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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 

Ἀνακοινωθέν 
Μεταξύ 23-25 τ.μ. Ἰουνίου (2020) συνῆλθεν ἐν τῷ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ὀρθο-

δόξῳ Κέντρῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος αὐτοῦ εἰς 
τήν τακτικήν αὐτῆς συνεδρίαν τοῦ τρέχοντος μηνός. Τήν πρώτην ἡμέραν παρέστη-
σαν καί συνειργάσθησαν μέ τούς συνοδικούς παρέδρους καί οἱ πλεῖστοι τῶν λοιπῶν 
ἐν Εὐρώπῃ Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου. 

Κατά τήν σύσκεψιν ταύτην ἀνεγνώσθησαν καί συνεζητήθησαν καί ὅσα ἐλήφθη-
σαν μέχρι σήμερον Γράμματα τῶν Μακ. Ὀρθοδόξων Προκαθημένων, ἀπαντητικά 
εἰς τό πρός αὐτούς Γράμμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου τῆς 17ης Μαΐου τ.ἔ., διά 
τό θέμα τοῦ τρόπου μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας, τό ἀνακῦψαν μετά τήν ἐμφά-
νισιν τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, διεπιστώθη δέ μέ ἱκανοποίησιν ὅτι ἡ γνώμη 
αὐτῶν συμπίπτει πρός ἐκείνην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 

Αὕτη συνίσταται εἰς τά ἑξῆς: 
α) Τό Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἶναι ἀδιαπραγμάτευτον, διότι πιστεύομεν 

ὅτι δι᾽ αὐτοῦ μεταδίδεται εἰς τούς πιστούς αὐτό τοῦτο τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ 
Σωτῆρος Χριστοῦ «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον» καί εἶναι ἀδύνατον διά 
τοῦ Μυστηρίου τούτου τῶν Μυστηρίων νά μεταδοθῇ εἰς τούς μεταλαμβάνοντας ὁποια -
δήποτε νόσος. Δι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία παραμένει σταθερά καί ἀμετακίνητος εἰς τήν 
διδασκαλίαν αὐτῆς ὡς πρός τήν οὐσίαν τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας. 

β) Ὡς πρός τόν τρόπον μεταδόσεως τῶν ἀχράντων Μυστηρίων εἰς τούς πιστούς, 
ἡ Ἐκκλησία, σεβομένη τήν Ἱεράν Παράδοσιν, τήν συνυφασμένην ἀρρήκτως μέ τήν 
καθ᾽ ἡμέραν ἐκκλησιαστικήν πρακτικήν καί κενωτικήν ἐμπειρίαν, διακρατεῖ τά ἀπό 
αἰώνων καί μέχρι σήμερον ἰσχύοντα, ὡς φύλαξ καί φρουρός ἀνύστακτος τῶν παρα-
δοθέντων ὑπό τῶν Ἁγίων Πατέρων, καί οὐδεμία ἀνάγκην εὑρίσκει δι᾽ ἀλλαγήν τοῦ 
τρόπου τούτου καί μάλιστα ὑπό τήν πίεσιν ἐξωγενῶν παραγόντων. 

Συγχρόνως, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, μεριμνῶσα διά τάς ἰδιαιτέρας ἀνάγκας τῶν τέ-
κνων αὐτῆς ἐν τῇ Διασπορᾷ, προτρέπει τούς ἐν αὐτῇ διακονοῦντας Ποιμενάρχας 
ὅπως, ἐν τῇ ποιμαντικῇ αὐτῶν εὐαισθησίᾳ, εὐθύνῃ καί συνέσει, οἰκονομοῦν προσω-
ρινῶς τά ἀνακύψαντα ἐκ τῶν τοπικῶν νόμων τῆς Πολιτείας προβλήματα, πάντοτε ἐν 
συντονισμῷ μέ τό ἐν Φαναρίῳ Ἱερόν Κέντρον, διά τήν μείζονα πνευματικήν ὠφέλει-
αν τοῦ χριστωνύμου λαοῦ. 

Ἐν Γενεύῃ, τῇ 25ῃ Ἰουνίου 2020 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
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Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Θεσσαλονίκης, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε πάσης 
Θετταλίας, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς 
ἡμῶν Μετριότητος κύριε Ἄνθιμε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί 
εἰρήνη παρά Θεοῦ. 

Ἀξιωθέντες, χάριτι τοῦ πανδώρου Θεοῦ, νά τιμήσωμεν τήν μνήμην 
τῶν Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα καί νά ἑορτάσωμεν τά 
ὀνομαστήρια τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν λειτουργικῇ συνάξει, ἐν τῷ 
Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου 
τοῦ Τροπαιοφόρου, μετ᾽ ἀδελφῶν Ἱεραρχῶν καί τῶν μελῶν τῆς Πα-
τριαρχικῆς Αὐλῆς, ἐν κοινωνίᾳ δέ πνευματικῇ μετά πάντων τῶν ἀνά 
τήν οἰκουμένην τέκνων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, 
προαγόμεθα ὅπως ἐκφράσωμεν τῇ ὑμετέρᾳ φίλῃ Ἱερότητι ὁλοθύμους 
εὐχαριστίας ἐπί ταῖς προφρόνως ἀποσταλείσαις ἡμῖν εὐχαῖς καί προσ-
ρήσεσιν. 

Αἱ ἑορταί, ἐκτός ἀπό εὐκαιρία ἐνθυμήσεως, ἐπικοινωνίας καί 
ἐκφράσεως αἰσθημάτων ἐκτιμήσεως καί ἀγάπης, εἶναι δι᾽ ἡμᾶς τούς 
Ὀρθοδόξους καιρός δοξολογίας τοῦ πανοικτίρμονος Θεοῦ διά τάς 
ἀμετρήτους εὐεργεσίας καί τά σωτηριώδη δωρήματα Αὐτοῦ, τιμῆς δέ 
πρός τό πανίερον πρόσωπον τοῦ Ἁγίου, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου φέρο-
μεν. Ἡ ἑορτή πάντοτε περιλαμβάνει μετοχήν εἰς εὐχαριστιακήν σύνα-
ξιν, ἑνοῦσαν ἡμᾶς μετά τοῦ Θεοῦ καί μέ σύνολον τόν λαόν Αὐτοῦ καί 
ἀνάγουσαν πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν εἰς τόν ἐν Χριστῷ αἰώνιον αὐτῆς 
προορισμόν. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι θεανθρωπίνη κοινωνία, 
ὁ τόπος καί ὁ τρόπος ἐν ᾧ καί δι᾽ οὗ ἡ ὑπερούσιος καί ὑπεράγαθος 
Τριάς κατεργάζεται τήν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ἀνακαίνισιν 
τῆς κτίσεως ὅλης. Ἐν τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ, καί τά ὀνομαστήρια τοῦ Ὀρθο-
δόξου πιστοῦ δέν εἶναι ἀτομικόν γεγονός, ἀλλά ἔχουν ἐκκλησιαστι-
κήν διάστασιν. 

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, εὐχαριστοῦντες ἅπαξ ἔτι διά τάς ἑορτίους 
ὑμῶν εὐχάς καί ἐξαιτούμενοι τάς προσευχάς τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος 
πρός τόν Δοτῆρα παντός ἀγαθοῦ, ὅπως ἐνισχύῃ τήν ἡμετέραν Με-
τριότητα εἰς τήν διακονίαν τῆς Ἁγίας Αὐτοῦ Ἐκκλησίας, ἀντευχόμεθα 
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πᾶσαν ἄνωθεν εὐλογίαν εἰς τό ὑψηλόν ὑμῶν λειτούργημα καί ἐπικαλούμεθα 
ἐφ᾽ ὑμᾶς, πρεσβείαις τῆς ἁγιοπρώτου Θεοτόκου καί πάντων τῶν Ἁγίων, τῶν 
ἀπ᾽ αἰῶνος τῷ Θεῷ εὐαρεστησάντων, τήν ζείδωρον χάριν καί τό ἄπειρον 
ἔλεος τοῦ Θεοῦ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

´
βκ´ Ἰουνίου ιθ´

Ἀπολυτίκιον 
Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα 

Ἦχος γ´ 
Θεῖα ὄργανα, τοῦ Παρακλήτου, καί ἐκφάντορες, τοῦ Θεοῦ Λόγου, 
ἀνεδείχθητε θεόπται Ἀπόστολοι, Βαρθολομαῖε τῶν Δώδεκα σύσκηνε, 
καί Βαρνάβα, ὡς υἱός παρακλήσεως. Ἀλλ᾽ αἰτήσασθε, Χριστόν τόν Θε-
όν πανεύφημοι, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος. 

Κοντάκιον 
Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα 

Ἦχος δ´ 

Ὡς Χριστοῦ Ἀπόστολοι καί ὑπηρέται, εὐσεβείας δόγμασι, πᾶσαν λαμ -
πρύνετε τήν γῆν, Βαρθολομαῖε θεόληπτε, σύν τῷ Βαρνάβᾳ· διό ὑμᾶς 
μέλπομεν.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Δ/νσις: Ἰωάννου Γενναδίου 14 - 115 21, Ἀθῆναι 
Τηλ. 210-7272.204, Fax 210–7272.210, e-mail: contact@ecclesia.gr 

Πρωτ. 2936 
Ἀριθ. Ἀθήνησι τῇ 30ῇ Ἰουνίου 2020 

Διεκπ. 1192 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Πρός 
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί 
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 

Θέμα: «Ὑπόμνησις περί εἰδικῆς ἀντιμετωπίσεως 
λειτουργικῶν ζητημάτων» 

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς 26ης μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν 
τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως: 

α) ἐπιτραποῦν καί πάλιν τά Ἀρχιερατικά Συλλείτουργα, ἡ δέ συμμετοχή εἰς 
αὐτά μή ὑπερβαίνῃ τόν ἀριθμόν τῶν τριῶν (3) Ἀρχιερέων, 

β) ἡ τέλεσις Λιτανειῶν πραγματοποιῆται μετά μεγάλης προσοχῆς, ἄνευ συ-
νωστισμοῦ τοῦ συμμετέχοντος πιστοῦ λαοῦ, καί ἐάν ᾖ δυνατόν, ἐν συντομίᾳ, 
συμφώνως τῇ ποιμαντικῇ κρίσει τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, καί 

γ) ἐπιτραπῇ ἡ μεταφορά Ἱερῶν Λειψάνων πρός ἁγιασμόν καί παραμυθίαν 
τῶν πιστῶν, λαμβανομένων πάντοτε ὑπ᾽ ὄψει τῶν ἀπαραιτήτων ὑγιειονομικῶν 
μέτρων. Εἰς περίπτωσιν δέ καθ᾽ ἥν μεταφέρονται ἐκ μιᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
εἰς ἑτέραν Ἱεράν Μητρόπολιν, τυγχάνει ἀπαραίτητος ἡ ἐπί τούτῳ ἔγκρισις τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου, συμφώνως τῇ ὑπ᾽ ἀριθ. 2760/29.1.2003 Συνοδικῇ Ἐγκυκλίῳ. 

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς 
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

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

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ 
Τηλ. 210-72.72.240-243. Fax 210-72.72.244 

Πρωτ. 544 
Ἀριθ. Ἀθήνησι τῇ 22ᾳ Μαΐου 2020 

Διεκπ.  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Πρός 
τήν Ἱεράν Σύνοδον 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
Ἐνταῦθα 

Θέμα: Περί τῶν ὀργανώσεων Rotary καί Lions 

Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε, 
Σεβασμιώτατοι, 

Ἡ ἡμετέρα Συνοδική Ἐπιτροπή, κατά τήν συνεδρίαν αὐτῆς τῆς 19ης τρ. μη-
νός Μαΐου ἐ.ἔ., ἀνέγνωσεν εἰσήγησιν τοῦ τακτικοῦ μέλους αὐτῆς, δικηγόρου 
Ἀθηνῶν κ. Χαραλάμπους Ἄνδραλη μέ θέμα τάς ἀδογματίστους διεθνεῖς ὀργα-
νώσεις τῶν Rotary καί Lions. Εἰς αὐτήν ὑπογραμμίζεται ὅτι ἡ ὀργάνωση τῶν 
Rotary δέν περιορίζεται μόνον εἰς κοινωνικάς ἐκδηλώσεις ἀλλά ἐπεκτείνεται εἰς 
πράξεις θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος, καθ᾽ ὅσον διαθέτει τυπικόν τελετουργίας 
εἰσδοχῆς νέων μελῶν καί καθορίζει προσευχήν ἀπευθυνομένην εἰς ἕναν Θεόν 
ἀδογματίστως, μέ τήν γενικήν ἔννοιαν τοῦ ὅρου καί οὐχί κατά τήν Ὀρθόδοξον 
ἡμῶν Πίστιν: «Κύριε εὐλόγησε αὐτή τή συνεστίαση. Καταξίωσέ μας μέ τίς δω-
ρεές τῆς ἀγάπης σου καί καθοδήγησέ μας νά ἐπιτελοῦμε τίς ἐντολές σου ὠφε-
λώντς τόν πλησίον μας. Ἀμήν». 

Ἡ Ἐπιτροπή ἔλαβεν ὑπ᾽ ὄψιν τό ἀπό 1ης Νοεμβρίου 1958 Μήνυμα τῆς Ἱε-
ραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τόν εὐσεβῆ Ἑλληνικόν λαόν, εἰς τό 
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ὁποῖον ὑπογραμμίζεται ὅτι, ἡ Ἱεραρχία ἔκρινε νά τηρήσῃ «ἐφεκτικότητα... καί 
ἀπέναντι τῆς Ροταριανῆς Ὀργανώσεως καί νά συστήσῃ εἰς τούς κληρικούς νά 
ἀπέχουν τῶν συνεστιάσεων αὐτῆς». Ἐπίσης, ἡ Ἐπιτροπή ἔλαβεν ὑπ᾽ ὄψιν τάς 
συστάσεις τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημά-
των πρός Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας (6.3.1951, 16.3.1983, 28.5.1997, 
6.10.1998), καθώς καί τῆς ἡμετέρας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς (26.10.2016) καί 
ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως ὅπως προτείνῃ εὐσεβάστως πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον, 
ἐφ᾽ ὅσον ἡ ἐν λόγῳ ὀργάνωσις δέν διευκρινίζει τήν θρησκευτικήν αὐτῆς ταυτό-
τητα, νά γίνῃ σύστασις πρός τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας καί τόν Ἱε-
ρόν Κλῆρον νά ἀπέχουν πάσης ἐκδηλώσεως αὐτῆς. 

Παραλλήλως, ἡ Ἐπιτροπή ἠρεύνησε καί τά σχετικά μέ τήν ὀργάνωσιν τῶν 
Lions καί μετά ἀπό ἐμπεριστατωμένην ἔρευναν κατέληξεν εἰς τό συμπέρασμα 
πώς καί αὐτή ἡ διεθνής ἀδογμάτιστος ὀργάνωσις, ὡσαύτως ἐμφανίζει ὅμοια χα-
ρακτηριστικά μέ τήν ὀργάνωσιν τῶν Rotary (βλ. ἔγγραφον ὑπ᾽ ἀριθμ. 
341/16.3.1993 τῆς Ἐπιτροπῆς Νομοκανονικῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος) καί προτείνει εὐσεβάστως ὅπως γίνῃ ὁμοία σύστασις καί πε-
ρί τῆς ὀργανώσεως αὐτῆς πρός τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας καί τόν Ἱε-
ρόν Κλῆρον νά ἀπέχουν πάσης ἐκδηλώσεως αὐτῆς. 

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός 

† Ὁ Πειραιῶς καί Φαλήρου Σεραφείμ
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Σεβασμιώτατοι, Τίμιον Ἱερατεῖον, 
Ἀξιότιμοι Κύριοι, 
Προσφιλεῖς μου ἀδελφοί, 

Εὐχαριστῶ διά τήν γενομένη τιμή 
πρός ἐμέ ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί 
Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ νά ἀναφερθῶ δι᾽ 
ὀλίγων στή μορφή καί τήν προσωπικό-
τητα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου 
Ἐδέσσης καί μετέπειτα Θεσσαλονίκης 
κυροῦ Παντελεήμονος Παπαγεωργίου, 
κατά τήν χρονικήν περίοδον 1941-
1951. 

Ἐγνώρισα τόν Γέροντα, ὅταν ἤμουν 
μόλις δεκαέξι ἐτῶν καί ὅσα θά καταθέ-
σω περί αὐτοῦ, μέ αἰσθήματα σεβα-
σμοῦ καί εὐγνωμοσύνης, εἶναι ἀπό-
σταγμα μακρᾶς συναναστροφῆς καί 
γνωριμίας μαζί του, γι᾽ αὐτό καί δέν 
εἶναι λόγοι κενοί ἀλλά αὐτή ἡ ἴδια ἡ 
ἀλήθεια. 

Περιῆλθε στά χέρια μου ἕνα ἰδιόγρα-
φο ἡμερολόγιο τοῦ Μακαριστοῦ Μη-
τροπολίτου, ἀλλά σεβόμενος τόν χρόνο 
πού μοῦ δίνεται θά ἀναφέρω μόνο τήν 
παράγραφον τήν ἀναφερομένη στήν 
ἐκλογήν του. Γράφει: «Τήν 30ήν Αὐγού-

στου 1936 ἐξελέγην βοηθός Ἐπίσκοπος 
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ὑπό τόν 
τίτλον τοῦ Ἐπισκόπου Ταλαντίου, δια-
κονήσας μέχρι τῆς εἰς Μητροπολίτου 
Ἐδέσσης καί Πέλλης ἐκλογῆς καί κατα-
στάσεώς μου. 

Μητροπολίτης Ἐδέσσης ἐξελέγην εἰς 
τάς πρώτας ἡμέρας τοῦ Νοεμβρίου (κα-
τοχῆς) 1941 καί ἐνεθρονίσθην μετά 
τριήμερον καί λίαν κοπιώδη “ὁδοιπο-
ρίαν”, λόγῳ τῶν ἐκ τοῦ πολέμου ἐν τῇ 
συγκοινωνίᾳ δυσχερειῶν. 

Ἔφθασα καί ἐνεθρονίσθην εἰς Ἔδεσ-
σαν τῇ 16ῃ Νοεμβρίου 1941». 

Ὁ προκάτοχός του, Μητροπολίτης 
Ἐδέσσης, Κωνστάντιος Καπιτζόγλου, 
ὀλίγας ἡμέρας μετά τήν τριπλῆ ξενική 
κατοχή, ἀσθενήσας ἐξ ἐμφράγματος 
τοῦ μυοκαρδίου ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ. 

Οἱ παραστάντες εἰς τήν ἐξόδιον ἀκο-
λουθίαν του Μητροπολῖται, ὁ Θεσσα-
λονίκης Γεννάδιος καί ὁ Βεροίας καί 
Ναούσης Ἀλέξανδρος συνυπέγραψαν 
ἔγγραφον πρός τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύ-
νοδον, εἰς τό ὁποῖον περιγράφεται μέ 
μελανά χρώματα ἡ κρατοῦσα ἐν Ἐδέσ-
σῃ κατάστασις τάς ἡμέρας ἐκείνας. 
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Ἐπί λέξει γράφουν: 
«Κύριος ἀναδεῖξαι διάδοχον τοῦ Ἐπι-

σκοπικοῦ θρόνου οἷον ἀπαιτοῦσιν αἱ 
κρίσιμοι περιστάσεις ὑφ᾽ ἅς διατελεῖ τό 
Ἔθνος καί ἰδιαιτέρως ἡ ἐμπερίστατος 
Ἐπαρχία Ἐδέσσης ἡ περικλείουσα καί 
ξενόφωνα στοιχεῖα ἀρξάμενα νά ἐκδη -
λῶσι φυλετικά μίση καί φυλετικάς 
ἀξιώσεις... καί ἀκριβῶς διά τόν λόγον 
τοῦτον, ἐπιβάλλεται ἡ ἀνάδειξις προ-
σώπου δυναμικοῦ, ἐνάρετου καί 
Ἐθνάρχου». 

Ὡς ἀντάξιον τῶν προσδοκιῶν των, 
λοιπόν, ἐξέλεξαν ὡς Μητροπολίτην 
Ἐδέσσης τόν κυρό Παντελεήμονα, σέ 
ἕνα κλίμα ἀνέχειας, δυστυχίας καί συμ-
φορῶν πού μάστιζαν κυριολεκτικά τήν 
ἐπαρχία Ἐδέσσης. Ὁ ἐκλεγείς ὑπῆρξεν 
ὄντως ἕνας ἀγωνιστής, πνευματικός 
ἡγέτης πού ἐταύτισε τούς δύο ὑψηλούς 
στόχους τῆς ἀποστολῆς του, τόν ἐκκλη-
σιαστικό καί τόν ἐθνικό. 

Ὁ ἐνθρονιστήριος λόγος του εἶναι 
ἀποκαλυπτικός τῆς βαθιᾶς συναίσθη-
σης τῆς ἀποστολῆς του καί τόν παρου-
σιάζει ἕναν γνήσιο συνεχιστή τοῦ ἀπο-
λυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Θά σᾶς μεταφέρω ἐλάχιστα ἀπό τόν 
ἐκτενῆ ἐνθρονιστήριο λόγο του: 

«Οὐκ ἦλθον διακονηθῆναι ἀλλά δια-
κονῆσαι» γράφει. Καί πιό κάτω, ἀφοῦ 
προτρέπει τούς κληρικούς του διά μα-
κρῶν, «νά βαστάζουν τά ἀσθενήματα 
τῶν ἀδυνάτων, νά φυλάσσουν τήν ἱεράν 
παρακαταθήκην, νά προσέχουν ἑαυτούς 
καί παντί τῷ ποιμνίῳ, χαίροντες μετά 
χαιρόντων καί κλαίοντες μετά κλαιό-
ντων», ἀπευθύνεται «πρός τά τέκνα του 
τά ἀγαπητά, τό πλήρωμα τό εὐλογημέ-

νο, τούς ἐγγύς καί τούς μακράν» καί λέ-
γει: «Δότε μου τάς καρδίας ὑμῶν καί 
λάβετε τήν ἰδικήν μου. Δέν ἦλθον ζη-
τεῖν τά ὑμῶν ἀλλά ὑμᾶς». Καί ἀφοῦ 
τούς ἐνθαρρύνει καί τούς παρηγορεῖ, 
τονίζει τήν ἔννοιαν τῆς πρός τόν Θεόν 
καί πρός ἀλλήλους ἀγάπης: «Ἐν ὀνόμα-
τι τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ κλῆρος καί 
λαός, ἡ Ἐκκλησία πᾶσα, θά ἀφιε-
ρωθῶμεν εἰς τά ἔργα τῆς ἀγάπης καί θά 
μοχθήσωμεν διά τήν περίθαλψιν καί 
ἀνακούφισιν καί παρηγορίαν καί προ-
στασίαν καί ἐνίσχυσιν ἠθικήν καί ὑλι-
κήν τῶν ἐν τῇ Μητροπόλει ταύτῃ ἐμπε-
ριστάτων ἀδελφῶν. Πιστεύω ὅτι θά μέ 
συντρέξητε οἱ πάντες εἰς τοῦτο καί 
οὐδείς θά ὑστερήση». Καί τελειώνει 
τόν γεμάτο ἱερό ζῆλο ἐνθρονιστήριο 
λόγο του παρακαλῶν: «Ἐνθυμεῖσθε καί 
ὑμεῖς ἐμέ καί προσεύχεσθε ὑπέρ ἐμοῦ 
τοῦ πατρός σας». Συνεπής στούς λό-
γους του ὁ Μητροπολίτης Παντελεή-
μων ἐπιδόθηκε στό δυσχερέστατο ἔργο 
του ἐν μέσῳ χειμῶνι, ἔργον σπουδαῖον 
ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους. 

Πρίν ὅμως ἀναφερθῶ στό πῶς ὀργά-
νωσε καί διοίκησε τήν Μητρόπολή του, 
πῶς στήριξε καί ἔσωσε τό ποίμνιό του, 
παρακαλῶ νά μοῦ ἐπιτρέψετε νά κατα-
θέσω ὀλίγα ἀπό τά πνευματικά του χα-
ρίσματα, τίς ἀρετές πού τόν στόλιζαν 
καί τόν ἀνέδειξαν πραγματικό ποιμένα 
καί ἐθνάρχη. 

Ὁ μακαριστός Ἱεράρχης ἦτο ἄνθρω-
πος τῆς προσευχῆς. Ἀγωνιοῦσε καί 
προσευχόταν μετά δακρύων γιά τήν 
φιλτάτη πατρίδα, γιά τήν λαχοῦσαν σ᾽ 
αὐτόν ἐπαρχία καί ἀδιακρίτως γιά τήν 
κάθε μία ψυχή χωριστά. Τά προβλήμα-
τα τοῦ κάθε ἀνθρώπου τά θεωροῦσε δι-
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κά του. Ἐμεῖς πού ζήσαμε μαζί του 
μποροῦμε νά βεβαιώσουμε, μέ πλήρη 
εἰλικρίνεια, ὅτι διαπιστώναμε νά συνε-
χίζει ἐπί ὧρες τήν προσευχή του μετά 
τό τέλος τοῦ Ἀποδείπνου, πού τό ἔκανε 
συνήθως μαζί μας, ἀγρυπνῶν ὡς νυκτι-
κόραξ ἐν οἰκοπέδῳ. Ἔπειτα, ἀνέπαυε 
δι᾽ ὀλίγον τό σῶμα καί πάλιν τό μεσο-
νύκτιον ἐξεγείρετο «τοῦ ἐξομολογεῖ -
σθαι τῷ ὀνόματι Κυρίου». 

Ἡ προσευχή καί ἡ μελέτη ἦταν ἡ κα-
θημερινή του τροφή. Ἔζησε μέ τό βι-
βλίο ἀνά χεῖρας, τήν προσευχή, τόν μυ-
στικό διάλογο μέ τόν Θεό καί τήν γρα-
φίδα. Ἰδιαίτερη εὐλάβεια ἔτρεφε πρός 
τόν Μεγαλομάρτυρα Ἅγιο Γεώργιο, 
τοῦ ὁποίου τό ὄνομα ἔλαβε κατά τό 
Ἅγιο Βάπτισμα. Ἦταν πρᾶος, ἀνεξίκα-
κος, ἀφοσιωμένος λειτουργός τοῦ Ὑψί-
στου. Ἱλαρός, εὐπροσήγορος, ἁπλός, 
ταπεινός ὀλιγαρκής, ἀφιλοχρήματος. 
Τό κήρυγμά του συγκλόνιζε τούς πι-
στούς. Μιλοῦσε κατ᾽ εὐθεῖαν στίς καρ-
διές τῶν ἀνθρώπων, τούς στήριζε, τούς 
ἐνεθάρρυνε, τούς παρηγοροῦσε. 

Ὁ ἴδιος ζοῦσε ἀσκητικά σάν ἁπλός 
μοναχός. Πιστός τηρητής τῆς Ἐκκλη-
σιαστικῆς τάξης σέ ὅ,τι ἀφοροῦσε τίς 
νηστεῖες, μποροῦσε νά συντηρεῖται μέ 
λίγα μόνον λαχανικά πού τοῦ ἔφερναν 
εὐλαβεῖς γυναῖκες. Ἀργότερα, ἔκανε 
ἕναν μικρό δικό του κῆπο, γιά νά μήν 
ἐπιβαρύνει τούς ἄλλους καί τούς στερεῖ 
τά πολύτιμα τότε λαχανικά. 

Λιτός στή διατροφή του, λιτός στήν 
ἐνδυμασία του, λιτός στή διαμονή του. 
Ἡ κατοικία του ἦταν ἕνας μικρός 
χῶρος, ἕνα κελλάκι, μία μικρή τραπεζα-
ρία 2x2 καί μία πολύ μικρή κουζίνα. 

Ἡ ἐλεήμων καρδιά του τόν κατέστη-

σε στοργικό πατέρα γιά ὅλους. Στίς 
καρδιές τῶν ἀνθρώπων ἦταν ὄντως πα-
τέρας, γι᾽ αὐτό καί ἔτρεχαν ἀσκεπεῖς 
καί οἱ γέροντες ἀκόμη νά πάρουν τήν 
εὐχή του, ὅταν κατέβαινε πεζῇ ἀπό τή 
Μητρόπολη πρός τόν Ναό. 

Ἦταν ἐργατικός, ἄοκνος, ἀκαταπόνη-
τος, μέ πλούσια αἰσθήματα φιλανθρω-
πίας καί ἀγαθοεργίας. Ἔντυνε τούς 
φτωχούς μαθητάς τοῦ Γυμνασίου καί 
συμπαραστεκόταν ποικιλοτρόπως στίς 
βασανισμένες οἰκογένειες, ἰδίως στήν 
μετακατοχική ἐποχή, ὅπου οἱ ἄνθρωποι 
ἦταν κατατρεγμένοι καί κατεστραμμέ-
νοι οἰκονομικά. 

Τήν πραότητα καί τήν εὐγένειά του 
συνδύαζε μέ τόν δυναμισμό, τήν τόλμη 
καί τήν αὐτοθυσία. 

Μ᾽ αὐτά τά χαρίσματά του μποροῦσε 
νά ἐπεμβαίνει στίς γερμανικές ἀρχές, 
γιά νά διασώσει πολλούς ἀνθρώπους, 
πού χωρίς τή μεσολάβησή του θά ὁδη-
γοῦντο ἤ στό ἐκτελεστικό ἀπόσπασμα ἤ 
στό στρατόπεδο τοῦ Παύλου Μελᾶ στή 
Θεσσαλονίκη καί στή συνέχεια στά 
ἐργοστάσια τῆς Γερμανίας, στά βασανι-
στήρια, στήν ταλαιπωρία, στόν θάνατο. 

Ἦταν φύσις πολυτάλαντος καί χαρι-
σματοῦχος. Ὡς Μοναχός στό Ἅγιον 
Ὄρος στήν Ἱερά Σκήτη τῆς Ἁγίας 
Ἄννης, τόν Ἰούλιο τοῦ 1922, συνέταξε 
τήν ἀκολουθία πρός τόν Ἅγιο Μεγαλο-
μάρτυρα Γεώργιο, ἡ ὁποία ἐξεδόθη πο-
λύ ἀργότερα, τό ἔτος 1974. Πολλά ἀπο-
λυτίκια, κοντάκια, ἀπόστιχα πρός μνή-
μη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί τοῦ Ἁγίου 
Παντελεήμονος εἶναι καρπός τῆς ὑμνο-
γραφικῆς του πέννας. 

Ὡς εὐρυμαθής καί κάτοχος τῆς 
ἀγγλικῆς γλώσσας ἀπεστάλη ὡς ἐκπρό-



σωπος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας εἰς 
διάφορα Συνέδρια στό Ἐξωτερικό. Στό 
Διεθνές Συνέδριο στήν Οὐψάλα τῆς 
Σουηδίας, τό 1947, συναντᾶμε γιά ἄλλη 
μιά φορά τήν ἄγρυπνη φροντίδα γιά τό 
ποίμνιό του καί δή τή νεολαία. Κατόρ-
θωσε νά ἐξασφαλίσει ἀπό τό Συνέδριο 
αὐτό δύο ὑποτροφίες γιά σπουδές στό 
ἐξωτερικό γιά δύο νέους ἀπό τήν Ἔδεσ-
σα, τόν Γεώργιο Τουσίμη καί τόν Βασί-
λειο Κιόρτση. 

Αὐτό πού τόν στήριξε ἦταν ἡ θερμή 
του πίστη. Ἀπό αὐτήν ἀντλοῦσε ἀκατα-
νίκητο θάρρος καί μ᾽ αὐτή τήν πίστη 
ἔφερε εἰς πέρας τήν ὀργάνωση τῆς χαώ-
δους κατάστασης τῆς Μητροπόλεώς 
του καί ἀπό πλευρᾶς κτηριακῆς καί ἀπό 
πλευρᾶς στελέχωσης ἀπό ἐκλεκτούς ἱε-
ρεῖς. 

Ὅταν ἔφθασε στήν Ἔδεσσα ὁ Μη-
τροπολίτης, οἱ κατοχικές δυνάμεις 
ἐκκένωναν τά σχολεῖα γιά νά ἐξασφαλί-
σουν τή διαμονή τῶν στρατιωτικῶν 
ἀρχῶν. Συγχρόνως, ἡ Ἐπιθεώρηση 
Στοιχειώδους Ἐκπαιδεύσεως ἐγκατέ-
στησε ἕνα Δημοτικό Σχολεῖο στόν β´ 
ὄροφο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου, 
μέ ἀποτέλεσμα ὁ νέος Μητροπολίτης 
νά μήν ἔχει οὔτε κἄν κατοικία. Ἡ οἰκο-
γένεια Σεφερτζῆ τόν φιλοξένησε γιά 
κάποιο χρονικό διάστημα. 

Σχετικά σύντομα, ὡς ἄνδρας ὥριμος, 
μετρημένος, μέ πλήρη συνείδηση τῆς 
ἀποστολῆς καί τῶν εὐθυνῶν του, μέ 
διαφόρους ἐνεργείας, ἀφοῦ τά σχολεῖα 
ἐλευθερώθηκαν, ἐθεμελίωσε τό νέο 
Μητροπολιτικό Μέγαρο τό ὁποῖο καί 
ἐπεράτωσε ἐν μέσῳ, βέβαια, μεγάλων 
ἀντιξοοτήτων. Γιά τήν ἀνοικοδόμησή 

του πολύ ἐμόχθησε ὁ Γέροντας. Στό 
Μέγαρο αὐτό συμπεριέλαβε ἕνα μικρό 
ναΐσκο ἀφιερωμένο στή Μεταμόρφωση 
τοῦ Κυρίου. Ἐκεῖ τελοῦσε συχνά κατα-
νυκτικές Θεῖες Λειτουργίες καί ὁλονύ-
κτιες ἀγρυπνίες. Πλῆθος πιστῶν συμμε-
τεῖχε στίς λατρευτικές αὐτές συνάξεις, 
καί λόγῳ τῆς μικρῆς χωρητικότητος τοῦ 
Ναοῦ κατέκλυζαν ὅλο τόν 2ο ὄροφο καί 
παρακολουθοῦσαν ἀπό ᾽κεῖ τήν Θεία 
Λειτουργία καί ἄκουγαν τά πύρινα κη-
ρύγματα τοῦ Δεσπότη τους, πού τούς 
ἐνίσχυαν καί τούς παρηγοροῦσαν. Τήν 
ἴδια ἐποχή θεμελίωσε καί τόν νέο Μη-
τροπολιτικό Ναό, ἀφιερωμένο στήν 
Ἁγία Σκέπη. 

Πρωταρχικό του μέλημα ἦταν ἡ σω-
τηρία τῶν ψυχῶν τοῦ ποιμνίου του καί 
ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ. Ἐπεσήμανε ἀμέσως 
τήν ἔλλειψη ἐργατῶν τοῦ ἱεροῦ 
ἀμπελῶνος καί ἔστρεψε τίς προσπάθει-
ές του πρός κάλυψη αὐτοῦ τοῦ σοβαροῦ 
κενοῦ. 

Ὡς βοηθός Ἐπίσκοπος Ταλαντίου εἶχε 
ἀποκτήσει πολλές γνωριμίες καί πρός 
αὐτές προσέβλεπε καί προσπαθοῦσε 
ἀπό τήν περιοχή τῶν Ἀθηνῶν νά προ-
σελκύσει κληρικούς, γιά νά τόν συμπα-
ρασταθοῦν. 

Στίς ἐκκλήσεις του αὐτές ἕνας ἀληθι-
νός λευΐτης ἀνταποκρίθηκε, ὁ π. Χρυ-
σόστομος Παπασαραντόπουλος. Ἐγκα-
ταστάθηκε στήν Ἔδεσσα καί ἀνέλαβε 
τήν Ἱερά Ἐξομολόγηση. Στίς ἱκετευτι-
κές φωνές τοῦ Μητροπολίτου ἀπήντησε 
καί ἕνας λαϊκός θεολόγος, ὁ Ἀθανάσιος 
Φραγκόπουλος πού ἀσχολήθηκε μέ τό 
κήρυγμα. Ἡ συμβολή του ἦταν πολύ 
θετική. Λίγο ἀργότερα, ὡς ἐπίσημος ἱε-
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ροκήρυκας, ἦρθε στήν Ἔδεσσα ὁ περί-
φημος π. Χαρίτων Πνευματικάκης. Δει-
νός στόν λόγο, συνήρπαζε τά πλήθη μέ 
τά κηρύγματά του. 

Μέ τή συμπαράσταση αὐτῶν τῶν 
τριῶν προσώπων, ἐπέτυχε ὁ Μακαρι-
στός Γέροντας νά προσεγγίσει ὁ λαός 
τῆς Ἐδέσσης περισσότερο τήν Ἐκκλη-
σία καί νά συμμετέχει στή μυστηριακή 
ζωή. Αὐτό ἀποτέλεσε τό στερεό θεμέλιο 
τοῦ ἔργου του. 

Ὡς ἀκούραστος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγε-
λίου εἶχε τόν πόθο νά δεῖ ἀξίους ἐργά-
τες τῆς Ἐκκλησίας. Μέ τό φωτεινό του 
παράδειγμα διδάσκει καί συγχρόνως 
ἐνσταλάζει στίς ἁγνές ψυχές τῶν νέων 
τά ἑλληνορθόδοξα μοναχικά καί ἱερα-
ποστολικά ἰδεώδη. Ἀπό αὐτούς τούς νέ-
ους πού ὁ ἴδιος γαλούχησε καί βάπτισε 
στά νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας καί μόρ-
φωσε μέσα τους Χριστόν, ἀξιώθηκε ὁ 
ἴδιος νά χειροτονήσει πολλούς ἄξιους 
κληρικούς πού τόν περιέβαλλαν μέ σε-
βασμό καί εὐγνωμοσύνη. 

Ὁ Μητροπολίτης Παντελεήμων, ὡς 
φιλομόναχος, ἔστρεψε πολύ ἐνωρίς τό 
ἐνδιαφέρον του γιά τήν ἀνακαίνιση καί 
τήν λειτουργία τῆς παλιᾶς Μονῆς τῆς 
Ἁγίας Τριάδος τοῦ Λόγγου. Ἐκείνη τήν 
ἐποχή, στήν Μονή ὑπῆρχε μόνο τό Κα-
θολικό καί μερικά ἐρειπωμένα κελλιά. 
Ἐπεσκεύασε ὅσο καλύτερα μποροῦσε 
μερικά κελλιά καί ἐγκατέστησε τίς 
πρῶτες μοναχές. Οἱ μοναχές Μαριάμ 
Πολυχρονιάδου, Συγκλητική Ψαρίκο-
γλου, Θέκλα καί Εὐφροσύνη ἀπετέλε-
σαν τήν ἀρχική Συνοδία, καί ἡ Μονή 
λειτουργοῦσε, πλέον, ὡς Κοινόβιο. Ὁ 
Σεβασμιώτατος τελοῦσε συχνά τή Θεία 

Λειτουργία στή Μονή καί στήριζε μέ τό 
πατρικό του ἐνδιαφέρον τίς μοναχές, 
καί πνευματικά καί ὑλικά. 

Ἐπίσης, ὁ Μητροπολίτης Παντελεή-
μων ἀνακαίνισε καί τήν ἀνδρώα Ἱερά 
Μονή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν περιο-
χή Μεσημέρι Ἐδέσσης. 

Τό ἔτος 1948, μέ πρόταση τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου καί ἀπόφαση 
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου, ἐστάλη ὡς Πατριαρχι-
κός Ἔξαρχος στά Δωδεκάνησα, ὅπου 
ἔμεινε ἑπτά μῆνες. Αὐτό τό ἀναφέρω 
ἐπιθυμώντας νά ἀποκαταστήσω τήν 
ἀλήθεια γιά τόν Γέροντα, γιατί πολλοί 
ἔγραψαν ὅτι αὐτοβούλως ἔφυγε ἀπό τήν 
Ἔδεσσα, φοβούμενος κινδύνους πού 
διέτρεχε μέσα στό ταραγμένο κλίμα τῆς 
Ἐπισκοπῆς του, λόγῳ τῶν ἐθνικῶν κα-
ταστάσεων. 

Ἡ αὐτοθυσία του καί ἡ γενναιότητά 
του, πού πήγαζαν ἀπό τήν βαθιά του πί-
στη, σφραγίζουν πολλά περιστατικά 
τῶν δυσχερῶν ἐκείνων χρόνων καί τόν 
ἀναδεικνύουν σοφό Ἱεράρχη καί συγ-
χρόνως Ἐθνάρχη. Πολλά ἀπό αὐτά τά 
γεγονότα τά διατηρῶ στή μνήμη μου 
καί τά διαφυλάσσω στήν καρδιά μου, 
σάν ἱερή παρακαταθήκη τοῦ Γέροντα. 

Τό ἔτος 1942 τόν συναντᾶμε νά 
εἰσέρχεται μέ τήν ποιμαντική του ρά-
βδο καί τό χαρακτηριστικό θάρρος του 
στό γραφεῖο τοῦ γερμανοῦ φρούραρχου 
καί νά τοῦ ἐγχειρίζει συστατική-ἐγγυη-
τική ἐπιστολή γιά τήν ἀπαλλαγή δεκα-
πέντε Ἐδεσσαίων πού εἶχαν συκοφα-
ντηθεῖ, εἶχαν συλληφθεῖ καί εἶχαν ἤδη 
σταλεῖ στό Στρατόπεδο τοῦ Παύλου 
Μελᾶ στή Θεσσαλονίκη. Ἡ παρέμβαση 



αὐτή τοῦ Ἱεράρχου ἔσωσε τούς συλλη-
φθέντας μόλις λίγο πρίν ἀνεβοῦν στό 
τραῖνο πού θά τούς ἔφερνε ἀπό τό στρα-
τόπεδο τοῦ Παύλου Μελᾶ τῆς Θεσσα-
λονίκης στά γερμανικά στρατόπεδα, 
στήν ταλαιπωρία καί στόν θάνατο. 

Ἀργότερα, τό 1994, ὁ καλός Ποιμέ-
νας σώζει ἀπό ὁλοσχερῆ καταστροφή 
τήν περιοχή τοῦ Βαρόσι. Ἐπιγραμματι-
κά θά ἀναφερθῶ σ᾽ αὐτή τή θαυμαστή 
σωστική ἐνέργεια τοῦ Μητροπολίτου. 

Ἡ ἐπίθεση τῶν ἀνταρτῶν ἐναντίον 
τῶν Γερμανῶν πού διέμεναν στήν πε-
ριοχή Βαρόσι, ἦταν ἡ ἀφορμή νά ἐξα-
γριωθεῖ ὁ γερμανός φρούραρχος καί νά 
δώσει ἐντολή νά πυρποληθεῖ ἡ περιοχή 
αὐτή. Ὁ Μητροπολίτης εἶχε ἀρχίσει 
ἀπό νωρίς ἕναν τιτάνιο ἀγώνα διάσω-
σης καί ἀναχαίτισης τῆς ὁλικῆς αὐτῆς 
καταστροφῆς χρησιμοποιώντας ὅ,τι μέ-
σον μποροῦσε πρός τόν γερμανό φρού-

ραρχο καί ἐπέτυχε νά τόν πείσει νά δώ-
σει τελικά ἐντολή κατάπαυσης τοῦ 
ἐμπρησμοῦ. Δυστυχῶς, εἶχαν ἤδη πυρ-
ποληθεῖ ὅλοι οἱ παλαιοί Ναοί πού 
ὑπῆρχαν στό Βαρόσι, ὁ Μητροπολιτι-
κός Ναός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί ὁ 
ὡραῖος Ναός τῶν Ἀρχαγγέλων ἀντίκρυ 
ἀπό τό Μητροπολιτικό Μέγαρο πού συ-
νόρευε μέ τήν οἰκία τῆς οἰκογένειας 
Πούφλη. Ἐσώθη, ὅμως, διά τῆς ἐπεμ-
βάσεως τοῦ Ἱεράρχου, ἡ βόρεια περιο-
χή τοῦ Βαρόσι. 

Εἶμαι αὐτόπτης μάρτυρας τοῦ ἀκό-
λουθου περιστατικοῦ: Τό ἔτος 1948 οἱ 
ἀντάρτες, ἀφοῦ χτύπησαν διάφορες πό-
λεις, χτύπησαν καί τήν Ἔδεσσα καί 
προέβησαν σέ πλῆθος καταστρεπτικῶν 
ἐνεργειῶν. Ἐπακολούθησε συμπλοκή 
μεταξύ ἀνταρτῶν καί στρατοῦ, στήν 
ὁποία σκοτώθηκαν πολλοί καί ἀπό τίς 
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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



Τό περιώνυμο ψηφιδωτό τῆς κόγχης τοῦ ἱεροῦ Βήματος 
στήν Ἱ.Μ. Λατόμου - Ὁσίου Δαβίδ Θεσσαλονίκης.

Ἡ τέλεση τῆς ἀρτοκλασίας κατά τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό 
τοῦ Ὁσίου Δαβίδ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ στήν Ἱ.Μ. Λατόμου. (25.06.2020)



Ὁ περικαλλής Ἱ.Ν. Ἁγ. Παύλου Θεσσαλονίκης 
κατά τό ἑσπέρας τῆς ἱερᾶς πανηγύρεως. (28.06.2020)

Ἱερατικό Συλλείτουργο στόν ἱερό Καθεδρικό Ναό 
τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Θεσσαλονίκης. (28.06.2020)



Πανηγυρικός Ἑσπερινός 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Ἀκροπόλεως-Ἑπταπυργίου. (30.06.2020)

Πανηγυρικό Ἱερατικό Συλλείτουργο 
στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Ἀκροπόλεως-Ἑπταπυργίου. (01.07.2020)



Ὁ Μακ. Πρόεδρος, τά μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ὁ Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν 

κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος. (03.06.2020)

Ὁ Μακ. Πρόεδρος, τά μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ὁ Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἄμυνας 

κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος. (02.06.2020)



Ὑπαίθρια Θεία Λειτουργία στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Θεράποντος Κάτω Τούμπας.



Ὑπαίθρια Θεία Λειτουργία στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Βαρβάρας Ἄνω Τούμπας.

Ὑπαίθρια Θεία Λειτουργία στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Θεράποντος Κάτω Τούμπας.



Στιγμιότυπο ἀπό τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου 
χοροστατοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου κ. Ἀνθίμου 

στόν ὁμώνυμο ἱερό Ἐνοριακό Ναό τῆς Θεσσαλονίκης. (28.06.2020)

Στιγμιότυπο ἀπό τήν Μεγάλη Εἴσοδο τῆς Θείας Λειτουργίας 
ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου. (29.06.2020)



Πανηγυρικός Ἑσπερινός ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν ἁγίων Ἀποστόλων 
στόν ὁμώνυμο ἱερό Βυζαντινό Ναό τῆς Θεσσαλονίκης 

χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων κ. Στεφάνου. (29.06.2020)

Βορειοδυτική ἄποψη τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀποστόλων Θεσσαλονίκης.
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συνέχεια ἀπό τήν σελ. 12

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ

δύο ἀντιμαχόμενες πλευρές. Στό τέλος, 
οἱ νεκροί κείτονταν στήν περιοχή ἄτα-
φοι. Κάποιος ἔπρεπε νά μεριμνήσει γιά 
τήν ταφή τους. Κανείς δέν τολμοῦσε. Ὁ 
Δεσπότης ἀνέλαβε νά μεταφερθοῦν στό 
νεκροταφεῖο καί μέ ἕναν ἱερέα καί ἕναν 
διάκονο, τόν προσφιλῆ μας Ἀρχιμαν-
δρίτη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Γα-
βριήλ Μεταλλίδη, ἀνέλαβε τό ἱερό 
καθῆκον τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας καί 
τῆς ταφῆς των. Οἱ ἀντάρτες ἀπό τή θέ-
ση «μαύρη πέτρα», ὅταν εἶδαν τό θέα-
μα, δέ σεβάστηκαν κανέναν καί ἄρχι-
σαν νά πυροβολοῦν μέ στόχο τόν Μη-
τροπολίτη καί τόν Νομάρχη. Οἱ ὅλμοι 
ἔπεφταν δίπλα στόν Μητροπολίτη, 
ἔσπαζαν τίς ταφόπετρες καί σκόνη σύν-
νεφα ὁλόκληρα μαζί μέ ἀνθρώπινους 
σκελετούς ἐκ τῶν παρακειμένων μνη-
μείων δημιουργοῦσαν ἀτμόσφαιρα φρί-
κης. Ὁ Ἱεράρχης ψύχραιμος, εἰρηνικός, 
ἄφοβος συνέχιζε τήν ἐξόδιο ἀκολουθία. 
Ἦταν ἀποφασισμένος νά κατευοδώσει 
ὀρθόδοξα τούς πεσόντες καί ἄς ἔπεφτε 
καί αὐτός τήν ὥρα τοῦ καθήκοντός του. 

Τέλος, τό ἔτος 1948 ἡ ἀπειλή τῶν 
ἀνταρτῶν ἦταν διάχυτη. Οἱ μοναχές τά 
βράδια ἡσύχαζαν στό κωδωνοστάσιο 
τοῦ Καθολικοῦ γιά λόγους ἀσφαλείας. 
Κάποια νύχτα πέρασαν ἀντάρτες καί 
χτύπησαν τήν πόρτα τῆς Ἐκκλησίας ζη-
τώντας ψωμί. Ὄντως ἡ Γερόντισσα 
τούς ἔδωσε ὅ,τι ζήτησαν καί ἐκεῖνοι συ-

νέχισαν τήν πορεία τους. Αὐτή ἡ ἐνέρ-
γεια τῶν μοναχῶν θεωρήθηκε ἀπό τόν 
Ταξίαρχο ἀξιόποινος πράξη καί διά τῆς 
βίας ἔφερε τίς μοναχές στήν Ταξιαρχία 
γιά ἀπολογία. Ὁ Μητροπολίτης ἀμέσως 
τηλεφώνησε στόν Ταξίαρχο καί παρα-
κάλεσε γιά τήν ἀπελευθέρωση τῶν μο-
ναχῶν. Συνάντησε ὅμως τήν ἄρνησή 
του. Τότε ἀνυποχώρητος ἐζήτησε νά 
ἀποσυρθεῖ ἀπό τήν αὐλή τῆς Μητροπό-
λεως τό βαρύ πυροβολικό πού ἦταν ἐκεῖ 
ἐγκατεστημένο. Αὐτό ἔγινε ἀφορμή νά 
ὑποχωρήσει ὁ Ταξίαρχος καί νά λήξει ἡ 
ταλαιπωρία τῶν μοναχῶν. 

Αὐτός ἦταν ὁ Μητροπολίτης Παντε-
λεήμων. Αὐτά ἀποτελοῦν ἐλάχιστα 
δείγματα τοῦ ἀκέραιου χαρακτῆρος του 
καί τῆς ἀκαταπόνητης μέριμνάς του γιά 
ὅλους. 

Κλείνοντας τήν ὁμιλία μου παραθέτω 
τήν τελευταία σελίδα τοῦ ἰδιόγραφου 
πρσωπικοῦ ἡμερολογίου τοῦ μακαρι-
στοῦ Γέροντα πού ἀποτελεῖ αὐταπόδει-
κτη μαρτυρία τῆς ἁγιασμένης ψυχῆς 
του. 

Γράφει: «Εἰς τάς 28 Φεβρουαρίου τοῦ 
1968 κατεδικάσθην ὅλως ἀντικανο-
νικῶς καί ἀντισυνταγματικῶς καί παρά 
πᾶσαν ἔννοιαν ἠθικῆς καί δικαίου εἰς 
ἔκπτωσιν ἀπό τοῦ λαχόντος μοι Θρόνου 
τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Θεσ-
σαλονίκης. Ζῆ Κύριος ὁ Θεός, ᾧ ἡ δόξα 
πάντων ἕνεκεν». 

Μέ τόν ἐπίλογο τῆς ὁμιλίας μου ἴσως 



κλησία νά τόν καλέσει στόν Θρόνο πού 
τοῦ ἀνῆκε, πράγμα πού δέν ἔγινε. 

Σιωπηλός, προσευχόμενος, πονεμέ-
νος, ἀλλά ἀναπαυμένος ἐν Χριστῷ, χω-
ρίς καμία μομφή κατά οὐδενός, ἐκοιμή-
θη ἐν εἰρήνῃ τόν Ἰούνιο τοῦ ἔτους 
1979. 

Εἴθε νά μείνουμε πιστοί στό παρά-
δειγμα πού μᾶς ἄφησε, τῆς ἀληθινῆς 
ὀρθόδοξης ζωῆς καί ἀντάξιοι τῆς πνευ-
ματικῆς παρακαταθήκης του.
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θεωρηθεῖ ὅτι εἶμαι ἐκτός θέματος, ἀλλά 
διακαῶς ἐπιθυμῶ νά τονίσω ὅτι: ὁ Γέ-
ροντας ἀπεμακρύνθη τοῦ Θρόνου του, 
τῆς Θεσσαλονίκης, ἀλλά δέν καθηρέθη, 
ὅπως ἐσφαλμένα γράφει εἰς τό βιβλίο 
του φίλος ἱστορικός συντοπίτης μας. Ἡ 
συνέχεια εἶναι πώς ὁ Μητροπολίτης τό 
ἔτος 1975 ἀπό πολιτικούς φορεῖς καί 
πνευματικά πρόσωπα προετράπη νά 
ἀναλάβει πάλι τά μητροπολιτικά του 
καθήκοντα στή Θεσσαλονίκη συμφώ-
νως πρός τήν κρατοῦσα κατάσταση. Πι-
στός ὅμως στίς παραδόσεις, ἔστω καί 
κατάφωρα ἀδικημένος, ζήτησε ἡ Ἐκ -

ΜΗΝΥΜΑ 

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΗΜΕΡΑΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020) 

Ἡ σημερινή ἡμέρα – Παγκόσμιος Ἡμέρα Περιβάλλοντος – ἡ ὁποία, ὡς γνω-
στόν, ἐθεσπίσθη ὑπό τοῦ ΟΗΕ, πρό 48 ἐτῶν, ὡς ἡμέρα μνήμης, σεβασμοῦ, προ-
στασίας καί ἀγάπης διά τό περιβάλλον, εἶναι μία σημαντική εὐκαιρία δι᾽ ἅπα-
ντας, τήν ὁποίαν καλούμεθα νά ἀξιοποιήσωμε δεόντως, ὥστε νά ἐπαναπροσδιο-
ρίσωμε τήν σχέσιν μας μέ αὐτό. 

Βεβαίως, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία π άντοτε, μετά πολλῆς ἀγάπης καί στοργῆς, 
δέεται τοῦ Ἐλεήμονος Θεοῦ, τοῦ Δημιουργοῦ «ὁρατῶν τε πάντων καί ἀορά-
των», διά τήν διαφύλαξιν καί προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος. 

Ὑπενθυμίζει δέ, διά τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι Παραδό-
σεώς της, ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἡ κορωνίς τῶν δημιουργημάτων τοῦ Θεοῦ, ὀφεί-
λει, ἐάν θέλῃ νά ζήσῃ μέ ἰσορροπίαν, εἰρήνην, ὑγιείαν καί εὐτυχίαν ἐν τῷ κό-
σμῳ τούτῳ, νά σέβηται καί νά ἐκτιμᾷ τό περιβάλλον ὡς θεῖον δημιούργημα καί 
νά μή καταχρᾶται τῆς μεγάλης ταύτης δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ, ἀλλά νά ἐπιδεικνύῃ 
ἐμπράκτως τήν εἰλικρινῆ εὐγνωμοσύνην του πρός τόν Δωρεοδότην, διά τῆς σω-
στῆς χρήσεως καί ἀξιοποιήσεως τῶν ὑπ᾽ Αὐτοῦ παρεχομένων ἀγαθῶν. 

Εἰσήγηση πού πραγματοποιήθηκε 
σέ Ἐπιστημονική Διημερίδα 

Ἔδεσσα 2012
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Ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία διακηρύττει ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν δύναται νά αὐτο-
νομηθῇ ἀπό τῆς ὑπολοίπου δημιουργίας, οὐδέ δύναται νά ὑπάρξῃ ἄνευ αὐτῆς 
κατά τήν ἱστορικήν αὐτοῦ ἐν τῇ ἐνθαδικότητι παρουσίαν καί, ὡς ἐκ τούτου, 
προστατεύων καί διαφυλάττων τό περιβάλλον, προστατεύει καί διαφυλάττει 
αὐτόν τοῦτον τόν ἑαυτόν του. 

Ὁ Κύριος τῆς Δόξης ἔθεσε τόν ἄνθρωπον εἰς τόν κόσμον ὡς βασιλέα καί ἱε-
ρέα τῆς κτίσεως διά νά ἐργάζηται τά ἔργα τοῦ φωτός καί τῆς ἀγάπης καί οὐχί 
διά νά καταστρέφῃ διά τῆς κακῆς χρήσεως τήν δημιουργίαν τοῦ Θεοῦ. Ὅστις 
δέν ἐκτιμᾷ εὐχαριστιακῶς καί προσευχητικῶς τόν κόσμον καί δέν προσβλέπει 
δοξολογικῶς πρός τόν Ποιητήν τοῦ ἡλίου, τῆς γῆς, τῆς σελήνης, τῶν ἀστέρων, 
τῶν ἀστεροειδῶν, τῶν γαλαξιῶν καί ὁλοκλήρου τοῦ στερεώματος· ὅστις δέν 
εὐγνωμονεῖ τόν Θεόν ὡς δημιουργόν τῶν βιοσυστημάτων τῆς γῆς, τῶν ὠκε-
ανῶν, τῶν θαλασσῶν, τῶν ποταμῶν, τῶν δένδρων, τῶν φυτῶν, τῶν ἀνθέων, τῶν 
ζώντων ἐν γένει ὀργανισμῶν, οὗτος, δυστυχῶς, περιφρονεῖ τήν δημιουργικήν 
θείαν ἐνέργειαν καί, τοιουτοτρόπως, δέν κάμνει καλήν χρῆσιν τῶν ὑπό τοῦ Θε-
οῦ ποιηθέντων κτισμάτων. 

Ὑπ᾽ αὐτήν τήν ἔννοιαν σφάλλει, ἀστοχεῖ, ἁμαρτάνει ἔναντι τοῦ Θεοῦ, τοῦ 
ἰδίου τοῦ ἑαυτοῦ του καί τῶν συνανθρώπων του· ἔναντι τοῦ παρόντος καί τοῦ 
μέλλοντος· ἔναντι τῶν ἐπερχομένων γενεῶν, αἱ ὁποῖαι, δυστυχῶς, θά ὑποστοῦν 
τάς δεινάς συνεπείας τῆς ἀνθρωπίνου ἀφροσύνης, ἐκ τῆς καταχρήσεως τῆς κτί-
σεως καί τῆς ὑλικῆς πραγματικότητος. 

Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἔχοντες αἴσθησιν πνευματικήν περί τοῦ σκο-
ποῦ τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου, καί ἀφ᾽ ἑτέ-
ρου μετέχοντες ἀπό τοῦ παρόντος τῆς θείας καί ἀρρήτου δόξης, ὑποδεικνύουν 
εἰς ἡμᾶς παντοιοτρόπως τό αὐθεντικόν περιβαλλοντικόν καί οἰκολογικόν - 
ἐκκλησιαστικόν φρόνημα. 

Λόγου χάριν ὁ ἐρημίτης τοῦ Ἑλικῶνος, ὅσιος Λουκᾶς ὁ ἐν Στειρίῳ, μερι-
μνοῦσε μετά πάσης ἐπιμελείας διά τά φυτά, τά δένδρα, τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ, 
τήν λογικήν καί ἄλογον κτίσιν. 

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἔλεγεν ὅτι «οἱ ἄνθρωποι θά μείνουν πτωχοί, διό-
τι δέν θά ἔχουν ἀγάπην διά τά δένδρα», ἐνῷ ὁ Ἅγιος Ἀμφιλόχιος τῆς Πάτμου 
προέτρεπε συχνάκις τούς ἐξομολογουμένους εἰς αὐτόν, ἀντί ἄλλου ἐπιτιμίου νά 
φυτεύουν πεῦκα εἰς τήν ἄνικμον ταύτην νῆσον τοῦ Ἀρχιπελάγους. 

Οἱ Ἅγιοι ἐσέβοντο καί τιμοῦσαν τό περιβάλλον καί τήν κτίσιν, ὡς δημιουρ-
γήματα «ἐκ τοῦ μή ὄντος» τοῦ μόνου Ἀληθινοῦ Θεοῦ. 

Εἰς ὁλόκληρον τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος ἕως τῶν νεωτέρων χρόνων ἡ 
παράχρησις τῆς δημιουργίας μέ τήν βραδεῖαν σχετικῶς ἐξέλιξίν της ἐπέφερε μι-
κρότερα οἰκολογικά προβλήματα. Διά τῆς βιομηχανικῆς, ὅμως, ἐπαναστάσεως 
καί τῆς ἀναπτύξεως τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας ἡ παράχρησις ἐγένετο 



ἀνεξέλεγκτος. Ἡ μόλυνσις τοῦ ἀέρος, τῶν θαλασσῶν, τοῦ ἐδάφους, τοῦ ὑπεδά-
φους, τοῦ ἰδίου τοῦ ἀνθρωπίνου ὀργανισμοῦ, ἀπειλεῖ θανασίμως τόν ἄνθρωπον 
καί αὐτήν ταύτην τήν ζωήν. 

Ἐν κατακλεῖδι δυνάμεθα νά εἴπωμεν ὅτι ἐάν τό περιβαλλοντικόν πρόβλημα 
εἶναι κατά βάσιν πνευματικόν μέ ἀπροσμέτρους ἠθικάς διαστάσεις τότε, ἐφ᾽ 
ὅσον ὁ ἄνθρωπος δέν τοποθετεῖται ὀρθῶς ἔναντι αὐτοῦ, τοῦτο δέν θά παύσῃ νά 
ὑφίσταται, ὥστε νά δυνηθῇ νά ἐξέλθῃ οὗτος ἀπό τόν λαβύρινθον εἰς τόν ὁποῖον 
ἐνέκλεισεν ἑαυτόν. 

Διό, ἄνευ τῆς ἀσκητικῆς καί εὐαγγελικῆς θεωρήσεως τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ, 
ἄνευ τῆς λελογισμένης καί συνετῆς χρήσεως τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν καί τοῦ πλού-
του, τό περιβαλλοντικόν πρόβλημα ἀντί νά περιορίζηται, θά ἐξαπλοῦται συ-
νεχῶς. 

Ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν δέν παύεται νά συνιστᾷ, ἔργοις καί λόγοις, τόν σεβασμόν 
πρός τό περιβάλλον ὡς θεῖον δημιούργημα, διά σχετικῶν μαθημάτων εἰς τά Κα-
τηχητικά Σχολεῖα, διά εἰσηγήσεων εἰς τούς κύκλους μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, διά 
τῆς καθιερώσεως ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς 1ης Σεπτεμβρίου ὡς 
ἡμέρας προσευχῆς διά τό περιβάλλον, διά τῶν λειτουργικῶν της εὐχῶν καί 
ἄλλων πνευματικῶν μέσων. Ἐνθαρρύνει δέ δράσεις τῶν ἐνοριῶν, καί ὄχι μόνον, 
ἐν σχέσει πρός τό περιβάλλον, ὅπως δενδροφυτεύσεις, ἀνακύκλωσιν, περιορι-
σμόν χρήσεως αὐτοκινήτων, ἀνανεωσίμους πηγάς ἐνεργείας κ.λπ. 

Ἐκ μέσης καρδίας εὐχόμεθα ὅπως ὁ ἐφετινός ἑορτασμός τῆς Παγκοσμίου 
Ἡμέρας Περιβάλλοντος ἀφυπνίσῃ τάς συνειδήσεις πάντων ἡμῶν, ὥστε νά 
ἐκτιμῶμεν καί νά σεβώμεθα ἔτι καί ἔτι τήν θείαν δημιουργίαν καί δι᾽ αὐτῆς 
πρώτιστα τόν Ποιητήν καί Πλάστην τῶν ἁπάντων. 

† Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος Β´, Πρόεδρος
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Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου, κατά τήν Συνεδρίασή 
της, τῆς 23ης Ἰουνίου 2020, μέ πρόταση 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρ-
θολομαίου, ὕστερα ἀπό τεκμηριωμένη 
εἰσήγηση τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατέταξε 
στό ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας τόν μακα-
ριστό Μητροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης 
καί Ἀλμωπίας Καλλίνικο, μιά ὁσία καί 
ἐξαγιασμένη μορφή τῆς Ἱεραρχίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

Μέ ἀξίωσε ὁ Θεός νά ζήσω γιά δεκα-
πέντε (15) χρόνια στήν ἴδια στέγη, στό 
Ἐπισκοπεῖο, μέ ἕναν Ἐπίσκοπο πού 
εἶχε ὅλα τά κριτήρια καί τίς προϋποθέ-
σεις τῆς ἁγιότητος. Πρόκειται γιά τόν 
μακαριστό Μητροπολίτη Ἐδέσσης, 
Πέλλης καί Ἀλμωπίας Καλλίνικο. Τήν 
ἴδια μαρτυρία δίνει καί ὁ διάδοχός του 
στόν θρόνο τῆς Ἐδέσσης, ὁ νῦν Μητρο-
πολίτης Ἰωήλ, ὁ ὁποῖος τόν γνώρισε 
ἀπό κοντά, ἀφοῦ καί οἱ δύο ἤμασταν 
Ἱεροκήρυκες συνεργάτες του, ἀλλά τό 
ἐπιβεβαιώνουν καί τά μέλη τοῦ ποιμνί-
ου του, πού τόν γνώρισαν ἀπό κοντά. 

Μετά τήν κοίμησή του, ἔγραψα τρία 
βιβλία μέ τίτλους «Μαρτυρία ζωῆς» 
(1985), «Κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας» 
(1998), «Καλλίνικος, Μητροπολίτης 
Ἐδέσσης, μιά “ὁσιακή μορφή”» (2015). 

Πέραν αὐτῶν, κατά καιρούς ἔγραψα 
διάφορα ἄρθρα πού παρουσιάζουν τήν 
ἐκπληκτική μορφή του. 

Τόν γνώρισα ἀπό μαθητής τοῦ Γυ-
μνασίου στό Ἀγρίνιο, ὅταν ἦταν Πρω-
τοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
καί μέ ἐντυπωσίαζε ἡ ἀσκητική του 
ἐμφάνιση, ἡ μοναχική ἁπλότητά του, ὁ 
γλυκύτατος λόγος του, ἡ ὅλη φυσιο-
γνωμία του. Ἐρχόταν στό Χριστιανικό 
Οἰκοτροφεῖο, ὅπου ἔμενα, καί ὅλοι 
θαυμάζαμε τόν προσεκτικό, εὐχάριστο, 
ἁπλό κληρικό. 

Ὅταν ἔγινε Μητροπολίτης Ἐδέσσης, 
Πέλλης καί Ἀλμωπίας, τόν ἀκολούθησα 
στήν ἐπισκοπική διακονία του καί ἔμει-
να μαζί του στό Ἐπισκοπεῖο, περίπου 
δυόμιση χρόνια ὡς λαϊκός καί ἔπειτα 
περίπου δεκατρία χρόνια ὡς Κληρικός, 
συνολικά δεκαπέντε χρόνια. Ἄκουγα 
σοφά λόγια, μυούμην στό ἐκκλησιαστι-
κό φρόνημά του, ἔβλεπα ἕναν «ἀσκητή 
Ἐπίσκοπο». Δέν ἔβλεπα τίποτε πού νά 
μέ προβλημάτιζε. Ἐπειδή παράλληλα 
πήγαινα στό Ἅγιον Ὄρος, δέν τόν ξε-
χώριζα ἀπό ἕναν ἐξαγιασμένο ἁγιορείτη 
μοναχό. 

Εἶναι θαυμαστό πῶς προσπαθοῦσε νά 
μέ παιδαγωγήση ἐκκλησιαστικά. Ὅταν 
τοῦ ἐκμυστηρεύθηκα τόν πόθο μου νά 
γίνω Ἱερομόναχος, ἐκεῖνος μοῦ ἔδωσε 

ΝΕΟΣ ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 

Ὁ ἅγιος Καλλίνικος, 

Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας 

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγ. Βλασίου 
κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ



νά μελετήσω τό «Συμβουλευτικό Ἐγχει -
ρίδιο» τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιο-
ρείτου, πού εἶναι ἡ περίληψη τῆς Φιλο-
καλίας τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν. Καί ὅταν 
ἄρχισα νά κηρύττω στούς Ναούς, μοῦ 
συνέστησε νά διαβάσω ἕνα ἄλλο κορυ-
φαῖο ἔργο τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ 
Ἁγιορείτου μέ τόν τίτλο «Ἑορτοδρό-
μιον», στό ὁποῖο ὁ ἅγιος Νικόδημος, 
ἑρμηνεύοντας τούς Κανόνες τῶν Δε-
σποτικῶν ἑορτῶν, χρησιμοποιεῖ ὅλους 
τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας κάνοντας 
καταπληκτικά θεολογικά ἑρμηνευτικά 
σχόλια. Καί μόνον αὐτή ἡ πράξη του 
δείχνει τό ἐκκλησιαστικό φρόνημά του 
καί τόν τρόπο τῆς Ἐπισκοπικῆς του δια-
κονίας. Νά σημειωθῆ ὅτι τά δύο αὐτά 
ἐκπληκτικά κείμενα τοῦ ἁγίου Νικοδή-
μου τοῦ Ἁγιορείτου, τά διάβαζε καί ὁ 
ἴδιος καί ἔτσι ἐντασσόταν στήν νηπτική 
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. 

Ὡς αὐτήκοος καί αὐτόπτης μάρτυς 
παρακολούθησα ἀπό κοντά ὅλη τήν 
ἐπισκοπική του διακονία, τήν προσωπι-
κή του ζωή, τήν σεμνότητά του, τήν 
ἀφιλαργυρία του, τόν πόνο τῆς καρδιᾶς 
του ἀπό ὅσα ἐπληροφορεῖτο, τό σύν-
νουν καί εὐχάριστο τοῦ χαρακτήρα του, 
τήν προσευχή του, τήν καθαρότητα τοῦ 
βίου του, τό ἐκκλησιαστικό φρόνημά 
του, τήν εὐφυΐα του καί πολλά ἄλλα, τά 
ὁποῖα ἔχω περιγράψει στά βιβλία πού 
ἐξέδωσα. 

Ἐκεῖ ὅμως πού εἶδα τό μεγαλεῖο του 
ἦταν ὁ τρόπος ἀντιμετωπίσεως τῆς 
ἀσθενείας του, μετά τήν ἐγχείριση στόν 
ἐγκέφαλο γιά τόν ὄγκο πού εἶχε δημι-
ουργηθῆ (γλύωμα) μέχρι τήν κοίμησή 
του. Ἐξομολογήθηκε πρίν τήν ἐπέμβα-
ση, κάτι πού ἔκανε συχνά· ὑπαγόρευσε 

τήν διαθήκη του σέ Συμβολαιογράφο, 
ὅπου ζητοῦσε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ νά τόν 
συνοδεύη μετά τήν ἐκδημία τῆς ψυχῆς 
του· προσευχόταν ἀδιάλειπτα μέ τήν 
εὐχή «γενηθήτω τό θέλημά σου»· ἄφη-
σε τόν ἑαυτό του στήν Πρόνοια τοῦ Θε-
οῦ· ἔφθασε σέ μεγάλο βάθος αὐτομεμ-
ψίας καί ταπεινώσεως· πρόσεχε νά μή 
δεχθῆ κανέναν ἀπολύτως λογισμό, 
ὥστε νά παρουσιασθῆ καθαρός στό φο-
βερό βῆμα τοῦ Χριστοῦ· εἶδε τήν Πανα-
γία τήν Προυσιώτισσα μέσα στό Φῶς 
καί πολλά ἄλλα. 

Μοῦ ἔδωσε ὁ Θεός τήν δωρεά νά δῶ 
τά τέλη ἑνός Ἀρχιερέως, ὡς ἑνός ἁγιο-
ρείτου ἀσκητοῦ, ἑνός πραγματικοῦ ἐρη-
μίτου μοναχοῦ. Πάνω στό κρεβάτι τῆς 
ἀσθενείας του, ὅπου συνεχῶς δόξαζε 
τόν Θεό, ἔβλεπα ἕναν ὅσιο ἀσκητή καί 
μάρτυρα, μέ τόν τρόπο πού ἀντιμετώπι-
ζε τήν ἀσθένειά του, καί ὄχι ἁπλῶς ἕναν 
Ἐπίσκοπο. 

Τό ἄλλο θαυμαστό πού αἰσθάνθηκα 
εἶναι ὅτι εἰρήνευε τούς ἀνθρώπους πού 
τόν πλησίαζαν καί εἶδα θαυματουργικές 
ἐπεμβάσεις. Καθόμουν δίπλα του στό 
κρεβάτι τοῦ νοσοκομείου, διαβάζοντας 
κυρίως τήν «Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν Νη-
πτικῶν» καί μέ τρόπο ἀνέκφραστο θε-
ραπεύθηκα ἀπό μιά σωματική ἀσθένεια 
πού μέ ταλαιπωροῦσε ἐκεῖνον τόν και-
ρό. Ἀλλά καί κατά τήν ἐξόδιο ἀκολου-
θία του θεράπευσε ἀπό μιά πολυχρόνια 
ἀσθένεια μιά πνευματική του θυγατέρα, 
ἀπό τήν Αἰτωλοακαρνανία, ἡ ὁποία δέν 
μποροῦσε νά θεραπευθῆ ἀπό πολλούς 
ἰατρούς τούς ὁποίους εἶχε ἐπισκεφθῆ. 

Οἱ θαυματουργικές του ἐπεμβάσεις 
εἶναι πολλές. Ἀκόμη ὅσο ζοῦσε ἐλευθέ-
ρωσε μέ τίς προσευχές του ἀνθρώπους 
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ἀπό τά δαιμόνια πού τούς εἶχαν κατα-
λάβει. Στά βιβλία πού ἔγραψα περιγρά-
φω τέτοια θαυματουργικά σημεῖα. Με-
τά τήν κοίμησή του ἐμφανίζεται στόν 
ὕπνο πολλῶν ἀνθρώπων καί τούς 
βοηθᾶ ἀποτελεσματικά, ὅπως καί πολ-
λοί ὁμολόγησαν ὅτι ὠφελήθηκαν ποικι-
λοτρόπως ἀπό τόν Καλλίνικο, ὅταν τόν 
ἐπικαλέσθηκαν ἤ ὅταν ἐπισκέφθηκαν 
τόν τάφο του. 

Ἡ ὅλη χαρισματική προσωπικότητά 
του καί τό ἦθος του φαίνεται καθαρά σέ 
τρία κείμενα, ἤτοι τόν λόγο του κατά 
τήν χειροτονία του σέ Ἐπίσκοπο, τόν 
λόγο του κατά τήν ἐνθρόνισή του, καί 
τήν διαθήκη του. Ἄν σέ αὐτά τά κείμενα 
προστεθῆ καί μιά ἀπό τίς τελευταῖες του 
ἀπομαγνητοφωνημένες προφορικές ὁμι-
λίες μέ τίτλο «τό ἔνδυμα τῆς ψυχῆς», 
τότε συμπληρώνεται ὅλη ἡ ἀτμόφαιρα 
αὐτοῦ τοῦ χαρισματικοῦ Ἐπισκόπου τῆς 
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. 

Σκέπτομαι ὄτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
τόν τελευταῖο καιρό, μέ πρωτοβουλία 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί 
εἰδικά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
Βαρθολομαίου πλούτισε τό ἁγιολόγιο 
τῆς Ἐκκλησίας μέ συγχρόνους ἁγίους, 
μέ ἀστέρια φωτεινά πού λάμπουν στό 
στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλοι αὐτοί 
εἶναι ἱερομόναχοι ἤ μοναχοί, κανείς 
Ἐπίσκοπος. 

Ὅμως ὑπάρχουν λαμπροί καί ἐξαγια-
σμένοι Ἐπίσκοποι, μεταξύ τῶν ὁποίων 
ὁ Ἐδέσσης Καλλίνικος, οἱ ὁποῖοι ἔχουν 
τήν ἴδια χάρη ἁγιότητας, σέ συνδυασμό 
μέ τήν ἀρχιερωσύνη τους. Ὁ Θεός δίνει 
σέ ὅλους τήν Χάρη Του, κυρίως σέ Ἐπι-
σκόπους γιά νά ἐκπληρώνουν τό ὕψος 
τῆς διακονίας τους. Ἡ ἁγιότητα δέν πε-

ριορίζεται μόνον σέ μοναχούς καί ἱερο-
μονάχους, γιατί μιά τέτοια νοοτροπία 
συνιστᾶ ἔλλειμμα ἐκκλησιαστικοῦ φρο-
νήματος καί ἐπεκτείνεται σέ ὅλο τό 
πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. 

Πάντως, ἀξιώθηκα ἀπό τόν Θεό νά 
γνωρίσω ἕναν ἐξαγιασμένο Ἐπίσκοπο 
καί ἡ μαρτυρία μου δέν εἶναι ὑποκειμε-
νική, ἀλλά νομίζω ἀληθινή. Τήν ἴδια 
μαρτυρία δίνει καί ὁ «παραδελφός» 
μου, Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης 
καί Ἀλμωπίας Ἰωήλ, ὁ ὁποῖος ἀξιώθηκε 
νά προσμετρηθῆ στούς διαδόχους του, 
καί πληθώρα Ἀρχιερέων, τῶν ὁποίων οἱ 
ἀπόψεις δημοσιεύθηκαν στά βιβλία 
μου. 

Ὁ Μητροπολίτης Ἐδέσσης Καλλίνι-
κος, ὅταν τόν ἔβλεπε κανείς, ἰδίως στήν 
θεία Λειτουργία, ὅπως κάποιος παρα-
τήρησε, ἦταν μιά «ζωντανή ἁγιογρα-
φία». Καί κατά τόν μακαριστό π. Ἐπι-
φάνιο Θεοδωρόπουλο ἦταν «μία ὁσια-
κή μορφή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος» καί «ἐδόξασε δι᾽ ὅλης αὐτοῦ τῆς 
ζωῆς, τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί ἐτίμησεν 
ὅσον ὀλίγοι, τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλη-
σίαν», εἶχε «ὁσιακή βιοτή καί ὁσιακά 
τέλη». Καί ὁ ἅγιος Παΐσιος τόν χαρα-
κτήριζε «Ἅγιο Ἐπίσκοπο». Κατά τήν 
μαρτυρία τοῦ πνευματικοῦ του τέκνου 
Ἱερομονάχου π. Παϊσίου, ὁ ἅγιος 
Παΐσιος «πολύ ἐξετίμησε τόν Καλλίνι-
κο γιά τήν εὐλάβεια καί τήν ἀγάπη του 
στήν Ἐκκλησία. “Ἅγιος Ἐπίσκοπος” 
ἔλεγε καί εἶχε πεῖ ὅτι δέν ξαναεῖδε 
ἄλλον ἐπίσκοπον σάν τόν Καλλίνικο 
μέχρι τότε». 

Νά ἔχουμε τήν εὐχή του καί τίς πρε-
σβεῖες του. 

Πηγή: Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση



ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 

Τῇ ΚΑ´ τοῦ μηνός Μαΐου μνήμη τῶν ἁγίων καί ἐνδόξων βασιλέων καί ἰσαποστόλων 
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. 

Ὁ ἅγιος Κωνσταντῖνος εἶναι ὁ πρῶτος χριστιανός Ρωμαῖος αὐτοκράτορας, ἐκεῖνος 
πού, ὅταν ἀκόμα δέν ἦταν χριστιανός, σταμάτησε τούς διωγμούς ἐναντίον τῆς Ἐκκλη-
σίας μέ δύο Διατάγματα πού ἐξέδωσε τό 312 καί 313 μετά Χριστόν. Ἡ Ἱστορία τόν 
ὠνόμασε Μέγα καί ἡ Ἐκκλησία τόν κατέταξε μεταξύ τῶν Ἁγίων. 

Τό ἔργο τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου εἶναι ὄντως κοσμοϊστορικό, ἀφοῦ ἄλλαξε 
πραγματικά τό δρόμο τῆς Ἱστορίας. Μετέφερε τήν πρωτεύουσα τῆς Αὐτοκρατορίας 
ἀπό τή Δύση στήν Ἀνατολή, στήν πόλη πού ἵδρυσε στίς ἀκτές τοῦ Βοσπόρου καί τῆς 
ἔδωκε τό ὄνομά του. Ἡ Κωνσταντινούπολη κτίσθηκε ἐπάνω στήν ἀρχαία ἑλληνική πό-
λη Βυζάντιο, πού ἦταν ἀποικία τῶν Μεγαρέων. Ἡ Κωνσταντινούπολη ὑπῆρξε ἡ πρω-
τεύουσα τῆς Ἑλληνικῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, πού ἔζησε χίλια ἑκατό χρόνια, 
πού ἀνέπτυξε μεγάλο πολιτισμό, ἐξεπολίτισε λαούς καί κράτησε ἄμυνα σέ βάρβαρους 
ἐπιδρομεῖς, πού ἀπειλοῦσαν τό Κράτος ἀπό Βορρᾶ καί Ἀνατολή. 

Ἀλλά δέν ὑπῆρξε μικρότερης σημασίας τό ἔργο καί ἡ προσφορά τοῦ ἁγίου Κων-
σταντίνου καί τῆς μητέρας του ἁγίας Ἑλένης πρός τήν Ἐκκλησία. Ὄχι μόνο σταμάτησε 
τούς διωγμούς καί ἀπάλλαξε τήν Ἐκκλησία ἀπό τούς ἐξωτερικούς ἐχθρούς της, ἀλλά 
φρόντισε καί γιά τήν ἐσωτερική της εἰρήνη.  Ἔτσι τό 325 συγκάλεσε τήν πρώτη Οἰκου-
μενική Σύνοδο στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας, ἡ ὁποία καταδίκασε τή μεγάλη αἵρεση τοῦ 
Ἀρείου. Ἄν καί δέν ἦταν ἀκόμη χριστιανός, ἔδειξε τόσο ἐνδιαφέρον γιά τά ἐκκλησια-
στικά, ὥστε καί τίς συνεδριάσεις τῆς Συνόδου προσωπικά παρακολούθησε καί τόν ἑαυ-
τό του ὠνόμαζε «ἐπίσκοπο τῶν ἔξω». Ἔπειτα καθιέρωσε τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς κι 
ἔδωσε ἱερά προνόμια στήν Ἐκκλησία. 

Ἀποφασιστικό γεγονός στή μεταστροφή τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου ἦταν τό ὅραμα 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ πού εἶδε καταμεσήμερα στόν οὐρανό. Ἑτοιμαζότανε γιά τή μάχη 
καί εἶδε στόν οὐρανό τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ μέ τίς λέξεις «Ἐν τούτῳ νίκα». Μπο-
ροῦσε νά πῆ σάν τόν ἀπόστολο Παῦλο· «Οὐκ ἐγενόμην ἀπειθής τῇ οὐρανίῳ ὀπτα-
σίᾳ» (Πράξ. 26,20), καί τήν ἄλλη μέρα οἱ σημαῖες καί τά λάβαρα τοῦ στρατοῦ τοῦ 
Κωνσταντίνου ἔφεραν τήν εἰκόνα τοῦ Σταυροῦ καί τίς λέξεις, πού προμηνοῦσαν τή 
βέβαιη νίκη. Τό ὅραμα αὐτό, πού ἦταν τό σημεῖο μέ τό ὁποῖο ὁ Θεός καλοῦσε τόν 
Κωνσταντῖνο, τό διηγήθηκε ὁ ἴδιος μέ ὅρκους στόν ἱστορικό τῆς Ἐκκλησίας Εὐσέβιο. 
Ἔτσι ὁ Κωνσταντῖνος, καθώς ἡ Ἐκκλησία ψάλλει, «ὡς ὁ Παῦλος τῆν κλῆσιν οὐκ ἐξ 
ἀνθρώπων δεξάμενος», ὑπῆρξε ὁ Ρωμαῖος αὐτοκράτορας, πού εἶδε μέ πολιτική διο-
ρατικότητα τή νίκη πιά τῆς Ἐκκλησίας καί τό μέλλον τοῦ κόσμου. Τό ἔργο λοιπόν τοῦ 
Μεγάλου Κωνσταντίνου δέν εἶναι μόνο ἔργο ἑνός μεγάλου πολιτικοῦ, ἀλλά καί ἑνός 
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ἐκλεκτοῦ τοῦ Θεοῦ, καθώς ἔτσι διατυπώνεται στό πρῶτο Δοξαστικό τοῦ Ἑσπερινοῦ. 
«Πλουσίων δωρεῶν τά κρείττονα εἰληφώς παρά Θεοῦ, Ἄναξ κράτιστε Κωνσταντῖνε 
μέγιστε, καλῶς ἐν τούτοις διέπρεψας». 

Σπουδαῖο ὑπῆρξε τό ἔργο καί τῆς μητέρας τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου ἁγίας Ἑλένης, 
τήν ὁποία ἐκεῖνος, ὅταν ἔγινε μονοκράτορας σέ Ἀνατολή καί Δύση, κράτησε πιά γιά 
πάντα κοντά του. Ἡ ἁγία Ἑλένη δέν ξέρομε πότε ἀκριβῶς δέχθηκε τό ἅγιο Βάπτισμα 
κι ἔγινε χριστιανή, ἀλλά ὑπῆρξε ἀπό τίς γυναῖκες καί τίς μητέρες ἐκεῖνες, πού ξέρου-
νε νά φυτέψουν καί νά καλλιεργήσουν στά παιδιά τους τίς ρίζες, ἀπό τίς ὁποῖες θά 
βλαστήσουν οἱ ἀρετές καί οἱ μεγάλες πράξεις. Κοινή γνώμη καί ἐπιθυμία τοῦ ἁγίου 
Κωνσταντίνου καί τῆς ἁγίας Ἑλένης ἦταν, πού ἡ Βασίλισσα μητέρα πῆγε στά Ἱερο-
σόλυμα καί ὕστερ᾽ ἀπό ἔρευνες καί ἀνασκαφές βρῆκε τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Σωτῆρα 
Χριστοῦ. Κι ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά καί μεγάλες ἐκκλησίες ἔχτισε καί προικοδότησε στά 
Ἱεροσόλυμα καί στή Ρώμη, κάποιες ἀπό τίς ὁποῖες καί σώζονται ἀκόμα. 

Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἀπέθανε χριστιανός σέ ἡλικία 65 ἐτῶν. Καθώς μαρτυροῦν 
ὅλοι οἱ ἱστορικοί τῆς Ἐκκλησίας ἐπιθυμία του ἦταν νά βαπτισθῆ στόν Ἰορδάνη ποτα-
μό, γι᾽ αὐτό καί καθυστεροῦσε τή βάπτισή του, ἀλλά δέν τό κατώρθωσε. Ὅταν κα-
τάλαβε τό τέλος τοῦ βίου του, ἄρρωστος σ᾽ ἕνα προάστιο τῆς Νικομήδειας, δέχθηκε 
τό ἅγιο Βάπτισμα κι ὕστερ᾽ ἀπό λίγες μέρες κοιμήθηκε, φορώντας τό λευκό χιτώνα 
τοῦ Βαπτίσματος, πού δέν τόν ἔβγαλε ἀπό τήν ἡμέρα πού βαπτίσθηκε. 

Τό ἔργο τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί  Ἑλένης εἶναι ἔργο τῆς θείας Πρόνοιας, ἄν 
καί τίποτε βέβαια δέν γίνεται στόν κόσμο, χωρίς νά εἶναι εἴτε μέ τήν εὐδοκία εἴτε μέ 
τήν παραχώρηση τοῦ Θεοῦ. Οὔτε ἡ Ἱστορία γελάστηκε, πού ὠνόμασε τόν Κωνστα-
ντῖνο Μέγα οὔτε καί ἡ Ἐκκλησία χαρίστηκε, πού μαζί μέ τή μητέρα του Ἑλένη τούς 
κατέταξε στή χορεία τῶν Ἁγίων καί τούς ὠνόμασε ἰσαποστόλους. Ἡ Ἐκκλησία πρίν 
ἀπ᾽ ὅλα ξέρει νά εὐγνωμονῆ καί θά ἦταν μεγάλη ἀχαριστία νά μήν ἀναγνωρισθῆ 
στούς δύο πρώτους χριστιανούς Βασιλεῖς ἡ μεγάλη τους εὐεργεσία πρός τήν Ἐκκλη-
σία, πού εἶχε πιά στραγγίξει νά δίνη τό αἷμα της μέσα σέ τρεῖς αἰῶνες. Οἱ ἅγιοι Κων-
σταντῖνος καί Ἑλένη ἔκαμαν τό χρέος τους πρός τήν Ἐκκλησία, καί δέν μένει πιά σέ 
μᾶς παρά νά ἐκτιμήσουμε τήν προσφορά καί τήν εὐεργεσία τους. Ἀλλά νά μήν ἐπα-
ναπαυθοῦμε σ᾽ αὐτήν καί νά μήν ξεχνᾶμε ὅτι πάντως ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι οἱ 
ἡμέρες τῶν διωγμῶν της, τῶν ἀρχαίων καί τῶν νέων. Ἡ πίστη νίκησε τόν κόσμο, ἀλλά 
οἱ διωγμοί δέν σταμάτησαν, γιατί εἶναι θέλημα Θεοῦ νά μή σταματήσουν ποτέ, ὥσπου 
νά λήξη τό σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου. Ἀμήν. 

† Ὁ Σερβίων καί Κοζάνης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ



Ο ΜΗΝΑΣ ΜΑΪΟΣ εἶναι γεμάτος ἀπό 
μνῆμες Βυζαντίου καί Κωνσταντινου-
πόλεως. Στίς 11 τοῦ μηνός γιορτάζουμε 
τήν ἵδρυση τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως 
τό 330 ἀπό τόν Μέγα Κωνσταντῖνο. 
Στίς 21 τοῦ ἰδίου μηνός γιορτάζει ὁ 
ἱδρυτής Ἅγιος καί ἡ μητέρα του, ἡ Ἁγία 
Ἑλένη. Στίς 29 τιμοῦμε τόν Κωνστα-
ντῖνο Παλαιολόγο καί τούς πεσόντες 
κατά τήν Ἅλωση τῆς Πόλης, τῆς Βασι-
λεύουσας, τό 1453. 

Τί σημαίνει γιά ἐμᾶς σήμερα τό Βυζά-
ντιο; Μερικοί τό θεωροῦν σάν κάτι μα-
κρινό, κι ὅμως εἶναι πολύ κοντά μας. 
Εἶναι μέσα στή ζωή μας, στόν πολιτι-
σμό μας, στήν ταυτότητά μας, στίς συ-
νήθειές μας. Ἄς θυμηθοῦμε ὁρισμένες 
ἐνδιαφέρουσες πτυχές. 

 1. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διατηρεῖ 
τή βυζαντινή παράδοση, ἡ ὁποία 
«μένουσα ἐν ἑαυτῇ τά πάντα καινί-
ζει». Ἡ Θεία Λειτουργία, ἡ ὑμνο-
γραφία, ἡ βυζαντινή μουσική, ἡ βυ-
ζαντινή ἁγιογραφία, ὁ βυζαντινός 
ρυθμός τῶν ναῶν, αὐτά καί πολλά 
ἄλλα καθιστοῦν τό Βυζάντιο κομ-
μάτι τῆς ζωῆς μας. 

 2. Ὁλόκληρες πόλεις καί μοναστικές 
κοινότητες ἀποτελοῦν σήμερα βυ-
ζαντινά μουσεῖα πού θυμίζουν τήν 
τέχνη, τήν παράδοση, τίς πεποιθή-
σεις καί τόν συνδυασμό Χριστια-
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νικῆς πίστης καί ἑλληνικοῦ πολιτι-
σμοῦ πού ἐπέτυχε ἡ 1100 ἐτῶν 
Αὐτοκρατορία. Ὁ Ἄθως, τό Σινᾶ, ἡ 
Θεσσαλονίκη, ἡ Καστοριά, τό Δι-
δυμότειχο, ἡ Ἄρτα ἀποδεικνύουν 
τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Πηγαίνεις 
στό Ἅγιον Ὄρος καί ἀκοῦς νά μνη-
μονεύονται καθημερινά ὁ Νικηφό-
ρος Φωκᾶς, ὁ Ἀλέξιος Κομνηνός 
καί ἄλλοι κτίτορες τῶν μονῶν. 

 3. Ἡ αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ρώμης- 
Κωνσταντινουπόλεως εἶχε τό κρα-
τικό ὄνομα Ρωμανία. Ὁ ὅρος Βυζα-
ντινή Αὐτοκρατορία καθιερώθηκε 
τόν 16ο αἰῶνα ἀπό τόν Γερμανό 
ἱστορικό Ἱερώνυμο Βόλφ. Εἰς 
ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης οἱ Αὐτο-
κράτορες ἔδιναν τίτλους καί ἐπαί-
νους «διά τούς κόπους οὕς ἐμόχθη-
σας ὑπέρ Ρωμανίας». Ρωμαῖοι 
ἦσαν οἱ ὑπήκοοι, ἀλλά δέν ἔπαυαν 
νά ἔχουν καί ἐπί μέρους ἐθνικές 
ταυτότητες (Ἕλληνες, Ἀρμένιοι, 
Σέρβοι, κ.ἄ.). Ἕνα παράδειγμα: Τό 
1237 ὁ Βυζαντινός Αὐτοκράτωρ 
καί Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἰω-
άννης Γ΄ Δούκας Βατάτζης γράφει 
ἀπό τή Νίκαια – διότι ἡ Κωνστα-
ντινούπολη εἶχε καταληφθεῖ ἀπό 
τούς Σταυροφόρους τό 1204 – πρός 
τόν Πάπα Γρηγόριο Θ΄ καί δηλώνει 
ὅτι εἶναι μέν Βασιλεύς καί Αὐτο-
κράτωρ Ρωμαίων, ἀλλά κατάγεται 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

Τοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ, 
Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος
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ἀπό τό ἀρχαῖον γένος τῶν Ἑλλή-
νων, ἀπό τό ὁποῖο μεταδόθηκε ἡ 
σοφία σέ ὅλον τόν κόσμο. Ἀπό τή 
Ρωμανία καί τούς Ρωμαίους ὑπη-
κόους της προέρχεται ὁ ὅρος Ρω-
μηός (ἤ Ρωμιός) πού χαρακτηρίζει 
ἀπό τό 1453 μέχρι καί σήμερα τή 
σύνθεση Ὀρθοδοξίας καί Ἑλληνι-
σμοῦ. Γι’ αὐτό καί οἱ Ὀρθόδοξοι 
Χριστιανοί τῆς Μέσης Ἀνατολῆς 
ἀποκαλοῦνται Ρούμ Ὀρτοντόξ καί 
ἀναζητοῦν τίς ρίζες τους στό Βυζά-
ντιο. 

 4. Μέχρι τό 1946 τό βυζαντινό Δίκαιο 
ἦταν ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς 
ζωῆς τῶν Ἑλλήνων. Οἱ Ἐθνικές 
Συνελεύσεις τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπα-
ναστάσεως ἀποφάσισαν νά ἐπανα-
φέρουν ὡς Ἀστικό Δίκαιο τούς 
«Νόμους τῶν Χριστιανῶν ἡμῶν 
Αὐτοκρατόρων», δηλαδή τῶν Βυ-
ζαντινῶν καί συγκεκριμένα τήν 
κωδικοποίηση πού ἔκανε τόν 14ο 
αἰῶνα ὁ Θεσσαλονικεύς Κωνστα-
ντῖνος Ἀρμενόπουλος. Ἐφαρμό-
σθηκε στή νεώτερη Ἑλλάδα μέχρι 
τό 1946, ὅταν εἰσήχθη ὁ Ἀστικός 
Κώδικας. 

 5. Στό βιβλίο της «Πόσο ἑλληνικό 
εἶναι τό Βυζάντιο - Πόσο Βυζαντι-
νοί εἶναι οἱ Νεοέλληνες» ἡ Ἑλένη 
Γλύκατζη-Ἀρβελέρ ἀναφέρεται 
στήν ἐπίδραση τοῦ Βυζαντίου στή 
λογοτεχνία καί τήν τέχνη τῶν Νεο-
ελλήνων. Ὁ στρατηγός Μακρυ-
γιάννης ζητᾶ ἀπό τόν Π. Ζωγράφο 
νά ἀπεικονίσει, μαζί μέ τίς μάχες 
τοῦ 1821, καί τήν Ἅλωση τῆς Κων-
σταντινουπόλεως. Ὁ Σεφέρης, ὁ 

Καραγάτσης, ὁ Μαρκορᾶς, ὁ Ἴων 
Δραγούμης, ἀλλά καί ὁ Γάλλος 
διανοούμενος Ἀντρέ Μαλρώ 
ἀντλοῦν ἔμπνευση ἀπό τή βυζαντι-
νή ἱστορία. Προσθέτω καί ἐγώ τόν 
Δωδεκάλογο τοῦ Γύφτου καί τή 
Φλογέρα τοῦ Βασιλιᾶ, τά δύο ἐπικά 
ποιήματα τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ,  κα-
θώς καί τά παιδικά βιβλία τῆς Πη-
νελόπης Δέλτα γιά τόν «Καιρό τοῦ 
Βουλγαροκτόνου». Ἐπίσης τό με-
ταφρασμένο στά ἑλληνικά μυθι-
στόρημα τοῦ Οὐμπέρτο Ἔκο γιά 
τόν Μπαουντολίνο, τόν Ἰταλό 
Σταυροφόρο τοῦ 1204, ὁ ὁποῖος 
γοητεύθηκε ἀπό τήν κλασική ἑλλη-
νική παιδεία τοῦ Βυζαντινοῦ Νική-
τα Χωνιάτη κ.ἄ. 

 6. Θρῦλοι, παροιμίες καί συνηθισμέ-
νες ἐκφράσεις ἔχουν ἐνταχθεῖ στή 
συλλογική μνήμη καί στό λεξιλό-
γιό μας χωρίς ἴσως νά συνειδητο-
ποιοῦμε τή βυζαντινή προέλευσή 
τους. Οἱ γιαγιάδες μιλοῦν στά 
ἐγγόνια γιά τόν μαρμαρωμένο Βα-
σιλιά, ὁ Ἕλληνας θεωρεῖ ἀποφρά-
δα ἡμέρα τήν Τρίτη καί ἀποφεύγει 
νά ξεκινᾶ ἐργασίες ἤ νά ὑπογράφει 
συμβόλαια, διότι Τρίτη ἦταν ἡ ἡμέ-
ρα τῆς Ἁλώσεως. Οἱ φράσεις «ἔφα-
γε τόν περίδρομο», (περίδρομος = 
βαθύ πιάτο τῶν βυζαντινῶν) «ἔμει-
νε στά κρύα τοῦ λουτροῦ» καί πολ-
λές ἄλλες ἔρχονται κατ’ εὐθεῖαν 
ἀπό τούς Βυζαντινούς προγόνους 
μας. Τό φλουρί Κωνσταντινάτο, 
εἴτε τό φορᾶμε στό λαιμό εἴτε τό 
χρησιμοποιοῦμε ὡς ἔκφραση, ἀνα-
φέρεται στό βυζαντινό νόμισμα μέ 
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τήν παράσταση τοῦ Ἁγίου Κων-
σταντίνου. 

 7. Ὁ ἀείμνηστος φιλόσοφος Βασίλει-
ος Τατάκης παρατήρησε ὅτι τό Βυ-
ζάντιο εἶναι ἐπίκαιρο, διότι εἶναι τό 
πρῶτο πραγματικά εὐρωπαϊκό κρά-
τος. Μέ βάση τούς ὁρισμούς τοῦ 
Πώλ Βαλερύ, τοῦ Τόμας Ἔλλιοτ 
καί πολλῶν ἄλλων, τά τρία θεμέλια 
τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ εἶναι: 
Ἡ Ἀρχαία Ἑλληνική Γραμματεία, 
τό Ρωμαϊκό (ἤ βυζαντινορωμαϊκό) 
Δίκαιο καί ἡ Χριστιανική Διδασκα-
λία. Γιά πρώτη φορά τά τρία αὐτά 
στοιχεῖα μαζί ἀπαντῶνται  στό Βυ-
ζάντιο/ Ρωμανία, ὅπου τό θεμέλιο 
τῆς παιδείας ἦσαν τά Ὁμηρικά ἔπη 
καί ὅπου τό Ρωμαϊκό Δίκαιο ἐκχρι-
στιανίσθηκε καί κωδικοποιήθηκε. 

 8. Ἡ κληρονομιά τῶν Θεσσαλονικέ-
ων Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, 
Φωτιστῶν τῶν Σλάβων, εἶναι ἐμ -
φανής στό ἀλφάβητο ἑκατοντάδων 
ἑκατομμυρίων Ρώσων, Οὐκρανῶν, 
Σέρβων, Βουλγάρων καί ἄλλων. Ὁ 
Κωνσταντῖνος-Κύριλλος,  φιλόσο-
φος καί ἱεραπόστολος τοῦ 9ου 
αἰῶνος μ.Χ., ἔδωσε τό ὄνομά του 
στό βυζαντινό ἀλφάβητο πού χρη-
σιμοποιοῦν σήμερα – μέ κάποιες 
τροποποιήσεις καί προσθῆκες – οἱ 
λαοί τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης. 

 9. Ὁ δικέφαλος ἀετός ἦταν τό ἔμβλη-
μα τῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων 
μετά τήν ἀνάκτηση τῆς Βασιλεύου-
σας τό 1261 καί τή νίκη τῶν Ἑλλή-
νων τῆς Νίκαιας ἐπί τῶν Σταυρο-

φόρων. Σήμερα τόν βλέπουμε στό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἀλλά 
καί στούς Ὀρθοδόξους Ναούς τῆς 
Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου, εἴτε ὡς 
σημαία εἴτε ὡς διακοσμητικό σύμ-
βολο. Τόν βρίσκουμε ἐπίσης στίς 
σημαῖες καί στά ἐθνικά σύμβολα 
τῶν Σέρβων, τῶν Μαυροβουνίων, 
τῶν Ἀλβανῶν καί ἄλλων λαῶν πού 
ἐπηρεάσθηκαν ἀπό τόν βυζαντινό 
πολιτισμό. Πρόκειται γιά τόν ἀετό, 
ὁ ὁποῖος κοιτᾶ καί πρός τήν Ἀνατο-
λή καί πρός τή Δύση. 

10. Τώρα πού ἑτοιμαζόμαστε νά ἑορ-
τάσουμε τά 200 ἔτη ἀπό τήν Ἑλλη-
νική Ἐπανάσταση τοῦ 1821, εἶναι 
χρήσιμο νά θυμόμαστε ὅτι οἱ ἀγω-
νιστές εἶχαν τήν Κωνσταντινούπο-
λη καί τή βυζαντινή ἰδέα στήν καρ-
διά τους. Ἡ Μεγάλη Ἰδέα, δηλαδή 
ἡ ἐλπίδα γιά ἀπελευθέρωση τῆς 
Πόλης, κράτησε ὄρθιο τό Γένος ἐπί 
400 χρόνια. Ὁ Θεόδωρος Κολοκο-
τρώνης μιλώντας στόν Ἄγγλο Ναύ-
αρχο Χάμιλτον δηλώνει ὅτι συνεχί-
ζει τούς ἀγῶνες τοῦ Αὐτοκράτορα 
πού δέν συνθηκολόγησε (δηλ τοῦ 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου). Καί 
τό 1800 οἱ Ἑπτανήσιοι, ὅταν συ-
ντάσσουν τό Σύνταγμα τῆς Πολι-
τείας τῶν Ἰονίων Νήσων, τό ὀνο-
μάζουν «Βυζαντινόν». 

Ἄς μήν περιφρονοῦμε τό Βυζάντιο. 
Ἄς μελετήσουμε ξανά τόν «ἔνδοξο βυ-
ζαντινισμό μας». 

ΜΑΪΟΣ 2020
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