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† ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ 
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ 
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί, 
προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Φθάσαντες τήν μεγάλην ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων, δοξολογοῦμεν ἐν ὕμνοις 
καί ᾠδαῖς πνευματικαῖς τόν δι᾽ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους κενώσαντα ἑαυτόν καί τήν 
ἡμετέραν σάρκα ἀναλαβόντα Κύριον, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἐκ τῆς «δουλείας τοῦ 
ἀλλοτρίου» καί ἀνοίξῃ τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων Παραδείσου τάς πύλας. Ἀγάλλε-
ται ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, βιοῦσα λειτουργικῶς τό ὅλον μυστήριον τῆς Θείας 
Οἰκονομίας, προγευομένη τῆς δόξης τῆς ἐσχατολογικῆς Βασιλείας καί δίδουσα 
χριστοπρεπῶς τήν καλήν μαρτυρίαν τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος καί τῆς ἀγάπης 
ἐν τῷ κόσμῳ.

Ὁ «οὐκ ἐκ τοῦ κόσμου» χαρακτήρ τῆς Ἐκκλησίας ὄχι μόνον δέν τήν ἀπο-
κόπτει ἀπό τήν ἱστορικήν καί τήν κοινωνικήν πραγματικότητα, ἀλλά ἐμπνέει καί 
ἐνδυναμώνει τήν μαρτυρίαν αὐτῆς. Οὕτως, ἡ Ἐκκλησία, ἐν ἀναφορᾷ πάντοτε 
πρός τόν αἰώνιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου, διακονεῖ τάς ὑπαρξιακάς ἀνάγκας 
αὐτοῦ, ἐπιχέει, ὡς ὁ Καλός Σαμαρείτης, «ἔλαιον καί οἶνον» ἐπί τάς πληγάς, 
καθισταμένη ὁ «πλησίον» παντός «ἐμπεσόντος εἰς τούς ληστάς» (πρβλ. Λουκ. 
ι´, 25-37), ἰωμένη τάς συγχρόνους «ἀσθενείας τοῦ πολιτισμοῦ», φωτίζουσα τάς 
διανοίας καί τάς καρδίας τῶν ἀνθρώπων. Ἡ πνευματικότης, ὡς παρουσία τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος εἰς τήν ζωήν τῶν πιστῶν, σημαίνει μαρτυρεῖν ἔργῳ καί λόγῳ 
περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος καί δέν ἔχει σχέσιν μέ ἄγονον ἐσωστρέφειαν. Τό Ἅγιον 
Πνεῦμα εἶναι ζωῆς χορηγός, πηγή ἀγαθότητος, νομή χαρισμάτων, ζωή καί φῶς. 
Ὁ Χριστιανός εἶναι φλεγόμενος ἄνθρωπος, φιλόθεος, φιλάνθρωπος καί φιλοκα-
λικός, δραστήριος καί δημιουργικός.

Τό Εὐαγγέλιον τῶν Χριστουγέννων ἀκούεται καί ἐφέτος εἰς ἕν πολιτισμικόν 
περιβάλλον, ὅπου ὑψίστη ἀξία θεωρεῖται τό «ἀτομικόν δικαίωμα». Ὁ ἑαυτο-
κεντρισμός καί ἡ φενάκη τῆς αὐτοπραγματώσεως μειώνουν τήν κοινωνικήν 
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συνοχήν, ἐξασθενίζουν τό φιλάλληλον πνεῦμα καί τήν ἀλληλεγγύην καί ἐργαλει-
οποιοῦν τάς διανθρωπίνας σχέσεις. Ὁ ἄκρατος οἰκονομισμός καί ἡ ἐκκοσμίκευσις 
βαθύνουν τό ὑπαρξιακόν κενόν καί ὁδηγοῦν εἰς συρρίκνωσιν τῶν δημιουργικῶν 
δυνάμεων τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀδύνατον νά ἀγνοήσῃ τάς ἐξελίξεις αὐτάς, τάς συνεπείας 
τῶν ὁποίων ὑφίστανται πρωτίστως οἱ νέοι, μέ ὄχημα τάς σαγηνευτικάς μηχανάς 
τοῦ τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ καί τάς παντοειδεῖς ὑποσχέσεις «ψευδῶν παραδεί-
σων». Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη, 2016) 
ἐκάλεσε μετ᾽ ἐμφάσεως τούς νέους «νά συνειδητοποιήσουν ὅτι εἶναι φορεῖς τῆς 
μακραίωνος καί εὐλογημένης παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ταυτο-
χρόνως δέ καί οἱ συνεχισταί αὐτῆς», νά συμμετέχουν ἐνεργῶς εἰς τήν ζωήν τῆς 
Ἐκκλησίας, «νά διαφυλάσσουν θαρραλέως καί νά καλλιεργοῦν μέ δυναμισμόν 
τάς αἰωνίους ἀξίας τῆς Ὀρθοδοξίας διά νά δίδουν τήν ζείδωρον χριστιανικήν 
μαρτυρίαν» ( Ἐγκύκλιος, §8 καί 9).

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, στοιχοῦντες τῇ προτροπῇ τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συν- 
όδου καί μέ ἀναφοράν εἰς τήν πρόσφατον ἐκλογήν καί ἐγκατάστασιν τῶν νέων 
Ἀρχιεπισκόπων Ἀμερικῆς, Αὐστραλίας καί Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας 
εἰς τάς τρεῖς μεγάλας Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐν τῇ Διασπορᾷ, 
ἀνακηρύσσομεν τό ἔτος 2020 «ἔτος ποιμαντικοῦ ἀνακαινισμοῦ καί ὀφειλετικῆς 
μερίμνης διά τήν νεολαίαν», καλοῦντες σύμπαντα τόν καθ᾽ ἡμᾶς ἱερόν κλῆρον 
καί τόν χριστεπώνυμον λαόν εἰς συμμετοχήν καί εἰς στήριξιν τῆς ἐνθέου ταύτης 
προσπαθείας.

Ἀποβλέπομεν εἰς τήν ἀνάπτυξιν μιᾶς «διαλεγομένης Ποιμαντικῆς» μέ φαντα-
σίαν καί ὅραμα, μέ ἀκλόνητον πίστιν εἰς τήν ἀείρυτον χάριν τοῦ Θεοῦ καί μέ 
ἐμπιστοσύνην εἰς τήν δύναμιν τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ προσωποκεντρι-
κή αὐτή Ποιμαντική ὀφείλει νά στρέφῃ τούς νέους ἀπό τό «ζητεῖν τά ἑαυτῶν» 
καί τό «ἑαυτοῖς ἀρέσκειν», εἰς τήν «οὐ ζητοῦσαν τά ἑαυτῆς» ἀγάπην καί εἰς τό 
«ἀρέσκειν Θεῷ», ἀπό τά «ἀγαθά» εἰς τό «Ἀγαθόν», ἀπό τό «πολλῶν δεῖσθαι» 
εἰς τό «ἕν, οὗ ἐστι χρεία», συμβάλλουσα εἰς τήν ἀνάδειξιν τῶν χαρισμάτων ἑκά-
στου ἐξ αὐτῶν. Ὁ ἀληθῶς ἐλεύθερος ἑαυτός γεννᾶται διά τῆς προσφορᾶς τοῦ 
ἑαυτοῦ μας.

Βάσις διά τήν ἀφύπνισιν τῆς χριστιανικῆς συνειδήσεως παραμένει καί σή-
μερον ἡ βίωσις καί ἡ κατανόησις τοῦ νοήματος τῆς χριστιανικῆς λατρείας, τοῦ 
κοινοτικοῦ, εὐχαριστιακοῦ καί ἐσχατολογικοῦ χαρακτῆρος της. Οἱ νέοι πρέπει νά 
συνειδητοποιήσουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι σωματεῖον χριστιανῶν ἀλλά «Σῶμα 
Χριστοῦ». Καλοῦμεν τόν ἀνά τήν οἰκουμένην ἱερόν κλῆρον τῆς Ἁγίας τοῦ Χρι-
στοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας εἰς μίαν «κενωτικήν» ποιμαντικήν κινητοποίησιν. Δέν 
θά ἀναμένωμεν νά ἔλθουν οἱ νέοι καί αἱ νέαι πρός ἡμᾶς, ἀλλά πορευόμεθα ἡμεῖς 
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πρός αὐτούς, ὄχι ὡς κριταί ἀλλά ὡς φίλοι, μιμούμενοι τόν «ποιμένα τόν καλόν», 
ὅς «τήν ψυχήν αὐτοῦ τίθησι ὑπέρ τῶν προβάτων» ( Ἰωάν. ι´, 11). Ὁ ποιμήν εὑρί-
σκεται πάντοτε ἐν ἐγρηγόρσει καί ἐπιφυλακῇ, γνωρίζει τάς ποιμαντικάς ἀνάγκας 
τῶν νέων καί τόν κοινωνικόν των περίγυρον καί δρᾷ ἀναλόγως.

Ἡ ποιμαντική του παρέμβασις ἀντλεῖ ἔμπνευσιν καί κατεύθυνσιν ἀπό τήν πα-
ράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, προσφέρουσα εἰς τούς νέους ὄχι ἁπλῶς «βοήθειαν», ἀλ-
λά τήν «ἀλήθειαν» τῆς ἐλευθερίας, «ἧ Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσεν» (Γαλ. ε´, 1).

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, προσκυνοῦντες μετ᾽ εὐλαβείας τό Θεῖον Βρέφος τῆς 
Βηθλεέμ, εὐχόμεθα πᾶσιν ὑμῖν, ἐκ τοῦ πανεόρτου Φαναρίου, εὐλογημένον τό 
Ἅγιον Δωδεκαήμερον καί εὔκαρπον τόν ἐπί θύραις νέον σωτήριον ἐνιαυτόν, ἐπι-
καλούμενοι ἐφ᾽ ὑμᾶς τήν ἀείζωον χάριν καί τό μέγα ἔλεος τοῦ συγκαταβάντος τῷ 
γένει τῶν ἀνθρώπων Σωτῆρος Χριστοῦ, τοῦ «Θεοῦ μεθ᾽ ἡμῶν».

Χριστούγεννα ´βιθ´

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος 
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 
ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙ ΔΥΟ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ

Τήν Τετάρτην, 27ην τ.μ. Νοεμβρίου 2019, συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α.Θ. 
Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς προγραμματισθείσας δι᾽ ἕν τριήμε-
ρον ἐργασίας αὐτῆς. Μετά τήν ἀνάγνωσιν τῶν Πρακτικῶν προγενομένων συνεδριῶν, 
ἤρξατο ἡ θεώρησις τῶν ἀναγεγραμμένων ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει θεμάτων.

Εἰδικώτερον, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, ἀποδεχθεῖσα εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς 
Ἐπιτροπῆς ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τούς ἐγνω-
σμένης ὁσιακῆς βιοτῆς καί πολιτείας Ἱερομόναχον Ἱερώνυμον Σιμωνοπετρίτην, 
Καθηγούμενον χρηματίσαντα τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Βασιλικῆς, Πατριαρχικῆς καί 
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, καί ἀκολούθως Οἰκονόμον καί Πνευματι-
κόν τοῦ Μετοχίου Ἀναλήψεως Βύρωνος Ἀττικῆς, καί Ἀρχιμανδρίτην Σωφρόνιον 
Σαχάρωφ, Καθηγούμενον χρηματίσαντα καί κτίτορα τῆς ἐν Ἔσσεξ Ἀγγλίας Ἱερᾶς 
Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου. (...)

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
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Κάλαντα βέβαια, προβλέπονταν καί 
σέ ἄλλες περιπτώσεις πλήν τοῦ Δωδε-
καημέρου. Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά τά 
«Χελιδονίσματα» τῆς ἄνοιξης, καί τά 
«Λαζαρίτικα» τίς παραμονές τῆς Μεγά-
λης Ἑβδομάδας, τά ὁποῖα ὅμως ἔχουν 
ἐμφανῶς ἀτονίσει, πλήν ἴσως κάποιων 
ἐξαιρέσεων τοπικοῦ χαρακτῆρα.

Ὅταν ἀναφερόμαστε, λοιπόν, πλέον 
σέ κάλαντα, ἡ σκέψη μας ἀφορᾶ τό 
Ἅγιο Δωδεκαήμερο, κυρίως τήν πα-
ραμονή τῶν Χριστουγέννων καί τῆς 
Πρωτοχρονιᾶς, καθώς τά κάλαντα τῶν 
Θεοφανείων ἐπίσης ἔχουν χάσει τήν 
γενίκευση τῆς διάδοσής τους, καί πάλι 
ἴσως ἐκτός ἐξαιρέσεων.

Ἡ ἐκτέλεση τῶν καλάντων διαθέ-
τει ἕνα τελετουργικό: Κατ᾽ἀρχήν ἐπι-
ζητεῖται ἡ ἄδεια «Νά τά ποῦμε;». Ἐν 
συνεχείᾳ περιγράφεται τό ἱστορικό τῆς 
γιορτῆς, καί στό τελευταῖο μέρος ἀνα-
φέρονται σέ εὐχετικούς καί ἐγκωμιαστι-
κούς λόγους, προκειμένου νά ἀποσπά-
σουν οἱ καλαντιστές τό φιλοδώρημα, 
τόν «μπουναμά», δῶρα, τρόφιμα, κε-
ράσματα, γλυκίσματα, στό παρελθόν, ἤ 
χρήματα κατά τήν σύγχρονη συνήθεια. 
Τό ὅλον αὐτό τελετουργικό, τό βαθύ-
τατα ἐθιμικά πανάρχαιο (καί ἀσχέτως 
θρησκευτικῆς τοποθέτησης) μαθαίνεται 
καί ὀργανώνεται ἄτυπα, μέσῳ μιᾶς δυ-
ναμικῆς προφορικῆς παράδοσης. Μό-
νον, δηλαδή, ἀκούγοντας καί βλέποντας 

ΤΡΙΓΩΝΑ, ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΚΟΡΠΙΣΑΝ ΠΑΝΤΟΥ 
ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ ΜΙΑ ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

ΤΡΙΓΩΝΑ, ΚΑΛΑΝΤΑ ΜΕΣ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 
ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Τοῦ Ἀρχιμ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Πρωτοσυγκέλλου ΙΜΘ

Mε αυτο τό τραγουδάκι ἐκφράζεται τό 
προετοιμαστικό κλίμα πού διαχέε-

ται τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων. 
Πρόκειται γιά ἕνα διασκευασμένο ξε-
νόγλωσσο κείμενο μέ πασίγνωστο ρυθ-
μό, πού τό κάνει ἐξαιρετικά δημοφιλές 
καθώς περιγράφει τόν χρωματισμό πού 
προκαλεῖται στήν ἀτμόσφαιρα ἐνόψει 
τοῦ Δωδεκαημέρου ὑπό τόν ἦχο καλά-
ντων μέ τήν συνοδεία τῶν τριγώνων 
ἤ καί ἄλλων μουσικῶν ὀργάνων. Οἱ 
καλαντιστές ἐπιχειροῦν κάθε χρόνο, τέ-
τοιες μέρες, νά μεταβάλλουν τήν πεζή 
καθημερινότητα, σέ προεόρτια ἀναμονή 
καί προσδοκία. Τά κάλαντα μέσ᾽ τήν 
γειτονιά, ἀπό πόρτα σέ πόρτα, ἀλλά καί 
ὑπαιθρίως ἀποσκοποῦν τελικά στό νά 
καταστεῖ κάθε σπίτι «μιά φωλιά-φάτνη 
τοῦ μικροῦ Χριστοῦ».

Φαίνεται, ὅτι ἡ ἀνάγκη ὑπενθύμι-
σης τῶν χριστιανικῶν γιορτῶν ὁδήγησε 
στήν δημιουργία ἀσμάτων-καλάντων 
κατά τήν παραμονή τους. Ἐπιστημονι-
κή ἔρευνα ἀποδεικνύει ὅτι πρόκειται γιά 
μία πανάρχαια πανανθρώπινη πρακτική 
ἑορτασμοῦ, ἀσχέτως θρησκείας πού χά-
νεται στά βάθη τῶν αἰώνων. Τά δικά μας 
κάλαντα ἔχουν σαφῶς ἀρχαιοελληνική 
προέλευση καθώς βρίσκονται σέ εὐθεία 
γραμμή μέ τό παρελθόν μας, ἀλλά πλέ-
ον μέ καθαρά γιορτινό χριστιανικό πε-
ριεχόμενο, προσαρμοσμένο ἐπί αἰῶνες 
στήν Ὀρθόδοξη παράδοσή μας.
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Καί στά κάλαντα τῆς Πρωτοχρονιᾶς, 
ἐπίσης, παρατηρεῖται ἡ παράδοση τοῦ 
πολυεπίπεδου πρωτοχρονιάτικου ἑορ-
ταστικοῦ περιεχομένου. Ἔτσι λοιπόν: 
«Ἀρχιμηνιά καί ἀρχιχρονιά καί ἀρχή 
καλός μας χρόνος» ἀλλά καί «ἀρχή πού 
βγῆκε ὁ Χριστός στή γῆ νά περπατήσει», 
«μετράει καί ὁ χρόνος» καί φυσικά 
«Ἅγιος Βασίλης ἔρχεται ἀπό τήν Καισα-
ρεία...».

Στήν ἴδια βασική γραμμή καί τά ὑπο-
τιμημένα, σήμερα, κάλαντα τῶν Θεοφα-
νείων πού ἐκθέτουν τόσο τό περιεχόμε-
νο τῆς ἑορτῆς ὅσο καί τήν καθαγιαστική 
λατρευτική Ἐκκλησιαστική πράξη. 
Ἔτσι ἀπό τήν μία: «Σήμερα τά Φῶτα 
καί οἱ φωτισμοί καί χαρά μεγάλη καί οἱ 
ἁγιασμοί... νά ἁγιαστοῦν οἱ κάμποι καί 
τά βουνά, νά ἁγιαστεῖ καί ὁ ἀφέντης μέ 
τήν κυρά» καί ἀπό τήν ἄλλη «κάτω στόν 
Ἰορδάνη τόν ποταμό, κάθεται ἡ κυρά μας 
ἡ Παναγιά... καί τόν Ἅγιο Γιάννη πα-
ρακαλεῖ... βάφτισε καί μένα Θεοῦ παιδί 
κ.λπ.».

Ὁ καλαντισμός συχνά συμπληρώνε-
ται ἀπό τήν ἐκζήτηση τοῦ «φιλοδωρή-
ματος» γιά τόν «κόπο» καί ὁπωσδήποτε 
ἀπό εὐχολόγια πρός τό σπίτι καί τούς 
ἀκροατές κατοίκους του. «Σ᾽ αὐτό τό 
σπίτι πού ἤρθαμε πέτρα νά μή ραγίσει, 
καί ὁ νοικοκύρης τοῦ σπιτιοῦ χρόνια 
πολλά νά ζήσει». Ἡ ἀφθονία τῶν εὐχῶν 
ἀποτελεῖ μία περιχαράκωση γιά ὅτι ὁ 
ἄνθρωπος φοβᾶται καί ποθεῖ. «Καλά 
Χριστούγεννα» εὐχή μέ τήν σκέψη στήν 
ὑγεία καί σέ μία εὐτυχισμένη συγκέ-
ντρωση τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας στόν 
σπιτικό γιορτασμό. Τό «χρόνια πολλά» 
ἤ «εἰς ἔτη πολλά» (τοῦ παρελθόντος) 
ἀφορᾶ τήν ποθητή μακροζωΐα. Τό Πρω-
τοχρονιάτικο «καλή χρονιά - καί τοῦ 

«κάλαντα» μπορεῖ κάποιος νά μάθει νά 
τά «λέει» καί εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι 
αὐτό τό ἐθιμοτυπικό παραμένει ἀμε-
τάβλητο καί ἀναλλοίωτο καί σήμερα, 
παρά τήν διαφοροποίηση μουσικῶν, 
κοινωνικῶν, ἀξιακῶν καί καθημερινῶν 
δεδομένων.

Τά κάλαντα, ὁπωσδήποτε, παρουσιά-
ζουν τό θεολογικό περιεχόμενο τῆς κάθε 
Ἑορτῆς, μέ τρόπο ἁπλοϊκό καί συνάμα 
αὐθεντικό. Ὁ καλαντιστής τῶν Χρι-
στουγέννων, μετά τήν σχετική ἄδεια, 
καί ἀφοῦ καλημερίσει ἤ καλησπερίσει 
τούς ἀκροατές του, κολακευτικά ὡς 
«ἄρχοντες» καλεῖται «Χριστοῦ τήν Θεία 
Γέννησιν νά πεῖ στό ἀρχοντικό τους», 
καθώς «Χριστός γεννᾶται σήμερον ἐν 
Βηθλεέμ τῇ πόλει». Στήν ἐκτεταμένη 
μορφή προχωρᾶ: «ἐκ τῆς Περσίας ἔρ-
χονται τρεῖς Μάγοι μέ τά δῶρα, ἄστρο 
λαμπρό τούς ὁδηγεῖ... καί ἔφτασαν στήν 
Ἱερουσαλήμ...» κ.λπ. Πέρα βέβαια ἀπό 
τόν συγκεκριμένο καί γενικευμένο καί 
τυποποιημένο σημερινό καλαντισμό, 
συναντᾶται μία ποικιλόμορφη διαφο-
ροποίηση σέ τοπικά κάλαντα (Ἠπεί-
ρου, Μωραΐτικα, Ποντιακά, Ἰκαριώτικα 
κ.λπ.). Ὁ μουσικός καί ὁ στιχουργικός 
τρόπος μπορεῖ νά ἐμφανίζεται διαφο-
ροποιημένος κατά περιοχή, ὁ σκοπός 
ὅμως παραμένει ἀναλλοίωτος, καί τό 
περιεχόμενο ἄν καί ἐλαφρῶς παραλ-
λαγμένο, πάντα πρός τήν ἴδια σταθερή 
γιορταστική κατεύθυνση.

Ἀλλοῦ ἀναγγέλονται «Χριστούγεν-
να-Πρωτούγεννα πρώτη γιορτή τοῦ χρό-
νου» καί καλοῦνται οἱ ἀκροατές νά 
βγοῦν καί νά μάθουν «πώς ὁ Χριστός 
γεννᾶται καί ἀνατρέφεται μέ μέλι καί μέ 
γάλα».
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κῶν καλάντων τῶν διαφόρων περιοχῶν 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Μιλᾶμε λοιπόν γιά μία «παρακμή τῶν 
καλάντων»; Ἐλπίζουμε πώς ὄχι! Διότι 
ἄν ἔφτανε μιά μέρα, παραμονή Χρι-
στουγέννων ἤ Πρωτοχρονιᾶς πού κα-
νείς δέν θά ἔλεγε κάλαντα, πού οὔτε ἕνα 
παιδί δέν θά πήγαινε σέ κανένα σπίτι νά 
τά πεῖ αὐτό θά ἦταν κάτι ἐκφοβιστικό, 
θά σήμαινε ὅτι κάτι «δέν πάει καλά». 
Ἡ ὑπαρξιακή μας ἀλλοτρίωση θά εἶχε 
θριαμβεύσει καθώς ἡ ἀποσύνδεσή μας 
ἀπό τό παραδοσιακό μας παρελθόν θά 
εἶχε ἐπιτευχθεῖ σέ ἀπόλυτο βαθμό.

Γι᾽ αὐτό: Στηρίζουμε τά κάλαντα! Ἐν- 
θαρρύνουμε καί προτρέπουμε τά παιδιά 
μας νά τά τραγουδοῦν!

Ποτέ δέν ἀρνούμαστε τήν ὑμνωδία 
τους! Καί πάντοτε τούς «καλοκαρδί-
ζουμε» μέ καλή διάθεση, ἀναλόγως τῶν 
δυνατοτήτων μας!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! - ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ! - 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!

χρόνου» ἀναφέρεται στήν ἐξασφάλιση 
τουλάχιστον ἑνός χρόνου χαρᾶς, εὐτυ-
χίας, μακροημέρευσης καί ἀφθονίας 
ἀγαθῶν.

Πόσο ξένο στήν παράδοσή μας εἶναι 
τό ξερό: «Καλές Γιορτές» πού σταδιακά 
γενικεύεται στίς μέρες μας! Σημασιολο-
γικά ἀδιάφορο, θρησκευτικά ἀποχρω-
ματισμένο, σαφῶς ἀντιπαραδοσιακό, γι᾽ 
αὐτό, πνευματικά, ἀπαράδεκτο.

Ἡ καλαντική διαδικασία στήν ἐποχή 
μας διέρχεται κρίση, ὅπως καί ἄλλα 
παραδοσιακά ἔθιμα τοῦ λαοῦ μας. Οἱ 
καλαντιστές μειώνονται αἰσθητά, τά 
ἴδια τά κάλαντα τυποποιοῦνται ἤ ἐκτε-
λοῦνται πιό «μηχανικά», περικεκομμέ-
να ἤ βιαστικά, χωρίς συναίσθηση τοῦ 
περιεχομένου καί τῆς ἱστορικῆς βα-
ρύτητας πού διαθέτουν. Ἡ βίαιη δια- 
κοπή μέ τό φιλοδώρημα, ἤ ἡ ἄρνηση μέ 
τό «μᾶς τά εἶπαν ἄλλοι» θά πρέπει νά 
μᾶς προβληματίζουν σοβαρά, ὅπως καί 
ὁ ἐκτοπισμός τοῦ τεράστιου πλούτου 
τῆς ποικιλίας τῶν διαφορετικῶν τοπι-

Ξημερώματα Κυριακῆς 7 Δεκεμβρίου, γύρω στίς 7 τό πρωί, ὥρα Ἑλλάδος, ἐκοι-
μήθη ἐν Κυρίῳ ὁ γέροντας Ἐφραίμ στήν Ἀριζόνα. Ἕνας ἀπό τούς σπουδαιότερους 
γέροντες τῆς ἐποχῆς μας, μέ ἁγιασμένο βίο καί σπάνια χαρίσματα, ὅπως αὐτό τῆς 
προόρασης. Ὁ λαοφιλής γέροντας ἀντιμετώπιζε πολύχρονη ἀσθένεια, πού ὅμως δέν 
στάθηκε ἱκανή νά τόν κάμψει ἕως τήν τελευταία στιγμή. Σύμφωνα μέ πληροφορίες, 
τό Σάββατο συμμετεῖχε στίς ἱερές ἀκολουθίες, ἐνῷ κοινώνησε τά ἄχραντα μυστή-
ρια, παρότι ὁ ἰατρός τοῦ εἶχε συστήσει ξεκούραση.

Περίπου στίς 9 τό βράδυ, ἐνῷ βρισκόταν στό κελί του μέ τούς μοναχούς πού τόν 
διακονοῦσαν, ἔγειρε στό πλάι καί παρέδωσε τό πνεῦμα του στόν Κύριο. Αὐτό πού 
ἐντυπωσίασε τούς μοναχούς ἦταν τό γαλήνιο πρόσωπό του μετά τήν κοίμηση.

Ὁ γέροντας, πάντως, εἶχε προετοιμάσει τά πνευματικοπαίδια του. Λέγεται ὅτι τίς 
τελευταῖες ἡμέρες τούς ἔλεγε ὅτι σύντομα θά ἐκδημήσει καί «ἔβλεπε» τό ἐγκόσμιο 
τέλος του. Ἄλλωστε, πολλές φορές μιλοῦσε γιά τόν θάνατο. 

Ἡ εἴδηση τῆς κοίμησής του προκάλεσε ἀπέραντη θλίψη σέ ὅλο τόν ὀρθόδοξο 
κόσμο. Γιά τήν ἐξόδιο ἀκολουθία του, πού ἔγινε τήν Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, κι-

Θρῆνος γιά τήν ἐκδημία τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ
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Ποιός ἦταν ὁ φωτισμένος γέροντας 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας

Ενας απο τούς τελευταίους φωτισμένους γέροντες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησί-
ας μᾶς ἦταν ὁ γέροντας Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνας. Μέ τή συνδρομή τῆς Θείας 
Χάριτος ἔχτισε 21 μοναστήρια καί στερέωσε τή δάδα τῆς Ὀρθοδοξίας σέ 
ΗΠΑ καί Καναδά, γιά νά διαλάμψει ἡ πνευματική ἀκτινοβολία της καί νά 
προστατεύσει τόν ἀπόδημο Ἑλληνισμό ἀπό τήν πανσπερμία τῶν αἱρέσεων, 
τόν ἐκπροτεσταντισμό καί τήν ἐκκοσμίκευση.

Μέ λόγο ἁπλό, ἀλλά βαθύ σέ πνευματικά νοήματα, νουθετοῦσε τούς ὀρθό-
δοξους χριστιανούς, ἀπόδημους Ἕλληνες καί ὄχι μόνο, οἱ ὁποῖοι ἔσπευδαν νά 
ἀκούσουν τίς διδαχές του στό μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στήν ἔρημο τῆς 
Ἀριζόνας, λίγη ὥρα ἀπό τήν πρωτεύουσά της, τό Φίνιξ καί κοντά στήν πόλη 
Φλόρενς. Ταπεινός καί σεμνός, ὅπως ἁρμόζει σέ μιά ὀρθόδοξη ψυχή πού ἐπικοι-
νωνεῖ μέ τόν Θεό καί τά θαύματά Του, δέν ἀποδέχτηκε ποτέ τή σημαντικότητα 
τοῦ ἔργου του. «Εἶμαι ἕνα κούφιο καρύδι. Δέν ἔκανα τίποτα» συνήθιζε νά λέει. 
Συχνά ἀποκάλυπτε μέ παρρησία καί ἀθωότητα στούς συνομιλητές του τά ὁρά-
ματά του:

«Κάποτε σέ ὅραμα εἶδα τόν ἑαυτό μου ντυμένο πολύ ὡραῖα. Μέ ἄμφια, ὅπως 
στίς γιορτές, καί ἤμουνα ψηλά σέ ἐξέδρα καί πιό κάτω ἤτανε κοπέλες, πού εἶχα 
ἐξομολογήσει καί φωνάζανε “Γέροντα... γέροντα. Θέλουμε καί ἐμεῖς νά ἔρθουμε 
αὐτοῦ”, ἀλλά δέν τούς ἐπιτρεπότανε. Αὐτό δείχνει τήν εὐθύνη μου καί τή χάρη 
τῆς ἱερωσύνης. Γι᾽ αὐτό, νά προσεύχεστε γιά μένα. Νά ἔχετε τάξη καί προσοχή. 
Νά ἀγωνίζεστε κάθε μέρα, ὅσο μπορεῖτε. Ὁ Χριστός μας ἀγαπάει τήν τάξη τῶν 
μοναχῶν, γιατί εἶναι οἱ στρατιῶτες Του».

νητοποιήθηκαν χιλιάδες πιστοί καί πνευματικά παιδιά του πού ἔψαχναν τρόπο νά 
μεταβοῦν στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἀντωνίου στήν Ἀριζόνα τῶν ΗΠΑ.

Τελευταία ἐπίσημη ἐμφάνιση τοῦ γέροντα ἦταν πρίν ἀπό λίγο καιρό, ὅταν τόν ἐπισκέ-
φθηκε γιά νά λάβει τήν εὐχή του ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος, ἀμέσως 
μετά τήν ἐνθρόνισή του.

Ὁ μακαριστός γέροντας ἵδρυσε 21 μοναστήρια σέ ΗΠΑ καί Καναδά. Τά μοναστή-
ρια αὐτά βρίσκονται στή Φλόριντα, στό Τέξας, στό Σικάγο, στή Νότια Καρολίνα, στή 
Νέα Ὑόρκη, στήν Οὐάσινγκτον, στήν Πενσιλβάνια, στήν Καλιφόρνια, στό Ἰλινόις, στό 
Μίσιγκαν, στό Μόντρεαλ καί τό Τορόντο. Τό ἔργο πού ἄφησε πίσω του εἶναι τεράστιο. 
Πῆγε στίς ΗΠΑ ὡς ἕνας ἄγνωστος, ταπεινός καί φτωχός καλόγερος καί κατάφερε νά δη-
μιουργήσει ἕνα πνευματικό θαῦμα! Ὁ γέροντας Ἐφραίμ προτοῦ μεταβεῖ στίς ΗΠΑ καί 
ὅσο βρισκόταν στό Ἅγιον Ὄρος εἶχε πνευματική σύνδεση μέ ἄλλες μεγάλες πνευματικές 
μορφές τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας.
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Πνευματικός ἀγῶνας

Ὅλη ἡ ζωή του ἦταν ἕνας διαρκής πνευματικός ἀγῶνας καί ἡ διαθήκη πού 
ἀφήνει στούς πιστούς ξεκάθαρη: «Νά γνωρίσετε τό Ἅγιο Πνεῦμα. Νά τό ἐρ-
γαστεῖτε καί νά τό χτίσετε μέσα σας, τηρώντας τίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου καί 
ἔχοντας εἰρήνη στήν ψυχή σας. Νά ἔχετε ἀγάπη, ὁμόνοια καί νά φωνάζετε τό 
ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας. Οἱ ἄγγελοι νά σᾶς συντροφεύουν». 

Ὁ γέροντας Ἐφραίμ γεννήθηκε στίς 24 Ἰουνίου 1928 στόν Βόλο. Τό κοσμικό 
ὄνομά του ἦταν Ἰωάννης Μωραΐτης. Πέρασε φτωχικά παιδικά χρόνια καί νωρίς 
βγῆκε στό μεροκάματο στό πλευρό τοῦ πατέρα του. Ἀνατράφηκε, ὅμως, μέ τά 
νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἔχοντας τήν εὐσεβῆ μητέρα του, ἡ ὁποία ἀργότερα 
μόνασε μέ τό ὄνομα Θεοφανώ, ὡς καθοδηγήτρια στά βήματά του, ἡ ὁποία ἐν-
στάλαξε στήν ψυχή του τήν ἀγάπη γιά τόν Κύριο.

Μεγαλώνοντας σ᾽ ἕνα χριστιανικό περιβάλλον μέ ἀγάπη καί εὐσέβεια, ὁ γέ-
ροντας ἀπό νωρίς πόθησε νά γίνει μοναχός. Ἀπό τά δεκατέσσερά του πῆρε τήν 
ἀπόφαση νά ἐνδυθεῖ τό σχῆμα τοῦ μοναχοῦ, ἀλλά περίμενε νά γίνει δεκαεννέα 
γιά νά πάρει τήν εὐλογία ἀπό τόν πνευματικό του καί νά πάει στό Ἅγιον Ὄρος.

Τό ἡμερολόγιο ἔγραφε 26 Σεπτεμβρίου 1947. Ἕνα καραβάκι τόν ἔφερε ἀργά 
ἀργά ἕνα πρωινό στό Ἁγιώνυμο Ὄρος. Ὁ Ἰωάννης αἰσθάνθηκε σάν νά περνᾶ 
ἀπό τήν ὄχθη τοῦ πρόσκαιρου στήν ἀντίπερα ὄχθη τῆς αἰωνιότητας. Στή σκάλα 
τῆς Ἁγίας Ἄννας τόν περίμενε ὁ σεβάσμιος καί μειλίχιος γέροντας Ἀρσένιος, 
πού τόν ρώτησε: «Δέν εἶσαι ἐσύ ὁ Γιαννάκης ἀπό τόν Βόλο;». Ἀπόρησε ὁ νεα-
ρός πού ἤξερε τό ὄνομά του. Ὁ γέροντας τοῦ ἔλυσε τήν ἀπορία: «Ἄ, ὁ γέροντας 
Ἰωσήφ τό πληροφορήθηκε ἀπό τόν Τίμιο Πρόδρομο. Τοῦ ἐμφανίστηκε ἀπόψε ἡ 
Παναγία καί τοῦ εἶπε: “Σοῦ φέρνω ἕνα προβατάκι, βάλε το στή μάνδρα σου”».

Ὁ νεαρός Ἰωάννης αἰσθάνθηκε εὐγνωμοσύνη γιά τόν προστάτη του Τίμιο 
Πρόδρομο, τήν ἡμέρα γέννησης τοῦ ὁποίου εἶχε γεννηθεῖ καί ὁ ἴδιος. Τό ἴδιο 
βράδυ, στό ἐκκλησάκι τοῦ Τιμίου Προδρόμου, πού εἶναι λαξευμένο μέσα στή 
σπηλιά, ἔβαλε τή μετάνοια τῆς ὑποταγῆς του. «Ἐκεῖ μέσα εἰς τό παραμικρό 
ἐκεῖνο φῶς γνώρισε ἡ ψυχή μου μέ τόν δικό της τρόπο τή φωτεινή φυσιογνωμία 
τοῦ ἅγιου γέροντά μου» θυμᾶται ὁ γέρων Ἐφραίμ. 

Ἡ κουρά του ἔγινε τό 1948, ἐννέα μῆνες ἀργότερα, ὅποτε καί ἔλαβε τό ὄνο-
μα Ἐφραίμ. Ἀπό ὑπακοή στόν γέροντά του, ὁ μοναχός Ἐφραίμ χειροτονήθηκε 
διάκονος καί στή συνέχεια ἱερέας.

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» 09.12.2019
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1. Θεολόγος καί Πατέρας
Κατά τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση, θεο-

λόγος εἶναι ἐκεῖνος πού γνώρισε ἐμπει-
ρικά τόν Θεό, καί στήν συνέχεια ὁμιλεῖ 
γι᾽ Αὐτόν. Στήν κατηγορία αὐτή ἀνή-
κουν οἱ Προφῆτες, οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅλοι οἱ Θεόπτες, 
πού λέγονται θεούμενοι. Κατά τόν ἅγιο 
Γρηγόριο τόν Θεολόγο, θεολόγοι εἶναι 
ὅσοι ἔδωσαν ἐξετάσεις καί πέρασαν 
στήν θεωρία - θέα τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ προ-
ηγουμένως καθαρίσθηκαν στήν ψυχή 
καί τήν καρδία, ἤ τό μετριώτατον ὅσοι 
καθαίρονται. Οἱ ἄλλοι, πού γνωρίζουν 
τόν Θεό ἀπό τήν φαντασία τους καί τούς 
στοχασμούς τους, εἶναι «αὐτοχειροτό-
νητοι θεολόγοι».

Ἐπίσης, Πατέρας, κατά τόν Ἀπό-
στολο Παῦλο, εἶναι ἐκεῖνος πού γεννᾶ 
πνευματικά παιδιά. Ὁ ἴδιος εἶπε στούς 
Κορινθίους: «Ἐάν γάρ μυρίους παιδα-
γωγούς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾽ οὐ πολ-
λούς πατέρας· ἐν γάρ Χριστῷ Ἰησοῦ διά 
τοῦ εὐαγγελίου ἐγώ ὑμᾶς ἐγέννησα» (Α´ 
Κορ. δ´ 15).

Ἡ θεολογία συνδέεται στενά μέ τήν 
πνευματική πατρότητα, καί δέν νοεῖται 
τό ἕνα ἀνεξάρτητο ἀπό τό ἄλλο. Ὅποιος 
εἶναι θεολόγος, μέ τήν πατερική ἔννοια 
τοῦ ὅρου πού ἤδη προσδιορίσθηκε, γί-
νεται πόλος ἕλξεως πολλῶν ἀνθρώπων, 
οἱ ὁποῖοι ἀναγεννῶνται ἀπό τόν θεο-
λογικό του λόγο καί ἔτσι αὐτός γίνεται 
πνευματικός τους πατέρας.

Ὁ ἅγιος Σωφρόνιος ὑπάγεται σέ αὐτή 
τήν κατηγορία τῶν ἀνθρώπων. Ὅπως 

Ὁ ἅγιος Σωφρόνιος ὅπως τόν γνώρισα

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου 
κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ

Ο αγιος Σωφρόνιος εἶναι ἀπό τούς 
ἀνθρώπους ἐκείνους γιά τούς ὁποί-

ους μπορεῖ κανείς νά ὁμιλῆ γιά πολλά 
χρόνια. Ἀπό τότε πού εἶχα τήν μεγάλη 
εὐλογία ἀπό τόν Θεό νά τόν γνωρίσω, 
ὁμιλοῦσα καί ἔγραφα γι᾽ αὐτόν, καί 
διάφορα κείμενά μου δημοσιεύθηκαν 
σέ βιβλία μου. Μέ ἐπηρέασε πολύ στήν 
θεολογική καί ἱερατική μου ζωή. Ἀλλά 
πέρα ἀπό τά κατά καιρούς ἄρθρα ἔγρα-
ψα ἕνα βιβλίο μέ τίτλο «Οἶδα ἄνθρωπον 
ἐν Χριστῷ» στό ὁποῖο προσπάθησα 
νά περιγράψω τήν προσωπικότητά του 
καί τόν προφορικό του λόγο. Ὅμως, ἡ 
μορφή του εἶναι ἀνεξάντλητη καί δέν 
μπορῶ νά ἰσχυρισθῶ ὅτι παρουσίασα 
στήν ὁλότητά τόν ἅγιο Σωφρόνιο, τήν 
θεολογία καί τήν ζωή του μέ κάποια 
κείμενα πού ἔγραψα ἕως τώρα.

Ὁ ἅγιος Σωφρόνιος ὁμιλοῦσε συνε-
χῶς γιά τό πρόσωπο - ὑπόσταση τοῦ 
Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου καί ὅλη ἡ θεο-
λογία του ὑφαινόταν γύρω ἀπό αὐτό τό 
σπουδαῖο θέμα. Καί αὐτό συνδέεται μέ 
τό γεγονός ὅτι ὁ ἴδιος, ὕστερα ἀπό μιά 
ἀναζήτηση τοῦ ἀπροσώπου Θεοῦ στήν 
ἰνδουϊστική φιλοσοφία, συνάντησε τόν 
Θεό στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, μέσα στό 
ἄκτιστο Φῶς, εἶδε ὅτι ὁ Θεός εἶναι πρό-
σωπο καί ἔτσι τό θέμα αὐτό κατέχει κεν- 
τρικό ρόλο στήν θεολογία του.

Στήν παροῦσα συνάντηση θά προ-
σπαθήσω νά παρουσιάσω μερικά χαρα-
κτηριστικά γνωρίσματα τῆς ζωῆς του, 
ἡ ὁποία εἶχε μεταμορφωθῆ ἀπό τήν 
εὐπρεπεστάτη ἀλλοίωση τοῦ Θεοῦ.
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τος καί τῆς φύσεως, μέσα στήν νέκρωση 
τῶν αἰσθήσεων καί τῶν παθῶν. Ἔρημος 
στό Ἅγιον Ὄρος εἶναι ὁ χῶρος ἐκεῖνος 
πού βρίσκεται στό ἄκρο τῆς Χερσονή- 
σου τοῦ Ἄθω, κυρίως τά Καρούλια, 
τά Κατουνάκια καί ἡ περιοχή γύρω 
ἀπό τόν Ἄθωνα. Στήν ἔρημο ζοῦν οἱ 
μοναχοί πού χαρακτηρίζονται ἐρημίτες 
καί προσεύχονται στόν Θεό μέσα στό 
ἀδιάλειπτο πνεῦμα τῆς μετάνοιας, τοῦ 
κλάματος καί τῆς ἀναζητήσεώς Του.

Κοινωνία εἶναι ὁ χῶρος στόν ὁποῖο 
ζοῦν πολλοί ἄνθρωποι καί ἀσκοῦνται 
μέ ἄλλο τρόπο στήν προσωπική καί 
πνευματική τους ζωή, ἀσκοῦν καί καλ-
λιεργοῦν τήν ἀγάπη καί τήν φιλαδελφία. 
Κοινωνία εἶναι καί τό κοινόβιο Μονα-
στήρι, ὅπου ζοῦν πολλοί μοναχοί καί 
ἀγωνίζονται πνευματικά στόν δύσκολο 
ἀγώνα τῆς τηρήσεως τῶν εὐαγγελικῶν 
ἐντολῶν γιά τήν κατά Χάρη θέωσή τους.

Ἡ ἔρημος καί ἡ κοινωνία δέν εἶναι 
δύο ἀντίθετες καταστάσεις, ἀφοῦ ἡ μία 
προϋποθέτει τήν ἄλλη. Συνήθως ὁ ἄν-
θρωπος, ἀλλά καί ὁ μοναχός, ξεκινᾶ ἀπό 
τήν κοινωνία, εἶναι κοινωνικό ὄν καί 
στήν συνέχεια μπορεῖ νά ἀναχθῆ στήν 
ἔρημο. Στήν ζωή τοῦ Χριστοῦ βλέπουμε 
ὅτι συνδυάζεται ἡ ἔρημος μέ τήν κοινω-
νία. Ὁ Χριστός ἐργαζόταν μέ τούς ἀν-
θρώπους, τούς δίδασκε, τούς εὐεργετοῦ-
σε ποικιλοτρόπως, ἀλλά πολλές φορές 
ἐπιδίωκε νά ζῆ καί στήν ἔρημο, ἀνέβαι-
νε στό ὄρος γιά νά προσευχηθῆ. Αὐτό τό 
ἔκανε ὄχι γιατί τό εἶχε ἀνάγκη, ἀλλά γιά 
νά μᾶς διδάξη ὅτι καί ἐμεῖς πρέπει νά 
ἀνατρέχουμε πολλές φορές στήν ἔρημο 
γιά νά ἀποκτοῦμε ὀρθό προσανατολι-
σμό στήν ζωή μας, νά καθαρίζουμε τό 
παθητικό τῆς ψυχῆς, νά προσευχόμαστε 
ὁλοκληρωτικά στόν Θεό.

φαίνεται στά κείμενά του, εἶδε πολλές 
φορές στήν ζωή του τό ἄκτιστο Φῶς, 
πού εἶναι ἡ ἐνέργεια τῆς Θεότητος τοῦ 
Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀλλοιώθηκε ὁλοκλη-
ρωτικά ἀπό τήν ἄκτιστη θεία ἐνέργεια 
καί ἔγινε πραγματικός θεολόγος μέσα 
στήν Ἐκκλησία. Γνώρισε τίς ἀλήθειες 
τῆς πίστεώς μας ὄχι ἁπλῶς ἀπό τήν με-
λέτη θεολογικῶν βιβλίων, οὔτε ἀπό τίς 
μελέτες πατερικῶν ἔργων, ἀλλά ἀπό τήν 
ἴδια τήν ἐμπειρία του.

Ἔτσι, ὁ λόγος του ἦταν ἀναγεννητι-
κός. Χιλιάδες ἄνθρωποι λάμβαναν ἕναν 
λόγο του καί τρέφονταν πνευματικά 
σέ ὅλη τους τήν ζωή καί αὐτός ὁ λό-
γος τούς ἀναγεννοῦσε στήν χριστιανική 
ζωή. Τό σπουδαῖο εἶναι ὅτι τόν λόγο 
του τόν δέχονταν καί ἄνθρωποι πού δέν 
ἦταν μόνον μοναχοί, οὔτε ἀκόμη καί 
Ὀρθόδοξοι, ὅμως ὅλοι αὐτοί ἀγάπησαν 
τήν Ὀρθοδοξία, ἔγιναν τίμια μέλη της. 
Κάθε φορά πού συναντοῦσε κανείς τόν 
ἅγιο Σωφρόνιο ἄκουγε ἕναν θεολογικό 
του λόγο καί ἄνοιγε ὁλόκληρη ἡ ὕπαρ-
ξή του. Ὁ θεολογικός του λόγος ἦταν 
στήν πραγματικότητα θαυματουργικός 
καί συνδύαζε στενά τήν θεολογία μέ τήν 
πνευματική πατρότητα.

2. Ἐρημίτης καί κοινωνικός

Ἔρημος εἶναι ἕνας ἄγονος τόπος 
στόν ὁποῖο δέν ὑπάρχει ζωή, δέν ἀνα-
πτύσσεται κοινωνία μέ τούς ἀνθρώπους, 
δέν ὑπάρχουν τά βασικά στοιχεῖα τῆς 
ζωῆς, ὅπως τό νερό, τό φαγητό. Ἔρημος 
στήν μοναχική ζωή εἶναι ἕνας τόπος 
ἀπομακρυσμένος ἀπό τούς ἀνθρώπους, 
ἀκόμη καί ἀπό τούς ἄλλους μοναχούς, 
ὅπου ὁ ἀσκητής ἀσκεῖται στήν κατά 
Χριστόν πολιτεία, δηλαδή ἀναζητᾶ τόν 
Θεό μέσα ἀπό τήν ξηρασία τοῦ σώμα-
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λία κατ᾽ ἀρχάς καί στήν Ἀγγλία, στήν 
συνέχεια.

Μέσα στό Μοναστήρι του ζοῦσε καί 
ὡς ἐρημίτης καί ὡς κοινωνικός. Ἀπο-
συρόταν ὁλόκληρες ὧρες καί ἡμέρες 
στό εὐλογημένο σπιτάκι του, καί, ὅταν 
κυκλοφοροῦσε μεταξύ τῶν μοναχῶν 
καί τῶν προσκυνητῶν, μετέφερε καί 
ἀνέδυε αὐτόν τόν ἀέρα τῆς ἐρήμου. 
Κάθε λόγος του ἦταν ἀπόρροια τῆς προ-
σευχῆς καί ἐλευθερωτικός, ἦταν ξηροί 
καί εὔχυμοι, εὐλογημένοι καρποί τῆς 
ἐρήμου. Οἱ προσκυνητές τόν ἔβλεπαν 
νά συμπεριφέρεται φυσιολογικά μαζί 
τους, πολύ ἁπλά, δέχονταν τήν ἀγάπη 
του, ἐξομολογοῦνταν τά ἁμαρτήματά 
τους, συνομιλοῦσαν μαζί του, καί ἀνέ-
πνεαν τό ἀεράκι τῆς ἐρήμου, ἄκουγαν 
μιά φωνή μέσα ἀπό τά Καρούλια τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους. Καί αὐτό συνέβαινε, για-
τί ὁ ἅγιος Σωφρόνιος ἦταν ἀπελεύθερος 
Κυρίου.

Δημοσίευση ἀποσπάσματος 
ἀπό τό νέο βιβλίο μέ τίτλο 

«Ὁ ἅγιος Σωφρόνιος, ὁ ἁγιορείτης 
καί ἡσυχαστής». 

Πηγή: Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση

Ὁ ἅγιος Σωφρόνιος ἕνωνε στήν ζωή 
του πολύ στενά τήν ἔρημο μέ τήν κοινω-
νία. Αὐτό γινόταν μέ δύο τρόπους:

Ὁ ἕνας, ἐπειδή ἔζησε καί στό κοινό-
βιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παντε-
λεήμονος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καί στήν 
συνέχεια στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, 
στά Καρούλια καί τό σπήλαιο τῆς Ἁγίας 
Τριάδος, πλησίον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ 
Ἁγίου Παύλου. Στήν Ἱερά Μονή ζοῦσε 
ὡς ἐρημίτης, γιατί εἶχε ἔντονη προσευ-
χή, ἀκόρεστο κλάμα, καί ἐμπειρία τοῦ 
ἀκτίστου Φωτός. Καί στήν ἔρημο αὔξη-
σε αὐτήν τήν μετάνοια καί τό πένθος, εἶ-
χε ἀκόρεστη προσευχή καί μεγάλες ἐμ- 
πειρίες τοῦ Θεοῦ. Ὅμως, ἐκεῖ στήν 
ἔρημο, κατά τήν διάρκεια τοῦ Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου, προσευχόταν γιά 
τό δράμα τῶν ἀνθρώπων πού σκοτώνο-
νταν στά πεδία τῶν μαχῶν καί ὑπέφεραν 
ποικιλοτρόπως, δηλαδή ζοῦσε τήν ἀγω-
νία τοῦ Χριστοῦ στήν Γεθσημανῆ, τήν 
παγκόσμια ἀγωνία τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ ἄλλος τρόπος εἶναι ὅτι ὁ ἅγιος Σω-
φρόνιος, ἀφοῦ ἔζησε σέ ὅλο τό βάθος 
της τήν ἔρημο, στήν συνέχεια τήν μετέ-
φερε διαρκῶς ὅπου πήγαινε, στήν Γαλ- 
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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

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β´
 Ἀρ. Πρωτ./Ν/ΕΞ. 8262/2019 Ἐν Ἀθήναις τῇ 17ῃ Δεκεμβρίου 2019

Σεβασμιώτατον 
Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης 
κ. Ἄνθ ιμον 
Βογατσικοῦ 7 
54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
Ἔλαβον τάς ἑορτίους εὐχάς σας καί σᾶς εὐχαριστῶ θερμά.
Εὔχομαι δαψιλῆ τήν εὐλογία τοῦ Γεννηθέντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πρός 

εὐόδωσιν τῆς ἀρχιερατικῆς σας διακονίας.
Εὐλογημένος καί πνευματικά καρποφόρος ὁ νέος ἐνιαυτός.

Μετ᾽ ἀδελφικῶν εὐχῶν, 
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 

† Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος Β´



Ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος καί τμῆμα κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
στό Ὑπουργεῖο Μακεδονίας Θράκης 

προσκεκλημένοι τοῦ Ὑφυπουργοῦ κ. Θ. Καράογλου.

Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Χαριλάου 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ. Δαβίδ.



Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἰωάννου 
τοῦ Χρυσοστόμου Θεσσαλονίκης ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου.

«Φῶς ἱλαρόν ἁγίας δόξης» στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου Ντεπώ Θεσσαλονίκης.



«Κύριε, Κύριε, ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καί ἴδε καί ἐπίσκεψαι 
τήν ἄμπελον ταύτην καί κατάρτισαι αὐτήν, ἥν ἐφύτευσεν ἡ δεξιά Σου».

Δοξολογία τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος ἐπί τῇ ἑορτῇ 
τοῦ ἁγίου Προφήτου Δανιήλ καί τῶν ἁγίων Τριῶν Παίδων.



Ἀπό τήν Ἐπίσκεψη τοῦ Ἀντιπλοιάρχου κ. Σωτηρίου Χαραλαμπόπουλου, 
Κυβερνήτου τοῦ πλοίου «ΒΕΛΛΟΣ» στήν Ἱ.Μ. Θεσσαλονίκης.

Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 
στόν Ἱ.Ν. Παναγίας τῆς Δεξιᾶς Θεσσαλονίκης.



Στιγμιότυπο ἀπό τόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου 
τοῦ Παλαμᾶ στόν ὁμώνυμο Μητροπολιτικό Ναό τῆς Θεσσαλονίκης.

Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου 
τοῦ Παλαμᾶ στόν ὁμώνυμο ἱερό Μητροπολιτικό Ναό ἱερουργοῦντος 

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στεφάνου.



Στιγμιότυπο ἀπό τήν ἀκολουθία τοῦ καθαγιασμοῦ τοῦ Μύρου τοῦ Ἁγ. Δημητρίου.

Κατά τήν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας τῶν Χριστουγέννων 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Δημητρίου - Πολιούχου.



Ἡ εὐλογία τῶν ἄρτων κατά τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό 
στόν Βυζαντινό Ἱ.Ν. Ἁγ. Αἰκατερίνης Θεσσαλονίκης.

Δοξολογία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων κατά τήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων 
τῆς Θεοτόκου στόν Ἱ.Ν. Παναγίας τῆς Δεξιᾶς Θεσσαλονίκης.



Ὁ ἀξιότιμος κ. Κωνσταντῖνος Κούτρας, Διοικητής τοῦ Γ´ Σώματος Στρατοῦ 
κατά τήν Δοξολογία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

Στιγμιότυπο ἀπό τόν Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό τοῦ Ἁγ. Νικολάου 
στόν ὁμώνυμο ἱερό Ναό τῆς περιοχῆς Χαριλάου Θεσσαλονίκης.
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χῶν μέ τέλεση ἀρτοκλασίας ἐξαιτίας τῆς 
ἑορτῆς τῶν γραμμάτων καί τῆς Παιδεί-
ας, ἐνίοτε δέ καί σποραδικά κατά τήν 
διάρκεια τοῦ σχολικοῦ ἔτους.

Ἡ μαθητιώσα νεολαία ὅμως ἔρχεται 
σέ ἐπαφή μέ τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας 
καί τήν εὐρύτερη ὀρθόδοξη πνευματι-
κότητα καί σέ ἄλλες περιπτώσεις: Ἀντι-
προσωπεῖες μαθητῶν πλαισιώνουν Πα-
νηγύρεις Ἱερῶν Ναῶν καί συμμετέχουν 
στίς Λιτανεῖες. Διδάσκοντες μέ ζῆλο δι-
οργανώνουν συχνά, καί κατά τμήματα, 
ἐπισκέψεις σέ Ναούς γιά γνωριμία τῶν 
μαθητῶν τους, τόσο μέ τόν λατρευτικό 
χῶρο καθεαυτόν, ὅσο καί μέ τήν ἐνορια-
κή ζωή. Ἰδιαίτερα αὐτό παρατηρεῖται σέ 
Ἱερούς Ναούς - Μνημεῖα πού ἀφθονοῦν 
στήν Ἱ. Μ. Θεσσαλονίκης. Ἀξιοσημεί-
ωτη ἐπίσης εἶναι ἡ αὐθόρμητη πρωτο-
βουλία τῶν μαθητῶν καί ἡ συγκινητική 
ἀνταπόκρισή τους στήν στήριξη τοῦ 
Φιλανθρωπικοῦ Ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, 
μέσῳ συλλογῆς τροφίμων γιά τά ἐνορι-
ακά συσσίτια, πού πολύ συχνά διοργα-
νώνονται πρίν ἀπό τίς μεγάλες Ἑορτές 
σέ πολλά σχολεῖα.

Θερμές εὐχαριστίες καί συγχαρητή-
ρια ὀφείλονται σέ Διευθυντές, διδακτικό 
προσωπικό, γονεῖς καί κηδεμόνες καί 
κυρίως στούς μαθητές καί τίς μαθή-
τριες, διότι χωρίς τήν συμβολή ὅλων ἡ 
ἐπαφή τῆς μαθητιώσης νεολαίας μέ τήν 
ζωή τῆς Ἐκκλησίας δέν θά ἦταν ἐφικτή.

Κάθε ἐπικοινωνία μᾶς χαροποιεῖ ἰδι-
αίτερα, ἀποτελεῖ πηγή αἰσιοδοξίας καί 
θεωροῦμε ὅτι διαθέτει μία δυναμική 
προοπτική γιά ἕνα εὐοίωνο μέλλον.

π. Ἰ.Ἀ.

Κατα τις παραμονές τῶν Χριστουγέν-
νων πραγματοποιήθηκε καί φέτος σ᾽ 

εὐχάριστο κλίμα, ὁ ἐκκλησιασμός ὅλων 
τῶν σχολείων πού λειτουργοῦν ἐντός 
τῶν ὁρίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. 
Παρατηρήθηκε μάλιστα ἰδιαίτερη προ-
σέλευση στήν Θεία Κοινωνία τῆς συ-
ντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν μαθητῶν, 
τόσο τῶν Δημοτικῶν Σχολείων, ὅσο καί 
τῶν ἐφήβων νέων τῶν Γυμνασίων καί 
τῶν Λυκείων.

Ὁ γενικευμένος σχολικός ἐκκλησι-
ασμός τῆς πρωτοβάθμιας καί δευτερο-
βάθμιας ἐκπαίδευσης ἀποτελεῖ παγιωμέ-
νη πρακτική στήν πατρίδα μας. Μπορεῖ 
στίς ἡμέρες μας νά μήν συναντᾶται 
στούς σχολικούς ἐκκλησιασμούς ἡ συ-
στηματικότητα καί ἡ πυκνότητα τοῦ πα-
ρελθόντος, ἀλλά ἔτσι ἀποφεύγεται καί 
μία αὐστηρή ὑποχρεωτικότητα πού συ-
χνά γεννᾶ ἀντιρρήσεις καί προκαλεῖ δυ-
σαρέσκεια. Ὁ σχολικός ἐκκλησιασμός 
ἀντιμετωπίζεται πλέον μέ περισσότερη 
σοβαρότητα, ἀποτελεῖ σχολικό γεγονός, 
προγραμματίζεται ἔγκαιρα, ἐπικρατεῖ 
περισσότερη τάξη καί ἡσυχία ἀπ᾽ ὅτι 
στό παρελθόν καί συνδέεται σχεδόν 
αὐτόματα μέ τήν συμμετοχή τῶν μαθη-
τῶν στήν Θεία Κοινωνία.

Στήν σύγχρονη πράξη, ἐκκλησια-
σμοί σχολείων πραγματοποιοῦνται πλήν 
τῶν Χριστουγέννων, κατά τήν Μεγά-
λη Τεσσαρακοστή ἐνόψει τῆς Μεγάλης 
Ἑβδομάδος μέ Προηγιασμένες Θεῖες 
Λειτουργίες, συχνά καί σέ Ἀκολουθίες 
Χαιρετισμῶν, ὁπωσδήποτε παραμονή ἤ 
ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρ-

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΙ 
ΠΗΓΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ
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Αὐτό ἦταν τό κυρίαρχο αἴσθημα στήν
Ἐνορία τῶν 40 Ἐκκλησιῶν τῆς Θεσ-

σαλονίκης τήν Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 
2019. Ἐπίκεντρο ὁ λαμπρός καί πάνσε-
πτος ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτό-
κου, μέ τήν εὐχαριστιακή ἀναδρομή στά 
ἐγκαίνιά του πρό τριάκοντα χρόνων καί 
τήν τέλεση εὐχαριστιακοῦ Μνημοσύνου 
ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς συντελε-
στῶν τῆς οἰκοδομῆς τοῦ ναοῦ. Ἡ πρό-
σκληση συμμετοχῆς μου στή χαρά τῆς 
εὐλογημένης αὐτῆς Ἐνορίας μέ ἔφερε 
καί πάλι στήν ἀγαπημένη μου Θεσσα-
λονίκη, ἡ ὁποία γνωρίζει νά ἀνταμείβει 
κόπους πλουσίως. Ὅπως, στήν περίπτω-
ση αὐτή, μέ τή Χοροστασία τοῦ Πανα-
γιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης 
κ.κ. Ἀνθίμου καί τούς μεστούς εὐαγγε-
λικῶν καί πατρικῶν μηνυμάτων λόγους 
ἐπαίνου, εὐχαριστίας πολλῆς καί δικαί-
ας, μέ τό συλλείτουργο τῶν ἱερέων, μέ 
τίς ἐξαίσιες μελωδίες τῶν ἱεροψαλτῶν 
καί μέ τήν ἔκδηλη πνευματική χαρμονή 
τοῦ πλήθους τῶν πιστῶν, ἐντός ἑνός 
ναοῦ, τό ἐντυπωσιακό μέγεθος, ἡ εὐρυ-
χωρία, ἡ εὐταξία, ἡ ἱεροπρέπεια καί ἐν 
γένει τό κάλλος τοῦ ὁποίου χορηγοῦν 
πλουσίως οὐράνια θαλπωρή.

Πολλά ἐξ αὐτῶν οἰκεῖα καί σέ μένα 
πρό πολλοῦ. Ἄλλωστε, κάθε κρητικός 
γνωρίζει πώς ἡ Κρήτη καί ἡ Μακεδο-
νία ἔχουν παμπάλαιους δεσμούς δια-
χρονικούς. Δεσμούς ἀγώνων καί αἵμα-
τος. Εἰδικότερα ἡ Θεσσαλονίκη ἔχει 
μέ τήν Κρήτη καί σύγχρονους δεσμούς 

ΕΝ ΠΙΣΤΕΙ ΜΝΗΜΗΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 
ΕΠΙΤΕΛΟΥΜΕΝ ΦΑΙΔΡΩΣ

Τοῦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ 
Δρ. Φιλοσοφίας καί Θεολογίας.

ἰσχυρούς. Σέ μένα π.χ. ἡ Θεσσαλονίκη 
χάρισε θεολογική κατάρτιση, διακονία 
τοῦ ἄμβωνα, ἀλλά καί τή σύζυγό μου, 
πρόσφατα δέ καί ἐξιδιασμένη ἐπιστημο-
νική τιμή! Δωρεές πολλές καί πολύτιμες 
χάρισε ἡ Θεσσαλονίκη καί συνεχίζει νά 
χαρίζει καί στό νεώτερο ἀδελφό μου 
Εὐτύχιο. Δωρεές πολύχρονες, διαπρο-
σωπικές, δημιουργικές. Τοῦ χάρισε κατ᾽ 
οἶκον ἐκκλησία εὐλογημένη. Ἀφοσιω-
μένη πρεσβυτέρα ἰσχυρῆς καρτερίας. 
Τέκνα δημιουργικά. Πολυφίλητα ἐγγό-
νια. Ἀμέτρητους φίλους!

Ἡ ἀσύγκριτα μεγάλη δωρεά ὅμως 
πού ἔλαβε ἀπό τή Θεσσαλονίκη καί τή 
διατηρεῖ ἀκμαία ὕστερα ἀπό ἱερατική 
διακονία μισοῦ καί πλέον αἰῶνα, εἶναι 
βέβαια ἡ σκέπη καί ἡ ἀγάπη τῆς τοπικῆς 
ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας διά τοῦ μυστη-
ρίου τῆς Ἱερωσύνης. Εἶναι οἱ στενοί 
πνευματικοί δεσμοί πού ἀναπτύχθηκαν 
μέ τά εὐσεβῆ μέλη τῆς Ἐνορίας τῶν 40 
Ἐκκλησιῶν. Δεσμοί σπάνιας συνεργα-
τικῆς ὁμόνοιας, δημιουργικότητας καί 
ἀμοιβαίας ἐμπιστοσύνης.

Δεσμοί, στούς ὁποίους ὀφείλεται τό 
μεγάλο τόλμημα τῆς ἀνέγερσης τοῦ πε-
ρίλαμπρου ἱεροῦ ναοῦ Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου. Κατά τήν ἱερή αὐτή στιγμή 
μνήμης καί εὐχαριστίας, ἐκφράζω τήν 
εὐγνωμοσύνη μου πρός τόν Ἅγιο Θεό 
καί τήν Παναγία Μητέρα μας, πού ἐπέ-
τρεψαν νά διευκολύνω τότε τή συμβολή 
διεκκλησιαστικῆς συνδρομῆς, ἡ ὁποία 
κάλυψε περίπου τό μισό τῆς ὅλης δαπά-
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νης γιά τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ, ἐπιτρέ-
ποντας ἔτσι τήν ἀποπεράτωσή του, χωρίς 
χρονοτριβή. Ἀκολούθησε ἔπειτα ἡ ἐξαί-
ρετη εἰκονογράφησή του, ἡ ὁποία χορη-
γεῖ ἀβίαστα τό αἴσθημα τῆς μεγαλοσύνης 
τοῦ Θεοῦ ἐν μέσῳ τῶν Ἁγίων Αὐτοῦ!

Τό ἑορταστικό πρόγραμμα τῆς μνή-
μης τῶν Ἐγκαινίων ὁλοκληρώθηκε 
λαμπρῶς τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας 
στήν εὐρύχωρη καί κατάμεστη ὑπόγεια 
αἴθουσα τοῦ ναοῦ. Ὁ ἐμπνευστής τῆς 
ἰδέας καί πρωτεργάτης στόν ἐπίμοχθο 
ἀγώνα γιά τήν ἀνέγερση, τή διακόσμη-
ση καί τήν εὐδόκιμη λειτουργία τοῦ 
ἱεροῦ ναοῦ Πρωτοπρεσβύτερος ἀδελ-
φός μου Εὐτύχιος, σέ ἀναλογικά βραχύ 
χρόνο κατάφερε νά ὑπομνήσει τό πῶς 
καί τό γιατί ἀποτολμήθηκε ἡ ἀνέγερση 
τοῦ ναοῦ, πῶς ἀντιμετωπίσθηκε πλῆθος 
ἐμποδίων, πῶς ἀπέφερε θετικά ἀποτε-
λέσματα ἡ νεανική ἀρχιτεκτονική φα-
ντασία καί τόλμη, πῶς ἐνεργοποιήθηκε 
ἡ πολύτιμη ἐθελοντική προσφορά, πῶς 
λειτούργησε, ἀποτελεσματικά σύσσωμη 
ἡ Ἐνορία. Μιά σύντομη προσθήκη ἀπό 
τόν γεραρό πολιτικό τῆς Θεσσαλονίκης 
Σωτήρη Κούβελα καί ἀπαραίτητη ἦταν 
καί χρήσιμη.

Καί ἦρθε ὕστερα ἡ ὥρα γιά τούς 
40εκκλησιῶτες καί τίς 40εκκλησιώτισ-
σες νά κλείσουν τίς τελετές μνήμης καί 
εὐχαριστίας μέ ἕνα ἀξιοθαύμαστο πα-

ραδοσιακό τους πρόγραμμα μουσικῆς, 
τραγουδιοῦ καί χοροῦ. Ὡς ἐμπνευστής 
καί συντονιστής ὁ πρωτοψάλτης τοῦ 
ναοῦ Πάρης Γκούνας ἐπιβεβαίωσε τό 
ἐξαίσιο μουσικό χάρισμά του καί τήν 
πλούσια μουσική του κατάρτιση καί 
εὐαισθησία. Καί ἔκλεισε τήν ὅλη παν-
δαισία, προσφέροντας στόν π. Εὐτύχιο, 
σέ ἄριστη ἐκτέλεση, ἕνα δύσκολο, πλήν 
πολυσήμαντο καί ἀγαπητό στήν Κρήτη 
ριζίτικο τραγούδι, πού πρό ἐτῶν τό εἶχα 
τραγουδήσει καί ἐγώ στόν Παναγιώτατο 
Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο 
στίς κορφές τῶν Λευκῶν Ὀρέων:

Σέ ψηλό βουνό, σέ ριζιμιό χαράκι,
κάθετ᾽ ἕν᾽ ἀϊτός, βρεμένος, χιονισμένος, 

ὁ καημένος,
καί παρακαλεῖ τόν ἥλιο ν᾽ ἀνατείλει:

Ἥλιε ἀνάτειλε, ἥλιε λάμψε καί δῶσε, 
γιά νά λιώσουνε χιόν᾽ ἀπού τά φτερά μου 
καί τά κρούσταλλα ἀπό τ᾽ ἀκράνυχά μου.

(κραυγή γιά λευτεριά 
τοῦ σκλαβωμένου λαοῦ μας!).

Εὔχομαι νά εἶναι καί στό μέλλον 
πλούσια καί διηνεκής ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ 
πρός τούς διαδόχους τοῦ πατρός Εὐτυ-
χίου στήν ἱερατική διακονία τοῦ ναοῦ 
αὐτοῦ καί στήν κατά Χριστόν διαποί-
μανση τῆς εὐλογημένης Ἐνορίας τῶν 40 
Ἐκκλησιῶν.
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«Ἀπού κατέχει καί μιλεῖ μέ γνώση καί μέ τρόπο, 
κάνει νά κλαῖν  ̓καί νά γελοῦν τά μάτια τῶν ἀνθρώπω»

Αὐτό πού βεβαιώνεται στόν Ἐρωτόκριτο, τό γνωρίζει καλά ὁ λαός τῆς Κρήτης. 
Καί ὁ καλύτερος τρόπος γιά νά τό ἐκφράσει, εἶναι ἡ Μαντινάδα καί τό Ριζίτικο 
Τραγούδι.

* * *
Μέ μαντινάδες καί σκοπούς σᾶς χαιρετῶ, τσῆ Κρήτης, 
κι᾽ εἶναι τ᾽ ἀστρί τσῆ Βηθλεέμ καλός ἀποσπερίτης.

Δέκα καί πέντ᾽ ἐνιαυτούς ἡ ΕΥΛΟΓΙΑ κλείνει, 
καί μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, πλούσια δῶρα δίνει.

Ἀκόμη μία προσφορά τοῦ Παναγιωτάτου 
μέ πλούσια καί πνευματική τροφή γιά τά παιδιά του.

Χρόνε παλιέ πού ξεψυχᾶς, πάρε στό μισεμό σου, 
ὅσους καημούς καί βάσανα ἔφερ᾽ ὁ ἐρχομός σου.

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, χίλιες εὐχές χαρίζω 
σέ ἀδερφούς καί ἀδερφές, πού τούς ὑπολογίζω.

Γεννήθηκες, Θεάνθρωπε, μέ ταπεινοφροσύνη, 
δῶσε, παρακαλοῦμε Σε, χαρά στή Ρωμιοσύνη.

Χριστέ μου πού γεννήθηκες φτωχός, ταπεινωμένος, 
στό ὄνομά Σου λευτεριά ἄς βρεῖ ὁ σκλαβωμένος.

Δεντρί Χριστουγεννιάτικο οὕλη ἡ γῆς ἄς γίνει, 
καί νά ᾽χει γιά στολίδια του ἀγάπη, ὑγειά, εἰρήνη.

Τ᾽ ὄνειρο τσῆ πρωτοχρονιᾶς εὔχομαι νά τό ζήσει, 
οὗλος ὁ κόσμος, κι᾽ ἡ χρονιά ὄμορφα νά κυλήσει.

Αὐτά τά λίγα σκέφτηκα νά σᾶς-ε καλαντήσω, 
κι ἄν θέλει ὁ Θιός, τήν πλερωμή τοῦ χρόνου θά ζητήσω!

Πρωτοπρεσβύτερος Εὐτύχιος Κ. Παπαδερός 
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 

40 Ἐκκλησιῶν Θεσσαλονίκης
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ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 18 Δεκεμβρίου 2019

Πρός 
τόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης 
κ. Ἄνθιμο 
Θεσσαλονίκη

«ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ»

Ἀξιότιμοι κύριοι,
Μέ τήν παροῦσα θέλουμε νά σᾶς ἐκφράσουμε τίς πιό θερμές καί εἰλικρινεῖς μας 

εὐχαριστίες γιά τό Τρισάγιο πού τελέστηκε στή μνήμη τῶν θυμάτων ἀπό τόν φονικό 
σεισμό στήν Ἀλβανία.

Ἡ παροῦσα ἐπιστολή ἀποτελεῖ ἐλάχιστη ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης πρός Ἐσᾶς γιά τήν 
συγκινητική ὑποδοχή πού μᾶς κάνατε ὅταν Σᾶς ἐκφράσαμε τήν ψυχική μας ἀνάγκη 
γιά νά ψάλλετε ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τούς συμπατριῶτες μας πού χάσανε τή ζωή 
τους μέ φρικτό τρόπο.

«Κανείς δέν μένει χωρίς πατρίδα ὅσο ὑπάρχει ἡ Θεσσαλονίκη» (Νικηφόρος Χοῦ-
μνος τόν 14ο αἰῶνα), ἡ μαγική ἔκφραση πού τά λέει ὅλα γιά τούς μετανάστες πού ἦρθαν 
ἀπό τήν Ἀλβανία καί ἔκτισαν τίς ζωές τους στήν Ἑλλάδα καί συγκεκριμένα στή Θεσσα-
λονίκη. Ἡ Ἑλληνοαλβανική Κοινότητα ζεῖ καί ἐργάζεται στήν Ἑλλάδα ἐδῶ καί τριάντα 
χρόνια. Κοντά στήν Ὀρθόδοξη Πίστη πολλοί ἀπό ἐμᾶς βρῆκαν τήν ψυχική γαλήνη 
σύμφωνα μέ τό Πιστεύω τους. Εἴμαστε εὐγνώμονες γιά ὅτι ἡ Ἑλλάδα, ὁ Ἑλληνικός 
Λαός καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία προσέφεραν στόν συνάνθρωπό μας. Πολλοί ἀπό ἐμᾶς 
βαφτίστηκαν μέ τή θέλησή τους στό ὄνομα τοῦ Ὀρθόδοξου Δόγματος, δημιούργησαν 
οἰκογένειες καί βαδίζουν στή ζωή μέ ἀγάπη καί πίστη στόν Θεό.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ, καλές γιορτές, εὐτυχισμένο καί δημιουργικό τό καινούριο 
ἔτος γιά ὅλο τόν κόσμο!

Τά σέβη μας!

ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Ἐκβαρβαρωμένος «πολιτισμός»
Τοῦ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Τι ονομαζουμε «φαῦλο κύκλο»; Τά λε- 
ξικά λένε: «Εἶναι ἡ κατάσταση πού 

δημιουργεῖται, ὅταν λύνοντας ἕνα πρό-
βλημα ὁδηγούμαστε στή δημιουργία 
ἄλλου προβλήματος, πού μέ τή σειρά 
του μᾶς ὁδηγεῖ πάλι στό ἀρχικό, δηλαδή 
σέ ἀδιέξοδο».

Παράδειγμα: Θέλουμε οἱ Ἑλληνώνυ-
μοι τόν «ἐξευρωπαϊσμό» μας, πού ση-
μαίνει τόν ἐκσυγχρονισμό μας –εἶναι ὁ 
καϋμός καί ἡ ξιπασιά πού συνθέτουν 
τή συλλογική μας μειονεξία. Πῶς ὅμως 
μιά κοινωνία, ἀπό τά πανάρχαια χρόνια 
εὐρωπαϊκή, ἀλλά μέ πολιτισμό στούς 
ἀντίποδες (κυριολεκτικά) τοῦ μεταγενέ-
στερου (μεταρωμαϊκοῦ) πολιτισμοῦ τῆς 
Δυτικῆς Εὐρώπης (μεσαιωνικοῦ καί νε-
ωτερικοῦ), μπορεῖ νά μεταλλαχθεῖ πολι-
τισμικά καί ἡ μεταλλαγή νά συνιστᾶ «ἐκ-
συγχρονισμό» –ὄχι στείρα ἀπομίμηση;

Ἡ λογική ὁρίζει ὅτι «ἐκσυγχρονι-
σμός» θά πεῖ: Νά προσλαμβάνεις και-
νούργιες λύσεις, γιά νά ἐξυπηρετηθοῦν 
πληρέστερα οἱ (παλαιές καί καινούρ-
γιες) ἀνάγκες σου. Φαῦλος κύκλος 
(παραλογισμός) δημιουργεῖται, ὅταν 
προσλαμβάνεις λύσεις ὄχι γιά νά ἀντα-
ποκριθοῦν στίς ἀνάγκες σου, ἀλλά μόνο 
ἐπειδή εἶναι καινούργιες ἤ ἐπειδή σοῦ 
γυάλισαν. Καί ἀρχίζει ἡ σισύφεια προ-
σπάθεια, νά ὑποτάξεις τίς ἀνάγκες σου 
στίς λύσεις, ὄχι τίς λύσεις στήν ἐξυπη-
ρέτηση τῶν ἀναγκῶν σου. Τότε προκύ-
πτουν σακατλίκια.

Νά εἰκονογραφήσουμε παραδειγματι-
κά τό σακατλίκι: Εἶναι ὁλοφάνερη στά 
ἀρχαιοελληνικά κείμενα, στήν τότε Τέ-

χνη καί στούς θεσμούς, ἡ πρωτεύουσα 
γιά τόν Ἕλληνα ἀνάγκη σχέσεων κοι-
νωνίας –νά πραγματώνει τή ζωή ὡς σχέ-
ση. Αὐτή ἡ καταγωγική ἀνάγκη γεννάει 
«τρόπο» βίου ἤ πολιτισμό: τήν «πόλιν» 
ἀρχικά καί τή «δημοκρατία»– μετά, τήν 
«κοινότητα», τό χωριό, τήν αὐτοδιαχει-
ριζόμενη συλλογικότητα. Ἡ ἴδια ἀνάγκη 
γεννάει καί τήν ἑλληνική ἐκδοχή τῆς 
ἀλήθειας ὡς μετεχόμενης-κοινωνούμε-
νης γνώσης. Τόσο στή θεωρία ὅσο καί 
στήν πράξη, ὁ Ἕλληνας ἦταν πάντοτε 
στούς ἀντίποδες τοῦ ἀτομοκεντρικοῦ 
ἠθικισμοῦ, κάθε πουριτανικῆς ἤ νοησι-
αρχικῆς ἐγωλαγνείας, ἀσυμβίβαστος μέ 
τό cogito καί τή θρησκευτική «ἀτομική 
σωτηρία». Ἀκόμα καί τό κλίμα στήν 
Ἑλλάδα, τό φῶς, ἡ μορφολογία τοῦ ἐδά-
φους εὐνόησαν πανάρχαιους ἐθισμούς: 
νά οἰκοδομοῦν οἱ Ἕλληνες κατοικίες 
ὑπηρετικές τῆς συνύπαρξης, ὄχι τῆς 
περιμαντρωμένης μοναξιᾶς.

Σήμερα, βλέπουμε ἀπό τό ἀεροπλάνο 
τήν ἄλλοτε ἔκπαγλη γῆ τῆς Ἀττικῆς, 
ὁριστικά καί ἀνεπανόρθωτα ἀφανισμέ-
νη – ἡ ἀναιδέστατη οἰκοδομική λέπρα 
βιάζει καί ἀτιμάζει τό ἀπαρομοίαστο 
κάλλος, τήν ἱερότητά της. Ἕνας ἰλιγ-
γιώδης, μοναδικός στήν ἀνθρώπινη 
Ἱστορία πολιτισμός, θάφτηκε κάτω ἀπό 
τό μπετόν, παραδόθηκε στόν πρωτογο-
νισμό τῆς ὁμοιομορφίας, στή συμφε-
ροντολαγνεία τῆς «ἀντιπαροχῆς», στίς 
ὕαινες τῆς μανιακῆς κερδοσκοπίας.

Κάτι ἀνάλογο συντελέστηκε σέ κάθε 
ἑλλαδική πόλη – ἀδύνατο πιά νά ξεχω- 
ρίσεις ἄν εἶσαι στή Λάρισα ἤ στήν Πά- 
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δικό) ἀναλαμβάνουν τόν ἐκφυλισμό τῆς 
Γιορτῆς σέ ταμάχι ἀδιάντροπης χρη-
ματολαγνείας οἱ «ἐπίσημες Ἀρχές» 
τῆς πολυπλόκαμης ἐξουσίας. Εἶναι πιά 
αὐτονόητο νά ὑπάρχει σέ κάθε Δῆμο, 
Περιφέρεια, Νομαρχία, ὀργανωμένη 
(δημοσιοϋπαλληλική) ὑπηρεσία, «πολι-
τισμοῦ» – ὡσάν νά ἦταν ποτέ δυνατό 
ἡ δημοσιοϋπαλληλία νά παραγάγει, ὡς 
διατεταγμένη ὑποχρέωση, ἀνθρώπινη 
καλλιέργεια.

Χάνοντας τή σημασία τῶν λέξεων 
καί ὑποτάσσοντας τή γλῶσσα σέ σκο-
πιμότητες κωμικῆς σπουδαιοφάνειας, 
χάνουμε κάθε ἴχνος σοβαρότητας. Ὁ πο-
λιτισμός δέν μπορεῖ ποτέ νά ὑπηρετηθεῖ 
ἀπό ὑπουργεῖο καί ὑπαλλήλους μέ ὡρά-
ρια. Ἡ Ἑλλάδα χρειάζεται, αὐτονόητα, 
ἕνα ὑπουργεῖο ἀρχαιολογικῶν ἀνασκα-
φῶν καί συντήρησης μουσείων, καί ἕνα 
δεύτερο ὑπουργεῖο Τεχνῶν καί Βιβλίου. 
Ὅσο οἱ ὀνομασίες εἶναι συμβατικές καί 
παραπειστικές τόσο ἡ καπηλεία καί ἡ 
ἀγυρτεία θά νέμονται τόν δημόσιο βίο. 
Καλό θά ἦταν κάποιος ἤ κάτι νά μᾶς 
θυμίζει τά κορυφώματα τῶν (ἀτιμώρη-
των) ἐγκλημάτων τῆς κομματοκρατίας: 
Δεκαέξι κηπουροί σέ ἕνα ἐλάχιστο μου-
σεῖο χωρίς κῆπο, ὀνομαστῆς κωμόπο-
λης. Ὅπως καί τριάντα πέντε «συνοδοί 
ἀσανσέρ» στόν «Εὐαγγελισμό», ἴσως 
ὡς σήμερα.

Ἕνα τόσο γελοῖο κράτος παραδομέ-
νο, ἄνευ ὅρων, σέ μία κοινωνική ὁμάδα 
ἐπαγγελματιῶν τοῦ ἄκρατου ἀμορα-
λισμοῦ, δέν ἔχει ἐλπίδες ἀνάκαμψης. 
Μοιάζει νά χάθηκαν ὁριστικά οἱ δύο 
τελευταῖες ἀντιστάσεις, αὐτές πού γρα-
δάρουν τίς προϋποθέσεις ἐπιβίωσης: Ἡ 
γλῶσσα καί ἡ καλαισθησία.

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 15.12.2019

τρα, στό Ἡράκλειο ἤ στόν Βόλο, στή 
Σπάρτη ἤ στήν Κατερίνη. Ἡ ἐργολαβί-
στικη ὁμοιομορφία ταίριαξε μέ τή φτη- 
νιάρικη, μικρονοϊκή ἀναίδεια ἀτάλαν- 
των ἀρχιτεκτόνων πού ἀφέθηκαν νά 
«μοντερνίζουν» κωμικά. «Ἦταν ἡ ἀνά-
γκη νά στεγαστοῦν οἱ ρημαγμένοι ἀπό 
τόν πόλεμο», ἀντιτάσσουν οἱ μικρόνοες 
δικολάβοι τῆς «κονόμας». Ἐσκεμμέ-
να τυφλοί μπροστά στό πεῖσμα ἄλλων 
λαῶν, τῶν Γερμανῶν π.χ. πού ξανάχτι-
σαν τίς ἰσοπεδωμένες ἀπό τόν πόλεμο 
πόλεις τους, ἀποκαθιστώντας τό παλαιό 
ἀρχιτεκτονικό τους κάλλος.

Ἐμεῖς, οἱ Ἑλληνώνυμοι, ἐπιλέξαμε νά 
μιμηθοῦμε τίς μετά-ἀποικιακές (post-
colonial) κοινωνίες: Δέν «προσλάβαμε» 
τή μοντέρνα οἰκοδομική τεχνική μέ κρι-
τήριο τίς δικές μας ἀνάγκες καί τήν 
αἰσθητική πού συντονίζεται μέ τό ἑλ-
ληνικό φῶς καί τοπίο. Μιμηθήκαμε τό 
«μοδέρνο» σάν αὐταξία, πιθηκίσαμε μέ 
κίνητρο τήν ἐπαρχιώτικη ξιπασιά καί τόν 
πρωτογονισμό τῆς χρηματολαγνείας.

Μέρες πάλι γιορτινές, καί ὁλόκλη-
ρη ἡ βανδαλικά ἐξομοιωμένη Ἑλλάδα 
πιθηκίζει τόν χριστουγεννιάτικο «στο-
λισμό» τῆς Βόρειας Εὐρώπης: Κάποτε 
τά Ἑλληνόπουλα τραγούδαγαν τά κά-
λαντα κρατώντας στολισμένο καράβι, 
τώρα μοτίβο στολισμοῦ εἶναι τό ἕλκη-
θρο ἑνός κοκκινοντυμένου, «ἀγνώστων 
στοιχείων» ὑπερήλικα. Πλαστικά ἔλατα 
καί πλαστικοί τάρανδοι, κουκλοθεατρι-
νίστικες φάτνες, κιτσαριό ἀπό ψεύτικες 
γιρλάντες, φωτάκια πού ἀναβοσβήνουν 
μόνο γιά νά ἑλκύσουν τό βλέμμα, ὅπως 
στίς φτηνιάρικες βιτρίνες.

Τά Χριστούγεννα, ἡ Πρωτοχρονιά, 
τά Φῶτα ἐνδιαφέρουν «γιά νά κινηθεῖ 
ἡ ἀγορά». Μέ αὐτό τό κίνητρο (μονα- 
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Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΥΣ ΑΓΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ 
ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Τοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ 
Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος

Στόν χειμαζόμενο ἀπό τήν τουρκι-
κή κατάκτηση Ἑλληνισμό ἔστειλε 

ἡ Θεία Πρόνοια μία μεγάλη μορφή 
κατά τόν 16ο αἰῶνα. Πρόκειται γιά τόν 
Ἅγιο Δαμασκηνό Στουδίτη, τόν ὁποῖο ἡ 
Ἐκκλησία μας τιμᾶ στίς 27 Νοεμβρίου. 
Κληρικός λόγιος, μαχητικός Ὀρθόδο-
ξος, συγγραφεύς θαυμαστῶν βιβλίων, 
σοφός, σεμνός καί ἀσκητικός, ὁ Δαμα-
σκηνός ὑπῆρξε ἄριστος Ποιμενάρχης 
στίς δύο Ἐπισκοπές ὅπου τόν ἀπέστειλε 
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Πρῶτα 
στήν Ἐπισκοπή Λητῆς καί Ρεντίνης (ση-
μερινή Μητρόπολη Λαγκαδᾶ) καί στή 
συνέχεια στήν Μητρόπολη Ναυπάκτου 
καί Ἄρτης, ὅπως ὀνομαζόταν τότε.

Ὁ Δαμασκηνός γεννήθηκε στή Θεσ-
σαλονίκη μᾶλλον τό 1520. Σπούδασε 
στήν Κωνσταντινούπολη καί εἶχε δά-
σκαλο τόν διάσημο στήν ἐποχή του 
Θεοφάνη Ἐλεαβοῦλκο Νοταρᾶ. Συνδέ-
θηκε μέ τήν ἱστορική Μονή Στουδίου, 
γι᾽ αὐτό καί ὀνομάσθηκε Στουδίτης. Συ-
νεργάσθηκε στενά μέ σπουδαίους Πα-
τριάρχες ὅπως ὁ Μητροφάνης, ὁ Ἰωά-
σαφ Β΄ ὁ Μεγαλοπρεπής καί ὁ Ἱερεμίας 
ὁ Τρανός. Ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Λητῆς 
καί Ρεντίνης τό 1560 καί ἡ χειροτονία 
του ἔγινε στή Θεσσαλονίκη καί μάλιστα 
στόν γνωστό Ναό τῆς Ροτόντας, σήμερα 
Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Λόγῳ τῆς 
Τουρκοκρατίας ὁ Μητροπολιτικός Ναός 
τῆς Ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης εἶχε 

μετατραπεῖ σέ τζαμί καί γιά ἕνα διάστη-
μα ὡς Μητροπολιτικός Ναός ἐχρησί-
μευσε ἡ Ροτόντα, γνωστή ὡς Ναός τῶν 
Ἀρχαγγέλων.

Ἕνεκα τοῦ κύρους του ἀπέκτησε καί 
τόν τίτλο: Πρόεδρος Πολυανῆς (δηλαδή 
τοῦ σημερινοῦ Κιλκίς). Λόγῳ τῆς παι-
δείας του ἐστάλη ἀπό τό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο στή Μικρά Ρωσία (Οὐκρα-
νία καί Λευκορωσία) γιά νά στηρίξει 
τό Ὀρθόδοξο ποίμνιο ἀπέναντι στήν 
προπαγάνδα τῶν Παπικῶν, οἱ ὁποῖοι 
ὑπεστηρίζοντο ἀπό τούς Λιθουανούς 
κατακτητές. Ἐπίσης λόγῳ τοῦ θαυμα-
σμοῦ, πού ἔτρεφαν πολλοί πρός τίς 
γνώσεις του, ἐκλήθη νά μετάσχει στήν  
ἐπιτροπή διαλόγου μέ τούς Λουθηρα-
νούς θεολόγους τοῦ Πανεπιστημίου τῆς 
Τυβίγγης, οἱ ὁποῖοι εἶχαν συντάξει τήν 
«Αὐγουστιαία Ὁμολογία».

Τό 1573 ὁ Δαμασκηνός ὀνομάζεται 
Πρόεδρος Ἐπισκοπῆς Δημονίκου καί 
Ἐλασσῶνος καί διαμένει γιά μικρό διά-
στημα στή Μονή Ὀλυμπιωτίσσης κοντά 
στήν Ἐλασσώνα.

Τό 1574 προάγεται σέ ἀνώτερη θέση. 
Ἡ Λητή ἦταν Ἐπισκοπή ὑπό τόν Ἀρ-
χιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης. Τώρα ἀπο-
στέλλεται στήν Ἄρτα, ἕδρα Μητροπο-
λίτου μέ μεγάλη ἔκταση. Ὁ Ναυπάκτου 
καί Ἄρτης ἐποίμαινε ἐπί Τουρκοκρα-
τίας τρεῖς σημερινούς Νομούς: Ἄρτης, 
Πρεβέζης καί Αἰτωλοακαρνανίας. Ἐκεῖ 
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ἐκοιμήθη τό ἔτος 1577. Ὁ Ἀκαρνάν λό- 
γιος Συμεών Καβάσιλας ἔγραψε τό ἀκό-
λουθο ἐπίγραμμα, γιά νά ἐπαινέσει τήν 
ἀρχαιοελληνική παιδεία καί τό ἦθος τοῦ 
Δαμασκηνοῦ:
«Τὸν πάρος εἴκελον Ἀθανάτοις γράψαντα 

τάδ’ ἄνδρα,
Φεῦ κόνις Αἰτωλῶν κρύψεν ἄδηλον ἅλις,
Ἑλλήνων μὲν τὴν σοφίαν βαρὺς ὤλεσεν 

αἰών,
Ὅς δὲ φιλέλληνας πάντας ἀπωρφάνισεν.
Εἰς τὸν σοφώτατον Μητροπολίτην Ναυπά-

κτου καὶ Ἄρτης Κύριον Δαμασκηνὸν καὶ 
τὴν αὐτοῦ βίβλον».

Δηλαδή:
«Τόν ὅμοιο μέ τούς Ἀθάνατους ἄνδρα πού 

ἔγραψε αὐτά (τά ἔργα),
Ἀλλίμονο, τό χῶμα τῶν Αἰτωλῶν ἔκρυψε 

ἀρκετά, ὥστε νά μή φαίνεται,
κακή στιγμή ἔφερε φθορά στή σοφία τῶν 

Ἑλλήνων,
Αὐτός δέ ἄφησε ὀρφανούς ὅλους τούς φιλέλ-

ληνες.
Στό σοφώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί 

Ἄρτης Κύριον Δαμασκηνόν καί τά βιβλία 
του».

Βλέπουμε ὅτι ὁ Συμεών ἐπαινεῖ τόν 
Δαμασκηνό ὡς φορέα τῆς σοφίας τῶν 
Ἑλλήνων, γεγονός πού ἀποδεικνύει ὅτι 
κατά τήν περίοδο ἐκείνη δέν ἔπαυσε 
νά χρησιμοποιεῖται τό ὄνομα Ἕλλην 
παράλληλα μέ τά ὀνόματα Ρωμηός καί 
Γραικός.

Γιά τή μεγάλη του προσφορά καί τήν 
ἁγία ζωή τοῦ Δαμασκηνοῦ, τό Οἰκου-
μενικό Πατριαρχεῖο τό 2013, μέ τίς 
ἐνέργειες τοῦ Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, 
Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, τόν 
ἀνεκήρυξε Ἅγιο καί ὅρισε νά ἑορτάζε-
ται κάθε χρόνο στίς 27 Νοεμβρίου.

Ὁ Δαμασκηνός ὑπῆρξε πραγματικός 
δάσκαλος τοῦ ὑποδούλου Γένους. Ὁ 
16ος αἰῶνας ἦταν μία σκοτεινή περίοδος 
μέ διώξεις τῶν Χριστιανῶν ἀπό τούς 
Ὀθωμανούς δυνάστες, ἐξισλαμισμούς,  
ταπεινώσεις, ἀπαγορεύσεις καί ἄλλα 
δεινά. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀγω-
νίσθηκε νά διατηρήσει ὄχι μόνον τήν 
Πίστη, ἀλλά καί τή γλῶσσα καί τήν 
ἐθνική ταυτότητα. Ὅποιος ἐξισλαμι-
ζόταν, ἔλεγαν ὅτι τούρκεψε. Μέ ἁπλά 
λόγια: Ὅποιος χανόταν γιά τήν Ὀρθοδο-
ξία χανόταν καί γιά τόν Ἑλληνισμό. Ὁ 
Δαμασκηνός εἶχε πλήρη συνείδηση τῶν 
δυσκολιῶν καί τῶν εὐθυνῶν. Ἔδωσε 
βάρος στή Χριστιανική καί στήν ἑλλη-
νοπρεπῆ παιδεία.

Γιά τή στήριξη τῆς Πίστης ἔγραψε 
τό 1558 «Ἀκολουθία καί Ἐγκώμιον εἰς 
τόν Νεομάρυρα Νικόλαον». Ἄλλωστε 
εἶχε καί συγγένεια μέ ἕναν ἄλλο Νεο-
μάρτυρα, τόν Δαμιανό ἀπό τό Μυρίχο-
βο Καρδίτσης. Ἔγραψε ἐπίσης στίχους 
μιμούμενος τό δακτυλικό ἑξάμετρο τοῦ 
Ὁμήρου. Εἶχε γνώσεις περί τῶν φυσι-
κῶν ἐπιστημῶν, ὅπως φαίνεται στό ἔργο 
του: «Προγνωστικά σημεῖα περί βρο-
χῆς, ἀνέμου, ἐκ τῶν ἀστέρων καί τῆς 
σελήνης, ἐκ διαφόρων ποιητῶν καί δι-
δασκάλων, ποίημα κυροῦ Δαμασκηνοῦ, 
Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἄρτης.

Τό πιό διάσημο καί πολυδιαβασμένο 
ἔργο του ἐγράφη ὅταν ὁ Δαμασκηνός 
ἦταν ἁπλός ὑποδιάκονος. Ἔχει τόν τίτ-
λο: «Θησαυρός Δαμασκηνοῦ τοῦ ὑπο-
διακόνου καί Στουδίτου τοῦ Θεσσα-
λονικέως, μετά τῆς προσθήκης ἐν τῷ 
τέλει καί ἑτέρων ἑπτά λόγων ψυχωφε-
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τούς Ὀρθοδόξους, οἱ ὁποῖοι ἔπρεπε νά 
σταθοῦν ὄρθιοι ἀπέναντι στό καταπιε-
στικό Ὀθωμανικό Ἰσλάμ καί στίς προ-
παγάνδες τῶν Δυτικῶν Χριστιανῶν.

Προσευχόμαστε νά ἔχουμε τήν εὐλο-
γία του!

Κ.Χ. 27.11.2019

λεστάτων καί τῆς ἐξηγήσεως τοῦ Πάτερ 
ἡμῶν». Τό βιβλίο περιέχει 36 ἁγιολογι-
κούς, πανηγυρικούς καί ἠθικούς λόγους, 
γραμμένους σέ γλῶσσα κατανοητή ἀπό 
τόν ἁπλό λαό. Ὁ «Θησαυρός» μεταφρά-
σθηκε σέ ὅλες σχεδόν τίς γλῶσσες τῶν 
Βαλκανίων καί ὠφέλησε τά μέγιστα 

Τόν Λητῆς καί Ρεντίνης χρυσολόγον ἐπίσκοπον, εἶτα δέ Ναυ-
πάκτου καί Ἄρτης θεοφόρητον πρόεδρον, τόν θεῖον καί σοφόν 
Δαμασκηνόν, τιμήσωμεν ἐν ὕμνοις ἱεροῖς, τόν διδάξαντα τῇ βίβλῳ 
αὐτοῦ λαούς, πρός ὅν καί ἀνακράζουσι· δόξα τῷ σέ σοφίσαντι 
Χριστῷ, δόξα τῷ σέ ἁγιάσαντι, δόξα τῷ ταμιεύσαντι ἐν σοί, χαρί-
των θησαυρῶν Αὐτοῦ.

Ἀπολυτίκιον ἁγίου Δαμασκηνοῦ. Ἦχος α´. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
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Ὁ οὐράνιος κόσμος πρέπει νά συμ- 
πληρωθῇ. Ὁ Χριστός προστάζει· ἄς μήν 
ἀντιστεκώμεθα. « Ὅλοι οἱ λαοί ἄς χει-
ροκροτήσετε» ἐπειδή ἐγεννήθη εἰς ἡμᾶς 
παιδίον, μᾶς ἐδόθη υἱός, εἰς τούς ὤμους 
τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται ἡ ἐξουσία (διότι 
ἐξυψώνεται μαζί μέ τόν σταυρόν) καί 
ὁ ὁποῖος ὀνομάζεται ἀγγελιαφόρος με-
γάλης θελήσεως» (τῆς θελήσεως τοῦ 
Πατρός). Ὁ Ἰωάννης ἄς βροντοφωνήσῃ: 
«ἑτοιμάσατε τόν δρόμον τοῦ Κυρίου»! 
Καί ἐγώ θά διαλαλήσω τήν σημασίαν τῆς 
ἡμέρας: Ὁ ἄσαρκος παίρνει σάρκα. Ὁ 
Λόγος ἑνώνεται μέ τήν ὕλην. Ὁ ἀόρατος 
γίνεται ὁρατός. Ἐκεῖνος τόν ὁποῖον δέν 
ἠμποροῦσε νά ἐγγίσῃ κανείς, ἠμπορεῖ νά 
ψηλαφηθῇ. Ὁ ἄχρονος ἀποκτᾷ ἀρχήν. Ὁ 
Υἱός τοῦ Θεοῦ γίνεται Υἱός ἀνθρώπου, «ὁ 
Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος ἦτο χθές, εἶναι 
σήμερον καί θά παραμείνῃ ὁ ἴδιος εἰς 
τούς αἰῶνας». Οἱ Ἰουδαῖοι ἄς σκανδαλί-
ζωνται. Οἱ Ἕλληνες ἄς εἰρωνεύωνται καί 
οἱ αἱρετικοί ἄς κουράζωνται μέ τάς φλυ-
αρίας των. Θά τόν πιστεύσουν, ὅταν θά 
τόν ἰδοῦν νά ἀνέρχεται εἰς τόν οὐρανόν. 
Καί ἄν ὄχι τότε, ὁπωσδήποτε ὅταν θά τόν 
ἰδοῦν νά ἔρχεται ἀπό τούς οὐρανούς καί 
νά κάθεται ὡς κριτής.

Γ´. Αὐτά ὅμως ἀργότερα. Σήμερα ἡ 
πανήγυρις εἶναι τά Θεοφάνεια, δηλαδή ἡ 
Γέννησις. Διότι λέγονται καί τά δύο, ἐπει-
δή δι᾿ ἕνα καί τό αὐτό πρᾶγμα ὑπάρχουν 
δύο ὀνόματα. Διότι ὁ Θεός ἐφανερώθη 
εἰς τούς ἀνθρώπους διά τῆς γεννήσεως. 

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΛΗ´. 
Εἰς τά Θεοφάνια, εἴτουν Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος.

Α´. Χριστός γεννᾶται, ἄς τόν δοξάσε-
τε· ὁ Χριστός ἔρχεται ἀπό τούς οὐρα-
νούς, ἄς τόν προϋπαντήσετε· ὁ Χριστός 
εὑρίσκεται ἐπί τῆς γῆς, ἄς ὑψωθῆτε. 
«Δοξολογήσατε τόν Κύριον, ὅλη ἡ γῆ», 
καί διά νά τά εἴπω καί τά δύο μέ μίαν 
λέξιν, ἄς εὐφρανθοῦν οἱ οὐρανοί καί ἄς 
νιώσῃ ἀγαλλίασιν ἡ γῆ διά τόν οὐράνιον ὁ 
ὁποῖος ἔγινεν ἐπίγειος. Ὁ Χριστός ἐσαρ-
κώθη, νιώσατε ἀγαλλίασιν ἀπό χαράν καί 
τρόμον. Ἀπό τρόμον ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρ-
τίας· ἀπό χαράν ἐξ αἰτίας τῆς ἐλπίδος. 
Ὁ Χριστός ἐγεννήθη ἀπό τήν Παρθένον. 
Γυναῖκες, παραμένετε παρθένοι διά νά 
γίνετε μητέρες τοῦ Χριστοῦ. Ποῖος δέν 
ἀποδίδει λατρείαν εἰς ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος 
προϋπῆρχεν ἀπ᾿ ἀρχῆς; Ποῖος δέν δοξο-
λογεῖ ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος ἐνεφανίσθη τώρα 
τελευταῖα;

Β´. Πάλιν διαλύεται τό σκοτάδι, πάλιν 
ἐμφανίζεται τό φῶς. Πάλιν ἡ Αἴγυπτος 
τιμωρεῖται μέ σκότος, πάλιν ὁ ἰσραηλιτι-
κός λαός φωτίζεται μέ στήλην πυρός. Ὁ 
λαός, ὁ ὁποῖος κάθεται εἰς τό σκότος ἄς 
ἴδῃ τό λαμπρόν φῶς τῆς κατανοήσεως 
τῶν θείων μυστηρίων. «Τά παλαιά ἔχουν 
περάσει· ἰδού τά πάντα ἔχουν γίνει νέα». 
Τό γράμμα ὑποχωρεῖ καί τό πνεῦμα 
ἀναδεικνύεται. Αἱ σκιαί ἀπομακρύνονται 
καί ἔρχεται εἰς τήν θέσιν των ἡ ἀλήθεια. 
Ὁ τύπος τοῦ Μελχισεδέκ ἐκπληρώνε-
ται. Ὁ ἀμήτωρ γίνεται ἀπάτωρ. Ἦτο 
ἀμήτωρ προηγουμένως καί τώρα γίνεται 
ἀπάτωρ. Οἱ φυσικοί νόμοι καταλύονται. 
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ζί του, ἄς συσταυρωθῶμεν καί ἄς ταφῶ- 
μεν μαζί του, διά ν᾿ ἀναστηθῶμεν μέ τήν 
ἀνάστασίν του. Διότι πρέπει νά ὑπομεί-
νω τήν ἀντίστροφον πορείαν, ἡ ὁποία 
ὁδηγεῖ εἰς τό ἀγαθόν. Καί ὅπως ἀπό τά 
πιό εὐχάριστα ἦλθαν τά δυσάρεστα, ἔτσι 
καί ἀπό τά δυσάρεστα νά ἐπανέλθουν 
τά πιό εὐχάριστα. «Διότι ἐκεῖ πού ηὐ-
ξήθη σημαντικά ἡ ἁμαρτία, ἐκεῖ ἐδόθη 
πλουσιοπάροχα καί ἡ χάρις». Καί ἄν 
ἡ γεῦσις ἐπέφερε τήν καταδίκην, δέν 
ἐδικαίωσε, πολύ περισσότερον τό πα-
θος τοῦ Χριστοῦ; Ἄς ἑορτάζωμεν ἑπο- 
μένως ὄχι μέ δημοσίας πανηγύρεις, ἀλ- 
λά κατά τρόπον θεϊκόν. Ὄχι κατά τρό- 
πον κοσμικόν, ἀλλά κατά τρόπον ὑπερ- 
κόσμιον. Ὄχι τά ἰδικά μας ἀλλά πολύ πε-
ρισσότερον τά τοῦ Κυρίου. Ὄχι τά σχετι-
κά μέ τήν ἀσθένειαν, ἀλλά τά σχετικά μά 
τήν θεραπείαν. Ὄχι τά τῆς δημιουργίας 
ἀλλά τά τῆς ἀναδημιουργίας.

Ἀπόσπασμα (§. Α-Δ) σέ νεοελληνική ἀπόδοση 
ἐκ τῆς ἐκδόσεως: Γρ. Θεολόγου Ἔργα, Λόγος ΛΗ´. 
Πατερικές ἐκδόσεις Γρηγ. ὁ Παλαμᾶς

Καί ὑπῆρχε μέν πρίν, καί ὑπῆρχε πάντο-
τε, προερχόμενος ἀπό τόν πάντοτε ὑπάρ-
χοντα, πάνω ἀπό κάθε αἰτίαν καί λογικήν 
(ἐπειδή δέν ὑπῆρχε λόγος ἀνώτερος ἀπό 
τόν Λόγον), ἀλλά μετά ἔλαβε σῶμα πρός 
χάριν μας, διά νά μᾶς χαρίσῃ τήν εὐτυχῆ 
ὕπαρξιν, ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος μᾶς ἔδωσε τήν 
ὕπαρξιν, ἤ, καλύτερα, διά νά μᾶς ἐπανα-
φέρῃ μέ τήν σάρκωσίν του εἰς τήν εὐτυχῆ 
ὕπαρξιν ἀπό τήν ὁποίαν εἴχαμε ἀπομα-
κρυνθῇ ἐξ αἰτίας τῆς κακίας μας. Καί 
εἰς μέν τήν ἐμφάνισιν δίδεται τό ὄνομα 
Θεοφάνια, εἰς δέ τήν γέννησιν, Γενέθλια.

Δ´. Αὐτό εἶναι δι᾽ ἡμᾶς τό νόημα τῆς 
πανηγύρεως καί αὐτό ἑορτάζομεν σήμερα: 
Τόν ἐρχομόν τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώ-
πους, διά νά ἔλθωμεν νά κατοικήσωμεν 
κοντά εἰς τόν Θεόν, ἤ διά νά ἐπανέλθω-
μεν (διότι ἔτσι νομίζω ὅτι εἶναι σωστότε-
ρον νά εἰπωθῇ), διά νά ἐνδυθῶμεν τόν 
νέον ἄνθρωπον, ἀφοῦ ἐγκαταλείψωμεν 
τόν παλαιόν. Καί ὅπως ἔχομεν ἀποθά-
νει μαζί μέ τόν Ἀδάμ, ἔτσι ἄς ζήσωμεν 
μαζί μέ τόν Χριστόν, ἄς γεννηθῶμεν μα- 

Σήμερον ὁ οὐρανοῦ καί γῆς Ποιητής, παραγίνεται σαρκί ἐν Ἰορ-
δάνῃ, Βάπτισμα αἰτῶν ὁ ἀναμάρτητος, ἵνα καθάρῃ τόν κόσμον 
ἀπό τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ· καί βαπτίζεται ὑπό δούλου, ὁ Δε-
σπότης τῶν ἁπάντων· καί καθαρισμόν δι᾽ ὕδατος, τῷ γένει τῶν 
ἀνθρώπων δωρεῖται. Αὐτῷ βοήσωμεν· Ὁ ἐπιφανείς Θεός ἡμῶν, 
δόξα σοι.

Ἀπόστιχα Στιχηρά Ἰδιόμελα. Ἦχος β´
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