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ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, 

ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ 
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, 

ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ 
* * * 

Εὐχαριστήριον ὕμνον ἀναπέμποντες τῷ Θεῷ τῆς ἀγάπης, εἰσερχόμεθα καί πά-
λιν εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, εἰς τό στάδιον τῶν ἀσκητικῶν 
ἀγώνων, τῆς νηστείας καί τῆς ἐγκρατείας, τῆς νήψεως καί τῆς πνευματικῆς ἐγρη-
γόρσεως, τῆς φυλακῆς τῶν αἰσθήσεων καί τῆς προσευχῆς, τῆς ταπεινώσεως καί 
τῆς αὐτογνωσίας. Ἄρχεται ἡ νέα εὐλογημένη προσκυνηματική πορεία πρός τό 
Ἅγιον Πάσχα, τό ὁποῖον «ἤνοιξεν ἡμῖν παραδείσου τάς πύλας». Ἐν Ἐκκλησίᾳ καί 
ὡς Ἐκκλησία, ἀτενίζοντες τόν Ἀναστάντα Κύριον τῆς δόξης, συμπορευόμεθα 
ἅπαντες εἰς τήν ὁδόν τῆς κατά χάριν θεώσεως, τήν ὁδηγοῦσαν πρός τά ὑπερου-
ράνια ἀγαθά, «ἅ ἡτοίμασεν ὁ Θεός τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν» (Α’ Κορ. β´, 9). 

Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὅπου τελεσιουργεῖται «τό ἀεί μυστήριον» τῆς Θείας Οἰκονο-
μίας, τά πάντα ἔχουν ἄσειστον θεολογικόν θεμέλιον καί ἀκραιφνῆ σωτηριολογικήν 
ἀναφοράν. Ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Θεοῦ καί ἡ θέωσις τοῦ ἀνθρώπου εἶναι οἱ 
πυλῶνες τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Πορευόμεθα πρός τόν αἰώνιον ἡμῶν προορι-
σμόν, μέσα εἰς τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ «ἀεί ὑπέρ ἡμῶν», δέν 
εἶναι μία «ἀνωτέρα δύναμις», κεκλεισμένη εἰς τήν ὑπερβατικότητα καί τό μεγα-
λεῖον τῆς παντοδυναμίας καί τῆς ἁγιότητός της, ἀλλά «ὁ ἡμετέραν μορφήν ἀνα-
λαβών» προαιώνιος Λόγος τοῦ Θεοῦ, διά νά καλέσῃ τήν ἀνθρωπότητα εἰς τήν 
κοινωνίαν τῆς ἁγιότητός Του, εἰς τήν ἀληθῆ ἐλευθερίαν. Ὁ ἐξ ἀρχῆς «ἐλευθερίᾳ 
τετιμημένος» ἄνθρωπος, καλεῖται νά ἀποδεχθῇ ἐλευθέρως τήν θείαν ταύτην δω-



– ΕΥΛΟΓΙΑ –2

ρεάν. Εἰς τό θεανδρικόν μυστήριον τῆς σωτηρίας, ἡ συνεργία τοῦ ἀνθρώπου λει-
τουργεῖ καί ὡς μαρτυρία ἐν τῷ κόσμῳ περί τῆς βιωθείσης εὐεργεσίας -«τί δέ ἔχεις 
ὅ οὐκ ἔλαβες;» (Α’ Κορ. δ’, 7)- διά τῆς «οὑ ζητούσης τά ἑαυτῆς» ἀγάπης πρός 
τόν «ἀδελφόν». 

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι κατ᾿ ἐξοχήν καιρός βιώσεως αὐτῆς 
τῆς Χριστοδωρήτου ἐλευθερίας. Ἡ νηστεία καί ἡ ἄσκησις δέν εἶναι ἔξωθεν ἐπιβλη-
θεῖσα πειθαρχία καί ἑτερονομία, ἀλλά ἑκούσιος σεβασμός τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
πρακτικῆς, ὑπακοή εἰς τήν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία δέν ἀποτελεῖ νε-
κρόν γράμμα, ἀλλά παρουσίαν ζῶσαν καί ζωοποιόν, διαχρονικήν ἔκφρασιν τῆς 
ἑνότητος, τῆς ἁγιότητος, τῆς καθολικότητος καί τῆς ἀποστολικότητος τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ἡ γλῶσσα τῆς θεολογίας καί τῆς ὑμνολογίας ἀναφέρεται εἰς τό «χαροποιόν 
πένθος» καί εἰς τό «ἔαρ τῆς νηστείας». Ὁ γνήσιος ἀσκητισμός εἶναι πάντοτε χα-
ροποιός, ἐαρινός καί φωτεινός. Δέν γνωρίζει δυϊσμούς καί διχασμούς, δέν ὑποτιμᾷ 
τήν ζωήν καί τόν κόσμον. Ἡ «καταθλιπτική ἄσκησις», ἡ ὁποία ὀδηγεῖ εἰς «ἀποξή-
ρανσιν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως», οὐδεμίαν ἔχει σχέσιν μέ τό πνεῦμα τῆς Ὀρθο-
δοξίας, ὅπου ἡ ἀσκητική ζωή καί ἡ πνευματικότης διαποτίζονται ἀπό ἀναστάσιμον 
εὐφροσύνην. Ἐν τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ, ἡ νηστεία καί ἡ ἄσκησις ἐμπεριέχουν μίαν ἐναλ-
λακτικήν πρότασιν ζωῆς ἀπέναντι εἰς τόν ὑποσχόμενον ψευδεῖς παραδείσους 
εὐδαιμονισμόν καί εἰς τόν μηδενιστικόν πεσιμισμόν. 

Οὐσιῶδες στοιχεῖον τῆς ὀρθοδόξου ἀσκητικῆς πνευματικότητος εἶναι καί ὁ κοι-
νωνικός χαρακτήρ της. Ὁ Θεός τῆς πίστεώς μας εἶναι «ὁ πιό κοινωνικός Θεός», 
«Θεός σχέσεων». Προσφυέστατα ἐλέχθη ὅτι ἡ Ἁγία Τριάς εἶναι «ἡ ἄρνησις τῆς 
μοναξιᾶς». Ἡ ἐξατομίκευσις τῆς σωτηρίας καί τῆς εὐσεβείας, ἡ μετατροπή τῆς 
ἀσκήσεως εἰς ἀτομικόν κατόρθωμα, ἀγνοοῦν τήν τριαδοκεντρικήν ὑφήν τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος. Ὅταν νηστεύωμεν διά τόν ἑαυτόν μας καί κατά τό ἰδι-
κόν μας μέτρον, τότε ἡ νηστεία δέν ἐκφράζει τό πνεῦμα τῆς ὀρθοδόξου παραδό-
σεως. Ἡ πνευματικότης εἶναι ζείδωρος παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖον 
εἶναι πάντοτε «πνεῦμα κοινωνίας». Ἡ γνησία ὀρθόδοξος πνευματική ζωή ἀναφέ-
ρεται πάντοτε εἰς τήν ἐκκλησιαστικοποίησιν τῆς ὑπάρξεώς μας καί ὄχι εἰς μίαν 
«πνευματικήν αὐτοπραγμάτωσιν». 

Στοιχοῦντες τῇ ἀφιερώσει τοῦ τρέχοντος ἔτος ὑπό τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Με-
γάλης Ἐκκλησίας εἰς «τόν ποιμαντικόν ἀνακαινισμόν καί τήν ὀφειλετικήν μέριμναν 
διά τήν νεολαίαν», καλοῦμεν τούς ὀρθοδόξους νέους καί τάς νέας νά συμμετά-
σχουν εἰς τούς πνευματικούς ἀγῶνας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, διά νά βιώ-
σουν τό ἀνθρωπολογικόν βάθος καί τό ἀπελευθερωτικόν πνεῦμα της, νά κατανοή-
σουν ὅτι ὁ ὁρθόδοξος ἀσκητισμός εἶναι ὁδός ἐλευθερίας καί ὑπαρξιακῆς ὁλοκλη-
ρώσεως ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς εὐλογημένης ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, πυρήν τῆς ὁποίας 
εἶναι τό «ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ». Ἡ ὀρθόδοξος νεότης καλεῖται νά ἀνακαλύψῃ τόν 
ὁλιστικόν χαρακτῆρα τῆς νηστείας, ἡ ὁποία εἰς τό Τριώδιον ὑμνεῖται ὡς «πνευμα-
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τικῶν ἀγώνων ἀρχή», ὡς «τροφή ψυχῆς», ὡς «μήτηρ τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων καί 
πασῶν τῶν ἀρετῶν». Δέν εἶναι ἁπλῶς ἀποχή ἀπό καθωρισμένας τροφάς, ἀλλά 
ἀγών κατά τῆς φιλαυτίας καί τῆς αὐταρεσκείας, εὐαισθησία διά τόν πάσχοντα συ-
νάνθρωπον καί ἔμπρακτος βοήθεια πρός αὐτόν, εὐχαριστιακή χρῆσις τῆς δημιουρ-
γίας, ὑπαρξιακή πληρότης, κοινωνία ζωῆς καί ἀλληλεγγύη. Ἡ ἄσκησις, ἡ νηστεία, 
ἡ προσευχή, ἡ ταπείνωσις ἀναδίδουν τό ἄρωμα καί τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως, ἀπό 
τήν ὁποίαν ἀντλοῦν νόημα καί κατεύθυνσιν. Αὐτή, ὡς ἡ πεμπτουσία τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς ζωῆς καί τοῦ ἐσχατολογικοῦ προσανατολισμοῦ της, συνδέει ἀρρήκτως 
τήν ζωήν τῆς ἀσκήσεως μέ τήν Θείαν Εὐχαριστίαν, τό μυστήριον τῆς προγεύσεως 
τῆς ἀνεκλαλήτου χαρᾶς τῆς Βασιλείας τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Τό γεγονός ὅτι εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἡ Θεία Εὐχαριστία  διε-
τηρήθη ὡς κέντρον τῆς ζωῆς της, συνδέεται μέ τό ὅτι ἡ Ἀνάστασις εἶναι τό θεμέ-
λιον τῆς πίστεώς της καί ὁ φωτεινός ὁρίζων τῆς ἀσκητικῆς πνευματικότητος καί 
τῆς καλῆς μαρτυρίας ἐν τῷ κόσμῳ. 

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, ἐπικαλούμεθα ἐν ταπεινώσει τό ἔλεος καί τήν εὐλογίαν 
τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης, διά νά διατρέξωμεν εὐσεβοφρόνως τόν δόλιχον τῆς Ἁγίας 
καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, νά φθάσωμεν τό σωτήριον Πάθος Χριστοῦ τοῦ Θε-
οῦ καί, δοξάζοντες τήν ἄφατον Αὐτοῦ μακροθυμίαν, νά λαμπρυνθῶμεν τῇ πανη-
γύρει τῆς λαμπροφόρου Ἐγέρσεως Αὐτοῦ, τῆς ἀγαγούσης ἡμᾶς ἐκ τοῦ θανάτου 
εἰς τήν ἄληκτον Ζωήν. 

Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή ´βκ´  
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος 
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν 

Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας 
καὶ ἀργολογίας μή μοι δῷς. 
Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης, χάρισαί 
μοι τῷ σῷ δούλῳ. 
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ μὴ κατα-
κρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Εὐχὴ Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 

Ἀ ν α κ ο ι ν ω θ έ ν 

ΠΕΡΙ ΤΡΙΩΝ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ 

Τήν Δευτέραν, 9ην τ. μ. Μαρτίου 2020, συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς 
Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς προγραμματισθείσας 
δι᾿ ἕν τριήμερον 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 Κανο-
νικῆς Ἐπιτροπῆς, ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
τούς πολλαπλῶς κεχαριτωμένους ὑπό τοῦ Θεοῦ καί ἐγνωσμένης ὁσιακῆς 
βιοτῆς καί πολιτείας μακαρίους Ἁγιορείτας Γέροντας:  

α) Δανιήλ τόν Κατουνακιώτην, ἐκ Σμύρνης ὁρμώμενον, ἄξιον καί γνήσιον 
συνεχιστήν τοῦ ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου καί τῶν λοι πῶν ὁσίων Κολ-
λυβάδων πατέρων, συγγραφέα ἡδέων πνευματικῶν πονημάτων, φίλον ἐκλεκτόν 
τοῦ ἁγίου καί θαυματουργοῦ Ἱεράρχου Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως, 
μέντορα τῆς μέχρι σήμερον διαφυλασσούσης τήν παράδοσιν καί τάς παρακατα-
θήκας αὐτοῦ περιπύστου καί καλλικελάδου ἱερᾶς Ἀδελφότητος τῶν Δανιηλαίων 
(ἡμέρα τῆς ἐτησίας ἱερᾶς μνήμης αὐτοῦ ἡ 7η μηνός Σεπτεμβρίου)˙  

β) Ἰωσήφ τόν Ἡσυχαστήν, ἀγωνισθέντα σκληρῶς ἐν ἐσχάτοις καιροῖς, γε-
νόμενον μέτοχον τοῦ θείου φωτισμοῦ καί τοῦ πληρώματος τῶν θείων χαρισμά-
των, ἀναδειχθέντα εἰς στάθμην τῶν μοναστῶν, θεράποντα τῆς πρακτικῆς νήψε-
ως καί ἀκριβέστατον νέον ἐνσαρκωτήν τῆς παλαμικῆς θεολογίας περί τοῦ ἀκτί-
στου φωτός, πρότυπον τῆς ἀφανείας καί τῆς ἡσυχίας, ἄξιον συνεχιστήν τῆς φι-
λοκαλικῆς παραδόσεως, μέτρον τῆς ἐκκλησιολογίας ἐν καιροῖς δυσχειμέροις 
ὅτε ὁ ἄκριτος ζῆλος κατεκερμάτιζε καί ἀπέσπα τῶν κόλπων τῆς Ἐκκλησίας 
πολλούς εὐλαβεῖς μοναχούς καί χριστιανούς, συντελέσαντα τά μάλα εἰς τήν τοῦ 
Ἁγιωνύμου Ὄρους πνευματικήν πανθομολογουμένην ἀναγέννησιν καί ἀκμήν 
κατά τήν διάρκειαν τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, διά τῶν ἐν ἀρετῇ καί ἀσκήσει διακρι-
θέντων μαθητῶν αὐτοῦ καί Γερόντων (ἡμέρα τῆς ἐτησίας ἱερᾶς μνήμης αὐτοῦ 
ἡ 16η μηνός Αὐγούστου), καί,  

γ) Ἐφραίμ τόν Κατουνακιώτην, κορυφαίαν μορφήν τοῦ συγχρόνου Ἀθωνι-
κοῦ μοναχισμοῦ, θεολόγον καί παιδαγωγόν τῆς Ἐρήμου ἀναδειχθέντα, "γίγαντα 
τοῦ Ἄθωνος" ἀποκληθέντα, τόν ἐμπειρικῶς βιώσαντα τήν θέαν τοῦ ἀκτίστου 
φωτός (ἡμέρα τῆς ἐτησίας ἱερᾶς μνήμης αὐτοῦ ἡ 27η μηνός Φεβρουαρίου). 
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Τοιουτοτρόπως, ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἐγ καυχᾶται 
διά τήν πνευματέμφορον καί κεχαριτωμένην συγκομιδήν τοῦ Ἱεροῦ Ἄθωνος, 
καί ὁλοκληροῖ τήν ἐκπλήρωσιν τῆς ἐπισήμως γενομένης ὑπό τῆς Αὐτοῦ Θειο-
τάτης Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἀνακοινώσεως, κατά τό πρόσφατον προ-
σκύνημα Αὐτοῦ εἰς τό Ἅγιον Ὄρος, κατά μῆνα Ὀκτώβριον παρελθόντος ἔτους 
2019, περί τῆς συγκαταριθμήσεως εἰς τό ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας, ὁσιακῆς 
βιοτῆς Ἁγιορειτῶν Πατέρων. 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας 
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Ἀπολυτίκιον Ὁσίου Δανιὴλ τοῦ Κατουνακιώτου 
Ἦχος α´. Τὸν συνάναρχον λόγον. 

Μετελθὼν πολιτείαν σεμνὴν ἐν Ἄθωνι, Κατουνακίων κοσμῆτορ, θεο-
ειδὲς Δανιήλ, τὸ ἐκ πέτρας μέλι ἥδιστον παρήγαγες τῆς ψυχοτρόφου 
ἀρετῆς ὥσπερ μέλισσα, σοφέ, ἀκάματος· ὅθεν πάντες τῶν σῶν χαρίτων 
τρυγῶντες. 

Ἀπολυτίκιον Ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ 
Ἦχος δ´. «Ταχὺ προκατάλαβε». 

Τοῦ Ἄθωνοις βλάστημα καὶ μοναστῶν καλλονή, ἀσκήσεως πρόμαχος 
καὶ ἡσυχίας λιμήν, ἐδείχθης Πατὴρ ἡμῶν, ἔδειξας βιοτῇ σου, τοὺς τῆς 
Χάριτος τρόπους, ἔσωας τῇ εὐχῇ σου τοὺς πιστῶς σε αἰτοῦντας· διὸ 
πρέσβευε τῷ Κυρίῳ, Ἰωσὴφ Πατὴρ ἡμῶν Ὅσιε. 

Ἀπολυτίκιον Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Κατουνακιώτου 
Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 

Προσευχῆς ἀενάου λαμπτὴρ νεόφωτε, Κατουνακίων οἰκῆτορ, Ἁγιου 
Ὄρους πυρσέ, ὁ φωτίσας ἀρετῶν σου τοῖς πυρσεύμασι πάντας, θειότα-
τε Ἐφραίμ, καὶ εἰς ὕψος ἐπαρθεὶς θεώσεως ἀπαθείᾳ καὶ νήψει, μὴ δια-
λείπῃς Χριστὸν ἡμῖν καθιλεούμενος.
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 

Ἀ ν α κ ο ι ν ω θ έ ν 

Καθώς συνεχίζεται σέ παγκόσμια κλίμακα, καί δή καί ἐπιτείνεται, ἡ κρίσις 
τοῦ κορωνοϊοῦ, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο παρακολουθεῖ τήν κατάστασι μέ 
ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης ἔναντι τῶν πιστῶν του καί ἔναντι ὅλων ἀνεξαιρέτως 
τῶν ἀνθρώπων καί, σέ συνέχεια τοῦ Ἀνακοινωθέντος τῆς 11ης Μαρτίου ἐ.ἔ., 
κατόπιν συσκέψεως τῶν Ἱεραρχῶν του στήν Πόλη, ἀνακοινώνει τά ἑξῆς: 

1) Ἐπαναλαμβάνει μέ ἔμφασι τήν ἔκκλησί του πρός ὅλους νά περιορίσουν 
στό ἐλάχιστο τίς ἐξόδους καί τίς μετακινήσεις τους καί νά μένουν στά σπίτια 
τους, γιά τή δική τους προφύλαξι καί γιά τήν προστασία τοῦ κοινωνικοῦ 
συνόλου. 

2) Ἐξαίρει τό πνεῦμα αὐτοθυσίας μέ τό ὁποῖο ἐργάζονται οἱ ὑπεύθυνοι στόν 
τομέα τῆς ὑγείας καί τούς ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνη του, τόσο γιά τίς 
ὑπεράνθρωπες καί ἐξαντλητικές προσπάθειές τους νά βοηθήσουν τούς 
πάσχοντας συνανθρώπους, ὅσο καί γιά τόν κίνδυνο τόν ὁποῖο ἐν γνώσει τους 
διατρέχουν, συγχρωτιζόμενοι μέ τούς προσβληθέντες ἀπό τόν ἰό covid-19. 

3) Ὑπογραμμίζει τήν ἀνάγκη νά ὑπακούουν ὅλοι στίς ἀποφάσεις καί ἐντολές 
τῶν ἁρμοδίων ὑγειονομικῶν ἀρχῶν γιά τό κοινό καλό. 

 4) Σέ συνέχεια τῶν σχετικῶν ἀποφάσεων πού ἤδη πῆραν μερικές ἐπαρχίες 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, σήμερα γενικεύεται γιά ὅλες τίς ἐπαρχίες του ἡ 
ἐκκλησιαστική ἀπόφασις καί ἐντολή νά ἀνασταλοῦν ὅλες οἱ θρησκευτικές 
ἱερουργίες, ἐκδηλώσεις καί τελετές, μέχρι τέλους Μαρτίου, ἐκτός ἀπό τήν 
προσωπική προσευχή τῶν Χριστιανῶν στούς ναούς πού θά παραμείνουν 
ἀνοικτοί ὅπως μέχρι τώρα. Ἡ ἀπαγόρευσις αὐτή θά ἀναθεωρηθῇ ἀργότερα, 
σύμφωνα μέ τήν ἐξέλιξι τῆς πανδημίας πού προκάλεσε ὁ ἰός. 

5) Στά ἁπανταχοῦ Πατριαρχικά καί Σταυροπηγιακά Μοναστήρια θά 
τελοῦνται κανονικά οἱ ἱερές ἀκολουθίες ἀπό τίς Ἀδελφότητές τους, δέν θά 
γίνωνται ὅμως δεκτοί προσκυνηταί ἐκ τοῦ κόσμου. 

6) Μέσα σ᾿ αὐτά τά πλαίσια, ἀναστέλλεται μέχρι νεωτέρας ἀπο φάσεως καί 
ἡ λειτουργία τῶν Πατριαρχικῶν Γραφείων στό Φανάρι, ὅπου ὁ Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης καί οἱ κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς θά τελοῦν τίς 
νενομισμένες ἱερές ἀκολουθίες καί θά προσεύχωνται, γιά ὅλο τόν κόσμο καί γιά 
τήν ταχεῖα παρέλευσι τῆς δοκιμασίας. 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας 
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
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Ἀριθμ. Πρωτ. 225                                                                        Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 17.03.2020. 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 

 
Πρός ἅπαντας τούς πανοσιολογιωτάτους 
καί αἰδεσιμολογιωτάτους Ἐφημερίους,  
τούς ἱερολογιωτάτους Διακόνους,  
καί τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες,  
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 
Ἐνταῦθα  
  
Ἀγαπητοί Πατέρες, καί ἀγαπητοί Ἀδελφοί,  
Ἀπευθύνομαι μέ ἰδιαίτερη πατρική ἀγάπη καί ἐμπιστοσύνη πρός ὅλους σας 

καί πάλι, γιά τό μεῖζον θέμα τῆς δοκιμασίας πού ἀνέκυψε στήν Πατρίδα μας. 
Πρόκειται γιά τό ξεχωριστό ζήτημα τοῦ νέου κορωνοϊοῦ (Covid-19) καί εἰδι-
κώτερα τήν συμβολή ὅλων μας στήν προσπάθεια γιά τήν πρόληψη ἐξαπλώσεως 
τῆς ἐπιδημικῆς αὐτῆς νόσου.  

Κατόπιν τῶν νεωτέρων συνθηκῶν καί ἐξ’ ἀφορμῆς τῆς ἐξελίξεως τῶν γεγο-
νότων, σᾶς ἐνημερώνομε καί διαπέμπομε τό ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 1371/ 619/17.03. 
2020 Ἐγκύκλιο Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
διά τοῦ ὁποίου διαβιβάζεται ἡ ὑπ’ ἀριθμ. 2867/ Υ1 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφα-
ση, δημοσιευθεῖσα στό ΦΕΚ Β´ 872/ 16.03.2020 μέ θέμα: «Ἐπιβολή τοῦ μέ-
τρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν 
καί ἱεροπραξιῶν στούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 
16.03.2020 ἕως 30.03.2020».  

Συμφώνως πρός τήν ὡς ἄνω Ὑπουργική Ἀπόφαση (Ἄρθρο μόνο, παρ.1) 
«ἀπαγορεύεται προσωρινά ἡ τέλεση κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν 
σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς χώρους θρησκευτικῆς λατρείας (κάθε εἴδους καί κά-
θε νομικοῦ, κανονικοῦ καί ἐν γένει θρησκευτικοῦ καθεστῶτος ναῶν καί παρεκ-
κλησίων, εὐκτηρίων οἴκων, τεμενῶν κ.λ.π.) κάθε δόγματος καί θρησκείας, ἀνε-
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ξαρτήτως μεγέθους καί χωρητικότητάς τους, στό σύνολο τῆς Ἐπικράτειας, γιά 
προληπτικούς λόγους δημόσιας ὑγείας καί γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 
16.03.2020 ἕως 30.03.2020, κατά τά ἀναφερόμενα στίς σχετικές εἰσηγήσεις τῆς 
Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Προστασίας Δημόσιας Ὑγείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ 
Covid-19».  

Καθώς πρόκειται γιά μέτρα καθόλου εὐχάριστα, ἀλλά λαμβανόμενα σέ κα-
τάσταση ἐξαιρετικῆς διακινδυνεύσεως καί ἐλπίζομε προσωρινῶς, ἐπισημαίνε-
ται πρός ἅπαντας ὅτι ἐκ τῆς ὡς ἄνω Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως συνάγονται τά 
κάτωθι: 

 
1. Δέν μᾶς ἐπιτρέπεται προσωρινῶς:  
i) ἡ τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας καί τῶν ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Βαπτί-

σεως, τῆς Ἐξομολογήσεως, τοῦ Εὐχελαίου, 
ii) κάθε εἴδους ἱερῶν ἀκολουθιῶν, ἤτοι τῶν καθ’ ἡμέραν ἀκολουθιῶν 

(Μεσονυκτικό, Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός, Ἀπόδειπνο), 
iii) τῶν ἐκτάκτων ἀκολουθιῶν, ἤτοι Χαιρετισμῶν, Παρακλήσεων, Ἁγια-

σμῶν, Μνημοσύνων καί iv)  γενικῶς ὁποιασδήποτε ἱεροπραξίας,  
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τούς χώρους λατρείας, ἐνοριακούς καί 

προσκυνηματικούς ναούς, παρεκκλήσια, ἐξωκκλήσια, καθώς καί κοιμητη-
ριακούς, ἱδρυματικούς καί ἰδιωτικούς ναούς, ἀνεξαρτήτως μεγέθους καί χω-
ρητικότητός τους, γιά προληπτικούς λόγους δημόσιας ὑγείας καί γιά τό χρονικό 
διάστημα ἀπό 16.03.2020 ἕως καί 30.03.2020. 

2. Οἱ ναοί θά παραμένουν ἀνοικτοί, κατά τίς πρωινές καί ἀπογευματινές 
ὧρες, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα μέ τήν παρουσία τοῦ ἐφημερίου ἱερέως 
καί θά ἐπιτρέπεται μόνο ἡ προσέλευση πιστῶν, γιά ἀτομική προσευχή μέ 
βραχεῖα παραμονή τους στόν χῶρο λατρείας. Ἐφιστᾶται ἡ εὐθύνη τῶν ἁρμο-
δίων γιά τήν διασφάλιση ἀνά πᾶσα στιγμή τῶν εἰδικότερων μέτρων ἀσφαλείας, 
δηλαδή τῆς τηρήσεως τῆς ἀναλογίας τοῦ ἑνός ἀτόμου ἀνά 10 τ.μ. ἐπιφανείας 
καί μέ ἐλάχιστη ἀπόσταση τά δύο (2) μέτρα μεταξύ τους καί ὅλων τῶν μέ-
τρων ὑγιεινῆς πού ἔχουν θεσπίσει οἱ ἁρμόδιες ἀρχές. Στίς εἰσόδους τῶν χώ-
ρων λατρείας μέ μέριμνα τῶν ὑπευθύνων θά πρέπει νά ὑπάρχει συσκευή μέ 
ἀπολυμαντικό/ἀντισηπτικό ἤ ἰσοδύναμης δράσεως προϊόν, πρός ἐλεύθερη χρή-
ση ἀπό τούς πιστούς.  

3. Ἀπαγορεύεται ἡ τέλεση κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν καί 
στίς ἱερές Μονές τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὡσαύτως οἱ ἱερές Μο-
νές, κατά τό ὡς ἄνω χρονικό διάστημα, θά παραμένουν κλειστές καί δέν θά δέ-
χονται κοινό καί πιστούς σέ ὀργανωμένες ἤ ἀτομικές ἐπισκέψεις. 

4. Ὅσον ἀφορᾶ στίς κηδεῖες ἐπιτρέπεται ἡ συμμετοχή μόνο τοῦ θρη-
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σκευτικοῦ λειτουργοῦ, τοῦ ἀπολύτως στενοῦ συγγενικοῦ περιβάλλοντος τοῦ 
ἀποβιώσαντος καί τῶν προσώπων πού ἐπιμελοῦνται τῆς ταφῆς, τηρουμένων 
τῶν ἀναγκαίων μέτρων προστασίας.   

Ἑξαιρετικῶς, τέλεση μνημοσύνου δύναται νά τελεσθεῖ ἐπί τοῦ τάφου μέ 
τήν συμμετοχή μόνο τοῦ θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ, καί τοῦ ἀπολύτως στενοῦ 
συγγενικοῦ περιβάλλοντος τοῦ ἀποβιώσαντος. 

Ἐπίσης, ὀφείλομε νά γνωρίσωμε σέ ὅλους, ὅτι σέ περίπτωση παραβιάσεως 
τῶν ὡς ἄνω μέτρων προβλέπονται ἐκ τοῦ Νόμου βαρύτατες ποινές (βλ. ἄρ. 
285 Ποιν. Κώδικος, «Παραβίαση μέτρων γιά τήν πρόληψη ἀσθενειῶν» σέ 
συνδυασμό μέ τήν ἡμερομηνία 25.02.2020 Πράξη Νομοθετικοῦ Περιεχομέ-
νου, ΦΕΚ A´ 42/25.02.2020). Κατά συνέπεια, αὐτονόητο τυγχάνει πώς ἡ τή-
ρηση τῶν ὡς ἄνω μέτρων συνιστᾶ κατ’ ἀπόλυτο, τήν προσωπική εὐθύνη 
ἑκάστου ἐξ ὑμῶν γιά τήν ἐφαρμογή τους.  

Μέ τήν ἀγαθή ἐλπίδα ὅτι συντόμως θά ξεπεράσωμε κάθε κίνδυνο, πειρασμό 
καί δυσκολία, μέ ἀκλόνητη ἐμπιστοσύνη στόν Πανάγαθο Θεό μας καί τήν πάν-
σοφη Πρόνοιά Του, παρακαλῶ ὅλους νά διάγουμε ἐν μετανοίᾳ καί ἐντονοτάτῃ 
προσευχῇ καί εὔχομαι καλό ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακο-
στῆς.  

Εὐχέτης 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

† Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ TA ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ 

Ὅλοι οἱ Ἕλληνες συναισθανόμεθα μέσα στά βάθη τῶν ψυχῶν μας τήν κρισιμό-

τητα τῆς τρεχούσης περιόδου, ἡ ὁποία ἐκτυλίσσεται στήν πολύτιμη περιοχή τῆς πο-

λυαγαπητῆς μας Θράκης, ἀπό τίς γνωστές ἁμαρτωλές ἐπιθυμίες τῆς γειτονικῆς μας 

Τουρκίας. Ὁλόκληρος ὁ ἑλληνικός λαός μέ ἐπικεφαλῆς τήν ὑπεύθυνη πολιτική καί 

στρατιωτική ἡγεσία καί τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐκδηλώνει πολυτρόπως τίς πα-

τροπαράδοτες διαθέσεις μας γιά τήν διατήρηση τῆς ἀξιοπρεπείας καί τῆς εἰρήνης, 

πού αὐτές τίς ἡμέρες οἱ μόνιμοι ἐχθροί μας ἐπιβουλεύονται. 

Τό ὀργανωμένο ἑλληνικό κράτος, ὁ γενναῖος στρατός μας, τά σώματα ἀσφαλεί-

ας, ἡ τοπική αὐτοδιοίκηση, ἡ πνευματική κοινωνία καί ὁ ἱστορικός λαός μας, κρα-

τοῦμε γερά καί πάλι τήν ἀντίστασή μας καί ἀνανεώνουμε τούς ἡρωισμούς τῶν προ-

γόνων μας. Ἡ ἀκεραιότητα, ἡ ἀσφάλεια καί ὅλο τό μέλλον τῆς Ἑλλάδας εἶναι στά 

χέρια τῶν Ἑλλήνων καί τῆς πολιτικῆς, πνευματικῆς καί στρατιωτικῆς ἡγεσίας τους. 

Δέν λησμονοῦμε τήν Θράκη μας. Βοηθοῦμε τήν Θράκη μας, τό πολύτιμο αὐτό 

μαργαριτάρι στό στέμμα τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας, πού τό ἐπιβουλεύονται μέ μα-

νία οἱ ἐχθροί μας. Στήν παροῦσα φάση τό κυριαρχοῦν φρόνημα τῶν Θρακῶν εἶναι 

σταθερό, ψύχραιμο καί ἐλπιδοφόρο. Τοῦτο τό γενναῖο φρόνημα τοῦ ἀκριτικοῦ 

Ἑλληνισμοῦ πρέπει νά περάσει στίς καρδιές ὅλων τῶν Ἑλλήνων.  

Χρέος μας εἶναι ὅμως, νά στρέψομε τήν προσοχή μας καί στούς μεγάλους κιν-

δύνους, πού διατρέχουν τά ἑλληνικά νησιά μας, ἀπό τά ὅσα ἐχθρικά καταβάλει ἡ 

γειτονική χώρα τῆς Τουρκίας, προκειμένου νά μᾶς ἀλλοτριώσει ἀπό τά ἱερά καί τά 

ὅσια τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νά κρατήσουμε τούς Θρακιῶτες καί τούς 

πολυπληθεῖς νησιῶτες ἑνωμένους καί δυνατούς, ὥστε ἡ ἑλληνική γῆ καί θάλασσα 

νά μείνουν ἄτρωτες ἀπό κάθε κομμάτι τῆς ἡρωικῆς πατρίδος μας. Ὁ εὐδαιμονισμός 

καί ὁ ἄκρατος ἀτομικισμός νά παραχωρήσουν τήν θέση τους στό πνεῦμα 0τῆς θυ-

σίας καί τῆς φιλοπατρίας, πού μᾶς ἐδίδαξαν οἱ πατέρες μας. 

Τοῦτες τίς ὧρες ὅλοι οἱ Ἕλληνες, πού ἀγαπᾶμε καί τιμᾶμε τήν πατρίδα μας, 

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΝΘΙΜΟΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΛΑΟ
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παρακαλοῦμε τόν Τριαδικό Θεό καί τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ ἔθνους μας νά 
ἀποτρέψουν κάθε ἄδικη διάθεση γιά τήν χώρα μας, τήν Ἑλλάδα, ἀπό ἄκρον εἰς 
ἄκρον καί νά ἐνισχύσουν τούς στρατευμένους ἀδελφούς μας, χάριν τῆς ἐλευθε-
ρίας, τῶν ἑστιῶν μας καί τῆς Πίστεώς μας.  

Εὐχέτης 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

† Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΥΧΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟΝ 

 
Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐδέσσης κ. ΙΩΗΛ 

 

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ ἀρχίατρος τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμά-
των, ὁ δι᾽ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσας, ἵνα ἰάσῃς τό μέγα τραῦμα τόν ἄνθρωπον, 

ὁ μή καταφρονήσας τούς ἀνιάτως νοσήσαντας δέκα λεπρούς, ἀλλά τῇ σω-
στικῇ χάριτί σου καθαρίσας αὐτούς, ὁ διελθών ὡς Θεάνθρωπος τάς ἡμέρας 
τῆς ἐπί γῆς παρουσίας σου εὐεργετῶν καί ἰώμενος πάντας τούς ἀῤῥω-
στοῦντας καί κακῶς ἔχοντας, ὁ εὐεργετήσας καί ἀποκαταστήσας ὑγιαίνοντας, 
παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ἡμαρτηκότας, δαιμονιῶντας καί ἐμπαθεῖς 
κατ᾽ ἄμφω, ἤγουν ἐν τῇ σαρκί καί τῷ νοΐ, πρόσδεξαι εὐμενῶς τήν δέησιν ἡμῶν 
καί φυγάδευσον τῇ δυνάμει σου, τόν φονευτήν ἰόν τόν σχῆμα κορώνας φέρο-
ντα, καί προκαλοῦντα φοβίας ἤ καί θάνατον εἰς ἀσθενεῖς καί ἀναξιοπα-
θοῦντας. 

Καί εἰ μέν διά τάς πολλάς ἁμαρτίας ἡμῶν, ἐπέτρεψας τόν πειρασμόν 
τοῦτον, ἱκετεύομέν σοι ὡς ἐλεῆμον, ἵνα ἄρῃς αὐτόν ἀφ’ ἡμῶν καί ἀπό πάσης 
τῆς Οἰκουμένης. Εἰ δέ διά δοκιμασίαν τῆς πίστεως ᾠκονόμησας, τήν ἐπικρά-
τησιν αὐτοῦ, παῦσον τόν τάραχον τῶν ἀσθενῶν ἀπό τῆς ἐπιδημίας αὐτοῦ. Εἰ 
δὲ ὑπό τῆς κακουργίας τοῦ ἀντικειμένου ἤ καί ἀμελείας τῶν ἐπιπολαίων 
ἀνθρώπων οὗτος διεδόθη, θραῦσον τήν ἰσχύν αὐτοῦ ὡς Θεός παντοδύναμος. 
Φύλαξον τήν νεότητα, καί περιφρούρησον τούς ἀσθενήσαντας, καί τούς ἐν γή-
ρατι ὄντας ἐκ τοῦ ἐπαράτου ἰοῦ θεράπευσον, καί πάντας ἀπάλλαξον ἐκ τῆς 
συνοχῆς τῆς καρδίας, καί ἀντί ταύτης δώρησαι ἡμῖν, ὑγιείαν ἄνεσιν καί πλα-
τισμόν, πρεσβείαις τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί πάντων σου τῶν Ἁγίων. Ἀμήν.
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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

συνέχεια στήν σελ. 21

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

α´. Ἀφορμή γιά νά πῆ ὁ θεῖος Διδά-
σκαλος τήν παραβολή τοῦ ἀσώτου 
υἱοῦ, ὑπῆρξαν πάλι οἱ φαρισαῖοι, πού 
ἔκαναν παράπονα, ἐπειδή αὐτός δεχό-
τανε κοντά του τούς τελῶνες καί τούς 
θεωρούμενους ἁμαρτωλούς κι ἔτρωγε 
μαζί τους. Τότε ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶπε 
τρεῖς παραβολές, πού καί οἱ τρεῖς μαζί 
ὀνομάζονται παραβολές τῆς θείας 
εὐσπλαγχνίας. Ἡ μία εἶναι ἡ παραβολή 
τῆς χαμένης δραχμῆς καί ἡ τρίτη ἡ πα-
ραβολή τοῦ ἀσώτου υἱοῦ. Καί στίς τρεῖς 
αὐτές παραβολές φαίνεται ἡ ἀτίμητη 
ἀξία τοῦ ἀνθρώπου ὅποιος κι ἄν εἶναι ὁ 
ἄνθρωπος κι ὅσο χαμηλά κι ἄν πέση. 

Γι᾽ αὐτό τόν ἄνθρωπο ὁ Θεός γεννήθη-
κε ἄνθρωπος καί ἦλθε στόν κόσμο γιά 
νά τόν σώση καί νά τόν ξαναφέρη στήν 
πρώτη του τιμή καί δόξα. Γιά καθένα 
ἄνθρωπο, πού μετανοεῖ καί σώζεται, ὁ 
ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός βεβαιώνει, ὅτι 
γίνεται χαρά στόν. οὐρανό, γιατί κάθε 
φορά ἕνας χαμένος βρίσκεται κι ἕνας 
νεκρός ἀνασταίνεται. Ὁ πατέρας, πού 
μεριμένει τό γυρισμό τοῦ ἀσώτου υἱοῦ 
καί σφάζει τό σιτευτό μοσχάρι καί κά-
νει μεγάλη χαρά καί ξεφάντωση στό 
σπίτι, ὅταν ἐκεῖνος γυρίση, εἶναι ὁ Θε-
ός. Ἕνας χαμένος βρέθηκε κι ἕνας πε-
θαμένος ἀναστήθηκε. Γιά τόν καθένα 



Ἡ τελετή εὐλογίας τῆς βασιλόπιττας τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς  
στό Ἐπισκοπεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. (27.01.2020)

Πανηγυρικό ἱερατικό Συλλείτουργο κατά τήν Σύναξη τοῦ Τιμίου Προδρόμου  
στόν ὁμώνυμο ἱερό Ἱδρυματικό Ναό τοῦ Παπαφείου Ἱδρύματος. (07.01.2020)



Χειροθεσία ἀναγνωστῶν τῶν τριῶν τέκνων τοῦ κ. Προδρόμου Τσερβένη, 
Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Θεσσαλονίκης. (17.01.2020).

Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός πρός τιμήν τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου 
στόν ὁμώνυμο πανηγυρίζοντα ἱερό Ἐνοριακό Ναό 

χοροστατοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου κ. Ἀνθίμου. (17.01.2020)



Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός  
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σύρου καί λοιπῶν νήσων  

κ. Δωροθέου στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Φωτίου τοῦ Μεγάλου Θεσσαλονίκης. (05.02.2020)

Ἡ ἀκολουθία τῆς ἀρτοκλασίας κατά τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό  
τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ στόν ὁμώνυμο ἱερό Ἐνοριακό Ναό  

τῆς Θεσσαλονίκης. (01.02.2020)



Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σύρου καί λοιπῶν νήσων κ. Δωροθέου 

στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγ. Φωτίου τοῦ Μεγάλου Θεσσαλονίκης. (06.02.2020)

Στιγμιότυπο ἀπό τήν ἀπόλυση τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Συγχωρήσεως στόν  
Μητροπολιτικό Ἱ.Ν. Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης. (01.03.2020)



«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν  
αὐτοῦ καί ἀκολουθήτω μοι» (Μάρκ. η´ 34). (23.02.2020)

Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς διαδιακασίας τῆς εἰς πρεσβύτερον χειροτονίας  
τοῦ ἀρχιδιακόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, π. Πολυκάρπου Κάστιζα,  

ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου κ. Ἀνθίμου. (23.02.2020)



Οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, Θηβῶν καί Λεβαδείας  
κ. Γεώργιος, Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στέφανος καί ὁ ἄρτι  
χειροθετηθείς πανοσιολ. ἀρχιμ. π. Πολύκαρπος Κάστιζας. (23.02.2020)

Τμῆμα κλήρου καί λαοῦ κατά τήν τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία  
στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Δημητρίου - Πολιούχου Θεσσαλονίκης. (23.02.2020)



 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου κ. Ἀνθίμου 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Δημητρίου – Πολιούχου Θεσσαλονίκης. (26.01.2020)

Στιγμιότυπο ἀπό τόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὁσ. Ξένης 
στόν ὁμώνυμο πανηγυρίζοντα ἱερό Ἐνοριακό Ναό τῆς Χαριλάου. (23.01.2020)



Μνημόσυνο τῶν κεκοιμημένων Καθηγητῶν προεξάρχοντος  
τοῦ Παναγιωτάτου κ. Ἀνθίμου στόν πανηγυρίζοντα  

Ἱ.Ν. Ἁγ. Τριῶν Ἱεραρχῶν Θεσσαλονίκης. (30.01.2020)

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος  
τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ  

στόν Μετοχιακό Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Ἱπποδρομίου. (17.01.2020)
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ἄνθρωπο χωριστά ὁ Θεός «τόν υἱόν 
αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκε, ἵνα πᾶς ὁ πι-
στεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλ᾽ ἔχῃ 
ζωήν αἰώνιον..». 

β´. Μόνον ὅσοι δέν ἀγαποῦν λυ-
ποῦνται καί διαμαρτύρονται, ὅταν γίνε-
ται χαρά γιά τήν ἐπιστροφή τοῦ ἁμαρ-
τωλοῦ. Γι᾽ αὐτούς εἶπε τήν παραβολή ὁ 
Ἰησοῦς Χριστός. Ὄχι γιά νά φανῇ ποῦ 
φθάνουν οἱ ἄνθρωποι ὅταν φεύγουν 
ἀπό τό Θεό, γιατί αὐτό εἶναι γνωστό καί 
σίγουρο, ἀλλά γιά νά δείξη ὅτι, ὅταν ὁ 
ἁμαρτωλός ξαναγυρίζη μετανοιωμένος, 
ὅποιος νομίζει πώς εἶναι δίκαιος χαίρει 
καί ἑορτάζει. Στό πατρικό σπίτι ὑπάρχει 
γιά ὅλα τά παιδιά στέγη καί κοντά στό 
Θεό ὑπάρχει γιά ὅλους θέση. Καί γιά 
τούς ἁμαρτωλούς πού ξαναγυρίζουν καί 
γιά τούς δικαίους, ἄν στ᾽ ἀλήθεια ὑπάρ-
χει κανένας δίκαιος καί ἅγιος ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ. Ἐδῶ ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἁγιω-
σύνη τῶν δικαίων, ὅτι λυποῦνται, ὅταν 
ὁ ἀδελφός ἁμαρτάνει καί χαίρουν ὅταν 
μετανοῆ καί ἐπιστρέφη. Γι᾽ αὐτό κι 
ἐμεῖς ἄς φοβούμαστε, ἀγαπητοί μου 
ἀδελφοί, γιατί δέν ξέρομε ἄν εἴμαστε 
δίκαιοι· ἄς μήν ἐλέγχομε ὅσους πού 
φαίνονται πώς ἁμαρτάνουν, ἄς λυπού-
μαστε κι ἄς προσευχόμαστε ὁ Θεός νά 
τούς φωτίση νά ξαναγυρίσουν κι ἄς 
εἴμαστ᾽ ἕτοιμοι νά ἑορτάσουμε χαρού-
μενοι τό γυρισμό τους. Τίποτε δέν εἶναι 
πού ὁ Θεός θέλει περισσότερο παρά νά 
ἑορτάζουμε ἀγαπημένοι ὅλοι μαζί ὡς 
ἀδελφοί. 

γ´. Οἱ Κυριακές τοῦ Τριῳδίου εἶναι τά 
σκαλοπάτια στήν πνευματική μας ἀνά-

βαση γιά τό Πάσχα. Τό πρῶτο σκαλο-
πάτι τήν περασμένη Κυριακή ἦταν ἡ 
ταπεινοφροσύνη. Τό δεύτερο σκαλοπά-
τι σήμερα εἶναι ἡ μετάνοια. Γιά κάθε 
ἁμαρτωλό ὑπάρχει πάντα ὁ δρόμος τοῦ 
γυρισμοῦ, γιά κάθε κριματισμένο ὑπάρ-
χει μετάνοια, γιά κάθε ἄσωτο, ὑπάρχει 
σωτηρία. Ὅπου ὑπάρχει μετάνοια, 
ὑπάρχει σωτηρία, γιατί ὁ Θεός τή μετά-
νοια περιμένει κι εἶναι γιά ὅλα τ᾽ ἄλλα 
ἕτοιμος. Δέν εἶναι ἁμαρτία πού δέν τή 
συγχωρεῖ ὁ Θεός, ὅταν ὁ ἄνθρωπος με-
τανοήση καί πῆ τό «ἥμαρτον». Ὄχι γιά 
νά ἱκανοποιηθῆ ὁ Θεός, ἀλλά νά συγκα-
τατεθῆ ὁ ἄνθρωπος καί νά θελήση τή 
σωτηρία του. Ὁ Θεός θέλει νά σωθοῦν 
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καί σώζονται ὅσοι θέ-
λουν· ὁ Θεός δίνει τά πάντα καί ὁ 
ἄνθρωπος τή θέλησή του. Ἡ σωτηρία 
μόνο σέ μιά περίπτωση χάνεται, ὅταν 
δέν θελήση ὁ ἄνθρωπος, ὅταν πέση σέ 
ἀπόγνωση, ὅταν σβήση μέσα του ἡ 
ἐλπίδα τῆς σωτηρίας, ὅταν ἡ προαίρεση 
παραμένη ἁμαρτωλή, ὅταν δέν θέλη νά 
μετανοήση. Αὐτό εἶναι ἡ βλασφημία 
κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού παρα-
μένει ἀσυγχώρητη καί στό νῦν αἰῶνα 
καί στό μέλλοντα, καθώς εἶπε ὁ Χρι-
στός. Αὐτό θά πῆ πώς τή θύρα τῆς θέλη-
σης τοῦ ἀνθρώπου δέν τήν παραβιάζει 
οὔτε ὁ Θεός. Κάμε ὅ,τι θέλεις, ἀλλά 
μήν ξεχνᾶς ὅτι θά δώσης λόγο. 

δ´. Κανένας λοιπόν ἄς μήν ἀφήση τόν 
ἑαυτό του νά πέση σέ ἀπόγνωση, ὅσο κι 
ἄν εἶσαι ἁμαρτωλός. Ὅσες φορές κι ἄν 
πέσης, ἄλλες τόσες νά σηκωθῆς καί νά 
πῆς τό «ἥμαρτον». Ὁ Θεός θά σέ δεχθῆ, 
σάν πού ὁ πατέρας τῆς παραβολῆς δέ-

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
συνέχεια ἀπό τήν σελ. 12
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χθηκε τόν ἄσωτο υἱό. Πρόσεξε μόνο, 
γιατί «Θεός οὐ μυκτηρίζεται», ὁ Θεός 
δέν ἐμπαίζεται καί δέν ξέρεις πότε σέ 
παίρνει. Ἐπειδή θέλει νά σωθῆς περιμέ-
νει κι ὅλο περιμένει, μά ὅταν δέν μετα-
νοῆς στ᾽ ἀλήθεια, τότε σέ παίρνει, γιά 
νά μήν ἁμαρτάνεις περισσότερο. Γι᾽ 
αὐτό ἡ πείρα τῶν ἁγίων Πατέρων διδά-
σκει πώς μιά φωνή, φωνή Θεοῦ, βοᾶ 
καί λέγει σέ κάθε ἄνθρωπο. «Σήμερον 
ἐπίστρεψον»· σήμερα γύρισε, σήμερα 
μετανόησε. Τό σήμερα εἶναι δικό μας, 
τό ὕστερα καί τό αὔριο εἶναι τοῦ Θεοῦ. 
Στό τέλος ἐκεῖνος θά κρίνη καί θά ἀπο-
δώση στόν καθένα κατά τά ἔργα του. Ὁ 
ἄσωτος, ὅταν βρῆκε τόν ἑαυτό του, τήν 
ἴδια ὥρα σηκώθηκε καί γύρισε στόν πα-
τέρα του. «Ἀναστάς ἦλθε πρός τόν πατέ-
ρα αὐτοῦ». 

ε´. Ὁ Θεός, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 
περιμένει. Ἐπειδή θέλει ὅλοι νά σω-

θοῦν, γι᾽ αὐτό περιμένει. Ὄχι μόνο τούς 
ἁμαρτωλούς καί τούς ἀσώτους, ἀλλά 
καί ὅσους νομίζουν ὅτι εἶναι δίκαιοι. 
Ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ εἴμαστε ὅλοι ἁμαρ-
τωλοί καί μόνο ὅσοι μετανοοῦν εἶναι 
δίκαιοι. Δικαιοσύνη εἶναι ἡ μετάνοια. 
Γιατί, ἄς μήν τό ξεχνᾶμε, ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ ὅ,τι λογαριάζεται γιά τή σωτηρία 
μας δέν εἶναι ἡ ἀρετή μας, ἀλλά ἡ καλή 
μας θέληση, νά θέλωμε δηλαδή νά σω-
θοῦμε. Ὅλοι, πού θέλουν τή σωτηρία 
τους, ζοῦνε μέ τοῦτον τόν καϋμό, πώς 
πάντα εἶναι ἁμαρτωλοί, γι᾽ αὐτό μετα-
νοοῦν καί ζητοῦν τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, 
χωρίς νά ὑπολογίζουν στήν ἀρετή καί 
τήν ἁγιωσύνη τους· «Πάτερ ἥμαρ-
τον...». Κι ὁ οὐράνιος Πατέρας, πού μα-
κροθυμοῦσε καί περίμενε, δέχεται τόν 
καθένα πού μετανοεῖ καί ἐπιστρέφει, 
σάν τόν πεθαμένο πού ἀναστήθηκε καί 
σάν τόν χαμένο πού βρέθηκε. Ἀμήν. 

† ὁ Σερβίων καί Κοζάνης 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ



– EYΛΟΓΙΑ – 23

                                                                                                     Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 23.02.2020. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ 
ΤΟΥ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Σήμερα, 23η Φεβρουαρίου 2020, Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, πραγματοποιήθηκε 
ἀρχιερατικό συλλείτουργο στόν ἱερό προσκυνηματικό Ναό τοῦ ἁγίου Δημητρί-
ου, Πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης. Κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου χοροστά-
τησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος, ἐνῷ τῆς Ἀρχιε-
ρατικῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Παναγ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. 
Ἄνθιμος, συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν, Θηβῶν καί Λεβαδείας 
κ. Γεωργίου καί, Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στεφάνου. 

Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου 
κ. Ἀνθίμου ἡ εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ἱερολογιωτάτου Ἀρχιδιακόνου 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης π. Πολυκάρπου Κάστιζα. 

Ὁ ἐκ Βοιωτίας προερχόμενος π. Πολύκαρπος, πού κατά εὐλογημένη συγκυ-
ρία ἄγει σήμερα καί τά ὀνοματήριά του, φέροντας καί τιμῶντας τό ὄνομα τῆς 
μεγάλης αὐτῆς ἐκκλησιαστικῆς μορφῆς τῶν πρωτοχριστιανικῶν χρόνων, τοῦ 
σήμερον ἑορταζομένου ἁγίου ἱερομάρτυρος Πολυκάρπου, ἐπισκόπου Σμύρνης, 
τυγχάνει πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακοῦ διπλώματος 
τοῦ ἰδίου Τμήματος μέ εἰδίκευση στή Λειτουργική καί ὑποψήφιος διδάκτωρ τῆς 
ἰδίας Σχολῆς. 

Διακονεῖ στήν Γραμματεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί ὑπη-
ρέτησε στούς Ἱερούς Ναούς Ἁγίου Δημητρίου - Πολιούχου καί Παναγίας τῆς 
Δεξιᾶς Θεσσαλονίκης. 

Κατά τήν προσφώνησή του, ὁ π. Πολύκαρπος, εὐχαρίστησε τόν Παναγιώτα-
το κ. Ἄνθιμο γιά τήν πατρική ἀγάπη καί τήν ἐμπιστοσύνη, πού τόν περιέβαλε 
τά τρία ἔτη τῆς διακονίας του, ἀλλά καί γιά ὅλα ὅσα διδάχθηκε καί βίωσε ἀπό 
τήν καθημερινή συναναστροφή πλησίον του στό Ἐπισκοπεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως. 

Εὐχαρίστησε, ἐπί πλέον, τούς συλλειτουργήσαντες Μητροπολίτες, Θηβῶν 
καί Λεβαδείας κ. Γεώργιο καί, Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στέφανο, 
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ὅπως καί ὅλους τούς κληρικούς καί πατέρες πού τοῦ συμπαρεστάθησαν στήν 
κατά Θεόν πορεία του, καθώς καί τούς μέχρι πρότινος συνδιακόνους του γιά τήν 
ἀγαστή τους συνεργασία. Ἰδιαίτερη ἀναφορά ἔκανε, στούς εὐλαβεῖς γονεῖς του 
καί στούς κατά σάρκα συγγενεῖς του καί τίς οἰκογένειές τους γιά τά ὅσα τοῦ 
προσέφεραν. 

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος Ποιμενάρχης κ. Ἄνθιμος, ἀπευθύνθηκε μέ ἰδι-
αίτερη ζέσι καί προσήνεια στόν π. Πολύκαρπο καί μέ λόγους πατρικούς ἐτόνισε 
τήν σπουδαιότητα καί τήν εὐθύνη τοῦ δευτέρου βαθμοῦ τῆς ἱερωσύνης, τήν 
ἐγρήγορση, τήν ὁποία πρέπει νά ἔχει, καθώς καί τόν καθημερινό ἀγῶνα, τόν 
ὁποῖο καλεῖται ἀπό σήμερα νά διεξαγάγει τόσο γιά τήν προσωπική του σωτηρία, 
ὅσο καί τή σωτηρία τῶν πιστῶν. 

Ἐπεσήμανε τήν σημειολογία τοῦ γεγονότος τῆς εἰς πρεσβύτερον χειροτονίας 
του, τήν ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἐνθυμεῖται τήν μέλλουσα 
κρίση καί τό φοβερό κριτήριο τῆς Δευτέρας τοῦ Χριστοῦ Παρουσίας καί ὀλίγον 
πρό τῶν πυλῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μιᾶς περιόδου κατ’ 
ἐξοχήν πνευματικῶς ἀγωνιστικῆς καί φερούσης ἐντόνως τό πνεῦμα τοῦ χαρο-
ποιοῦ πένθους τῆς μετανοίας, ὅπως πρέπει νά εἶναι καί ὁλόκληρη ἡ ζωή τοῦ 
Ὀρθοδόξου ἱερέως. 

Τέλος, ἐξαίροντας τήν διακονία τοῦ π. Πολυκάρπου ὡς Ἀρχιδιακόνου, τοῦ 
εὐχήθηκε νά ὁμοιάσῃ στόν φερώνυμό του Ἅγιο καί νά ἀναδειχθῇ πολύκαρπος 
καί καλλίκαρπος ἐντός τοῦ ἀμπελῶνος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. 

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος ἀπέ-
νειμε τό ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου στόν π. Πολύκαρπο, ὁ ὁποῖος μέ τήν σειρά 
του διένειμε τό ἀντίδωρο στούς πιστούς. 

Συγκινητική ὑπῆρξε ἡ ἀθρόα προσέλευση ἱερέων καί πιστῶν ἀπό τήν ἰδιαί-
τερη πατρίδα τοῦ νεοχειροτονηθέντος, τήν Βοιωτία, καθώς καί ἀπό ἄλλα μέρη 
τῆς πατρίδος μας. 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης



– EYΛΟΓΙΑ – 25

Ε Κ Δ Η Μ Ι Ε Σ 

†  ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης πρ. Πει-
ραιῶς κυρός Καλλίνικος, κατά κόσμον Κωνσταντῖνος Καροῦσος, γεννήθη-

κε στό Βαρθολομιό Ἠλείας τό 1926. Διάκονος χειροτονήθηκε τό 1956 καί πρε-
σβύτερος τό 1959. Τό 1957 εἰσήθχη στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Ἐθνικοῦ καί 
Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπό τήν ὁποία καί ἀποφοίτησε. Τό 
1961 ἐγκαταστάθηκε στήν Ἱερά Μονή Βαρλαάμ τῶν Μετεώρων, τῆς ὁποίας 
ὁρίστηκε Ἡγούμενος. Τό 1967 τοποθετήθηκε Καθηγητής τοῦ φροντιστηρίου 
κατηχητῶν καί Γενικός Διευθυντής τῶν κατηχητικῶν σχολείων τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Τό 1973 ἵδρυσε τήν Ἱερά Μονή Παναγίας τῆς «Χρυ-
σοπηγῆς», τῆς ὁποίας καί ὁρίστηκε Ἡγούμενος. Τό 1975 ἐξελέγη Τιτουλάριος 
Μητροπολίτης Ρωγῶν, ἀναλαμβάνοντας παράλληλα τήν Διεύθυνση τῆς Ἀπο-
στολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Στίς 12 Ἰανουαρίου τοῦ 1978 
ἐξελέγη ἀπό τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Μητροπολίτης Πει-
ραιῶς. Στίς 4 Φεβρουαρίου 2006 ὑπέβαλε τήν παραίτησή του γιά λόγους ὑγεί-
ας. Τό 2019 παραιτήθηκε καί ἀπό τή θέση τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Παναγίας τῆς «Χρυσοπηγῆς». 

Ἐκοιμήθη τό Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τελέ-
σθηκε τήν Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Ἁγίας Τριάδος 
Πειραιῶς καί ἡ ταφή τοῦ ἔγινε στήν Ἱερά Μονή Παναγίας τῆς «Χρυσοπηγῆς». 

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη. 

†  ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΕΤΣΟΓΛΟΥ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Θεσ-
σαλονίκης μετά βαθυτάτης συγκινήσεως καί ἐν συνοχῇ καρδίας ἀναγγέλλει 

στόν ἱερό κλῆρο καί τό εὐσεβές αὐτῆς πλήρωμα τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ 
ἱερολογιωτάτου διακόνου Θεολόγου Κετσόγλου. 

Ὁ μακαριστός διάκ. Θεολόγος Κετσόγλου τοῦ Ἀριστάρχου καί τῆς Πελα-
γίας ἐγεννήθη τό 1958 στή Θεσσαλονίκη. Διάκονος χειροτονήθηκε τήν 6η 
Ὀκτωβρίου 1992 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεή-
μονα τόν Β´. Ὑπηρέτησε ὡς διάκονος στούς ἱερούς Ναούς ἁγίων Κυρίλλου καί 
Μεθοδίου, Νέας Παναγίας καί ἁγίων Ἀποστόλων. Κατά τό ἔτος 1992 τοῦ εἶχαν 
ἀνατεθεῖ καθήκοντα Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Θεσσαλονίκης. 

Ἐκοιμήθη στή Θεσσαλονίκη, τήν Παρασκευή 21η Φεβρουαρίου 2020. Ἡ 
ἐξόδιος ἀκολουθία ἐτελέσθη τήν Δευτέρα 24η Φεβρουαρίου 2020 στόν ἱερό 
Ναό ἁγίου Νικολάου Λαγυνῶν, ὅπου καί ἐτάφη. 

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη. 
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 
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ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

Οἱ κακές ἕξεις καί ἡ θεραπεία τους 

Α´. Ἐξέτασε, ἀδελφέ, τίς κακές ἕξεις καί συνήθειες, πού ἀπόκτησες μέ τή ζωή 
πού ἔκανες ἄν εἶναι παλιές, χρειάζεται περισσότερος κόπος, γιά νά καταστρα-
φοῦν, ἄν εἶναι καινούργιες λιγότερος· ὅπως ἕνα παλιό καί ἕνα μεγάλο δένδρο, 
περισσότερο κόπο χρειάζεται, γιά νά κοπεῖ καί νά ξεριζωθεῖ ἀπό ἕνα νέο καί μι-
κρό. 

Β´. Ἐξέτασε τίς θεραπεῖες πού πρέπει νά χρησιμοποιήσεις γι’ αὐτές τίς κακές 
σου ἕξεις καί συνήθειες ἀπό τίς θεραπεῖες αὐτές ἡ πρώτη εἶναι τό νά θέλεις νά 
διορθωθεῖς ὄχι ἀμφιβάλλοντας, ἀλλά ἀποφασιστικά. Διότι οἱ σωματικές ἀσθένει-
ες μποροῦν νά θεραπευθοῦν καί χωρίς τήν θέλησή μας οἱ ἀσθένειες ὅμως τῆς 
ψυχῆς χωρίς νά τό θέλουμε, δέν εἶναι δυνατό νά θεραπευθοῦν. Διότι καί γι’ 
αὐτές χρειάζεται μία ἀποφασιστική θέληση τοῦ ἀσθενῆ, γιά νά ἰατρευθεῖ καί νά 
χρησιμοποιήσει τά μέσα καί τά ὄργανα ἐκεῖνα, τά ὁποῖα εἶναι κατάλληλα γιά τή 
θεραπεία. Τά μέσα, λοιπόν, καί τά ὄργανα τά ὁποῖα μπορεῖς νά χρησιμοποιή-
σεις γιά νά θεραπεύσεις τίς κακές σου συνήθειες καί ἕξεις εἶναι ἐκεῖνα τά δύο 
τά ὁποῖα μᾶς φανέρωσε ὁ Κύριος ὅταν ἐλευθέρωσε ἐκεῖνον πού ἦταν δαιμονι-
σμένος ἀπό τήν παιδική του ἡλικία λέγοντας «Τό γένος αὐτό δέν εἶναι δυνατό 
νά βγεῖ μέ κανένα ἄλλο μέσο παρά μέ προσευχή καί νηστεία» (Μάρκ. 9,29). 

Γ´. Ἐξέτασε, λοιπόν, τόν ἑαυτό σου, πῶς κάνεις τήν προσευχή σου· διότι 
πρέπει νά προσεύχεσαι ὄχι μέ καρδιά, πού νά περιπλανιέται ἐδῶ κι ἐκεῖ καί μέ 
διασκορπισμένο νοῦ, ἀλλά νά προστρέχεις στό Θεό καί νά προσεύχεσαι μέ τόση 
μεγάλη ταπείνωση καί καρδιακή συντριβή καί μέ τόση μεγάλη προσοχή τοῦ νοῦ 
καί μέ τόση μεγάλη καρτερία καί ὑπομονή, ὅπως θά προσευχόσουν ἄν βρισκό-
σουν σέ μία μεγάλη θαλασσοταραχή, ὅπου δέν θά ὑπῆρχε ἄλλη ἐλπίδα σωτηρίας 
παρά μόνο ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Διότι σέ τέτοια συντετριμμένη καί ταπεινή προ-
σευχή ὁ Θεός δέν ἀρνεῖται κανένα πράγμα, ἀλλά δίνει, ὅσα εἶναι ἀπαραίτητα 
γιά τή σωτηρία, διότι αὐτός μόνο εἶπε· «Ζητᾶτε καί θά σᾶς δοθεῖ, ἐρευνᾶτε καί 
θά βρεῖτε, κτυπᾶτε καί θά σᾶς ἀνοιχθεῖ ἡ πόρτα. Διότι καθένας πού ζητᾶ, λαμ-
βάνει, καί καθένας πού ἐρευνᾶ, βρίσκει» (Μάτθ. 7,7-8). Αὐτός εἶπε καί τό πα-
ράδειγμα τῆς χήρας καί τοῦ κριτῆ τῆς ἀδικίας γιά νά μᾶς διδάξει νά προσευχό-
μαστε πάν τοτε, νά μή παραπονούμαστε, ὅτι δέν λαμβάνουμε ἀμέσως τά αἰτή-
ματά μας· «Τούς εἶπε καί παραβολή, γιά νά τούς διδάξει ὅτι πρέπει νά προσεύ-
χονται καί νά μήν ἀποθαρρύνονται». Ἔτσι, ὅπως εἶναι ἀδύνατο νά ἀθετήσει τόν 
λόγο του ὁ Θεός καί νά διαψευσθεῖ, ἔτσι εἶναι ἀδύνατο νά μήν εἰσακουσθεῖς κι 
ἐσύ μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου, ἄν ἐξακολουθεῖς νά προσεύχεσαι ἀδιάλειπτα 
καί νά τόν παρακαλεῖς μέ τόν τρόπο πού εἴπαμε. Ἐκτός ἀπό αὐτά, πρέπει νά 



– EYΛΟΓΙΑ – 27

βάλεις στό Θεό μεσίτρια τῆς χάριτος καί τοῦ ζητήματος, πού ἐπιθυμεῖς τήν 
Ὑπεραγία Παρθένο, τή μητέρα τοῦ Θεοῦ καί μητέρα καί μάμμη ὅλων τῶν χρι-
στιανῶν· γιατί, ἄν ὁ Υἱός της εἶναι πατέρας μας καί ἀδελφός μας καί Πνεῦμα, 
ἑπόμενο εἶναι νά εἶναι καί αὐτή μάμμη καί μητέρα μας γλυκύτατη, ἡ ὁποία μᾶς 
δόθηκε ὡς βοηθός καί συνήγορος γι᾽ αὐτό τό σκοπό, γιά νά μεσιτεύσει στόν Υἱό 
της γιά μᾶς ὡς Μητέρα τοῦ ἐλέους. Καί ἄν ὁ Σειράχ εἶπε γιά τήν Εὔα ὅτι «ἀπό 
τή γυναίκα ξεκίνησε ἡ ἁμαρτία καί ἐξ αἰτίας της πεθαίνουμε ὅλοι» (Σόφ. Σείρ. 
25,24)· ἐμεῖς μέ περισσότερο δίκαιο μποροῦμε νά ποῦμε γιά τήν Κυρία Θεοτό-
κο ὅτι ἀπό γυναίκα ἔγινε ἡ ἀρχή τῆς σωτηρίας καί ἐξ αἰτίας τῆς ἀναζωοποιού-
μαστε ὅλοι. Ἔτσι μποροῦμε νά προστρέχουμε σ᾽ αὐτήν μέ κάθε θάρρος σέ κάθε 
μας περίπτωση καί ἀνάγκη. Καί τελικά, γιά νά κάνεις τήν προσευχή σου αὐτή 
πιό ἐνεργητική, γιά νά λάβεις ἐκεῖνο πού ζητᾶς ἀπό τό Θεό, πρέπει νά ἑτοιμα-
σθεῖς προσωπικά μέ τήν ἐξομολόγηση καί μέ τήν μετάληψη τῶν Ἀχράντων Μυ-
στηρίων, διότι αὐτά τά δύο μυστήρια εἶναι σάν τά σωληνάρια, μέσα ἀπό τά 
ὁποῖα ἔρχεται σέ μᾶς ἀπό τόν Χριστό κάθε ἀγαθό. 

Δ´. Κατόπιν, ἐξέτασε τόν ἑαυτό σου γιά τήν νηστεία πού κάνεις –καί, ὅταν 
λέω νηστεία, ἐννοῶ κάθε εἴδους ἐγκράτεια καί ἀποχή καί φαγητῶν καί ποτῶν 
καί ἐνδυμάτων καί στρωμάτων καί σωματικῶν ἀναπαύσεων, ἡ στέρηση τῶν 
ὁποίων γίνεται ἤ γιά κανόνα καί παίδευση τῶν προηγουμένων σου ἁμαρτιῶν ἤ 
γιά προφύλαξη καί πρόβλεψη τῶν μελλοντικῶν. Γιατί, ἄν δίνεις στό κορμί ὅλες 
τίς ἀπολαύσεις καί ὅλες τίς ἀναπαύσεις καί ἄν ζητᾶς στό κρεββάτι κάθε εἴδους 
μαλακά στρώματα καί κάθε εἴδους φαγητοῦ στό τραπέζι· καί ἄν θέλεις νά βρί-
σκεσαι σέ ὅλες τίς διασκεδάσεις καί σέ ὅλες τίς συντροφιές τῶν φίλων σου καί 
νά χάνεις τόν καιρό σου σ᾽ αὐτές μέ κάθε εἴδους ἀργία· καί, γιά νά μιλήσω σύ-
ντομα, ἄν θέλεις νά δίνεις κάθε εἴδους θεραπεία στά πάθη σου καί νά μήν ἀπο-
φεύγεις κανένα κίνδυνο, ἀπό ἐκείνους πού μέ ὅλη τήν προθυμία δέν ἀπέφευ-
γαν ὅλοι οἱ ἅγιοι· ἄν λέω ζητᾶς αὐτά, πῶς εἶναι δυνατό νά ξεριζώσεις τά πάθη 
καί τίς κακές ἕξεις πού ἀπόκτησες; «Δένδρο πού ποτίζεται καθημερινά πότε θά 
ξεραθεῖ ἡ ρίζα του; Καί δοχεῖο πού καθημερινά δέχεται προσθήκη ὑγροῦ, πότε 
θά λιγοστέψει;» σοῦ λέει ὁ ἅγιος Ἰσαάκ. Ἔτσι ἄν καί σύ δίνεις στό σῶμα τίς ἀνα-
παύσεις του, μέ ποιά βάση νομίζεις ὅτι μπορεῖς νά διορθωθεῖς; Βέβαια, δέν μπο-
ρεῖς ἄλλο νά περιμένεις στό τέλος μιᾶς τέτοιας ζωῆς πού ἔζησες μέ τόσες ἁμαρ-
τίες παρά ἕναν ἀτέλειωτο θάνατο μέσα σέ ὅλα τά κολαστήρια, διότι τέτοια πο-
νηρή ζωή προξενεῖ καί πονηρό θάνατο· «Ὁ θάνατος πού προξενεῖ, εἶναι θάνα-
τος φοβερός» (Σοφ. Σειρ. 28,21).
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Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ εἶ ναι 
μία ἀπό τίς σημαντικότερες προσωπι-

κότητες τῆς βυζαντινῆς περιόδου. Διετέ-
λεσε στέλεχος διοικητικῶν θέσεων, ἐνῶ 
ἀργότερα ἐκάρη μοναχός πρωτοστατώ-
ντας στήν ἐκκλησιαστική ἔριδα τοῦ Μο-
νοθελητισμοῦ. Ἡ θεολογία του ὑπῆρξε ὁ 
πυρήνας τῆς ἀντίδρασης στίς βασιλικές 
ἐπιδιώξεις συμβιβασμοῦ μεταξύ Ὀρθοδό-
ξων καί Μονοφυσιτῶν, στοιχεῖο πού τόν 
ὁδήγησε στό προσωπικό του μαρτύριο. 
Τό συγγραφικό του ἔργο ξεχωρίζει γιά 
τήν ὑψηλή θεολογία του, σέ συνδυασμό 
μέ τόν πλοῦτο φιλοσοφικῶν ὅρων. Ὁ Μά-
ξιμος γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη 
τό 580 καί ὑπῆρξε γόνος ἐπιφανοῦς οἰκο-
γένειας, ἡ ὁποία τοῦ παρεῖχε σπουδαία 
ἐγκύκλια καί θεολογική παιδεία. Ἀνῆλθε 
στήν θέση τοῦ ἀρχιγραμματέα, πλησίον 
τοῦ Αὐτοκράτορα Ἡράκλειου. Τό κλίμα, 
ὅμως, τοῦ παλατιοῦ φαίνεται πώς τελικά 
δέν τόν γοήτευσε καί στράφηκε πρός τόν 
μοναχικό βίο. Ἐκάρη μοναχός στή μονή 
τῆς Χρυσουπόλεως, στήν ἀσιατική πλευ-
ρά τῆς Κωνσταντινουπόλεως, διακρινό-
μενος γιά τό ἀσκητικό του φρόνημα. Κα-
τά τό ἔτος 624 ὑποχρεώθηκε νά μετακινη-
θεῖ ἐξ αἰτίας τῶν Περσικῶν ἐπιδρομῶν 
μέχρι νά καταλήξει στή Ρώμη, ὅπου κατά-
φερε νά ὀργανώσει τόν ἀγῶνα κατά τοῦ 
Μονοθελητισμοῦ. Πρίν φτάσει στόν τελι-
κό του προορισμό προσπάθησε νά γνωρί-

σει σέ βάθος τή θεολογία τοῦ Μονοθελη-
τισμοῦ, ἡ ὁποία προσπαθοῦσε νά ἐπιβλη-
θεῖ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. 

Τό ἱστορικό πλαίσιο 

Ἡ πολιτική τῶν Αὐτοκρατόρων ἀπό 
τόν Ἰουστινιανό καί μετά ἀντιλαμβανό-
ταν πώς ὁ προσεταιρισμός τῶν ἀραβικῶν 
λαῶν θά διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στή διατήρηση τῶν κεκτημένων τοῦ κρά-
τους. Βασιλική ἐπιδίωξη ἦταν ἡ ἕνωση 
τῆς Ἐκκλησίας μέ τούς Μονοφυσίτες τῶν 
περιοχῶν αὐτῶν, ὑπό τόν θεολογικό ὅρο 
τῆς μίας ἐνέργειας καί μίας θέλησης στό 
πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τελικῶς 
διά μέσου τῆς διπλωματικῆς προσπάθειας 
τοῦ πατριάρχη Σεργίου, ἐπετεύχθη ἡ σύ-
γκλιση μέ τούς μετριοπαθεῖς Μονοφυσί-
τες ἡ ὁποία ἐπικυρώθηκε μέ συνοδική 
ἀπόφαση τήν «Ἔκθεση». Ὁ Σέργιος, σέ 
ἄμεση συνεργασία μέ τόν Ἡράκλειο, ἐπέ-
τυχε νά πείσει τούς Πατριάρχες καί τόν 
Ὀνώριο Ρώμης, νά ξεπεραστεῖ ὁ σκόπε-
λος τοῦ Μονοενεργητισμοῦ μέ τήν θεολο-
γία τῆς μίας θελήσεως στήν ὑπόσταση 
τοῦ Λόγου καί νά τούς συσπειρώσει ὑπό 
τήν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐνδημοῦσα 
Σύνοδο (638). Ἀργότερα μετά τόν θάνατο 
τῶν ἀρχηγῶν τῶν ἐκκλησιῶν Ἱεροσολύ-
μων, Κωνσταντινουπόλεως καί Ρώμης 
παράλληλα μέ τήν ἀπώλεια τῶν ἐπαρχιῶν 
στίς ὁποῖες εἶχαν καταφύγει οἱ ὑπέρμαχοι 

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 

Τοῦ Πρωτοπρ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ, 
Θεολόγου - Ὀδοντιάτρου 

Ἐφημερίου ἱεροῦ Ἱδρυματικοῦ Ναοῦ 
Ἁγίου Νεκταρίου Χαρισείου Γηροκομείου
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τῶν δογμάτων τῆς Χαλκηδόνας, δέν ἐπέ-
τρεψε τήν αὐτοκρατορική καταστολή τῶν 
ἀντιδράσεων, μέ ἀποτέλεσμα νά ἔλθει δυ-
ναμικά στό προσκήνιο ἡ Θεολογία τοῦ 
Μαξίμου. Ὁ Μάξιμος στή Δύση βρῆκε 
πρόσφορο ἔδαφος στόν ἀγῶνα ἐνάντια 
στό Μονοενεργετισμό καί τό Μονοθελη-
τισμό μέ σύμμαχο τόν Σωφρόνιο, τόν με-
τέπειτα πατριάρχη Ἱεροσολύμων, τόν 
ὁποῖο γνώρισε στήν Καρθαγένη (Καρχη-
δόνα) τό 632. Ἀπό τό ἔτος 638 ὁ ἀγῶνας 
του βρισκόταν σέ πλήρη ἐξέλιξη κάτι πού 
γίνεται ἐμφανές καί ἀπό τό συγγραφικό 
του ἔργο. Ὁ Μάξιμος, ἀπέρριψε τήν 
«Ἔκθεση» πείθοντας καί τόν πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως Πύρρο, πώς ἡ 
ἔννοια τοῦ Μονοθελητισμοῦ εἶναι αἱρετι-
κή ἀπόκλιση. Σέ συνεργασία ἀργότερα μέ 
τόν Πάπα Ρώμης Μαρτίνο δημιούργησε 
τίς προϋποθέσεις γιά νά συνέλθει ἡ Σύνο-
δος στό Λατερανό τό 649, καταδικάζο-
ντας τό Μονοθελητισμό καί ἀποκόπτω-
ντας τήν κοινωνία μέ τίς ἐκκλησίες οἱ 
ὁποῖες εἶχαν συνταχθεῖ μέ τήν «Ἔκθεση» 
τοῦ Αὐτοκράτορα Ἡράκλειου. Μέ τήν 
ἄνοδο τοῦ Κώνστα Β´ στό βασιλικό θρό-
νο ἐπιχειρήθηκε τό 648 νά ἐπιβληθεῖ στό 
ἐσωτερικό τῆς Ἐκκλησίας ὁ λεγόμενος 
«Τύπος» (πού προσυπογράφηκε καί ἀπό 
τόν Σέργιο), καί ἐκδόθηκε διάταγμα, πού 
ἀπαγόρευε τή χρήση τῶν ὅρων ἐνεργείας 
καί θελήσεως. Ἡ διαφωνία τοῦ Πάπα 
Μαρτίνου καί τοῦ Μάξιμου προκάλεσε 
τίς διώξεις τους καί τό μαρτύριό τους. Ἡ 
σύλληψη τοῦ Μάξιμου ἔγινε τό 653 καί 
φυλακίστηκε στήν Κωνσταντινούπολη. Ἡ 
θυελλώδης δίκη του ἔλαβε χώρα τό 655, 
μέ τήν κατηγορία τοῦ ἀνατροπέα τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς καί πολιτειακῆς εἰρήνης. 

Ὁ Μάξιμος κατηγόρησε τήν πολιτεία γιά 
ἀνάμιξη στήν ἐκκλησιαστική τάξη μέ 
ἀποτέλεσμα νά καταδικαστεῖ σέ ἐξορία. 
Τό 662 τόν ὁδήγησαν μαζί μέ τό μαθητή 
του Ἀναστάσιο σέ σύνοδο ἐπισκόπων 
στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου τοῦ ἀπέ-
κοψαν τό δεξί του χέρι καί τή γλῶσσα καί 
τόν ἐξόρισαν στή Λαζική τοῦ Πόντου 
ὅπου ὑπέκυψε ἀπό τίς κακουχίες στίς 13 
Αὐγούστου τοῦ 662. Μετά τήν ὁριστική 
καταδίκη τοῦ Μονοθελητισμοῦ ἀπό τήν 
ΣΤ´ Οἰκουμενική Σύνοδο, τιμήθηκε ὡς 
Ἅγιος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί κή-
ρυκας τῶν ὀρθῶν δογμάτων. 

Τό συγγραφικό του ἔργο 
– Ἡ θεολογία του 

Ὁ Μάξιμος ἀναδείχθηκε πολυγραφό-
τατος. Γράφει συλλέγοντας στοιχεῖα τῆς 
παράδοσης ἐπηρεασμένος ἰδιαίτερα ἀπό 
τούς Καππαδόκες μέ πρῶτο τό Γρηγόριο 
Νύσσης, τόν Εὐάγριο Ποντικό ἀλλά καί 
τόν Διονύσιο Ἀρεοπαγίτη. Κινεῖται ὅμως 
καί στό δρόμο τῶν Ἀλεξανδρινῶν πατέ-
ρων, γι᾽ αὐτό καί θεωρεῖται συνεχιστής 
τους. 

Ἡ θεολογία τοῦ Μάξιμου εἶναι ἀποκα-
λυπτική, ὑπό τό πρῖσμα τῆς Χριστολο-
γίας. Τό μυστήριο τῆς Τριάδος στή σκέψη 
τοῦ Μαξίμου γνωρίζεται μέσω τοῦ Λό-
γου. Ὁ κόσμος ἐπίσης εἶναι μία ἀποκάλυ-
ψη, πού βασίζεται στή θέληση τοῦ Θεοῦ. 
Ἡ ἀποκάλυψη γίνεται πάντοτε διά μέσου 
τοῦ Λόγου μέ κέντρο τήν ἐνσάρκωση, ἡ 
ὁποία βρίσκεται στήν προαιώνια βουλή 
του. Ὁ Λόγος σύμφωνα μέ τό Μάξιμο 
εἶχε ἐξ ἀρχῆς τό σκοπό νά ἑνωθεῖ μέ τή 
σάρκα τῆς ἀνθρωπότητας γιά νά τήν θεώ-
σει. 
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Ἡ σάρκωση τοῦ Λόγου κατά τόν Μά-
ξιμο εἶναι τό μυστήριο τῆς προαιώνιας 
βουλῆς τοῦ Θεοῦ καί τό σχέδιο ἐξαγια-
σμοῦ τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Ὁ Λόγος 
προσλαμβάνει τήν ἀν θρώπινη φύση ἀκέ-
ραιη καί ἀμόλυντη ἀπό τίς συνέπειες τῆς 
πτώσης, μέ θέληση ἐναρμονισμένη μέ τό 
Θεῖο θέλημα. Ἡ πτώση εἶναι ἡ διαφθορά 
τῆς θελήσεως καί μόνο ἡ ὑποστατική 
ἕνωση τή διορθώνει. 

Ὁ Μάξιμος ἀκολουθώντας τή θεολογία 
τοῦ Γρηγορίου Νύσσης καί τοῦ Ὠριγένη 
διδάσκει πώς ὁ Θεός πρῶτα θά ἀποκατα-
στήσει τή φύση ὅλων τῶν ἀνθρώπων χω-
ρίς νά παραβιασθεῖ ἡ θέλησή τους. Ὁ Λό-
γος τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως θά ἀποτελέσει 
διαφωτιστικό πῦρ γιά τούς δικαίους, ἐνῶ 
γιά τούς ἀσεβεῖς καίουσα φλόγα. Θά 
ἀγκαλιάσει ὅλη τή Δημιουργία, ἀλλά τό 
μέτρο τῆς μετοχῆς θά ἐξαρτηθεῖ ἀπό τό 
βαθμό τῆς καθαρότητας τοῦ καθενός. Ὁ 
Μάξιμος μιλάει γιά δύο ἑνώσεις: τήν ἕνω-
ση κατά χάρη, πού ἀφορᾶ τούς πάντες καί 
τήν θέωση κατά χάρη πού ἀφορᾶ τούς δι-
καίους. Ὅσοι δέν βρεθοῦν μέσα στή ζωο-
ποιητική χάρη τοῦ Θεοῦ, δέν εἶναι ἐπειδή 
τό ἐπιθυμεῖ ὁ Θεός, ἀλλά, ἐπειδή οἱ ἴδιοι 
δέν θά θελήσουν τή σωτηρία τους. 

Τά ἱερά λείψανα 
τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ 

Μιά παλιά γεωργιανή παράδοση ἀνα-
φέρει ὅτι ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Μαξίμου 
διατηρήθηκε μέχρι σήμερα κάτω ἀπό τό 
Ἅγιο Βῆμα ἑνός ναοῦ στό Τσαγκέρι τῆς 
Γεωργίας. Ὁ ἐπιχώριος ἐπισκοπος Τσαγέ-
ρι καί Λεντέχι Στέφανος (Kalaijshvili) τό 
2010 ξεκίνησε μία σειρά ἀρχαιολογικῶν 

ἀνασκαφῶν. Οἱ ἔρευνες ἔβγαλαν στήν 
ἐπιφάνεια στό πρῶτο ἐπίπεδο τά ὀστᾶ 
τριῶν ἀτόμων καί ἑνός ἀτόμου σέ ἕνα 
δεύτερο ἐπίπεδο. Αὐτό πού ἔκανε ἐντύπω-
ση εἶναι ὅτι σ’ ἕναν ἀπό τούς σκελετούς 
ἔλειπε τό δεξί χέρι, ἐνῶ στόν λαιμό εἶχε 
ἕνα σοβαρό κτύπημα, τό ὁποῖο ἴσως νά 
προ ῆλθε ἀπό τό ξερίζωμα τῆς γλώσσας 
καί ἡ ἡλικία του, θά πρέπει νά ἦταν περί-
που 83 ἐτῶν. Οἱ ἀνθρωπολογικές ἔρευνες 
ὑποστηρίζουν ὅτι τά ὀστᾶ τοῦ πρώτου 
ἐπιπέδου ἀνήκουν στόν Ἅγιο Μάξιμο καί 
στούς δύο μαθητές του, ἐνῶ τά ὀστᾶ τοῦ 
δευτέρου ἐπιπέδου ἀνήκουν στόν κτήτο-
ρα Ἅγιο Ἀρσένιο. 
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ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΔΙΟΤΙ ΦΕΤΟΣ ἡ μνήμη  
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τιμήθηκε 

στά σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων μέ 
ἐκκλησιασμό καί εἰδικές ὁμιλίες γιά 
τό ἔργο τους. Πιστεύω ὅτι τό ἑπό -
μενο βῆμα  πρέπει νά εἶναι ἡ εἰσα -
γωγή τῶν κειμένων τους στά σχο -
λεῖα μέσῳ τοῦ μαθήματος τῶν Θρη -
σκευτικῶν. Οἱ νέοι μας θά ὠφελη -
θοῦν οὐσιαστικά ἄν διδα χθοῦν ἐπι -
λεγμένα Πατερικά Κείμε να, τά ὁ -
ποῖα θά παρουσιάζουν τίς διαχρο νι -
κά ἐπίκαιρες ἀπόψεις τοῦ Μεγάλου 
Βασιλείου, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου 
τοῦ Θεολόγου, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Χρυσοστόμου καθώς καί ἄλλων 
κορυφαίων ἐκ κλησιαστικῶν συγ -
γρα  φέων. 

Ὁ Βασίλειος καί ὁ Γρηγόριος ἀπό 
τήν Καππαδοκία καί ὁ Ἰωάννης ὁ 
Χρυσόστομος ἀπό τήν ἑλληνιστική 
Ἀντιόχεια ἔδωσαν χρήσιμες ἀπαν τή -
σεις κατά τόν 4ο αἰῶνα μ.Χ. στά 
ἐρωτήματα πού προκαλοῦσε ἡ συ -
νάντηση Χριστιανικῆς διδασκα λίας 
καί Ἑλληνικοῦ Πνεύματος. Γνώ ρι -
ζαν ἄριστα τήν ἀρχαία Ἑλληνική 
Γραμματεία καί πρότειναν στούς 
Χριστιανούς νά τήν μελετοῦν εἰς βά -
θος, ἀλλά ἐπιλεκτικά. Εἶναι χαρα κτη -
ριστική ἡ πρόταση τοῦ Μεγάλου 
Βα  σιλείου (Πρός τούς νέους ὅπως 

ἄν ἐξ Ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων) 
νά μελετοῦν τούς Ἀρχαίους συγγρα -
φεῖς ὡς προετοι μασία γιά τήν κατα -
νόηση τῆς ἱερῆς ἀλήθειας τοῦ Εὐαγ -
γελίου. Ὁ Βα σίλειος προτείνει τά 
ἀρχαία κείμενα ὡς μαθήματα ἀρετῆς 
καί βρίσκει σ’ αὐτά πολλά πρότυπα, 
τά ὁποῖα ἀξίζει νά ἀκολουθήσουν οἱ 
νέοι. Προτείνει τά ποιήματα τοῦ Ὁ -
μή ρου, βρίσκει παραδείγματα ἤθους 
ἀπό τή ζωή τοῦ Σωκράτη, τοῦ Κλει -
νία, τοῦ Πυθαγόρα καί τοῦ Μεγάλου 
Ἀλεξάνδρου. Δείχνει τήν ἐκτίμησή 
του στούς Ἀρχαίους καί ἡ  ἔμφασή 
του δίδεται σέ μία παιδεία, ἡ ὁποία 
θά διαπλάθει ἦθος καί δέν θά παρέ -
χει ἁπλῶς ξερές γνώσεις. 

Καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεο λό -
γος (Ναζιανζηνός) στόν Ἐπι τάφιό 
του πρός τόν Μέγα Βασίλειο τονίζει 
ὅτι ὅλοι οἱ συνετοί ἄνθρωποι θεω -
ροῦν τήν παιδεία ὡς τό πρώτιστο 
ἀγαθό καί ὄχι μόνον τή Χριστια νι -
κή, ἀλλά καί τήν ἐξω χριστιανική. 
Τότε καθιερώθηκε ὁ ὅρος «ἡ ἔξωθεν 
ἤ ἡ θύραθεν παι δεία», δηλαδή ἡ 
Κλα  σική Ἑλληνική Γραμματεία. 

Ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία θεμε -
λιώθηκε ἀπό τούς Τρεῖς Ἱεράρχες 
καί ἑδραιώθηκε χάρις στούς ἀγῶνες 
σπουδαίων μορφῶν, ὅπως τοῦ 

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ: 
 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΗΘΟΣ 

Τοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ, 
Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος 
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Μεγάλου Φωτίου ἐπί Βυζαντίου, 
τοῦ Ἁγίου Δαμασκηνοῦ Στουδίτου, 
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καί 
ἄλλων Ἁγίων καί λογίων ἐπί Τουρ -
κοκρατίας. Ὁ Ἑλληνισμός ὀφείλει 
τήν ἐθνική του ἐπιβίωση στά χρι -
στιανικά καί ἑλληνικά γράμματα 
πού διδάχθηκαν σέ φα νερά ἤ κρυφά 
σχολεῖα στούς χρόνους τῆς δου -
λείας. Ὁ πρῶτος μας Κυβερνήτης, ὁ 
Ἰωάννης Καπο δίσ τριας τάχθηκε 
ἐμπράκτως ὑπέρ τῆς Ἑλληνορθό -
δοξης Παιδείας. Ἤθελε ὡς βασικά 

μαθήματα στά σχολεῖα τήν Ὀρθό -
δοξη Χριστιανική ἀγωγή καί τά 
κείμενα τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων 
συγγραφέων. Στόχος του ἦταν ἡ 
καλλιέργεια τοῦ ἤθους καί ὄχι μόνον 
τῶν γνώσεων. 

Τά Ὀρθόδοξα Θρησκευτικά, τά 
Ἀρχαῖα Ἑλληνικά καί ἡ Ἱστορία 
εἶναι σήμερα ἀπαραίτητα μαθήματα 
γιά νά διαπλάθουμε ὑπεύθυνους 
πολῖτες καί ὄχι ἀνθρώπους ρομπότ. 

Κ.Χ. 22.1.2020 

Toύς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας, τῆς τρισηλίου Θεότητος, τούς τήν 
οἰκουμένην ἀκτῖσι, δογμάτων θείων πυρσεύσαντας· τούς μελιῤῥύ-

τους ποταμούς τῆς σοφίας, τούς τήν κτίσιν πᾶσαν θεογνωσίας νάμα-
σι καταρδεύσαντας· Βασίλειον τόν μέγαν, καί τόν Θεολόγον Γρηγό-
ριον, σύν τῷ κλεινῷ Ἰωάννῃ, τῷ τήν γλῶτταν χρυσοῤῥήμονι· πάντες οἱ 
τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταί, συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν· αὐτοί γάρ 
τῇ Τριάδι, ὑπέρ ἡμῶν ἀεί πρεσβεύουσιν. 
 

Ἀπολυτίκιον ἑορτῆς Ἁγ. Τριῶν Ἱεραρχῶν, 
 Ἦχος α´.
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Ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ 
κατά τήν Δεσποτική Ἑορτή τῶν Θεοφανείων στόν Μητροπολιτικό 

Ἱ.Ν. Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης. (06.01.2020)
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