Πύλης Χρυσόστομος 
† Ὁ Καρπενησίου Γεώργιος  

 
Ἀκριβές ἀντίγραφον 
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς 
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος
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† Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

   ΑΝΘΙΜΟΣ 
  Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 11ῃ Ἰουνίου 2022 

 

Πρὸς τὸν 
Παναγιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον 

Κωνσταντινουπόλεως καὶ Νέας Ῥώμης 

καὶ Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην 

κ.κ. Βαρθολομαῖον 

Εἰς Φανάριον 

 

Παναγιώτατε, 
 

Ἐπὶ τῇ σεπτῇ ἡμέρᾳ τῶν Ὀνομαστηρίων τῆς Ὑμετέρας Πανα γιότητος 
εὔχομαι ἀπὸ καρδίας καὶ προσεύχομαι, ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν χαρί -
ζηται Ὑμῖν, μακρότατον τὸν βίον, οὐράνιον φωτισμὸν καὶ δύναμιν ἐξ 
ὕψους, ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς ἐκπληρώσεως τῆς ὑψηλῆς ἐν τῇ Ἁγιωτάτῃ 
Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ Ὑμετέρας ἀποστολῆς, καὶ εὐχύμους πνευματικοὺς 
καρποὺς εἰς τὰς καταβαλλομένας ὑφ’ Ὑμῶν συνεχεῖς προσπαθείας ὑπὲρ 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς πνευματικῆς 
οἰκοδομῆς τοῦ εὐσεβοῦς Πληρώματος αὐτῆς. 

Ἀξιοποιοῦντες τὴν μεθ’ Ὑμῶν ἑόρτιον καὶ πατρικὴν σχέσιν τελοῦμεν 
προσευχόμενοι πρὸς τὸν ἐν Τριάδι Ἅγιον Θεὸν διὰ τὴν παρ’ Αὐτοῦ ἐνί -
σχυσιν καὶ κραταίωσιν τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος καθ’ ὅσον αἱ ἡμέραι, 
οἱ καιροὶ καὶ αἱ συγκυρίαι, πολλοὺς προκαλοῦν προβληματι σμοὺς ἐν τῷ 
κό σμῳ. Ἀλλὰ ὁ Κύριος λυτρώσεται ἡμᾶς καὶ διὰ τῶν Ὑμετέ ρων 
προσευχῶν ἀπὸ πάσης ἐπηρείας τοῦ πονηροῦ καὶ ἀγωνίας. Ὁ Κύριος 

ἔστω βοηθὸς καὶ ὑπὲρ τοῦ Γένους ἡμῶν, καὶ ὑπὲρ τῆς ἐπιτυχοῦς λύσεως 
τῶν πολλαπλῶν προβλημάτων ἐν Ἑλλάδι καὶ ἐν τοῖς γείτοσι λαοῖς. 

 

 

Ἔτη πολλὰ ἕως χρόνους ἑκατόν. 

Χαίρετε καὶ ὑγιαίνετε μετ’ εὐκλείας 

 

† Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
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† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

   ΑΝΘΙΜΟΣ 
Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 15ῃ Ἰουνίου 2022 

 

 
Πρὸς τὸν 

Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον 

Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος 

κ.κ. Ἱερώνυμον 

Ἰωάννου Γενναδίου 14 - 115 21 Ἀθήνας 
 
 

Μακαριώτατε, 

Ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῶν Ὀνομαστηρίων τῆς Ὑμετέρας Μακαριότη -

τος ἐκφράζω ἀπὸ καρδίας πλείστας τε καὶ εἰλικρινεῖς Εὐχὰς ὑπὲρ 

ὑγιείας καὶ μακροημερεύσεως Ὑμῶν. Πρὸς τούτοις εὔχομαι ὅπως 

ὁ Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας καὶ Σωτὴρ Χριστὸς χαρίζηται Ὑμῖν 

δύναμιν, καρτερίαν, ὑπομονὴν καὶ σοφίαν διὰ τὴν εἰς εὔδιον λιμένα 

οἰακοστροφίαν τῆς ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας ἐπὶ πνευματικῇ ὠφελείᾳ 

καὶ σωτηρίᾳ τοῦ πληρώματος Αὐτῆς. 
 

Χαίρετε καὶ ὑγιαίνετε. 

Mετὰ τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, 

 

† Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ



7– ΕΥΛΟΓΙΑ –

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 

Συνῆλθε σήμερον, 14ην τ.μ. Ἰουνίου 2022, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος  
εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς, ὑπό τήν προεδρίαν  

τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, καθ᾿ ἥν: 

(…) 

β) κατόπιν σχετικῶν ἐκθέσεων τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς, κατέταξεν εἰς 
τό Ἁγιολόγιον τῆς κατ᾿ Ἀνατολάς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τόν νέον 

Ἱερομάρτυρα Ἀνανίαν, Ἀρχιεπίσκοπον Λακεδαιμονίας, καί τόν 
μακαριστόν Ἱερομόναχον Βησσαρίωνα (Κορκολιάκον), ἐκ τῆς Ἱερᾶς 

Μονῆς Ἀγάθωνος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας 
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 

Συνῆλθε σήμερον, 14ην τ.μ. Ἀπριλίου 2022, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος 
εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν τοῦ μηνός Ἀπριλίου, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς 

Α. Θ. Παναγιότητος, καθ᾿ ἥν: 

α) εἰσηγήσει τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς, προέβη ὁμοφώνως εἰς τήν 
ἀναγραφήν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς κατ᾿ Ἀνατολάς Ὀρθοδόξου 

Ἐκκλησίας τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Εὐμενίου τοῦ νέου 
(Σαριδάκη), 

(…)  

  Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας 
  τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

NEΕΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ  

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
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Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 2022 
 
Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, 
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, 
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, 
Ἐκλεκτοί Ἐπίσημοι Προσκεκλημένοι, 
Ἐντιμολογιώατοι Ἄρχοντες, 
Ἐντιμώτατοι Ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν, 
Ἐλλογιμώτατοι κ. Καθηγηταί, 
Κυρίες καί Κύριοι Σύνεδροι,  
 

Εὐθύς ἀμέσως θά ἀναγνωσθεῖ ὁ χαιρετισμός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Θεσσαλονίκης: 
 
Παναγιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε 
Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης 
καί Οἰκουμενικέ Πατριάρχα 
κ.κ. Βαρθολομαῖε, 

Ἀπευθύνομαι εἰς τήν Ὑμετέραν Παναγιότητα, καί ἀπό καρδίας καί ἐκ βάθους 
ψυχῆς ἐκφράζω τήν προσωπικήν μου χαράν καί συγκίνησιν διά τήν φιλόφρονα 
ἐπίσκεψιν τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ συμπληρώσεως 
τριάκοντα ἐτῶν Πατριαρχικῆς διακονίας Ὑμῶν. 

Ἅπαντες, Παναγιώτατε, ἤλθομεν διά νά ἐκδηλώσωμεν τήν ἐξαιρετικήν τιμήν 
πρός Ὑμᾶς, τόν σεβασμόν πρός τό ὕψιστον ἐν τῇ Ὀρθοδοξίᾳ Ὑμέτερον 
ὑπούργημα, νά ἐκφράσωμεν τήν εὐγνωμοσύνην δι’ ὅσα θαυμαστά ἐπιτελεῖτε 
κατορθώματα, χάριν τῆς ἀμωμήτου ὀρθοδόξου πίστεως καί τοῦ Γένους ἡμῶν. 

Ἐντός τῆς εὐφροσύνου ταύτης ἀτμόσφαιρας, δῶρον τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ καί τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐπιτρέψατέ μοι νά διαβεβαιώσω τήν 
Ὑμετέραν πολυσέβαστον Παναγιότητα, ὅτι ὁ ἱερός κλῆρος καί ὁ εὐσεβής λαός, 
αἱ Ἀρχαί καί οἱ θεσμικοί παράγοντες τοῦ ἱεροῦ τούτου τόπου τῆς περιφανοῦς 
πόλεως τῆς Θεσσαλονίκης, κρατοῦν βαθέως εἰς τάς καρδίας αὐτῶν τόν πατροπα -
ράδοτον σεβασμόν, τήν ἔμπρακτον ἀγάπην, τήν βαθείαν εὐγνωμοσύνην, τήν 

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΝΘΙΜΟΣ
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ἀπόλυτον ἐμπιστοσύνην, τόν ἀληθῆ θαυμασμόν καί τήν ἀδιάψευστον ἐλπίδα 
πρός τόν πρωτόκλητον ἱστορικόν Θρόνον τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας, δῆλον 
ὅτι τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Βυζαντίου, τοῦ ὁποίου ἡγεῖσθε, θείᾳ εὐδοκίᾳ, 
μετά πολλῆς συνέσεως, διακριτής σοφίας, ἁγιοπατερικῆς ὑπομονῆς, ἐνθέου 
ἱεραποστολικοῦ ζήλου καί θεολογικῆς ἐγγυήσεως διά τήν τήρησιν ἀκεραίας καί 
ἀνοθεύτου τῆς πατροπαραδότου πίστεως τῶν Ὀρθοδόξων ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ 
Ἐκκλησίᾳ τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖθεν προέρχεται καί ἡ ἀγάπη καί τό ἀνύστακτον 
ἐνδιαφέρον τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος διά τήν ἱστορικήν καί ἔνδοξον 
Μακεδονίαν μας. 

Ἡ Ὑμετέρα πατριαρχική εὐλογία εἶναι εἰς πάντας ἡμᾶς πνευματικός 
θησαυρός, ὁ λόγος Σας εἶναι βάλσαμον εἰς τάς ψυχάς μας, αἱ συμβουλαί Σας 
προτροπαί διά τόν κατά Χριστόν βίον, ἐνῶ ἡ ἐλπίς διά τό μέλλον προάγει εἰς τήν 
χρήσιμον αἰσιοδοξίαν. Καί ἐπί τούτοις γνωρίζομεν ὅτι διδάσκετε καί ἐπιθυμεῖτε 
τήν εἰρήνην. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν, Σᾶς εὐγνωμονοῦμεν καί προσευχόμεθα καί 
ζῆτε ἐπί ἔτη μακρά διά νά μᾶς εὐλογῆτε καί νά μᾶς ἁγιάζετε. 
 
Παναγιώτατε, 

Σᾶς εὐχαριστοῦμεν καί Σᾶς εὐγνωμονοῦμεν διά τήν χαράν καί τήν 
πνευματικήν οἰκοδομήν τήν ὁποίαν παρέχετε εἰς πάντας ἡμᾶς. Χαιρόμεθα, διότι 
χαίρεσθε, διό ἱερός κλῆρος καί λαός προσευχόμεθα εἰς τόν Ἅγιον Θεόν ἵνα 
στηρίζῃ τήν Ὑμετέραν Παναγιότητα εἰς τήν ἄσκησιν τῶν ὑψηλῶν καί ἱερῶν 
καθηκόντων Ὑμῶν, ἐν ὑγιείᾳ ἀδιαπτώτῳ, ἐν χρόνοις πολλοῖς, ἐν ὑπομονῇ, ἐν 
σοφίᾳ καί θείῳ φωτισμῷ, πρός δόξαν Θεοῦ, στηριγμόν τήν ἀμωμήτου ἡμῶν 
πίστεως καί σωτηρίαν ψυχῶν. 
 

Καλῶς ἤλθατε Παναγιώτατε, εἰς τήν πόλιν τῆς Θεσσαλονίκης καί εἰς τάς 
καρδίας ἡμῶν. Ἀμήν. 

Καί καλή ἐπιτυχία διά τό παρόν διοργνωθέν Συνέδριον εἰς τούς 
Εἰσηγητάς, Συνέδρους, Διοργανωτάς καί πάντας τούς συντελεστάς. 
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος ἐγκάρδια σᾶς 

καλωσορίζουμε. Χαρά μας καί τιμή μας ἡ σήμερον ἐνταῦθα παρουσία σας.
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ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ 

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Τήν Κυριακή 8 Μαΐου ἐ.ἔ., ἡμέρα κατά τήν ὁποία τιμᾶται ἡ Σύναξις πάντων 

τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἁγίων, τελέσθηκε στόν Ἱερό Προσκυνηματικό Ναό τοῦ 

Ἁγίου Δημητρίου - Πολιούχου Θεσσαλονίκης ὁ Ὄρθρος καί Ἀρχιερατικό Συλ-

λείτουργο ἱερουργούντων τοῦ Παν. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου 

καί τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Τρίκκης, Γαρδικίου & Πύλης κ. Χρυσοστόμου καί 

Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου κ. Στεφάνου.  

Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Παναγιώτατος τέλεσε τήν εἰς 

Διάκονον χειροτονία τοῦ εὐλαβεστάτου Πέτρου Τζάρα. Ὁ νέος Διάκονος εἶναι 

πτυχιοῦχος τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστη-

μίου Ἀθηνῶν καί προπτυχιακός φοιτητής τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς 

Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου. 

Ὁ νέος Διάκονος στήν σύντομη προσλαλιά του, ἀναφέρθηκε στήν ἕως τώρα 

πορεία του, ἐνῶ ἐξέφρασε παράλληλα θερμές εὐχαριστίες πρός ὅλα τά πρό-

σωπα, πού τοῦ στάθηκαν πνευματικά καί τόν βοήθησαν στήν κατά Θεόν πρόοδό 

του. 

Ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος, ἀπηύθυνε λόγους πατρικούς καί πνευματικές 

νουθεσίες στόν νεοχειροτονηθέντα, προτρέποντάς τον νά ἀποτελεῖ πρότυπο 

κληρικοῦ, ὁ ὁποῖος νά ἀγαπάει τόν Χριστό, τήν Ἐκκλησία, καί τήν Πατρίδα μας. 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 

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, 9 Μαΐου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ 

«Ἐγώ εἰμὶ ἡ Ἀνάστασις καὶ ἡ Ζωή» 

 

Ἐάν ὑπάρχει μία ἀλήθεια στήν ὁποία θά μποροῦσαν νά συνοψισθοῦν ὅλες οἱ 
εὐαγγελικές ἀλήθειες, ἡ ἀλήθεια αὐτή θά ἦταν ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Καί 
ἀκόμη, ἐάν ὑπάρχει μία πραγματικότητα στήν ὁποία θά μποροῦσαν νά 
συνοψισθοῦν ὅλες οἱ καινοδιαθηκικές πραγματικότητες, ἡ πραγματικότητα 
αὐτή θά ἦταν ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Μόνο στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ 
ἐξηγοῦνται ὅλα τά θαύματά Του, ὅλες οἱ ἀλήθειές Του, ὅλα τά λόγια Του, ὅλα 
τά γεγονότα τῆς Καινῆς Διαθήκης. 

Μέχρι τήν Ἀνάστασή Του ὁ Κύριος δίδασκε γιά τήν αἰώνια ζωή, ἀλλά μέ τήν 
Ἀνάστασή Του ἔδειξε ὅτι ὁ Ἴδιος ὄντως εἶναι ἡ αἰώνια ζωή. Μέχρι τήν 
Ἀνάστασή Του δίδασκε γιά τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, ἀλλά μέ τήν Ἀνάστασή 
Του ἔδειξε ὅτι ὁ Ἴδιος εἶναι πράγματι ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Μέχρι τήν 
Ἀνάστασή Του δίδασκε ὅτι ἡ πίστη σ᾽ Αὐτόν μεταφέρει ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν 
ζωήν, ἀλλά μέ τήν Ἀνάστασή Του ἔδειξε ὅτι ὁ Ἴδιος νίκησε τόν θάνατο καί ἔτσι 
ἐξασφάλισε στούς θανατωμένους ἀνθρώπους τή μετάβαση ἐκ τοῦ θανάτου στήν 
Ἀνάσταση. 

Μέ τήν ἁμαρτία ὁ ἄνθρωπος ἔγινε θνητός καί πεπερασμένος˙ μέ τήν 
Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου γίνεται ἀθάνατος καί αἰώνιος. Σ᾽ αὐτό δέ ἀκριβῶς 
ἔγκειται ἡ δύναμη καί τό κράτος καί ἡ παντοδυναμία τῆς τοῦ Χριστοῦ 
Ἀναστάσεως. Καί γι’ αὐτό χωρίς τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δέν θά ὑπῆρχε κἄν 
ὁ Χριστιανισμός. Μεταξύ τῶν θαυμάτων ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι τό 
μεγαλύτερο θαῦμα. Ὅλα τά ἄλλα θαύματα πηγάζουν ἀπό αὐτό καί συνοψίζονται 
σ᾽ αὐτό. Ἀπ᾽ αὐτό πηγάζουν ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐλπίδα καί ἡ προσευχή 
καί ἡ θεοσέβεια. Αὐτό εἶναι ἐκεῖνο τό ὁποῖο καμία ἄλλη θρησκεία δέν ἔχει˙ αὐτό 
εἶναι ἐκεῖνο τό ὁποῖο ἀνυψώνει τόν Κύριο ὑπεράνω ὅλων τῶν ἀνθρώπων καί 
τῶν θεῶν. Αὐτό εἶναι ἐκεῖνο τό ὁποῖο κατά τρόπο μοναδικό καί ἀναμφισβήτητο 
δείχνει καί ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ μόνος ἀληθινός Θεός καί 
Κύριος σέ ὅλους τούς ὁρατούς καί ἀόρατους κόσμους. 

Τό ὅτι ὁ ἄνθρωπος πιστεύει ἀληθινά στόν Ἀναστάντα Κύριο τό ἀποδεικνύει 
μέ τό νά ἀγωνίζεται κατά τῆς ἁμαρτίας καί τῶν παθῶν καί ἐάν μέν ἀγωνίζεται, 
πρέπει νά γνωρίζει ὅτι ἀγωνίζεται γιά τήν ἀθανασία καί τήν αἰώνια ζωή. Ἐάν 
ὅμως δέν ἀγωνίζεται, τότε μάταιη ἡ πίστη του! Διότι, ἐάν ἡ πίστη τοῦ ἀνθρώπου 
δέν εἶναι ἀγῶνας γιά τήν ἀθανασία καί τήν αἰωνιότητα, τότε τί εἶναι; Ἐάν μέ τήν 
πίστη στόν Χριστό δέν φθάνει κανείς στήν ἀθανασία καί τήν ἐπί τοῦ θανάτου 



νίκη, τότε πρός τί ἡ πίστη μας; Ἐάν ὁ Χριστός δέν ἀναστήθηκε, τοῦτο σημαίνει 
ὅτι ἡ ἁμαρτία καί ὁ θάνατος δέν ἔχουν νικηθεῖ. Ἐάν δέ δέν ἔχουν αὐτά τά δύο 
νικηθεῖ, τότε γιατί νά πιστεύει κανείς στόν Χριστό; Ἐκεῖνος ὅμως ὁ ὁποῖος μέ 
τήν πίστη στόν Ἀναστάντα Χριστό ἀγωνίζεται ἐναντίον κάθε ἁμαρτίας του, 
αὐτός ἐνισχύει σιγά σιγά μέσα του τήν αἴσθηση ὅτι ὁ Κύριος πραγματικά 
ἀναστήθηκε, ἄμβλυνε τό κέντρο τοῦ θανάτου, νίκησε τόν θάνατο σέ ὅλα τά 
μέτωπα τῆς μάχης. 

Χωρίς τήν Ἀνάσταση δέν ὑπάρχει οὔτε στόν οὐρανό οὔτε κάτω ἀπό τόν 
οὐρανό τίποτε πιό παράλογο ἀπό τόν κόσμο αὐτό οὔτε μεγαλύτερη ἀπελπισία ἀπό 
τή ζωή αὐτή, δίχως ἀθανασία. Σ᾽ ὅλους τούς κόσμους δέν ὑπάρχει περισσότερο 
δυστυχισμένη ὕπαρξη ἀπό τόν ἄνθρωπο, πού δέν πιστεύει στήν ἀνάσταση τῶν 
νεκρῶν. Γι᾽ αὐτό, γιά τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη, ὁ Ἀναστημένος Κύριος εἶναι τά 
«πάντα ἐν πᾶσιν» σ᾽ ὅλους τούς κόσμους: ὅ,τι τό Ὡραῖο, τό Καλό, τό Ἀληθινό, τό 
Προσφιλές, τό Χαρμόσυνο, τό Θεῖο, τό Σοφό, τό Αἰώνιο. Αὐτός εἶναι ὅλη ἡ 
Ἀγάπη μας, ὅλη ἡ Ἀλήθειά μας, ὅλη ἡ Χαρά μας, ὅλο τό Ἀγαθό μας, ὅλη ἡ Ζωή 
μας, ἡ Αἰωνία Ζωή σέ ὅλες τίς αἰωνιότητες καί ἀπεραντοσύνες.
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ΕΚΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ 

 Ὁ Δράμας κυρός ΠΑΥΛΟΣ: Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Δράμας κυρός 
Παῦλος (κατά κόσμον Ἀλέξανδρος Ἀποστολίδης), γεννήθηκε τό 1963 στή 
Βέροια τῆς Μακεδονίας. Μετά ἀπό τίς ἐγκύκλιες σπουδές ἀποφοίτησε ἀπό 

τήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Λαμίας. Τό 1988 ἔλαβε τό πτυχίο τῆς  Θεολογικῆς 
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τό 1995 κατέστη διπλωματοῦχος 
καί τό 2002 διδάκτωρ τῆς Θεολογίας τοῦ ἰδίου Πανεπιστη μίου. Διάκονος 
χειροτονήθηκε τό 1983 καί πρεσβύτερος τό 1988 ὑπό τοῦ μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Βεροίας κυροῦ Παύλου. Διετέλεσε ἐφημέριος στή Βέροια, 
ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Σουμελᾶ καί Α΄ ἀντιπρόεδρος τοῦ 
Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ὁμωνύμου Πανελληνίου Ἱδρύματος. Συνέγραψε 
ἄρθρα σέ περιοδικά καί ἐφημερίδες, πραγματοποίησε ὁμιλίες-διαλέξεις καί 
ἔλαβε μέρος σέ ἐκκλησιαστικές ἀποστολές στήν Ἑλλάδα, καθώς καί στό 
ἐξωτερικό. Μητροπολίτης Δράμας ἐξελέγη καί χειροτονήθηκε τόν Ὀκτώβριο 
τοῦ 2005. Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τήν 2α Μαΐου 2022. Τοποτηρητής τῆς χηρευ -
ούσης Μητροπόλεως Δράμας ὁρίστηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ξάνθης καί Περιθωρίου κ. Παντελεήμων. Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολου θία ἐτελέσθη στίς 
3 Μαΐου 2022 στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Δράμας 
καί ἡ ταφή στήν Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως (Σίψα). Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ! 

†



Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου 
Ἀμορίου κ. Νικηφόρου στόν Ἱ.Ν. Παναγίας Λαοδηγητρίας Θεσσαλονίκης.

Ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ π. Πέτρου Τζάρα ὑπό τοῦ Παναγ. Μητροπολίτου  
Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου - Πολιούχου Θεσσαλονίκης.



Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου 
Εὐμενείας κ. Εἰρηναίου στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Χριστοφόρου Πυλαίας.

Πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου Θεσσαλονίκης.



Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Παναγ. Μητροπολίτου 
Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου στό νεόδμητο Ἐνοριακό Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Γλυκερίας 

(Πυλαία - Κωνσταντινουπολίτικα).

Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου  
Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Θεράποντος 

Κάτω Τούμπας Θεσσαλονίκης.



Στιγμιότυπο ἀπό τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ π. Δωροθέου Τσαλουχίδη 
 ὑπό τοῦ Παναγ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου στόν πανηγυρίζοντα 

 Ἱ.Ν. Ἁγίου Θεράποντος Κάτω Τούμπας Θεσσαλονίκης.

Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γκούλου καί Ἀνατολικῆς Οὐγκάντας κ. Σίλβεστρος 
 (Πατρ. Ἀλεξανδρείας)  ἱερουργῶν στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος Τριανδρίας, 

 τήν Τετάρτη τῆς Μεσοπεντηκοστῆς.



Ἡ εὐλογία τῶν ἄρτων στόν πανηγυρίζοντα στρατιωτικό Ἱ.Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου  
καί Ἑλένης Γ΄ Σώματος Στρατοῦ παρουσίᾳ τοῦ Στρατηγοῦ - Διοικητοῦ  

κ. Σωτηρίου Κωστάκογλου.

Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἔμπροσθεν  
τοῦ Διοικητηρίου τοῦ Γ΄ Σώματος Στρατοῦ.



Ἐπίσκεψη τοῦ ἐξοχωτάτου κ.  Μόhammed Sbihi, Πρέσβη τοῦ Βασιλείου  
τοῦ Μαρόκου μετά τῆς συνοδείας του στόν Παναγιώτατο κ. Ἄνθιμο.

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου  
καί Ἑλένης Πλ. Ἱπποδρομίου παρουσίᾳ τοῦ Ἀρχιμ. Φωτίου Ζαρζαβατσάκη,  

Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ἱ.Μ.Θ.



Ἀναμνηστική φωτογραφία ἐπισκέψεως ἐξοχωτάτου Πρέσβη κ. Γεωργίου Τσούνη  
τῶν Η.Π.Α. στόν Παναγιώτατο κ. Ἄνθιμο.

Ἐπίσκεψη τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου  
στό Ἐπισκοπεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.



Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἀναλήψεως  
τοῦ Κυρίου Θεσσαλονίκης ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας  

κ. Σεραφείμ.

Ὁ Παναγ. Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Μακαρ. Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος καί ὁ Παναγ. Μητροπολίτης  

Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος στήν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Α.Π.Θ.



ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ 

Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς* 

Τοῦ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΝΘΙΜΟΥ 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ, εὐσεβεῖς Χριστιανοί, γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα γίνεται 
στήν Παλαιά Διαθήκη. Ἐκτός τοῦ ὅτι ἐνεφυσήθη στό πρόσωπο τοῦ Ἀδάμ καί 
μετεποίησε τό χῶμα σέ ζῶσα πνευματική ὕπαρξη, μεγάλες προφητικές 
φυσιογνωμίες, ὑπό τήν ἔμπνευσή του, προεῖπον πλεῖστα ὅσα σχετικῶς μέ τήν 
ἔλευση τοῦ Κυρίου. Ἡ ἰδιαίτερη αὐτή ἱκανότητα τῶν Προφητῶν ἦταν 
πράγματι ἔργο τοῦ φωτισμοῦ καί τῆς ἐπιπνοίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διότι 
«οὐ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη ποτέ προφητεία, ἀλλ’ ὑπό Πνεύματος Ἁγίου 
φερόμενοι ἐλάλησαν ἅγιοι Θεοῦ ἄνθρωποι» (Β΄ Πέτρ. 1,21). 

Ἡ δωρεά ὅμως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ ὅλη τήν πληρότητα τοῦ πλούτου 
τῶν χαρισμάτων του ἀποκαλύπτεται στήν νέα ἐποχή τῆς χάριτος. Ἡ δωρεά 
αὐτή εἶναι μία ἀπό τίς μεγαλύτερες ἐπαγγελίες τῆς Καινῆς Διαθήκης. Στή 
σημερινή εὐαγγελική περικοπή (Ἰωάν. 7,37-52˙ 8,12) ὁ Κύριος Ἰησοῦς 
βεβαιώνει, ὅτι ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς ἐκείνου πού πιστεύει εἰς αὐτόν, 
σύμφωνα πρός τούς λόγους τῆς Γραφῆς, θά τρέξουν ποταμοί ἀπό νερό, γιά 
νά ποτίζεται ὄχι μόνον ὁ ἴδιος, ἀλλά καί οἱ ἄλλοι πού ἐπικοινωνοῦν μαζύ του. 
Τούς λόγους δέ αὐτούς εἶπε ὁ Κύριος γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα, τό ὁποῖο 
ἐπρόκειτο μετά τήν Ἀνάληψή του στούς οὐρανούς, νά λαμβάνουν ἐκεῖνοι 
πού θά ἐπίστευαν εἰς αὐτόν. Διότι εἶχαν μέν δοθῆ προηγουμένως χαρίσματα 
προφητικά καί θαυματουργικά σέ προφῆτες καί ἄνδρες δικαίους, ἀλλά ἡ 
χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού ἀναγεννᾷ τούς ἀνθρώπους καί χαρίζει σέ 
αὐτούς τήν θεία καί μακαρία ζωή, δέν εἶχε δοθῆ σέ κανένα. Καί δέν εἶχε δοθῆ 
ἡ χάρις αὐτή τοῦ Πνεύματος, διότι ὁ Κύριος δέν εἶχε ἀκόμη δοξασθῆ διά τοῦ 
Θείου Πάθους, διά τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς Ἀναλήψεώς του. Ἔπρεπε, 
προηγουμένως νά πραγματοποιηθῇ τό ὑπερφυές μυστήριο τῆς 
ἐνανθρωπήσεως, νά περιπατήσῃ ἐπάνω στή γῆ ὁ Κύριος Ἰησοῦς ὡς Θεός 
τέλειος καί ἄνθρωπος τέλειος «ἐκτός ἁμαρτίας ὑπάρχων», νά κηρύξῃ τό 
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*Ὁμιλία στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης καί τήν ἑπομένη τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος (8-9 Ἰουνίου 2014).



εὐαγγέλιο, νά εὐεργετήσῃ παντοιοτρόπως, νά προσφέρῃ τόν ἑαυτό του 
«λύτρον ἀντί πολλῶν» (Ματθ. 20,28), νά ἀποκαταστήσῃ τόν ἄνθρωπο στήν 
οὐράνια τοῦ Θεοῦ πολιτεία, καί κατόπιν νά ἔλθῃ ὡς ἀστείρευτη πηγή 
σωτηρίων ναμάτων τό Πανάγιο Πνεῦμα καί νά μαρτυρήσῃ περί αὐτοῦ˙ 
«ὅταν δέ ἔλθῃ ὁ Παράκλητος, ὅν ἐγώ πέμψω ὑμῖν παρά τοῦ Πατρός, τό 
Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὅ παρά τοῦ Πατρός ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει 
περί ἐμοῦ» (Ἰωάν. 15,26). 

Στό Ὑπερῶο 

Η ΜΕΓΑΛΗ ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου δέν ἐβράδυνε νά ἐκπληρωθῇ. Ἦταν ἡ 
μεγάλη ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου δέν εἶχαν ἀκόμη 
συνέλθει ἀπό τήν δοκιμασία τῆς ἀπουσίας του. Συγκεντρωμένοι καί 
σιωπηλοί κάθονται στό ὑπερῷο. Ὑπάρχει πάντως μέσα στό βάθος τῆς ψυχῆς 
τους κάποια κρυφή προσδοκία, κάποια ἀναμονή, κάποια εὐχάριστη ἐλπίδα. 
Οὐδείς ὅμως ὁμιλεῖ. Ἔμψυχα ἀδειανά δοχεῖα οἱ καρδιές τους ἀναμένουν τήν 
ὥρα πού θα πληρωθοῦν ἀπό τήν οὐράνια βροχή τῆς θείας σοφίας καί ἀγάπης. 
Χέρσοι τόποι πού θά πέσῃ στά βάθη τους ζωογόνος βροχή, γιά νά φυτρώσῃ 
ὁ σπόρος καί νά πρασινίσῃ κάθε σπιθαμή καί νά σχηματίσῃ ὡραίους 
χλοερούς κυματισμούς ἀπό τήν ἴδια δροσοβόλο αὔρα, μέχρις ὅτου γίνῃ 
καρπός ὥριμος και μεστός, ἕτοιμος νά τροφοδοτήσῃ τόν οὐρανό. Ψυχές 
ἀποστολικές, νέοι καί ἡλικιωμένοι ἄνθρωποι σέ ὥρα ἀναμονῆς˙ ὁ νεανικός 
παλμός καί ἡ ὥριμη σωφροσύνη ἀδρανοῦν ἀκόμη. Ὦ ὧρες γλυκειᾶς 
προσμονῆς καί θείου μεγαλείου. Φόβος καί σιωπή. Ἄπνοια καί περισυλλογή. 
«Καί ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καί 
ἐπλήρωσεν ὅλον τόν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι» (Πράξ. 2,2). 

Οὐράνιος, ἀκατάληπτος καί ἀπροσμέτρητος καταιγισμός θείου πυρός. 
Στιγμές αἰώνιες καί μοναδικές στήν ἱστορία τοῦ κόσμου. Πυρωμένες φλόγες 
σέ σχῆμα ἀνθρωπίνων γλωσσῶν προδιαγράφουν τήν πνευματική πορεία τοῦ 
κόσμου, διαμοιράζονται στούς ἔκπληκτους ἱερούς ἄνδρες καί ἀναστρέφουν 
καί μεταστρέφουν ὁλόκληρο τόν ῥυθμό τοῦ ἐσωτερικοῦ τους κόσμου. Ἡ 
ψυχή τους ὡραιοποιεῖται. Τό πνεῦμα ἀναπτερώνεται. Ἡ συνείδηση φωτίζε -
ται. Ἡ γνώση ἁπλώνεται. Ὁ θεῖος ζῆλος κορυφώνεται. Ἀνοίγεται διάπλατα ἡ 
διάνοιά τους σέ νέους κόσμους σοφίας καί γνώσεως, καί οἱ ἁλιεῖς γίνονται 
θεολόγοι σοφώτατοι. Ἀνοίγουν τό στόμα τους γιά νά ὁμιλήσουν καί ἡ 
γλῶσσα τους συνθέτει νέους φθόγγους, νέες λέξεις. Πάρθοι καί Μῆδοι καί 
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Ἐλαμῖτες καί τόσοι ἄλλοι ἤκουαν κατάπληκτοι τούς Ἀποστόλους νά ὁμιλοῦν 
τήν ἰδική τους διάλεκτο. Ἦταν τό προανάκρουσμα τῆς εὐαγγελικῆς 
ἐπαγγελίας εἰς «Πάντα τά ἔθνη» (Ματθ. 28,19). Τό μέγα καί ἀνυπέρβλητο 
θαῦμα εἶχε γίνει. Ὁ Παράκλητος, τό Πανάγιο καί Θεῖο Πνεῦμα, τό τρίτο 
πρόσωπο τῆς ἁγίας καί ὑπερυμνήτου Τριάδος εἶχε ἔλθει σύμφωνα μέ τήν 
ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου. Ἡ Ἐκκλησία εἶχε πλέον ἱδρυθῆ γιά νά συνεχίζεται δι’ 
αὐτῆς καί ἐντός αὐτῆς ἡ ἀπολύτρωση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Κεφαλή καί 
ἀκρογωνιαῖος λίθος της ὁ Χριστός, πρῶτοι λίθοι οἰκοδομῆς οἱ ἔνδοξοι 
Ἀπόστολοι. 

Στήν Ἐκκλησία 

Ο ΚΥΡΙΟΣ παρωμοίωσε τίς δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ ποταμό 
ἀστείρευτο καί ἀνεξάντλητο. Οἱ δωρεές καί ἐνισχύσεις του εἶναι οἱ ἐνεργοί 
καί ζωηρές ἀρχές τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Μετά ἀπό αὐτή τήν ἔναρξη ἡ 
εὐεργετική ἐπίδρασή τους δέν σταματᾶ. «Ἡ γάρ τοῦ Πνεύματος χάρις, 
ἐπειδάν εἰς διάνοιξιν εἰσέλθῃ καί ἱδρυθῇ, πάσης πηγῆς μᾶλλον ἀναβλύζει καί 
οὐ διαλιμπάνει, οὐδέ κενοῦται, οὐδ’ ἵσταται», λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος 
(Ὁμιλ. ΝΑ΄ εἰς τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, ΕΠΕ, τόμ. 13Α, 430, 2-5). 

Οἱ ἔνδοξοι τοῦ Κυρίου Ἀπόστολοι ἔφυγαν πλέον ἀπό τό ὑπερῷο 
συνοδευόμενοι μονίμως ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ ἁγία πνοή του δέν 
ἔπαυσε ἔκτοτε νά καλύπτῃ μέ πλουσιοπάροχη πνευματική χορηγία τό σῶμα 
τῆς Ἐκκλησίας. Σέ ὅλες τίς στιγμές τοῦ μεγαλείου καί τῆς δόξης της, τῆς 
δοκιμασίας καί τῶν ἀγώνων της, αὐτό τό Ἅγιο Πνεῦμα καθορίζει τήν στάση 
της καί συγκροτεῖ τήν διάρθρωσή της. Οἱ μεγάλοι Πατέρες, οἱ θεοκήρυκες 
διδάσκαλοι, οἱ θεῖοι ποιμένες, οἱ ἡρωϊκοί μάρτυρες, οἱ εὐσεβεῖς 
αὐτοκράτορες καί ἡγεμόνες ὑπό τοῦ Θείου Πνεύματος ἐμπνεόμενοι ἔγιναν 
ὄργανα τῆς θείας προνοίας γιά τήν ὑποστήριξη καί τήν δόξα τῆς Ἐκκλησίας. 

Αὐτό τό Πανάγιο Πνεῦμα τούς «ἱερέας τελειοῖ», τούς χαρίζει δηλαδή τό 
τῆς ἱερατείας χάρισμα γιά νά τελοῦν τά θεῖα καί φρικτά μυστήρια. Αὐτό ἐκ 
τῆς κολυμβήθρας ἀναγεννᾷ πνευματικῶς τόν βαπτιζόμενο καί τόν ἐγγράφει 
στήν Ἐκκλησία. Αὐτό θεμελιώνει τίς νέες οἰκογένειες, αὐτό μεταβάλλει τά 
τίμια δῶρα, τόν ἄρτο καί οἶνο σέ Σῶμα καί Αἷμα Κυρίου κατά τήν ὥρα τοῦ 
ὑπερφυοῦς μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ὁ ἱερεύς προσεύχεται 
μυστικῶς˙ «… παρακαλοῦμέν σε καί δεόμεθα καί ἱκετεύομεν. Κατάπεμψον 
τό Πνεῦμα σου τό Ἅγιον ἐφ’ ἡμᾶς καί ἐπί τά προκείμενα δῶρα ταῦτα». 
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Μυστικός, ὑπερκόσμιος ψιθυρισμός ἐπικοινωνίας τοῦ ἀνθρωπίνου καί τοῦ 

θείου. Τό Πνεῦμα πτερυγίζει ὑπέρ τήν Ἁγία Τράπεζα καί ἐπισφραγίζει τό 

μυστήριο. Ὤ ἀγαθότης καί πανσοφία τοῦ Δημιουργοῦ! Ἀπό τήν γενέθλια 

ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας τό Ἅγιον Πνεῦμα διά τῶν μυστηρίων, διά τῶν 

οἰκουμενικῶν συνόδων, διά τοῦ θείου κηρύγματος κατευθύνει ἀσφαλῶς καί 

σταθερῶς τό σκάφος τῆς Ἐκκλησίας στόν οὐράνιο προορισμό του. 

Στή ζωή τοῦ Χριστιανοῦ 

Ο ΑΥΤΟΣ πλοῦτος χαρισμάτων καί δωρεῶν χορηγεῖται ὑπό τοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος σέ κάθε Χριστιανό. Ἐμψυχώνει καί ἐνθαῤῥύνει τούς 

Χριστιανούς στόν δρόμο τῆς ζωῆς τους «ὅλον ἑκάστῳ παρόν καί ὅλον 

ἁπανταχοῦ ὄν» γράφει ὁ Μ. Βασίλειος (Περί ἁγίου Πνεύματος, ΕΠΕ, τόμ. 

10ος, 338,3). Ἡ μετά συντριβῆς μετάνοια καί ἀναζήτηση μιᾶς νέας ζωῆς κατά 

Χριστόν, ἔργο δικό του εἶναι. Αὐτό φωτίζει τόν νοῦ καί ἀποκαλύπτει στή 

συνείδηση τούς ἐνόχους κρυφούς λογισμούς καί καθορίζει τήν νέα φωτεινή 

πορεία τῆς ψυχῆς. Αὐτό ἰσχυροποιεῖ τήν θέληση καί καλλιεργεῖ τά 

χαρίσματα καί προπαρασκευάζει τήν σωτηρία. Καί στίς ὧρες τῶν 

πολυπλόκων προβλημάτων τῆς ζωῆς λύει τούς γορδίους δεσμούς τους καί 

χαρίζει τήν εἰρήνη. Αὐτό μᾶς θωπεύει καί στενάζει μαζύ μας κατά τίς ὧρες 

τῶν δοκιμασιῶν καί τῶν ἠθικῶν ἀδυναμιῶν μας· «τό Πνεῦμα συναντιλαμβά -

νεται ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν … καί ὑπερτυγχάνει ὑπέρ ἡμῶν στεναγμοῖς 

ἀλαλήτοις» (Ῥωμ. 8,26). Καί ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος ὁλοκληρώνει τήν 

εἰκόνα τῆς πνευματικῆς καρποφορίας τοῦ Χριστιανοῦ, πού ζῇ ὑπό τήν 

ἐπίδραση τοῦ Πνεύματος˙ «ὁ καρπός τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, 

εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια» 

(Γαλ. 5,22-23). 

Ἀδελφοί μου, 

Σήμερα εἶναι ἡ μεγάλη γενέθλιος ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἑπομένως 

καί τά ἰδικά μας πνευματικά γενέθλια. Τρεῖς εὐλαβεῖς γονυκλισίες ἱερέων καί 

λαοῦ ἐκδηλώνουν τήν εὐγνωμοσύνη μας καί τήν ἀφοσίωσή μας στό τρίτο 

πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἄς κλίνῃ ἡ ψυχή μας ταπεινά σέ ὅλη τήν 

διάρκεια τῆς ζωῆς μας ἐνώπιον τοῦ μεγαλείου τῆς τρισηλίου Θεότητος, γιά 

νά καθίσταται εὐρυχωρότατο μυροδοχεῖο τῆς Θείας Χάριτος τοῦ Παναγίου 

Πνεύματος. Ἀμήν.
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Ἡ νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 

 
Τοῦ ΑΡΧΙΜ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ, 

Προϊσταμένου Ἱ.Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας 

 
Μέ ἀφορμή μιά συζήτηση πού εἶχα μέ ἐκλεκτούς ἀδελφούς γιά ἕνα ἀπό 

τά θέματα, τά ὁποῖα συμπεριελήφθησαν στήν «ἀτζέντα» τῆς Ἁγίας καί 
Μεγάλης Συνόδου πού πραγματοποιήθηκε στήν Κρήτη (Ἰούνιος 2016), τό 
περί νηστείας, σκέφτηκα καί τόλμησα νά γράψω λίγες γραμμές γιά τήν 
νηστεία τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων τοῦ Χριστοῦ Μαθητῶν καί Ἀποστόλων. 

Ἄν καί ἐκ τῶν προτέρων, σημειώνω, ὅτι δέν θά ἀναφερθῶ σέ κάτι 
καινούργιο ἀπό τά «παραδοθέντα» τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας˙ ἁπλά καλό 
εἶναι νά ἐπαναφέρουμε στό νοῦ μας καί κατ’ ἐπέκταση, στόν λόγο μας καί 
στούς διαλόγους μας, τήν παράδοση, προφορική καί γραπτή, τῶν Ἁγίων 
Πατέρων καί τῆς ζωῆς τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. 

Στήν σελίδα 94 τοῦ Πηδαλίου (Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου), στό 
τέλος, σχεδόν, τῆς ὑποσημείωσης (2) τοῦ ΞΘ΄ κανόνος, ἀναφέρει ὅτι: «… αἱ 
νηστεῖαι αὗται, ἀγκαλά (ἐννοεῖ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καί τοῦ δεκαπεντα -
γούστου) καί ὑπό τῶν Ἀποστόλων δέν εἶναι διορισμέναι, ὅμως χρέος ἔχομεν 
νά φυλάττωμεν καί τάς τῶν Πατέρων παραδόσεις διά τήν μακράν συνήθειαν, 
τήν ἀντί νόμου κρατοῦσαν, κατά τούς ἱερούς καί πολιτικούς νόμους…». 

Ἔτσι λοιπόν ξεκαθαρίζει τό θέμα ὅτι ἡ πιστή τήρηση αὐτῆς τῆς 
ὀλιγοήμερης ἤ πολυήμερης νηστείας εἶναι ἐπιβεβλημένη. Στήν ἴδια 
ὑποσημείωση ὁ Μέγας Βασίλειος προτρέπει, ὅτι: «καί εἰς ἐκεῖνα ὁπού δέν 
εἶναι ὑπό τῆς Γραφῆς ὡρισμένα, πρέπει νά παρακινοῦμεν τόν καθ’ ἕνα πρός 
τό καλλίτερον καί ψυχωφελέστερον».  

Βεβαίως πολλές φορές τίθεται τό ἐρώτημα –ἀπό κληρικούς καί λαϊκούς– 
γιά τό «ἄνοιγμα» τῶν ἡμερῶν τῆς συγκεκριμένης νηστείας, βάση τῆς ὁποίας 
εἶναι ἡ Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, ἡ ὁποία ἐξαρτᾶται ἀπό τήν Κυριακή τοῦ 
Ἁγίου Πάσχα. Π.χ. τήν χρονιά 2016 ἡ νηστεία αὐτή εἶχε διάρκεια δύο 
ἡμερῶν. 

Ἐρευνώντας ὅμως ἐνδελεχῶς καί μέ προσοχή καί προσευχή τήν 
παράδοση, τούς κανόνες, κυρίως δέ τήν σκέψη τῶν παραδεδομένων τῆς 
Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μας, ἀνακαλύπτεις ὅτι 
ἡ νηστεία πού ἀρχίζει μετά τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, ἔχει θέση 
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ἐπαναπροσδιορισμοῦ καί ἐπαναπροσανατολισμοῦ ἀπό τήν «χαλαρή» 
ἑβδομάδα πού προηγήθηκε (τῆς Πεντηκοστῆς). 

Στή σελίδα 93 τοῦ Πηδαλίου (Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου), στή 
δεύτερη παράγραφο τῆς δεύτερης ὑποσήμειωσης, ἀναφέρει ὁ ἑρμηνευτής: 
«…Τήν τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καλουμένων, γινομένην ὄχι διά τούς ἁγίους 
Ἀποστόλους, καθώς τινές λέγουσιν, ὄχι διά τήν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
κάθοδον, ἀλλά προηγουμένως μέν καί κυρίως διά τήν προλαβοῦσαν 
ἑπταήμερον ἄνεσιν …». 

Ἔτσι λοιπόν γίνεται ἄμεσα κατανητό, ὅτι καί ἡ νηστεία αὐτή εἶναι μιά 
πνευματική εὐκαιρία τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας νά ἀσκηθοῦν καί πάλι μέ 
βάση τήν προτροπή τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ: «τούτῳ τό γένος (τοῦ 
διαβόλου) οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μή ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ. Ἄλλωστε οἱ θεῖοι 
Ἀπόστολοι ἐνήστευσαν καί οὕτως ἐπέμποντο εἰς τό κήρυγμα. Τότε γάρ 
(Πράξ. ιγ΄ 3) νηστεύσαντες καί προσευξάμενοι καί ἐπιθέντες τάς χεῖρας 
αὐτοῖς, ἀπέλυσαν, ὡς λέγει ἡ ὀρθόδοξος ὁμολογία» (σελ. 109).  

Μιμούμενοι καί ἐμεῖς τό παράδειγμά της καί ἀφοῦ «χαλαρώσαμε», κάνουμε 
πάλι ἐπανεκκίνηση τῆς πνευματικῆς μας πορείας. Προφανῶς ἡ ἑβδομάδα αὐτή 
πού διαδέχεται «τήν τῆς Πεντηκοστῆς», ἐπιμηκύνθηκε μέχρι τήν κυριώνυμη 
ἡμέρα τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου τῶν Πρωτοκορυφαίων. 

Ἕνα ἄλλο ἐπίσης στοιχεῖο πού συνάδει ὑπέρ αὐτῆς τῆς νηστείας, εἶναι ἡ 
ἀναφορά τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου στόν λόγο του (Περί τῶν διαβαλλόντων 
τήν ἐν τῷ διωγμῷ φυγήν) λέγων: «Τῇ ἑβδομάδι μετά τήν ἁγίαν Πεντηκοστήν 
ὁ λαός νηστεύσας, ἐξῆλθε περί τό κοιμητήριον εὔξασθαι». 

Ἐπίσης ὁ ΙΘ΄ κανόνας τοῦ ἁγίου Νικηφόρου τοῦ Ὁμολογητοῦ ἀναφέρεται 
στήν νηστεία «τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων…». 

Σέ κάθε περίπτωση ὅμως καί ἀνεξάρτητα ἀπό τό τί λέγεται ἤ συζητῆται 
στήν σύγχονη χριστιανική Ἐκκλησία, ἡ νηστεία αὐτή ὑπάρχει καί γίνεται. 
Ἀνήκει βέβαια στήν κατηγορία τῶν «ἐλαφρῶν νηστειῶν», ὅπως καί τῆς 
τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων, δηλαδή καταλύεται λάδι, κρασί καί 
ψάρι ἐκτός Τετάρτης καί Παρασκευῆς καθώς καί τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς 
28 Ἰουνίου. Μέσα ἀπό τέτοιους προβληματισμούς πού ὑπάρχουν ἐντός τῶν 
μελῶν τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν κατάργηση, τήν διατήρηση ἤ τήν μείωση, 
ἀκόμα καί τήν σταθερότητα αὐτῆς τῆς νηστείας, νομίζουμε, ὅτι τό πρῶτο 
θέμα πού θά πρέπει νά μᾶς ἀπασχολεῖ εἶναι νά εἴμαστε εἰλικρινεῖς στό γιατί 
θέλουμε αὐτό νά ἀλλάξει. 
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Ἄλλωστε ὁ Ἅγιος Ἰσίδωρος συμβουλεύει: «οὐδέν ἡ νηστεία βρωμάτων 
ὀνίνησι (ἔχει κέρδος-ὠφέλεια) τάς μή πάσαις νηστεύοντες αἰσθήσεσιν ὁ γάρ 
ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται». Αὐτός ὁ ὁποῖος δέν θέλει νά τηρήσει 
αὐτή τήν ἐκ παραδόσεως –ὡς πρός τό ἕνα τμῆμα της– νηστεία τῆς Ἁγίας μας 
Ἐκκλησίας εἶναι ἐλεύθερος, δέν τόν ἀναγκάζει κάποιος.  

Φυσικά δέν ὑπάρχει λόγος νά μπεῖ σέ τέτοια διαδικασία κάποιος ἀσθενής˙ 
ἐκεῖ ἄλλωστε ἰσχύουν ἄλλοι κανόνες, οἱ ὁποῖοι ἐμποδίζουν τήν νηστεία. Τό 
Πνεῦμα τόσο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅσο καί τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως τῆς Ἁγίας 
μας Ἐκκλησίας εἶναι πάντοτε σταθερό στήν λύτρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τά 
πάθη καί τήν ἀνύψωσή του ἀπό τήν γῆ στόν οὐρανό στήν σωτηρία του. Αὐτή 
ἡ «ἐργασία» ἀνήκει στόν Θεό. Σ’ ἐμᾶς ἔχει παραχωρηθεῖ νά ἐργαζόμαστε 
σταθερά γιά τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ καί τήν πιστή ἐφαρμογή 
τους. 

Ἡ νηστεία εἶναι ἐντολή Του. Τά ὠφέλη της τά παρουσιάζουν ὅλοι ἐκεῖνοι 
πού ἔγιναν μέ τήν ἐλεύθερη συγκατάθεση τους «ΔΟΥΛΟΙ» Του. 

Ἄλλωστε εἶναι ἀμέτρητα τά παραδείγματα «νηστευόντων» μέσα στήν 
Παλαιά Διαθήκη, διά τῶν ὁποίων φαίνεται ξεκάθερα ἡ «ἀνάπαυσι» τοῦ Θεοῦ 
στόν «νηστεύοντα». 

Μέ αὐτές τίς λίγες σκέψεις, χωρίς νά ἐπεκταθοῦμε γενικότερα στό θέμα 
τῆς νηστείας, – διότι ὑπάρχουν ἀμέτρητα κείμενα – θά θέλαμε νά γνωρίζουν 
οἱ πιστοί, τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ἡ νηστεία πού ξεκινάει τήν Δευτέρα 
μετά τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων εἶνα ζῶσα καί θεσμοθετημένη ἀπό τήν 
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Τώρα ἄν ἡ Ἐκκλησία στό μέλλον κρίνει μέσα 
ἀπό τήν «ἐν ἁγίῳ Πνεύματι» συνοδικότητά της κάτι ἄλλο ἀπό αὐτό πού 
ἰσχύει, αὐτό εἶναι θέμα πού δέν μπορεῖ νά ἐκφέρει κανείς ἀπολύτως 
προσωπική κρίση, καί ἀνήκει σέ Ἐκείνη. 

Οἱ τῶν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι, καὶ τῆς οἰκουμένης  
διδάσκαλοι, τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων πρεσβεύσατε, εἰρήνην 

 τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

Ἀπολυτίκιον Ἁγίων Ἀποστόλων, Ἦχος δ´.



ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Ο ΑΓΙΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ 

 

Τοῦ Πρωτοπρ. Νικολάου Χαμαμτζόγλου 

20 Μαΐου 325 μ.Χ. Οἱ Ἐπίσκοποι τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Χριστιανῶν συγκεντρώνονται 
σέ μία μεγάλη αἴθουσα τῶν Αὐτοκρατορικῶν ἀνακτόρων τῆς Νικαίας γιά τήν ἐπίσημη 
ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Κάθονται σέ ἕδρανα, τοποθετημένα 
κατά μῆκος τῶν δύο τοίχων τῆς αἴθουσας. Ἐπικρατεῖ σιωπή γεμάτη προσδοκίες. Ἀρχίζουν 
νά εἰσέρχονται καί νά λαμβάνουν τίς θέσεις τους οἱ ἀνώτεροι ἀξιωματοῦχοι τοῦ 
αὐτοκράτορα. Καί φθάνει ἡ μεγάλη στιγμή. Μέ ἕνα σύνθημα, ὅλοι σηκώνονται ὄρθιοι καί 
εἰσέρχεται ὁ Αὐτοκράτωρ, φορώντας τήν αὐτοκρατορική πορφύρα, κεντημένη μέ χρυσάφι 
καί πολύτιμους λίθους, ἀλλά χωρίς νά τόν συνοδεύουν οἱ τακτικοί σωματοφύλακες, παρά 
μόνο ἐλάχιστα μέλη τοῦ Συμβουλίου του. Μέ ταπεινότητα καί δισταγμό, κατακόκκινος καί 
μέ τά μάτια χαμηλωμένα, ὁ Αὐτοκράτωρ προχωρεῖ ὡς τό μικρό χρυσοποίκιλτο θρόνο πού 
εἶχε τοποθετηθεῖ γι’ αὐτόν στό μέσο τῆς αἴθουσας. Καί ἐκεῖ ὁ Imperator Ceasar Clavdius 
Valerius Constantinus Augustus, ὁ Pontifex Maximus, ὁ Παντοδύναμος Ἡγεμών, ἀρνεῖται 
νά καθίσει πρίν τοῦ τό ἐπιτρέψουν οἱ Ἐπίσκοποι! Τό νά προσπαθήσει κανείς νά σκιαγρα-
φήσει τήν προσωπικότητα καί νά ὑποστηρίξει τήν ἁγιότητα τοῦ Μ. Κωνσταντίνου εἶναι 
ἐγχείρημα τολμηρό καί γιά τίς ἀνθρώπινες δυνάμεις ριψοκίνδυνο. Ὅμως εἶναι καί χρέος 
ὀφειλετικό καί ἀπόδοση τιμῆς γιά ἕναν ἅγιο πού σύμφωνα μέ τόν Κ. Παπαρηγόπουλο 
εἶναι αὐτός πού, μετά τούς Ἀποστόλους, ἔπραξε τά μέγιστα γιά τήν ἑδραίωση τῆς Πίστης.  

Στήν ὑπερτριακονταετή αὐτοκρατορία του, εἶναι ἀναρίθμητες οἱ δυσκολίες πού συνά-
ντησε, οἱ ἔριδες πού κλήθηκε νά ἀντιμετωπίσει, τά κρίσιμα γεγονότα γιά νά διαχειριστεῖ, 
οἱ στρατιωτικές ἐπιχειρήσεις, οἱ οἰκογενειακές ὑποθέσεις, οἱ ἐκκλησιαστικές καί θρησκευ-
τικές ἀναταράξεις. Μέσα ἀπ’ ὅλα τά γεγονότα αὐτά ἀποκαλύπτεται μιά συγκλονιστική 
προσωπικότητα, ἕνας μεγάλος ἡγέτης, ἕνας αὐτοκράτορας πού ἔταμε τήν ἱστορία, πού 
ἦταν πραγματικά Μέγας! 

Ἄς τολμήσουμε νά προσεγγίσουμε τήν προσωπικότητα τοῦ Μ. Κωνσταντίνου μέσα 
ἀπό διάφορες φάσεις, καταστάσεις καί περιστάσεις τῆς ζωῆς του. 

Σέ σχέση μέ τά θρησκευτικά θέματα, ὁ Μ. Κωνσταντῖνος θεωροῦσε τήν ἔριδα περιττή 
καί ἀνευλαβή. Εἶχε βαθιά ριζωμένη τήν πεποίθηση ὅτι ὁποιαδήποτε διχοστασία στήν 
Ἐκκλησία ἦταν προσβολή κατά τοῦ Ὑψίστου Θεοῦ, πού μποροῦσε νά ἐπισύρει τήν ὀργή 
Του πάνω στήν αὐτοκρατορία καί πάνω στόν ἑαυτό του, γιατί σέ αὐτόν εἶχε ἀνατεθεῖ ἡ 
φροντίδα τῆς Αὐτοκρατορίας. 

Στό σύντομο λόγο του στήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου θρή-
νησε γιά τίς ἀδελφοκτόνες ἔριδες μέσα στήν Ἐκκλησία, τίς ὁποῖες θεωροῦσε μεγαλύτερη 
καταστροφή ἀπό τόν πόλεμο ἤ τίς ἐπιδρομές καί παρότρυνε τούς συνηθροισμένους 
ἐπισκόπους νά κατακτήσουν τήν εὔνοια τοῦ Θεοῦ καί νά κερδίσουν τήν εὐγνωμοσύνη τοῦ 
Αὐτοκράτορα, ἐξομαλύνοντας κάθε διχόνοια καί ἐπιτυγχά νοντας τήν Ἑνότητα. Σέ διάτα-
γμα πού ἐξέδωσε λίγο μετά τή Σύνοδο, τά σχίσματα χαρακτηρίζονται «ἐχθροί τῆς 
ἀληθείας, πολέμιοι τῆς ζωῆς καί σύμβουλοι καταστρο φῆς» καί κατηγοροῦνται ὅτι διασπεί-
ρουν μέ τίς φαρμακερές δοξασίες τους, τήν ἀσθένεια τῆς ψυχῆς καί τόν αἰώνιο θάνατο. 
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Μετά τό πέρας τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου, προσκάλεσε τούς Πατέρες πού συμμετεῖχαν, 
στήν Κωνσταντινούπολη. Ἔτσι, τοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσει προσωπικά μέ 
ὅλους τούς Ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας. Τούς παρέθεσε ἐπίσημο γεῦμα καί τούς πρόσφερε 
ἀναμνηστικά δῶρα. Μέ ἕνα προσωπικό τρόπο, τίμησε ἰδιαίτερα τούς ὁμολογητές 
Ἐπισκόπους, ἀσπαζόμενος τά ἴχνη τοῦ Μαρτυρίου τους, καθιερώνοντας μέ τόν τρόπο 
αὐτό τήν τιμητική προσκύνηση τῶν εἰκονιζομένων Ἁγίων. Στή συνάντηση αὐτή, τοῦ 
ὑπεβλήθησαν καί μερικές γραπτές καταγγελίες κατά ὁρισμένων Ἐπισκόπων. Τίς ἀναφορές 
αὐτές, ὁ Βασιλεύς, οὔτε κἄν τίς διάβασε οὔτε διέταξε ἀνακρίσεις, ἀλλά μπροστά σέ ὅλους 
τούς Ἐπισκόπους τίς ἔκαψε λέγοντας: «Ἐάν καί μέ τά μάτια μου ἀκόμη ἔβλεπα κάποιον 
Ἀρχιερέα νά ἁμαρτάνει, θά τόν σκέπαζα ὁπωσδήποτε μέ τόν αὐτοκρατορικό μου μανδύα»! 

Ἀξίζει νά ἀναφερθοῦμε ἐπίσης στόν προσευχόμενο καί θεολογοῦντα Αὐτοκράτορα. Σέ 
μιά ἀπό τίς προσευχές του ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος φέρεται νά ἀπευθύνεται πρός τόν Θεό 
ὡς ἑξῆς: «Ἐσένα, λοιπόν, τόν μέγιστο Θεό παρακαλῶ, νά εἶσαι πρᾶος καί εὐμενής πρός 
τούς ἀνατολικούς λαούς σου, οἱ ὁποῖοι ἔχουν συντριβεῖ ἀπό μακροχρόνια συμφορά... Ὅλα 
αὐτά τά ζητῶ, ὄχι χωρίς λόγο, Ἅγιε Θεέ, γιατί μέ τίς ὁδηγίες σου σχεδίασα καί πραγματο-
ποίησα σωτηριώδη πράγματα καί, προβάλλοντας παντοῦ τήν σφραγῖδα σου, κατηύθυνα 
καλλίνικο στρατό... Γι’ αὐτό σέ σένα ἀφιέρωσα τήν ψυχή μου, μέ ἁγνό ἔρωτα καί σεβα-
σμό. Τό μέν γάρ, ὄνομά σου, γνησίως ἀγαπῶ, τήν δέ δύναμίν Σου, εὐλαβοῦμαι...». 

Στίς προσευχές τοῦ Μ. Κωνσταντίνου ἀποκαλύπτεται ἡ θεολογοῦσα καρδία του. 
Ἀποδέχεται τήν ἐνσάρκωση τοῦ Κυρίου ὡς τό μεγαλύτερο δῶρο τοῦ Θεοῦ πρός τόν 
ἄνθρωπο, ἀφοῦ αὐτή κατέτεινε πρός ἕνα καί μόνο σκοπό, τήν ἐξάλειψη δηλαδή τῆς ἀδικίας 
καί τή Σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος, βιώνοντας τή Διδασκαλία τοῦ Κυρίου, γίνεται 
Θεός κατά χάρη καί αὐτό ἀκριβῶς ἐννοεῖ ὁ Μ. Κωνσταντῖνος, ὅταν παραδίδει ὅτι ὁ Θεός 
«ἐξομοιώνει μέ τόν ἑαυτό Του τούς ἄξιους τῆς διδασκαλίας Του». Ἔχει ἀλήθεια πρωτοτυπία 
καί ὀμορφιά ὁ λόγος του, ὅταν, ἀναφερόμενος στόν Κύριο, γράφει ὅτι, «ἀφοῦ παρέδωσε 
στόν κόσμο τά ἀγλαΐσματα τῆς σεμνότητας καί τῆς σωφροσύνης, ἀναλήφθηκε στήν Πα-
τρική Ἑστία καί ἵδρυσε στή Γῆ ἕνα Ἱερό Ναό ἀρετῆς, αἰώνιο καί ἄφθαρτο, τήν Ἐκκλησία!». 

Στό ἄλλο κείμενο, προβαίνει σέ σημαντικότατες ἐξομολογητικές διαβεβαιώσεις. 
Ἀποκαλύπτει πώς ἄρχισε νά ὑμνεῖ τόν Θεό, ἀπό τότε, πού μετανόησε, καί λυπᾶται, γιατί 
δέν γνώρισε τήν διδασκαλία τοῦ Κυρίου ἀπό τά παιδικά του χρόνια. Ἡ σύνθεση τοῦ λόγου 
του εἶναι χαρακτηριστική: «Ἐπειδή νομίζω πώς ἔργο ἀγαθοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά ὑμνεῖ τόν 
Σωτῆρα, ἀπομακρύνω ὅλα ὅσα, κατά τρόπο παράλογο, ἐπέφερε ἡ κακή κατάσταση τῆς τύ-
χης, ἀφοῦ αὐτά εἶναι συμπτώματα ἄγνοιας, θεωρῶ δέ τήν μετάνοια σάν τήν πιό μεγάλη 
σωτηρία! Θά εὐχόμουν νά μοῦ εἶχε δωρηθεῖ αὐτή ἡ ἀποκάλυψη, ἀπό παλιά, ἀφοῦ εἶναι 
γνωστό πώς εἶναι εὐτυχισμένος αὐτός, πού καταρτίστηκε, ἀπό τή νεότητά του, στή γνώση 
τῶν Θείων Κανόνων καί ἔχει κατευφρανθεῖ στό κάλλος τῆς Ἀρετῆς!». 

Μέσα στό παλάτι εἶχε ξεχωρίσει ἕναν ἱερό τόπο, πού διαμόρφωσε σέ ναό. Ἐκεῖ 
ἀπομονωνόταν πολλές ὧρες τήν ἡμέρα καί προσευχόταν. Κάθε ἡμέρα συγκέντρωνε ὅλους 
τούς αὐλικούς, τούς συγγενεῖς καί τούς φίλους τοῦ παλατιοῦ καί μελετοῦσαν ὄρθιοι 
ἀποσπάσματα ἀπό τήν Καινή καί ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη. 

Ὁ Κωνσταντῖνος ἦταν ὄντως Μέγας καί ὡς ἡγεμών. Ἔλεγε, ἀπευθυνόμενος σέ διοικη-
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τές τῶν κατά τόπους ἐπαρχιῶν: «...Σ᾽ ἐμένα ἐμπιστεύτηκε ὁ Ὕψιστος Θεός τήν ἐπίγεια βα-
σιλεία καί ἐγώ ἀνέθεσα σ' ἐσᾶς τίς ἐπιμέρους διοικήσεις. Προσέχετε, μήν κάνετε κατά-
χρηση τῆς ἐξουσίας. Μήν ἁρπάζετε ἀπό τό φτωχό, μήν κλέβετε τόν ξένο πλοῦτο. Μήν 
ἀδικεῖτε τούς ταπεινούς. Μή συσσωρεύετε ἀγαθά γιά τόν ἑαυτό σας, στερῶντας τα ἀπό 
κάποιους ἄλλους. Θά δώσετε λόγο στό βασιλέα Χριστό, καί ἄν ἀκόμα δέ θά σᾶς 
ἀντιληφθεῖ ὁ ἐπίγειος βασιλεύς». Ἔπειτα πῆρε ἕνα δόρυ καί χάραξε στή γῆ τά μέτρα τοῦ 
ἀναστήματος ἑνός ἀνδρός καί εἶπε: «Καί ὅλο τόν πλοῦτο τοῦ κόσμου ἄν κερδίσομε, καί 
ὁλόκληρη τή γῆ ἄν ἀποκτήσομε, δέν θά πάρομε μαζί μας τίποτε περισσότερο ἀπό αὐτό τό 
τεμάχιο τῆς γῆς. Ἄν τό πάρομε καί αὐτό!». 

Μέ τήν εὐκαιρία κάποιας δεξίωσης θέτει σαφῆ ὅρια μεταξύ τῆς δικῆς του 
ἁρμοδιότητας καί αὐτῆς τῶν Ἐπισκόπων: «Ὑμεῖς μέν τῶν εἴσω τῆς Ἐκκλησίας, ἐγώ δέ 
τῶν ἐκτός ὑπό Θεοῦ καθιστάμενος Ἐπίσκοπος ἄν εἴην». Δέν τούς εἶπε πώς αὐτός εἶναι ἡ 
διοικητική κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας, οὔτε ὅτι ἔχει τήν εὐθύνη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν πρα-
γμάτων. Ἀντίθετα, ὁριοθέτησε τή δική του εὐθύνη, ὡς Νομοθετικοῦ καί Διοικητικοῦ 
Ὀργάνου, στήν ἑδραίωση τοῦ Χριστιανισμοῦ καί στήν ἐπικράτηση τῶν ἀποφάσεων τῆς Α΄ 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου. 

Πολλά ἔχουν λεχθεῖ γιά τόν χρόνο κατά τόν ὁποῖο ἔλαβε τό Βάπτισμα ὁ Μ. 
Κωνσταντῖνος. Ὅμως, ὅλη του ἡ ζωή ἦταν μιά προπαρασκευή γιά τό βάπτισμα. Εἶναι 
ἀξιοσημείωτος ὁ λόγος του πρός τούς Ἐπισκόπους πού συνεκάλεσε στά ἀνάκτορα τῆς Νι-
κομηδείας, ὅταν συναισθάνθηκε ὅτι ὁδεύει πρός τό τέλος: «Οὗτος ἦν αὐτός ὁ πάλαι μοι 
διψῶντι καί εὐχομένῳ τῆς ἐν Θεῷ τύχειν σωτηρίας, καιρός ἐλπιζόμενος, ὥρα καί ἡμᾶς 
ἀπολαῦσαι τῆς ἀθανατοποιοῦ σφραγῖδος, ὥρα τοῦ σωτηρίου σφραγίσματος μετασχεῖν» 
καί χαρακτηριστική ἡ προσευχή πού ἀνέπεμψε μόλις ἔλαβε τό βάπτισμα: «Τώρα, γνωρίζω 
ὅτι εἶμαι, πράγματι, μακάριος, τώρα, γνωρίζω ὅτι ἐδείχθην ἄξιος τῆς ἀθανάτου ζωῆς, 
τώρα, γνωρίζω ὅτι μετέσχον τοῦ θείου Φωτός». 

Ἡ ἑορτή του, τέλος, μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά ὑπενθυμίσουμε, ὅτι οἱ βίοι τῶν Ἁγίων 
τοποθετοῦνται σέ ἐπίπεδο διαφορετικό ἀπό ἐκεῖνο τῆς πολιτικῆς ἱστορίας. Ἡ τιμή τοῦ 
ἁγίου Κωνσταντίνου ἀποβλέπει στήν οἰκοδομή τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ἐσχατολογικῆς της 
διάστασης. Ἡ δόξα τῆς Αὐτοκρατορίας δέν εἶναι παρά τό σύμβολο καί ἡ προεικόνιση τῆς 
δόξας τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ Ἐκκλησία δέν ἀναγνωρίζει τούς Ἁγίους της μέ μέτρα ἀτομικῆς ἠθικῆς τελειότητας. 
Ἡ ἀτομική ἀρετή δέν συνιστᾶ ἁγιότητα, ἄν δέν ὑπηρετεῖ τή φανέρωση καί μαρτυρία τῆς 
ἀληθείας τῆς Ἐκκλησίας. Μόνο αὐτή ἡ σύνδεση τῆς ἁγιότητας μέ τήν ἀλήθεια τῆς 
Ἐκκλησίας καί ὄχι μέ τήν ἀτομική ἀρετή, μπορεῖ νά μᾶς ὁδηγήσει σέ μιά σωστή κατα-
νόηση τοῦ γεγονότος τῆς ἁγιοκατατάξεως τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ἄν στά πρόσωπα 
τῶν Ἀποστόλων εἶδε ἡ Ἐκκλησία τούς θεμελιωτές τῆς φανέρωσης-βασιλείας τοῦ Θεοῦ 
πάνω στή γῆ, στό πρόσωπο τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου εἶδε τόν ἰσαπόστολο, τόν θεμελιωτή 
τῆς ὁρατῆς καθολικότητας καί οἰκουμενικότητας τῆς Ἐκκλησίας. Καί στήν ἀναγνώρισή 
της ἀπό τήν Πολιτεία διά τοῦ Αὐτοκράτορος, εἶδε ἡ Ἐκκλησία νά παίρνει συγκεκριμένες 
ἱστορικές διαστάσεις ἡ ἀλήθεια τῆς καθολικότητας τῆς φύσεώς της: ἡ πρόσληψη τοῦ σύ-
νολου κόσμου καί ἡ μεταμόρφωσή του σέ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.



Χριστός Ανέστη! 
Ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος Μπάϊντεν 

σέ μήνυμά του θύμισε ὅτι ἡ 24η 
Ἀπριλίου 1915 ἦταν ἡ ἡμέρα κατά τήν 
ὁποία οἱ Νεότουρκοι ἄρχι σαν τή 
συστηματική Γενοκτονία τῶν Ἀρμε -
νίων τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτο κρατορίας 
καί ἀπέτισε φόρο τιμῆς στή μνήμη τῶν 
σφαγιασθέντων. Ἡ τουρκική κυβέρνη -
ση ἀντέδρασε μέ ἔντονη δυσφορία. 

Ἐπισκεπτόμενος τήν Οὐρουγουάη 
ὁ Τοῦρκος Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. 
Τσαβούσογλου ἀντέδρασε σχηματί -
ζοντας τό σῆμα τῶν Γκρίζων Λύκων 
ὅταν βρέθηκε μπροστά σέ διαμαρτυ -
ρία Ἀρμενίων. Ἄλλωστε τό κόμμα τῶν 
Γκρίζων Λύκων, μέ ἀρχηγό τόν Μπαχ -
τσελί, συγκυβερνᾶ μέ τό ΑΚΡ τοῦ 
Προέδρου Ἐρντογάν. 

Ἡ σύγχρονη Τουρκία ἀρνεῖται νά 
παραδεχθεῖ τά ἐγκλήματα τοῦ παρελ -
θόντος. Δέν παραδέχεται ὅτι ἀπό τό 
1894 μέχρι καί τό 1924 οἱ Ὀθωμανοί 
Σουλτᾶνοι, οἱ Νεότουρκοι καί οἱ 
Κεμαλικοί ἐθνικιστές ἐξόντωσαν 
ἑκατομμύρια Χριστιανῶν τῆς Ὀθω -
μανικῆς ἐπικράτειας. Ἡ Γενοκτονία 

εἰς βάρος Ἑλλήνων, Ἀρμενίων καί 
Ἀσσυρίων ἦταν μία προσχεδιασμένη 
πολιτική ἐξαλείψεως τοῦ Χριστιανικοῦ 
στοιχείου. 

Οἱ Ἰσραηλινοί συγγραφεῖς Μπέν 
Μόρρις καί Ντρόρ Ζεεβί στό βιβλίο 
τους μέ τίτλο: «Ἡ τριακονταετής 
γενοκτονία - Ὁ ἀφανισμός τῶν Χρι -
στιανικῶν μειονοτήτων τῆς Τουρκίας, 
1894-1924», καταγράφουν τρεῖς πε -
ριόδους τοῦ διωγμοῦ τῶν Χριστιανῶν: 

Τό 1894-1896 ὁ Σουλτᾶνος Ἀβδούλ 
Χαμίτ Β΄ ἐστράφη κατά τῶν Ἀρμενίων 
χωρικῶν μέ ἀπάνθρωπες διώξεις. Τό 
1914-1922 ἐξοντώνεται ὁ Ἑλληνισμός 
στή Μικρά Ἀσία, στόν Πόντο καί στήν 
Ἀνατολική Θράκη. Τόν Ἀπρίλιο 1915 
ἀρχίζει ἡ δεύτερη φάση τῆς Γενο -
κτονίας τῶν Ἀρμενίων μέ δράστη τό 
Νεοτουρκικό Κομιτάτο. Ἀπό τό 1919 
τό ἔργο ἀναλαμβάνει νά συνεχίσει ὁ 
Ἐθνικιστικός στρατός τοῦ Μουσταφᾶ 
Κεμάλ. Οἱ φόνοι Ἀρμενίων καί Ἑλλή -
νων ξεπερνοῦν τάν ἀριθμό τῶν 2,5 
ἑκατομμυρίων. 

Ἡ σφαγή τῶν Χριστιανικῶν μειο -
νοτήτων εἶχε κίνητρα ἐθνικιστικά, 

Γιατί ἡ σημερινή Τουρκία ἀρνεῖται τήν γενοκτονία  

τῶν Ἀρμενίων καί τῶν Ἑλλήνων; 

 

Τοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ, 
Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος
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θρησκευτικά καί οἰκονομικά. Τρεῖς 
διαφορετικές ἰδεολογίες, ἡ Σουλτανι -
κή Ὀθωμανική, ἡ Νεοτουρκική καί ἡ 
Ἐθνικιστική τοῦ Κεμάλ, συμφώνησαν 
στόν κοινό στόχο: Νά ἐκκαθαρισθεῖ ἡ 
τουρκική ἐπικράτεια ἀπό τούς Χριστι -
ανούς. Νά γίνει ἡ Τουρκία χώρα 
Τούρκων Μουσουλμάνων. Τά χωρά -
φια καί οἱ ἐπιχειρήσεις τῶν Ἀρμενίων 
καί Ἑλλήνων πέρασαν στά χέρια τοῦ 
τουρκικοῦ κράτους. Ἦταν μία καλά 
σχεδιασμένη ἐπιχείρηση, ἡ ὁποία 
ἐμπίπτει στά κριτήρια τῆς Γενοκτο -
νίας, ὅπως αὐτά καθορίσθηκαν ἀπό 
τόν ΟΗΕ τό 1946. 

Ἡ τουρκική ἄρνηση ἀπέναντι στή 
Γενοκτονία τῶν Χριστιανῶν τῆς 
Ἀνατολῆς καί ἡ ἀπουσία συγγνώμης 
καταδεικνύει ποιά εἶναι τά ἰδεολογικά 
πρότυπα τῶν συγχρόνων ἡγετῶν τῆς 
γειτονικῆς χώρας. Πῶς μπορεῖ νά γίνει 
ἡ ὁποιαδήποτε καλοπραίρετη συζήτη -
ση γιά ἐξεύρεση λύσεων, ὅταν ὅλες οἱ 
κυβερνήσεις ἀπό τό 1922 μέχρι σήμε -
ρα ἀρνοῦνται τήν παραμικρή συζήτη -
ση γιά τήν Γενοκτονία; 

Ἡ τουρκική στάση ἀποδεικνύει 
πόσο λανθασμένη ἦταν ἡ πρόταση 
ὁρισμένων Ἑλλήνων πολιτικῶν καί 
διανοητῶν νά ἀλλάξουμε τήν Ἱστορία 
μας γιά νά «μήν ἐνοχλεῖται ἡ Τουρκί -
α». Ἡ γείτων χῶρα εἶναι ἐκείνη πού 
πρέπει νά κάνει τολμηρά βήματα καί 
νά πεῖ τήν ἀλήθεια στίς νεώτερες 
γενιές. 

Οἱ Ἀρμένιοι ἔχουν ἐπιτύχει σέ 
σημαντικό βαθμό τή διεθνοποίηση τῆς 
Γενοκτονίας πού ὑπέστησαν. Πρέπει 
καί ἡ Ἑλλάδα νά προβεῖ στίς κατάλ -
ληλες ἐνέργειες γιά τή διεθνῆ ἀναγνώ -
ριση τῆς Γενοκτονίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ 
στή Μικρά Ἀσία, στόν Πόντο καί στήν 
Ἀνατολική Θράκη. Ἄλλωστε οἱ διωγ -
μοί τῶν Ἑλλήνων συνεχίσθηκαν καί 
μετά τό 1922, ὅπως εἴδαμε στήν Κων -
σταντινούπολη, Ἴμβρο, Τένεδο καί 
Κύπρο. 

Ἡ φιλία μέ τούς γειτονικούς λαούς 
δέν μπορεῖ νά βασισθεῖ σέ ἱστορικά 
ψεύδη. 

 

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, 29.4.2022
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