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ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ  

Ἀλλά ὅταν ἔφθασε ἡ ὀγδόη, ὅπως ἔχει λεχθεῖ, ὁ Κύριος παραλαμβάνοντας 
τόν Πέτρο καί τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη ἀνέβηκε στό ὄρος γιά νά 

προσευχηθεῖ· διότι πάντοτε, ἤ ἀπό ὅλους, καί τούς Ἀποστόλους ἀκόμη, ἀπομα -
κρυνόμενος προσευχόταν, ὅπως, ὅταν ἔθρεψε μέ πέντε ἄρτους καί δύο ψάρια 
τούς πέντε χιλιάδες ἄνδρες μαζί μέ γυναῖκες καί παιδιά, ἀμέσως τούς ἀπέλυσε 
ὅλους καί ἀνάγκασε ὅλους τούς μαθητές νά μποῦν στό πλοῖο, καί αὐτός ἀνέβηκε 
στό ὄρος γιά νά προσευχηθεῖ· ἤ παίρνοντας μαζί του λίγους, ἐκείνους πού 
ὑπερεῖχαν ἀπό τούς ἄλλους· πράγματι καί ὅταν πλησίαζε τό σωτηριῶδες πάθος, 
στούς μέν ἄλλους μαθητές λέγει, καθήσατε ἐδῶ, ἕως ὅτου προσευχηθῶ· παίρνει 
δέ μαζί του τόν Πέτρο καί τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη. Αὐτούς λοιπόν, ἀφοῦ 
παρέλαβε κι ἐδῶ μόνους, τούς ἀνεβάζει ἰδιαιτέρως σέ ὄρος ὑψηλό καί μεταμορ-
φώθηκε ἐμπρός τους, δηλαδή ἐνῶ αὐτοί ἔβλεπαν. 

Τί σημαίνει μεταμορφώθηκε; Λέγει ὁ Χρυσόστομος θεολόγος· ἄνοιξε, ὅπως 
εὐδόκησε, ὀλίγο ἀπό τή θεότητα κι ἔδειξε στούς μύστες τόν ἔνοικο Θεό. «Διότι, 
ἐνῶ προσευχόταν», ὅπως λέγει ὁ Λουκᾶς, «τό εἶδος του ἔγινε διαφορετικό», 
«ἔλαμψε σάν ἥλιος», ὅπως γράφει ὁ Ματθαῖος· εἶπε δέ «σάν ἥλιος», ὄχι γιά νά 
ἐκλάβει κανείς ὡς αἰσθητό τό φῶς ἐκεῖνο, μακριά ἀπό τή νοητική ἀβλεψία 
ἐκείνων πού δέν μποροῦν νά ἐννοήσουν τίποτε ὑψηλότερο ἀπό τά κατ᾽ αἴσθηση 
φαινόμενα, ἀλλά γιά νά γνωρίσουμε ὅτι ἐκεῖνο πού γιά τούς ζῶντας κατ᾽ 
αἴσθηση καί βλέποντας διά τῆς αἰσθήσεως εἶναι ὁ ἥλιος, τοῦτο γιά τούς ζῶντας 
κατά πνεῦμα καί βλέποντας διά τοῦ Πνεύματος εἶναι ὁ Χριστός ὡς Θεός, καί δέν 
ὑπάρχει ἀνάγκη ἄλλου φωτός γιά τούς θεοειδεῖς κατά τήν θεοπτία· διότι γιά 
τούς ἀϊδίους αὐτός εἶναι φῶς καί ὄχι ἄλλο· τί χρειάζεται δεύτερο φῶς σ᾽ 
ἐκείνους πού ἔχουν τό μέγιστο; 

Ὅταν δέ προσευχόταν ἔτσι, ἔλαμψε τό ἀπόρρητο ἐκεῖνο φῶς κι φανέρωσε 
ἀπορρήτως στούς προκρίτους τῶν μαθητῶν, ἐνῶ ἦσαν παρόντες οἱ κορυφαῖοι 
προφῆτες, γιά νά δείξει ὅτι πρόξενος τῆς μακαρίας ἐκείνης θέας εἶναι ἡ προ-
σευχή καί νά μάθουμε ὅτι διά τοῦ πλησιάσματος πρός τόν Θεό κατά τήν ἀρετή 
καί τῆς κατά τόν νοῦ ἑνώσεως πρός αὐτόν, προκαλεῖται καί ἀναφαίνεται ἐκείνη 
ἡ λαμπρότης, διδομένη σέ ὅλους καί βλεπομένη ἀπό ὅλους τούς ἀδιαλείπτως 
ὑψουμένους δι᾽ ἀκριβοῦς ἀγαθοεργίας καί εἰλικρινοῦς προσευχῆς. Διότι, λέγει, 
κάλλος ἀληθινό καί ἐρασμιώτατο, πού θεωρεῖται μόνο ἀπό τόν καθαρμένο στόν 
νοῦ, εἶναι τό σχετικό μέ τή θεία καί μακαρία φύση, μέ τίς μαρμαρυγές καί τίς 
χάριτες τοῦ ὁποίου ὅποιος τό ἀντικρύσει, μεταλαμβάνει κάτι ἀπό αὐτό, σάν νά 
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ξαναχρωματίζεται στό πρόσωπό του μέ μιά χαριτωμένη λάμψη. Γι᾽ αὐτό καί ὁ 
Μωυσῆς, ὅταν συνομιλοῦσε μέ τόν Θεό ἐδοξάσθηκε στό πρόσωπο. 

Βλέπετε ὅτι καί ὁ Μωυσῆς μεταμορφώθηκε ἀφοῦ ἀνέβηκε στό ὄρος, κι ἔτσι 
εἶδε τή δόξα τοῦ Κυρίου. Ἀλλά ὑπέστη τή μεταμόρφωση, δέν τήν ἐνήργησε, 
συμφώνως πρός τόν λέγοντα ὅτι, σ᾽ αὐτό μέ φέρει τό μέτριο φέγγος τῆς 
ἀληθείας, νά δῶ καί νά πάθω τήν λαμπρότητα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς 
Χριστός ὅμως εἶχε μόνος του τή λαμπρότητα ἐκείνη· γι᾽ αὐτό αὐτός δέν χρει-
αζόταν οὔτε προσευχή πού λαμπρύνει τό σῶμα μέ θεῖο φῶς, ἀλλά ὑπεδείκνυε 
ἀπό πού θά προσγίνει στούς ἁγίους ἡ λαμπρότης τοῦ Θεοῦ καί πῶς θά ἰδωθεῖ 
ἀπό αὐτούς· διότι θά λάμψουν καί οἱ δίκαιοι σάν ἥλιος στή βασιλεία τοῦ Πατρός 
των κι ἔτσι γινόμενοι ὁλόκληροι θεῖο φῶς, ὡς γεννήματα θείου φωτός, θά ἰδοῦν 
ἀπορρήτως τόν θεῖο ὑπερλάμποντα Χριστό, ἀπό τοῦ ὁποίου τή θεότητα προερ-
χομένη φυσικῶς ἡ δόξα φάνηκε κοινή καί στό σῶμα τους ἐπί τοῦ Θαβώρ ἐξ 
αἰτίας τοῦ ἑνιαίου τῆς ὑποστάσεως.  

Ἔτσι καί διά μέσου τοιούτου φωτός ἔλαμψε τό πρόσωπό του σάν ὁ ἥλιος. 
Ἐκεῖνοι δέ πού στήν ἐποχή μας προβάλλουν τήν ἑλληνική παιδεία καί τή σοφία 
τοῦ Κόσμου τούτου καί ἔχουν προτιμήσει νά μήν ὑπακούουν καθόλου στούς 
πνευματικούς ἄνδρες ἐπί τῶν ζητημάτων τοῦ Πνεύματος, ἀλλά καί ν᾽ 
ἀντιλέγουν, ἀκούοντας γιά φῶς τῆς μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ἐπάνω στό 
ὄρος, γιά τό φῶς πού ἐθεάθηκε ἀπό τούς ἀποστολικούς ὀφθαλμούς, κατέρχονται 
ἀμέσως στό αἰσθητό καί κτιστό φῶς· κατεβάζουν σ᾽ αὐτό ἐκεῖνο τό ἄϋλο καί 
ἀνέσπερο καί ἀΐδιο πού εἶναι ὄχι μόνο ἐπάνω ἀπό τήν αἴσθηση ἀλλά καί ἐπάνω 
ἀπό τόν νοῦ, ἐπειδή αὐτοί εὑρίσκονται κάτω καί δέν μποροῦν νά καταλάβουν τί-
ποτε ἐπάνω ἀπό τά γήινα. Καί ὅμως αὐτός πού ἔλαμψε κατά τοῦτο, ἀπέδειξε ἀπό 
πρίν ὅτι αὐτό εἶναι ἄκτιστο, ἀφοῦ τό κάλεσε βασιλεία τοῦ Θεοῦ· διότι ἡ βασι-
λεία τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι δούλη καί κτιστή, ἀλλά αὐτή μόνη ἀπό ὅλες εἶναι 
ἀνυπότακτη καί ἀήττητη, καί πέρα ἀπό κάθε χρόνο καί αἰῶνα, καί δέν εἶναι σω-
στό, λέγει, ὅτι ἔχει ἀρχίσει ἤ ὅτι φθάνεται ἀπό αἰῶνες καί χρόνους ἡ βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ. Αὐτή πιστεύομε ὅτι εἶναι ἡ κληρονομία τῶν σωζομένων. 

Ἐπειδή δέ ὁ Κύριος, ὅταν μεταμορφώθηκε, ἔλαμψε κι ἔδειξε τή δόξα καί τή 
λαμπρότητα καί τό φῶς ἐκεῖνο, καί θά ἔλθει πάλι ὅπως εἰδώθηκε ἀπό τούς μα-
θητάς στό ὄρος, ἄρα προσέλαβε καί θά ἔχει στούς αἰῶνες κάποιο φῶς πού δέν 
εἶχε προηγουμένως; Μακριά ἀπό αὐτή τή βλασφημία· διότι ὅποιος λέγει τοῦτο, 
θά δεχθεῖ τρεῖς φύσεις στόν Χριστό, τή θεία, τήν ἀνθρωπίνη καί τήν ἐκείνου τοῦ 
φωτός· ἑπομένως δέν φανέρωσε ἄλλη λαμπρότητα, ἀλλ᾽ ἐκείνην πού εἶχε 
ἀφανῶς. Εἶχε δέ κρυμμένην κάτω ἀπό τή σάρκα τή λαμπρότητα τῆς θείας φύ-
σεως. Ἑπομένως τό φῶς ἐκεῖνο εἶναι τῆς θεότητος καί εἶναι ἄκτιστο· ἐπειδή, 
κατά τούς θεολόγους, ὁ Χριστός μεταμορφώθηκε, ὄχι προσλαμβάνοντας ὅ,τι 
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δέν ἦταν οὔτε μεταβαλλόμενος σέ κάτι πού δέν ἦταν, ἀλλά φανερώνοντας στούς 
μαθητές του ὅ,τι ἦταν, ἀφοῦ τούς ἄνοιξε τά μάτια καί ἀπό τυφλούς τούς κατέ-
στησε βλέποντας. Βλέπεις ὅτι οἱ κατά φύση βλέποντες ὀφθαλμοί εἶναι τυφλοί 
πρός τό φῶς ἐκεῖνο; Ἑπομένως οὔτε ἐκεῖνο τό φῶς εἶναι αἰσθητό οὔτε οἱ βλέπο-
ντες ἔβλεπαν ἁπλῶς μέ αἰσθητικούς ὀφθαλμούς, ἀλλά μέ ὀφθαλμούς πού εἶχαν 
μετασκευασθεῖ διά τῆς δυνάμεως τοῦ θείου Πνεύματος. 

Ἐναλλάχθηκαν λοιπόν, κι ἔτσι εἶδαν τήν ἐναλλαγή, τήν ὁποία δέν ἔλαβε προ-
σφάτως τό φύραμά μας, ἀλλά ἀπό τή στιγμή τῆς προσλήψεως, ὁπότε θεώθηκε 
διά τῆς ἑνώσεως μέ τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό καί ἐκείνη πού συνέλαβε 
παρθενικῶς καί γέννησε παραδόξως ἀνεγνώρισε τόν ἀπό αὐτήν τεχθέντα ὡς 
σαρκοφόρο Θεό, καθώς καί ὁ Συμεών πού τόν πῇρε στά χέρια του ὡς βρέφος 
καί ἡ πρεσβύτις Ἄννα πού τόν συναπάντησε· διότι ἡ θεία δύναμις διακρινόταν 
ἀπό τούς ἔχοντας καθαρούς τούς ὀφθαλμούς τῆς καρδίας, σάν νά διέλαμπε 
ἀνάμεσα ἀπό γυάλινους ὑμένες. 

Γιατί δέν παίρνει ἀπό τούς ἄλλους τούς κορυφαίους καί τούς ἀνεβάζει, καί 
μάλιστα ἰδιαιτέρως μόνους αὐτούς; Ὁπωσδήποτε γιά νά ὑποδείξει κάτι μεγάλο 
καί μυστικό. Πῶς λοιπόν θά ἦταν μεγάλο καί μυστικό ἡ θέα τοῦ αἰσθητοῦ φω-
τός, τήν ὁποία εἶχαν οἱ ἴδιοι οἱ ἐπίλεκτοι πρίν ἀνεβασθοῦν καί μαζί μέ αὐτούς οἱ 
ἀπομείναντες κάτω; Καί ποιά ἀνάγκη τῆς δυνάμεως τοῦ Πνεύματος καί τῆς 
ἐνισχύσεως δι᾽ αὐτῆς ἤ τῆς ἐναλλαγῆς ὀφθαλμῶν γιά τή θέα τοῦ φωτός ἐκείνου 
θά εἶχαν αὐτοί, ἄν τοῦτο ἦταν αἰσθητό καί κτιστό; 

Πῶς δέ μπορεῖ νά εἶναι δόξα καί βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Πνεύματος τό 
αἰσθητό φῶς; Πῶς δέ σέ τέτοια δόξα καί βασιλεία θά ἔλθει ὁ Χριστός κατά τόν 
μέλλοντα αἰῶνα, ὁπότε δέν θά ὑπάρχει ἀνάγκη οὔτε ἀέρος οὔτε φωτός οὔτε τό-
που οὔτε ἄλλων παρομοίων στοιχείων, ἀλλά σύμφωνα μέ τόν ἀπόστολο ἀντί 
ὅλων θά εἶναι γιά μᾶς ὁ Θεός; Ἐάν δέ θά εἶναι ἀντί ὅλων, θά εἶναι ὁπωσδήποτε 
καί ἀντί τοῦ φωτός. Ἀπό αὐτά ἀποδεικνύεται πάλι ὅτι τό φῶς ἐκεῖνο εἶναι τῆς 
θεότητος, ἐπειδή καί ὁ θεολογικώτατος ἀπό τούς εὐαγγελιστές Ἰωάννης, δια τοῦ 
βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως δηλώνει ὅτι ἡ μέλλουσα καί μένουσα ἐκείνη πόλις 
«δέν ἔχει χρεία τοῦ ἡλίου οὔτε τῆς σελήνης, γιά νά φέγγουν σ᾽ αὐτήν· διότι τήν 
φώτισε ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ καί ὁ λύχνος της, τό ἀρνί». 

Ἄρα δέν μᾶς ὑπέδειξε στό σημεῖο αὐτό τόν Ἰησοῦ πού τώρα μεταμορφώθηκε 
θείως στό Θαβώρ, ὁ ὁποῖος ἔχει μέν ὡς λύχνο τό σῶμα, ἀντί γιά φῶς δέ ἔχει τή 
δόξα τῆς θεότητος πού φανερώθηκε ἐπάνω στό ὄρος στούς συνοδούς πού 
ἀνέβηκαν μαζί του; Ἀλλά καί γιά τούς κατοικοῦντες σ᾽ ἐκείνη τήν πόλη λέγει ὁ 
ἴδιος ὅτι «δέν θά ἔχουν ἀνάγκη φωτός τοῦ λύχνου ἀλλά φωτός τοῦ ἡλίου, διότι 
θά φωτίσει σ᾽ αὐτούς ὁ Κύριος ὁ Θεός, καί δέν θά ὑπάρχει πλέον νύκτα». Τί 
εἶναι λοιπόν τό φῶς τοῦτο, στό ὁποῖο δέν ὑπάρχει παραλλαγή οὔτε σκιώδης με-



Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δό-
ξαν σου, καθὼς ἠδύναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ 
ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι. 

Ἀπολυτίκιον ἑορτῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. 
Ἦχος βαρύς. 

τατροπή; Τί εἶναι τό ἀμετάτρεπτο καί ἀνέσπερο τοῦτο φῶς; Δέν εἶναι τῆς θεότη-
τος; 

Ἀλλά καί ὁ Μωυσῆς καί ὁ Ἠλίας, καί μάλιστα ὁ Μωυσῆς, πού ἦταν ψυχή μή 
ἐνσώματη, πώς φάνηκαν κι δοξάσθηκαν δι᾽ αἰσθητοῦ φωτός; Διότι καί αὐτοί, 
πού φάνηκαν τότε ἐνδόξως, ἔλεγαν ποιό τέλος θά εἶχε στήν Ἱερουσαλήμ. Πῶς 
δέ καί οἱ Ἀπόστολοι ἀνεγνώρισαν ἐκείνους πού δέν εἶχαν δεῖ προηγουμένως, ἄν 
ὄχι διά τῆς ἀποκαλυπτικῆς δυνάμεως τοῦ φωτός ἐκείνου; Ἀλλά, γιά νά μήν 
ταλαιπωροῦμε πολλή ὥρα τή διάνοιά σας, τά μέν ὑπόλοιπα τῶν εὐαγγελικῶν λό-
γων θά ἐπιφυλάξουμε γιά τήν ὥρα τῆς πανίερης καί θείας λειτουργίας. Πιστεύο-
ντας δέ, ὅπως διδαχθήκαμε ἀπό τούς φωτισθέντας ἀπό τόν Χριστό, πού μόνοι 
γνωρίζουν ἀκριβῶς (διότι τά μυστήριά μου, λέγει ὁ Θεός δια τοῦ προφήτου, 
εἶναι γιά μένα καί γιά τούς δικούς μου)· καλῶς λοιπόν πιστεύοντας, ὅπως διδα-
χθήκαμε, καί κατανοῶντας τό μυστήριο τῆς μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου, ἄς βα-
δίσουμε πρός τή λάμψη ἐκείνου τοῦ φωτός· καί, ἀφοῦ ἀγαπήσουμε τό κάλλος 
τῆς ἀναλλοίωτης δόξας, ἄς καθαρίσουμε τό ὄμμα τῆς διανοίας ἀπό τούς γηΐνους 
μολυσμούς, περιφρονῶντας κάθε τερπνό καί ὡραῖο, πού δέν εἶναι μόνιμο· τό 
ὁποῖο, καί ἄν ἀκόμη εἶναι γλυκύ, προξενεῖ τήν αἰώνια ὀδύνη, καί ἄν φέρει 
ὀμορφιά στό σῶμα, ἀλλά ἐνδύει τήν ψυχή μ᾽ ἐκεῖνον τόν δυσειδῆ χιτῶνα τῆς 
ἁμαρτίας, ἐξ αἰτίας τοῦ ὁποίου, ἀφοῦ δέθηκε χειροπόδαρα αὐτός πού δέν εἶχε τό 
ἔνδυμα τῆς ἄφθαρτης συνάφειας ἐξάγεται σ᾽ ἐκεῖνο τό πῦρ καί τό σκότος τό 
ἐξώτερο. 

Ἀπό αὐτό εἴθε νά λυτρωθοῦμε ὅλοι μέ τήν ἔλλαμψη κι ἐπίγνωση τοῦ ἀΰλου 
καί ἀϊδίου φωτός τῆς μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου, σέ δόξα αὐτοῦ καί τοῦ 
ἀνάρχου Πατρός του καί τοῦ ζωοποιοῦ Πνεύματος, τῶν ὁποίων μία καί ἡ αὐτή 
εἶναι ἡ λαμπρότης καί θεότης καί δόξα καί βασιλεία καί δύναμις, τώρα καί πά-
ντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. 

– ΕΥΛΟΓΙΑ –4



5– ΕΥΛΟΓΙΑ –

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ π. ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΛΑΖΑΡΗ 
 

Τοῦ Πρωτοπρ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ, 
Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ  

Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. 
 

Θά μοῦ ἐπιτρέψεις, φίλε ἀκριβέ, τώρα πού τά χώματα, πού σέμνυνες μέ τό 
διάβα σου, ἄνοιξαν καί δέχτηκαν τό ἐπίγειο σκῆνος σου, δύο λόγια νά 

καταθέσω, ἄνθη ἀπ’ τό περιβόλι τῆς δικῆς σου καρδιᾶς. Ἄνθη πού πρωτοάν-
θισαν στό μικρό χωριό μας, μά πού μοσχομύρισαν παντοῦ. 

Ἡ στρατευομένη καί ὁρατή Ἐκκλησία μας ἔχασε ἕνα διαμάντι πολύτιμο. 
Ἡ τοπική Ἐκκλησία τῆς Λευκάδας στερήθηκε ἕναν παπᾶ πού τήν δόξασε 
ἥσυχα, ὅπως τῆς πρέπει, μή προβάλλοντας ἑαυτό, μή φωνασκώντας, μή ζη-
τώντας ἤ προβάλλοντας τά ἑαυτοῦ, ἀλλά τά τῶν πιστῶν. Ταπεινό μά «πολ-
λούς Κυρίῳ πλουτίζοντας». Κυρτωμένον, σχεδόν ἄχρι γῆς, μά ἄνω θρώσκο-
ντα καί πολλούς ὁδηγώντας πρός τά ἄνω. 

Ξέρουμε ὅλοι, πολύ καλά, ὅτι στέριωνες, π. Διονύσιε, πολλούς καί μέ τήν 
παρουσία σου καί μόνο. Ἀλλά καί μέ χίλια δύο ὀρθόδοξα ἰκριώματα: τή θεία 
Λειτουργία, πού τή ζοῦσες ὡς τό πρῶτο μας ἔργο. Μέ τό κήρυγμα, τήν κα-
τήχηση, τίς πατρικές συμβουλές. Αὐτά τά λίγα, τά ξέρουν ὅλοι οἱ γνωστοί 
σου καί τά καταθέτουν. 

Ὑπάρχουν ὅμως καί τά ἄλλα, πού δέν τά διαλαλοῦσε ἡ σεμνότητά σου π. 
Διονύσιε ἤ δέν τά ἔβλεπαν οἱ ἀνυποψίαστοι. Ὑπάρχουν οἱ σπουδαῖες περγα-
μηνές σου. Ἀσυνήθιστα βαρύτιμες. Ἡ μαθητεία σου ἐπί πέντε χρόνια στήν 
μάννα Ἐκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου καί ἐπί ἕνα ἔτος στή Ριζάρειο 
ὑπῆρξε ἄριστη. Ἡ ἐπιτυχία σου κατόπιν στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπι-
στημίου Ἀθηνῶν  καί ἡ ἀποφοίτησή σου ἀπό αὐτήν ἐπίσης ἄριστη. Ἡ λα-
μπρή ἐπίδοσή σου στά ἐπί μέρους μαθήματα ὁμολογοῦνταν ἀπό ὅλους, φοι-
τητές καί καθηγητές. 

Μά π. Διονύσιε, εἶχες καί ἄλλες περγαμηνές, πού δέν τίς ξέρουν παρά λί-
γοι. Αὐτός ὅμως, πού σημειώνει αὐτές τίς γραμμές, τά ξέρει ἀπό πρῶτο χέρι: 
Μόλις ἀποφοίτησες ἀπό τή Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν, ἔχοντας δείξει, ὅσο 
φοιτοῦσες, μεγάλο ἐνδιαφέρον γιά τήν Καινή Διαθήκη, στάλθηκες, μέ τήν 
ὑψηλή προστασία τοῦ νῦν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, πού σέ 
ἀγαποῦσε καί ἐκτιμοῦσε πολύ, μέ ὑποτροφία γιά ἀνώτερες Μεταπτυχιακές 
Σπουδές ἀρχικά στό Erlagen τής Γερμανίας, κοντά σέ ὀνομαστούς καθηγη-
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τές. Καί ἐκεῖ οἱ ἐπιδόσεις σου ἦταν ἄριστες.  Ὅμως, μιά ἀσθένειά σου τίς διέ-
κοψε ὁριστικά καί σέ ἔφερε ἀναγκαστικά πίσω στήν Ἀθήνα καί ἀκολούθως 
στήν ἀγαπημένη σου Λευκάδα, ὅπου βρῆκες ζεστή ἀγκαλιά ἀπό τόν τότε 
Μητροπολίτη κυρό Νικηφόρο καί τόν νῦν διάδοχό του, τόν κ. Θεόφιλο. Μιά 
ἀσθένεια, πού στέρησε σίγουρα τήν Καινή Διαθήκη ἀπό ἕνα φωτισμένο 
ἐπιστήμονα. Πού πλούτισε, ὅμως, τήν ἀγωνιζόμενη μέσα στόν παρόντα κό-
σμο, Ἐκκλησία. 

π. Διονύσιε, σοῦ ἔγραψα αὐτά τά λίγα λόγια καί ἐκ μέρους τοῦ 
ἀσθενοῦντος  ἀδελφοῦ μου π. Νικολάου, ὁμογάλακτου στή κυριολεξία καί 
καρδιακοῦ σου φίλου καί ἀπό μένα. Μή θυμώσεις πού τά ἔγραψα, ὅπως τά 
νιώθω. Ἀπό τή θριαμβεύουσα Ἐκκλησία, στήν ὁποία ἡ πνευματική σου 
ὕπαρξη ἀγάλλεται, βλέποντας αὐτοψεί τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας, σέ 
παρακαλῶ νά προσεύχεσαι γιά τήν ἀγωνιζόμενη Ἐκκλησία μας, τή Μητρό-
πολη τῆς Λευκάδας καί τήν ἐνορία, πού τίμια διακόνησες, γιά τήν πατρίδα 
μας καί γιά τόν κόσμο ὅλο. 

Γιά τήν πρεσβυτέρα σου, τήν ἀγαπητή μας Εἰρήνη, τά παιδιά σου, τά 
ἐγγονάκια σου, τά ἀδέλφια σου, τά ἀνήψια σου, τόν λαό τῆς Λευκάδος πού 
τόν ἀγάπησες καί σέ ἀγάπησε. Γιά ὅλους νά προσεύχεσαι τώρα ἄνωθεν. 
Ὅπως στό πέρασμά σου δίδαξες φῶς καί αἰώνιες ἄφθαρτες ἀλήθειες, χωρίς 
πομφόλυγες, ἔτσι καί τώρα δέν θά σιγήσεις. Ἐμεῖς θά τό μαθαίνουμε ἀπό τίς 
ἀμυγδαλιές πού θά ἀνθίζουν λευκότερες, γιατί θἄχουν τραφεῖ ἀπ’ τό δικό σου 
σεμνό σῶμα. 

Ἀντίο, γνήσιε καί ἀκάματε λευίτη τοῦ Χριστοῦ. Τώρα ἀπολάμβανε 
ἀτάραχος αὐτά πού νοσταλγοῦσες καί ἑτοιμαζόσουν ἀπό χρόνια.
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ἱερός Ναός Παναγούδας (Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου) 

Παναγίας Γοργοϋπηκόου 
Κυριακή 17 Ιουλίου 2022,  

Τῶν Ἁγίων Πατέρων Δ΄ Οἰκ. Συνόδου, Μαρίνης Μεγαλομ. 

Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΜΑΤΣΑ, 
Προϊσταμένου Ι.Ν. 

Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Ἀντανίας καί Καθηγούμενε  
τῆς Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου Μπίγκορσκι, τῆς Ἱ. Ἀρχιεπ. Ἀχρίδος, κ. Παρθέ-
νιε,  
Ἀγαπητοί πατέρες τῆς ὑπό αὐτοῦ ἀδελφότητας,  
Ἀγαπητοί ἀδελφοί, 

Ὅπως «Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσε ἐν ἡμῖν», προκειμένου νά 
ἐπιτελέσει τό σωτηριῶδες ἔργο Του, ἔτσι καί ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου, τό χρι-
στιανικό μήνυμα, γιά νά ἐπιτελέσει τόν θεραπευτικό καί σωστικό του ρόλο, πρέ-
πει νά λάβει «σάρκα», πού λέγεται γλῶσσα, πολιτισμός, ταυτότητα καί τρόπος 
σκέψης τῶν λαῶν, ὥστε νά γίνει κατανοητό καί προσιτό ἀπό τούς ἀνθρώπους 
στούς ὁποίους ἀπευθύνεται. Τόσο τό μήνυμα ὅσο καί οἱ τρόποι μετάδοσής του, 
πρέπει νά βρίσκονται στή διάθεση ὅλων τῶν πολιτισμῶν, ἐθνῶν, φυλῶν, 
ἡλικιῶν, ἀντιλήψεων καί τρόπων ζωῆς. Αὐτή ἡ θεμελιώδης ἀρχή, εἶναι βαθιά ρι-
ζωμένη στήν ἱστορία καί τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ὁποτεδήποτε καί ὁπουδήποτε 
ἦταν δυνατό καί ἐφικτό, ἡ ἀνθρώπινη «σάρκα», δηλαδή, ὁ πολιτισμός, ἡ 
γλῶσσα, οἱ παραδόσεις καί τά ἔθιμα τῶν λαῶν, ἀντιμετωπίστηκαν μέ σεβασμό, 
στοργή καί ἐμπιστοσύνη, καί ἐνσωματώθηκαν στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. 

Μέ βάση αὐτή τή θεμελιώδη ἀρχή τῆς Σάρκωσης τοῦ Λόγου, καί ὡς ἀπόρροια 
αὐτῆς, ἡ Ἐκκλησία, κατά τήν ἱεραποστολική της πορεία ἀπό τήν ἐποχή τῆς 
πανηγυρικῆς φανέρωσης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν κόσμο, ὅπου ἔλαβε χώρα 
ἐπίσημα καί φανερά ἡ συγκρότηση τῆς πρώτης Ἐκκλησίας κατά τήν ἡμέρα τῆς 
Πεντηκοστῆς, μέ τούς Ἀποστόλους νά ἀρχίζουν τό ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ κατά 
τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ, «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη», φρόντισε 
νά ἀκολουθήσει καί ἄλλες, ἄρρηκτα συνδεόμενες ἀρχές μεταξύ τους. 

Οἱ ἀρχές αὐτές ἔχουν νά κάνουν μέ τήν πολλαπλότητα τῶν γλωσσῶν, μέ τήν 
ὑπέρβαση τοῦ ἐθνικισμοῦ καί τή διακήρυξη τῆς καθολικῆς ἀγάπης, μέ τήν κατα-
νόηση τοῦ πολιτιστικοῦ περιβάλλοντος ἀπό μέρους τῶν εὐαγγελιζόμενων, ὅπως 
σχετικῶς ἀναφέρει καί ὁ ἀπ. Παῦλος, στήν  Α΄ Κορ. 9,20-23, «καὶ ἐγενόμην τοῖς 
᾿Ιουδαίοις ὡς ᾿Ιουδαῖος, ἵνα ᾿Ιουδαίους κερδήσω·...Τοῦτο δὲ ποιῶ διὰ τὸ 
εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι», καθώς καί μέ τό διακονικό καί με-
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ταμορφωτικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας στόν κόσμο, πού σκοπό ἔχει νά ἀνανεώσει τόν 
πεπτωκότα κόσμο καί νά τόν μεταμορφώσει σέ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ πιό παραδειγματική καί μεγαλύτερη ἱστορική στιγμή ἐφαρμογῆς αὐτῶν τῶν 
εὐαγγελικῶν καί ἀποστολοπαράδοτων ἀρχῶν, εἶναι ἡ ἐποχή πού οἱ Θεσσαλονικεῖς 
Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος ἀναλαμβάνουν καί ἀσκοῦν τό ἱεραποστολικό τους 
ἔργο στούς σλαβικούς λαούς, ὑπό τήν ἔμπνευση τοῦ Πατριάρχη Φωτίου. Τήν 
ἐποχή αὐτή μάλιστα, θά μορφοποιηθεῖ ἡ πνευματική προσωπικότητα τοῦ Βυζα-
ντίου καί οἱ δύο Ἀπόστολοι, πιστοί στά βήματα τοῦ οἰκουμενικοῦ ἀποστόλου 
Παύλου, θά χαράξουν τήν πορεία τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, καί θά 
προσδιορίσουν τή γραμμή πλεύσης τοῦ σκάφους Της ἕως σήμερα.  

Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος, ἐμπνέονταν ἀπό τό γνήσιο χριστιανικό 
οἰκουμενικό πνεῦμα, τό ὁποῖο σέβεται τήν ἐλεύθερη θέληση τῶν ἀνθρώπων καί 
τίς πολιτιστικές καί γλωσσικές ἰδιομορφίες, σπουδάζει τόν τοπικό πολιτισμό καί 
προσπαθεῖ νά τόν κατανοήσει καί νά τόν ἐνστερνισθεῖ, γονιμοποιῶντας ὅτι εἶναι 
θετικό. Αὐτό τό γεγονός, ἐξηγεῖ γιατί οἱ δύο Θεσσαλονικεῖς Ἱεραπόστολοι, δέν 
ἤθελαν νά ἐπιβάλουν τήν ἑλληνική γλῶσσα στή λειτουργική ζωή τῶν 
ἐκχριστιανιζόμεων λαῶν.  

Ἀπεναντίας, μετέφρασαν στήν σλαβική τήν Ἁγία Γραφή καί τά λειτουργικά 
κείμενα, δημιουργῶντας γιά τόν σκοπό αὐτό, ἀλφάβητο γιά μία ξένη, ἄγνωστη 
καί ἀνεπίσημη γλῶσσα, σέ μία ἐποχή μάλιστα, ὅπου οἱ βυζαντινοί ἦταν 
ὑπερήφανοι γιά τή γλῶσσα τους καί τήν ἀκμή τοῦ πολιτισμοῦ τους. 

Γίνεται συνεπῶς κατανοητό, ὅτι τό διαλογικό ἦθος καί ἡ διαλογική μαρτυρία, 
ἡ συνοδικότητα καί ὁ θεσμός τοῦ Αὐτοκεφάλου, ἀποτελοῦν βασικές ἀρχές τῆς 
Ὀρθοδοξίας. Ἄλλωστε, γιά τήν ὀρθόδοξη μαρτυρία στόν κόσμο, βασικός παρά-
γοντας ἑνότητας τῆς συνεχῶς ἐξαπλούμενης Ἐκκλησίας, εἶναι ἡ κοινή δοξολο-
γία τοῦ ζῶντος Θεοῦ, πολυφωνική μέν στή μορφή της, ἀλλά μία ἐν πνεύματι, 
καθότι αὐτό ἀποτελεῖ τό βασικό ἐκκλησιολογικό νόημα τῆς Πεντηκοστῆς. 

Μέ τήν πρόσφατη λοιπόν ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, περί τῆς ἀποδοχῆς σέ εὐχαριστιακή κοινωνία τῆς 
Ἐκκλησίας τοῦ κράτους τῆς Βόρειας Μακεδονίας, ἀναγνωρίζοντας ὡς ὄνομα τῆς 
Ἐκκλησίας, τό Ἀχρίδος, ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Στέφανο, θεραπεύθηκε ἡ πληγή 
ἑνός σχίσματος, ἐνῶ ταυτόχρονα μέσῳ αὐτῆς τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς 
Πράξης, λαμβάνει ἱεροκανονικότητα ἡ ὀρθόδοξη μαρτυρία πού συντελεῖται ἐδῶ 
καί χρόνια, μέσῳ τῆς θεσμικῆς πλέον Ἐκκλησίας σας, ὥστε ἐν συνόλῳ ἡ 
Ἐκκλησία τοῦ ζῶντος Θεοῦ, νά ἐπαυξηθεῖ καί ἐξαπλούμενη νά Τόν δοξολογεῖ.  

Ἡ ἐπί χρόνια ὑπάρχουσα ἀδικία, ἀποκαταστάθηκε ἐκ τῆς καρδίας καί τῶν 
χειρῶν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίου, καί 
τῆς ὑπό Αὐτοῦ Ἱερᾶς Συνόδου καί ἡ μέριμνα αὐτή τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, μετέ-
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τρεψε ξανά τό πικρό ὕδωρ, σέ ὕδωρ ζωῆς, ὅπως τότε, πού οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καί 
Μεθόδιος κατά τήν ἱεραποστολική τους πορεία, βρέθηκαν σέ τόπο ἄνυδρο, καί 
βρῆκαν ὕδωρ εἰς ἁλμυρόν ἕλος καί μή μπορῶντας νά πιοῦν, προσευχήθηκαν, καί 
τό ὕδωρ αὐτό μετατράπηκε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ σέ γλυκύ ὡς μέλι καί δροσερόν. 

Θεοφιλέστατε, ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί, 
Θά ἦταν μεγάλη ἀμέλεια, νά μήν ἀναφερθῶ καί στήν καθοριστική μέριμνα 

πού ἐπέδειξε ἔμπρακτα καί μέ ἀγάπη, ὅλα αὐτά τά χρόνια, ὁ Παναγιώτατος Ποι-
μενάρχης μας, κ.κ. Ἄνθιμος, πρός ἐσᾶς καί τά πνευματικά σας τέκνα, δίνοντας 
πνευματικό καί ὑλικό χῶρο, συνειδητοποιημένος πλήρως ὡς πρός τήν 
ἀποστολική του εὐθύνη καί τοῦ καθήκοντος πού ἀπορρέει ἐξ αὐτῆς, πράττοντας 
τό καλύτερο δυνατό, ὥστε πλειάδα πατέρων ἀλλά καί λαϊκῶν πού εἶναι δίπλα 
σας, νά φιλοξενηθοῦν στό Οἰκοτροφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης 
καί νά μπορέσουν νά φοιτήσουν στή Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου, λαμβάνοντας ἐκεῖνα τά ἐφόδια, ὥστε ἐμεῖς τοὐλάχιστον, νά ξέ-
ρουμε ἀπό καιρό πρίν τήν ἀλήθεια, πού κάποιοι, ἑκατέρωθεν, προσπαθοῦν νά 
ἀμαυρώσουν. 

Ἀναγκαῖο ὅμως εἶναι, νά ἀναδείξουμε καί νά συνδέσουμε τήν παροῦσα 
εὐχαριστιακή μας κοινωνία, ἡ ὁποία τελεῖται ὑπό τήν σεπτή ἀδεία καί εὐλογία 
τοῦ Παναγιωτάτου Ποιμενάρχου μας, κ.κ. Ἀνθίμου, κατόπιν εὐγενοῦς 
αἰτήματος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος, κ. Στεφάνου, μέ τή 
μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, πού σήμερα τιμᾶται 
ἀπό τήν Ἐκκλησία μας. Καί αὐτό, διότι ἡ σπουδαιότητα Αὐτῆς τῆς συνόδου, 
ἔγκειται στήν ὁριστική διαμόρφωση τοῦ χριστολογικοῦ δόγματος, μέ τή διακή-
ρυξη τῆς ὀρθόδοξης πίστης καί τήν καταδίκη τῶν αἱρέσεων.  

Πέραν ὅμως αὐτῶν, ἡ Σύνοδος αὐτή, τῆς Χαλκηδόνας, ἐκεῖνο πού ἐπέτυχε, 
εἶναι νά διατηρήσει καί νά διασώσει τό σωτηριολογικό δόγμα, πού εἶναι ἡ βάση 
τῆς Ἐκκλησίας, καί αὐτό διότι «ἡ οὐσιαστική ἕνωση τῶν δύο φύσεων τοῦ 
Χριστοῦ καί ἡ διατήρηση τῆς ἑτερότητάς τους, σημαίνουν ὅτι ἡ θεότητα παρέχει 
τόν ἁγιασμό καί τήν ἀφθαρσία στήν κτιστή ἀνθρώπινη φύση». 

Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε καί Καθηγούμενε, κ. Παρθένιε, 
Ἐν ὁμονοίᾳ λοιπόν, ὑπό τοῦ κοινοῦ ποτηρίου, δεχθεῖτε κάτι ταπεινό, ἀλλά γιά 

ἐμᾶς πολύ συμβολικό, ἔλαιον καί οἶνον, θεραπεύοντα ἀμφότερα τήν πληγή τοῦ 
παλαιοῦ πλέον σχίσματος, ὅπως ἀναφέρθηκε στήν σχετική ἀπόφαση τῆς Ἁγίας 
καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου: «ἔλαιον καί οἶνον εἰς τό 
τραῦμα τῶν ἐκεῖσε ἀδελφῶν ἡμῶν Ὀρθοδόξων». Τέλος, εἰς ἀνάμνηση τῆς φιλίας 
μας, τό σημαντικότερο πού θά μπορούσαμε νά σᾶς προσφέρουμε εἶναι αὐτό τό 
στεφάνι ἐλιᾶς, πού ἀντικατοπτρίζει «τήν πίστη τῶν δικαίων» καί ἀποτελεῖ ἕνα 
αἰώνιο σύμβολο εἰρήνης καί ἐλπίδας γιά ὅλους μας. Καλῶς ἤρθατε!!!
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ἱερός Ναός Παναγούδας (Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου) 

Παναγίας Γοργοϋπηκόου 
Κυριακή 17 Ιουλίου 2022,  

Τῶν Ἁγίων Πατέρων Δ΄ Οἰκ. Συνόδου, Μαρίνης Μεγαλομ. 
Ὁμιλία Θεοφ. Ἐπισκόπου Ἀντανίας, κ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ,  
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος 

Πανοσιολογιώτατε Ἀρχιμανδρίτα, 
Προϊστάμενε τοῦ Ἱ.Ν. Παναγούδας – Παναγίας Γοργοϋπηκόου, κ. Ἀμβρόσιε, 
Ἀγαπητοί ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί, 

Ὑπάρχει κάτι ἐδῶ, σ᾽ αὐτόν τόν Ἱερό Ναό, τό ὁποῖο τραβᾶ τά μάτια μας, 
αἰχμαλωτίζει τίς καρδιές μας, ἐξευγενίζει τίς σκέψεις μας. Αὐτό, εἶναι λοιπόν ἡ 
θαυματουργή εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου μας, τόσο ἀγαπημένη ἀπό τόν πιστό 
λαό, διά τῆς ὁποίας ἀκτινοβολεῖ ἡ χαρισματική της παρουσία καί ἡ μητρική της 
ἀγάπη, στήν ὁποία μάλιστα, μᾶς συναντᾶ συνεχῶς ἡ φροντίδα Ἐκείνης, ἡ Ὁποία 
εἶναι ἡ «Γοργοϋπήκοος βοηθός» μας. Στό πνεῦμα τῆς ἀνείπωτης μητρικῆς της 
ἀγάπης, σήμερον εἴμαστε θερμῶς φιλοξενούμενοι στήν ἱερά αὐτή Σκηνή Της, κα-
τόπιν εὐγενικῆς καί ἀδελφικῆς προσκλήσεως τοῦ προϊσταμένου τοῦ πανσέπτου 
τούτου Ναοῦ, τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀμβροσίου, καί μέ τήν σεπτή ἀδεία 
καί εὐλογία τοῦ πολυσέβαστου καί λίαν ἀγαπητοῦ Ποιμενάρχου τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Θεσσαλονίκης, Παναγιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Ἀνθίμου. 

Ἐδῶ δέν θά μπορούσαμε νά μήν ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας στόν 
ἀγαπημένο μας οἰκοδεσπότη, ὁ ὁποῖος διανθισμένος μέ τήν ὑπέρτατη ἀρετή, τήν 
ἀγάπη, μᾶς κάλεσε νά συμμετάσχουμε στήν εὐσεβῆ χαρά σας. Ὁ πατήρ 
Ἀμβρόσιος, θά ἔλεγα, εἶναι πάντα μέρος τῆς χαρᾶς μας, γιατί ἦταν δίπλα μας καί 
μαζί μας τήν ἐποχή τῆς συνολικῆς μας ἀπομόνωσης. Αὐτή ἡ ἀδελφική του ἀγάπη 
θά μείνει γραμμένη στήν εὐχαριστήρια μνήμη τῆς ἀδελφότητός μας. Καί ἰδού, κατά 
τήν πρόνοια τῆς Ἄχραντης Θεομήτορος, καί πρός μεγάλη μας χαρά, τό πρῶτο μας 
συλλείτουργο σ᾽ αὐτή τήν ἁγιοτόκο πόλη γίνεται ἀκριβῶς σέ αὐτόν τόν ὑπέροχο 
Ναό της. 

Ἡ ἔλευσή μας ἐδῶ, ὅπως λοιπόν γίνεται μέ ὅλα τά πράγματα στήν ζωή, κατευ-
θύνθηκε ἀπό τήν παντογνωσία τοῦ Θεοῦ. Χωρίς δηλαδή νά κοιτάξουμε πρῶτα τό 
ἡμερολόγιο, μαζί μέ τόν πατέρα Ἀμβρόσιο κανονίσαμε τό σημερινό συλλείτουργο 
γιά αὐτήν τήν Κυριακή, σύμφωνα μέ τίς ὑποχρεώσεις μας. Ὅταν ὅμως μερίμνησα 
γιά νά μάθω ποιοί Ἅγιοι ἑορτάζονται σήμερα στήν Ἑλλάδα, γέμισα μέ θαυμασμό 
καί ἀναφώνησα: «ὡς θαυμαστός ὁ Κύριος ἡμῶν, ὁ πάντα ἐν σοφίᾳ ποιήσας!». Σή-
μερα λοιπόν, ἑορτάζεται καί ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἑπταρίθμων Ἰσαποστόλων: Κυ-
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ρίλλου καί Μεθοδίου, Κλήμη, Ναούμ, Σάββα, Γοράζδου καί Ἀγγελαρίου. Δέν εἶναι 
λοιπόν φανερή ἡ ἐξ Οὐρανοῦ συνεργασία τῶν Φωτιστῶν μας, τῶν Ἁγίων Κυρίλλου 
καί Μεθοδίου, γιά τόν ἐρχομό μας ἐδῶ, στήν γενέτειρά τους; Ἐρχόμαστε στόν τόπο 
γεννήσεώς τους, καί ἀκριβῶς στή ἑορτή τῶν ἑπτά αὐτῶν Ἱεραποστόλων, φέρνο-
ντας τήν ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη μας γιά τό διαφωτιστικό τους ἔργο, γιά τά πνευ-
ματικά μάτια πού μᾶς χάρισαν, γιά τόν πολιτισμό πού μᾶς κληροδότησαν. 

Καί πράγματι, ὅπως λέω συχνά στούς ἀδελφούς μου, τά πνευματικά καί πολιτι-
σμικά ὀφέλη πού ἔχουμε λάβει καί ὡς λαός καί ὡς τοπική Ἐκκλησία, πρῶτα ἀπ᾽ 
ὅλα ἀπό τήν Πρωτόθρονο Μητέρα Ἐκκλησία, καθώς καί ἀπό τόν ἀδελφό ἑλληνικό 
λαό, μέσα ἀπό τό ὀρθόδοξο ἦθος καί τήν παράδοσή του, πού εἶναι ἀξιοθαύμαστα. 
Ἀπό ἐδῶ λάβαμε τήν φώτιση καί τήν βάπτισή μας, ἀπό ἐδῶ λάβαμε τήν πολιτι-
σμική μας ὑπόσταση. Ὄχι ὅμως μόνο στήν ἀρχαιότητα, ἀλλά καί στούς πρόσφα-
τους καιρούς, στίς ἡμέρες μας, ἐμεῖς γευόμαστε εὐεργεσίες ἀπό τούς ἐν Χριστῷ 
ἀδελφούς μας. Ἀρκεῖ νά ἀναφέρουμε τόν ρόλο πού εἶχε τό Περιβόλι τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου στήν ἀποκατάσταση τῶν μοναχικῶν κοινοβίων στή χώρα μας· τή βοή-
θεια καί τήν εὐλογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν ἐκπαίδευση 
φοιτητῶν μας στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου· καί πολύ 
πρόσφατα, ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, ὅπου λάβαμε 
καί τήν χαρμόσυνη εἴδηση γιά τήν ἀποδοχή τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος σέ 
εὐχαριστιακή καί κανονική κοινωνία μέ ὅλη τήν Ὀρθόδοξη οἰκουμένη, πού γιά 
ἐμᾶς συνιστᾶ μιά μυστική ἕνωση στόν κόσμο τῶν Ἁγίων. 

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα εἶναι ἀπό πάντα θησαυρός καί θεματοφύλακας τῆς ἱερᾶς 
Ὀρθοδόξου Παραδόσεως καί τῆς ὀρθῆς θεολογίας. Αὐτή διατήρησε αὐτόν τόν 
ἀνεκτίμητο θησαυρό ἀκόμη καί τόν περασμένο αἰῶνα, ὅταν οἱ ὑπόλοιπες 
ὀρθόδοξες χῶρες βρίσκονταν σέ πνευματικό σκοτάδι ὑπό τά κομμουνιστικά 
καθεστῶτα. Πράγματι, γιά ὅλους ὅσοι ἔρχονταν ἀπό τίς χῶρες ὅπου εἶχε διακοπεῖ 
ἡ συνέχεια τῆς ὀρθοδόξου ζωῆς, ἡ παράδοση πού τηρήθηκε στήν Ἑλλάδα τούς 
προκαλοῦσε θαυμασμό καί δέος καί κίνητρο ὥστε νά μπαίνουν στούς ναούς καί νά 
γευτοῦν τήν ὀμορφιά τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἀπό ἐκεῖ νά τήν μεταβιβάσουν στίς πα-
τρίδες τους. Ἀπ᾽ αὐτή τήν ἄποψη, ἡ Ἑλλάδα ἐμφανίστηκε ξανά ὡς διαφωτιστής καί 
ὡς ἀναμμένο κανδήλι τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. 

Στό σημεῖο αὐτό, θά ἤθελα νά μοιραστῶ μαζί σας μιά προσωπική ἐμπειρία, ἕνα 
προσωπικό βίωμα τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως πού ἔνιωσα κατά τά νεανικά μου 
χρόνια. Ὅταν ἐρχόμασταν στήν Ἑλλάδα μέ τούς γονεῖς μου, ἀλλά καί ἀργότερα, 
πάντα μέ ἐνθουσίαζε ἡ ἐμφάνιση καί ἡ παράσταση τῶν ἱερέων πού τυχαία τούς συ-
ναντούσαμε σέ δημόσιους χώρους. Πλήρως ντυμένοι σύμφωνα μέ τόν ἱερατικό κώ-
δικα, πού ὁρίστηκε τούς τελευταίους αἰῶνες στήν Ἀνατολική Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία, μέ ράσο καί καλυμμαύκι, ἄφησαν μιά ἔντονη ἐντύπωση στή γνωστική 



μου συνείδηση, ἀφενός εὐσέβειας, σοβαρότητας καί σεμνότητας καί ἀφετέρου πα-
τρότητας καί ἐλεημοσύνης. Ἡ ἐντυπωσιακή καί ἀξιοσέβαστη ἐμφάνισή τους 
ἐνστάλαξε καί ἀνέπτυξε μέσα μου τήν ἀγάπη γιά τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί παρά-
δοση – στήν πραγματικότητα, ἦταν ἕνα σιωπηλό ἀλλά ἰσχυρό κήρυγμα γιά τήν πί-
στη στήν ἀληθινή ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ. Ὡς ἐκ τούτου, μιά διαρκής ἐπιθυμία καί 
προσευχή μου εἶναι ὁ κλῆρος τῆς Ἐκκλησίας νά τηρεῖ σταθερά τήν Παράδοση, 
διότι μέ αὐτόν τόν τρόπο συμβάλλει πολύ στή διατήρηση καί διάδοση τῆς οὐσίας 
τῆς θεοφανοῦς πίστεώς μας. 

Σήμερα ὅμως, ἑορτάζουμε καί τή μνήμη τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου, ἐκείνων τῶν ἡρώων τῆς πίστεως, πού μέ τό μαρτυρικό καί ὁμολογητικό 
τους αἷμα συμμετεῖχαν στόν καθορισμό τῶν Δογμάτων καί τῆς Παραδόσεως τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἀνατολῆς καί μέ τά ἔργα τους σφράγισαν τήν ἀλήθεια τῆς πίστεως 
στόν «ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν Χριστόν, υἱόν, Κύριον, μονογενῆ, ἐν δύο φύσεσιν 
ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως γνωριζόμενον». Εἴθε οἱ βίοι τους νά 
εἶναι ἡ ἔμπνευσή μας καί ἡ ἀγάπη τους πρός τόν Χριστό – ὁ στόχος τῆς ζωῆς μας. 

Κλείνοντας, σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους γιά τήν ἀγάπη μέ τήν ὁποία μᾶς 
ὑποδεχτήκατε, γιά τίς ἀνοιχτές καί ἐλεήμονες καρδιές σας, καθώς καί γιά τίς πολύ-
τιμες γιά μᾶς προσευχές σας. Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ ὅλους καί νά φέρει χαρά στίς 
ψυχές σας! Εἰς πολλά ἔτη! 

Ἀπευθείας μεταδόσεις τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν 
γίνονται ἀπό τό κανάλι τῆς Ἱ.Μ. Θεσσαλονίκης 
στό διαδίκτυο www.imth.gr 
καί www.youtube.com/imthessalonikis
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Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος  
τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου (Οἰκ. Πατριαρχεῖο), 

στόν Ἱ.Ν. τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀκροπόλεως.

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος (Οἰκ. Πατριαρχεῖο), ἱερουργῶν κατά 
τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱ.Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀκροπόλεως.



Ὁ Παναγ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης προεξάρχων στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό 
στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Χαριλάου.

Ἡ Ἀκολουθία τῆς Λιτῆς ἔμπροσθεν τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ Παρεκκλησίου Ὁσίου 
Παϊσίου στόν Ἱ.Ν. Ἁγίας Βαρβάρας Ἄνω Τούμπας.



Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων προ-
εξάρχων στόν Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Μαρίνας 

Ἄνω Τούμπας.

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος εὐλογῶν κατά τήν μικρά Εἴσοδο κατά 
τήν Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱ.Ν. Ἁγίας Μαρίνας 

Ἄνω Τούμπας.



Ὁ Παναγ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης προεξάρχων στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό  
στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγίου Προφήτου Ἠλιού (Βυζαντινός – πόλεως 14ος αἰ. μ.Χ.).

Κλῆρος καί Λαός συμμετέχοντες στήν πάνδημο Λιτανεία τῆς ἱερᾶς καί θαυματουργοῦ 
Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἠλιού Πυλαίας.



Ἐπίσκεψη τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου πρ. Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου στήν Ἱερά Μητρόπολη 
Θεσσαλονίκης.

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ κ. Ἀθηναγόρας (Οἰκ. Πατριαρχεῖο), ἱερουργῶν 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Θεράποντος Κάτω Τούμπας.



Ἡ μεγάλη Εἴσοδος κατά τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία στό πανηγυρίζον Ἱερό 
Παρεκκλήσιο Ἁγίου Παντελεήμονος Ἱπποκρατείου Νοσοκομείου, παρουσίᾳ  

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

Ὁ Παναγ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης προεξάρχων κατά τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό 
στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος Πανοράματος.



Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, προεξάρχων κατά τόν Πανηγυρικό 
Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό τῆς ἀνδρώας Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης.

Ἡ μεγάλη Εἴσοδος κατά τήν Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, ἐνώπιον τῶν χαριτοβρύτων λει-

ψάνων τῆς Ἁγίας Θεοδώρας.



Ἡ μικρά Εἴσοδος στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος,  
ὁδ. Δελφῶν - Μιαούλη, εὐλογοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μετρῶν καί Ἀθύρων  

κ. Δημητρίου (Οἰκ. Πατριαρχεῖο).

Ἡ Ἀκολουθία τῆς Λιτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Παναγ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης  
κ. Ἀνθίμου, στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, 

 ὁδ. Δελφῶν - Μιαούλη.



«...Χαίροις τῶν Ὁσίων ἡ καλλονή, χαίροις σωφροσύνης καὶ ἀνδρείας στήλη λαμπρά, 
χαίροις Θεοδώρα, μοναζουσῶν τὸ κλέος˙ διὸ ῥεῖθροις σῶν μύρων, πάντας ἁγίασον...» 

Στίς 5 Ἀπριλίου τιμᾶται ἀπό τήν ἁγία μας Ἐκκλησία ἡ ἱερά μνήμη τῆς Ὁσίας Θεοδώ-
ρας, στήν ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη ἡ Ἱερά Μονή πού δεσπόζει στό κέντρο τῆς Θεσσαλο-
νίκης, ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἑρμοῦ, πολύ κοντά στήν πλατεῖα Ἀριστοτέλους. 

Σάν πνευματικός φάρος μέσα στό πολύβουο κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης τό Μοναστήρι 
τῆς Ἁγίας Θεοδώρας ἀποτελεῖ μία μεγάλη εὐλογία, ὄχι μόνο γιά τούς ἀδελφούς πού 
ἐγκαταβιώνουμε μέσα σέ αὐτό ἀλλά καί γιά ὅλους τούς Θεσσαλονικεῖς, πού καθημερινά 
προστρέχουν στή χάρη της καί προσκυνοῦν τά ἱερά της Λείψανα, πού βρίσκονται 
ἀποθησαυρισμένα στό Καθολικό τῆς Μονῆς. 

Ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Θεοδώρας τιμᾶται πανηγυρικῶς στίς 3 Αὐγούστου κάθε ἔτους, 
στήν ἀνακομιδή καί μετακομιδή τῶν ἱερῶν της Λειψάνων, ἀλλά καί σήμερα ἡ ἡμέρα 
εἶναι ἀφιερωμένη σέ Ἐκείνην, καί ἀναπέμπουμε αἴνους καί εὐχαριστήριες δεήσεις στόν 
Τριαδικό Θεό γιατί μᾶς ἀξίωσε νά διάγουμε τόν βίο μας κάτω ἀπό τήν σκέπη της, νά δε-
χόμαστε τή χάρη της καί νά ἀπολαμβάνουμε τήν προστασία της, νά ἔχουμε τό δικό μας 
ἀπάνεμο λιμάνι. Τί μεγαλύτερη εὐλογία στή ζωή μας ἀπό αὐτήν; Νά αἰσθανόμαστε τήν 
Ἁγία καθημερινά στή ζωή μας, νά ὁδηγεῖ τά βήματά μας, νά μᾶς ἐνισχύει, νά μᾶς 
ἐμψυχώνει, νά μᾶς γαληνεύει. 

Ἀναλογίζομαι, ἐπίσης, τόν ἀγῶνα τῶν Πατέρων μας στό πέρασμα τῶν χρόνων νά δια-
τηρήσουν τήν ὀμορφιά τῆς Ἱερᾶς μας Μονῆς, πολλοί δέ Ἱεράρχες διατέλεσαν Καθηγού-
μενοι ὅπως ὁ Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ κυρός Σπυρίδων, ὁ Μητροπολίτης Ἐλασσῶνος 
κυρός Βασίλειος, ὁ Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ κυρός Ἰωάννης καί ὁ Μητροπολίτης 
Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν μεγάλο ἀγῶνα γιά νά κρατήσουν ψηλά αὐτόν τόν 
πνευματικό φάρο! 

Ἐπικαλούμαστε πάντοτε τή χάρη της, ὅλοι οἱ ἀδελφοί πού ἀξιωνόμαστε μέ τή χάρη 
τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας καί τήν εὐλογία τοῦ Καθηγουμένου μας νά 
ἐγκαταβιώνουμε στήν Ἱερά Μονή της καί στά Τίμια Λείψανά της ἐναποθέτουμε τίς προ-
σευχές καί τήν εὐγνωμοσύνη μας. 

Ἕνας «παράδεισος» στό κέντρο τῆς ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης 

Ἀδιαμφισβήτητα ἀποτελεῖ ἕναν ἐκ τῶν σημαντικότερων χώρων λατρείας ἡ Ἱερά 
Μονή τῆς Ἁγίας Θεοδώρας, ἡ ὁποία δεσπόζει στό κέντρο τῆς πόλης. Ἡ Ἁγία Θεοδώρα 
εἶναι ἡ πρώτη μυροβλύτισσα Ἁγία πού συνδέει τήν παρουσία της μέ τή Θεσσαλονίκη, 
καθώς προηγεῖται τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Μάλιστα, σέ πολλά παλιά μυροδοχεῖα πού βρέ-
θηκαν στή μία πλευρά ὑπάρχει ἡ μορφή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί στήν ἄλλη τῆς Ἁγίας 
Θεοδώρας, γεγονός πού ἀποδεικνύει ὅτι ὑπῆρχε κοινή λατρεία τῶν δύο Ἁγίων. 

Ἡ ἱερά μνήμη τῆς Ἁγίας Θεοδώρας τῆς Θεσσαλονίκης 

Τοῦ Ἱερομ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΣΙΜΕΡΗ, 
ἀδελφοῦ καί ἐγκαταβιοῦντος ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ
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Ἡ Μονή τοῦ ἱστορικοῦ κέντρου τῆς πόλης ἐπανιδρύθηκε τό 1953 καί σήμερα 
ὑπηρετοῦν σέ αὐτή ἀρκετοί μοναχοί, οἱ ὁποῖοι καλύπτουν διάφορες ἀνάγκες τῆς Μητρό-
πολης. Οἱ Τοῦρκοι τό 1430 κατέστρεψαν τόν τάφο καί τεμάχισαν τό Λείψανό της, δέν δή-
μευσαν τό μοναστήρι, ὅπως ἔκαναν σέ ἄλλες περιπτώσεις, οὔτε τό μετέτρεψαν σέ τζαμί. 

Μάλιστα, ἐκείνη τήν περίοδο ἦταν μία ἀπό τίς τρεῖς μονές πού συνέχιζαν νά 
λειτουργοῦν στή Θεσσαλονίκη μετά τήν ἅλωσή της, στήν ὁποία μόναζαν περί τίς διακό-
σιες μοναχές. Στά τουρκικά ὀνομάζονταν «Kizlar Manastir», δηλαδή μοναστήρι τῶν 
κοριτσιῶν, καί εἶχε ἀναπτυχθεῖ σέ μία ἀπό τίς δώδεκα χριστιανικές συνοικίες τῆς πόλης. 

Σύμφωνα μέ ὅσα καταγράφονται, τό Καθολικό τῆς Μονῆς ὑπέστη μεγάλες ζημιές 
στίς πυρκαγιές πού ξέσπασαν τό 1890 καί τό 1917. Στήν πυρκαγιά τοῦ 1917 καταστρά-
φηκε ὁλοκληρωτικά τό Καθολικό τοῦ μοναστηριοῦ. Τό μόνο κτίριο πού σώθηκε ἦταν 
αὐτό τοῦ κωδωνοστασίου, τό ὁποῖο εἶχε χτιστεῖ πρός τά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα. 

Ὁ νέος ναός χτίστηκε κοντά στό κατεστραμμένο Καθολικό τό 1935. Τό 1957 ὁ Μα-
καριστός Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων ὁ Α΄ ἀνήγειρε τή δυτική πτέρυγα 
τῆς Μονῆς, ὅπου λειτούργησαν διαδοχικά τό Φοιτητικό Οἰκοτροφεῖο καί ἡ 
Ἐκκλησιαστική Σχολή. Ἀπό τό 1974 ἡ Μονή λειτουργεῖ ὡς ἀνδρώα, ἐνῶ τό 1989 ἐκεῖ 
ἱδρύθηκε τό Κέντρο Ἁγιολογικῶν Μελετῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 

Σήμερα ἡ Ἱερά Μονή ἔχει ὑπό τήν κηδεμονία της πέντε μετόχια στήν ἐπικράτεια τῆς 
Μητρόπολης Θεσσαλονίκης: τόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου τοῦ Τρανοῦ, τόν ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, τό παρεκκλήσιο τῆς Πανα-
γίας τῆς Ἐλεούσης καί τόν ναό τοῦ Ὁσίου Δαυίδ. 

Ὁ Βίος τῆς Ἁγίας Θεοδώρας 

Ἡ Ὁσία Θεοδώρα τῆς Θεσσαλονίκης, γεννήθηκε περί τό 812 στήν Αἴγινα. Ἡ μητέρα 
της πέθανε μετά τόν τοκετό. Ὁ πατέρας της ἐμπιστεύθηκε τήν κόρη του στή νονά της, ἡ 
ὁποία ἀνέλαβε τήν εὐθύνη νά τή μεγαλώσει, καί στή συνέχεια ἐκάρη μοναχός. Ἡ Ὁσία Θε-
οδώρα μεγάλωσε μέσα σέ χριστιανικό περιβάλλον καί, ὅπως συνηθιζόταν τότε, ἐνῶ ἦταν 
ἀκόμη παιδί, ἀρραβωνιάστηκε μέ ἕναν ἀπό τούς πλέον περιζήτητους νέους τοῦ νησιοῦ. 

Καί ἐνῶ ὅλα φαίνονταν νά κυλᾶνε φυσιολογικά γιά τή νεαρή Θεοδώρα, κατά τή διάρ-
κεια μιᾶς ἐπιδρομῆς Σαρακηνῶν πειρατῶν σφαγιάστηκε ὁ ἀδελφός της, μέ ἀποτέλεσμα 
νά ἐγκαταλείψει μαζί μέ τήν οἰκογένειά της τό νησί καί νά ἐγκατασταθεῖ στή Θεσσαλο-
νίκη. Μόλις ἔφθασε στή «νόμιμο ἡλικία» παντρεύτηκε καί λίγο ἀργότερα ἔφερε στόν κό-
σμο μιά κόρη. Ἡ Θεοδώρα ἀπέκτησε καί ἄλλα δύο παιδιά, τά ὁποῖα ὅμως πέθαναν ὅταν 
ἦταν ἀκόμη βρέφη. Ἡ Θεοδώρα, παρά τή θλίψη της, ἀποφάσισε μαζί μέ τόν σύζυγό της 
νά «ἀφιερώσουν» τήν ἑξάχρονη κόρη τους, Θεοπίστη, στόν Κύριο. Ἡ μικρή Θεοπίστη 
ἄρχισε τή μοναστική της ζωή στή Μονή τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ. 

Ἡ Θεοδώρα ὅταν ἀπεβίωσε ὁ σύζυγός της, ἀποφάσισε νά ἐγκαταλείψει τά ἐγκόσμια 
καί ὕστερα ἀπό αἴτημά της ἔγινε δεκτή στή Μονή τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, στό κέντρο τῆς 
πόλης τῆς Θεσσαλονίκης, στήν ὁποία ἡγουμένη ἦταν μιά συγγενής της, ἡ Ἄννα, πού εἶχε 
ὑποστεῖ βασανιστήρια τήν περίοδο τῆς Εἰκονομαχίας, ὡς ὑπέρμαχος τῆς τιμῆς τῶν 
Εἰκόνων. Ἡ Ἄννα στήν ἀρχή ἦταν ἐπιφυλακτική, φοβούμενη ὅτι ἡ Θεοδώρα θά 
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ὑπαναχωροῦσε καί θά ἐπέστρεφε στόν κόσμο μετά τίς πρῶτες δοκιμασίες. Παρά τούς 
ἀρχικούς δισταγμούς της, τελικά ἔκανε δεκτό τό αἴτημα τῆς Θεοδώρας. Τή δέχθηκε στήν 
ἀδελφότητα καί τήν ὑπέβαλε σέ πολλές καί σκληρές δοκιμασίες γιά νά διαπιστώσει τό 
ἀκλόνητο τῆς ἀπόφασής της. 

Καί δέν ἀπογοητεύτηκε: Ἡ Θεοδώρα ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού βρέθηκε στό μονα-
στήρι προσπάθησε νά ἀποκτήσει ὅλες ἐκεῖνες τίς ἀρετές πού διέπουν τή ζωή τῶν 
μοναχῶν. Γρήγορα διακρίθηκε γιά τήν πλήρη ὑπακοή της πρός τήν ἡγουμένη, ἀλλά καί 
πρός τίς ἄλλες μοναχές, τίς ὁποῖες ὑπηρετοῦσε χωρίς τήν παραμικρή ἀντίρρηση, 
ἀναλαμβάνοντας τά «πιό ταπεινά διακονήματα». Ὅταν ἐκοιμήθη ἡ ἡγουμένη τῆς Μονῆς 
τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, ἡ κόρης της Θεοπίστη, ἐγκατέλειψε τό μοναστήρι καί ἔγινε δεκτή στή 
Μονή τοῦ Ἁγίου Στεφάνου. Ἐκεῖ μοιραζόταν τό κελί μέ τήν «κατά σάρκα» μητέρα της. 
Ὅπως ἦταν φυσικό, ἡ Θεοδώρα φρόντιζε τήν κόρη της, γεγονός πού ἐνόχλησε τήν 
ἡγουμένη, ἡ ὁποία τούς ἀπαγόρευσε κάθε συναναστροφή καί κάθε συνομιλία. Ἐπί δεκα-
πέντε χρόνια, ἡ Θεοδώρα καί ἡ Θεοπίστη τηροῦσαν πιστά τήν ἐντολή, παρά τό γεγονός 
ὅτι ἐξακολουθοῦσαν νά ἐγκαταβιώνουν στό ἴδιο κελί, νά ἐργάζονται καί νά τρῶνε μαζί. 

Ἡ κατάσταση αὐτή ἄλλαξε πολύ ἀργότερα, ὅταν ἡ Θεοδώρα ἀρρώστησε σοβαρά καί 
ἡ ἡγουμένη, ἔπειτα ἀπό αἴτημα τῶν ἄλλων μοναχῶν, τῆς ἐπέτρεψε νά συνομιλεῖ μέ τήν 
κόρη της. Μητέρα καί κόρη διαπίστωσαν τότε ὅτι τῆς συγγένειας ὑπερτεροῦσαν ἡ ἀγάπη 
καί ὁ ἀλληλοσεβασμός, ὅπως ἀκριβῶς καί μέ τίς ἄλλες μοναχές τῆς ἀδελφότητας. Ὅταν 
ἡ Θεοδώρα ἔφθασε σέ ἡλικία 56 ἐτῶν, ἡ Θεοπίστη ὁρίσθηκε ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Θεσ-
σαλονίκης νά διαδεχθεῖ στήν ἡγουμενία τήν Ἄννα, πού πιά ἦταν πολύ ἡλικιωμένη καί 
ἔπασχε ἀπό νοητική ἀνεπάρκεια. Ἔτσι, ἡ Θεοδώρα ἔγινε πνευματική κόρη τῆς ἴδιας τῆς 
θυγατέρας της, ἐπιδεικνύοντας πρός τή Θεοπίστη τήν ἴδια ὑπακοή, ἀναλαμβάνοντας μά-
λιστα νά γηροκομήσει τή γηραιά ἡγουμένη. 

Ὅταν ἔφτασε σέ ἡλικία 75 ἐτῶν, ἡ Θεοδώρα ἀπαλλάχθηκε ἀπό κάθε διακόνημα. 
Ὡστόσο, ἐξακολούθησε νά ὑπηρετεῖ τίς ἄλλες μοναχές, κουβαλῶντας στάμνες γεμᾶτες 
νερό τίς ὁποῖες ἔκρυβε κάτω ἀπό τόν μανδύα της. Ἄλλες φορές ἔπλεκε σχοινιά ἀπό τά 
ὑπολείμματα τοῦ λιναριοῦ πού ἄφηναν οἱ πιό νέες μοναχές. 

Ἐκοιμήθη τό 892 καί τότε, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, παρουσία ὅλης τῆς 
ἀδελφότητος, τό γερασμένο καί ρυτιδιασμένο πρόσωπό της ἀπέκτησε τή φρεσκάδα τῆς 
νεότητας, ἐνῶ εὐωδίασε μέ θαυμαστό τρόπο τό κελί. 

Μετά τήν ταφή της πολλά ἦταν τά θαύματα πού ἔχουν καταγραφεῖ σέ πιστούς πού 
ἐπισκέπτονταν τό μοναστήρι. Πάντα σύμφωνα μέ τήν παράδοση, τό λάδι τῆς κανδήλας 
πού εἶχαν κρεμάσει στόν τάφο της ἄρχισε νά ξεχειλίζει, θεραπεύοντας τούς πιστούς, οἱ 
ὁποῖοι ἀλείφονταν μέ αὐτό. Ἐκτός τῆς κανδήλας καί ἡ εἰκόνα τῆς Ὁσίας ἀνέβλυζε μύρο 
«εὐωδιάζον» καί γιά τόν λόγο αὐτό ἡ Ὁσία Θεοδώρα ἔλαβε τήν προσωνυμία «Μυροβλύ-
τις», ὅπως καί ὁ πολιοῦχος τῆς Θεσσαλονίκης Ἅγιος Δημήτριος. 

Κατά τήν ἅλωση τῆς Θεσσαλονίκης, τό 1430, Ὀθωμανοί στρατιῶτες ἔσπασαν τόν 
τάφο καί κομμάτιασαν τό ἱερό Λείψανο, τό ὁποῖο εἶχε παραμείνει ἄφθορο. Οἱ χριστιανοί, 
ὡστόσο, κατάφεραν νά συνενώσουν τά τμήματα τοῦ λειψάνου, τό ὁποῖο προσκυνοῦν κα-
θημερινά δεκάδες πιστοί στή Μονή ἡ ὁποία ἀφιερώθηκε στή μνήμη της. 
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Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 
ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 

Τοῦ Πρωτοπρ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ι. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ, 
Ἐφημερίου Ἱ.Ν. Ἁγίου Νεκταρίου Χαρισείου Γηροκομείου

Τό ὑπερφυές γεγονός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου πραγματοποιήθηκε 
σαράντα ἡμέρες πρίν ἀπό τό πάθος καί τήν Σταύρωση τοῦ Θεανθρώπου. Ὁ 
Ἰησοῦς προκειμένου νά στηρίξει καί νά ἐνισχύσει τήν πίστη τῶν Μαθητῶν, 
ἔλαβε μαζί Του τούς προκρίτους αὐτῶν, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη 
καί ὅλοι μαζί ἀνέβηκαν στό ὄρος Θαβώρ. Ἐκεῖ τούς φανέρωσε ἕνα μέρος τῆς 
ἀπείρου θεϊκῆς δόξας Του, μέσα στά μέτρα τῆς ἀνθρώπινης δεκτικότητάς τους 
(Ματθ. 17,1-9). 

Οἱ Μαθητές βίωσαν τό γεγονός, ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρεται στό 
ἑόρτιο κοντάκιο «καθώς ἠδύναντο». Εἶδαν, ἄκουσαν καί προσέλαβαν δηλαδή, 
ὅσο μποροῦσαν νά ἀντέξουν ἐκ τῆς θείας Χάριτος, «ἵνα μή σύν τῇ ὁράσει καί τό 
ζῆν ἀπωλέσωσι». 

Γιά νά γίνει αὐτό, ἔπρεπε ἡ ὅραση καί οἱ αἰσθήσεις τους νά ἐναλλαγοῦν πνευ-
ματικά, γιά νά γίνουν ἀποδέκτες τοῦ θείου Φωτός. Γιά τόν λόγο αὐτό ψάλλουμε 
στό Εἰσοδικό τῆς Ἑορτῆς: «Ὅτι παρά Σου πηγή ζωῆς Κύριε, ἐν τῷ φωτί Σου 
ὀψόμεθα φῶς». 

Οἱ ἅγιοι Πατέρες ὁμιλοῦν οὐσιαστικά γιά μεταμόρφωση τῶν τριῶν 
Ἀποστόλων καθώς ὁ Χριστός δέν ὑπέστη βελτίωση ἤ ἀλλοίωση, οὔτε μεταβλή-
θηκε σέ κάτι πού προηγουμένως δέν ἦταν. 

Κατά τήν μεταμόρφωση ἀποκαλύπτεται τό μεγαλεῖο τῆς προοπτικῆς τοῦ 
ἀνθρώπου, πού καθώς δίνει τόν πνευματικό του ἀγῶνα, μπορεῖ νά συμμετάσχει 
στήν δόξα τοῦ Θεοῦ. Ὅπως ἔλαμψε ὁ Χριστός στό ὄρος Θαβώρ, θά λάμψουν 
καί οἱ δίκαιοι, μέ τήν ἔλευση τῆς Βασιλείας τῆς Ἁγίας Τριάδος. 

Παράλληλα αὐτή ἡ ἄκτιστη θεία ἐνέργεια καί λάμψη τῆς Μεταμορφώσεως, 
συνδέεται ἄρρηκτα μέ τήν δόξα τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου. Ἡ ἀνθρωπότητα προ-
κειμένου νά μεταμορφωθεῖ, πρέπει νά βιώσει τό μυστήριο τῆς Σταυρώσεως καί 
νά τό εὐαγγελισθεῖ σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Σωτῆρος: «Εἴ τις θέλει ὀπίσω 
μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί 
ἀκολουθείτω μοι» (Μάρκ. 8,34). 

Μαζί μέ τόν μεταμορφωμένο Χριστό ἐπάνω στό ὄρος ἐμφανίστηκαν ὁ 
Μωυσῆς καί ὁ Ἠλίας συνομιλοῦντες μαζί Του «γιά τήν ἔξοδον αὐτοῦ ἥν ἔμελλε 
πληροῦν ἐν Ἰερουσαλήμ» (Λουκ. 9,31). 
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Ὁ πρῶτος ἐμφανίστηκε ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Νόμου καί ὁ δεύτερος ὡς 
ἐκπρόσωπος τῶν Προφητῶν, καί οἱ δύο ὅμως ὑπῆρξαν πρόσωπα σημαντικά, πού 
διαδραμάτισαν σπουδαῖο ρόλο, κατά τήν ἐποχή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. 

Ὁ Ἠλίας μή γνωρίσας θάνατον, ἀποτελεῖ ἐκπρόσωπο τῶν ζώντων, ἐνῶ ὁ 
Μωυσῆς ὡς ἤδη θανών, κατά τήν ὥρα τῆς Μεταμορφώσεως ἐμφανίζεται ὡς 
ἐκπρόσωπος τῶν κεκοιμημένων. 

Ἡ κοινή αὐτή παρουσία τους, μέ κέντρο τόν Σωτήρα Χριστό, Τόν καταδει-
κνύει ὡς τόν πνευματικό πυρήνα Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης, καθώς καί τόν 
Κύριο τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, θυμίζοντας τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου τῶν 
Ἐθνῶν Παύλου: «Ἐάν τε ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν τοῦ Κυρίου ἐσμέν» (Ρωμ. 
14,8). 

Ὁ Μωυσῆς καί ὁ Ἠλίας ὡς πρόσωπα, εἶχαν ἤδη τήν πνευματική ἐμπειρία τῆς 
εἰσόδου μέσα στόν γνόφο τῆς θείας δόξης. Ὅπως περιγράφεται στήν Παλαιά 
Διαθήκη, ὁ Μωυσῆς στό ὄρος Σινᾶ «εἰσῆλθε εἰς τόν γνόφον, οὗ ἦν ὁ Θεός» 
(Ἐξόδ. 20,21), ὁ δέ Ἠλίας εἶδε τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ «ὡς φωνήν αὔρας λεπτῆς» 
(Γ΄ Βασ. 19,12).  

Μιά νεφέλη φωτεινή ἦλθε κατά τήν ὥρα τῆς Μεταμορφώσεως καί ἐκάλυψε 
τό ὄρος Θαβώρ καί μέσα ἀπό αὐτήν ἀκούστηκε ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ καί Πατρός: 
«Οὖτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, αὐτοῦ ἀκούετε» (Λουκ. 9,35), 
ἐπισφραγίζοντας τήν παρουσία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὡς Υἱοῦ μονογενοῦς καί Λό-
γου τοῦ Θεοῦ. 

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς ἐπιβεβαιώνει πώς τήν ὥρα τῆς οὐράνιας φωτοχυ-
σίας, ὁ Πέτρος καί οἱ ἄλλοι δύο Μαθητές «ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ, διαγρηγο-
ρήσαντες δέ εἶδον τήν δόξαν αὐτοῦ καί τούς δύο ἄνδρας τούς συνεστῶτας 
αὐτῷ» (Λουκ. 9,32). Ὅ,τι ἐβίωσαν, τούς εἶχε κυριολεκτικά συγκλονίσει καί 
ἐπιθυμοῦσαν αὐτή ἡ ἐμπειρία νά κρατήσει γιά πάντα. Γι’ αὐτό καί ὁ Πέτρος «μή 
εἰδώς ὅ λέγει», παρακάλεσε τόν Ἰησοῦ, νά τοῦ ἐπιτρέψει νά κατασκευάσουν 
τρεῖς σκηνές καί νά ἐγκατασταθοῦν ἐκεῖ, ἐπάνω στήν κορυφή τοῦ ὄρους (Λουκ. 
9,33).  

Πολύ σύντομα ὅμως, ἡ παράδοξη ἐκείνη ὀπτασία ἔλαβε τέλος, ἡ νεφέλη δια-
λύθηκε καί οἱ οὐράνιοι ἐπισκέπτες εἶχαν ἐξαφανισθεῖ. Ὁ Χριστός πλέον, ἦταν 
παρών μέ τή μορφή πού τόν εἶχαν συνηθίσει. Στεκόταν στοργικά δίπλα στούς 
Ἀποστόλους καί τούς ἐνθάρρυνε μέ τά λόγια: «ἐγέρθητε καί μή φοβεῖσθε» 
(Ματθ. 17,8). 

Θωρία καί βάθος μυστικῆς θεολογίας ἀποκαλύπτει στούς πιστούς ἡ ἑορτή 
αὐτή τῆς Μεταμορφώσεως. Ὁ Χριστός φορέσας ὅλον τόν Ἀδάμ καί τήν 
ἀμαυρωθεῖσαν φύσιν Του, τήν ἐλάμπρυνε καί τήν θεούργησε, μέ τήν ἀλλαγή τῆς 
μορφῆς Του (γ΄ ὠδή Κανόνος Ὄρθρου τῆς Ἑορτῆς). 
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Ἔλαμψε καί πάλι τό προπτωτικό «ἀρχέτυπον κάλλος», πού καθώς 
ἀμαυρώθηκε μέ τό προπατορικό ἁμάρτημα, ἐδοξάσθη κατά χάριν μέ τήν θεία 
λαμπρότητα.  

Γιά τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα, ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου ἔχει 
ἰδιαίτερη σημασία. Οἱ δυτικοί θεολόγοι, ὑποστήριζαν πώς τό φῶς τῆς Μεταμορ-
φώσεως ἦταν κτιστό φυσικό φῶς. Ἀντίθετα οἱ Ὀρθόδοξοι θεολόγοι μέ γνήσιο 
ἐκπρόσωπό τους τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, ἀρχιεπίσκοπο τῆς Θεσσαλονί-
κης (1296-1359), ἔκαμαν βασική διάκριση, μεταξύ ἀπροσπέλαστης θείας οὐσίας 
καί ἀκτίστων μεθεκτῶν ἐνεργειῶν, ἀποφαινόμενοι πώς τό φῶς καί ἡ δόξα πού 
βίωσαν οἱ Ἀπόστολοι ἦταν ἡ φανέρωση τοῦ ἀκτίστου θείου φωτός. 

Ἡ θεωρία αὐτή ἀποτέλεσε τήν βασική διδασκαλία τῶν Ἡσυχαστῶν, ἑνός 
πνευματικοῦ κινήματος πού μεσουράνησε κατά τόν 14ο αἰῶνα. 

Ἡ σχολαστική δυτική θεολογία περί ταυτίσεως τῆς οὐσίας καί τῶν ἐνεργειῶν 
τοῦ Θεοῦ, ἀποτελεῖ τήν ἀφετηρία τῆς ἀρνήσεως τῆς θέωσης τοῦ μεταπτωτικοῦ 
ἀνθρώπου. 

Ἀντίθετα σύμφωνα μέ τούς Ὀρθόδοξους θείους Πατέρες, ὁ φιλάνθρωπος 
Θεός μᾶς υἱοθετεῖ καί μᾶς παρέχει τό ὕψιστο δικαίωμα, νά μετέχουμε στήν θεία 
μακαριότητά Του, κάτι πού δέν συναντᾶμε σέ καμμία ἄλλη θρησκεία. 

Γιά τό λόγο αὐτό, ὀφείλουμε νά ἀποξενωθοῦμε ἀπό τά σκύβαλα τοῦ κόσμου 
τούτου (Φιλιπ. 3,8) καί νά παραδώσουμε τήν ὕπαρξή μας στά χέρια τοῦ Θεοῦ. 

Τότε τό ἄκτιστο Θαβώρειο φῶς θά καταυγάζει ὅλη τή ζωή μας, ὁδηγώντας 
μας εἰς «νομάς σωτηρίους» μέ ἀσφάλεια.
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Ἡ χρήση τῆς λέξεως καί τῆς ἐννοίας «πολιτισμός» χρησιμοποιεῖται ὅταν 
θέλουμε νά δείξουμε τήν σύνθεση μιᾶς κοινωνίας (πολυπολιτισμική κοι-

νωνία), τήν ἐπιστημονική πρόοδο, τήν ἀναβάθμιση τῶν θεσμῶν, τό ἐπίπεδο 
διαβίωσης καί κοινωνικῆς συμβίωσης καθώς καί τό σύνολο τῶν ἀνθρωπίνων 
ἐπιτευγμάτων. Πολιτισμός ἀπό γλωσσική ἄποψη εἶναι τό σύνολο τῶν ὑλικῶν 
καί πνευματικῶν φαινομένων πού χαρακτηρίζουν μιά κοινωνική ὁμάδα ἤ ἕνα 
ἔθνος σέ ἀντίθεση μέ μιά ἄλλη κοινωνική ὁμάδα ἤ ἕνα ἄλλο ἔθνος. Ἀπό τήν 
ἄποψη τῶν ἐπιστημῶν τοῦ ἀνθρώπου, ἡ συνολική κοινωνική κληρονομιά μιᾶς 
ὁμάδας ἀνθρώπων ἤ τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους ὡς συνόλου. 

Ἡ συνάντηση Ἑλληνισμοῦ καί Ὀρθοδοξίας δέν σήμανε ἁπλῶς τήν 
ἀλληλεπίδραση δύο κόσμων καί πολιτισμῶν ἀλλά σταδιακά μορφοποίησε ἕνα 
νέο πολιτισμό. Πρόκειται γιά τόν πολιτισμό τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ Ἀνατολικοῦ 
Ρωμαϊκοῦ Κράτους, τόν Ἑλληνορθόδοξο Πολιτισμό. Ἡ ἀκτινοβολία τοῦ 
βυζαντινοῦ κόσμου καί πολιτισμοῦ ἐπιβίωσε καί μετά τήν πάροδο τῆς 
χιλιετοῦς παρουσίας του ἕνεκα τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τήν ὁποία ἐπέδρασε 
εὐεργετικά καί σέ ἄλλους λαούς. Ἡ αἴσθηση τῆς μεγάλης αὐτῆς πολιτισμικῆς 
κληρονομιᾶς δέν ἔσβησε ποτέ ἀπό τή συλλογική μνήμη τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί 
κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας. 

Στή Δύση ἀναπτύχθηκε σταδιακά ἕνας ἄλλος πολιτισμός, ὁ Εὐρωπαϊκός 
Πολιτισμός, ὁ ὁποῖος διαμόρφωσε τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά του κυρίως 
μετά τόν 8ο αἰῶνα. Ἡ ἀνάπτυξη τῆς σχολαστικῆς φιλοσοφίας καί θεολογίας,. 
Ὁ ὀρθός λόγος, σήμαναν μιά νέα ἐποχή στή σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό 
καί τή φύση. Ἡ ἀπόλυτη ἀξία τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσης καί ἡ ἐκκοσμίκευση, 
ὁδήγησαν τήν Εὐρώπη σέ ἀδιέξοδα πού πολλαπλασιάσθηκαν μέ τήν ἐμφάνιση 
τῆς οἰκολογικῆς κρίσης, τά προβλήματα τοῦ τρίτου κόσμου, τόν καταναλωτι-
σμό καί τό φαινόμενο τῆς παγκοσμιοποίησης. Βασικά χαρακτηριστικά τοῦ 
Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ εἶναι τά ἀκόλουθα: Ἡ σύνδεση τῆς γνώσης μέ τήν παρα-
γωγή πού πρόκειται γιά ἕνα καθαρά «δυτικό» φαινόμενο, μέ τίς ρίζες του βα-
θιά στή ρωμαϊκή νοοτροπία, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ὅ,τι δέν παράγει 
ἀποτέλεσμα χρήσιμο, ἀγνοεῖται ὡς οὐσιαστικά ἀνύπαρκτο. Ἡ ὑπερβολική ση-
μασία πού δόθηκε στίς διανοητικές ἱκανότητες τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὑπερτίμηση 

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Τοῦ Ἀρχιμ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΚΑΛΑΚΗ, 
Γραμματέως Μ.Ε.Σ./Ι.Μ.Θ. 

Προϊσταμένου Ἱ.Ν. Παναγίας Δεξιᾶς
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τῆς νόησης καί ἡ ἀπομόνωσή της ἀπό τίς λοιπές σωματικές λειτουργίες του, 
ὁδήγησε στήν «θεοποίηση» τῆς τεχνολογίας καί στήν ἀπομάκρυνση τοῦ 
ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό. Σημαντικό ἀκόμη χαρακτηριστικό τοῦ Δυτικοῦ 
Πολιτισμοῦ εἶναι ἡ ἀντικατάσταση τῆς ἐννοίας τοῦ προσώπου ἀπό ἐκείνη τοῦ 
ἀτόμου. Ὁ Εὐρωπαϊκός Πολιτισμός ἔχει ὡς ἰδεολογικό ὑπόβαθρο τόν 
ἀτομισμό, τά δικαιώματα τοῦ ἀτόμου –ὄχι τοῦ προσώπου– καί μάλιστα στή 
χρηστική τους μορφή, δηλαδή στή μορφή τῆς εὐδαιμονίας τοῦ ἀτόμου, ὅπως 
τήν προσβλέπουν καί τή θεσπίζουν ἐπίσημα τά διάφορα συντάγματα τῶν 
εὐρωπαϊκῶν χωρῶν. 

Ὁ Ἑλληνορθόδοξος Πολιτισμός μέσα σ’ αὐτήν τήν κρίση τοῦ Δυτικοῦ 
Πολιτισμοῦ ἔχει νά δώσει τήν μαρτυρία τῆς Πατερικῆς θεολογίας, τοῦ 
κοινοτικοῦ καί εὐχαριστιακοῦ ἤθους τῆς Ἐκκλησίας, τήν ὀρθόδοξη θεολογική 
αὐτοσυνειδησία. Ἡ πολυπολιτισμικότητα τῶν συγχρόνων κοινωνιῶν 
προκαλεῖ τόν Ἑλληνορθόδοξο Πολιτισμό νά προσφέρει τά στοιχεῖα ταυτότη-
τάς του στήν ἐκκοσμικευμένη Δύση προκειμένου οἱ κοινές χριστιανικές ἀρχές, 
τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀνεκτότητας, τῆς οἰκουμενικότητας, τοῦ σεβασμοῦ τοῦ 
ἄλλου καί τοῦ πολιτισμοῦ του, νά ὁδηγήσουν τόν Ἑλληνορθόδοξο Πολιτισμό 
καί τόν Εὐρωπαϊκό Πολιτισμό σέ μιά κοινωνία μέ ὁδηγό τήν μόνη ἀλήθεια ὅτι 
«ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο» (Ἰωάν. 1,14), προκειμένου ὁ ἄνθρωπος νά ἐπανεύρει 
τόν ἀρχικό του προορισμό, τῆς κοινωνίας του μετά τοῦ Θεοῦ. Χαρακτηρι-
στικά εἶναι τά ὅσα ἀναφέρονται στήν «Πρός Διόγνητον» ἐπιστολή, στήν ὁποία 
τονίζεται πώς «Οἱ Χριστιανοί δέν ξεχωρίζουν ἀπό τούς ἄλλους ἀνθρώπους, 
οὔτε στόν τόπο κατοικίας, οὔτε στήν ὁμιλία, οὔτε στά ἔθιμα (…) κατοικοῦν 
στή γῆ, ἀλλά εἶναι πολίτες τοῦ Οὐρανοῦ». Ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση στάθηκε 
πάντοτε ἀπέναντι στόν πολιτισμό μέ θετική διάθεση. Ὁ Πολιτισμός δέν εἶναι 
κάτι τό δαιμονικό, πού πρέπει νά τό ἐξορκίσουμε. Ἡ Ἐκκλησία, καί μάλιστα 
ἡ Ὀρθόδοξη, συνέβαλε στή δημιουργία πολιτισμοῦ, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ 
ἀνάπτυξη καί ἄνθιση τῆς Βυζαντινῆς Τέχνης. Ἡ Ἑλληνορθόδοξη πίστη ὄχι 
μόνο συμβάλλει στήν πρόοδο τοῦ πολιτισμοῦ ἀλλά αὐτή ἡ ἴδια ἀποτελεῖ τόν 
πολιτισμό. Ἡ Ὀρθοδοξία, σέβεται τήν ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί 
τῶν δικαιωμάτων του, ἐνῶ παράλληλα ἀπορρίπτει τήν μαζοποίησή του καί 
τήν φαλκίδευση τῶν δικαιωμάτων του. Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανισμός δέν 
ἐπιβάλλεται μέ τή βία, ἀφοῦ ὁ χαρακτήρας τῆς διδασκαλίας του εἶναι καθαρά 
προτρεπτικός: «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν» (Γ΄ Νηστειῶν, Μάρκ. 
8,34β), σεβόμενος τήν ἐλεύθερη βούληση καί τό αὐτεξούσιο τοῦ κάθε 
ἀνθρώπου. Σύμφωνα μέ τήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση, ἡ ἐκκλησιαστική 
ἐμπειρία εἶναι μετοχή στίς ἄκτιστες ἐνέργειες, στήν ἄκτιστη ζωή τοῦ Θεοῦ, 
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δηλαδή σέ μιά πραγματικότητα πέρα ἀπό τά ὅρια τῆς δικῆς μας κτιστῆς φύ-
σεως. Αὐτή ἡ αὐθεντική ἐμπειρία τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως συνιστᾶ τήν 
οὐσία καί τήν μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶναι ὁ θησαυρός γιά τόν ὁποῖο 
ὁμιλεῖ ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, Ἀπόστολος Παῦλος, λέγοντας: «Ἔχομεν δέ 
τόν θησαυρόν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολή τῆς δυνάμεως 
ᾖ τοῦ Θεοῦ καί μή ἐξ ἡμῶν» (Β΄ Κορ. 4,7). Τό ὅραμα τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης 
δέν μπορεῖ νά ἐνυλωθεῖ παρά μόνο μέσα καί ἀπό τήν ἑνότητα τῶν 
Χριστιανῶν. Ἡ μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας στόν πολιτισμό μας προβάλλει ἕνα 
πρότυπο καί μιά στάση ζωῆς, μιά ἐναλλακτική λύση στά ἀδιέξοδα πού 
δημιουργεῖ ὁ ἀτομισμός τῶν κοινωνιῶν μας. Ἡ Ἐκκλησία πορεύεται τήν ὁδόν 
τῆς ἀληθείας, τήν ὁδόν τῆς ἑνότητας τοῦ ἀνθρώπου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, προ-
σευχομένη μέ τά προφητικά λόγια τῆς Ἀποκαλύψεως: «Ὁ καιρός ἐγγύς 
ἐστιν… Ναί, ἔρχου Κύριε Ἰησοῦ» (22,10-22,20).

Λίαν εὔφρανας τοὺς Ὀρθοδόξους, καὶ κατῄσχυνας τοὺς κακοδό-
ξους, Εὐφημία Χριστοῦ καλλιπάρθενε˙ τῆς γὰρ τετάρτης Συνόδου 
ἐκύρωσας, ἃ οἱ Πατέρες καλῶς ἐδογμάτισαν. Μάρτυς ἔνδοξε, 
Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Ἀπολυτίκιον ἑορτῆς Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας. 
Ἦχος γ΄.
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Ἡ ἔνταξη τοῦ κράτους τῶν Σκο-
πίων στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνω ση περνᾶ 
ἀπό τήν ἄρση τοῦ βουλγα ρικοῦ βέτο. 
Στίς 24 Ἰουνίου ἡ Βουλή τῆς Βουλ-
γαρίας ἀποφάσισε νά ἄρει τό βέτο 
θέτοντας αὐστηρούς ὅρους σέ θέ-
ματα ἱστορίας, γλώσσας καί ταυτό-
τητας. Στίς 16 Ἰουλίου ἡ Βου λή τῶν 
Σκοπίων ἐνέκρινε ἀρχι κά τήν 
ἀποδοχή τῶν βουλγαρικῶν ὅρων.  

Οἱ Σοσιαλοδημοκράτες τοῦ 
Πρωθυπουργοῦ Ντίμιταρ Κοβάτ -
σεφσκι καί τά ἀλβανικά κόμματα τά-
χθηκαν ὑπέρ τῆς ἀποδοχῆς τῶν ὅρων 
μέ βάση μία γαλλική πρόταση, ἡ 
ὁποία ἐμφανίζει πιό μετριοπαθῆ τά 
βουλγαρικά αἰτήμα τα. Ἡ δεξιά ἀντι -
πολίτευση, δηλαδή τό κόμμα ΒΜΡΟ 
τοῦ Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ἀντιτάχθη -
κε καί ὀργάνω σε συνεχεῖς διαδηλώ-
σεις στούς δρόμους. Τώρα ἀρχίζουν 
τά δύσκολα. Στά Σκόπια πρέπει νά 
συγκεντρώσουν πλειοψη φία 2/3 στή 
Βουλή γιά νά ἐντάξουν στό κείμενο 
τοῦ Συντάγματος τή βουλγαρική μει-
ονότητα ὡς συστατι κή καί ἱδρυτική 
ἐθνότητα τοῦ κράτους. Αὐτό φαίνε-
ται ἀδύνατο, διότι ἀπαιτεῖ τή σύ-
μπραξη τῆς ἀντιπολίτευσης. 

Ἡ ἐξέγερση τοῦ Ἴλιντεν τῆς 20ῆς 
Ἰουλίου 1903 εἶναι μία ἐπέ τειος πού 
μπορεῖ νά ἐξηγήσει τίς ρίζες τῆς δια-
μάχης Σόφιας καί Σκοπίων. 

1. Τί ἐννοοῦμε ὡς ἐξέγερση τοῦ 
Ἴλιντεν; Στίς 20 Ἰουλίου 1903, ἐνῶ ἡ 
Μακεδονία βρισκόταν ὑπό ὀθωμα -
νικό ζυγό, ἡ Βουλγαρική ἐθνικιστι κή 
ὀργάνωση ΒΜΡΟ (στά ἑλληνικά 
ΕΜΕΟ = Ἐσωτερική Μακεδονική 
Ἐπαναστατική Ὀργάνωση) καί ἡ 
Βουλγαρική Σχισματική Ἐκκλησι -
αστική Ἐξαρχία ὑποκίνησαν μία 
ἔνοπλη ἐξέγερση Χριστιανικῶν 
πληθυσμῶν. Τό φανερό σύνθημα 
ἦταν: «Ἡ Μακεδονία στούς Μακε -
δόνες», ἀλλά τό ὑποκρυπτόμενο 
αἴτημα ἦταν: «Ἡ Μακεδονία στούς 
Βουλγάρους». Οἱ Κομιτατζῆδες, δη-
λαδή ἔνοπλες ὁμάδες τῆς ΒΜΡΟ, 
ἔσπασαν τηλεγραφικούς στύλους, 
ξήλωσαν σιδηροδρομικές γραμμές 
καί ἐπιτέθηκαν στή τουρκική φρου -
ρά τοῦ Κρουσόβου. Γιά λίγες ἡμέρες 
ἡ κωμόπολη τοῦ Κρουσόβου, μέ 
πληθυσμό τότε 10.000 Ἑλλήνων 
Βλαχοφώνων καί 400 Βουλγάρων, 
διοικήθηκε ἀπό μία αὐτοσχέδια κυ-
βέρνηση. Οἱ Τοῦρκοι στρατιῶτες, τα-

Ἀπό τήν ἐξέγερση τοῦ Ἴλιντεν (1903)  
στή διαμάχη Σόφιας - Σκοπίων 

 

Τοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ, 
Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος
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κτικοί καί ἄτακτοι, ἐπέβαλαν σκληρά 
ἀντίποινα σέ τρεῖς κωμοπό λεις μέ 
ἑλληνικό πληθυσμό, τό Κρούσοβο, 
τήν Κλεισούρα καί τό Νυμφαῖο 
Φλωρίνης, τίς ὁποῖες ἔκαψαν. 

2. Τί σημαίνει Ἴλιντεν; Στά βουλ-
γαρικά σημαίνει «ἡμέρα τοῦ Ἠλία», 
δηλαδή ἑορτή τοῦ Προφήτη Ἠλία. 
Ὄντως ἡ 20ή Ἰουλίου γιά ὅλους τούς 
Ὀρθοδόξους εἶναι ἡ ἡμέρα ἑορτα -
σμοῦ τοῦ Προφήτη Ἠλία.  

3. Τί ἀποτελέσματα εἶχε; Ἡ 
Ἀθήνα ἀφυπνίσθηκε βλέποντας τήν 
καταστροφή Βλαχοφώνων Ἑλληνι -
κῶν Κωμοπόλεων καί τήν ἐπικίνδυ -
νη δράση τῆς βουλγαρικῆς Ἐξαρχί ας 
καί τῆς ΒΜΡΟ. Ἄρχισε ἡ συστημα-
τική ἀποστολή ἀξιωματικῶν, δασκά-
λων καί ἄλλων ἐνισχύσεων πρός τόν 
ἀγωνιζόμενο Ἑλληνισμό τῆς ὑπό -
δουλης Μακεδονίας. Ὁ κίνδυνος 
ἦταν ἡ Μακεδονία νά φύγει μέν ἀπό 
τόν ζυγό τῶν Ὀθωμανῶν, ἀλλά νά 
καταστεῖ ἐπαρχία τῆς «Μεγάλης 
Βουλγαρίας». 

4. Μετεῖχαν καί ἑλληνικῆς συνει-
δήσεως πληθυσμοί; Ναί, ἄλλοι ἀπό 
πίεση καί φόβο, ἄλλοι πιστεύ οντας 
ἁγνά ὅτι ἦταν μία ἀντιτουρ κική 
ἐξέγερση. Ὁ Ἄγγλος Πρόξενος στό 
Μοναστήρι, πρωτεύουσα τότε μίας 
Ὀθωμανικῆς Περιφέρειας καί νῦν 
Μπίτολα τῶν Σκοπίων, ὁ Τζέημς 
Μάκ Γκρέγκορ, καταγράφει σέ 
ἐκθέσεις του ὅτι οἱ Ἕλληνες πού 
συμμετεῖχαν, εἴτε μιλοῦσαν μόνον 

ἑλληνικά εἴτε μιλοῦσαν καί ἄλλες 
διαλέκτους, διατήρησαν ἀλώβητη 
τήν ἑλληνική συνείδησή τους (Κων. 
Βακαλόπουλος, Τό Μακεδονικό Ζή-
τημα, ἔκδοση ἐφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ, 
Ἀθήνα 2018, σελ. 196). 

5. Ὑπῆρχε κοινωνικό περιεχόμε νο 
στά αἰτήματα τῶν Χριστιανῶν (κυ-
ρίως ἀγροτῶν) πού συμμετεῖχαν; 
Μᾶλλον ὄχι, δέν ὑπάρχει κάποια 
σχετική μαρτυρία. Ἡ ὑποκίνηση 
ἔγινε ἀπό τόν βουλγαρικό ἐθνικισμό 
γιά νά ἐλέγξει τούς Ἕλληνες καί 
ἄλλες ὁμάδες. Ὁ Ἴων Δραγούμης, 
Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στό Μονα -
στήρι, καταγράφει τήν ξεκάθαρη 
ὑποκίνηση τοῦ Ἴλιντεν ἀπό τό βουλ-
γαρικό κομιτάτο: «Τοῦ Προφήτη 
Ἠλία ἦταν ἡ μέρα πού εἶχε ὁρίσει τό 
κομιτάτο γιά τόν σηκωμό. Οἱ Βουλ-
γάρες δασκάλισσες τοῦ Περλεπέ 
ἔραψαν μία σημαία καί κέντησαν 
ἐπάνω μέ χρυσά γράμματα τά 
ὀνόματα ἕνδεκα πολιτειῶν τῆς Μα-
κεδονίας πού σκόπευαν νά τίς πά-
ρουν οἱ Βούλγαροι... Σέ χωριά 
μπῆκαν ἄλλοι καί ἀνάγκασαν τούς 
χωριανούς νά τούς ἀκολουθήσουν μέ 
τά γυναικόπαιδα...» (Μαρτύρων καί 
Ἡρώων Αἷμα, ἔκδοση Βιβλιο -
πωλείου τῆς Ἑστίας, Ἀθήνα 2006, 
σελ. 108-109). 

6. Ὑπῆρχε τότε «μακεδονικό 
ἔθνος»; Σαφῶς ὄχι. Ὅλες οἱ ἀναφο -
ρές τῶν Εὐρωπαίων Προξένων ἀπό 
τή Θεσσαλονίκη καί τό Μοναστήρι, 
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πού περιγράφουν στίς κυβερνήσεις 
τους τό Ἴλιντεν, μιλοῦν γιά Ἕλλη -
νες, Βουλγάρους καί Τούρκους, ἀλλά 
πουθενά γιά Μακεδόνες ὡς ξεχωρι-
στό ἔθνος. Οἱ ἐκθέσεις ἔχουν ἐκδοθεῖ 
ἀπό τό Μουσεῖο Μακεδονικοῦ 
Ἀγῶνος στή Θεσσαλονίκη. Ὅπως 
εἶναι γνωστό τό ἔθνος αὐτό κατα-
σκευάσθηκε τό 1944 ἀπό τόν Τίτο 
στήν  μεταπολεμική κομμουνιστική 
Γιουγκοσλαβία. 

7. Τί ρόλο παίζει τό Ἴλιντεν στή 
σημερινή διαμάχη Σόφιας- Σκοπίων; 
Ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 2017 οἱ δύο 
χῶρες συμφώνησαν νά ἑορτάζουν 
ἀπό κοινοῦ τήν ἐξέγερση στίς 2 
Αὐγούστου (εἶναι ἡ 20ή Ἰουλίου μέ 
τή διαφορά παλαιοῦ καί νέου 
Ἡμερολογίου), ἀλλά κάθε πλευρά 
δίνει τή δική της διαφορετική ἐθνική 
ἑρμηνεία. Στό πρῶτο διάγγελμα 
(12.6.2018) πρός τόν λαό τοῦ κρά-
τους του ὁ πανηγυρίζων γιά τήν 
ἐπικείμενη Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν 
Ζόραν Ζάεφ (τότε Πρωθυπουργός 
στά Σκόπια) ἀναφέρ θηκε στούς 
ἥρωες τοῦ «μακεδο νικοῦ ἔθνους» 
καί μεταξύ αὐτῶν καί στόν Γκότσε 
Ντέλτσεφ, ὁ ὁποῖ ος σκοτώθηκε ἀπό 
τούς Τούρκους, ἐνῶ προετοίμαζε τήν 
ἐξέγερση τοῦ Ἴλιντεν. Ὅμως οἱ 
Βούλγαροι τόν τιμοῦν ὡς Βούλγαρο. 

Μάλιστα ἔδωσαν τό ὄνομά του στήν 
πόλη τοῦ Ἄνω Νευροκοπίου. Ἕνας 
ἀπό τούς ὅρους πού θέτουν οἱ Βούλ-
γαροι γιά νά ἄρουν ὁριστικά τό βέτο 
εἶναι ἡ αὐστηρή τήρηση τῆς Συμφω-
νίας Φιλίας, Καλῆς Γειτονίας καί Συ-
νεργασίας τῆς 1.8.2017 πού ὑπέ -
γραψαν οἱ δύο χῶρες. Ἡ Συμφωνία 
προβλέπει τή σύσταση μιᾶς διακρα -
τικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐπιστημό νων γιά 
θέματα Ἱστορίας καί Ἐκπαίδευσης. 
Οἱ διαφωνίες ἤδη εἶναι πολλές, διότι 
τά ἴδια πρόσωπα ἡ μία πλευρά τά 
θεωρεῖ «Μακεδόνες» καί ἡ ἄλλη τά 
θεωρεῖ Βουλγάρους. Εἶναι χαρακτη-
ριστικό ὅτι τήν ἐξέγερση τοῦ 1903 
ὀργάνωσε ἡ βουλγαρική ὀργάνωση 
ΒΜΡΟ καί σήμερα αὐτό ἀκριβῶς τό 
ὄνομα ἔχει τό κόμμα τῆς ἀντιπολί -
τευσης στά Σκόπια. 

Ἡ Ἑλλάδα δέν πρέπει νά πάρει 
θέση ὑπέρ τῆς μίας ἤ τῆς ἄλλης ἱστο -
ρικῆς ἑρμηνείας. Καθῆκον, ἀλλά καί 
δικαίωμα, τῆς Πολιτείας καί τῆς 
ἐπιστημονικῆς κοινότητας εἶναι ἡ 
παρακολούθηση τῆς διαμάχης ὥστε 
νά μήν διαστρεβλώνονται ἱστορικά 
γεγονότα, τά ὁποῖα ἔχουν συνδεθεῖ 
ἄρρηκτα μέ τήν ἱστορία καί τήν ταυ-
τότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ.  
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