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ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Τιμιώτατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς, Προσφιλέστατα τέκνᾳ ἐν Κυρίῳ, 

Ἑορτάζει σήμερον ἡ Ἁγία Ἐκκλησία τήν κατά σάρκα Γέννησιν τοῦ προαι-
ωνίου Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τό «ξένον καί παράδοξον» μυστήριον, τό 
«ἀποκε κρυμμένον ἀπό τῶν αἰώνων καί τῶν γενεῶν» (Κολ. α΄, 26). Ἐν Χριστῷ 
ἀπο καλύπτεται ὁριστικῶς ἡ ἀλήθεια περί τοῦ Θεοῦ καί περί τοῦ ἀνθρώπου, 
ὡς θεολογικώτατα ἐξηγεῖ ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας: «Ἄνθρωποι μέν 
κατά φύσιν ἡμεῖς, αὐτός δέ εἰς τό παρά φύσιν διά φιλανθρωπίαν καταδραμών, 
γέγονεν ἄνθρωπος. Δοῦλοι Θεοῦ κατά φύσιν ἡμεῖς ὡς ποιήματα· δοῦλος 
ἐχρημάτισε καί αὐτός εἰς τό παρά φύσιν ἐνεχθείς, ὅτε γέγονεν ἄνθρωπος. Ἀλλά 
καί τό ἐναντίον, Θεός κατ᾿ οὐσίαν αὐτός· θεοί καί ἡμεῖς εἰς τό παρά φύσιν 
ἀναβαίνοντες διά τήν χάριν· ἄνθρωποι γάρ· Υἱός κατά φύσιν αὐτός· υἱοί καί 
ἡμεῖς κατά θέσιν, ὡς εἰς ἀδελφότητα τήν πρός αὐτόν κεκλημένοι»1. 

«Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. η΄, 32). 
Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἶναι «ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰωάν 
ιδ΄ 6), εἶναι ὁ ἐλευθερωτής τοῦ ἀνθρώπου «ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου». 
Δέν ὑπάρχει ζωή καί ἐλευθερία χωρίς τήν Ἀλήθειαν ἤ ἐκτός τῆς Ἀληθείας. Τό 
νά δίδωμεν εἰς τήν ζωήν μας ὅ,τι νόημα ἐπιθυμοῦμεν δέν εἶναι ἐλευθερία, ἀλλά 

1. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ἡ Βίβλος τῶν Θησαυρῶν περί τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου Τριάδος, 
PG 75, 561. 



ἡ σύγχρονος ἐκδοχή τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος, ὁ 
αὐτοεγκλεισμός τοῦ ἀνθρώπου εἰς μίαν αὐτάρκη καί αὐτάρεσκον 
αὐτονομίαν, χωρίς αἰσθητήριον διά τήν ἀλήθειαν ὡς σχέσιν μέ 
τόν Θεόν καί μέ τόν συνάνθρωπον. Τά Χριστούγεννα εἶναι καιρός 
αὐτογνωσίας, κατανοήσεως τῆς διαφορᾶς μεταξύ «Θεανθρώπου» 
καί «ἀνθρωποθεοῦ», συνει δητοποιήσεως τῆς σωτηριώδους 
χριστι ανικῆς διδασκαλίας: «Οὐκ ἄνθρωπον ἀποθεωθέντα λέγο-
μεν, ἀλλά Θεόν ἐνανθρωπήσαντα»2. 

Τό εὐάγγελον μήνυμα τῶν Χριστουγέννων συνηχεῖ ἐφέτος 
μέ τά τύμπανα τοῦ πολέμου καί τήν κλαγγήν τῶν ὅπλων εἰς 
τήν Οὐκρανίαν, ἡ ὁποία ὑφίσταται τάς δεινάς συνεπείας μιᾶς 
ἰταμῆς καί ἀδίκου εἰσβολῆς. Ὅλοι οἱ πόλεμοι εἶναι δι᾿ ἡμᾶς 
τούς Χριστιανούς ἀδελφοκτόνοι καί ἐμφύλιοι, εἶναι, ὡς διε-
κήρυξεν ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας, «ἀπόρροια τοῦ ἐν τῷ κόσμῳ κακοῦ καί τῆς 
ἁμαρτίας»3. Εἰς τήν περίπτωσιν τῆς Οὐκρανίας ἰσχύουν προσέτι 
τά λόγια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ περί τῶν συγχρόνων 
αὐτῷ αἱματηρῶν συγκρούσεων εἰς τήν Θεσσαλονίκην μεταξύ 
Ὀρθοδόξων, «κοινήν πλουτούντων μητέρα τήν ἱεράν 
Ἐκκλησίαν καί τήν εὐσέβειαν, ἧς ἀρχηγός καί τελειωτής Χρι-
στός ὁ τοῦ Θεοῦ γνήσιος Υἱός, ὅς ἡμῶν οὐ Θεός μόνον, ἀλλά 
καί ἀδελφός εὐδόκησεν εἶναι, καί Πατήρ»4. 

Εἰς τό πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ ἐτελέσθη ἡ «ἀνακε -
φαλαίωσις» τῶν πάντων, ἡ ἀνάδειξις τῆς ἑνότητος τοῦ γένους 
τῶν ἀνθρώπων καί τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, 
ἡ διάνοιξις τῆς ὁδοῦ πρός τό «καθ᾿ ὁμοίωσιν», καί ἀπεκαλύφθη 
ἡ εἰρήνη «ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν» (Φιλ. δ΄, 7). Ὁ Χριστός 
εἶναι «ἡ εἰρήνη ἡμῶν» (Ἐφεσ. β΄, 14), καί εἰς Αὐτόν εἶναι 
ἀφιερωμένος ὁ ἱστορικός καί ἐμβλημα τικός Ἱερός Ναός τῆς 
«Ἁγίας Εἰρήνης» εἰς τήν Πόλιν τοῦ Κωνσταντίνου. 

– ΕΥΛΟΓΙΑ –2

2. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, PG 94, 
988. 

3. Ἡ  ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον, Δ΄, 1. 
4. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Περί τῆς πρός ἀλλήλους εἰρήνης, PG 151, 10.



3– ΕΥΛΟΓΙΑ –

Ὁ Σωτήρ ἡμῶν μακαρίζει τούς «εἰρηνοποιούς», ὅτι «υἱοί 
Θεοῦ κληθήσονται» (Ματθ. ε΄, 9), προβάλλει τήν ἰδέαν τῆς δι-
καιοσύνης καί τῆς ἀγάπης ἀκόμη καί πρός τούς ἐχθρούς. Ἡ 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εὔχεται εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν «ὑπέρ 
τῆς ἄνωθεν εἰρήνης» καί «ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος 
κόσμου». «Τήν σήν εἰρήνην καί τήν σήν ἀγάπην χάρισαι ἡμῖν, 
Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν· πάντα γάρ ἀπέδωκας ἡμῖν», αἰτούμεθα 
δοξάζοντες τόν Δοτῆρα παντός ἀγαθοῦ κατά τήν Λειτουργίαν 
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ἡμεῖς, οἱ ὁποῖοι παρελάβομεν παρά 
τοῦ Θεοῦ τά πάντα, ὀφείλομεν, ὡς ἐξόχως εὐεργετηθέντες, νά 
ἀγωνιζώμεθα διά τήν εἰρήνην περισσότερον ἀπό τούς λοιπούς 
ἀνθρώπους, κατά τό Βιβλικόν: «Παντί δέ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολύ 
καί ζητηθήσεται παρ᾿ αὐτοῦ» (Λουκ. ιβ΄, 48). Ἐν τῇ ἐννοίᾳ 
ταύτῃ, ὅσα, ἀντιθέτως πρός τήν ἀρχήν αὐτήν, πράττονται ὑπό 
Χριστιανῶν δέν βαρύνουν τόν Χριστιανισμόν, ἀλλά ἐκείνους 
οἱ ὁποῖοι δροῦν κατά παράβασιν τῶν θείων προσταγμάτων. 

Ποτέ εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ εἰρήνη μεταξύ 
τῶν λαῶν δέν ὑπῆρξεν αὐτονόητος κατάστασις, ἀλλά ἦτο 
πανταχοῦ καί πάντοτε ἀποτέλεσμα ἐμπνευσμένων πρωτοβου -
λιῶν, γενναιότητος καί αὐτοθυσίας, ἀντιστάσεως εἰς τήν βίαν 
καί ἀπορρίψεως τοῦ πολέμου ὡς μέσου λύσεως διαφορῶν, 
διαρκής ἀγών διά τήν δικαιοσύνην καί τήν προστασίαν τῆς 
ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας. Ἡ συμβολή των εἰς τήν εἰρήνην καί 
τήν καταλλαγήν ἀποτελεῖ πρώτιστον κριτήριον τῆς ἀξιοπιστίας 
τῶν θρησκειῶν. Ἀναμφιβόλως, εἰς τάς θρησκευτικάς παρα -
δόσεις ὑπάρχουν κίνητρα ὄχι μόνον διά τήν ἐσωτερικήν 
εἰρήνην, ἀλλά καί διά τήν προαγωγήν καί τήν ἐγκαθίδρυσιν 
τῆς εἰρήνης τῆς κοινωνίας, διά τήν ὑπέρβασιν τῆς ἐπιθετι -
κότητος εἰς τάς σχέσεις τῶν ἀτόμων καί τῶν λαῶν. Τό γεγονός 
αὐτό εἶναι ἰδιαιτέρως σημαντικόν εἰς τήν ἐποχήν μας, κατά τήν 
ὁποίαν προβάλλεται ἡ ἄποψις ὅτι ἡ εἰρήνη θά προέλθῃ ὡς 
ἀποτέλεσμα τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως, τῆς ἀνόδου τοῦ 
βιοτικοῦ ἐπιπέδου, τῆς προόδου τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνο-
λογίας, διά μέσου τῆς ψηφιακῆς ἐπικοινωνίας καί τοῦ διαδι-
κτύου. Ἔχομεν τήν βεβαιότητα, ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά 



ὑπάρξῃ εἰρήνη τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν, χωρίς τήν εἰρήνην τῶν 
θρησκειῶν, χωρίς τόν διάλογον καί τήν συνεργασίαν των. Ἡ πίστις εἰς Θεόν 
ἐνισχύει τόν ἀγῶνα δι᾿ ἕνα κόσμον εἰρήνης καί δικαιοσύνης, ἀκόμη καί ὅταν 
ἡ προσπάθεια αὐτή εὑρίσκεται ἐνώπιον ἀνυπερβλήτων, κατ᾿ ἄνθρωπον, 
ἐμποδίων. Πάντως, εἶναι ἀπαράδεκτον, ἐκπρόσωποι θρησκειῶν νά κηρύσσουν 
φανα τισμόν καί νά ἀναρριπίζουν τήν φλόγα τοῦ μίσους. 

Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί καί ἀγαπητά τέκνα, 

Χριστός γεννᾶται· δοξάσατε, Χριστός ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε, Χριστός 
ἐπί γῆς· ὑψώθητε! Στοιχοῦντες τῇ προ τροπῇ τοῦ Ἁγίου προκατόχου τῆς ἡμῶν 
Μετριότητος εἰς τόν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας Γρηγορίου 
τοῦ Θεολόγου, ἄς ἑορτάσωμεν τήν γενέθλιον ἡμέραν τοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου 
ἐν πνευματικῇ εὐφροσύνῃ, «μή κοσμικῶς, ἀλλ᾿ ὑπερκοσμίως», φεύγοντες 
«πᾶν τό περιττόν καί ὑπέρ τήν χρείαν· καί ταῦτα πεινώντων ἄλλων καί δεο-
μένων, τῶν ἐκ τοῦ αὐτοῦ πηλοῦ τε καί κράματος»5. Εὐχόμεθα πρός πάντας 
ὑμᾶς, κατανυκτικόν καί δοξολογικόν Ἅγιον Δωδεκαήμερον, τό ὁποῖον εἶναι 
ὄντως πλήρωμα χρόνου καί ἀκτίς τοῦ φωτός τῆς αἰωνιότητος. Εἴθε τό 
ἐπερχόμενον 2023 νά ἀποδειχθῇ, εὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ δι᾿ ἡμᾶς τούς 
ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν σαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου, περίοδος 
εἰρήνης, ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης, ἀληθής ἐνιαυτός τῆς χρηστότητος τοῦ Κυ-
ρίου. 

Ἔτη πολλά καί εὐλογημένα! 

Χριστούγεννα ͵βκβ΄ 
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν 

– ΕΥΛΟΓΙΑ –4

5. Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰς τά Θεοφάνια, εἴτουν Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος, PG 36, 316.
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Πρός τούς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς 
τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 

 
Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, 

Ἡ μεγάλη ἐτήσια χαρά τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεώς μας, γιά τήν 
μεγίστη ἑορτή τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, ἔρχεται τούτη τήν χρονιά, σέ 
ἡμέρες γεμᾶτες ἀπό ἀνησυχία, ἀγωνία, φόβο καί ἀνασφάλεια τόσον ἀπό πο-
λεμικές συγκρούσεις ὅσον καί ἀπό ἀκοές καί ἀπειλές πολέμου, γιά μᾶς τούς 
ἴδιους  Ἕλληνες Χριστιανούς καί γι’ αὐτή τήν Πατρίδα μας. Ἡ ἐπιζήμια 
καί δυσάρεστη αὐτή ψυχολογία ἐπισκιάζει δυσμενῶς ὅλες τίς ψυχικές λει-
τουργίες καί ἔχει ὡς συνέπεια τήν ἀπώλεια τῆς αἰσιοδοξίας καί τῆς 
ἐπιθυμητῆς εὐτυχίας, τήν ὁποία τόσο ἐπιζητοῦμε ὅλοι μας ἀπό τήν παροῦσα 
ζωή. 

Στήν κρίσιμη, λοιπόν, αὐτή ὥρα, καί μέσα στή φυσική βαρυχειμωνιά, πού 
συμπίπτει μέ τό πάγωμα τῶν ψυχῶν μας, ἔρχεται ἡ γλυκύτατη μάνα μας, ἡ  
Ἐκκλησία καί χτυπάει τίς καμπάνες τῶν ἱερῶν Ναῶν, οἱ ἦχοι τους δονοῦν 
τίς χορδές τῶν ψυχῶν μας, μεταδίδουν τό αἴσθημα τῆς μελωδικῆς χαρᾶς στά 
ψαλτήρια τῶν ἱεροψαλτῶν, ἐπευλογούντων καί τῶν εὐλαβῶν λειτουργῶν. 

Ζοῦμε λειτουργικά στήν καρδιά τῆς μεγίστης ἑορτῆς τῆς Χριστιανοσύνης, 
δηλαδή τῆς γλυκυτάτης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Ἀλλά οἱ ψυχές μας 
εἶναι βαρειές ἀπό τά γεγονότα καί τίς συγκυρίες τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς. 
Ἐδῶ στήν Ἐκκλησία μας μέ τούς ἀγγελικούς ὕμνους καί τίς προσευχές τῶν 
ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν μας προσπαθοῦμε νά ξεχωρίσωμε μέσα ἀπό τήν 
ὀμιχλώδη καί μισοσκότεινη ἀτμόσφαιρα τῆς τοπικῆς ἤ τῆς μακρυνῆς μας 
γῆς τήν ὁλοφώτεινη ἱερή περιοχή τῆς μυστηριακῆς Βηθλεέμ, γιά νά 
ἀναπνεύσουν καί πάλι οἱ καρδιές μας τά οὐράνια δῶρα τῆς Θείας Χάριτος 
στόν κόσμο. 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ἀριθμ. πρωτ.: 990                                                                             25 Δεκεμβρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022  

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΝΘΙΜΟΣ
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Ἡ μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ἡ ἀνυπέρβλητη αὐτή συγκατά-
βαση τοῦ Οὐρανοῦ πρός τόν κόσμο τοῦ Πλανήτη μας, δυστυχῶς δέν μᾶς 
εὑρίσκει καλύτερους ἀπό ὅσο εἴμεθα οἱ ἄνθρωποι σέ προγενέστερες ἐποχές. 
Ὁλόκληρος ὁ κόσμος εἶναι ταραγμένος καί ὅλες οἱ ἀνθρώπινες ὑπάρξεις 
ἐπιχειροῦν διστακτικά βήματα γιά τή ζωή, ὑποτασσόμενοι στά σύγχρονα 
αἰσθήματα τοῦ φόβου καί τῆς ἀνησυχίας, τῆς ἀβεβαιότητος καί τῆς 
ἀνασφάλειας ὅπως προαναφέρθηκε. Ἡ εὐμάρεια τῆς ἐποχῆς καί ἡ 
ἀφθονία τῶν ἀγαθῶν δέν μποροῦν νά ἐξουδετερώσουν τά ἀγωνιώδη προ-
βλήματα τῆς καθημερινότητος, ἀλλά καί τήν ἐκτίμηση ὅτι τό κακό μπορεῖ 
νά προέλθη ξαφνικά ἀπό ὁποιοδήποτε σημεῖο τοῦ κόσμου. 

Ἄν ὁ κόσμος στή διαδοχή τῶν χρόνων, δέν ἐκράτησε μόνιμα κοντά του τό 
δῶρο τῆς εἰρήνης, αὐτό εἶναι εὐθύνη δική του καί τῶν κοσμικῶν ἀρχόντων 
του. Ἔτσι, ἐνῶ ἡ εἰρήνη στίς σχέσεις τῶν λαῶν εἶναι μία διαρκής ἐπιδίωξη, 
ἀλλά χωρίς νά γίνεται σταθερή πραγματικότητα, ἐκεῖνο πού μένει ὡς τό πλέον 
δυνατό γεγονός, εἶναι ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ἐνώπιον τῆς 
σκληρῆς πραγματικότητος τῆς ζωῆς, ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ παραμένει αἰώνια· 
«Μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία, μηδέ δειλιάτω· Πιστεύετε εἰς τόν 
Θεόν καί εἰς ἐμέ πιστεύετε». 

Οἱ εἰρηνικές ψυχές, οἱ πλημμυρισμένες ἀπό τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, δίδουν 
περιεχόμενο στόν κόσμο, ποτίζοντας μέ τήν δροσιά τους τό δέντρο τῆς γαλή-
νης, δῶρο πολύτιμο στήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη.  

Ἄς ἀντικρύσωμε στά μάτια τόν νεογέννητο Χριστό γιά νά διαβάσωμε ἐκεῖ, 
ὅσα Ἐκεῖνος μᾶς τονίζει: Ἦλθα στή γῆ ἀθόρυβα καί εἰρηνικά, μᾶς λέγει. 
Οἱ ἄγγελοι πού μέ συνοδεύουν, ψάλλουν τόν ὕμνο τῆς εἰρήνης, προαναγγέλ-
λοντας ἔτσι τό πρῶτο μεγάλο δῶρο τοῦ Πατέρα μου στόν κόσμο «Θεός ὤν 
εἰρήνης, τῆς μεγάλης βουλῆς Του τόν Ἄγγελον, ἀπέστειλεν ὑμῖν». 
Διότι πάντα θέλω στίς ψυχές τίς ἰδικές σας, νά εἶναι μόνιμη καί ἀναφαίρετη 
ἡ εἰρήνη ἡ ἰδική μου. Ἀπό τώρα καί μέχρι τήν ὥρα τῆς σταυρικῆς μου θυσίας 
καί μέχρι τῆς στιγμή τῆς Ἀναλήψεώς μου στούς οὐρανούς ἡ εὐλογία μου 
καί ὁ χαιρετισμός μου θά εἶναι αὐτός·Εἰρήνη ὑμῖν, παιδιά μου ἀγαπητά. 

Ὁ Ἀγγελικός Ὕμνος «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν 
ἀνθρώποις εὐδοκία» ὀφείλει νά μᾶς προβληματίζει πάντοτε. Ἡ εἰρήνη, ἡ 
εὐτυχία, ἡ ἀγάπη, ἡ ἀνθρώπινη «εὐδοκία» ἐξακολουθοῦν νά εἶναι αἰτήματα 
μιᾶς ἀνθρωπότητος πολυπαθοῦς καί ταραγμένης. Καθώς ὁ Ὕμνος θά ψαλλεῖ 
καί θά τραγουδηθεῖ πάλι, θά κατορθώσει ἄραγε νά στρέψει τούς ἀνθρώπους 
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πράγματι σέ δοξολογία Θεοῦ; Θά τούς εὐαισθητοποιήσει αὐτό τό μήνυμα τῆς 
εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης πού περιέχει ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στή γῆ καί πού 
ἐκφράζεται σαφέστατα σ’ αὐτό τόν Ὕμνο; Οἱ ἐκτελεστές καί οἱ ἀκροατές τοῦ 
Ὕμνου θά ἀναλογισθοῦν τί λένε, τί ψάλλουν, τί τραγουδοῦν, τί ἀκοῦν; Θά πάει 
ὁ νοῦς τους στόν Ὕψιστο Θεό καί στήν δοξολογία Του; Θά μεταφέρουν τήν 
διάνοιά τους στήν Ἅγια ἐκείνη Νύχτα καί στά Ἀγγελικά στόματα γιά νά λάβουν 
κάτι ἀπό τήν ἐμπειρία καί τό ἦθος τους; 

Ἡ λιτή καί οὐσιαστική εὐχή μας εἶναι νά προσπαθοῦμε νά ἀναδεικνυόμαστε 
ὅλοι, ἄξιοι καί ἀληθινοί προσκυνητές τοῦ Θείου βρέφους. Μέτοχοι, ἀποδέκτες 
καί φορεῖς τῶν δώρων τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης πού κομίζει ὁ Ἄναρχος 
Θεός στό ἀνθρώπινο γένος μας! 

Ἄν ἡ ἴδια συνείδηση ἐπικρατήσει σ’ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα τό μέλλον της 
θά εἶναι εὐοίωνο, αἰσιόδοξο, εἰρηνικό. Μόνον τότε ἡ «ἄνωθεν εἰρήνη» τοῦ 
Θεοῦ θά πραγματωθεῖ καί ὡς «εἰρήνη τοῦ σύμπαντος κόσμου». 

Μέχρις ὅτου νἄρθῃ μιά τέτοια εὐλογημένη ἡμέρα, στή μικρή δική μας κοι-
νωνία, ἀλλά καί στήν ψυχή τοῦ καθενός μας ἄς κατοικῇ ὁ  Ἰησοῦς, ὁ ἱδρυτής 
τῆς Ἐκκλησίας μας. Φάτνες, οἱ καρδιές μας. Ἀγγελικοί ὕμνοι, οἱ θερμές προ-
σευχές μας. Δῶρα, οἱ ἀρετές μας. Φωτεινό ἄστρο, τό Πνεῦμα τό Ἅγιο. Καί ἡ 
πορεία μας σταθερή πρός τήν εἰρήνη, τήν ταπείνωση καί τήν ἔμπρακτη ἀγάπη. 
Μέ ὑπομονή καί ἐλπίδα.  

Σ’ αὐτά τά Χριστούγεννα τοῦ 2022 καί τόν καινούργιο χρόνο 2023 πού 
ἔρχεται, εὔχομαι γιά ὅλους σας, χωρίς καμμία ἐξαίρεση «ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ 
ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τάς καρδίας ὑμῶν καί τά νοή-
ματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Φιλιπ., 4,7). Ἀμήν.  

Καλά Χριστούγεννα, ἀδελφοί. Χρόνια πολλά. 
 

Εὐχέτης 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

† Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
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Στήν ἀρχέγονη Χριστιανοσύνη ὅλος ὁ πρόλογος τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, 
ἀπό τήν Γέννησή του ἕως καί τήν Βάπτισή του συμπυκνωνόταν σέ μία 

ἑνιαία γιορτή πού ὀνομαζόταν «Θεία Ἐπιφάνεια» καί ἦταν τοποθετημένη στίς 
6 Ἰανουαρίου. Μέ αὐτόν τόν πολυδιάστατο γιορτασμό, ἡ ἀρχαία Ἐκκλησία 
ἀπαντοῦσε στό ἐρώτημα: Ποιός εἶναι αὐτός πού κήρυξε, ἔδρασε, θαυματούρ-
γησε, ἔπαθε, σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε; Πῶς φανερώθηκε στή γῆ; Καί 
ἀπαντοῦσε μέ μία γιορτή πολυεπίπεδου περιεχομένου μέ βαθύ πνευματικό καί 
θεολογικό στοχασμό βασισμένη στά Ἱερά Κείμενα τῶν Εὐαγγελίων. 

Περί τόν 4ο αἰ. μ.Χ. ἡ γιορτή διασπάσθηκε καί χωρίστηκε, πρῶτα στήν 
Δύση, καί σύντομα καί στήν Ἀνατολή. Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος βλέπει θε-
τικά τόν διαχωρισμό καί τόν θεωρεῖ ἐπιτυχημένο, καθώς ἐπί τῶν ἡμερῶν του 
γενικευόταν στήν Ἀνατολή. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο ἄρχισε ὁ ἑορτολογικός σχη-
ματισμός τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, μέ ἀφετηριακή ἔναρξη τά Χριστούγεννα, 
καί λαμπρό καταληκτικό ἐπίλογο τά Ἅγια Θεοφάνεια, τοποθετημένα στήν 
ἡμερομηνία τῆς ἀρχαίας ἑνωμένης ἑορτῆς. 

Ἡ τοποθέτηση τῶν Χριστουγέννων κατά τήν 25η Δεκεμβρίου, διέθετε σκο-
πιμότητα, προκειμένου νά ἐκχριστιανιστεῖ ἡ ἡμέρα αὐτή κατά τήν ὁποία ὁ 
εἰδωλολατρικός κόσμος γιόρταζε τά γενέθλια τοῦ ἀήτητου Θεοῦ-Ἡλίου. Πρό-
κεται γιά ἕνα ἀκόμη πλῆγμα κατά τῆς εἰδωλολατρείας τοῦ παλαιοῦ κόσμου, 
ἐφόσον σύμφωνα μέ τήν Ἐκκλησιαστική καί πατερική ἀντίληψη, ἡ προβολή, 
ἐπινόηση καί λατρεία ψεύτικων καί ἀνύπαρκτων θεῶν, ἀποτελεῖ ἔσχατη κα-
τάπτωση μιᾶς ἀνθρωπότητας ἀπομακρυσμένης ἀπό τήν γνώση καί τήν λατρεία 
τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ. 

Ἡ λαμπρή καί φωτεινή ἀλήθεια προβάλλεται ἀπέναντι στό σκότος τῶν 
εἰδώλων. Δέν φωτίζει τούς ἀνθρώπους ὁ ψεύτικος καί θεοποιημένος αἰσθητός 
ἥλιος καί ἡ λατρεία του. Ὁ πραγματικός φωτισμός ἐπέρχεται ἀπό τόν Νοητό 

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ, 

ΑΝΕΤΕΙΛΕ Τῼ ΚΟΣΜῼ, ΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ˙ 

ΕΝ ΑΥΤῌ ΓΑΡ ΟΙ ΤΟΙΣ ΑΣΤΡΟΙΣ ΛΑΤΡΕΥΟΝΤΕΣ, 

ΥΠΟ ΑΣΤΕΡΟΣ ΕΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟ˙ ΣΕ ΠΡΟΣΚΥΝΕΙ, ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ 

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΚΑΙ ΣΕ ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΕΞ ΥΨΟΥΣ  

ΑΝΑΤΟΛΗΝ 

 
Τοῦ ΑΡΧΙΜ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 

Πρωτοσυγκέλλου Ἱ.Μ. Θεσσαλονίκης 
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Ἥλιο τῆς Δικαιοσύνης τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτός μέ τήν Γέννησή του 
«ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως», ὅπως παραδεχόμαστε μέ τό 
Ἀπολυτίκιο τροπάριο τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. 

Ὑπό αὐτήν τήν σημασία, ὅλη ἡ πλούσια ὑμνολογία τοῦ Χριστουγεννιάτικου 
γιορτασμοῦ, εἶναι γεμάτη ἀπό τήν ἔννοια τοῦ φωτός καί τοῦ πνευματικοῦ 
φωτισμοῦ. «Ἀνέτειλες Χριστέ ἐκ Παρθένου, νοητέ ἥλιε τῆς δικαιοσύνης» δια-
τρανώνει ἕνας ἄλλος ἀρχαῖος ὕμνος τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων. 

Ἡ Γέννησις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἡ σάρκωσή του, ἡ Θεία Ἐνανθρώπηση 
τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, καταργεῖ τήν πολυθεΐα τῶν εἰδώλων, καί ἀποτελεῖ 
«Ἀνατολή ἀνατολῶν» πού καλεῖ «σέ φῶς θεογνωσίας», «τοῦ Ἰησοῦ γεννηθέντος, 
ἐκ τῆς Ἁγίας Παρθένου, πεφώτισται τά σύμπαντα» ἀκοῦμε σέ ἄλλο ὑμνογραφικό 
τεμάχιο, καί τοῦτο διότι μόνον αὐτός ὡς Ἥλιος Δικαιοσύνης εἶναι ἱκανός νά 
φωτίσει τόν σύμπαντα κόσμο, καί κανείς ἄλλος. Καί ἀλλοῦ διατρανώνεται «σύ 
ὁ σαρκωθείς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, καί ἐκ τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας 
ἐνανθρωπήσας, φῶς ἡμῖν ἔλαμψας Χριστέ ὁ Θεός τῇ σῇ παρουσίᾳ», ἐσύ εἶσαι 
«φῶς ἐκ φωτός τοῦ Πατρός τό ἀπαύγασμα καί πᾶσαν κτίσιν ἐφαίδρυνας». 

Καθώς λοιπόν «ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν» καί αὐτή ἡ 
ἐπίσκεψή του ἀποβαίνει «Ἀνατολή ἀνατολῶν» μία ἀνυπέρβλητη δηλαδή πνευ-
ματική ἀνατολή πού ὑπερβαίνει κάθε αἰσθητή ἀνατολή, παραδεχόμαστε ὅτι 
καί μεῖς «οἱ ἐν σκότει καί σκιᾷ» καλούμαστε νά «εὕρωμεν τήν ἀλήθειαν» καί 
νά καταστοῦμε «πρός φῶς θεογνωσίας ὁδηγηθέντες». 

«Νῦν ἡ Παρθένος, ἡ οὐρανῶν πλατυτέρα, ἐξανέτειλεν φῶς ἡμῖν τοῖς 
ἐσκοτισμένοις» τονίζει ἄλλος ὕμνος, προβάλλοντας ταυτόχρονα τήν θεομη-
τορική συμβολή τῆς Θεοτόκου-Μητέρας, ὅπως καί σέ ἄλλα σημεῖα τῆς 
ὑμνολογίας διαφαίνεται. 

Ἀπό τήν γήϊνη γεωγραφική ἀνατολή, προερχόμενοι οἱ Μάγοι, ἐπιζητοῦν 
διακαῶς μία νοητή πνευματική ἀνατολή. Εἶναι ἀστρολάτρες, ἀστρολόγοι «οἱ 
τοῖς ἄστροις λατρεύοντες». Καθοδηγοῦνται ἀπό ἕνα ἀστέρι θαυμαστό, 
ἐπιστρατευμένο ἀπό τήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, καί ἐπιτυγχάνουν τελικά τήν προ-
σκύνηση τοῦ Θείου βρέφους. «Μετά δώρων, Μάγοι προσεκύνησαν, πίστει 
φωτιζόμενοι». 

Ἐκεῖ φωτίστηκαν πραγματικά οἱ Μάγοι, κατά τήν προσκύνηση τοῦ Ἡλίου 
τῆς Δικαιοσύνης καί ὄχι ἀπό τήν παραδοσιακή πλάνη τῆς πυρολατρείας καί 
τῆς ἀστρολογίας τῶν Περσῶν. Τό φῶς τοῦ συγκεκριμένου ἀστεριοῦ πού 
ἀκολούθησαν πόσο ὑστερεῖ, καθώς ὁ ρόλος του εἶναι ἁπλᾶ καί μόνον καθο-
δηγητικός καί παραπεμπτικός! 



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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Τά Χριστούγεννα θά συναντήσουμε πολύ φῶς! Στίς φωταγωγημένες 
Ἐκκλησίες μας, ἀλλά καί ἔξω ἀπό αὐτές. Στά ὁλόφωτα δέντρα, σέ πάρκα, σέ 
πλατεῖες, σέ δρόμους, σέ βιτρίνες, σέ ὑπαίθριες ἀγορές, σέ κέντρα διασκέδασης, 
στά λαμπιόνια, στά φωτεινά ἀστεράκια, στά κεράκια. Ὡραῖες εἰκόνες, λαμπερό 
τό σκηνικό, μαγευτική ἡ φωτοχυσία! 

Γιά νά ἀνακαλύψουμε ὅμως τήν πηγή τῆς αἰσθητῆς αὐτῆς φωτοχυσίας θά 
πρέπει νά ἀνατρέξουμε στήν πνευματική της διάσταση στόν Ἥλιο τῆς Δικαιο-
σύνης Χριστό, καί στό φῶς τῆς θεογνωσίας πρός τό ὁποῖο μᾶς καλεῖ. Χρειάζεται 
ἕνα πνευματικό ταξείδι ἀναζήτησης, σάν τῶν Μάγων, γιά νά ἀνακαλύψουμε 
τά βαθύτερα νοήματα τῆς γιορτῆς καί νά συλλάβουμε τά μηνύματα πού 
ἐκπέμπονται. Μόνον ἔτσι καί τά φῶτα θά βροῦν τή σημασία τους, καί τά 
ὁλόφωτα περιβάλλοντα, καί οἱ λαμπεροί καί ἐπιμελημένοι στολισμοί. Νά θυ-
μόμαστε ὅτι ὁ χριστουγεννιάτικος γιορτασμός εἶναι λαμπρός ὅταν εἶναι γόνιμος 
καί πνευματικά καρποφόρος ὑπό αὐτήν τήν βασική προϋπόθεση καί ὅλα τά 
ἄλλα, νά ἀκολουθήσουν… 
 

ΚΑΛΑ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΦΩΤΕΙΝΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τήν Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στήν κατάμεστη ἀπό 
νέους καί νέες τῆς πόλεώς μας Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης ἡ καταληκτική συναυλία στά πλαίσια τῶν ἐπετειακῶν Ἐκδηλώσεων 
Μνήμης πού πραγματοποιήθηκαν ἐφέτος, κατόπιν τῆς ἀφιέρωσης τοῦ ἔτους 2022 
ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στήν Ἐπέτειο συμπληρώσεως 100 ἐτῶν ἀπό τήν 
Μικρασιατική Καταστροφή.  

Στήν ἐκδήλωση παρέστη ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. 
Ἄνθιμος, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τίς θερμές εὐχές του πρός τούς συντελεστές, τούς 
συνεργούς καί ὅλους τούς παρισταμένους κληρικούς καί λαϊκούς. Σύντομο χαιρε-
τισμό ἀπηύθυνε ὁ ἀξιότιμος Ὑφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Σταῦρος Κα-
λαφάτης, ἐνῶ τήν ἐκδήλωση τίμησαν διά τῆς παρουσίας τους καί ἄλλοι ἐκπρόσωποι 
τῶν τοπικῶν ἀρχῶν. 

Τόν συντονισμό καί τήν εὐθύνη τῆς ὀργανώσεως εἶχε ὁ πανοσιολογιώτατος 
Ἀρχιμανδρίτης π. Βαρνάβας Γιάγκου, Διευθυντής τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆςἹερᾶς 
Μητροπόλεώς μας, ὁ ὁποῖος στήν ἐναρκτήρια ὁμιλία του, εὐχαρίστησε τόν Πα-
ναγιώτατο κ. Ἄνθιμο γιά τήν ἔμπνευση, τήν καθοδήγηση καί τήν στήριξη γιά τήν 
ὅλη ἐπιτυχῆ ὀργάνωση. Στή συνέχεια ἀναφέρθηκε σέ πολλούς Ἁγίους τῆς 
Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι γεννήθηκαν καί ἔδρασαν σέ διάφορες περιοχές τῆς 
Μικρᾶς Ἀσίας τοῦ Πόντου καί τῆς Ἰωνίας, τονίζοντας τό γεγονός τῆς ζωντανῆς 
καί καθημερινῆς παρουσίας τῶν Ἁγίων στή ζωή τῶν χριστιανῶν. 

Τήν παρουσίαση τῆς ἐκδηλώσεως ἀνέλαβε ὁ ἐλλογιμώτατος Καθηγητής κ. 
Ἠλίας Λιαμῆς, Δρ. Θεολογίας, μουσικός καί συγγραφέας, ὁ ὁποῖος καί ἀνέγνωσε 
κείμενα μέ ἄμεση σχέση μέ τήν Μικρά Ἀσία καί συγκεκριμένα ἀφηγήσεις 
μικρασιατῶν προσφύγων, πού ὁ ἴδιος διέσωσε.  

Τήν γενική καλλιτεχνική διεύθυνση εἶχε ὁ καθηγητής μουσικῆς καί χοράρχης 

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

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
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τῆς Νεανικῆς Χορωδίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἀξιότιμος κ. 
Ἡρακλῆς Παναγόπουλος. Στήν ἐκδήλωση ἔλαβαν μέρος περί τούς 150 χορωδούς 
καί 30 χορευτές. Συμμετεῖχαν οἱ νεανικές χορωδίες α) τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ ἀξιότιμου κ. Ἡρακλή Παναγόπουλου, β) 
τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου ὑπό τήν διεύ-
θυνση τῆς ἀξιοτίμου κας. Μαρίας-Ἔμμας Μελιγκοπούλου καί τήν συνδρομή τῶν 
φοιτητῶν εἰδίκευσης χορωδίας, γ) τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσο-
στόμου ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Χρυσοστόμου Σταμούλη, και δ) τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγίου Προφήτου Ἠλιού Πυλαίας ὑπό τήν διεύθυνση τῆς μαέστρου κας Ἐλεονώρας 
Καλαϊτζίδου. Ἐκκλησιαστικούς ὕμνους ἀπέδωσε ὁ βυζαντινός χορός «Ἡδύμελον» 
ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτου κ. Ἰωάννου Τσάμη. Ἀκόμη, τήν ἐκδήλωση 
πλαισίωσε τό Ἐργαστήρι Παραδοσιακῶν Χορῶν τῆς Χριστιανικῆς Καταφυγῆς 
Νέων ὑπό τήν διδασκαλία τοῦ ἀξιοτίμου κ. Κωνσταντίνου Κατσαροῦ, καθηγητή 
φυσικῆς ἀγωγῆς.  

Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεως προβλήθηκαν εἰκόνες ἐποχῆς, 
ἀπεικονίζουσες διάφορες περιοχές τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τῆς Σμύρνης ὑπό τήν 
ἐπιμέλεια τῆς κας Ἄννας Φωτίου. Τήν καταληκτική ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ πανοσιο-
λογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰάκωβος Ἀθανασίου, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Παναγιώτατο κ. 
Ἄνθιμο, συνεχάρη τόν π. Βαρνάβα Γιάγκου γιά τήν ἄρτια ὀργάνωση, ἄλλους καί 
ὅλους ὅσοι συνεργάστηκαν, κυρίως τούς καλλιτέχνες τῶν ὀρχηστρικῶν σχημάτων 
ἐντέχνου καί παραδοσιακῆς μουσικῆς, τούς ὑπευθύνους τῶν χορωδιῶν καθώς καί 
τούς χορωδούς καί χορευτές, οἱ ὁποῖοι ἄφησαν τίς καλύτερες τῶν ἐντυπώσεων 
στούς περευρισκομένους. 

 
 

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

ΙΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ  

ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ  

ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Α.Π.Θ. 

Μέσα σέ κλίμα πνευματικῆς χαρᾶς τελέσθηκαν τό Σάββατο 26 Νοεμβρίου 
2022 ὁ Ὄρθρος, ἡ Θεία Λειτουργία καί ὁ Ἁγιασμός στόν Ἱερό Πανεπιστημιακό 
Ναό τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν τῶν Φοιτητικῶν Ἑστιῶν τοῦ Ἀριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος στεγάζεται στόν 8ο ὄροφο τῆς Α´ 
Φοιτητικῆς Ἑστίας ἐπί τῆς ὁδοῦ Στίλπωνος Κυριακίδη 17 στήν περιοχή τῶν Σα-
ράντα Ἐκκλησιῶν Θεσσαλονίκης. 



Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Μαρίνης Ἄνω Τούμπας 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρίκκης, Γαρδικίου καί Πύλης κ. 

Χρυσοστόμου ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἁγίας Ἑλένης τῆς Σινωπίτιδος.

Πανηγυρικό Ἱερατικό Συλλείτουργο στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων 
Ἀκροπόλεως-Ἑπταπυργίου.



Πανηγυρικό Ἱερατικό Συλλείτουργο στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Παμμεγίστων 
Ταξιαρχῶν Ἀκροπόλεως.

Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν πανηγυρίζοντα Ἱδρυματικό Ἱ.Ν. Ἁγ. 
Νεκταρίου Χαρισείου Γηροκομείου Θεσσαλονίκης χοροστατοῦντος τοῦ Παναγ. 

Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου.



Πανηγυρικό Ἱερατικό Συλλείτουργο στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγ. Μηνᾶ 
προεξάρχοντος τοῦ Ἀρχιμ. Ἰακώβου Ἀθανασίου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ι.Μ.Θ.

Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, παρουσίᾳ τοῦ Παναγ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου 

στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.



Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί Δοξολογία ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἐνόπλων 
Δυνάμεων στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Παναγίας τῆς Δεξιᾶς προεξάρχοντος  

τοῦ Σεβ. Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος

Στιγμιότυπο ἀπό τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ διακόνου Δημητρίου Σαλονικίδη, 
Δρ. Φιλολογίας καί Καθηγητοῦ στή Μέση Ἐκπαίδευση ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 

Τρίκκης, Γαρδικίου καί Πύλης κ. Χρυσοστόμου στόν πανηγυρίζοντα  
Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀναστασίας Κηφισιᾶς.



Ἡ εὐλογία τῆς ἀρτοκλασίας στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγ. Αἰκατερίνης προεξάρχοντος 
τοῦ Ἀρχιμ. Φωτίου Ζαρζαβατσάκη, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱ.Μ.Θ.

Στιγμιότυπο ἀπό τήν καταληκτική ἐκδήλωση τοῦ Γραφείου Νεότητος γιά τά 100 
χρόνια ἀπό τή Μικρασιατική Καταστροφή μέ τή συμμετοχή χορωδιῶν Ἱερῶν Ναῶν 

τῆς Μητροπόλεώς μας.



Τό ἐσωτερικό τοῦ ἀνακαινισμένου Πανεπιστημιακοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Τριῶν Ἱεραρχῶν 
Φοιτητικῶν Ἑστιῶν Α.Π.Θ.

Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος 
Τριανδρίας προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Πλάτωνος.



Πανηγυρικό Ἱερατικό Συλλείτουργο στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγ. Βαρβάρας Ἄνω 
Τούμπας χοροστατοῦντος τοῦ Παναγ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου.

Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου 
Χαριλάου  χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μετρῶν καί Ἀθύρων κ. 

Δημητρίου (Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο).



Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος 
Τριανδρίας χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, 

Καθηγουμένου Ἱ.Μ. Βλατάδων.

Στιγμιότυπο ἀπό τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ στόν Πανεπιστημιακό Ἱ.Ν. Ἁγ. Τριῶν 
Ἱεραρχῶν Φοιτητικῶν Ἑστιῶν Α.Π.Θ.



Μέ τήν κανονική ἄδεια καί εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσ-
σαλονίκης κ. Ἀνθίμου ὁ ἐν λόγῳ Πανεπιστημιακός Ναός λειτουργεῖ καί πάλι, μέ 
σκοπό τήν κάλυψη τῶν πνευματικῶν καί λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῶν φοιτητῶν 
τοῦ Πανεπιστημίου, μετά τήν παρέλευση δύο ἐτῶν ἐξαιτίας τῆς πανδημίας τοῦ 
κορωνοϊοῦ καί ἐνῶ ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ σημαντικές ἐργασίες ἀποκαταστάσεως, 
καθαριότητος, εὐπρεπισμοῦ καί ἐν γένει ἀνακαινίσεως τόσο ἐξωτερικά ὅσο καί 
ἐσωτερικά τοῦ Ναοῦ. Αὐτό τό ἐγχείρημα ὑλοποιήθηκε ἐξ ἰδίων πόρων τῆς τοπικῆς 
Ἐκκλησίας, χωρίς νά ἐπιβαρυνθεῖ οἰκονομικά ὁ προϋπολογισμός τοῦ Ἀριστοτελείου 
Πανεπιστη μίου καί τῶν Φοιτητικῶν Ἑστιῶν, καί εἶναι μία προσφορά τοῦ Πανα-
γιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Ἀνθίμου πρός τά νιάτα τῆς Πατρίδος μας. 

Στήν ὡς εἴρηται λατρευτική σύναξη προέστη ὁ πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. 
Βαρνάβας Γιάγκου, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλο-
νίκης, ὁ ὁποῖος μετέφερε πρός τό ἐκκλησίασμα τίς πατρικές εὐχές τοῦ Παναγιωτάτου 
κ. Ἀνθίμου καί παρουσίασε τόν νέο Ὑπεύθυνο Ἱερέα τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Ναοῦ, 
πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτη π. Πολύκαρπο Κάστιζα, στόν ὁποῖο εὐχήθηκε καλή δια-
κονία. Τέλος, ἀναφέρθηκε μέ θερμούς λόγους στό πνευματικό ἔργο καί τήν 
δεκαπενταετῆ διακονία (1975-1990) στόν συγκεκριμένο Ναό τοῦ συμπροσευχο-
μένου στό ἱερό Βῆμα πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰωάννου Γιαλούρη. 

Στίς ἱερές ἀκολουθίες μεταξύ τῶν φοιτητῶν καί τῶν φοιτητριῶν παρεβρέθηκαν 
ὁ ἐλλογιμ. Καθηγητής κ. Δημήτριος Κωβαῖος, Ἀντιπρύτανης Ἀκαδημαϊκῶν 
Ὑποθέσεων καί Φοιτητικῆς Μέριμνας καί Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Φοιτητικῶν 
Ἑστιῶν, ἡ ἐλλογιμ. Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια κα. Στέλλα Λάββα, Κοσμήτωρ 
τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν, ὁ ἐλλογιμ. Ἐπίκουρος Καθηγητής κ. Δημήτριος 
Ἀνδρεάδης, ἐκπρόσωπος τοῦ Προέδρου τοῦ Τμήματος Ὀδοντιατρικῆς τῆς Σχολῆς 
Ἐπιστημῶν Ὑγείας, ὁ ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννης Λιάκος, Ἐπίκουρος Καθηγητής τοῦ 
Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας καί Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς, ὁ ὁποῖος ἀπέδωσε τούς ὕμνους στό ἱερό Ἀναλόγιο, καθώς καί λοιποί 
ἐκπρόσωποι τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ καί διοικητικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Ἀριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί τῶν Φοιτητικῶν Ἑστιῶν. 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Ἐπίσημη ἱστοσελίδα Ἱεροῦ Πανεπιστημιακοῦ Ναοῦ: 

https://ecclesia.web.auth.gr
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Ἡ Μικρασία κι ἄν ἐπέρασε ἀνθεῖ καί φέρει κι ἄλλο!* 
 

Τοῦ ΑΡΧΙΜ. ΒΑΡΝΑΒΑ ΓΙΑΓΚΟΥ,  
Ὑπευθύνου Νεότητος Ἱ.Μ. Θεσσαλονίκης 

 
Μικρασία, Σμύρνη 100 χρόνια μετά!  

Ἰωνία πρίν, νῦν καί ἀεί! 
Μιά συνάντηση ἀειθαλοῦς μνήμης καί ὄχι μιά θλιβερή ἀνάμνηση! 
Τά μαρτύρια τῶν μαρτύρων μας, τῆς μαρτυρικῆς Μικρασίας ἀποτελοῦν σταυ-

ροαναστάσιμο γεγονός! 
Ἕνας κόσμος χριστιανικός ἔζησε διωκόμενος καί μαρτύρησε εἴτε προσωπικά 

εἴτε γενοκτονικά ὅλα τά προηγούμενα χρόνια, μένοντας πιστός στήν ὀρθόδοξη 
παράδοσή του! 

Τά μαρτύρια τῶν Νεομαρτύρων ἦταν παραδόξως οἱ πιό μεγάλες ἀντιστασιακές 
πράξεις τῶν ὑποδούλων κατά τή διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας, ἀφοῦ ἔδιναν δύναμη 
καί κουράγιο στούς λοιπούς ἐλεύθερους ἐσωτερικά ὑπόδουλους! Μέ τούς Νεο-
μάρτυρες ἀποδεικνυόταν πώς τό γένος διέθετε ἐφεδρεῖες ἐλευθέρων προσώπων, 
δηλαδή πάντα καί ἐσαεί ἐλευθέρων πιστῶν χριστιανῶν! 

Γιατί τί ἄλλο θά μποροῦσε νά σημαίνει ἡ ἐθελούσια, ἡ ἑκούσια, ἡ χαρμόσυνη 
ἀποδοχή τοῦ ὑπέρ πίστεως μαρτυρίου τους! 

Μιά κατ' ἐξοχήν ἐρωτική συμπεριφορά πρός τόν Κύριο τῆς πίστεως τόν ὁποῖον 
ἔσπευδαν μέ χαρά νά συναντήσουν! 

Καί οἱ «ραγιᾶδες», καταλάβαιναν πώς ἡ «ἧττα» αὐτή ἀποτελοῦσε τήν κατ᾽ 
ἐξοχή νίκη! 

Θανάτῳ θάνατον καί σκλαβιά πατοῦντες! 
Καί ὅσοι παρακολουθοῦσαν τά μαρτύρια ἀγωνιοῦσαν γιά τήν ἔκβασή τους 

καί χαίρονταν καί πανηγύριζαν ὅταν ὁ ὑπόδουλος νικοῦσε τόν κατακτητή διά τοῦ 
θανάτου του! Μυστήριο ξένο! 

Καί ἔσπευδαν νά λάβουν ὡς ἕναν μεγάλο θησαυρό ἕνα κομματάκι ἀπό τά μα-
τωμένα ροῦχα τοῦ Ἁγίου! 

Γι’ αὐτό καί οἱ δήμιοι λάβαιναν ἐντολές νά κρύψουν τά ἅγια λείψανα. Ὅπως 
γιά παράδειγμα τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρα Γρηγόριος ὁ Ε΄! 

Καί ἀπό τόν μαρτυρικό πατριάρχη τοῦ 1821, ἐρχόμαστε στόν μαρτυρικό 
Ἐπίσκοπο Σμύρνης Χρυσόστομο ὁ ὁποῖος ἀρνήθηκε νά φύγει ἀπό τήν Μητρόπολή 
του τό 1922! 

* Προσφώνηση τοῦ πανοσιολ. ἀρχιμ. π. Βαρνάβα Γιάγκου, Ὑπευθύνου Νεότητος τῆς Ἱ.Μ. Θεσσαλο-
νίκης κατά τήν ἐκδήλωση γιά τήν Μικρασιατική Καταστροφή στήν Αἴθουσα Τελετῶν Α.Π.Θ.

– ΕΥΛΟΓΙΑ –22



23– ΕΥΛΟΓΙΑ –

Καί δέν ἔφυγε ποτέ! 
Ἄλλωστε ὅλη ἡ Σμύρνη, ὅλη ἡ Μικρασία ἔγινε πλέον τόπος μαρτυρίου! 
Δέν μποροῦσε νά λείπει ὁ ἴδιος. Τόσο τό δικό του αἷμα ὅσο καί τῶν λοιπῶν 

ἄλλων ἀθώων Μαρτύρων καί κακοποιημένων καθαγίαζε γιά μιά ἀκόμη φορά τά 
χώματά της! 

Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἀποτελοῦσαν καί τήν τελευταία ἑλληνική κληρονομιά 
τοῦ τόπου καί τούς πραγματικούς κληρονόμους τῆς Ἰωνίας! 

Μένοντας Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἔμεναν καί Ἕλληνες! 
Ὅταν ἀλλαξοπιστοῦσαν ἐτούρκευαν! 
Ἐκτός, βεβαίως, ἄν παρουσιάζονταν ὡς μουσουλμᾶνοι τήν ἡμέρα, ἐνῶ τό 

βράδυ σέ ὑπόγειες ἐκκλησίες συνέχιζαν ἐν κρυπτῷ νά εἶναι ὀρθόδοξοι χριστιανοί, 
ὅπως οἱ γνωστοί μας Κρυπτοχριστιανοί, καί κατά συνέπειαν καί Κρυπτοέλληνες! 

Ἄλλη μιά μαρτυρική διάσταση τοῦ κόσμου τῆς Μικρασίας, ἀλλά καί ἄλλων 
περιοχῶν τῆς μαρτυρικῆς Ρωμηοσύνης! 

Αὐτῆς τῆς Ρωμηοσύνης πού διά τῆς ἀποδοχῆς τοῦ μαρτυρίου ὁμολογοῦσε τήν 
δίχως τέλος ἀναστάσιμη προοπτική τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς πίστης τους. 

Ἔτσι, σήμερα 100 χρόνια ἀπό τά μαρτύρια τῆς Μικρασίας δέν ἐπιστρέφουμε, 
ἁπλά, μέ τόν νοῦν μας ὡς ἐπισκέπτες σέ ἕναν μαρτυρικό τοπίο καί κόσμο πού 
δῆθεν ἔχει χαθεῖ διά παντός, ἀλλά τιμοῦμε καί προσκυνοῦμε τόν τόπο τοῦ μαρ-
τυρίου καί τό νέφος Μαρτύρων πού ἀνέδειξε ὁ κόσμος αὐτός! 

Καί κατά συνέπεια εἴμαστε πάντα ἐκεῖ! Μαζί τους! Καί αὐτοί μαζί μας! 
Ὅπως τίς μικρασιάτισσες πού μέσα στόν φονικό χαμό καί πρίν νά φύγουν ἀπό 

τούς τόπους τους, καθάριζαν καί τακτοποιοῦσαν τά σπίτια τους γιά νά μήν τίς 
ποῦν ἀνεπρόκοπες! 

Ἐνῶ τά κλειδιά τῶν σπιτιῶν τους τά εἶχαν σέ περίοπτη θέση στά νέα τους 
σπίτια ἤ ἀκόμη καί στό εἰκονοστάσι μαζί μέ τά κειμήλια τίς εἰκόνες πού ἔφεραν 
μαζί τους, γιά νά τά ἔχουν σέ πρώτη ζήτηση ὅταν θά ἐπιστρέψουν! 

Νά ἐπιστρέψουν καί νά συνεχίσουν τήν ζωή τους ἀπό ’κεῖ πού τήν ἄφησαν! 
Καί νά πού καί μεῖς μέ αὐτή τήν νοσταλγία γυρνᾶμε σ᾽ αὐτές τίς κοιτίδες τοῦ 

Ἑλληνισμοῦ καί τοῦ ἀρχέγονου καί γόνιμου μας Χριστιανισμοῦ γιά νά προσκυ-
νήσουμε τά ἱερά καί τούς μαρτυρικούς μας τόπους γιά νά λάβουμε κουράγιο καί 
εὐλογία!  

Νά ἀποδώσουμε καί νά ἐκφράσουμε τήν πρέπουσα τιμή καί ἀγάπη στούς Μάρ-
τυρές μας, ἀκόμη καί βρεφό καί νηπιόμαρτυρες πού ὅλοι αὐτοί πότισαν μέ τό 
αἷμα τους τά χώματα, τά ποτάμια καί τίς θάλασσες τῆς Ἰωνίας καί τοῦ Αἰγαίου! 

Καί μέ τόν τρόπο αὐτό ἐγκαθίδρυσαν διά τῶν αἱμάτων τους καί τοῦ θανάτου 
τους μιά διαφορετική ἐπικράτεια στά μέρη αὐτά πού δέν εἶναι ἐξουσιαστική καί 
κρατική! 



Τοῦ κράτους τῶν ἀθώων, τοῦ κράτους τῶν Μαρτύρων! 
Ὅσο γιά τούς λοιπούς ἐπιζήσαντες, ξεριζωμένους Μάρτυρές μας, ξέρουμε σή-

μερα πώς κατάφεραν νά ἀναστήσουν ξανά τίς οἰκογένειές τους, τά μέρη τῆς 
Ἑλλάδας τά ὁποῖα κατοίκησαν, ἀλλά καί ὅλη τήν λοιπή Ἑλλάδα! 

Γιατί μαζί τους κουβάλησαν καί τήν ὀρθόδοξη εὐλάβειά τους πού ἐν πολλοῖς 
ἀνακαίνισε καί ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία μας.  

Οἱ μεγάλοι νέοι Ἅγιοί μας: Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης, Σοφία τῆς Κλεισούρας, 
Ἰάκωβος Τσαλίκης, Παΐσιος Ἁγιορείτης, Δανιήλ Κατουνακιώτης, Ἱερώνυμος Σι-
μωνοπετρίτης, γεννήθηκαν στά ἁγιασμένα ἐκεῖνα χώματα ἤ εἶχαν καταγωγή ἀπό 
τά μέρη αὐτά! 

Ἀκόμη καί ὁ Ἅγιος πού σφράγισε τόν 20ό αἰῶνα, ὁ ἅγιος Νεκτάριος καταγόταν 
ἀπό τήν Ἀνατολική Θράκη! Ἀπό τήν Ἀνατολική Θράκη καταγόταν καί ὁ ἅγιος 
Σάββας ὁ ἐν Καλύμνῳ. 

Καί νά μία ἀκόμη μαρτυρική περιοχή τῆς Ρωμηοσύνης ἡ ὁποία καί αὐτή ὑπέστη 
τίς συνέπειες τῆς μικρασιατικῆς τραγωδίας. 

Καί ἄν εἶναι κάτι πού πρέπει νά διδαχθοῦμε ἀπ᾽ ὅλη αὐτή τήν τραγωδία πού 
ἄφησε ἀνεξίτηλα τά ἴχνη της στόν Ἑλληνισμό εἶναι ἡ δική μας εὐθύνη! 

Καί ὅπως εἶναι γνωστό, πρίν ἀπό τά γεγονότα μικρασιατικῆς περιπέτειας, ἀλλά 
καί κατά τή διάρκεια της ὁ ἐθνικός διχασμός δέν ἄφηνε τούς ταγούς μας νά 
σκεφτοῦν καί νά πράξουν ὅπως θά ἔπρεπε! 

Ἡ τραγωδία εἶχε ὡς συνέπεια τόν ἐθνικό διχασμό! 
Αὐτός εἶναι πάντα καί ὁ πιό σύντομος καί σίγουρος δρόμος γιά τήν κατα-

στροφή! 
Ἄς ἀφήσουμε, λοιπόν, τήν διχόνοια καί κάθε τί τό ὁποῖο μᾶς διχάζει! 
Ἀντιθέτως, ἡ Ἐκκλησία, ἡ τέχνη καί ὁ πολιτισμός μας ἀποτελοῦν τήν πιό σύ-

ντομη ὁδό τόσο γιά τήν ἀλήθεια μας ὅσο καί γιά τήν ἑνότητά μας. 
Διά μέσου, λοιπόν, τῆς τέχνης καί τοῦ πολιτισμοῦ, ἀνακαλοῦμε καί ἐμεῖς 

σήμερα στήν μνήμη μας τόν κόσμο τῆς Ἰωνίας καί κάθε περιοχῆς τῆς Μικρασίας 
καί τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης ὡς ἕνα προσκλητήριο μνήμης, ἀρραγοῦς ἑνότητας 
καί ἀγάπης!

– ΕΥΛΟΓΙΑ –24



25– ΕΥΛΟΓΙΑ –

Ἡ διαχρονία σχέσεων Ἐκκλησίας, Πολιτείας 

καί Ἐνόπλων Δυνάμεων στήν Ἑλλάδα. 

Ἡ θέσπιση τοῦ ἐπίσημου ἑορτασμοῦ τῆς «Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ», 

ὡς πρέσβειρας τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων  

(15 Αὐγούστου-21 Νοεμβρίου) 

Tοῦ ΗΛΙΟΥ ΜΟΓΛΕΝΙΔΗ, 
Ὑποψ. Δρ. Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. 

Εἰσαγωγή 

Στό παρόν ἄρθρο θά καταδείξουμε τήν ἐξιδιασμένη τιμή, μέ τήν ὁποία οἱ 
φιλόχριστες Ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις περιβάλλουν τό πρόσωπο τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Κατόπιν, θά παρουσιάσουμε τήν ὅλη διαδικασία πού 
ἀκολουθήθηκε, ὥστε νά φτάσουμε στό ἐπιθυμητό ἀποτέλεσμα τῆς θέσπισης 
τῆς ἐπίσημης ἑορτῆς τῆς Παναγίας, ὡς προστάτριας τῶν Θεοτοκοφρούρητων 
Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Τέλος, θά ἑστιάσουμε τό ἐνδιαφέρον μας 
στόν προφανῆ συμβολισμό τῆς μεταφορᾶς τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοτοκοσκέπαστων 
Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, τήν 21η Νοεμβρίου ἑκάστου ἔτους. 

Οἱ κύριοι λόγοι καθιερώσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὡς ἐφόρου τῶν 

Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων 

Ἡ ἱερά μνήμη, ὁ ἐπάξιος σεβασμός καί ἡ ἐξιδιασμένη τιμή τοῦ Παναγιο-
σκεπάστου Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ πρός τό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου εἶναι ἐκ τῶν 
ὧν οὐκ ἄνευ. Σέ αὐτό συνέβαλαν, πρωτίστως, ἡ ἐπιτακτική ἀνάγκη τῶν 
στελεχῶν τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, νά ἐκφράσουν τήν βαθεῖα 
πίστη τους. Δηλαδή, τήν ἐκ μέσης καρδίας πλήρη ἐμπιστοσύνη τοῦ φιλοθέου 
Ἑλληνικοῦ Στρατεύματος στά προστατευτικά χέρια του Θεοῦ. Ἔτσι, ὁ 
Ἀξιωματικός καί ὁ Στρατιώτης τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων θά βρί-
σκονται κοντά στόν Θεό καί θά ἀναθέτουν σέ Αὐτόν ὅλες τίς ἐλπίδες τῆς σω-
τηρίας τους. Ἐπιπλέον, θά νιώθουν καθημερινά, ὅτι δέν κινδυνεύουν νά 
κυριευθοῦν ἀπό τήν ἀγωνία, τόν φόβο καί τόν τρόμο.  

Κατόπιν, τό κύριο συστατικό στοιχεῖο τῆς ἰδιάζουσας ἀγάπης τῶν Ἑλληνικῶν 
Ἐνόπλων Δυνάμεων ἐμφολεύει στήν ἐπίκληση, ἐκ μέρους τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Στρατοῦ, τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ στίς δύσκολες, στίς ἐπίπονες καί στίς 
αἱματηρές, ἐνίοτε, καταστάσεις, ὅταν αὐτές προκύπτουν στό γεωστρατηγικό, 
στό γεωπολιτικό, στό γεωεκκλησιαστικό καί στό γεωκοινωνικό γίγνεσθαι. 
Ἐντούτοις, μέσῳ τοῦ ἑορτασμοῦ, ἐπιδιώκεται καί ἡ στενότερη σχέση τῶν 
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μελῶν τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων μέ τήν Παναγία. Ἐν κατακλεῖδι, 
ἡ σχέση αὐτή ὁλοκληρώνεται, μέσῳ τῆς ἐπίκλισης τοῦ Στρατεύματος στήν 
Θεοτόκο, Αὐτή, θά μεσιτεύει στόν Χριστό γιά τήν ἐκκλησιαστική, τήν πνευ-
ματική, τήν ἐθνική, τήν κοινωνική προκοπή, ἀλλά καί τήν ἀσφάλεια τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Τέλος, τό βασικότερο καί πιό καίριο ζήτημα ἀποτελεῖ τό 
πρότυπο τῆς μίμησης, ἀπό τόν Ἑλληνικό Στρατό, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.  

Ἄλλωστε, ἡ θέσπιση ἑνός Ἁγίου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, γιά κάθε κα-
τηγορία στρατιωτικοῦ σχηματισμοῦ, πόσο μᾶλλον τῆς Παναγίας, θέλησε νά 
καταδείξει μηνυματικῶς καί ἐπικαίρως τήν ἐκκλησιαστική καί τήν πνευματική 
σχέση τῶν μελῶν τῆς Στρατιωτικῆς Ἀδελφότητος μέ τό Ἁγιολόγιο τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἐάν ἑστιάσουμε στό ἱστορικό, στό ἐκκλησιαστικό 
καί στό πολιτικό πλαίσιο τῆς θέσπισης καί τῶν ὑπολοίπων Ἁγίων, ὡς προστατῶν 
τῶν διαφόρων σχηματισμῶν, θά ἀντιληφθοῦμε, ὅτι τό ἐπιστέγασμα ὅλων τῶν 
ἑορτασμῶν τῶν προστατῶν Ἁγίων, γιά κάθε στρατιωτικό σχηματισμό πρα-
γματοποιήθηκε μέ τήν θέσπιση τοῦ ἐπίσημου ἑορτασμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θε-
οτόκου, ὡς μεσίτριας τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Ἄλλωστε, ἡ Πα-
ναγία ἀποτελεῖ τήν «Ὑπεραγία», ἤτοι τό πρόσωπο, τό ὁποῖο τιμᾶται ὑπεράνω 
ὅλων τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Δηλαδή, ἡ «Παναγία» ἵσταται, 
κατά κάποιο τρόπο, στό μέσον τῶν Ἁγίων καί τιμᾶται ἀπ’ ὅλους τούς Ἁγίους 
καί ὅλους τούς Ἀγγέλους. 

Τό ἱστορικό καί τὀ πολιτικό πλαίσιο τοῦ ἑορτασμού τῆς Ὑπεραγίας Θεο-

τόκου, ὡς προστάτιδος τῶν Ἑλληνικών Ἐνόπλων Δυνάμεων  

Ἡ ἐπίσημη θεσμοθέτηση τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνά-
μεων πραγματοποιήθηκε στίς 13 Αὐγούστου 1982. Τότε, Πρόεδρος τῆς 
Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἦτο ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς. Ἐπιπλέον, νά ση-
μειώσουμε, πώς, ἐκείνη τήν χρονική περίοδο, Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος 
ὑπῆρξε ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου. Ἔτσι, θεσμοθετήθηκε, βάση νόμου, μέ τήν 
ὑπ᾽ ἀριθμό 106  πράξη τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου (Τό Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ), ὡς ἡμέρα τοῦ ἐπίσημου ἑορτασμοῦ 
τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Νά σημειωθεῖ, πώς ἡ ἡμερομηνία τῆς 
σχετικῆς ἀποφάσεως ἦτο ἡ 29η Ἰουλίου 1982. Κατόπιν, ἡ ἐπίσημη Πολιτεία 
προέβη καί στή δημοσίευση τοῦ ἀντίστοιχου ἐπίσημου Φύλλου Ἑλληνικῆς 
Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.). Μέ τήν εἰρημένη πράξη θεσμοθετοῦνταν ἡ τιμή τῆς 
Παναγίας ἀπό σύσσωμες τίς Ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις. Ἐπιπλέον, ἡ ἴδια 
ἀπόφαση ἑστίασε στό γεγονός, πώς ὁ ἑορτασμός τῆς Ὑπεραγίας θεοτόκου, 
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ὡς πηδαλιούχου τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, δέν θά ἐπηρέαζε τόν 
ἐπίσημο ἑορτασμό τῶν ὑπολοίπων Ἁγίων, ὡς προστατῶν τῶν διαφόρων 
στρατιωτικῶν σχηματισμῶν. Ὁπότε, οἱ Ἅγιοι θά συνεχίσουν νά τιμῶνται, κατά 
τήν ἀντίστοιχη ἡμερομηνία, ἡ ὁποία ἔχει θεσπιστεῖ ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία.  

Νά σημειωθεῖ, πώς ὁ Ἰωάννης Ματζουράκης, ὁ ὁποῖος ἦτο ὁ Γραμματέας 
τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ὑπέγραψε τό πρωτότυπο τῆς συγκεκριμένης 
πράξης θεσμοθέτησης τοῦ ἐπισήμου ἑορτασμοῦ τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων 
Δυνάμεων. Ἔτσι, ἡ ἀντίστοιχη ἀπόφαση ἦρθε ὡς προάγγελος, μόλις λίγες 
ἡμέρες, πρίν ἀπό τόν πρῶτο ἐπίσημο ἑορτασμό τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυ-
νάμεων, ὅλων τῶν προσπαθειῶν, ὥστε νά πραγματοποιηθεῖ ὁ πρῶτος ἐπίσημος 
ἑορτασμός τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. 

Τελικά, κατά τό ἔτος 1998, ὁ ἐπίσημος ἑορτασμός τῆς Παναγίας, ὡς βοηθοῦ 
τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, μεταφέρθηκε ἀπό τήν 15η Αὐγούστου, 
ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν 21η Νοεμβρίου, ἑορτή 
τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Νά ὑπομνηματίσουμε, ὅτι, τῷ καιρῷ 
ἐκείνῳ, Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ὑπῆρξε ὁ Κωνσταντῖνος Στε-
φανόπουλος. Ἐπιπλέον, νά σημειωθεῖ, πώς, τό συγκεκριμένο χρονικό διά-
στημα, Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος ἦτο ὁ Κωνσταντῖνος Σημίτης. Ἔτσι, μέ 
τήν ὑπ᾽ ἀριθμό 52  πράξη, μεταφέρεται ὁ ἐπίσημος ἑορτασμός τῶν Ἑλληνικῶν 
Ἐνόπλων Δυνάμεων στίς 21 Νοεμβρίου. Νά ἑστιάσουμε στό γεγονός, ὅτι 
στίς 20 Νοεμβρίου 1998 , τροποποιήθηκε ἡ προτέρα ἀπόφαση. Ἡ συγκεκρι-
μένη ἀπόφαση εἶχε καθιερώσει, ὡς ἐπίσημο ἑορτασμό τῶν Ἑλληνικῶν 
Ἐνόπλων Δυνάμεων, τήν 15η Αὐγούστου, ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. 
Ἔτσι, ἡ εἰρημένη ἀπόφαση ἦρθε, γιά μία ἀκόμα φορά, ὡς προπομπός, πρίν 
ἀπό τόν, μετά τήν τροποποίηση καί τήν ἀλλαγή τῆς ἡμερομηνίας, πρῶτο 
ἐπίσημο ἑορτασμό τῆς Παναγίας, ὡς προστάτριας τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων 
Δυνάμεων. 

Οἱ προφανεῖς λόγοι καί οἱ ἀντίστοιχοι συμβολισμοί πού συνηγοροῦν στήν 

μεταφορά τοῦ ἐπίσημου ἑορτασμοῦ τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων 

ἀπό τήν 15η Αὐγούστου στήν 21η Νοεμβρίου 

Ὁ βασικός λόγος εἶναι ὅτι ἡ 15η Αὐγούστου, ἑκάστου ἔτους, ἀποτελεῖ τήν 
περίοδο, κατά τήν ὁποία οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Πολιτικῶν καί τῶν Πολιτειακῶν 
Ἀρχῶν καί τῶν Φορέων τῆς Χώρας, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν στελεχῶν 
τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, λαμβάνουν τίς σχετικές καλοκαιρινές 
ἄδειες. Ἄρα, δέν ὑφίσταται μεγάλη συμμετοχή καί ἀντίστοιχη προσέλευση, 
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ὅπως πραγματικά ἁρμόζει στό πρόσωπο τῆς Παναγίας μας. Ἔτσι, δέν θά ἦσαν 
σύσσωμες οἱ Ἐκκλησιαστικές, οἱ Πολιτικές, οἱ Πολιτειακές καί οἱ Στρατιωτικές 
Ἀρχές. Ἐξάλλου, ἡ μεταφορά τοῦ ἐπίσημου ἑορτασμοῦ πραγματοποιήθηκε 
ἀπό τήν Θεομητορική ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στήν Θεομητορική 
ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.  

Θά ἀνακαλύψουμε, ὅμως, τόν βασικό λόγο τῆς μεταφορᾶς τοῦ ἑορτασμοῦ 
τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἐάν ἑστιάσουμε στόν ἔντονο καί στόν 
ἀβίαστο, συνάμα, συμβολισμό τῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἀπό τήν μία πλευρά, ἡ, μόλις τριῶν χρονῶν, Θεόπαις 
Μαριάμ κατευθύνθηκε στόν Ναό, προπορευομένης συνοδείας κοριτσιῶν, οἱ 
ὁποῖες φοροῦσαν λευκά ροῦχα καί κρατοῦσαν ἀναμμένες λαμπάδες. Ἐκεῖ, 
οἱ γονεῖς της, Ἰωακείμ καί Ἄννα, παρέδωσαν τήν Παναγία στόν ἱερέα Ζαχαρία. 
Ὁ σκοπός ἦτο ἡ εἰσαγωγή τῆς Θεοτόκου εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων. Ἔτσι, πρα-
γματοποιήθηκε ὁ ἀρραβῶνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου μέ τόν πνευματικό 
συμπαντικό Κόσμο. Ὁ βασικός, ὅμως, σκοπός ὑπῆρξε ἡ καθαρότητα τῆς Πα-
ναγίας, ὥστε, μέσα ἀπό τήν σχετική προετοιμασία της στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, 
νά καταστεῖ τό δοχεῖο τῆς θείας χάριτος, γιά νά γεννήσει τόν Θεάνθρωπο 
Χριστό.  

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, οἱ Ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις, κατά τούς διαφό-
ρους ἐθνικοθρησκευτικούς ἀγῶνες, εἰσέρχονταν ὡς ἀπελευθερωτές, μέ τήν 
καθιερωμένη ἐπίσημη στρατιωτική παρέλαση, στίς πόλεις καί στούς οἰκισμούς 
τῆς Ἑλλάδος καί δή τῆς Μακεδονίας, προπορευομένων τῶν Στρατιωτικῶν 
Ἱερέων. Στή συνέχεια, στά προπύλαια τοῦ ἑκάστοτε Ἱεροῦ Ναοῦ τούς 
ὑποδέχονταν, ὡς ἄλλος Ζαχαρίας, ὁ Ποιμενάρχης ἤτοι ὁ Μητροπολίτης τῆς 
Τοπικῆς Ἐκκλησίας, στήν ὁποία ἀνῆκαν ἡ πόλη ἤ ὁ οἰκισμός πού 
ἀπελευθερώνονταν. Ἔπειτα, εἰσοδεύονταν, πρωτίστως, στόν Ἱερό Ναό, γιά 
νά παραδώσουν τήν τελική νίκη τους στά χέρια τοῦ Παντοδύναμου Θεοῦ. Κα-
τόπιν, ψάλλονταν ἡ ἐπίσημη Δοξολογία, ὥστε, ἀπό κοινοῦ, ὁ ἱερός Κλῆρος 
καί ὁ εὐσεβής Λαός νά ἀναπέμψουν εὐχαριστηρίους δεήσεις, πρός τόν Χριστό, 
τήν Ὑπεραγία Θεοτόκου καί τούς Ἁγίους, διότι ἔλαβαν τό ὕψιστο ἀγαθό τῆς 
ἐλευθερίας.  

Τότε, π.χ. οἱ ἐλεύθεροι Μακεδόνες ἔρριπταν, ἀπό τά παράθυρα καί ἀπό τά 
μπαλκόνια τῶν οἰκιῶν τους, λευκά κουφέτα. Οἱ Στρατιωτικοί Ἱερεῖς, οἱ 
Ἀξιωματικοί καί οἱ Στρατιῶτες, μέ ἔκδηλη ἀπορία, ρωτοῦσαν τούς κατοίκους: 
«διατί ρίχνετε λευκά κουφέτα;». Καί οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι κατασυγκινημένοι 



ἀπαντοῦσαν: «Διότι, σήμερα, ἡ Πόλη, ἤ ὁ Οἰκισμός μας ἐνημφεύθη μέ τήν 
Μακεδονία. Σήμερα, ἡ Μακεδονία ἐνυμφεύθη μέ τήν Ἑλλάδα». Ἄλλωστε, τό 
μυστικό εἶναι ὅτι ὁ ἀπελευθερωτικός ἀγῶνας ξεκινοῦσε ἀπό τό ἱερό θυσιαστήριο 
καί κατέληγε στά πεδία τῶν μαχῶν. Μιά δυναμική πορεία θυσίας μέ δάκρυα 
καί μέ αἷμα. Μιά ἀέναη πορεία, ὅμως, μέ ὅραμα τήν, ὀρθῶς νοουμένη, Μεγάλη 
Ἰδέα. Μέ τόν τρόπο αὐτό, καί οἱ Ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις εἰσέρχονταν 
στά ἄδυτα τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐλευθερίας, ἡ ὁποία ἀπορρέει ἀπό τό θυσιαστήριο 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας πού εἶναι τά Ἅγια τῶν Ἁγίων. 

Ἡ ἐπωφελής συνεργασία τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας καί τῶν 

Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων 

Μέ ἀφορμή τόν ἑορτασμό τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, οἱ κατά 
τόπους Ἱερές Μητροπόλεις συνδιοργανώνουν, ὁμοῦ μετά τῶν τοπικῶν 
Στρατιωτικῶν σχηματισμῶν τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, 
ἐθνικοθρησκευτικές ἐκδηλώσεις λόγου καί μέλους. Σκοπός τῶν ἑσπερίδων 
ἀποτελεῖ ἡ τόνωση τοῦ θρησκευτικοῦ καί τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος, τόσο τῶν 
στελεχῶν τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ὅσο καί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. 

Ἐπίλογος 

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, πάντοτε, δέεται πρός τόν Κύριο «ὑπέρ τοῦ κατά 
ξηράν, θάλασσαν καί ἀέρα φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ»1. 
Ἐπιπλέον, εὔχεται «ὑπέρ τοῦ συμπολεμῆσαι καί ὑποτάξαι αὐτῷ πάντα ἐχθρόν 
καί πολέμιον»2. Φιλόχριστος ὀνομάζεται ὁ Θεόφιλος Στρατός πού διαθέτει 
ζέουσα πίστη καί τελεία ἀγάπη στόν Χριστό καί ὡς σημαία του ἔχει τόν Τίμιο 
Σταυρό.  
Νά ὑπομνηματίσουμε πώς: «Ὁ Μέγας Βασίλειος σέ κάποιον στρατιωτικό 
ἀποστέλλει τήν ὑπ’ ἀριθμ. 106 ἐπιστολή του, πού ἐπιγράφει “Τῷ στρατιώτῃ”. 
Ἀπ᾽ αὐτήν βγαίνει ξεκάθαρα τό συμπέρασμα ὅτι ὁ Βασίλειος αἰσθάνεται χρέος 
νά εὔχεται ὑπέρ τῆς κατευοδώσεως τοῦ ἔργου τοῦ στρατεύματος, γιά νά μπορεῖ 
νά ἐπιτελεῖ ἐπιτυχῶς τά πρός τήν πατρίδα καθήκοντά του. Τήν ἄμεση δέ 
ἐπικοινωνία του ὡς ἱεράρχου καί ποιμενάρχου μέ τούς τιμίους στρατιωτικούς 
θεωρεῖ “μεγίστην εὐφροσύνην”. Γι’ αὐτό λέγει ἐπιλέξει: “μέγιστον ἀγαθόν 
ἐκρίναμεν τήν γνῶσιν τῆς σῆς τιμιότητος... Καί τότε οὖν μετά πάσης ἐπιθυμίας 
συνετύχωμέν σοι, καί νῦν, ὁσάκις ἄν εἰς μνήμην ἔλθωμεν, μεγίστης ἀπολαύομεν 
εὐφροσύνης”. Γιατί; Διότι ὁ στρατιωτικός εἶναι ἀγωνιστής, ὅπως πρέπει νά 
εἶναι καί ὁ χριστιανός. Ὁ στρατιωτικός βίος θεωρεῖται ἀπό τόν Βασίλειο 
ὑπόδειγμα γιά τόν Χριστιανικό βίο»3. 
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Τό πιό ἁγιασμένο, τό πιό πολύτιμο, τό πιό σημαντικό καί τό πιό ἀνεκτίμητο 
ἐκκλησιαστικό, πνευματικό, στρατιωτικό καί κοινωνικό ὁπλικό σύστημα τῆς 
Ἑλλάδος εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλληνική Ἐκκλησία καί οἱ Ἑλληνικές Ἔνοπλες 
Δυνάμεις. Ἀμφότεροι ἀποτελοῦν τούς ἐγγυητές τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀσφάλειας, 
τῆς ἑνότητος καί τῆς ὁμοψυχίας. Ἄλλωστε, ἡ ὑπηρεσία στίς Ἑλληνικές Ἔνοπλες 
Δυνάμεις ἀποτελεῖ μιά πρόσκληση καί μία πρόκληση. Εἶναι κορυφαία πράξη 
τιμῆς πρός τήν Πατρίδα καί πρός ἑαυτούς. 

Ζήτω ἡ αἰώνια Ἑλλάς, Ζήτω ἡ τιμημένη Μακεδονία, 

Ζήτω τό ἱερό Ράσο, Ζήτω οἱ ἔνδοξες Ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις 

1. Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, «ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΕΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ», ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ (19-6-2011), http://www.imth.gr/default.aspx?lang=elGR&loc=1&&page=196& -

newsid=326 (Ἡμ. ἀνάκτησης: 15 Δεκεμβρίου 2022). 
2. Οἰκ. Πατρ. Κωνσταντῖνος Α´, Αἱ Θείαι Λειτουργίαι τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου 

τοῦ Χρυσοστόμου καί Βασιλείου τοῦ Μεγάλου σύν τῶν Προηγιασμένων μετά τοῦ Λυχνικοῦ, 
Ὄρθρου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου, ἐκδ. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Πέτρ. Β. Μωραϊτίνη, Ἐν Ἀθήναις 

1877, σ. 4. 
3. Ἀθ. Ἀγγελόπουλου, «Ἐπίκαιρα Μηνύματα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν περί φιλοπατρίας, 

ἐθνικῆς κληρονομιᾶς καί κοινωνικῆς δικαιοσύνης, ἀνάτυπο, ἐκδ. Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1996, 
σ. 16.

Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον, καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων 
σωτηρί ας ἡ προκήρυξις ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ, τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται, 
καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλλεται. Αὐτῇ καὶ ἡμεῖς μεγαλοφώνως 
βοήσω μεν, Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις.  

Ἀπολυτίκιον τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. Ἦχος δ΄ 
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Σέ κάθε ὁμιλία τοῦ Τούρκου Προ-
έδρου γίνεται ἐμφανής ἡ ἐμμονή 

του σέ δύο σύμβολα: Στή Ἁγία Σοφία 
Κωνσταντινουπόλεως, πού μετετράπη 
σέ τζαμί, καί στό ἑπόμενο ἔτος 2023. Ἡ 
Ἁγία Σοφία συμβολίζει γιά τόν 
Ἐρντογάν τήν ἰσλαμική καί νεο-οθω-
μανική ἰδεολογία του, ἀλλά καί τή δια-
φοροποίηση ἀπό τόν Κεμάλ Ἀτατούρκ. 
Ὁ Κεμάλ ἀποφάσισε τήν μετατροπή τοῦ 
τότε τζαμιοῦ σέ Μουσεῖο. Ὁ Ἐρντογάν 
κάνει ἀκριβῶς τό ἀντίθετο γιά νά ξεχω-
ρίσει. Τήν μετατρέπει σέ ἰσλαμικό τέ-
μενος. Ἡ σημειολογία εἶναι σαφής: Ὁ 
Ἐρντογάν προβάλλεται ὡς ὁ νέος με-
ταρρυθμιστής τῆς Τουρκίας, καλύτερος 
ἀπό τόν Κεμάλ, διότι διατηρεῖ τήν πα-
τροπαράδοτη πίστη στό Ἰσλάμ ἔστω καί 
μέ παράνομες ἐνέργειες, ὅπως ἡ βεβή-
λωση ἑνός ἱστορικοῦ Ὀρθοδόξου Ναοῦ. 

Τό 2023 συμπληρώνονται 100 χρό-
νια ἀπό δύο γεγονότα πού ἐνδιαφέρουν 
Ἑλλάδα καί Τουρκία. Στίς 30 Ἰανου -
αρίου 1923 ὑπεγράφη στή Λωζάννη ἡ 
Σύμβαση ἀνταλλαγῆς τῶν πληθυσμῶν. 
Οἱ Μουσουλμάνοι ἔφυγαν ἀπό τήν 
Ἑλλάδα πλήν τῆς Δυτικῆς Θράκης καί 
οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἔφυγαν ἀπό 
τή Μικρά Ασία, τόν Πόντο καί τήν 
Ἀνατολική Θράκη. Παρέμειναν ὡς μή 
ἀνταλλάξιμοι οἱ Ἕλληνες στήν Κων-
σταντινούπολη, Ἴμβρο καί Τένεδο, οἱ 

ὁποῖοι σιγά-σιγά συρρικνώθηκαν καί 
ἔμειναν ἐλάχιστοι. 

Στίς 24 Ἰουλίου 1923 ὑπεγράφη ἡ 
Συνθήκη τῆς Λωζάννης, ἡ ὁποία καθο-
ρίζει τά σύνορα τῆς σημερινῆς Τουρκίας 
μετά τή διάλυση τῆς Ὀθωμανικῆς 
Αὐτοκρατορίας. Φαίνεται ὅτι τά σύνορα 
αὐτά ἐνοχλοῦν τόν Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος 
τά θεωρεῖ στενά καί ἴσως ἄδικα. Δέν 
μᾶς ἔχει πεῖ ρητά ἄν καί πῶς θέλει νά 
ἀλλάξει τή Συνθήκη, εἶναι πάντως προ-
φανές ὅτι οἱ συνεχεῖς ἀναφορές του τό 
2023 αὐτό ὑπονοοῦν: Τά σύνορα τοῦ 
1923 δέν εἶναι τά φυσικά σύνορα μιᾶς 
νεο-Οθωμανικῆς Τουρκίας. 

Ὁ Ἐρντογάν δίνει σημασία στούς 
συμβολισμούς: Στίς 10 Ἰουλίου 2020 
στίς 14.53 ἀκριβῶς ὑπέγραψε τή μετα-
τροπή τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ τζαμί. Ἡ 
ὥρα ἐπελέγη γιά νά θυμίζει τό 1453, 
ἔτος τῆς Ἁλώσεως τῆς Πόλης. Στίς 24 
Ἰουλίου 2020 πραγματοποίησε στήν 
Ἁγία Σοφία τήν πρώτη μεγάλη προσευ-
χή τῆς Παρασκευῆς. 24 Ἰουλίου, ἡ 
ἡμέρα ὑπογραφῆς τῆς Συνθήκης πού 
καθορίζει τά σημερινά σύνορα τά ὁποῖα 
τοῦ φαίνονται στενά. Ὁ Γάλλος Συγ-
γραφέας Ζάν Φρανσουά Κολοζιμό 
ἑρμηνεύει ὡς ἑξῆς τούς συμβολισμούς: 
«Καλημέρα Μωάμεθ Πορθητή: 29 
Μαΐου 1453, ἀντίο Λωζάννη: 24 
Ἰουλίου 1923» ! 

ΓΙΑΤΙ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΕΠΙΜΕΝΕΙ 
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 2023;  

Τοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ, 
Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος
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Ἡ ἑλληνική ἀπάντηση στή μετατρο-
πή τοῦ ἱεροῦ συμβόλου τῆς Βυζαντινῆς 
καί τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας σέ 
τζαμί πρέπει νά βασίζεται στό πολιτι-
στικό καί ἱστορικό ὑπόβαθρο τοῦ δια -
χρονικοῦ Ἑλληνισμοῦ: 

Νά προβάλλουμε τή συνέχεια τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ καί τήν ἀξία τῆς Βυζαντι -
νῆς τέχνης, ναοδομίας καί πολιτιστικῆς 
κληρονομιᾶς, πού ἀποτελοῦν θησαυρό 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀλλά καί τῆς Ἀνθρω -
πότητος. 

Νά ἀξιοποιήσουμε τόν τόμο γιά 
τούς Ναούς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἀνά 
τήν Εὐρώπη, μέ ἐπίκεντρο τήν Ἁγία Σο-
φία Κωνσταντινουπόλεως, τόν ὁποῖο 
ἐξέδωσε σέ πολλές γλῶσσες ἡ Διακοι-

νοβουλευτική Ἐπιτροπή Ὀρθοδοξίας 
καί ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων. 

Νά ὀργανώσουμε Διεθνή Συνέδρια 
Βυζαντινολόγων καί ἱστορικῶν μέ 
ἐπίκεντρο τή Θεσσαλονίκη καί νά 
διαμαρτυρηθοῦμε στή διεθνή ἐπιστημο -
νική κοινότητα γιά τή μετατροπή τῆς 
Ἁγίας Σοφίας σέ τζαμί. 

Νά ἐνισχύσουμε τή μελέτη τοῦ Βυ-
ζαντίου στά σχολεῖα καί στά Πανεπι-
στήμιά μας. Δέν θά γίνουμε πιστευτοί 
στό διεθνές περιβάλλον ἄν ζητοῦμε τήν 
προστασία τῆς Ἁγίας Σοφίας καί πα-
ραλλήλως ὑποβαθμίζουμε τή μελέτη τῆς 
Βυζαντινῆς Ἱστορίας. 

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, 5.11.2022

Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ 
σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια˙ διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώ-
σει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια, Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε˙ πρέσβευε 
Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Ἀπολυτίκιον ἑορτῆς Ἁγίου Νικολάου. Ἦχος δ΄.
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