
Ἡ λάρνακα τοῦ Ἁγ. Δημητρίου καί οἱ ἱερές Εἰκόνες 
τῆς Παναγίας «τῆς Σουμελᾶ», τοῦ Ἁγ. Γεωργίου «τοῦ Περιστερεώτα» 
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Tεῦχος 91ον  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019



Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων κατά 
τήν ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ Ἐπιταφίου τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἐνώπιον τῆς λάρνακός του.

Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Τριάδος 
Χάλκης ἱερουργῶν στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν. Παναγούδας Θεσσαλονίκης.



Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Θεσσαλονίκης, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε πάσης Θετ-
ταλίας, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν 
Μετριότητος κύριε Ἄνθιμε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη πα-
ρά Θεοῦ. 
Ἔμπλεοι αἰσθημάτων ἀδελφικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, ἀσμένως ἐπικοι-

νωνοῦμεν εὐχετικῶς πρός τήν ὑμετέραν Ἱερότητα ἐπί τῇ ἀγομένῃ ἑορτῇ 
τοῦ ὀνόματος αὐτῆς, συγχαίροντες μυχόθεν καί δεόμενοι τοῦ ἀγαθοδότου 
Θεοῦ, ὅπως χαρίζηται ὑμῖν πᾶν δώρημα τέλειον, ἔτη πολλά καί εὐλογη-
μένα, ὑγιείαν κατ᾽ ἄμφω καί δαψιλῆ καρποφορίαν ἐν τῇ διακονίᾳ ὑμῶν, 
πρός δόξαν τοῦ ὑπερουρανίου ὀνόματος τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ καί εὔκλει-
αν τῆς Ἁγίας Αὐτοῦ Ἐκκλησίας, τοῦ «θαύματος τοῦ Καινοῦ» ἐν τῷ κό-
σμῳ. 

Τά ὀνομαστήρια πάντων ἡμῶν, ὡς καί ἅπασαι αἱ χριστιανικαί ἑορταί, 
εἶναι «πλήρωμα χρόνου», καιρός εὐχαριστίας πρός τόν πανοικτίρμονα 
Θεόν διά τάς εὐεργεσίας Αὐτοῦ, ἀλλά καί σταθμός πνευματικοῦ ἀνεφο-
διασμοῦ, εὐκαιρία ἐπικοινωνίας μεθ᾽ ὁμοψύχων καί προσφιλῶν προσώ-
πων, κοινωνία χαρᾶς καί εὐφροσύνης. 

Προσεπευχόμενοι ἐκ τοῦ ἀειφεγγοῦς Φαναρίου, ὅπως τό παρόν ἑόρ-
τιον ἦμαρ ᾖ διά τήν ὑμετέραν προσφιλεστάτην ἡμῖν Ἱερότητα πάντοτε 
«καιρός εὐδοκίας» (Ψαλμ. ξη´, 14), ἐπικαλούμεθα ἐφ᾽ ὑμᾶς τήν οὐρανό-
φοιτον καί πλουσιόδωρον χάριν τοῦ ἐνδοξοζομένου ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ 
Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν, τοῦ Δοτῆρος παντός ἀγαθοῦ. 

 

´
βιθ´ Σεπτεμβρίου γ´ 

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος 
ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός
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Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Θεσσαλονίκης, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε πάσης Θετ-
ταλίας, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν 
Μετριότητος κύριε Ἄνθιμε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη πα-
ρά Θεοῦ. 

Ἐπανακάμψαντες εἰς τήν ἀπ᾽ αἰώνων ἕδραν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ 
Ἐκκλησίας, λόγους δοξολογίας τοῦ Παναγίου Ὀνόματος τοῦ Τριαδικοῦ 
Θεοῦ ἡμῶν καί θερμάς εὐχαριστίας πρός τήν ὑμετέραν λίαν προσφιλῆ 
ἡμῖν Ἱερότητα, μόνον, δυνάμεθα νά ἐκφράσωμεν διά τῶν μετά χεῖρας 
Πατριαρχικῶν ἡμῶν Γραμμάτων, ἐκδιπλοῦντες τό ἔσω τῆς καρδίας ἡμῶν 
εἱλητάριον, εἰς τό ὁποῖον ἔχουν ἤδη καταγραφῆ, κατά τρόπον ἀνεξίτηλον, 
αἱ ζωηραί ἐντυπώσεις ὅσων ἐβιώσαμεν πλησίον ὑμῶν τῇ ιη´ καί ιθ´ πα-
ρελθόντος μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. 

Ἡ τέλεσις ὑπό τῆς ἡμετέρας Μετριότητος τῶν Θυρανοιξίων τοῦ πρό 
ἑκατονταετίας καί πλέον οἰκοδομηθέντος παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου ἐνδό-
ξου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου εἰς τό Ἑπταπύργιον καί τήν ἀκρόπολιν 
τῆς Θεσσαλονίκης, καθ᾽ ἅ προσηυχήθημεν ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί 
αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἐκεῖσε ἐν κακουχίαις καί 
μαρτυρίῳ τελειωθέντων κατά καιρούς ἀδελφῶν ἡμῶν, ὡς καί ὑπέρ τοῦ 
δούλου τοῦ Θεοῦ Μελχισεδέκ Ἱερομονάχου, τοῦ καί κτήτορος τοῦ Ναοῦ· 
ἡ ἐπίσκεψις εἰς τό Βυζαντινόν Μουσεῖον, ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν πολλῶν καί 
σημαντικῶν πολιτιστικῶν δραστηριοτήτων τῆς «Βυζαντινῆς Θεσσαλονί-
κης»· ἡ τέλεσις τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἐν τῷ παλαιοχριστιανικῷ Ἱερῷ 
Ναῷ Παναγίας τῆς Ἀχειροποιήτου ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τοῦ Μακαριω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, καί ἡ 
ὑπογραφή τοῦ Μνημονίου συνεργασίας τοῦ νέου δικτύου τῶν βυζα-
ντινῶν πόλεων ὑπό τόν τροῦλλον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου (Ρο-
τόντα), ἀπετέλεσαν εὐλογημένας ἀφορμάς τόσον διά μίαν ἐπί πλέον ἐπι-
κοινωνίαν τοῦ Ἱεροῦ Φαναρίου, τῆς δεξαμενῆς ὅλων τῶν συναισθημά-
των, τῶν δακρύων χαρᾶς καί λύπης τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους, πρός τόν 
εὐσεβῆ κλῆρον καί λαόν τῆς ἐμπεπιστευμένης τῇ ποιμαντικῇ συνέσει καί 



– EYΛΟΓΙΑ – 3

μερίμνῃ τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος Θεοσώστου Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου, 
ὅσον καί διά τήν ἐκ τοῦ σύνεγγυς εὐλογίαν τοῦ ἀόκνως ἐπιτελουμένου 
θεαρέστου ἔργου ἐν τῇ Συμβασιλευούσῃ Θεσσαλονίκῃ. 

Ὅθεν, ἐκφράζοντες πάλιν καί πολλάκις, τάς ἐνθέρμους εὐχαριστίας τῆς 
Μητρός Ἐκκλησίας καί ἡμῶν προσωπικῶς, διά τήν τιμητικήν ὑποδοχήν 
καί προπομπήν, ὡς καί δι᾽ ὅλας τάς, καθ᾽ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς συν- 
τόμου παραμονῆς ἡμῶν ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς καθ᾽ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως, πραγματοποιηθείσας ἐν ἀνυποκρίτῳ ἀγάπῃ πρός τό πρόσωπον ἡμῶν 
καί τήν Μητέρα πάντων ἡμῶν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν 
ἐκδηλώσεις τιμῆς καί σεβασμοῦ τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος, ἑνός πολυπεί-
ρου περί τά ἐκκλησιαστικά καί ἐχέφρονος Ποιμενάρχου, τῶν ἐκλεκτῶν 
συνεργατῶν ὑμῶν, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν δυναμικόν Πρωτοσύγκελλον 
ὑμῶν, ὡς καί τοῦ ὑμετέρου εὐσεβοῦς ποιμνίου, τοῦ εὐλογημένου λαοῦ 
τῆς ἡγιασμένης καί ἁγιοτόκου πόλεως Θεσσαλονίκης, τοῦ προερχομένου, 
κυρίως, ἐκ τῶν προσφύγων, τῶν ἐγκαταλειψάντων ἀκουσίως τάς ἀλη-
σμονήτους πατρίδας ἡμῶν, κατασπαζόμεθα ὑμᾶς φιλήματι ἁγίῳ ἐκ Φα-
ναρίου, εὐλογοῦμεν ἀπό καρδίας τό θεοφιλές λογικόν ποίμνιον ὑμῶν καί 
εὐχόμεθα ὅπως ὁ ἀγαθοδότης Κύριος χαρίζηται ὑμῖν ὑγιείαν κατ᾽ ἄμφω 
καί κρατύνῃ ὑμᾶς, ὥστε, ὀρθοτομῶν τόν λόγον τῆς ἀληθείας, νά συνεχί-
σητε ἐπί πολύν ἔτι χρόνον, ὁμοῦ μετά τῶν φιλοτίμων συνεργατῶν σας, τό 
θεάρεστον ὑμῶν ἔργον, ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί πρός δό-
ξαν τοῦ Θείου ὀνόματος. 

´
βιθ´ Νοεμβρίου ιθ´ 

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος 
ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

Βαρθολομαίου τοῦ Παναγιωτάτου 
καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 

πολλά τά ἔτη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Δ/νσις: Ἰωάννου Γενναδίου 14 - 115 21, Ἀθῆναι 

Τηλ. 210-7272.204, Fax 210–7272.210, e-mail: contact@ecclesia.gr 

Σεπτέμβριος 2019 

Πρός 
τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 
Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμον 
Εἰς Θεσσαλονίκην 

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, 
Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ἡ λαμπρύνουσα τόν βίον ἡμῶν διά τῶν θείων καί 

ἁγίων ἑορτῶν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἀξιοῖ ἡμᾶς καί αὖθις συνεορτάσαι 
μετά τῆς ὑμετέρας Σεβασμιότητος τήν εὐφρόσυνον ἡμέραν τῶν Ὀνομα-
στηρίων αὐτῆς. 

Εὐχόμεθα οὖν ἀδιάλειπτον τήν εὐλογίαν καί δαψιλεῖς τάς θείας δωρε-
άς εἰς τό ὑμέτερον ἀγαπητόν πρόσωπον. Μετά χαρᾶς πολλῆς προσ-
δοκῶμεν ὅπως, ἐνδυναμούμενοι παρά Κυρίου δι᾽ ὑγιείας καί ἀκμαιότη-
τος, εὐαρεστῆτε Αὐτῷ ἐπί χρόνους ἔτι πλείους καί εἰρηνικούς, ἀναδει-
κνύοντες κατ᾽ ἔτος τήν καθ᾽ ὑμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν εὐθαλῆ καί 
ἀνθοῦσαν, κηρύσσοντες δέ τό μέγα τῆς εὐσεβείας μυστήριον διά λόγων 
κατηχήσεως καί παραμυθίας καί δι᾽ ἔργων εὐποιίας, εἰς διακονίαν τῶν 
ἐμπιστευθέντων ὑμῖν ὑπό τοῦ Κυρίου λογικῶν προβάτων, ἵν᾽ «ἀληθεύο-
ντες ἐν ἀγάπῃ αὐξήσητε εἰς Αὐτόν τά πάντα» (Ἐφεσ. δ´ 15), πρός εὔκλει-
αν τῆς Ἐκκλησίας, ὕμνον τῶν Ἁγίων της καί δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ. 

Ἐπί δέ τούτοις, ἑορτίως κατασπαζόμενοι τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα 
ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης. 

† Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος Β´, Πρόεδρος
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ 
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α Ν Θ Ι Μ Ο Υ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ 

κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Ν 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(ΣΑΒΒΑΤΟΝ 19-10-2019) 

Παναγιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ῥώμης καί Οἰκουμενικέ 
Πατριάρχα κ.κ. Βαρθολομαῖε, 

Μετά χαρᾶς καί βαθείας συγκινήσεως ὑποδεχόμεθα, κατά τήν εὔσημον 
ταύτην ἡμέραν, ἐν τῷ Ἀρχαιοπρεπεῖ τούτῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Παναγίας τῆς Ἀχει-
ροποιήτου, τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τήν Περισπού-
δαστον Ὑμετέραν Παναγιότητα. 

Ἰδιαιτέραν χαράν καί πρόσθετον εὐλογίαν ἀποτελεῖ ἡ παρουσία καί συμ -
προσευχή τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 
κ.κ. Ἱερωνύμου εἰς τήν παροῦσαν λατρευτικήν Σύναξιν. Ὡσαύτως τιμή καί χα-
ρά εἶναι ἡ συμμετοχή εἰς αὐτήν πλειάδος Σεβασμιωτάτων καί Θεοφιλεστά-
των ἁγίων Ἀρχιερέων. 

Ἐσαεί εὐχόμεθα εὐλαβῶς Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν ὑπέρ εὐοδώσεως τοῦ Ποι-
μαντορικοῦ Ἔργου, τό ὁποῖον, κατά τρόπον ἄριστον, ἐπιτελεῖτε ἀνά τόν 
Ὀρθόδοξον Χριστιανικόν Κόσμον. 

Ἀπόδειξις τούτου τυγχάνει καί ἡ ἔλευσις Ὑμῶν ἐν τῇ Ἁγιοτόκῳ Θεσσαλο-
νίκῃ, ἵνα ἐπευλογήσητε τόν ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν, εἰς τά πλαίσια 
τῶν ἐκδηλώσεων τῶν διοργανουμένων ὑπό τῆς «Βυζαντινῆς Θεσσαλονίκης» 
διά τήν ἀνάδειξιν καί προβολήν τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Συμβασιλευ-
ούσης πόλεως ἡμῶν, καί ἁπάσης τῆς περί αὐτήν περιοχῆς τῆς Μακεδονίας, 
τῆς ἀποτελούσης ἐν τῷ Ὀρθοδόξῳ Χριστιανικῷ Κόσμῳ τήν συμπρωτεύουσαν 
τῆς Ῥωμιοσύνης, τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας. 

Διά ταῦτα πάντα εὐλαβῶς εὐχόμεθα Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν, ὅπως χαρίζῃ 
πρός τήν Ὑμετέραν Παναγιότητα, ὑγιείαν ἀμετάπτωτον καί μακρότητα 

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΝΘΙΜΟΣ
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ἡμερῶν, πρός συνέχισιν τοῦ σπουδαιοτάτου τούτου Ποιμαντορικοῦ Ἔργου, 
ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, καί τοῦ ἐνδόξου Γένους ἡμῶν. 

Ἐκ βαθέων Σᾶς εὐχαριστοῦμεν διά τήν τέλεσιν, ἐν τῷ Ἱερῷ τούτῳ Ναῷ τῆς 
Παναγίας τῆς Ἀχειροποιήτου, διά πρώτην φοράν, τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας 
Εὐχαριστίας, ἐκτελοῦντες διά ταύτης, τήν ὡραιοτάτην προτροπήν καί πάντο-
τε ἐπίκαιρον, τοῦ Προκατόχου Σας, ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Θεολόγου, Πα-
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως: «Ἀπό Θεοῦ ἄρξασθαι καί εἰς Θεόν ἀναπαύε-
σθαι». 

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ καί υἱικῆς, ἐν Χριστῷ, ἀγάπης, κατασπαζόμε-
θα τήν Ὑμετέραν Τιμίαν Δεξιάν, ἀναφωνοῦντες τό «Ὡς εὖ παρέστητε Δέσπο-
τα». Ἀμήν.

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΝΘΙΜΟΣ

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ 
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α Ν Θ Ι Μ Ο Υ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ι.Σ. ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΝ ΑΥΤΗΣ 
ΤΗΣ 163ης ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΤΡΙΤΗ 3-9-2019 

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε, κ.κ. Ἱερώνυμε, 
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Σύνεδροι, 
Πανοσιολογιώτατε ἅγιε Ἀρχιγραμματεῦ, 

Μετά μεγίστης χαρᾶς μετέχομεν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁγιωτά-
της Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς παρούσης Συνοδικῆς Περιόδου, τῆς ὁποίας 
προΐστασθε, Ὑμεῖς, Μακαριώτατε. 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ 
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α Ν Θ Ι Μ Ο Υ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ 

κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Ν
συνέχεια ἀπό τήν σελ. 5
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Αἱ περιστάσεις τῶν καιρῶν τούς ὁποίους διερχόμεθα ἰδιαιτέρως κατά τήν 
τελευταίαν δεκαετίαν καί ὡς πρόσωπα καί ὡς Ἔθνος εἰς τήν Πατρίδα μας καί 
εἰς ὁλόκληρον τόν κόσμον, ἀπαιτοῦν ἀπό τήν Διοίκησιν τῆς Ἐκκλησίας μας, 
τῆς ὁποίας κεφαλή εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ καί Δομήτωρ 
αὐτῆς, νά ἵσταται ἐν κοινωνίᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καί πάντοτε εἰς τό ὕψος 
τῶν καταστάσεων καί τῶν γεγονότων, διά τήν πνευματικήν καλλιέργειαν καί 
κατά Θεόν μόρφωσιν τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καί τήν ἀνακούφισιν τοῦ εὐσεβοῦς λα-
οῦ μας, ἔχοντες ὅλοι, συνεχῶς καί ἔμπροσθεν ἡμῶν τήν ἐν τῷ ματαίῳ κόσμῳ 
τούτῳ ἐνατένισιν καί πνευματικήν ἐγρήγορσιν διά τήν ἐπιζήτησιν τῆς μελλού-
σης πόλεως καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν μας. 

Μακαριώτατε, ἡμεῖς, ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καί τῆς καρδίας μας θά εἴμεθα 
πλησίον Σας, ὡς συνοδοιπόροι εἰς τό θεάρεστον ἔργον τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν 
ψυχῶν τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν μας καί θά ἐνισχύσωμεν τό ποιμαντορικόν 
Σας ἔργον, τόσον τό θρησκευτικόν καί τό ἐθνικόν, ὅσον καί τό κοινωνικόν καί 
φιλανθρωπικόν τοιοῦτον. 

Νά εἶσθε βέβαιος ὅτι μέ τήν βοήθειαν τοῦ ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, μέ 
τήν προστασίαν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ὁποίας πρό δεκαπενθημέρου 
περίπου ἑωρτάσαμεν τήν σεβασμίαν Κοίμησιν καί τήν εἰς οὐρανούς Μετά-
στασιν αὐτῆς, ὡς ἐπίσης καί μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου 
τῶν Ἐθνῶν καί κορυφαίου Παύλου, τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἁγιωτάτης καί Αὐτοκε-
φάλου Ἐκκλησίας μας, θά Σᾶς συμπαρασταθῶμεν εἰλικρινῶς εἰς τό ἔργον τοῦ 
Θεοῦ, ἐπ᾽ ἀγαθῷ Αὐτῆς καί τῆς φιλτάτης Πατρίδος μας τῆς Ἑλλάδος, τῆς καί 
θεραπαινίδος τῆς Ὀρθοδόξου καί Ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως. 

Κατά τήν Συνοδικήν ταύτην περίοδον θά ἐνθυμούμεθα πάντοτε, ὁμοῦ μετά 
τῶν ἁγίων ἐν Χριστῷ Ἀδελφῶν, καί ἐντός τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί ἐκτός αὐτῆς, 
τήν θεόπνευστον προτροπήν τοῦ μεγίστου ἐν ἀποστόλοις Παύλου: «Ἡ ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ συνέχει ἡμᾶς» (Β´ Κορ. 5,14). 

Εὐχόμεθα πᾶσαν κατά Θεόν ἐπιτυχίαν εἰς τάς ἀποφάσεις καί εἰς τάς ἐνερ-
γείας μας, πάντοτε ἐν ὁμονοίᾳ, ἐν ἀγάπῃ καί ἐν εἰρήνῃ. 

Καλήν ἀρχήν, ὅλα εὔσχημα καί θεοφιλῆ.
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Ἀριθμ. Πρωτ.: 968                                                                        Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 20.11.2019. 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 

Πρός τόν ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό. 

Ἀδελφοί μου καί τέκνα μου ἀγαπητά ἐν Κυρίῳ. 

Σέ μιά ἐποχή γενικῆς κρίσεως, ἀλλά καί κάποιων ἐλπίδων, ὁ χριστι ανικός 
κόσμος προετοιμάζεται νά ἑορτάσῃ καί πάλι τήν χαρμόσυνη ἑορτή τῶν Χρι-

στουγέννων. Τά ποικίλα παγκόσμια γεγονότα καί οἱ κρατικές μας δυσχέρειες 
κινδυνεύουν νά ἀποδυναμώσουν τήν προετοιμασία τῆς περιόδου τῶν Χριστου-

γέννων ἡμῶν τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων. Εἰς πεῖσμα ὅλων αὐτῶν, ἡ πνευματική 
τροφός τοῦ Γένους μας, ἡ ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, μέ τίς προσφιλεῖς 
στό λαό μας ἑορτές καί τελετές, μέ τήν μυσταγωγία τῆς Θείας Λειτουργίας μέ 
τούς μελωδικούς ὕμνους της, μέ τά πατροπαράδοτα ἔθιμα τοῦ λαοῦ μας καί τήν 
ἀγάπη της πρός ὅλους, θά γεμίσῃ καί πάλι τίς ψυχές μας. 

Ὁ Χριστός μέ ἀσύγκριτη ταπείνωση καί ἀνυπέρβλητη ἀγάπη ἔγινε ἄνθρω-
πος γιά μᾶς, κατά τήν προαιώνια βουλή τοῦ Οὐρανίου Πατρός. Καί τώρα αὐτό 
πού ζητάει ἀπό μᾶς εἶναι ἡ δική μας ἀγάπη γιά τούς ἀδελ φούς μας καί ἡ μετά-
νοιά μας γιά ὅσα ἐφταίξαμε. 

Ἡ τοπική Ἐκκλησία μας, ἀδελφοί μας, δηλαδή ἡ Ἱερά Μητρόπολις Θεσ-

σαλονίκης ἀγωνίζεται ὅλες τίς ἡμέρες καί τούς μῆνες τοῦ χρόνου, γιά νά ἀντα-
ποκριθῇ στή μεγάλη ἐντολή τῆς ἀγάπης τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, μέσῳ τοῦ Γε-

νικοῦ καί τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων καί ὅλων τῶν γνωστῶν μας 
εὐαγῶν Ἱδρυμάτων. 

Εἰδικῶς πληροφοροῦμε τήν κοινωνία τῆς Θεσσαλονίκης ὅτι ἡ Ἐκκλησία 
μας, προσφέρει ἐτησίως, μέσω τῶν ἐνοριακῶν συσσιτίων, χιλιάδες μερίδες 

φαγητοῦ, χωρίς καμμία διάκριση θρησκείας ἤ φυλῆς. Γιά τούς ἀπόρους, λει-
τουργεῖ ἀπό τόν Μάιο τοῦ 2015 Κοινωνικό Ἰατρεῖο καί Φαρμακεῖο μέ δωρε-
άν παροχή ἰατρικῶν ἐξετάσεων καί φαρμάκων μέ τήν ἐθελοντική προσφορά ἰα-
τρῶν διαφόρων εἰδικοτήτων καί φαρμακοποιῶν. Ἐπίσης βοηθοῦμε ἀπόρους 

Δ/νσις: Βογατσικοῦ 7, Τ.Κ.: 546 22, τηλ.: 2310-261.216, τηλεομ.: 2310-230.722, 

ἱστοσελίς: www.imth.gr, ἠλ. ταχυδρομεῖον: gr_imth@yahoo.com
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φοιτητές μέ τήν λειτουργία τριῶν (3) φοιτητικῶν Οἰκοτροφείων καί ἐνισχύομε 
οἰκονομικῶς τήν λειτουργία τοῦ Χαρισείου Γηροκομείου Θεσσαλονίκης. Ἐπί 
πλέον τούτων προσεφέραμε οἰκονομική ἐνίσχυση ἀρκετῶν χιλιάδων εὐρώ, 

στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στήν Ἐξωτερική Ἱεραπο-

στολή, στό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων καί τήν Ἱερά Μονή Σινᾶ. 
Ὅλο αὐτό τό ἔργο τῆς ἀγάπης, ἀδελφοί μου, γίνεται μέ τίς δικές σας προσφο-

ρές. Σᾶς παρακαλοῦμε, ὥστε ἡ χρόνια πλέον οἰκονομική κρίση νά μή ἀποτε-
λέσῃ δικαιολογία γιά νά μή προσφέρωμε τόν ὀβολό μας στόν «ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ 

ΑΓΑΠΗΣ». 
Σᾶς προσκαλοῦμε, σᾶς παρακαλοῦμε καί σᾶς προτρέπομε, νά ἐνισχύσετε 

ὅλοι, τόν ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ὁ ὁποῖος ἐφέτος θά πραγματοποιηθῇ ἀπό 8 

ἕως 15 Δεκεμβρίου, δίδοντας τήν χρηματική προσφορά στά συνεργεῖα τῶν ἱε-
ρέων καί τῶν κυριῶν καί δεσποινίδων πού θά τόν διεξαγάγουν, ἤ ἐν ἀνάγκῃ ἀπ᾽ 
εὐθείας στόν ἱερό Ναό. 

Δύνασθε ἐπίσης, καί μάλιστα γιά ποσά μεγαλύτερα, νά προσφέρετε τήν δω-
ρεά σας στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ἤ στό Φιλό-

πτωχο Ταμεῖο τῆς Ἐνορίας σας ζητῶντας ἐπίσημη ἀπόδειξη. 
Καλή καί πλούσια ἀγάπη, ἀδελφοί. Ἡ Ἐκκλησία ἀναμένει τήν συμπαρά-

στασή σας. Καί σᾶς βεβαιώνει ὅτι τήν περιμένει μόνον ἀπό σᾶς, τούς πιστούς 
Χριστιανούς της.  

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα σέ ὅλους. 
 

Εὐχέτης 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

† Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
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ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 
ΦΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Λόγος εἰς τό Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

ήμερα ἡ Παρθένος μητέρα γεννιέ-
ται ἀπό στείρα μητέρα καί εὐτρε-
πίζεται τό παλάτι τοῦ ἐρχομοῦ 

τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ. Σήμερα σπά-
ζουν τά δεσμά τῆς στειρότητας καί 
σφραγίζονται τά κλεῖθρα τῆς Παρθέ-
νου. Γιατί ἐκεῖνα μέ τά ὁποῖα ἡ ἄγονη 
μήτρα καί τά νεκρά σπλάχνα γιά παιδο-
ποιΐα ἔδωσαν παρ᾽ ἐλπίδα ὡραῖο καρ-
πό, μέ αὐτά μνηστεύεται καί τό ἀδιά-
φθορο τῆς παρθενίας καί μέ ὁλοφάνερα 
ἔργα προαγγέλλεται τό θαῦμα τῆς κυο-
φορίας. Γιατί εἶναι ὑπερφυσικό θαῦμα 
γέννηση χωρίς μεσολάβηση ἄνδρα καί 
διατήρηση τῆς παρθενίας μετά τή γέν-
νηση. Ἐπίσης νικᾶ τούς νόμους τῆς φύ-
σης καί ἡ στείρα πού συλλαμβάνει μετά 
τά γηρατειά της καί γεννᾶ καί μέ ὅσα 
θαυμαστά ἔργα γίνονται προοιμιάζεται 
ἡ γέννηση τῆς Παρθένου. 

Σήμερα ἡ Ἄννα θερίζει τόν καρπό 
πού προῆλθε ἀπό τόν ὀνειδισμό τῆς ἀτε-
κνίας καί ἡ οἰκουμένη ἀπολαμβάνει τά 
καρποφόρα στάχυα τῆς χαρᾶς. Ὁ Ἰωα-
κείμ ὀνομάζεται πατέρας τοῦ παιδιοῦ, 
καί ἐμεῖς παίρνουμε ὡς ἀρραβώνα τήν 
τιμή τῆς υἱοθεσίας. Σήμερα ἡ Παρθένος 
προβάλλει ἀπό ἄγονα σπλάχνα, καί ἡ 
στειρότητα διαδέχεται τίς πηγές τῆς 
ἁμαρτίας, καί τό σύνολο τῆς συναγωγῆς 
τῶν Ἰουδαίων χηρεύει, καί τά παιδιά 
προβάλλουν ἀπό τούς κόλπους τῆς 
Ἐκκλησίας, τά ὁποῖα αὐξάνουν καί πλη-
θαίνουν κατά τρόπο θεϊκό γιά τόν νυμ-
φίο Χριστό. Ἡ Παρθένος προέρχεται 
ἀπό ἄγονη μήτρα, πού καί ὅταν ἀκόμα 

εἶναι γόνιμη ἡ γέννηση εἶναι παράδοξη. 
Ὤ πόσο μεγάλο θαῦμα! Ὅταν ἐξέλειπε 
ὁ χρόνος τῆς σπορᾶς, τότε ἔφτασε ὁ και-
ρός τῆς καρποφορίας, ὅταν σβήσθηκε ἡ 
φλόγα τῆς ἐπιθυμίας, τότε ἄναψε ἡ λα-
μπάδα τῆς τεκνοποιΐας. Ἡ νεότητα δέν 
ἔδωσε ἄνθος, καί προβάλλουν βλαστό 
τά γηρατειά· δέν φάνηκε ἐξόγκωση τῆς 
κοιλιᾶς ὅταν ἦταν ἡ φύση στήν ἀκμή 
της, καί προβάλλει ἀειπάρθενο βρέφος 
ὡς γέννημα ὑπερήλικης μήτρας. 

Ἀλλ᾽ ἀπορεῖς, ἄνθρωπε, ἄν γέννησε ἡ 
στείρα, καί πολυερευνᾶς αὐτά πού ἔπρε-
πε νά θαυμάζεις, πού πρέπει νά μᾶς προ-
καλοῦν θαυμασμό, παρά νά θεωροῦμε 
μηδαμινό αὐτό πού θαυμάζεται, καί λο-
γομαχεῖς, πῶς μπορεῖ νά γεννήσει στεί-
ρα; Ἄν εἶναι στείρα δέν γεννᾶ, κι ἄν γεν-
νᾶ δέν εἶναι στείρα. Καί πῶς στήθη πού 
στέγνωσαν γίνονται πάλι πηγή γάλα-
κτος; Ἄν τό γῆρας δέν εἶναι στή φύση 
του νά θησαυρίζει αἷμα, πῶς αὐτό πού 
δέν ἔλαβαν οἱ θηλές τό λευκαίνουν σέ 
γάλα; Καί πῶς ἡ μήτρα πού ἀδρανοποι-
ήθηκε λειτουργεῖ καί ζωογονεῖ καί συ-
γκροτεῖ καί τρέφει τό ἔμβρυο; Αὐτά ἐσύ 
μηχανορραφεῖς κατά τοῦ ἑαυτοῦ σου 
καί τῆς σωτηρίας σου. Καί ποιός εἶσαι; 
Γιατί δέν θά ἦταν δυνατό νά εἶσαι ἀπό 
τούς πιστούς καί ἄξιους τοῦ θαύματος· 
οὔτε βέβαια, οὔτε θά παρασυρθεῖ νά 
ἀπιστήσει ὁ πιστός μέ ἐκεῖνα πού συντε-
λοῦν στήν πίστη, ἀλλά ὁ Ἰουδαῖος. 

Ἡ Σάρα δηλαδή πῶς ἤ ποῦ σέ παρα-
καλῶ ἐξέπεσε στίς ἐλπίδες της; Ἄραγε 
δέν εἶδε τόν Ἰσαάκ υἱό τῶν γηρατειῶν 

Σ
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καί τῆς στειρότητάς της; Ἄν ἡ Ἄννα 
σοῦ προκαλεῖ σύγχυση καί ταράζει τούς 
λογισμούς σου, πιό πολύ πρέπει ἡ Σά-
ρα, γιατί γιά πρώτη φορά συνέβη σ᾽ 
αὐτήν. Ἄν αὐτό σέ κάνει νά ἀμφιβάλ-
λεις, δέν ἀντιλαμβάνεσαι ὅτι παραγρά-
φεις τό ἄλλο ἀπό τή συγγένειά σου καί 
κόβεις τίς ρίζες ἀπό τίς ὁποῖες εἶναι δυ-
νατό νά ἔχεις κλάδο, καί δέν ἐλέγχεσαι 
ὅτι ἔχεις καταπέσει ἀπό τούς Ἰουδαϊ-
κούς νόμους; 

Ἀπό παλαιά λοιπόν, ἄν καί ἡ ἀνθρώ-
πινη φύση ἦταν ὑποδουλωμένη στή δύ-
ναμη τῶν προγονικῶν ἁμαρτημάτων, ἡ 
γέννηση τῆς ἀπογόνου παρέχει λαμπρά 
τά συνθήματα, ὑποσαλπίζοντας ὅτι ὁ 
καθαιρέτης τους θά τή βγάλει ἀπό τήν 
τυραννίδα καί θά τήν ἀπαλλάξει ἀπό 
τήν δουλεία. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Ἀδάμ μαζί 
μέ τήν Εὔα, ἀφοῦ καθάρθηκαν ἀπό 
ἐκείνους τούς παλαιούς ρύπους τῆς πα-
ράβασης καί ἀπέρριψαν τήν κατήφεια 
καί τή σκυθρωπότητα, μέ ἐλεύθερη φω-
νή καί βλέμμα χοροστατοῦν χαρούμε-
νοι στήν πανήγυρη τῆς Παρθένου καί 
μᾶλλον ἔχουν γίνει οἱ κορυφαῖοι τοῦ 
χοροῦ. Γιατί αὐτοί ἀπό τούς ὁποίους 
ἔγινε ἡ σπορά τῆς ἁμαρτίας πού φύτρω-
σε σάν παράσιτο στό γένος καί τό νό-
θευσε, αὐτοί μᾶλλον εἶναι δίκαιο τώρα 
πού ξεριζώνεται, αὐτοί νά εἶναι ἀρχηγοί 
τῆς χαρᾶς καί τῆς χοροστασίας καί νά 
πλησιάζουν καί νά συγκαλοῦν τούς 
ἀπογόνους ἐκείνων. 

Ἐπειδή δηλαδή ἀπό τούς πρώτους 
παραβάτες μεταδόθηκε τό ἀρρώστημα 
τῆς παράβασης σέ ὅλους καί ὅλοι ἔχουν 
ἀνάγκη τῆς ὅμοιας θεραπείας, κι ἀφοῦ 
ἡ παγκόσμια σωτηρία θεμελιώνεται σή-
μερα μέ τή γέννηση τῆς Παρθένου, 
ἔπρεπε νά ὀργανώσουμε κοινή καί πάν-

δημη τήν πανήγυρη, καί νά ἀνακρού-
σουμε δημόσιες καί ὑπερκόσμιες τίς 
εὐχαριστήριες ὠδές· γιατί ἡ παγκοσμιό-
τητα τῆς σωτηρίας ἀπαιτεῖ ὑπερκόσμια 
τήν εὐχαριστία. 

Ἄς ἀναπέμψουμε λοιπόν εὐχαριστή-
ριες ὠδές, ἐπειδή ὁ Ἀδάμ ἀναδημιουρ-
γεῖται καί ἡ Εὔα ἀνακαινίζεται, μαζί μέ 
αὐτόν καί ἡ κατάρα διαλύεται καί ἡ 
ἀνθρώπινη φύση μας, ἀποβάλλοντας τό 
νεκρό καί δερμάτινο πρόσωπο τῆς 
ἁμαρτίας, ἀναμορφώνεται στήν ἀρχαία 
τιμή τῆς δεσποτικῆς εἰκόνας. Ἄς ἀνα-
πέμψουμε εὐχαριστήριες ὠδές καί ἄς 
συγκροτήσουμε πάνδημους χορούς, 
ἐπειδή προερχόμενη ἡ Παρθένος ἀπό 
ἄγονα σπλάχνα, ἁγιάζει τήν ἄγονη μή-
τρα τῆς φύσης, ἐμβολιάζοντας τήν 
ἀκαρπία της μέ τήν πλούσια καρποφο-
ρία ἀρετῶν. Γιατί γιά ὅσα χρειάστηκαν 
στόν Κύριο ὅλων καί γεωργό τά ρεῖθρα 
τῶν ἀχράντων αἱμάτων της γιά τήν 
ἄρδευση ὅλης τῆς καταξηραμένης ζύ-
μης, μέ αὐτά ἀναδέχεται εὔλογα καί τήν 
εὐλογία τῆς καρποφορίας. 

Ἡ κλίμακα πού ἀνεβάζει στούς 
οὐρανούς κατασκευάζεται καί ἡ γήινη 
φύση, ὑπερπηδώντας τά ὅριά της, ἐγκα-
θίσταται στίς οὐράνιες κατοικίες. Ὁ δε-
σποτικός θρόνος ἑτοιμάζεται ἐπάνω 
στή γῆ, τά ἐπίγεια ἁγιάζονται, τά τάγμα-
τα τῶν οὐρανῶν συναναστρέφονται μα-
ζί μέ μᾶς, καί ὁ πονηρός, πού στήν ἀρχή 
μᾶς ἀπάτησε κι ἔγινε ὁ ἀρχιτέκτονας 
τῆς ἐναντίον μας ἐπιβουλῆς, δέχεται τή 
συντριβή τῶν δόλων καί τῶν τεχνασμά-
των του πού ἔχουν ἀποσαθρωθεῖ χάνο-
ντας τήν ἰσχύ τους. 

Ποιός μπορεῖ νά διηγηθεῖ τά θαυμα-
στά ἔργα τοῦ Θεοῦ; Ποιός λόγος θά 
ἐκφράσει τή δύναμη τῶν πέρα ἀπό τό 
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λόγο πραγμάτων; Καί πῶς κάθε νοῦς 
δέν θά παραλύσει προσπαθώντας νά 
κατανοήσει τό μέγεθος τῶν ἔργων; 
Κατ᾽ ἀρχάς ἔπλασε ὁ Θεός τόν ἄνθρω-
πο κινούμενος ἀπό ἄφατο πλοῦτο φι-
λανθρωπίας, δίνοντας στό πλάσμα τή 
χάρη νά φέρει τή δύναμη καί τήν εἰκόνα 
τοῦ πλάστη του, ἀπό τά ὁποῖα τό ἕνα 
δήλωνε τήν εὐγένεια τῆς σάρκας, ἐνῶ 
τό ἄλλο τοῦ πνεύματος. Ὁ παράδεισος, 
πράγμα εὐχάριστο κι ἀγαπητό, φυτευό-
ταν στ᾽ ἀνατολικά, μοσχοβολώντας ἀπό 
ἄνθη λειβαδιῶν καί ὄντας κατάμεστος 
ἀπό ὡραίους καί ποικίλους καρπούς 
δένδρων· ποτάμια ἐπίσης κυλώντας 
ἐνδιάμεσα καί ποτίζοντας μέ καθαρά 
νερά τήν ἔκταση, προσέδιδαν ἀπίθανη 
ὀμορφιά στόν τόπο. 

Σ᾽ αὐτόν ὁ πλάστης ἐγκαθιστᾶ τό φι-
λοτέχνημα τῆς δεσποτικῆς παλάμης, 
κάνοντάς το κύριο ὅλων καί παρουσιά-

ζοντάς το νά περιβάλλεται ἀπό ἄφθονα 
ἀγαθά. Ἔπειτα τοῦ ἔδωσε σύζυγο ἀφοῦ 
τήν ἀπέσπασε ἀπό τήν πλευρά του μέ 
γέννα ἀνέκφραστη, ὥστε, αὐτόν ἀπό 
τόν ὁποῖο εἶχε ληφθεῖ, αὐτόν νά ἀνα-
γνωρίζει, τόν δανειστή της, ὡς κεφαλή 
καί νά εἶναι προσηλωμένη, ἔχοντας στή 
σκέψη της τήν ὑποχρέωσή της καί μέ τό 
σύνδεσμο τῆς φύσης νά δημιουργηθεῖ 
σ᾽αὐτούς ὁ σύνδεσμος τῆς ὁμόνοιας. 

Ἀλλ᾽ ἀφοῦ χάρισε τήν ἀπόλαυση καί 
τήν κυριαρχία σέ ὅλα τά ἀγαθά τοῦ πα-
ραδείσου, ἐπειδή ἔπρεπε αὐτός στόν 
ὁποῖον εἶχε ἐμπιστευθεῖ τό μέγεθος μιᾶς 
τέτοιας καί τόσο μεγάλης ἐξουσίας νά 
παιδαγωγηθεῖ καί νά ἀσκηθεῖ καί μέ κά-
ποια ἐντολή, τοῦ δίνει ἕνα νόμο, σύμ-
φωνα μέ τόν ὁποῖο οὔτε δύσκολο ἦταν 
νά ζήσει, οὔτε εὐκολότατο νά τόν φυλά-
ξει στό σύνολό γου, καί μέ βάση αὐτόν 

συνέχεια στήν σελ. 21

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



Ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος προσφωνῶν 
τόν Παναγ. Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο 
στό Μουσεῖο Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ Θεσσαλονίκης.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος 
καί μερίς τῶν Ἀρχιερέων κατά τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό 
τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου.



Ἡ Μεγάλη Εἴσοδος τῆς Θείας Λειτουργίας 
ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου.

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Δημητρίου.



Ἡ ὑποδοχή τοῦ Παναγ. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου 
στό Ἐπισκοπεῖο τῆς Ἱ. Μ. Θεσσαλονίκης 

ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Ποιμενάρχου μας κατά τήν 19η Ὀκτωβρίου 2019.

Ἡ ὑποδοχή τῆς τιμίας Κάρας τοῦ ἁγίου Παρθενίου Ἐπισκόπου Λαμψάκου 
στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Φωτίου τοῦ Μεγάλου Θεσσαλονίκης 

ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσοστόμου.



Ἡ ἱερά Εἰκών τῆς Παναγίας «τῆς Σουμελᾶ» 
ἔμπροσθεν τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης.

Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πολιούχου 
ἁγίου Δημητρίου στόν ὁμώνυμο ἱερό Προσκυνηματικό Ναό τῆς Θεσσαλονίκης.



Ὁ Παναγ. Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος καί 
ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος εὐλογοῦντες 

τό ἐκκλησίασμα τοῦ Ἱ. Ν. Παναγίας τῆς Ἀχειροποιήτου Θεσσαλονίκης.

Στιγμιότυπο ἀπό τήν ἀπόλυση τῆς Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας 
στόν Ἱ. Ν. Παναγίας τῆς Ἀχειροποιήτου Θεσσαλονίκης.



Ὁ Μακ. Πρόεδρος καί τά Συνοδικά μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 163ης Συνοδικῆς περιόδου.

Ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος προσφωνῶν καί καλωσορίζων 
τόν Παναγ. Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο στήν ἁγιοτόκο Θεσσαλονίκη. 

(Ἱ. Ν. Παναγίας τῆς Ἀχειροποιήτου, 19.10.2019).



Ἡ πάνδημος ὑποδοχή τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος 
τῆς Παναγίας «τῆς Σουμελᾶ» στήν ἁγιοτόκο Θεσσαλονίκη.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων 
ἱερουργῶν κατά τήν Θεία Λειτουργία στόν Προσκυνηματικό 

ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.



Ἡ ἐπίσημη Δοξολογία κατά τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Ἀρτεμίου, 
προστάτου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας 

στόν Μητροπολιτικό Ἱ. Ν. ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης.

Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος 
στήν Δοξολογία τῆς 26ης Ὀκτωβρίου 2019 
στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.
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θά κέρδιζε τήν ἀμοιβή ἤ τήν καταδίκη 
του. Χωρίζοντας, δηλαδή μέ τό λόγο 
του, κάποιο φυτό ἀπό τά ἄλλα ἀπό ὅσα 
ἀνθοῦσαν ὡραιότητα, τοῦ δίνει ἐντολή 
πού ἀπαγόρευε νά φάει ἀπό αὐτό μόνο. 

Θηρίο ὅμως πονηρό καί ἀρχή τοῦ κα-
κοῦ, τό ὁποῖο ἡ πράξη ὀνόμασε διάβο-
λο, βάζοντας στό μάτι τόν ἄνθρωπο 
ἀμέσως ἀπό τή δημιουργίας του, χρησι-
μοποιώντας σάν ὄργανό του ἄλλο θηρίο 
ἀπό τά ἑρπετά καί ἀπευθύνοντας στή 
γυναίκα λόγο ἀπατηλό καί θελκτικό καί 
ρίχνοντας στό νομοθέτη πολλή βλα-
σφημία, πείθει τή γυναίκα καί μέσῳ 
αὐτῆς τό σύζυγό της, νά ἀδιαφορήσουν 
γιά τήν ἐντολή καί νά φᾶνε ἀπό αὐτό 
πού εἶχε θεσπιστεῖ νά μή φᾶνε. Κι 
αὐτοί, τήν ἴδια στιγμή, καί τήν προστα-
γή παρέβαιναν καί ἔχαναν ὅλα τά χαρί-
σματα, πράγμα πού ἦταν ὁ σκοπός τοῦ 
ἐπίβουλου. Γιατί γι᾽ αὐτό τό σκοπό εἶχε 
γίνει ὅλη αὐτή ἡ μηχανορραφία. Κι ἀπό 
τότε, μεταφερόμενο τό παράπτωμα ἀπό 
τούς προγόνους στούς ἀπογόνους, εἶχε 
ὁ ἐπιβουλευτής μας ὑποδουλωμένο 
στήν ἐξουσία του ὅλο τό γένος. 

Τί ἔκανε λοιπόν ὁ πλάστης καί κηδε-
μόνας μας; Ἄφησε ἄραγε μέχρι τό τέ-
λος τό πλάσμα του νά ταλαιπωρεῖται, 
νά μείνει δοῦλος τῶν παθῶν; Ὄχι βέ-
βαια. Πῶς δηλαδή θά ἀνεχόταν, αὐτό 
πού ἔπλασε ἀπό ὑπερβολική ἀγάπη, νά 

τό βλέπει μ᾽ εὐχαρίστησή του νά μένει 
αἰχμάλωτο καί νά ζεῖ στήν πλάνη; Γι᾽ 
αὐτό, ἀφοῦ συνεδρίασε μέ τόν ἑαυτό 
της, ἄν ἐπιτρέπεται νά τό πῶ ἔτσι, ἡ 
ἑνότητα τῆς ἁγίας Τριάδας (εἶναι ὅμως 
θεμιτό νά τό ποῦμε γιά τήν ἀνάπλαση, 
ἐπειδή καί τό «ἄς δημιουργήσουμε 
ἄνθρωπο σύμφωνα μέ τήν εἰκόνα μας 
καί ὅμοιο μέ μᾶς» ἔχει λεχθεῖ γιά τήν 
ἀρχική πλάση) μέ τήν ἑνιαία θέλησή 
της διευθέτησε τήν ἀνάπλαση τοῦ πλά-
σματός του πού εἶχε συντριβεῖ. 

Κι αὐτή (γιατί εἶχαν ἐξαγριωθεῖ καί 
ρημαχτεῖ φοβερά οἱ ἄνθρωποι καί δέν 
ἐπέστρεφαν οὔτε μέ ἀπειλές οὔτε μέ 
πεινές οὔτε μέ νόμους οὔτε μέ 
προφῆτες), ζητοῦσε ἄνθρωπο πού εἶχε 
τήν ἴδια μ᾽ ἐμᾶς φύση, στόν ὁποῖο θά 
ἦταν δυνατό νά δεῖ ἀπαράβατη τήν τή-
ρηση τῆς νομοθεσίας, ὥστε καί γιά νά 
μποροῦν οἱ ἄνθρωποι, μέ ὅσα ἔβλεπαν 
τούς συνανθρώπους τους νά πράττουν, 
νά τούς μιμοῦνται, καί αὐτό μέ τό ὁποῖο 
ἔλαβε τή δύναμή του ἐναντίον μας 
αὐτός ὁ μηχανορράφος, μέ τό ἴδιο νά 
καθαιρεθεῖ ἀπό τήν κυριότητα μέ νόμι-
μη νίκη καί ἀγώνισμα. 

[Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Πα-
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Ὁμιλία 
Θ´, Εἰς τό Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Δε-
σποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, ΕΠΕ 12, σ. 
248-273 (ἀποσπάσματα)].

Λόγος εἰς τό Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

συνέχεια ἀπό τήν σελ. 12
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1. Ἀββακούμ, ὁσιομάρτυς (6 Αὐγούστου), ἀγνώστου καταγωγῆς. Μαρτύρησε 
στή Θεσσαλονίκη στίς 6-6-1628. 

2. Ἀθανάσιος «ὁ Κουλακιώτης», νεομάρτυς (8 Σεπτεμ βρίου), ἀπό τήν Κουλα-
κιά Θεσσαλονίκης. Μαρτύ ρη σε στή Θεσσαλονίκη στίς 8-9-1774. 

 3. Ἀκάκιος, ὁσιομάρτυς (1 Μαΐου), ἀπό τήν Νιβόρη (Νεοχώρι) Θεσσαλονί-
κης. Μαρτύρησε στή Θεσσαλο νίκη στίς 1-5-1816. 

 4. Ἀκυλίνα (ἤ Ἀγγελίνα), νεομάρτυς (27 Σεπτεμβρίου), ἀπό τό Ζαγκλιβέρι 
Θεσσαλονίκης. Μαρτύρησε στή Θεσσαλονίκη στίς 27-9-1764. 

 5. Ἀλέξανδρος «ὁ δερβίσης», νεομάρτυς (5 Μαΐου), ἀπό τή Θεσσαλονίκη. 
Μαρτύρησε στή Σμύρνη στίς 26-5-1794. 

 6. Ἀναστάσιος, νεομάρτυς (8 Αὐγούστου), ἀπό τό Ροδοβίτσι Βουλγαρίας. 
Μαρτύρησε στή Θεσσαλονίκη στίς 8-8-1794. 

 7. Ἀντώνιος «ὁ Καρεώτης», νεομάρτυς (4 Φεβρουα ρίου), ἀπό την Οὐκρανία. 
Μαρτύρησε στή Θεσσαλο νίκη στίς 4-2-1516. 

 8. Ἀργύριος (ἤ Ἀργυρός), νεομάρτυς (11 Μαΐου), ἀπό τήν Ἐπανωμή Θεσσα-
λονίκης. Μαρτύρησε στή Θεσ σαλονίκη στίς 11-5-1806.  

 9. Βενέδικτος, ὁσιομάρτυς (12 Ἰουνίου), ἀπό τίς Σέρρες. Μαρτύρησε στή 
Θεσσαλονίκη στίς 12-6-1821. 

10. Δαβίδ, ὁσιομάρτυς (26 Ἰουνίου), ἀπό τίς Κυδωνίες Μ. Ἀσίας. Μαρτύρησε 
στή Θεσσαλονίκη στίς 26.6.1813. 

11. Ἰωάννης «ὁ Κουλακιώτης», νεομάρτυς (15 Φεβρου αρίου), ἀπό τήν Κου-
λακιά Θεσσαλονίκης. Μαρτύρη σε στή Θεσσαλονίκη στίς 15-2-1776. 

12. Ἰωάννης, νεομάρτυς (21 Ὀκτωβρίου), ἀπό τή Μονεμ βασιά. Μαρτύρησε 
στή Θεσσαλονίκη στίς 21-10-1773. 

13. Ἰωάννης (ἤ Νάννος), νεομάρτυς (29 Μαΐου), ἀπό τή Θεσσαλονίκη. Μαρ-
τύρησε στή Σμύρνη στίς 29-5-1802. 

14. Ἰωσήφ (Ἀντωνόπουλος), Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλο νίκης, ἐθνομάρτυς-ἱερο-
μάρτυς (3 Ἰουνίου), ἀπό τήν Δημητσάνα τῆς Πελοποννήσου. Μαρτύρησε 
στή Θεσ σα λονίκη στίς 3-6-1821. 

15. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἱερομάρτυς καί ἰσαπόστολος (24 Αὐγού στου), ἀπό τό 
Μέγα Δένδρο Αἰτωλοακαρνα νίας. Μαρτύρησε στό Κολικόντασι στίς 24-8-
1779. 

16. Κυπριανός, ἱερομάρτυς (5 Ἰουλίου), ἀπό τά Ἄγραφα. Μαρτύρησε στήν 
Κωνσταντινούπολη στίς 5-7-1679. 

17. Κυράννα, νεομάρτυς (8 Ἰανουαρίου, 28 Φεβρου αρί ου), ἀπό τήν Ὄσσα. 
Μαρτύρησε στή Θεσσαλονίκη στίς 28-2-1751. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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18. Κύριλλος, ὁσιομάρτυς (6 Ἰουλίου), ἀπό τή Θεσσαλονίκη. Μαρτύρησε στή 
Θεσσαλονίκη στίς 6-7-1566. 

19. Μακάριος, ὁσιομάρτυς (14 Σεπτεμβρίου). Μαρτύρησε στή Θεσσαλονίκη 
στίς 14-9-1507. 

20. Μᾶρκος, νεομάρτυς (5 Ἰουνίου), ἀπό τή Θεσσαλονίκη. Μαρτύρησε στήν 
Χίο στίς 5-6-1801. 

21. Μάρτυρες ρξδ´ (164). Μαρτύρησαν στήν Θεσσαλονίκη τό ἔτος 1821. 
22. Μελέτιος, ἱερομάρτυς (27 Ἰανουαρίου), ἐπίσκοπος Κίτρους. Μαρτύρησε 

στή Θεσσαλονίκη στίς 18-5-1821. 
23. Μιχαήλ, νεομάρτυς (21 Μαρτίου), ἀπό τά Ἄγραφα Εὐρυτανίας. Μαρτύρη-

σε στή Θεσσαλονίκη στίς 21-3-1544. 
24. Νεομάρτυρες ξ´ (60) ἀπό τή Νάουσα. Μαρτύρησαν στήν Θεσσαλονίκη με-

τά ἀπό ἀποτυχημένη ἔξοδο τῶν Ναουσαίων. 
25. Νικόλαος, ἱερομάρτυς ὁ νεοφανής (9 Ἀπριλίου), ἀπό τούς Ραγούς τῆς Μη-

δίας. Μαρτύρησε στή Θερμή Λέσβου στίς 9-4-1463. 
26. Ὁσιομάρτυρες ιστ´ (16). Μαρτύρησαν στή Θεσσαλονίκη τό ἔτος 1821. 
27. Παῦλος, ὁσιομάρτυς (12 Ἰουνίου), ἀπό τά Ἰωάννινα. Μαρτύρησε στή Θεσ-

σαλονίκη τό ἔτος 1821. 
28. Ρωμανός, ὁσιομάρτυς (12 Ἰουνίου), ἀπό τό Καρπενήσι. Μαρτύρησε στή 

Θεσσαλονίκη στίς 5-1-1694. 
29. Συνέσιος, ὁσιομάρτυς (12 Ἰουνίου), ἀπό τήν Τρίγλια τῆς Προύσης. Μαρ-

τύρησε στή Θεσσαλονίκη τό ἔτος 1821. 
30. Τιμόθεος, ὁσιομάρτυς (12 Ἰουνίου), ἀπό τή Βέροια. Μαρτύρησε στήν 

Θεσσαλονίκη τό ἔτος 1821. 
31. Χριστόδουλος, νεομάρτυς (28 Ἰουλίου), ἀπό τήν Κασ σάνδρα Χαλκιδικῆς. 

Μαρτύρησε στή Θεσσαλονίκη τό ἔτος 1777.
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Ἐν ἀναμονῇ τῶν Χριστουγέννων 
Ἔκκληση - Δέηση 

γιά τήν ὑπέρβαση τῆς ἐκκλησιαστικῆς πολώσεως 

Τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

1. Πολλά γράφονται καί λέγονται, 
μῆνες τώρα, σχετικά μέ τό Οὐκρανικό 
ἐκκλησιαστικό ζήτημα. Τό πιό κρίσιμο 
καί ἀναγκαῖο, ὅμως, εἶναι νά τονισθεῖ 
τό χρέος τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδο-

ξίας. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος 
ἐκφράζοντας τήν πατερική πνευματική 
ἐμπειρία καί ἐκκλησιαστική παράδοση 
διακήρυξε: «Τό τῆς Ἐκκλησίας ὄνομα 
οὐ χωρισμοῦ, ἀλλά ἑνώσεως καί συμφω-
νίας ὄνομα. Ἐκκλησία γέγονε οὐχ ἵνα 
διῃρημένοι ὦμεν, ἀλλά συνημμένοι». 
Καί ἀλλοῦ: «Οὐδέν οὕτω παροξύνει τόν 
Θεόν ὡς τό Ἐκκλησίαν διαιρεθῆναι». 
Ὁποιαδήποτε, λοιπόν, ἐνέργεια ὀφείλει 
νά λαμβάνει σοβαρά ὑπόψη τή βασική 
αὐτή ἀλήθεια: Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλη-
σίας εἶναι πρίν καί πάνω ἀπό ὅλα. 

2. Τά ἐκκλησιαστικά γεγονότα τοῦ 
ἔτους πού πέρασε, δημιούργησαν μία 

νέα πραγματικότητα, μέ τήν προφανῆ 
ἀνάμειξη καί γεωπολιτικῶν ἐνδιαφερό-
ντων καί σκοπιμοτήτων. Ἡ νέα αὐτή 
κατάσταση δέν εἶναι δυνατόν ἐμμέσως 
ἤ ἀμέσως νά ἀγνοεῖται. Ἡ παραχώρηση 
τοῦ Αὐτοκεφάλου στήν Ἐκκλησία τῆς 
Οὐκρανίας δέν ἔφερε τήν ποθητή ἑνό-
τητα τῶν Ὀρθοδόξων οὔτε τήν εἰρήνη, 
ὅπως εἶχε συμβεῖ μέ ὅλες τίς προηγού-
μενες παραχωρήσεις Αὐτοκεφαλίας. Τό 
κεντρικό πρόσωπο τοῦ Οὐκρανικοῦ 
προβλήματος, ὁ αὐτοαποκαλούμενος 

«Πατριάρχης» κ. Φιλάρετος, τελικά 
ἀρνήθηκε τόν Τόμο, κατηγορώντας τό 
περιεχόμενο καί τόν σκοπό του. Οἱ δι-
χασμοί ἔχουν ἐπεκταθεῖ καί σέ ἄλλες 
περιοχές καί γενικότερα στόν Ὀρθόδο-
ξο κόσμο. Παράλληλα, τό κατεξοχήν 
μυστήριον τῆς ἑνότητος καί τῆς συγ-
γνώμης –ἡ Θεία Εὐχαριστία– χρησιμο-
ποιήθηκε ἀπό τό Πατριαρχεῖο Μόσχας 
κατά τήν ἀντιπαράθεση ὡς μοχλός πιέ-
σεως. Δεκάδες ἑκατομμύρια Ὀρθοδό-
ξων ἔχουν διακόψει τήν εὐχαριστιακή 
κοινωνία μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρ-
χεῖο, τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καί 
τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἐξάλλου 
τό ζήτημα τῆς ἐγκυρότητος τῶν χειρο-
τονιῶν πού ἐτέλεσε ὁ αὐτοαποκαλούμε-
νος «Πατριάρχης» κ. Φιλάρετος, ἐνῶ 
ἦταν ἀφορισμένος καί ἀναθεματισμέ-
νος, ἐξακολουθεῖ νά διχάζει. Τά ἐπώδυ-
να ἀποτελέσματα τῆς γενομένης ἐγχει-
ρήσεως εἶναι πασίγνωστα ὄχι μόνο 
στούς Ὀρθοδόξους κύκλους, ἀλλά γενι-
κότερα σέ ὅλο τόν χριστιανικό κόσμο. 

3. Πρός τό παρόν, στίς περισσότερες 
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἐπικρατεῖ μία 
ἀνησυχητική σιωπή. Οἱ διαφαινόμενες 
ἑκατέρωθεν πολιτικές πιέσεις τραυματί-
ζουν τό πνευματικό κῦρος τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας. Ἐνῶ ἡ κινητοποίηση 
ἀνεύθυνων προσώπων, γιά νά λοιδο-
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ροῦν ἐκείνους πού διατυπώνουν διαφο-
ρετικές ἐκτιμήσεις, κολακεύοντας συγ-
χρόνως ὅσους ὑποστηρίζουν, εὐτελίζει 
τόν διορθόδοξο διάλογο σέ μία κρίσιμη 
γιά τήν Ὀρθοδοξία ἐποχή. Ὁρισμένοι 
ἐκκλησιαστικοί κύκλοι ἐκφράζουν τήν 
προσδοκία ὅτι σιγά σιγά ὅλες οἱ Ὀρθό-
δοξες Ἐκκλησίες θά ἀναγνωρίσουν τόν 
παραλαβόντα τόν Τόμο. Ὅμως, κι ἄν 
ἀκόμη ὁρισμένες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλη-
σίες τόν ἀναγνωρίσουν, ἀρκετές ἄλλες, 
ὅπως δηλώνουν στίς μέχρι τοῦδε δημό-
σιες τοποθετήσεις τους, θά παραμείνουν 
στήν ἄρνηση. Μέ ἀποτέλεσμα μιά 

ἐθνοφυλετική διάσπαση (σέ Ἕλληνες, 
Σλάβους καί ὅσους ἐπιθυμοῦν ἁρμονι-
κές σχέσεις μέ ὅλους), ἡ ὁποία ἀκυρώ-
νει τόν πολυεθνικό καί πολυπολιτισμικό 
χαρακτῆρα τῆς Ὀρθοδοξίας καί τήν 
οἰκουμενικότητά της. Τά ἐκκλησιαστικά 
σχίσματα δέν τά διορθώνει αὐτομάτως 
ὁ χρόνος οὔτε τά ἐπουλώνει· ἀντιθέτως 
τά παγιώνει καί τά βαθαίνει. 

4. Ἐπείγει πλέον νά ἀναζητηθοῦν 
δρόμοι ὑπερβάσεως τῆς ἐκκλησια-
στικῆς πολώσεως. Γιά τήν ἀντιμετώπι-
ση τῶν ποικίλων συγκρούσεων στόν 
κόσμο τό πρῶτο στάδιο ἐνεργειῶν εἶναι 
ἡ ἀποκλιμάκωση. Εἶναι εὐρύτατα ἀπο-
δεκτό καί συχνά ἐπαναλαμβάνεται διε-
θνῶς ὅτι μόνον μέ σοβαρό διάλογο 
εἶναι δυνατόν νά ἀντιμετωπιστοῦν οἱ 
ἐντάσεις. Ἄς ἐπιδιωχθεῖ τό συντομότε-
ρο ἐκ νέου ἐπικοινωνία καί ἀνταλλαγή 
δημιουργικῶν προτάσεων μεταξύ τῶν 
βασικῶν παραγόντων τῆς κρίσεως. 
Ὑπάρχουν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
πρόσωπα πού μποροῦν νά συμβάλουν 
στήν ἄμεση ἔναρξη διαβουλεύσεων. 

5. Καιρός νά τεθοῦν ὡς βάσεις τῶν 
νέων προσπαθειῶν ἀλήθειες τῆς Ὀρθο-
δόξου Παραδόσεως, οἱ ὁποῖες στηρίζο-
νται στήν Ἁγία Γραφή. Π.χ.: «Τί δέ με 
καλεῖτε, Κύριε Κύριε, καί οὐ ποιεῖτε ἅ 
λέγω;» (Λουκ. 6,46, πρβλ. Ματθ. 7,21)· 
«Ἐγώ δέ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τούς 
ἐχθρούς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τούς καταρω-
μένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μι-
σοῦσιν ὑμᾶς…» (Ματθ. 5,44)· «ἄφες 
ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς 
ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν» (Ματθ. 
6,12)· «…σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνό-
τητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς 
εἰρήνης» (Ἐφεσ. 4,3, βλέπε καί Γαλ. 
5,15). Ἀκολουθώντας πιστά τίς ἐντολές 
τοῦ Κυρίου θά διακρίνουμε νέους δρό-
μους γιά τήν ὑπέρβαση τῆς κρίσεως. 

6. Ὑπάρχουν λύσεις. Θά μᾶς φωτίσει 
ὁ Θεός νά τίς προσδιορίσουμε. Οἱ λύ-
σεις βεβαίως δέν θά ἐπιτευχθοῦν μέ τήν 
ἀνταλλαγή προσβλητικῶν καί ἀπειλη-
τικῶν κειμένων ἤ μέ ἐξωεκκλησιαστι-
κές παρεμβάσεις· οὔτε εἶναι δυνατόν νά 
ἐπιβληθοῦν μονομερῶς ἤ αὐτομάτως μέ 
τό πέρασμα τοῦ χρόνου. Κάθε καθυστέ-
ρηση ἐπιδεινώνει τήν ἤδη ὀδυνηρή κα-
τάσταση. Καί ἄν «στό τέλος», «στό 
μέλλον», βρεθεῖ κάποια λύση, θά ἔχουν 
πλέον συσσωρευθεῖ στήν ἱστορία τῆς 
Ὀρθοδοξίας πολλές δυσάρεστες σελί-
δες. Ἡ βασική ἀρχή τῆς Συνοδικότητος, 
στήν ὁποία ἔχει στηριχθεῖ διαχρονικά ἡ 
πορεία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, 
εἶναι ἡ μόνη τελικά πού μπορεῖ νά ἀνοί-
ξει διέξοδο στήν ὑφισταμένη κρίση. Συ-
νηγμένοι ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, μέ ἀλλη-
λοσεβασμό καί ἀποκλειστικό σκοπό 

τήν ἀνεύρεση μιᾶς εἰρηνικῆς ρυθμί-
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σεως, ἔχουμε τή δυνατότητα νά κατα-
λήξουμε σέ μιά λύση κοινῶς ἀποδεκτή 
γιά ὅλη τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὅσο 
ἀναβάλλεται ἡ ἀξιοποίηση τῆς Συνοδι-
κότητος σέ Πανορθόδοξο ἐπίπεδο, οἱ 
πολυμερεῖς διασπάσεις στήν Ὀρθόδοξη 
Οἰκουμένη θά γίνονται πολλαπλά ἐπι-
κίνδυνες. Ἡ σημερινή τεχνολογία ἐπι-
τείνει τόν θόρυβο, τή σύγχυση καί τήν 
ἀναταραχή μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων· 
καί τελικά μειώνεται ἡ ἀξιοπιστία τῆς 
Ὀρθοδοξίας στόν σύγχρονο κόσμο. 

7. Καθώς πλησιάζουν τά Χριστού-
γεννα, ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς ἐλεύσεως 
στήν ἀνθρωπότητα τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου 
τοῦ Θεοῦ, τῆς ἐκπληκτικῆς πρωτοβου-
λίας τοῦ Πατρός γιά τή συμφιλίωση μέ 
τό ἀνθρώπινο γένος, ἐντείνουμε ταπει-
νά τή δέησή μας ὅπως ἐπιταχυνθοῦν τά 
βήματα πρός συμφιλίωση, πρός κα-

ταλλαγή. Ὥστε νά δικαιούμεθα νά 
συμψάλουμε ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι τό 
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρή-
νη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,14). 
«Τά δέ πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ καταλλά-
ξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διά Ἰησοῦ Χριστοῦ 
καί δόντος ἡμῖν τήν διακονίαν τῆς κα-

ταλλαγῆς». (Ὅλα δέ προέρχονται ἀπό 
τόν Θεό, ὁ ὁποῖος μᾶς συμφιλίωσε μέ 
τόν ἑαυτό του διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
καί μᾶς ἀνέθεσε τό ἔργο τῆς συμφιλιώ-
σεως) (Β΄ Κορ. 5,18). 

Ἡ πρωτοβουλία γιά τή θεραπευτική 
ἀγωγή τῆς νέας πραγματικότητος ἀνή-
κει ἀναμφιβόλως στό Οἰκουμενικό Πα-
τριαρχεῖο. Ἀλλά καί ὅλες οἱ Αὐτοκέφα-
λες Ἐκκλησίες, ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ 
Ὀρθόδοξοι, ἔχουμε εὐθύνη νά συμβά-
λουμε στή συμφιλίωση. 

Μέ τήν καταλλαγή θά εἰρηνεύσουν 
ἑκατομμύρια πιστῶν ἀνθρώπων. Συγ-
χρόνως ἡ Ὀρθοδοξία θά ἐπιβεβαιώσει 
τήν πνευματική της ἱκανότητα νά ἐπου-
λώνει τίς πληγές, μέ ὁδηγό τόν Λόγο 
τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Ἐπιβεβαιώνοντας τήν ἀλή-
θεια ὅτι εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική 
καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ἡ ὁποία 
ἔχει Κεφαλήν τόν Χριστόν, τόν σαρκω-
θέντα Υἱόν τοῦ Θεοῦ, «δι᾽ ὅν τά πάντα 
καί δι᾽ οὗ τά πάντα» (Ἑβρ. 2,10), «…τοῦ 
δόντος ἡμῖν τήν διακονίαν τῆς καταλ-
λαγῆς» (Β΄ Κορ. 5,18). 

Ἐφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
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έγα κακόν εἶχεν εὕρει τήν 
οἰκογένειαν τοῦ Ἰαείρου, 
εὐσεβεῖς Χριστιανοί. Ὅπως 

μᾶς διηγεῖται ἡ σημερινή εὐαγγελική 
περικοπή, ἡ μονάκριβη κόρη του θά 
ἀπέθνησκεν ἐντός ὀλίγου. Συντετριμ-
μένος ὁ Ἰάειρος ἔπεσεν εἰς τούς πόδας 
τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί «παρε-
κάλει αὐτόν εἰσελθεῖν εἰς τόν οἶκον 
αὐτοῦ». Ἀφοῦ ἐμεσολάβησεν ἡ θερα-
πεία τῆς αἱμορροούσης γυναικός, 
ἦλθεν ἡ ἀγγελία ὅτι ἡ κόρη τοῦ Ἰαεί-
ρου ἀπέθανεν. Ὁ Κύριος τόν ἐνίσχυσε 
καί ἀφοῦ ἦλθεν εἰς τό σπίτι του, ἐνώ-
πιον τῶν τριῶν μαθητῶν Του καί τῶν 
γονέων τῆς νεκρᾶς, τήν ἀνέστησεν ἀπό 
τῶν νεκρῶν καί τήν παρέδωκεν εἰς 
τούς ἐκπλήκτους οἰκείους της. Τρεῖς 
εἶναι αἱ κύριαι φάσεις τοῦ θαύματος 
αὐτοῦ. Ἡ παράκλησις τοῦ Ἰαείρου νά 
ἔλθῃ εἰς τό σπίτι του ὁ Κύριος, ἡ ἐπί-
σκεψις τοῦ Κυρίου, καί ἡ ἀνάστασις 
τῆς δωδεκάχρονης νεκρᾶς. Θαῦμα 
ὅμως δέν εἶναι μόνον ἡ ἀνάστασις ἑνός 
νεκροῦ βιολογικῶς. Θαῦμα εἶναι καί ἡ 
ἀνάστασις ἐκείνων πού εἶναι νεκροί 
πνευματικῶς. Διά νά εἴμεθα λοιπόν 
ὅλοι μέτοχοι τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου, 
εἶναι καθῆκόν μας νά παρακαλοῦμεν 
τόν Κύριον νά ἔρχεται καί νά μένῃ μέ-
σα εἰς τό σπίτι μας, εἰς τήν οἰκογένειάν 

μας. Νά εἶναι Ἐκεῖνος ὁ ἐμπνευστής 
ὅλων τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας, διά 
νά εἴμεθα πάντοτε ἐν ἀναστάσει Κυρί-
ου. 

Ὁ Χριστός καί οἱ σύζυγοι 

Οἱ σύζυγοι εἶναι ἀρχηγοί τοῦ σπι-
τιοῦ. Αὐτοί ἔχουν ἐπάνω εἰς τούς 
ὤμους των ὅλον τό βάρος τῶν εὐθυνῶν 
τῆς οἰκογενείας. Προβλήματα πολλά 
καί ποικίλα τούς ἀπασχολοῦν. Ἀπό τάς 
πρώτας ἡμέρας τοῦ συζυγικοῦ δεσμοῦ 
των, πού ηὐλόγησεν ἡ Ἐκκλησία διά 
τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου, γεννῶνται 
τά προβλήματα. Πρός ὅλας τάς δυσκο-
λίας πρέπει νά εὑρεθοῦν ἀντιμέτωποι 
καί οἱ δύο μαζύ, ἀγαπημένοι καί ἡνω-
μένοι. Νά ἀποκρούσουν ἀπό κοινοῦ 
τούς οἱουσδήποτε πειρασμούς. Νά πα-
λαίσουν ἡρωϊκά πρός τάς δοκιμασίας 
καί τάς ἀντιξοότητας τῆς ζωῆς. 

Δύο εἶναι αἱ βασικαί προϋποθέσεις 
τοῦ ἀποδοτικοῦ δεσμοῦ τῶν συζύγων. 
Ἡ ἀμοιβαία κατανόησις καί ἡ ἀγάπη. 
Καί ἡ πρώτη καί ἡ δευτέρα στηρίζο-
νται εἰς τόν λόγον τοῦ Ἀπ. Παύλου· 
«κατανοῶμεν ἀλλήλους εἰς παροξυ-
σμόν ἀγάπης καί καλῶν ἔργων» (Ἑβρ. 
ι´, 24). Ἡ μεγάλη, ἡ ἡγεμονική ἀρετή 
τῆς ἀγάπης θά εἶναι τό ἄρωμα τῆς κοι-
νωνίας τῶν συζύγων. Ἡ κατανόησις θά 

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ´ ΛΟΥΚΑ 

ΛΟΥΚΑ: Η´, 41-56 

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ 

«Παρεκάλει αὐτόν εἰσελθεῖν εἰς τόν οἶκον αὐτοῦ».

Μ



– ΕΥΛΟΓΙΑ –28

φέρῃ τήν ἀνοχήν, ἡ ἀγάπη τήν συγγνώ-
μην. Ἀλλά τά θεῖα αὐτά δῶρα τοῦ 
ἁρμονικοῦ συζυγικοῦ βίου μόνον ὁ 
Χριστός ἠμπορεῖ νά τά ἐξασφαλίσῃ. 
Μόνον ὅταν ὁ σύζυγος καί ἡ σύζυγος 
καλέσουν τόν Χριστόν «εἰσελθεῖν εἰς 
τόν οἶκον αὐτῶν», θά καταστῇ δυνατή 
ἡ εὐτυχισμένη πορεία τοῦ συζυγικοῦ 
των βίου. 

Ἡ πρόσκλησις τοῦ Χριστοῦ ὅμως 
δέν εἶναι ἁπλοῦς λόγος. Εἶναι ἡ πραγ-
ματική Του παρουσία μέσα εἰς τό σπί-
τι. Διά τῆς πίστεως, διά τῆς προσευχῆς, 
διά τῶν καλῶν ἔργων, διά τῆς μελέτης 
τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, διά τῆς μυστη-
ριακῆς ζωῆς, ὁ Χριστός ἑνώνει ἀρρή-
κτως τούς συζύγους καί εὐλογεῖ τούς 
κόπους των. 

Δημιουργοῦνται πολλάκις ζητήματα 
μεταξύ τῶν συζύγων, τά ὁποῖα τακτο-
ποιοῦνται μέ μίαν συνεξήγησιν. Κάπο-
τε ὅμως εἶναι ὀξύτερα. Ἕνα ὀξύ πρό-
βλημα εἶναι ἡ διαφορά ἰδεολογίας. Τί 
θά γίνῃ ἐάν ἡ σύζυγος θέλῃ τήν θρη-
σκευτικήν ζωήν, ὁ δέ σύζυγος ὄχι, καί 
ἀντιστρόφως; Ἐκεῖνος πού θέλει μαζύ 
του τόν Χριστόν, διαθέτει περισσοτέ-
ραν δύναμιν καί εἰς τό τέλος θά νικήσῃ. 
Θά νικήσῃ, διά νά εὐεργετήσῃ. Θά 
ἀγωνισθῇ ὅμως, θά διαφωτίσῃ, θά συμ-
βουλεύσῃ τόν σύντροφον τῆς ζωῆς του. 
Ἀλλά κυρίως καί πρό πάντων θά παρα-
καλῇ μέ πίστιν καί ἐπιμονήν τόν Κύ-
ριον «εἰσελθεῖν εἰς τόν οἶκον αὐτῶν». 
Καί ὁ Κύριος δέν θά ἀργήσῃ νά ἔλθῃ. 

Ὁ Χριστός καί τά παιδιά 

Ἡ ἁρμονική καί εὐλογημένη συζυ-
γία ἔχει ἄμεσον ἐπίδρασιν εἰς τά παι-

διά. Τά παιδιά εἶναι ἡ χαρά καί ἡ ἐλπίς 
τῶν γονέων, ὁ στολισμός τῆς οἰκογε-
νείας. Ἀμέσως ὅμως ἡ παρουσία των 
δημιουργεῖ ἕνα πλῆθος εὐθυνῶν διά 
τούς γονεῖς. Πῶς θά τά ἀναθρέψουν, 
πῶς θά τά παιδαγωγήσουν; Ποῖα ἐφό-
δια θά τούς δώσουν διά τήν ζωήν; Καί 
πρίν ἀπό ὅλα, ποῖον παράδειγμα θά 
ἀποτελέσουν διά τά παιδιά των; Δι᾽ 
αὐτόν τόν λόγον ἡ ἁρμονική συζυγική 
ζωή εἶναι τό πρῶτον ἀγαθόν περιβάλ-
λον τῶν παιδιῶν. 

Ἡ ἐποχή μας παρέχει τάς χειροτέρας 
τῶν προϋποθέσεων διά τήν καλήν ἀγω-
γήν τῶν παιδιῶν. Τό πνεῦμα τῆς ἐλευ-
θεριότητος τῶν ἠθῶν, ὁ μοντερνισμός, 
ἡ ξενομανία, ἡ ἀνήθικος ψυχαγωγία, ἡ 
ἠθική ἀδιαφορία, τά φθοροποιά ἔντυα, 
τά πρότυπα τῶν ἠθοποιῶν, ἡ ἄμβλυν-
σις τοῦ αἰσθήματος τῆς αἰδοῦς, ὅλα 
αὐτά τά ἀρνητικά στοιχεῖα τῆς ζωῆς 
ψαλιδίζουν τά πτερά τῆς νεανικῆς 
ψυχῆς καί δέν τήν ἀφήνουν νά πετάξῃ 
πρός τάς κορυφάς τῆς ἁγνότητος καί 
τῆς ἁγιότητος. Τί λοιπόν καί κατά 
ποῖον τρόπον θά προσέξουν οἱ γονεῖς, 
διά νά ἐπιτύχουν εἰς τήν ἀγωγήν τῶν 
παιδιῶν των; 

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ὁμιλεῖ φανερά ἐπί 
τοῦ σημείου αὐτοῦ· «τά τέκνα ὑπακού-
ετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν Κυρίῳ· 
τοῦτο γάρ ἐστι δίκαιον», ἀλλά «καί οἱ 
πατέρες μή παροργίζετε τά τέκνα 
ὑμῶν, ἀλλ᾽ ἐκτρέφετε αὐτά ἐν παιδείᾳ 
καί νουθεσίᾳ Κυρίου» (Ἐφεσ. στ´, 
1,4). Ὅσον χρόνον τά παιδιά, λόγῳ τῆς 
ἡλικίας των, ἐξαρτῶνται πλήρως ἀπό 
τούς γονεῖς, ἡ ἀγωγή των θά πρέπει νά 
γίνεται μέ παιδείαν καί νουθεσίαν σύμ-
φωνον μέ τό θέλημα τοῦ Κυρίου. Ὅταν 
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ἀρχίζῃ νά καθίσταται ἀνεξάρτητον τό 
«ἐγώ» των, τότε ἤδη μέ τήν ἀγωγήν 
πού θά ἔχῃ προηγηθῆ, θά ὑπακούουν 
εἰς τούς γονεῖς των καί εἰς τάς ἐπιταγάς 
τῆς καλλιεργημένης χριστιανικῆς συ-
νειδήσεών των. Μέ τέτοια παιδιά καί 
μέ τέτοιους γονεῖς ἡ παρουσία τοῦ 
Χριστοῦ εἰς τό σπίτι θά εἶναι συνεχής 
καί ἀνεξάντλητος πηγή δυνάμεως διά 
τήν ζωήν. Καλόν λοιπόν καί ἅγιον θά 
εἶναι, ἡ εὐλογημένη χριστιανική οἰκο-
γένεια νά παρακαλῇ τόν «Κύριον νά 
ἔρχεται καί νά μένῃ πάντοτε εἰς τόν 
οἶκον αὐτῶν». 

Ὁ Χριστός καί ἡ ψυχαγωγία 

Ἕνα βασικόν καί ὀξύ πρόβλημα τῆς 
οἰκογενείας εἶναι ἡ ψυχαγωγία. Ὑπάρ-
χει ψυχαγωγία ἐσωτερική, ἡ κατ᾽ οἶκον 
δηλαδή, καί ἡ ἐξωτερική, τήν ὁποίαν 
προσφέρει ὁ σύγχρονος κόσμος καί ἡ 
φύσις. Ὁ ταχύς ρυθμός τῆς ζωῆς καί αἱ 
τόσαι καθημεριναί φροντίδες ἐπιβάλ-
λουν τήν ψυαγωγίαν ὡς μέσον ἀνα-
παύσεως. Ἐπ᾽ αὐτοῦ δέν ὑπάρχει 
ἀντίρρησις. Ἡ ὀξύτης τοῦ προβλήμα-
τος ἔγκειται εἰς τό ποιόν τῆς ψυχαγω-
γίας. Εἰς τό σημεῖον αὐτό ἡ χριστιανι-
κή οἰκογένεια σταθμίζει τάς εὐθύνας 
της ἔναντι τοῦ Κυρίου, ἔναντι τῆς 
Ἐκκλησίας καί ἔναντι τῶν ψυχῶν τῶν 
μελῶν αὐτῆς. Τά ἄσεμνα θεάματα, οἱ 
χοροί καί μάλιστα οἱ χοροί τῶν νέων, 
πού φθάνουν εἰς τό σημεῖον νά διώ-
χνουν τούς γονεῖς ἀπό τό σπίτι, ἡ χαρ-
τοπαιξία, αἱ ἐκδρομαί πού γίνονται εἰς 
τήν ὥραν τῆς θείας λατρείας τῆς Κυ-
ριακῆς, ἡ παραμονή εἰς κέντρα ἐξάλ-
λου διασκεδάσεως καί ἄλλαι κοσμικαί 

ἐκδηλώσεις πρέπει νά θεωροῦνται ἀδύ-
νατοι καί ἀπρεπεῖς διά μίαν χριστιανι-
κήν οἰκογένειαν. Διατί; Διότι ἁπλού-
στατα ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει ἁμαρτία, 
ἀπουσιάζει ὁ Χριστός. Καί ὅταν ἀπου-
σιάζῃ ὁ Χριστός, σταματᾷ ἡ ἀναπνοή 
τῆς ψυχῆς. 

Τί λοιπόν; Οἱ Χριστιανοί δέν ψυχα-
γωγοῦνται; Οἱ Χριστιανοί ψυχαγω-
γοῦνται, ἀλλ᾽ ὄχι ὅπως θέλει ὁ αἰώνιος 
ἐχθρός μας. Οἱ Χριστιανοί ἀνευρί-
σκουν τό σεμνόν καί σοβαρόν θέαμα, 
διοργανώνουν συγγενικάς ἐκδηλώσεις 
εἰς τά σπίτια των μέ τά παιδιά των, χαί-
ρονται εἰς τάς ἐκδρομάς τά μεγαλεῖα 
τοῦ Θεοῦ, ἐνδιαφέρονται διά τά ἀθά-
νατα ἀριστουργήματα τῆς κλασσικῆς 
μουσικῆς καί διά τά δημοτικά μας τρα-
γούδια, παρακολουθοῦν γονεῖς καί παι-
διά τήν ψυχαγωγίαν καί τάς ἑορτάς τῶν 
σχολείων καί τοῦ Κατηχητικοῦ, τά παι-
διά συμμετέχουν εἰς χριστιανικάς κα-
τασκηνώσεις καί εἰς ἐξορμήσεις μέ 
τραγούδια χριστιανικά καί ἱεραποστο-
λικόν περιεχόμενον. Κατ᾽ αὐτόν τόν 
τρόπον ἐπιτυγχάνουν τόν πραγματικόν 
σκοπόν τῆς ψυχαγωγίας, πού εἶναι ἡ 
ὀρθή ἀγωγή τῆς ψυχῆς. Μέ αὐτήν τήν 
ἔννοιαν μάλιστα, θά ἔλεγον, ὅτι ψυχα-
γωγία εἶναι καί αἱ λατρευτικαί ἑορταί 
καί πανηγύρεις τῆς Ἐκκλησίας μας, 
τῶν ὁποίων βεβαίως κεντρικός πυρήν 
παραμένει τό μυστηριακόν στοιχεῖον. 

Εἰς ὅλας τάς ἐκδηλώσεις τῆς ψυχα-
γωγίας τῶν Χριστιανῶν ἠμπορεῖ νά 
εὑρίσκεται ὁ Χριστός; Ἐάν ναί, τότε 
ἔχει καλῶς. Οἱ Χριστιανοί εἰς οὐδεμίαν 
περίπτωσιν τῆς ζωῆς των λησμονοῦν 
τήν χριστιανικήν των ἰδιότητα. Θεμέ-
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λιος τῆς ζωῆς των, ἀκρογωνιαῖος λίθος 
τοῦ σπιτιοῦ των εἶναι ὁ Χριστός, ὁ Κύ-
ριος καί Λυτρωτής. Ἡ αἴσθησις τῆς 
ἁπανταχοῦ παρουσίας τοῦ Θεοῦ ὑπο-
βοηθεῖ τούς Χριστιανούς νά ἐλέγχουν 
τόν ποιόν τῆς ψυχαγωγίας των καί νά 
συμμορφώνωνται πρόν τό θέλημα τοῦ 
Κυρίου. 

Ἀδελφέ ἀναγνῶστα, 

Ὁ Χριστός εἶναι ἡ δύναμις καί ἡ 
ἐλπίς μας. Ἰδιαιτέρως δέ εἰς τάς ὥρας 

τοῦ πόνου. Κάποτε ἔρχεται ἡ ἀσθένεια, 
κάποτε ὁ θάνατος. Ἄλλοτε πάλιν ἡ 
οἰκονομική συμφορά, ἡ ἀποτυχία τοῦ 
παιδιοῦ εἰς τάς σπουδάς του. Ἄλλοτε ἡ 
συκοφαντία τοῦ κόσμου καί ἡ ἐγκατά-
λειψις τῶν φίλων. Καί τότε πάλιν ἡμεῖς 
τόν Χριστόν θά παρακαλέσωμεν νά 
ἔλθῃ μαζύ μας, νά μείνῃ μαζύ μας, διά 
πάντα, νά μᾶς ἐνισχύῃ, νά μᾶς συνο-
δεύῃ καί πρό πάντων νά μᾶς ἐλεῇ, διά 
νά ἐπιτύχωμεν τήν Οὐράνιον Βασιλεί-
αν Του. Ἀμήν.

Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, 
χαράν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ· 
ἐκ σοῦ γάρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος 
τῆς δικαιοσύνης, Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν· 
καί λύσας τήν κατάραν, ἔδωκε 
τήν εὐλογίαν· καί καταργήσας 
τόν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωήν 
τήν αἰώνιον. 

Ἀπολυτίκιον,  Ἦχος δ´. 
Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου)



– EYΛΟΓΙΑ – 31

εθῦστε μέ τ᾽ ἀθάνατο κρασί 
τοῦ Εἰκοσιένα»! Ἔτσι συμ-
βούλευσε ὁ Κωστῆς Πα-

λαμᾶς τούς Ἕλληνες τοῦ 1940 πού ξε-
κινοῦσαν γιά τά βουνά τῆς Βορείου 
Ἠπείρου. Ἤξερε ὁ ἐθνικός μας ποιητής 
ὅτι ἡ συνείδηση τῆς συνέχειας τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ καί ἡ γνώση τῆς Ἱστορίας 
ἀποτελοῦν τό ἀπαραίτητο ἠθικό ὑπόβα-
θρο τῆς νίκης. 

Πράγματι ἡ ἀγωνιστική διάθεση τῶν 
Ἑλλήνων τοῦ 1940-41, οἱ ἐπιτυχίες κα-
τά τῶν σιδερόφρακτων Ἰταλῶν τοῦ 
Μουσσολίνι, ἡ συγκινητική ἔστω καί 
μάταιη ἀντίσταση κατά τῶν Γερμανῶν 
στά ὀχυρά τῆς γραμμῆς Μεταξᾶ, τό κλί-
μα ἐνθουσιασμοῦ στά μετόπισθεν ἀπο-
δεικνύουν ὅτι ἡ γενιά τοῦ 1940 ἀκολου-
θοῦσε τίς ἀρχές καί τίς ἀξίες τοῦ δια-
χρονικοῦ Ἑλληνισμοῦ. 

Ἡ πίστη στήν Παναγία-Ὑπέρμαχο 
Στρατηγό ἐμψύχωνε τούς φαντάρους 
μας, ὅπως ἀκριβῶς ἐνθάρρυνε καί τούς 
Βυζαντινούς προγόνους μας. Ὁ λογοτέ-
χνης Στρατῆς Μυριβήλης διηγεῖται ὅτι 
σέ κάθε ἀντίσκηνο στό μέτωπο οἱ στρα-
τιῶτες μας εἶχαν ἀναρτήσει εἰκονίσμα-
τα τῆς Παναγίας. Ὁ νομπελίστας ποιη-
τής Γιῶργος Σεφέρης καταγράφει ὅτι 
τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1941, ὅταν ἐκδηλώθη-
κε ἡ ἐπίθεση τοῦ Χίτλερ κατά τῆς 
Ἑλλάδος, οἱ Ἀθηναῖοι ξεχύθηκαν στούς 
δρόμους ψάλλοντας τό κοντάκιο: «Τῇ 

Ὑπερμάχῳ»! Ἡ Χριστιανική Πίστη συ-
νέδεε τήν Ἑλλάδα τοῦ 1940 μέ τό ἑλλη-
νορθόδοξο Βυζάντιο/Ρωμανία. 

Τό ΟΧΙ τοῦ 1940 ἔρχεται νά προστε-
θεῖ στά πολλά ΟΧΙ τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 
Τό ἀντιστασιακό πνεῦμα τοῦ Ἕλληνα 
μπορεῖ γιά λίγο νά κρύβεται καί νά χά-
νεται. Ἀλλά στά δύσκολα ἐπανεμφανί-
ζεται. Τό ΟΧΙ κατά τοῦ Μουσσολίνι 
ἔρχεται ὡς ἡ φυσική συνέχεια τοῦ Μο-
λών Λαβέ τοῦ Λεωνίδα, τῆς ὑπερήφα-
νης ἐπιστολῆς τοῦ Ἰωάννου Βατάτζη 
πρός τόν Πάπα Γρηγόριο Θ΄ τό 1237, 
τῆς ἀπαντήσεως τοῦ Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου πρός τόν Μωάμεθ τόν 
Πορθητή τό 1453. Τό ΟΧΙ τοῦ 1940 
μᾶς θυμίζει τήν ὑποχρέωσή μας νά συ-
νεχίσουμε τά ΟΧΙ τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Νά 
προστατεύσουμε τά σύνορα, τήν ταυ-
τότητά μας, τήν Ἱστορία μας. Νά λέμε 
ΟΧΙ στόν ἐπεκτατισμό τῆς Τουρκίας, 
στόν ἀνθελληνισμό τῆς ἀλβανικῆς ἡγε-
σίας, στίς ἱστορικές διαστρεβλώσεις 
τῶν Σκοπίων, στήν ἐθνική ἀποδόμηση 
πού ἐπιχειροῦν κάποιοι ψευδοπροοδευ-
τικοί. 

Λίγοι ἐναντίον πολλῶν. Ἡ φρουρά 
μάχεται καί δέν παραδίδεται. Ὅπως καί 
στήν Ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου. Ὅπως 
καί σέ ἀναρίθμητες μάχες τῶν Ἑλλή-
νων ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα. 
Γιά τόν Ἕλληνα τό πρόβλημα δέν εἶναι 

TO OXI TOY 1940 

ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

Τοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ 
Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος

«Μ
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ἡ ἀριθμητική μειονεξία. Τό κυριώτερο 
πρόβλημα εἶναι ἡ ἀποδυνάμωση τοῦ 
ἐσωτερικοῦ μετώπου. Ὅταν πιστεύου-
με στόν Θεό καί στήν Πατρίδα, ὅταν 
ἔχουμε ὁμοψυχία, πολλά μποροῦμε νά 
ἐπιτύχουμε. Ὅταν διχαζόμαστε καί 
ὅταν διαγράφουμε ἀπό τή μνήμη τό 
ἱστορικό παρελθόν, κινδυνεύουμε νά 
ὑποστοῦμε ἧττες. 

Στίς 26 Ὀκτωβρίου τιμοῦμε τήν ἀπε-
λευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης τό 1912, 
ἀνήμερα τοῦ πολιούχου Ἁγίου Δημη-
τρίου. Στίς 28 Ὀκτωβρίου τιμοῦμε τό 
πατριωτικό φρόνημα τῆς γενιᾶς τοῦ 
1940. Ἄς μεταδώσουμε στά παιδιά μας 
τά ἑλληνορθόδοξα ἰδανικά τῶν προγό-
νων μας! 

Κ.Χ. 23.10.2019

Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις, σέ ὑπέρμαχον ἡ οἰκου-
μένη, Ἀθλοφόρε τά ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν Λυαίου 
καθεῖλες τήν ἔπαρσιν, ἐν τῷ σταδίῳ θαῤῥύνας τόν Νέ-
στορα, οὕτως Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν 
τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος. 

Ἀπολυτίκιον ἁγίου Δημητρίου, Ἦχος γ´
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