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† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΝΘΙΜΟΣ

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

Μετά μεγίστης χαρᾶς μετέσχομεν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁγιωτά-
της Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς παρούσης Συνοδικῆς Περιόδου, τῆς ὁποίας 
προέστητε, Ὑμεῖς, Μακαριώτατε, 

Αἱ περιστάσεις τῶν καιρῶν τούς ὁποίους διερχόμεθα καί ὡς πρόσωπα καί ὡς 
Ἔθνος, ἀπαιτοῦν ἀπό τήν Διοίκησιν τῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς ὁποίας κεφαλή 
εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, νά ἵσταται ἐν κοινωνίᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύ-
ματος, καί πάντοτε εἰς τό ὕψος τῶν περιστάσεων, διά τήν πνευματικήν προκο-
πήν τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καί τήν ἀνακούφισιν τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ μας, ἔχοντες 
ὅλοι, συνεχῶς τήν καλήν ἀνησυχίαν διά τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν μας. 

Μακαριώτατε, ἡ ὑπό τήν παροῦσαν Σύνθεσιν Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐκλήθη 
νά διαχειρισθῇ καί νά ἀντιμετωπίσῃ ἐπιτυχῶς, πρωτοφανεῖς καταστάσεις εἰς πα-
γκόσμιον καί ἐθνικόν ἐπίπεδον. Ταπεινῶς φρονοῦμεν, ὅτι χάριτι Θεοῦ καί δια-
τελοῦντες ὑπό τήν πεπνυμένην Ὑμῶν Προεδρίαν, ἠργάσθημεν τοιουτοτρόπως, 
ὥστε νά ἀμβλυνθοῦν αἱ ποικίλλαι συνέπειαι τῆς ἐνσκηψάσης ἐπιδημίας, αἱ 
ὁποῖαι ἐταλάνισαν τήν Ἐκκλησίαν ἡμῶν. 

Προσευχόμενοι δέ, αἰσθανόμεθα τήν βεβαιότητα, ὅτι μέ τήν βοήθειαν τοῦ 
ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, καί μέ τήν προστασίαν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, θά 
ἐξέλθωμεν τῆς δοκιμασίας ταύτης, μᾶλλον καταρτισθέντες εἰς τήν Πίστιν, τό 
αὐτό φρονοῦντες καί εἰρηνεύοντες. 

Περαίνοντες τήν παρουσίαν ἡμῶν εἰς τήν Συνοδικήν ταύτην περίοδον, εὐχα-
ριστοῦμεν Ὑμᾶς Μακαριώτατε, καί βεβαιοῦντες ὁμοῦ μετά τῶν ἁγίων Ἀδελφῶν 
πώς πάντοτε θά ἐργαζόμεθα διά τήν πραγματοποίησιν τῆς ἐντόνου ἐπιθυμίας 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ καί Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας: «ἵνα πά-
ντες ἕν ὦσι», ἀναφωνοῦμεν· Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον! Δόξα τῷ Θεῷ 
πάντων ἕνεκεν!
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Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Θεσσαλονίκης, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε πάσης Θετ-
ταλίας, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν 
Μετριότητος κύριε Ἄνθιμε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη 
παρά Θεοῦ. 

Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις ὑμῶν, γηθοσύνως ἀπευθύνομεν πρός τήν 
ὑμετέραν προσφιλεστάτην ἡμῖν Ἱερότητα ἑορτίους εὐχάς καί προσρή-
σεις, δεόμενοι τοῦ πανδώρου Θεοῦ, ὅπως χαρίζηται ὑμῖν μακροημέρευ-
σιν, ὑγιείαν κατ’ ἄμφω ἀκλόνητον καί χρηστόκαρπον διακονίαν τῆς 
Ἐκκλησίας Αὐτοῦ. 

Αἱ ἑορταί εἶναι καιρός δοξολογίας τοῦ πανσθενοῦς καί πανοικτίρμο-
νος Θεοῦ, κοινωνίας τῆς χαρᾶς τῆς ζωῆς, εὐκαιρία περισυλλογῆς καί 
ὑπαρξιακοῦ πλουτισμοῦ, μετοχῆς εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῇ ὁποίᾳ 
προγευόμεθα τῆς εὐφροσύνης καί τῆς πληρότητος τῆς Βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ, τῆς καινῆς κτίσεως καί τῆς ἐλευθερίας. Ἡ ἑορτή δέν εἶναι «ἐλεύ-
θερος χρόνος», ἀλλά χρόνος ποιοτικός, οὐσιωδῶς καί ἀρρήκτως συνδε-
δεμένος μέ τόν Θεόν τῆς ἀγάπης. 

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, εὐχαριστοῦντες τόν Δοτῆρα παντός ἀγαθοῦ, 
ὅτι ἐδωρήσατο τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐν τῷ προσώπῳ ὑμῶν, ἅγιε ἀδελφέ, ἕνα 
ἀφωσιωμένον καί εὐσεβόφρονα διάκονον τῶν οὐρανίων προσταγμάτων 
Αὐτοῦ, εὐχόμεθα ὑμῖν ἅπαξ ἔτι τά καλά καί συμφέροντα, τά προσφιλῆ 
καί εὔφημα, τά ἀληθῆ καί τά δίκαια, ἐν τῇ εὐσήμῳ ταύτῃ ἡμέρᾳ καί ἐν 
πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς ὑμῶν, ἐπικαλούμενοι ἐφ᾽ ὑμᾶς τήν ἀείζωον 
χάριν καί τό μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ τῶν ὅλων. 

´
βκ´ Σεπτεμβρίου γ´
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KΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΩΡΑ ΠΙΑ πού ὁδηγούμαστε πρός 
μιά «κανονικότητα», πιστεύουμε ὅτι 
ἦρθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου γιά νά το-
ποθετηθοῦμε ἀναφορικά μέ ἕνα ἄκρως 
σοβαρό καί ἑξαιρέτως πνευματικό θέμα 
καί ἐμεῖς οἱ κάτωθι προσυπογράφοντες 
κληρικοί πού διακονοῦμε στά νοσηλευ-
τικά ἱδρύματα ἀνά τήν Ἑλληνική Ἐπι-
κράτεια. 

Τό θέμα τῆς συμμετοχῆς τῶν ἀσθε -
νῶν/πιστῶν στό Μυστήριο τῆς Ζωῆς 
δέν εἶναι ὀρθό νά ἀντιμετωπίζεται ἀπό 
τούς μή μυημένους τόσο ἐπιπόλαια· 
ἄλλωστε κανένας ἀνθρώπινος νοῦς δέν 
ἐλευθερώνεται, δέν βλέπει καθαρά καί 
δέν διακρίνει μέ διαύγεια τά πράγματα 
ἄν δέν ἔχει φῶς Χριστοῦ, ὅσο μεγάλη 
καί σπουδαία καί ἄν εἶναι ἡ κατάρτισή 
του, γιατί ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου ὅταν 
ἀποστατήσει ἀπό τόν Θεό, ὅπως λέει 
καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, «ἤ 
κτηνώδης γίνεται ἤ δαιμονιώδης», πα-
ραβιάζει τά φυσικά του ὅρια καί ἀλλο-
τριώνεται παρασυρόμενος ἀπό τήν φι-
λοχρηματία, τήν φιλοδοξία καί τήν φι-
ληδονία. 

Στήν ἐποχή πού τά ἀνθρώπινα δικαι-
ώματα μονοπωλοῦν τήν καθημερινότη-
τά μας εἶναι θλιβερό νά καταπατᾶται τό 
δικαίωμα τῆς Θρησκευτικῆς Ἐλευθε-
ρίας, τό ὁποῖο εἶναι καί συνταγματικά 
κατοχυρωμένο. Σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 3 
καί τό ἄρθρο 13 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συν -
τάγματος, κάθε ἄνθρωπος ἐντός τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας ἔχει τό δικαίω-
μα τοῦ θρησκεύειν. Μάλιστα, ἡ θρη-
σκευτική ἐλευθερία κατοχυρώνεται καί 

σέ ἐπίπεδο ὑπερεθνικῶν διατάξεων. Τό 
ἄρθρο 9 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως 
ἐγγυᾶται τήν ἐλευθερία τῆς θρησκείας. 
Ἐπίσης, στό ἄρθρο 10 τοῦ Χάρτη Θε-
μελιωδῶν Δικαιωμάτων τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἕνωσης ὁρίζεται ὅτι κάθε πρό-
σωπο ἔχει δικαίωμα στήν ἐλευθερία 
σκέψης, συνείδησης καί θρησκείας. 

Ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς/πιστοί πού αἰσθάνο-
νται τήν ἀνάγκη πνευματικῆς καί ψυ-
χικῆς στήριξης, καταφεύγουν στήν ἐπι-
κοινωνία μέ τόν Θεό, ὄχι ἐπειδή κάποιος 
τούς ἐξανάγκασε, ἀλλά μέ πλήρη συνεί-
δηση τῆς ἐπιλογῆς τους αὐτῆς καί στό 
πνεῦμα τῆς ρήσης τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου: ὑμεῖς γὰρ ἐπ’ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε. 

Ἡ σημερινή προσέγγιση τῆς ἀντιμε-
τώπισης τῆς ἀσθένειας ἑστιάζει, ὅπως 
εἶναι γνωστό καί παγκοίνως ἀβασάνι-
στα ἀποδεκτό, στήν σύγχρονη ἰατρική 
καί τίς ἐξ ὁλοκλήρου «κοσμικές» μεθό-
δους της, πού ἐπιθυμοῦν νά θέσουν ὑπό 
διαχείριση τήν ζωή καί τόν θάνατο. Δε-
δομένης ὡστόσο τῆς ἄποψης πού ὁλοέ-
να κερδίζει περισσότερο ἔδαφος στήν 
σύγχρονη ἐπιστήμη σχετικά μέ τήν ψυ-
χοσωματική προέλευση τῆς ἀσθένειας 
–ὅτι δηλαδή ἡ ἀνθρώπινη ὑγεία εἶναι 
ἄμεσα ἐξαρτώμενη ἀπό τόν τρόπο δια-
βίωσης καί πώς στίς περισσότερες περι-
πτώσεις ἀσθενειῶν ἡ σωστή μέθοδος 
ἴασης θά ἀπαιτοῦσε ἀπό τόν ἄρρωστο 
ριζικές ἀλλαγές στήν ζωή του, ἴσως 
ἀκόμη καί ἀναθεώρηση τῆς κοσμοθεω-
ρίας του, καί ὄχι ἁπλῶς μία ἰατροφαρ-
μακευτική θεραπεία– ἐπισημαίνεται 

T
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ἕνα ἔλλειμμα συνεργασίας τόσο ἀπό 
τήν πλευρά τῶν ἰατρῶν πού φοβοῦνται 
ὅτι θά ἀπωλέσουν τήν ἐπιστημονικότη-
τά τους ἄν μιλήσουν γιά πίστη, ὅσο καί 
ἀπό τήν πλευρά τῶν ἱερέων πού φο-
βοῦνται τήν «ἐκκοσμίκευση» ἄν ἀποδε-
χθοῦν τά ἐπιτεύγματα τῆς ἰατρικῆς ἐπι-
στήμης, λησμονώντας οἱ δεύτεροι μερι-
κές φορές τήν Παλαιοδιαθηκική ρήση: 
Τίμα ἰατρόν πρός τάς χρείας αὐτοῦ τι-
μαῖς αὐτοῦ, καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισεν Κύ-
ριος. Παρὰ γὰρ Ὑψίστου ἐστὶν ἴασις (...). 
Τίθεται λοιπόν τό ζήτημα, ἀφενός τῆς 
ἐμπορευματοποίησης τῆς ἔννοιας τῆς 
θεραπείας, καί ἀφετέρου τό ἐρώτημα 
γιά τήν θέση τοῦ ἱερέα σέ αὐτήν τήν 
διαφορετική ὁλιστική ἀντίληψη περί 
ἀντιμετώπισης τῆς ἀσθένειας. Σέ κάθε 
περίπτωση, βέβαια, αὐτή ἡ σύγχρονη 
προσέγγιση τῆς ἔννοιας τῆς θεραπείας 
καταδεικνύει τήν καταλυτική σημασία 
τῆς θεϊκῆς παρουσίας, ὅσο καί τόν καί-
ριο ρόλο τοῦ κληρικοῦ στό πλευρό τοῦ 
πάσχοντος ἀνθρώπου. 

Καταθέτουμε σέ αὐτή τήν κοινή μας 
δήλωση τήν πολυετῆ μας ἐμπειρία ἀπό 
τήν διακονία μας μέσα στά νοσηλευτι-
κά ἱδρύματα, σέ αὐτόν τόν ἰδιαίτερο 
χῶρο τήν ἀνθρώπινης δοκιμασίας, 
ἐμπειρία ἡ ὁποία μᾶς ἐπιτρέπει νά ἐπι-
βεβαιώνουμε τοῦ λόγου τό ἀσφαλές: ἄν 
δεχθοῦμε ὅτι τό πείραμα βασίζεται 
στήν παρατήρηση, τότε πληροφοροῦμε 
ρητά καί μέ πλήρη ἐπίγνωση τῆς θέσης 
μας αὐτῆς ἅπαντες ὅτι οὐδέποτε εἴδαμε 
ἰδίοις ὄμμασιν, ἀλλά οὔτε καί πληροφο-
ρηθήκαμε ἀπό τό ἰατρικό προσωπικό 
τῶν ἱδρυμάτων τά ὁποῖα διακονοῦμε 
πώς ἔγινε διασπορά ἰῶν ἤ βακτηρίων 

ἀπό ἀσθενῆ σέ ἀσθενῆ μέσῳ τῆς Θείας 
Μετάληψης πού προσφέραμε, ἀκόμη 
καί σέ περιπτώσεις ἀσθενῶν μέ βαρέα ἤ 
μεταδιδόμενα νοσήματα, εἴτε ἀσθενῶν 
τῶν ὁποίων τό ἀνοσοποιητικό σύστημα 
βρίσκεται σέ καταστολή. Οὔτε ὅμως 
καί ἐμεῖς οἱ ἴδιοι οὐδέποτε ἀσθενήσαμε 
ἐξαιτίας τῆς καταλύσεως πού πραγμα-
τοποιοῦμε πάντοτε μετά τό πέρας τῆς 
Θείας Κοινωνίας. 

Εἶναι καιρός ἡ ἰατρική νά δεῖ τόν 
ἄνθρωπο ὡς μιά ἑνιαία ψυχοσωματική 
ὀντότητα καί πρέπει νά ἀποδεχθεῖ στα-
διακά πώς ἡ πνευματικότητα διαδραμα-
τίζει σημαντικό ρόλο στήν ἀρρώστια, 
τήν περίθαλψη καί τήν ἀνάρρωση. 

Πάντα γὰρ ταῦτα ἐν ἑνὶ στόματι κατα-
θέτουμε χάριν τῆς ἑνότητας τῆς πίστεως 
καί τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἀλήθειας. 

Οἱ Κληρικοί τῶν Νοσηλευτικῶν 

Ἱδρυμάτων 

401 Γ.Σ.Ν.Α. Ἀν/χης Πρωτοπρ. Εὐάγ-
γελος Λιάπης. 
Γ.Ν. «Μποδοσάκειο». Πτολεμαΐδα. 
Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Καμπούρης. 
Γ.Ν. «Χατζηκώστα» Ἰωάννινα. Πρωτο-
πρ. Μιχαήλ Χρυσέλης, Ἰατρός. 
Γ.Ν. Βόλου. Οἰκον. Βασίλειος Ἀδάμ. 
Γ.Ν. Γουμένισσας. Πρωτοπρ.  Χρῆστος 
Μαυραντώνης. 
Γ.Ν. Ἔδεσσας. Πρωτοπρ. Ἰωάννης Νι-
κολαΐδης. 
Γ.Ν. Ἠμαθίας. Πρωτοπρ. Διονύσιος Συ-
ρόπουλος. 
Γ.Ν.Θ. «Ἅγιος Παῦλος». Ἀρχιμ. Συμε-
ών Ἀναστασιάδης. 
Γ.Ν.Θ. Γεννηματᾶς. Πρωτοπρ. Μιχαήλ 
Κόνιας. 
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Γ.Ν.Θ. «Ἱπποκράτειο». Ἀρχιμ. Νικόλα-
ος Παπαγεωργίου. 
Γ.Ν.Θ. «Ἱπποκράτειο». Πρωτοπρ. 
Εὐστάθιος Καλπακίδης. 
Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ. Ἀρχιμ. Μιχαήλ Σαντο-
ριναῖος. 
Γ.Ν. Θήβας. Πρωτοπρ. Ἀναστάσιος 
Φούκας. 
Γ.Ν. Καρπενησίου. Πρωτοπρ. Κωνστα-
ντῖνος Μαρκάκης. 
Γ.Ν. Καστοριᾶς. Πρωτοπρ. Ἠλίας Σα-
μαρᾶς. 
Γ.Ν. Κατερίνης. Ἀρχιμ. Πορφύριος Σι-
δηρόπουλος. 
Γ.Ν. Κιλκίς. Ἀρχιμ. Εὐγένιος Ἰωάννου. 
Γ.Ν. Κομοτηνῆς. Ἀρχιμ. Χρυσόστομος 
Τσιναρέλης. 
Γ.Ν. Λιβαδειᾶς. Ἀρχιμ. Θεόδωρος Μίχας. 

Γ.Ν. Ξάνθης. Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Μούκα-
νος. 
Γ.Ν. Πέλλας. Πρωτοπρ. Δημήτριος Χα-
τζηκαλλινικίδης. 
Γ.Ν. Τρικάλων. Πρωτοπρ. Ἐφραίμ 
Γιαννάκος. 
Γ.Ν. Χαλκίδας. Ἀρχιμ. Αἰμιλιανός Χρή-
στου. 
Θεαγένειο. Ἀρχιμ. Δημήτριος Χάνδα-
κας. 
Π.Γ.Ν. Διδ/τείχου. Ἀρχιμ. Νικόδημος 
Σκλέπας. 
Π.Γ.Ν. Ἰωαννίνων. Πρωτοπρ. Βασίλει-
ος Παππᾶς. 
Π.Γ.Ν. Λάρισας. Πρεσβ. Εὐάγγελος 
Παπαδημητρίου. 
Π.Γ.Ν. Λάρισας. Πρωτοπρ. Δημήτριος 
Καρανίκας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στό Χαρίσειο Γηροκομεῖο Θεσσαλονίκης πιστοποιήθηκε 
ἀπό Ἐπιθεωρητές - Ἐλεγκτές τῆς Ἐθνικῆς Ἀρχῆς Διαφάνειας 

ἡ ὀρθή καί ἄριστη ἐφαρμογή τῆς νομοθεσίας 
γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ COVID-19. 

 
Θεσσαλονίκη 13.5.2020 

Τό Χαρίσειο Γηροκομεῖο συμπεριελήφθη στούς πρώτους δέκα ἐλέγχους 
πού πραγματοποίησε ἡ Ἐθνική Ἀρχή Διαφάνειας σέ Μονάδες Φροντίδας Ἡλι-
κιωμένων καί Προνοιακές Δομές. Ἡ ἰδιαίτερα εὐπαθής ὁμάδα τῶν γηροκομου-
μένων, μέχρι στιγμῆς, ἔχει ἀντιμετωπίσει ἀλώβητη τήν κρίση πού προκαλεῖ ἡ 
διασπορά τοῦ κορωναϊοῦ χάρη στίς ἄοκνες προσπάθειες τοῦ προσωπικοῦ καί 
τήν ἐπίβλεψη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. 

Ἐπιθεωρητές - Ἐλεγκτές τῆς Ἐθνικῆς Ἀρχῆς Διαφάνειας προέβησαν σέ 
ἐνδελεχῆ ἔλεγχο τοῦ Χαρισείου Γηροκομείου καί εἰδικότερα ἐπισκέφθηκαν 
τούς χώρους διαβίωσης τῶν γερόντων, τό χῶρο τοῦ ἰατρείου, τήν τραπεζαρία 
καί τούς χώρους τῆς διοίκησης. Ἐξέτασαν ὅλες τίς συμβάσεις πού σχετίζονται 

συνέχεια στήν σελ. 6
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μέ τήν τροφοδοσία, τήν παραλαβή τῶν ἐπικίνδυνων καί μολυσματικῶν ἀπο-
βλήτων, τήν διενέργεια τῶν ἀπολυμάνσεων, τήν τακτική ἀπεντόμωση καί μυο-
κτονία. Ἔλαβαν ἀντίγραφα ἀπό τό βιβλίο ἐπισκεπτηρίου, ἀπό τήν καταγραφή 
τῶν θερμομετρήσεων τῶν εἰσερχομένων στή μονάδα καί τῶν γηροκομουμένων. 
Παρεσχέθηκαν τά παραστατικά ἀγορᾶς, καθώς καί οἱ καταγραφές τῶν δω-
ρεῶν, πού σχετίζονται μέ τά προστατευτικά μέτρα καί διασταυρώθηκε τό ὑπό-
λοιπό τους στήν ἀποθήκη. Ἐνημερώθηκαν καί ἐπιβεβαίωσαν τίς ἐνέργειες τῆς 
Διοίκησης σχετικά μέ τή διαχείριση ἐμπύρετων περιστατικῶν σέ γέροντες καί 
προσωπικό, καθώς καί γιά τήν τηρούμενη διαδικασία ἀφενός σέ περίπτωση 
ἐπιστροφῆς γέροντα ἀπό νοσηλευτική μονάδα καί ἀφετέρου σέ περίπτωση 
νέας εἰσαγωγῆς. Στό πόρισμα τῆς Ἐθνικῆς Ἀρχῆς Διαφάνειας διαπιστώνεται 
καί καταγράφεται ὅτι ἔχουν ληφθεῖ καί τηροῦνται μέ εὐλάβεια ὅλα τά ἀπα-
ραίτητα μέτρα ὥστε ἡ διαβίωση τῶν ἡλικιωμένων εἶναι ἀσφαλής. 

Γιά τήν προμήθεια τοῦ ἰδιαίτερα δαπανηροῦ νοσηλευτικοῦ ἐξοπλισμοῦ 
προστασίας σέ περίπτωση ὕπαρξης κρούσματος (ὁλόσωμες φόρμες, μάσκες, 
γάντια, ποδονάρια, γυαλιά προστασίας καί προσωπίδες) οἱ ἡλικιωμένοι, οἱ 
ἐργαζόμενοι, τό Διοικητικό Συμβούλιο καί ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος εὐχαριστοῦν θερμά τόν Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. 
Κωνσταντῖνο Ζέρβα γιά τήν ἄμεση ἀνταπόκριση στό αἴτημα χορήγησης μέ-
σων ἀτομικῆς προστασίας, πού εἶναι ἐπαρκῆ γιά χρονικό διάστημα τουλάχι-
στον 30 ἡμερῶν σέ περίπτωση ἀντιμετώπισης κρούσματος COVID -19. Ἐπί-
σης εὐχαριστοῦν ὅλους τούς φορεῖς (ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε τό Κ.Θ.Β.Ε., 
τήν ΕΡΤ3, τήν ὁμάδα δράσης GIVMED τοῦ Ε.Μ.Π.) καί τούς συμπολῖτες 
μας πού ἐνισχύουν τήν προσπάθεια αὐτή. 

Τό Χαρισεῖο Γηροκομεῖο τήν 25η Ἀπριλίου 2020 συμπλήρωσε 120 χρόνια 
συνεχοῦς λειτουργίας καί κοινωνικῆς προσφορᾶς, καθώς τήν ἡμέρα ἐκείνη, τό 
1900, ἐλήφθη ἡ ἀπόφαση ἄμεσης εἰσαγωγῆς τῶν ἑπτά πρώτων γερόντων. Τό 
Χαρίσειο ἀποτελεῖ τόν καρπό τῆς εὐγενικῆς καρδιᾶς τοῦ Δημητρίου Χαρίση, 
μέλους τῆς μεγάλης ἐμπορικῆς οἰκογένειας Χαρίση, οἱ ὁποῖοι προίκισαν τήν 
πόλη μας μέ εὐαγῆ ἱδρύματα. Τό Χαρίσειο Γηροκομεῖο λειτουργεῖ ὡς προέ-
κταση τῆς οἰκογένειας τῶν γερόντων, μέ κύριο μέλημα τό σεβασμό τῆς προ-
σωπικότητάς τους. Στίς σύγχρονες ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἱδρύματος στήν Ἄνω 
Τούμπα, πού ὁλοκληρώθηκαν μέ τήν χρηματοδότηση ἀπό τό ΕΣΠΑ τῆς Πε-
ριφέρειας Κεντρικῆς Μακεδονίας, διαμένουν 110 ἡλικιωμένοι. Εἶναι στελεχω-
μένο μέ 49 ἐργαζόμενους καί Πρόεδρο τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τόν Πα-
ναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
συνέχεια ἀπό τήν σελ. 5



Παναγιώτατε Θεσσαλονίκης Ἄνθιμε, 
Εἶμαι ὁ Μενέλαος Βασιλείου μαθητής 

σας ἀπό τήν Ἑλληνική Παιδεία. Ἡ ἱστο-
ρία μου συνοπτικά εἶναι: 

Τελείωσα τήν Ἰατρική Ἀθηνῶν καί 
ἐξειδικεύτηκα στή Γερμανία ὡς Πλαστικός Χειρουργός. 

Διατέλεσα Διευθυντής Πλαστικῆς Χειρουργικῆς στό μεγαλύτερο Παιδοχει-
ρουργικό Νοσοκομεῖο τῆς Γερμανίας. Παραιτήθηκα ἀπό τή θέση αὐτή καί ἐπέ-
στρεψα στήν Ἑλλάδα. 

Παντρεύτηκα καί ἔχω δύο παιδιά πού ἔχουν τώρα τίς δικές τους δουλειές. 
Τό 1990 μπῆκα στό ΕΣΥ. Τό 2000 ἔγινα Συντονιστής Διευθυντής ἀπό ὅπου 

καί συνταξιοδοτήθηκα. 
Σᾶς στέλνω τό βιογραφικό μου, ὄχι γιά νά παινέψω τόν ἑαυτό μου, ἀλλά 

ἐπειδή θεωρῶ ὅτι θά χαρεῖτε λόγω τῆς γνωστῆς ἀμέριστης ἀγάπης πού εἴχατε 
γιά ὅλους τούς μαθητές σας. 

Τά παιδιά μου ἀνατράφηκαν μέ τίς ἀρχές καί τίς ἀξίες πού ἐσεῖς μοῦ ἐμφυ-
σήσατε. 

Σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς μου πάντοτε σᾶς σκεφτόμουνα μέ τήν ἀγάπη 
πού ἔχει ἕνα παιδί πρός τό σοφό καί δυναμικό πατέρα του. Δυστυχῶς τά τρέχο-
ντα προβλήματα δέν μοῦ ἔχουν ἐπιτρέψει νά σᾶς ἐπισκεφθῶ, ἀλλά στά δύσκολα 
διλήμματα πού προέκυπταν ἔπαιρνα ὡς γνώμονα τί θά κάνατε ἐσεῖς στή θέση 
μου καί νομίζω ὅτι εἶχα τή σωστή ἀπόφαση. 

Τόν τελευταῖο καιρό δέν σᾶς ἔχω δεῖ νά λειτουργεῖτε. Ἐλπίζω νά εἶναι κάτι 
περαστικό, ἐπειδή γιά ἐμᾶς τούς μαθητές σας εἶσθε ὁ φάρος καί ὁδηγός μας. 

Σᾶς εὐχαριστῶ καί πάλι πού μᾶς μάθατε νά εἴμαστε ἀκέραιοι καί νά ἀγαπᾶμε 
τούς συνανθρώπους μας. 

Ὁ Θεός νά σᾶς ἔχει πάντοτε καλά. 
 

Ὁ μαθητής σας 
Μενέλαος Βασιλείου
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ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ὁ Κασσαν-
δρινός εἶναι ἕνας μεγάλος ἅγιος δύο 
ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Θεσ-
σαλονίκης, τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανα-
σίου καί τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ. 
Ἔζησε τόν 18ο αἰῶνα. Γεννήθηκε στό 
χωριό Βάλτα (σημερινή Κασσάνδρεια), 
στήν Κασσάνδρα Χαλκιδικῆς. Ζοῦσε 
μέ φόβο Θεοῦ, δηλαδή μέ σεβασμό καί 
μέριμνα γιά τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν 
Του. Σέ μικρή ἡλικία ἔφυγε ἀπό τόν τό-
πο καταγωγῆς του καί ἔφτασε στή Θεσ-
σαλονίκη, ὅπου ἐκπαιδεύτηκε δίπλα σέ 
ἕναν ράφτη νά φτιάχνει χονδρά μάλλινα 
ὑφάσματα καί κάπες. Ταξίδευε συχνά 
μαζί μέ ἄλλους ράφτες. Σέ ἕνα ἀπό 
αὐτά τά ταξίδια του, στή Χίο, ὁ Χριστό-
δουλος ἀγόρασε ἕνα ἀζωγράφητο σταυ-
ρό πού δέν εἶχε μέγεθος παραπάνω ἀπό 
δύο σπιθαμές, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ Ἅγιος 
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. Ὅταν ἐπέ-
στρεψε στή Θεσσαλονίκη, πλήρωσε, 
γιά νά ζωγραφιστεῖ καί τόν δώρισε στό 
ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. Ἦταν μάλι-
στα καί φίλος τοῦ νεωκόρου τοῦ ναοῦ. 

Κάποια φορά ἕνας Βούλγαρος θέλησε 
νά μεταστραφεῖ στό Ἰσλάμ. Αὐτό λύπη-
σε ἰδιαίτερα τόν Χριστόδουλο, ὁ ὁποῖος 
πῆρε τότε τήν ἀπόφαση νά μαρτυρήσει. 
Στίς 26 Ἰουλίου 1777 χωρίς νά φανερώ-
σει τίς προθέσεις του, ἔγραψε ὅλα τά 
ἁμαρτήματα πού ἔκανε ἀπό τή νεότητά 
του καί πῆγε στόν πνευματικό νά ἐξο-
μολογηθεῖ. Τήν ἑπομένη θυμήθηκε ὅτι 

ξέχασε κάποια ἁμαρτήματα καί κατόπιν 
παρακινήσεως τοῦ φίλου του, τοῦ νεω-
κόρου τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, προσῆλθε 
ξανά στό μυστήριο τῆς μετανοίας. Τή 
νύχτα ἔμεινε στό σπίτι τοῦ νεωκόρου. 
Τό πρωί τῆς 28ης Ἰουλίου σηκώθηκε 
πιό νωρίς ἀπό τόν φίλο του, ἄνοιξε 
αὐτός τήν ἐκκλησία καί ἄναψε μόνος 
του τά καντήλια. Μετά τό πέρας τῆς 
θείας Λειτουργίας ζήτησε τόν σταυρό 
πού εἶχε δωρίσει. Ἤθελε νά κάνει ἀντί-
γραφό του, γιά νά ὁμολογήσει μέ αὐτό 
τήν πίστη του στόν Χριστό. Κατόπιν 
πῆγε στή δουλειά του. 

Ὅταν σήμαναν τά νταούλια καί ἦρθε 
ἡ ὥρα νά ἑορταστεῖ ἡ περιτομή ἐκείνου 
τοῦ Βούλγαρου, ὁ Χριστόδουλος παρά-
τησε τά πάντα καί παίρνοντας μόνο τό 
σταυρό κίνησε γιά τό καφενεῖο, ὅπου 
συνάχθηκε πλῆθος μουσουλμάνων. 
Ἀπευθυνόμενος στόν ἀδελφό αὐτό τοῦ 
εἶπε: «Ἀδελφέ, τί ἔπαθες; Νά ἡ πίστη 
μας στόν Χριστό, πού σταυρώθηκε γιά 
τήν ἀγάπη μας. Ἐσύ γιατί ἀφήνεις τόν 
Χριστό τόν Σωτήρα σου καί γίνεσαι 
Τοῦρκος;». Κανένα ἐνδιαφέρον ὅμως 
δέν ὑπῆρχε ἀπό πλευρᾶς αὐτοῦ τοῦ 
ἐξωμότη. Ὁ Χριστόδουλος τόν πλησία-
ζε περισσότερο καί τοῦ προέτασσε τόν 
σταυρό λέγοντας: «Φίλησε, ἀδελφέ, τόν 
σταυρό τοῦ Κυρίου μας!». Ὁ Βούλγα-
ρος ἀρνιόταν. Τότε οἱ παρόντες γενί-
τσαροι, δηλαδή οἱ ἐξισλαμισμένοι πρώ-
ην χριστιανοί στρατιωτικοί, θέλησαν νά 
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ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τοῦ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, 
Φοιτητοῦ Τμήματος Ἱστορίας-Ἀρχαιολογίας Α.Π.Θ.

Ο
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τόν κάνουν νά φύγει. Ὁ Ἅγιος ἀντι-
δροῦσε καί πλησίαζε ξανά λέγοντας: 
«Ἐγώ μέ ἐσᾶς δέν ἔχω νά κάνω τίποτε. 
Ἀλλά μέ αὐτόν τόν ἀδελφό μου,  πού 
ζητᾶ νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη του». Οἱ γε-
νίτσαροι ἐξαγριωμένοι τοῦ ἐπιτέθηκαν 
καί τόν χτύπησαν καί τόν μαχαίρωσαν 
πολλές φορές πίσω στόν λαιμό καί στό 
κεφάλι, μέ ἀποτέλεσμα τά αἵματα νά 
ρέουν ποτάμι. 

Κατόπιν, τόν ἔδεσαν καί τόν ὁδήγη-
σαν ὄρθιο στόν ἀγά τῶν γενιτσάρων, ὁ 
ὁποῖος ἦταν ὁ ἀνώτατος στρατιωτικός 
διοικητής τῆς Θεσσαλονίκης. Μάλιστα 
τό «πρόβατον τοῦτο, ὅ ἐπί σφαγήν 
ἦχθη» κρατοῦσε τόν σταυρό στό χέρι. 
Τότε συνέπεσε νά περάσει ἀπό τόν δρό-
μο ὁ μέγας οἰκονόμος (ἐκκλησιαστικό 
ἀξίωμα πού ἔφερε κάποιος ἱερέας ἤ διά-
κονος καί μέ τή συνοδική μεταρρύθμι-
ση τῶν μέσων τοῦ 18ου αἰ. εἶχε καθαρά 
τιμητικό χαρακτήρα). Ὁ Χριστόδουλος 
δίχως νά λογαριάσει πώς ἦταν δεμένος 
προσπάθησε νά κάνει ἐδαφιαία μετά-
νοια, δείχνοντας ἔτσι πώς πρέπει νά σε-
βόμαστε τούς κληρικούς. 

Μετά ἀπό αὐτόν τόν ἀγά τόν πῆγαν 
στόν μουλά (ἤ μολλά), δηλαδή στόν 
ἀνώτατο δικαστικό ἄρχοντα τῆς πόλης. 
Ὁ τελευταῖος τόν ρώτησε: «Ποιός σέ 
ἔστειλε νά κάνεις αὐτό τό πρᾶγμα;». Ὁ 
δοῦλος τοῦ Χριστοῦ ἀπάντησε: «Κανέ-
νας ἄνθρωπος δέν μέ ἔστειλε, ἀλλά ὁ 
Χριστός». Τότε ὁ μολλάς τοῦ λέει: 
«Ἄστα αὐτά καί γίνε Τοῦρκος». Μέ 
θάρρος τοῦ ἀποκρίθηκε ὁ Ἅγιός μας: 
«Κι ἐσύ ἄσε τόν τουρκισμό καί γίνε χρι-
στιανός». Ἀκούγοντας αὐτά τά λόγια ὁ 
μολλάς διέταξε νά τόν δείρουν, ὄχι 
ὅμως καί νά τόν θανατώσουν. Οἱ γενί-

τσαροι πνέοντας μένος ἐναντίον του ζη-
τοῦσαν νά τούς ἀφήσει νά τόν θανατώ-
σουν, διαφορετικά θά γινόταν παρανά-
λωμα τοῦ πυρός μέσα στό δικαστήριό 
του. 

Φοβισμένος ὁ μολλάς παρέδωσε τόν 
Χριστόδουλο νά τόν πᾶνε στόν μουσε-
λίμη (ἀξίωμα πού συμπεριλαμβανόταν 
σέ μιά κατηγορία πολιτικοστρατιω-
τικῶν ἀξιωμάτων μέ ἀκαθόριστες κά-
ποτε περιφέρειες καί ἁρμοδιότητες). 
Μέ τό σχοινί στόν λαιμό ὁ Ἅγιος σερ-
νόταν ἀπό δῶ κι ἀπό κεῖ καί ἐξευτελιζό-
ταν ὡς γνήσιος μιμητής τοῦ Χριστοῦ, 
ὥσπου ἔφτασε στόν μουσελίμη. Ὁ τε-
λευταῖος τόν ρώτησε γιά ἐκεῖνο πού 
ἀποπειράθηκε νά κάνει, καθώς καί γιά 
νά τουρκέψει. Ὁ ὁμολογητής τῆς πίστε-
ώς μας ἀπάντησε τά ἴδια πού εἶχε ὁμο-
λογήσει καί στόν μολλά. Ὁ μουσελίμης 
διέταξε τότε νά τοῦ δώσουν 204 ξυλιές 
στά πόδια. Ἡ γῆ φυσικά κοκκίνισε ἀπό 
τό αἷμα. Ὕστερα τόν τραβοῦσαν μέ τή 
βία, γιά νά πᾶνε νά τόν κρεμάσουν. Δια-
βαίνοντας τήν ἀγορά ὁ Ἅγιός μας ἔλεγε 
σέ ὅσους χριστιανούς συναντοῦσε: 
«Συγχωρῆστε με, ἀδελφοί, καί ὁ Θεός 
θά σᾶς συγχωρήσει». Καί ἀπαγχονίστη-
κε ἔμπροσθεν τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου 
Μηνᾶ ὁ ὄντως μακάριος στίς 28 Ἰουλί-
ου 1777 (ὁπότε καί τιμᾶται ἡ μνήμη 
του). 

Οἱ Ἀγαρηνοί τοῦ ἔβγαλαν τά ροῦχα 
καί κρέμασαν τόν σταυρό πίσω στή ρά-
χη του. Τό σῶμα αὐτοῦ τοῦ ἀθλητῆ τοῦ 
Χριστοῦ ἔμεινε κρεμασμένο γιά δύο 
ἡμέρες. Οἱ χριστιανοί ἔδωσαν τότε 600 
γρόσια, γιά νά πάρουν τό τίμιο λείψανό 
του καί νά τό ἐνταφιάσουν μέ τιμές. Οἱ 
ἄρρωστοι πού καπνίζονταν ἤ σφραγίζο-



νταν μέ τό σχοινί καί τό πουκάμισό του 

γιατρεύονταν. Μαζί μέ τά σωματικά ἄς 

λάβουμε καί ἐμεῖς πνευματικά ἰάματα 

μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου τῶν δύο 

αὐτῶν ἐνοριῶν τῆς Θεσσαλονίκης. 

Ἀμήν.
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ἀνάταση, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα.

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος γ´. Θείας πίστεως. 

Θεῖον βλάστημα, τῆς Κασσανδρείας, καὶ τῆς πίστεως, νέος ὁπλίτης, 
ἀνεδείχθης Νεομάρτυς Χριστόδουλε· τοῦ γάρ Σωτῆρος κηρύξας τὸ 
ὄνομα, τὸν δι᾽ ἀγχόνης ὑπέμεινας θάνατον. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν 
τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.
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Ἐν Θεσσαλονίκῃ τή 16.07.2020. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

O ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 

ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚHΣ 

ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ 

Σήμερα, Πέμπτη 16η Ἰουλίου, ξεκίνησε στήν ἁγιοτόκο Θεσσαλονίκη ὁ 
ἑορτασμός τῆς μνήμης τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Μαρίνης τῆς θαυματουρ-
γοῦ στόν ὁμώνυμο ἱερό Ἐνοριακό Ναό στήν Ἄνω Τούμπα Θεσσαλονίκης μέ 
τήν τέλεση τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστατοῦντος τοῦ 
Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου. 

Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ πανοσιολ. ἀρχιμανδρίτης π. Φώτιος Ζαρζαβατσά-

κης, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονί-
κης, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στόν βίο τῆς ἁγίας Μαρίνης καί ἔκανε μία ἐπίκαιρη 
ἀναγωγή στήν σύγχρονη πραγματικότητα δίδοντας ἰδιαίτερη ἔμφαση στήν ἀγω-
γή πού λαμβάνουν οἱ νέοι καί τά πρότυπα πού καλοῦνται νά μιμηθοῦν στή ζωή 
τους. 

Πρό τῆς ἀπολύσεως τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος ἀπένειμε τό 
ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου σέ δύο θεολόγους κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως· στόν αἰδεσιμολ. οἰκονόμο π. Ἀθανάσιο Τσίγκο, ἐφημέριο τοῦ ἱεροῦ 
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί γραφέα τοῦ Λογιστη-
ρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί στόν αἰδεσιμολ. οἰκονόμο π. Νικόλαο Στόκα, 
ἐφημέριο τοῦ πανηγυρίζοντος ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Τού-
μπας. 

Ὁ ἑορτασμός θά συνεχιστεῖ μέ τήν τέλεση τῆς Πανηγυρικῆς Θείας Λειτουρ-
γίας τό πρωί τῆς κυριωνύμου ἡμέρας καί θά ὁλοκληρωθεῖ τό ἀπόγευμα μέ τίς 
ἀνάλογες λατρευτικές ἐκδηλώσεις. 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Δ/νσις: Βογατσικοῦ 7, Τ.Κ. 546 22, τηλ..: 2310-261.216, τηλεομ.: 2310-269.291, 
ἱστοσελίς: www.imth.gr, ἠλ. ταχυδρομεῖον: gr_imth@yahoo.com 
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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

Ἐδῶ θά πᾶς, στό στενό μονοπάτι... 

π. Ἠλίας Μαστρογιαννόπουλος, 
Αὐτοβιογραφικἐς ἀφηγήσεις, ἐκδ. Ἐν Πλῷ, Ἀθήνα 2020

[...] Ὅταν αὐτές οἱ μεγάλες μορφές μιλοῦσαν, οἱ ἄλλοι δέν μποροῦσαν νά 
τούς ἀντισταθοῦν, διότι ἦταν ἄνθρωποι μέ κῦρος, πού ἐπιβάλλονταν. Σέ παλαι-
ότερες ἐποχές, ὅταν ἤμασταν ἐμεῖς παιδιά, ἐρχόταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσό-
στομος Παπαδόπουλος καί μᾶς εὐλογοῦσε μέσα στή Μητρόπολη, μᾶς μιλοῦσε. 
Ἦταν μιά ἀναγνώριση ὅλο αὐτό. 

Ἀλλά καί στά νεότερα χρόνια: Ἄκουσα πρόσφατα τόν μητροπολίτη Ἀλεξαν-
δρουπόλεως Ἄνθιμο, νά ὁμολογεῖ ὅτι ἡ Ἀδελφότητα «ΖΩΗ» ξεκίνησε νά ζω-
ντανέψει τό κήρυγμα, τήν κατήχηση, τό χριστιανικό βιβλίο, τό χριστιανικό πε-
ριοδικό! «Αὐτό», σημείωσε, «δέν μποροῦμε νά τό ἀρνηθοῦμε». Τά εἶπε αὐτά 
ἀπό τόν ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Ἐκκλησίας! Στήν ἴδια συνάφεια, τοποθετήθη-
κε θετικά καί ὁ καθηγητής Εὐάγγελος Θεοδώρου, ὁ τέως Γενικός Διευθυντής 
τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, ὁ ὁποῖος ἐπισήμανε μέ τή σειρά του ὅτι καί ἐκεῖνος 
γνώρισε ἀρκετά πρόσωπα τῆς «ΖΩΗΣ» καί ὡς νεαρός συμμετεῖχε στίς φοιτητι-
κές συναντήσεις της, ἔχοντας ὠφεληθεῖ πολύ ἀπό αὐτές. [...]



Χορός ἱεροψαλτῶν ἀποδίδει ὕμνους κατά τήν ἑορτή τῆς ἁγίας Θεοδώρας 
τῆς Μυροβλύτιδος μέ προεξάρχοντα τόν Πρωτοψάλτη κ. Ἰωάννη Χασανίδη. 

Πανηγυρικό ἱερατικό συλλείτουργο 
στήν Ἱ.Μ. Ἁγ. Θεοδώρας Θεσσαλονίκης μέ προεξάρχοντα 

τόν πανοσιολ. ἀρχιμ. Βαρνάβα Γιάγκου, Καθηγούμενο τῆς ἱερᾶς Μονῆς.



Στιγμιότυπο ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό 
στόν Ἱ.Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Θεσσαλονίκης. 

Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἁγίας Κυριακῆς 
στόν ὁμώνυμο ἱερό Ἐνοριακό Ναό στήν περιοχή τῆς Χαριλάου Θεσσαλονίκης. 



Ἡ ἀκολουθία τῶν Ἐγκωμίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 
στήν Ἱ.Μ. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης.

Πανηγυρικό ἱερατικό συλλείτουργο 
ἐπί τῆ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Κυρίλλου 

καί Μεθοδίου Θεσσαλονίκης παρουσίᾳ τοῦ Παναγιωτάτου κ. Ἀνθίμου.



Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου κ. Ἀνθίμου 
στόν Βυζαντινό Ἱ.Ν. Ἁγ. Προφήτου Ἠλιού Πόλεως Θεσσαλονίκης.

Στιγμιότυπο ἀπό τήν Μεγάλη Εἴσοδο τῆς πανηγυρικῆς 
Θείας Λειτουργίας στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Μαρίνης Ἄνω Τούμπας Θεσσαλονίκης.



Στιγμιότυπο ἀπό τήν Μικρά Εἴσοδο τῆς Θείας Λειτουργίας 
στόν πανηγυρίζοντα Βυζαντινό Ἱ.Ν. Ἁγ. Προφήτου Ἠλιού Πόλεως Θεσσαλονίκης.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου στόν Καθεδρικό Ἱ.Ν. τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας 
Θεσσαλονίκης παρουσίᾳ κλήρου, τοπικῶν ἀρχῶν καί λαοῦ, 

μέ ἀφορμή τήν μετατροπή τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ μουσουλμανικό τέμενος.



Πανηγυρικό ἱερατικό συλλείτουργο ἀνήμερα τῆς Μεταμορφώσεως 
τοῦ Σωτῆρος στόν πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό τῆς ὁδ. Δελφῶν Θεσσαλονίκης.

Τό Καθολικό τῆς Ἱ.Μ. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
Πανοράματος Θεσσαλονίκης ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς.



Ἱερατικό συλλείτουργο στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγ. Κυριακῆς 
Χαριλάου Θεσσαλονίκης προεξάρχοντος τοῦ πανοσιολ. ἀρχιμ. Φωτίου 

Ζαρζαβατσάκη, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς ΙΜΘ. 

Στιγμιότυπο ἀπό τήν Λιτή τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ 
στήν Ἱ.Μ. Ἁγ. Θεοδώρας Θεσσαλονίκης. 



Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου κ. Ἀνθίμου 
στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγ. Μαρίνης Ἄνω Τούμπας Θεσσαλονίκης.

Ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος καί οἱ ἄρτι χειροθετηθέντες 
Πρωτοπρεσβύτεροι Ἀθανάσιος Τσίγκος καί Νικόλαος Στόκας. 
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Ἐκκλησία, Κορονοϊός καί δημόσιος διάλογος 

Τοῦ ΦΩΤΙΟΥ ΚΡΑΛΙΔΗ, 
Προπτυχιακοῦ Φοιτητοῦ Νομικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ στόν δημό-
σιο διάλογο καί οἱ τοποθετήσεις της πά-
νω σέ πολιτικά καί κοινωνικά ζητήματα 
ἀποτελοῦν ἕνα κλασσικό πεδίο ἀντιπα-
ράθεσης. Γιά νά τοποθετηθοῦμε ἐπαρ-
κῶς, τεκμηριωμένα καί ὀρθολογικά, 
μακριά ἀπό ἀφορισμούς, εὔκολες καί 
εὔπεπτες συνθηματικές ἁπλουστεύσεις 
καί κενούς περιεχομένου συναισθημα-
τισμούς, εἶναι ἀναγκαῖο νά ἀποσαφηνί-
σουμε νομικά μέν, μέ ἁπλά λόγια δέ, 
τόν χαρακτῆρα καί τήν ἐπίδραση τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στήν ἑλληνική 
πραγματικότητα. 

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας ἀντιμετω-
πίζεται ἀπό τό Ἑλληνικό Κράτος ὡς μία 
θρησκευτική κοινότητα πού εἶναι ὑπο-
κείμενο τοῦ δικαιώματος τῆς θρησκευ-
τικῆς ἐλευθερίας (ἄρθρο 13 τοῦ Συ-
ντάγματος). Ὅπως ὅλες οἱ θρησκευτι-
κές συσσωματώσεις, ἔτσι καί ἡ Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία μπορεῖ βάσει τοῦ 
ἄρθρου 13 νά ἔχει διοικητική καί πνευ-
ματική αὐτοτέλεια καί νά ὀργανώνει τή 
λειτουργία καί τή λατρεία της ἐλεύθερα 
μέ μόνο ὅριο τή δημοσία τάξη, τά χρη-
στά ἤθη καί τήν ἐν γένει συμμόρφωση 
μέ τήν ἑλληνική νομοθεσία καί τό Σύ-
νταγμα. Βασική συνιστάμενη τῆς ἀρχῆς 
τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, πού 
ἰσχύει στήν χώρα μας, εἶναι ἡ θρησκευ-
τική ἰσότητα, ἡ ἀξίωση δηλαδή νά μήν 
ὑπάρχει εὐνοϊκή ἤ δυσμενής ἀντιμετώ-
πιση ἀπό τό κράτος καμιᾶς θρησκευ-

τικῆς κοινότητας σέ σχέση μέ τίς ὑπό-
λοιπες καί κανείς πολίτης νά μήν ὑφί-
σταται καμία διακριτική ἀντιμετώπιση 
ἐξαιτίας τῶν θρησκευτικῶν του πεποι-
θήσεων. 

Ἐνῶ νομικά, λοιπόν, δέν ὑφίσταται 
καμία διαφοροποίηση τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας σέ σχέση μέ τίς ἄλλες θρη-
σκευτικές κοινότητες, πολιτικά, σύμ-
φωνα μέ ἔγκριτους Συνταγματολόγους, 
ὑποστηρίζεται ὅτι ἔχει παγιωθεῖ στήν 
χώρα μας μία προβληματική νοοτροπία 
«θεσμικῆς ἐξισορρόπησης» στίς σχέ-
σεις Κράτους καί Ἐκκλησίας. Πρακτι-
κά αὐτό σημαίνει ὅτι τό Κράτος δέν πα-
ρεμβαίνει στά ἐσωτερικά ζητήματα τῆς 
Ἐκκλησίας σάν ἀντιστάθμισμα πρός 
χάριν μιᾶς σιωπηρῆς συμφωνίας μέ τήν 
ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι δηλαδή 
αὐτή θά τηρεῖ πολιτική οὐδετερότητα 
καί δέν θά ἐκφέρει τήν γνώμη της γιά 
πολιτικά καί κοινωνικά ζητήματα, ἀκό-
μα καί ἄν διαφωνεῖ μέ τίς ἐπίσημες 
κρατικές ἐπιλογές. Ἄραγε πρόκειται γιά 
ἕναν ἰδιόμορφο «χωρισμό χωραφιῶν», 
γιά μιά ἄγραφη συμφωνία, ὅτι τό Κρά-
τος δέν θά ἀσχολεῖται μέ τά πνευματι-
κά, τά διοικητικά καί γενικά μέ τά τῆς 
Ἐκκλησίας ἀλλά καί ἡ Ἐκκλησία ἀπό 
τή μεριά της δέν θά ἀσχολεῖται μέ τά 
πολιτικά, δηλαδή μέ τά τοῦ Κράτους; 
Αὐτή ἡ ἀντίληψη, πού ἄλλοτε φθίνει 
καί ἄλλοτε ἐπανακάμπτει στόν δημόσιο 
διάλογο, εἶναι κατά τήν ἄποψή μου ἡ 

Ο
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πηγή τῶν περισσότερων προβλημάτων 
στίς σχέσεις Κράτους καί Ἐκκλησίας, 
τά ὁποῖα ἡ ὑγειονομική κρίση πού ἀντι-
μετωπίζουμε, ἔφερε δυναμικά στό προ-
σκήνιο. 

Καταρχάς, τό Κράτος καί ἡ Ἐκκλησία 
δέν εἶναι ἔννοιες συγγενεῖς. Ὅταν τό 
Κράτος παρεμβαίνει καί ἐκφέρει γνώμη, 
τότε ρυθμίζει, ἀποφασίζει καί ἀσκεῖ 
ἐξουσία. Ἄν, λοιπόν, τό Κράτος κάνει 
κάποια παρέμβαση στά Ἐκκλησιαστικά, 
παραβιάζει τήν θρησκευτική ἐλευθερία 
καί εἰδικότερα τήν θρησκευτική αὐτονο-
μία πού, βάσει τοῦ Συντάγματος, ἀπο-
λαμβάνει ἡ Ἐκκλησία ὡς θρησκευτική 
κοινότητα, καί αὐτό εἶναι κάτι πού θά 
ἴσχυε, ἄν παρενέβαινε στά ἐσωτερικά 
ζητήματα ὁποιασδήποτε θρησκευτικῆς 
κοινότητας. Ἄρα, ὅταν τό Κράτος δέν 
παρεμβαίνει στά Ἐκκλησιαστικά, δέν 
κάνει κάποια χάρη στήν Ἐκκλησία, 
ἁπλά τηρεῖ καί ἐφαρμόζει τό Σύνταγμα. 

Ἀντίθετα, ἡ Ἐκκλησία ὅταν ἐκφέρει 
ἄποψη γιά ἕνα πολιτικό ἤ κοινωνικό ζή-
τημα, τότε ἁπλά ἐκφέρει ἄποψη. Ἡ 
Ἐκκλησία κατά τήν Ὀρθόδοξη Παρά-
δοση δέν εἶναι μόνο ἡ ἡγεσία της, δηλα-
δή μόνο ἡ Ἱεραρχία καί οἱ Μητρο-
πολῖτες. Δέν εἶναι κἄν μονάχα ὁ 
Κλῆρος. Ἐκκλησία εἶναι τό σύνολο τῶν 
πιστῶν, εἴτε πιστεύουν πολύ εἴτε λίγο, 
εἴτε πηγαίνουν στήν ἐκκλησία κάθε 
βδομάδα εἴτε μία φορά τόν χρόνο. 
Ὅσοι πολῖτες αἰσθάνονται κατά τήν 
ἐσωτερική θρησκευτική τους συνείδη-
ση Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι, ἀνήκουν μα-
ζί μέ τούς Κληρικούς καί τούς Μητρο-
πολῖτες στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ 
Ἐκκλησία δέν εἶναι τίποτε ἄλλο πάρα ἡ 

κοινωνία τῶν πιστῶν. Καί αὐτή ἡ κοι-
νωνία δέν εἶναι ἔξω ἀπό τήν κοινωνία 
τῶν πολιτῶν, ἴσα ἴσα ἀποτελεῖ ἕνα κύτ-
ταρο τῆς κοινωνίας, ἕνα ἀρκετά μεγάλο 
κομμάτι της. Ἄρα καί πέρα ἀπό τούς πι-
στούς, προφανῶς καί οἱ κληρικοί καί οἱ 
Μητροπολῖτες εἶναι Ἕλληνες πολῖτες, 
δέν εἶναι ὄργανα τοῦ Κράτους καί δέν 
ἀποφασίζουν γιά τίποτα. Ἄλλωστε, δέν 
εἶναι αὐτός ὁ ρόλος τους, ἡ ἐπιθυμία 
τους καί ἡ ἀποστολή τους. 

Εἶναι προφανές ὅτι ἡ στάση τῶν πι-
στῶν, ὡς πολιτῶν, γιά διάφορα πολιτι-
κά ἤ κοινωνικά ζητήματα ἐπηρεάζεται 
ἤ καί διαμορφώνεται ἀπό τήν θρησκευ-
τική τους συνείδηση. Ζητήματα, ὅπως 
οἱ ἀμβλώσεις, ὁ πολιτικός γάμος, ὁ γά-
μος καί ἡ υἱοθεσία μεταξύ ὁμόφυλων 
ζευγαριῶν, εἶναι ζητήματα κοινωνικά, 
πολιτικά, ἠθικά, ἰδεολογικά, φιλοσοφι-
κά ἄρα ὁπωσδήποτε καί θρησκευτικά. 
Καί ἄρα ὁπωσδήποτε ἡ ἡγεσία τῆς 
Ἐκκλησίας, δηλαδή ἡ Ἱερά Σύνοδος, 
ἔχει τό δικαίωμα ἀλλά καί τήν ὑποχρέ-
ωση νά τοποθετεῖται καί νά συμμετέχει 
δυναμικά στόν δημόσιο διάλογο καί νά 
ἐκφέρει τή γνώμη της. Ἔχει ἐπίσης τό 
δικαίωμα νά τοποθετεῖται καί σέ μεγά-
λα ἐθνικά ζητήματα, ὅπως τό ἔχει κάνει, 
καί καλῶς, στό παρελθόν. Καί ἐπειδή 
εὐτυχῶς ζοῦμε σέ μία δημοκρατία καί 
σέ ἕνα κοσμικό κράτος δικαίου, τόν τε-
λικό λόγο καί τήν ἀποφασιστική ἁρμο-
διότητα σέ ὅλα αὐτά τά ζητήματα τόν 
ἔχει πάντα ἡ Πολιτική Ἐξουσία. 

Ἡ Πολιτική Ἐξουσία, λοιπόν, δηλαδή 
ἡ Κυβέρνηση, ἔλαβε στό πλαίσιο τῆς 
διαχείρισης τῆς κρίσης τοῦ Κορονοϊοῦ, 
μεταξύ ἄλλων, καί μέτρα πού ἀφο-
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ροῦσαν τή λειτουργία τῆς Ἐκκλησίας. 
Καί ἡ Ἐκκλησία, δηλαδή οἱ Μητρο-
πολῖτες, οἱ Κληρικοί καί οἱ πιστοί σέ τε-
ράστιο βαθμό πειθάρχησαν. Μπορεῖ τά 
μέτρα νά στεναχώρησαν πολλούς, ἀλλά 
πειθάρχησαν, ὡς ὄφειλαν. Μπορεῖ νά 
ὑπῆρξαν καί κάποιες -πολύ λίγες- ἄστο-
χες τοποθετήσεις, ὡστόσο ἡ Ἐκκλησία, 
ὡς σύνολο, στάθηκε στό ὕψος της. 

Ἡ Ἐκκλησία σεβάστηκε τό Κράτος 
γιά ἄλλη μία φορά, ἀλλά ἡ Πολιτική 
Ἐξουσία σέ μεγάλο βαθμό δέν σεβά-
στηκε τήν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία, πού 
τήρησε ἐξαρχῆς ὅλα τά μέτρα, δέν ζή-
τησε κάτι φοβερό, ζήτησε μεγάφωνα τή 
Μεγάλη Ἑβδομάδα, τά ὁποία ἡ Πολιτι-
κή Ἐξουσία ἀρνήθηκε χωρίς ἐπαρκῆ 
αἰτιολόγηση. Ἡ Ἐκκλησία ἔπειτα χωρίς 
καμία ἀντίδραση δέν συναθροίστηκε, 
δέν συνωστίστηκε καί ἔζησε μέ ἕναν 
πιό ἐσωτερικό, καί πνευματικό ἴσως, 
τρόπο τήν Μ. Ἑβδομάδα ἀπό τό σπίτι. 
Ὡστόσο, εἴδαμε ὅλοι μέ ἀμηχανία, μό-
λις 10 μέρες μετά, νά γίνονται κανονι-
κότατα κάθε εἴδους κομματικές καί πο-
λιτικές συγκεντρώσεις. 

Ἡ κρίση αὐτή τώv ἡμερῶν γκρέμισε 
βασικούς μύθους μιᾶς «προοδευτικῆς» 
προπαγάνδας, πού ἀκούγονται συχνά 
μέ ἐπίκεντρο τό ζήτημα τῶν σχέσεων 
Κράτους-Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο οἱ «προ-
οδευτικοί» αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἀντιμετω-
πίζουν μέ τρόπο ὀξύ, ἐπιφανειακό, συ-
γκυριακό καί ἐπιθετικό. 

Τούς μύθους πού ἐμφανίζουν τό 
Ἑλληνικό Κράτος θεσμικά καθυστερη-
μένο, μόνιμα πάσχον ἀπό κάποιο δημο-
κρατικό ἔλλειμμα, περίπου θεοκρατικό. 
Καί τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία συντηρη-
τική, δογματικά περιχαρακωμένη, φο-
νταμενταλιστική καί φοβική. Ἀδικοῦν 
ἔτσι ἀπό τήν μιά τό ὑψηλό ἐπίπεδο θε-
σμικῆς συγκρότησης καί λειτουργίας 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, ἀδικοῦν ὅμως 
καί τήν πνευματικότητα, τήν ἀγαπητική 
καί συγχωρητική διάθεση, τήν ἐπιείκεια 
καί τήν πίστη στήν ἀξία τῆς ἐλευθερίας 
πού διέπει τήν Ὀρθοδοξία. 

Τό ζητούμενο ὅμως στίς σχέσεις Κρά-
τους καί Ἐκκλησίας δέν εἶναι ἄν θά ἀδι-
κεῖ αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ «προοδευτική» 
προπαγάνδα τήν μιά ἤ τήν ἄλλη πλευ-
ρά. Εἶναι νά μήv ἄγεται τό Κράτος καί 
ἡ Πολιτική Ἐξουσία ἀπό αὐτή τήv προ-
παγάνδα, γιά νά μήν ἀδικήσει ποτέ ξα-
νά τήv Ἐκκλησία. Καί τό ζητούμενο γιά 
τήv Ἐκκλησία δέν εἶναι νά ἀσχολεῖται 
μόνο μέ τά μεταφυσικά, ὅπως συχνά 
κάποιοι τήν προτρέπουν, ἀλλά εἶναι vα 
μήv ἄγεται ἄκριτα ἀπό τήν Πολιτική 
Ἐξουσία, vά μήv ὑποτάσσεται σέ αὐτή 
καί νά στέκεται ὡς δυναμικός καί ζω-
ντανός κοινωνικός θεσμός, πού ἔχει γί-
νει ἕνα μέ τόν Ἑλληνισμό ἐδῶ καί 20 
αἰῶνες, δίπλα της καί ἀρωγός στά σω-
στά, ἀπέναντί της στά λάθη της καί σέ 
κάθε περίπτωση δίπλα σέ κάθε ἄνθρω-
πο πού τήν ἔχει ἀνάγκη.
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Ὁσίου Βασιλείου Σελευκείας 

Λόγος στήν Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ 
καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ

ΗΛΙΟΣ, σάν ἁπλώνει στήν γῆ τίς 
ἀκτῖνες του, καλύπτει τούς χορούς τῶν 
ἄστρων καί σκοτίζει τό φέγγος τῆς σε-
λήνης, ἀφαιρώντας τήν θέα τῶν φω-
τεινῶν σωμάτων μέ τήν ἀσύγκριτη λα-
μπρότητά του. 

Σταματᾶ τήν νύχτα διαλύοντας μέ τό 
φῶς τό σκοτάδι, ἐνδύει τά πάντα μέ τήν 
χάρη τοῦ φωτός ἀφαιρώντας τό μαῦρο 
τους ἔνδυμα καί δείχνει τίς μεγάλες πε-
διάδες στεφανωμένες μέ ἄνθη, πορφυρή 
τήν θάλασσα, καί αὐτός μόνος του κα-
ταυγάζει τό πρόσωπο τῆς ὁρατῆς κτί-
σεως. 

Ὡστόσο, ἄν καί εἶναι τόσο μεγάλος, 
δέν ἔφθασε ἀκόμη στήν ἀκρότητα τοῦ 
φέγγους. Διότι ὀφθαλμοί θνητοί τολμοῦν 
καί τόν βλέπουν, καί πολλές φορές ὁ 
δρόμος τοῦ σύννεφου ἀναχαίτισε τίς 
μαρμαρυγές του, καί ὁ βαθύς ἴσκιος τῶν 
δένδρων κάλυψε τήν αὐγή, κι ἡ νύχτα, 
παίρνοντας θάρρος ἀπό τόν νόμο τοῦ 
Δημιουργοῦ, μοιράζεται ἴσα τόν χρόνο 
μαζί του. Ἐπειδή ἀκριβῶς ὁ ἀνθρώπινος 
βίος εἶναι πλήρης κόπων καί πόνων, γι᾽ 
αὐτό ὁ Κτίστης ἅπλωσε τήν ἡμέρα πρός 
ἐργασίαν, ἡ δέ νύχτα, ὅταν ἔλθει καί 
βρεῖ τόν κουρασμένο, δίνει μέ τό πλά-
γιασμα τήν ξεκούραση, χαλαρώνει μέ 
τόν ὕπνο τά μέλη τοῦ σώματος, παρέχει 
χρόνο στήν φύση νά συγκεντρώσει λί-
γο-λίγο τήν δύναμή της. 

Μέγα λοιπόν καί λαμπρό τό φῶς τοῦ 
ἥλιου καί σύμμετρο πρός τίς ἀνάγκες 

τῶν ἀνθρώπων. Ἀλλά δέν εἶναι τέτοιας 
λογῆς τό φῶς τοῦ Δεσπότου –καί δέν 
εἶναι βεβαίως σωστό νά παραβάλλεται 
τό κτίσμα πρός τόν Κτίστη– οὔτε 
ἐκτιμᾶται μέ σύγκριση πρός τίς ἡλιακές 
ἀκτῖνες τό φῶς πού δέν καλύπτεται ἀπό 
τίς διαδοχές τῆς νύχτας, ἀλλά εἶναι 
ἐκθαμβωτικό στούς ἀνθρώπους καί 
ἀπρόσιτο στούς ἀγγέλους. Μέ αὐτό τό 
φῶς περιβαλλόμενος ὁ Δεσπότης Χρι-
στός, ὡς νικητής ἀπό τόν οὐρανό θά 
ἔλθει κατά τήν Δευτέρα Παρουσία του 
πρός τούς ἀνθρώπους. 

Τότε μεταβάλλοντας τό πολεμικό 
σχῆμα θά περιβληθεῖ τήν στολή τοῦ νι-
κητῆ. Καθώς ὁ προφήτης λέει· «γιατί 
εἶναι κόκκινα τά ἱμάτιά σου;». Διότι τό 
ποτό τοῦ πολέμου κοκκίνησε τό ροῦχο 
τοῦ πολεμιστῆ. Ἐπειδή γιά τόν Θεό σκο-
πός ὅλης τῆς οἰκονομίας εἶναι τό ὄφελος 
τοῦ ἀνθρώπου, ποικιλοτρόπως ἀπεργά-
ζεται τό σχέδιό Του καί ἐνδύεται σχήμα-
τα ταπεινά ἀναλόγως μέ τήν περίστα-
ση. Ἔτσι, ὅταν κρύβεται ὁ πρωτόπλα-
στος, περπατώντας στόν παράδεισο τόν 
καλεῖ σέ συζήτηση. Καί πάλι μιλᾶ 
στούς ἀνθρώπους μέσα ἀπό νεφέλη. 
Ἀλλά στούς ἔσχατους καιρούς προσ -
λαμβάνει τήν ἀνθρώπινη φύση καί 
ἐμφανίζεται ἀκολουθώντας τούς σταθε-
ρούς νόμους τῆς φύσεως, πιστοποιώ-
ντας μέ τά παθήματα τήν γέννηση: Τό-
κος καί φάτνη καί σπάργανα, περιτομή 
καί καθαρμός καί ἀντίδοση νομίμων λύ-

Ο
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τρων. Καί μαζί μέ αὐτά σταυρός καί πά-
θος καί θάνατος. Αὐτό ἦταν τό ταπεινό 
σχῆμα τοῦ πρώτου μέρους τῆς οἰκονο-
μίας, ὥστε ἡ ἐμφάνιση νά ἐξυπηρετεῖ 
τήν ἀνάγκη. Ἀλλά στόν καιρό τῆς δεύ-
τερης ἐπιφάνειας τό σχῆμα ἀλλάζει. 
Δέν εἶναι πιά ταπεινό, ὅπως ἄλλοτε, 
ἀλλά φοβερό καί λαμπρότατο. 

Ἐκείνης λοιπόν τῆς παρουσίας τήν 
δόξα θέλοντας νά ἀποκαλύψει στούς 
μαθητές, εἶπε: «Εἶναι κάποιοι ἀπό σᾶς, 
οἱ ὁποῖοι δέν θά γευθοῦν θάνατο, ἕως νά 
δοῦν τόν Υἱό τοῦ ἀνθρώπου νά ἔρχεται 
μέσα στήν δόξα τοῦ Πατρός Του». Ἐσεῖς 
μέν βλέποντας τήν ταπεινότητα τοῦ 
σχήματος μέ τήν ἄγνοιά σας, δέν θεω-
ρεῖτε τό βάθος τῆς κρυμμένης σοφίας, 
καί μέτρο τῆς γνώσεως γιά σᾶς γίνεται 
τό μέτρο τῆς ὄψεως. «Τόσον καιρό ἔχω 
κοντά σας καί δέν μέ γνωρίσατε;». Ἔ! 
αὐτό λοιπόν ἀποκαλύπτω σέ σᾶς μέρος 
τῆς ἀθέατης θέας καί βεβαιώνω μέ τήν 
θεωρία αὐτή τίς μελλοντικές ἐλπίδες. 
Σᾶς μίλησα γιά τό πάθος καί ἡ ψυχή 
σας ναρκώθηκε. Εἶπα ὅτι πρέπει νά 
σταυρωθῶ καί ὁ λογισμός σας κατέρ-
ρευσε ἀπ᾽ τόν τρόμο. Εἶπα: «Ἐάν θέλει 
κανείς νά ἔλθει μαζί μου, ἄς ἀπαρνηθεῖ 
τόν ἑαυτό του, ἄς σηκώσει τόν σταυρό 
του καί ἄς μέ ἀκολουθήσει». Ἀλλά μέ 
τήν μνήμη τοῦ πάθους καί ἡ σταθερότη-
τα χανόταν. 

Εἶπα: «Τί ὠφελεῖται ὁ ἄνθρωπος, ἐάν 
κερδίσει τόν κόσμο ὅλο καί ζημιώσει τήν 
ψυχή του;». Πλήν ὅμως μέ τούς λόγους 
δέν ἐκρίζωνα τόν φόβο σας· μόνο ἔμενε 
τό πάθος ἀκίνητο. Εἰσήγαγα ἀδωροδό-
κητο κριτή, πού δέν ἐξαργυρώνει μέ 
δῶρα τά πταίσματα, λέγοντας, «τί θά 
δώσει ὁ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς 

ψυχῆς του;» κι ἦταν ὁ λόγος ἀνάμεσά 
σας ἀμφίβολος. Εἶπα: «Θά ἔλθει ὁ Υἱός 
τοῦ ἀνθρώπου στήν δόξα Του» καί νομί-
σατε ὅτι μυθολογῶ. Ἐπειδή λοιπόν εἶναι 
ἀνεπαρκής ὁ λόγος, θά διδάξουν τά 
πράγματα: «Εἶναι κάποιοι ἀπό σᾶς ἐδῶ, 
οἱ ὁποῖοι δέν θά γευθοῦν θάνατο, ἕως νά 
δοῦν τόν Υἱό τοῦ ἀνθρώπου νά ἔρχεται 
στήν δόξα τοῦ Πατρός του». Δέν εἶναι 
ἀκόμη ὁ χρόνος τῆς μέλλουσας παρου-
σίας. Πρέπει νά στηθεῖ ὁ σταυρός, νά 
δεθεῖ ὁ ἅδης, νά δοθεῖ στούς νεκρούς τό 
μήνυμα τῆς ἐλευθερίας, ὁ ἐκ νεκρῶν 
ἀναστάς νά ἀνέλθει στούς οὐρανούς, 
νά γίνει παντοῦ ὁ ἀγώνας τοῦ κηρύγμα-
τος, πρέπει μέ τό κήρυγμα νά διαδοθεῖ 
καί νά ἐπικρατήσει τό εὐαγγέλιο καί τό-
τε νά φανεῖ ὁ εὐαγγελιζόμενος. Ἀλλά σέ 
σᾶς, τούς μαθητές μου σπεύδω νά χαρί-
σω ἀπό τώρα μιά εἰκόνα τῆς παρου-
σίας, ὥστε, ἔχοντας τρυγήσει πρόωρη 
θέα, νά ἔχετε τά τωρινά πιστοποίηση 
τῶν μελλόντων. Εἶναι κάποιοι ἀπ᾽ 
αὐτούς πού βρίσκονται ἐδῶ –κάποιοι, 
ὄχι ὅλοι. Ὁπωσδήποτε δέν κάνω φανερή 
σέ ὅλους τήν θέα· αὐτό πού ἔγινε ὁρατό 
ἄς μείνει καί μετά τήν θέα μυστήριο. 

Αὐτά ἀφοῦ εἶπε, «παραλαμβάνει 
τρεῖς μαθητές του, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκω-
βο καί τόν Ἰωάννη». Αὐτούς κατέστησε 
θεατές, τούς ἄλλους ἄφησε ἀκροατές. 
Καί «τούς ἀνέβασε σέ ὄρος ὑψηλό». 
Καλῶς λέει «ὑψηλό», ὥστε καί τό ὄρος 
νά γειτνιάζει μέ τόν οὐρανό, καθώς ὁ 
Παῦλος κήρυττε, «θά ἁρπαγοῦμε σέ νε-
φέλες, γιά νά ἀπαντήσουμε τόν Κύριο 
στόν ἀέρα». Καί τώρα ἀναζητᾶ τόπο νά 
συνυψώνεται μέ τά σύννεφα. Οἱ μέν θε-
ατές, λοιπόν, εὐπρεπεῖς. Οἱ δέ ὀφθαλμοί 
μέ τίς ἐλπίδες ἀναπτερώνονταν καί ἡ 
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ψυχή μέ δέος τῆς θέας ἔτεκε τόν πόθο. 
Ἔτσι ἐνῶ ἀπέβλεπαν πρός τό μέλλον, 
ξαφνικά μεταμορφώνεται ὁ Χριστός 
ἐνώπιον τῶν μαθητῶν, τήν μορφή μετα-
βάλλει καί ἐνδυόμενος χιτώνα φωτός 
δείχνει θέαμα ἀπαστράπτον. 

Ὤ τοῦ θαύματος! Ἀπό ἀνθρώπινη μορ-
φή ἐκτοξεύονταν ἀκτῖνες, πού ἀποστέλ-
λονταν μέ θεϊκές ἐνέργειες. Εἶδε ὁ ἥλιος 
αὐτό πού δέν εἶχε γνωρίσει προηγουμέ-
νως καί, ἀφοῦ διδάχθηκε ἀπό τό φέγγος 
ἄλλου φωτός, κρύβεται. «Σταμάτησες 
κάποτε, ἥλιε, ἀναμένοντας τήν νίκη τῶν 
Ἑβραίων. Σεβάστηκες διαταγή τοῦ 
στρατηγοῦ Ἰησοῦ, τιμώντας τό δεσποτι-
κό ὄνομα τοῦ ὁμοδούλου. Τώρα εἶδες 
φῶς, πού δέν εἶχες δεῖ ποτέ». Αὐτή τήν 
θεωρία διηγούμενοι οἱ συγγραφεῖς τῶν 
εὐαγγελίων χρησιμοποιοῦν διαφορετι-
κές ἐκφράσεις, μή δυνάμενοι νά παρα-
στήσουν μέ λόγους τό ὅραμα. Ὁ ἕνας λέ-
ει: «Ἔλαμψε τό πρόσωπό Του σάν τόν 
ἥλιο», μή ἔχοντας ἄλλη λαμπρότερη 
εἰκόνα. Ὁ ἄλλος: «Ἔλαμψαν τά ἱμάτιά 
Του ὅπως τό φῶς». Προβαίνουμε δηλα-
δή σέ συγκρίσεις μέ μέτρο αὐτά πού βλέ-
πουμε. Ἀδυνατεῖ μαζί καί ἡ κτίση νά 
προσφέρει εἰκόνα, γιά νά παραβληθεῖ 
τό θέαμα. Ἄς βεβαιώσουν τά μάτια. Ἡ 
γλώσσα δέν ἔμαθε γι᾽ αὐτά νά μιλάει. 

Ἡ θέα λοιπόν περιβάλλοντας τούς θε-
ατές μέ τήν λαμπρότητα αὐτῶν πού 
ἔβλεπαν, ὑποδήλωσε τόν μέλλοντα κρι-
τή τῆς οἰκουμένης. Ἐμφανίσθηκαν δέ 
ἀνάμεσά σας οἱ κορυφαῖοι στήν ἀρετή 
μεταξύ τῶν ζώντων καί τῶν νεκρῶν, 
γιά νά κηρύξουν στούς παρόντες τόν 
Δεσπότη δικαστή ζώντων καί νεκρῶν. 
Ὁ Μωυσῆς, ἀφοῦ ἔγινε ἀρχηγέτης καί 
ἐργάτης τῆς ἀρετῆς καί νομοθέτης, πε-

θαίνει καί ἀποχωρίζεται τήν ζωή. Κι ὁ 
Ἠλίας πυρακτωμένος ἀπό θεῖο ζῆλο ἔγι-
νε ἡνίοχος πυρός καί ἱππεύοντας στόν 
ἀέρα ὑπερπήδησε τούς νόμους τῆς φύ-
σεως, βρίσκοντας ὁδό ἀνώτερη τοῦ θα-
νάτου. 

Σ᾽ αὐτό τό σημεῖο θυμήσου τίς ἐρωτή-
σεις τοῦ Δεσπότη καί τίς ἀποκρίσεις 
τῶν μαθητῶν, πού τόν ὀνόμαζαν ἄλλοι 
Ἠλία κι ἄλλοι ἕναν ἀπό τούς προφῆτες. 
Βλέποντάς Τον ὅμως τώρα προσκυνού-
μενο ἀπό τούς προφῆτες… Ὁ Μωυσῆς 
ἱκετεύει, ὁ Ἠλίας ὑποκλίνεται δίνοντας 
μαρτυρία ὅτι ὁ παρών εἶναι Δεσπότης 
καί ὄχι δοῦλος. Ἀλλ᾽ ὁ Πέτρος μολονότι 
βλέπει αὐτά δέν διδάσκεται. Στέκει σάν 
κατακεραυνωμένος ἐνώπιον πρωτο-
φανῶν θαυμάτων. Ἀπό τήν εὐχαρίστη-
ση γιά ὅσα βλέπει, ξεχνᾶ τά πάντα. Δέ-
νεται στόν τόπο ἀπό χαρά μεγάλη δια-
κατεχόμενος. «Ἄς κάνουμε, λέει, τρεῖς 
σκηνές, μία γιά σένα, μία γιά τόν Μω-
υσῆ καί μία γιά τόν Ἠλία». Ἀποδεικνύει 
τήν ἄγνοιά του, συναριθμώντας τόν Δε-
σπότη στούς δούλους, θεωρώντας ὁμό-
τιμους Δεσπότη καί ὑπηκόους. Ὡστόσο 
δέν παρέμεινε στῆς ἄγνοιας τό πάθος ὁ 
Πέτρος. Βροντή ἦλθε ἀπ᾽ τόν οὐρανό καί 
θεραπεύει μέ τόν φόβο τήν ἄγνοια, σάν 
νά φώναζε μέ τόν ἦχο τά ἀκόλουθα: 
Γιατί συναριθμεῖτε μέ τούς δούλους τόν 
Δεσπότη; Θέλετε νά μάθετε τήν διαφο-
ρά; Αὐτός εἶναι ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός. 
Ἐκείνους δημιούργησα δούλους, Αὐτόν 
τόν γέννησα Υἱό ἐκ τῆς οὐσίας μου. Δι-
κός μου Υἱός εἶναι, κι ἄς ἔχει περιβληθεῖ 
μορφή δούλου γιά χάρη σας. Ἀπρόσιτο 
ἔχει τό φῶς, ἀκόμα κι ἄν ἔκανε ὁρατές 
γιά σᾶς τίς ἀκτῖνες. 
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Μακάρια τά μάτια ἐκεῖνα πού εἶδαν 
τόν Χριστό στολισμένο ὡς νυμφίο. Μα-
κάρια τά μάτια πού εἶδαν σέ ἤπιο 
σχῆμα τήν φοβερή ἡμέρα τῆς κρίσεως. 
Διότι ἔβλεπαν μέ χαρά αὐτά πού ἄλλοι 
θά δοῦν μέ τρόμο. Ἀλήθεια, ποιά μάτια 
θά μπορέσουν νά ἀντέξουν τήν φοβερή 
ἡμέρα τῆς κρίσεως, ὅταν ἡ γῆ θά κλονί-
ζεται καί ἡ θάλασσα, βγάζοντας στήν 
ἐπιφάνεια τά ἀπό τόν Ἀδάμ ἀνθρώπινα 
σώματα, καί οἱ ἄνθρωποι μαζί μέ τίς 
οὐράνιες δυνάμεις θά τρέμουν μή ὑπο-
φέροντας τόν φόβο; Τυλίγεται σάν εἰλη-
τάρι ὁ οὐρανός στήν παρουσία τοῦ Βα-
σιλιᾶ. Ξαφνικά οἱ δορυφόροι ἀφαιροῦν 
τά καταπετάσματα τῶν θυρῶν. Καί μέ 
τό ἄνοιγμα τ᾽ οὐρανοῦ παρουσιάζονται 
προτρέχοντας μέ λαμπρότητα οἱ τάξεις 
τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων, χίλιες χιλιά-
δων ἀγγέλων καί μύριες μυριάδες. Φαί-
νεται δέ κατερχόμενος ὁ Δεσπότης ἀκτι-
νοβολώντας ἄπλετο φῶς στά σύμπα-
ντα. Ποιός λοιπόν θά ὑπομείνει αὐτή τήν 
θέα; Ποιός θά μετρήσει τόν φόβο; Ἐάν 
τίς συνεχεῖς λάμψεις τῆς ἀστραπῆς δέν 
ὑπομένουμε, ἀλλά πολλές φορές ἡ λάμ-
ψη μᾶς ρίχνει στό ἔδαφος, τί θά συμβεῖ 
σ᾽ αὐτόν πού ἀντικρύζει τήν ἀνατολή 
Ἐκείνου πού προκαλεῖ τήν ἀστραπή; 
Ὅταν ἦχοι σαλπίγγων καλοῦν τούς νε-
κρούς ἀπό τούς τάφους, ὅταν σπάζουν 
τά μνήματα ἀπελευθερώνοντας τούς δε-
σμῶτες, ὅταν κρίνονται προθέσεις καί 
πράξεις καί σκέψεις, ὅταν προσάγεται 
δεσμώτης ὁ διάβολος καί εἰσπράττει 
τήν τιμωρία του γιά τούς τυραννικούς 
λογισμούς (τούς ὁποίους ὑπέβαλλε 
στούς ἀνθρώπους), ὅταν χωρίζονται οἱ 

ὁμάδες τῶν ἀνθρώπων, ποιός καί σέ 
ποιά μερίδα θά ἔχει τόν κλῆρο του; 

Ὅταν ζῶντες μαζί καί πεθαμένοι συρ-
ρέουν, ποιός θά εἶναι τοῦ δικαστῆ Χρι-
στοῦ καί ποιός τοῦ κατάκριτου λῃστῆ; 
Κοινή ἀπό ὅλους ἡ προσκύνηση. Ἐπειδή 
ἡ ταχύτητα τῆς ἀναστάσεως φέρνει 
τούς νεκρούς μαζί μέ τούς ζωντανούς, 
σύμφωνα μέ τόν μακάριο Παῦλο, πού 
λέει ὅτι, «ἐμεῖς οἱ ζῶντες, πού θά ἔχουμε 
ἀπομείνει, δέν θά προηγηθοῦμε αὐτῶν 
πού θά ἔχουν κοιμηθεῖ». Ἔτσι κανείς νε-
κρός δέν θά ἀργοπορήσει ἐξ αἰτίας τοῦ 
τάφου. Ὅλοι λοιπόν τήν ἀπόφασή Του 
ἀναμένουν ἔμφοβοι, μή γνωρίζοντας ἄν 
θά ἀκούσουν τό, «ἐλᾶτε οἱ εὐλογημένοι 
τοῦ Πατρός μου» ἤ «πηγαίνετε ἔξω στό 
σκοτάδι, πού ἔχει ἑτοιμασθεῖ γιά τόν 
διάβολο καί τούς ἀγγέλους του». 

Ἔτσι ζυγίζοντας τά ἔργα δίνει στά 
πράγματα τό πρόσφορο τέλος τους. 
Εἰκόνες αὐτῆς τῆς στιγμῆς ἔδωσε ὁ Δε-
σπότης στούς Ἀποστόλους. Ὥστε ἐμεῖς 
ἀναλογιζόμενοι τόν φόβο ἐκεῖνο, νά με-
ταβάλουμε ὅσο εἶναι καιρός τόν βίο μας, 
μέ ἀγαθά ἔργα νά κερδίσουμε τήν παρ-
ρησία καί, προτοῦ φθάσει ἡ Κρίση, νά 
προετοιμάσουμε τήν ἀπολογία μας. Ἄς 
μή συγκατακριθοῦμε μέ τόν κρινόμενο 
ἐχθρό, ἀλλά μαζί μέ τόν Χριστό, πού μᾶς 
ἀγαπᾶ, ἄς ἀνέβουμε στόν οὐρανό, γενό-
μενοι κληρονόμοι Θεοῦ καί συγκληρονό-
μοι Χριστοῦ. 

Διότι σ᾽ Αὐτόν ἀνήκει ἡ δόξα καί ἡ τι-
μή καί ἡ προσκύνηση, μαζί καί στόν 
ἄναρχο Πατέρα καί στό Πανάγαθο καί 
Ζωοποιό καί ὁμοούσιο Πνεῦμα τώρα καί 
στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

πηγή: www.imaik.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

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

Σεπτέμβριος 2020 

Πρός 
τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 
Θεσσαλονίκης κ. Ἄ ν θ ι μ ο ν 
Εἰς Θεσσαλονίκην 

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, 
Ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις τῆς Ὑμετέρας περιποθήτου Σεβασμιό-

τητος ἥκομεν, ἐν ἀγαλλιάσει καρδίας, φιλαδέλφως προσαγορεῦσαι ἑορτίως 
Ὑμᾶς, ἐκφράσαι ὁλοθύμως τά συγχαρητήρια ἡμῶν καί ἀπευθῦναι Ὑμῖν ἀδελ-
φικάς εὐχάς ὑπέρ ὑγιείας, μακροημερεύσεως καί εὐδαιμονίας. 

Προσέτι, δεόμεθα τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ ὅπως διά τῆς πανσθενοῦς 
Αὐτοῦ χάριτος ἐνισχύῃ Ὑμᾶς ἐν τῇ ἐκκλησιαστικῇ διακονίᾳ καί ἀξιοῖ Ὑμᾶς 
τῆς ἐξ αὐτῆς μεγάλης χαρᾶς, ἐπί τῷ τέλει τοῦ Χριστομιμήτως καθοδηγεῖν τήν 
ἐμπεπιστευμένην Ὑμῖν λογικήν ποίμνην εἰς νομάς σωτηρίους, πρός δόξαν τοῦ 
ἁγίου Αὐτοῦ ὀνόματος καί τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

Κατασπαζόμενοι δ᾽ Ὑμᾶς ἐν ἀγάπῃ, διατελοῦμεν τῆς Ὑμετέρας Σεβασμιό-
τητος ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός καί ὅλως πρόθυμος. 

† Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος Β´, Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΣ τῆς σημερινῆς εὐαγγε-
λικῆς περικοπῆς, εὐσεβεῖς Χριστιανοί, 
στενάζει κάτω ἀπό τό βάρος τῆς βασανι-
στικῆς καί μακροχρονίου ἀσθενείας του. 
Οἱ φίλοι του, οἱ ὁποῖοι τόν φέρουν ἐνώ-
πιον τοῦ Κυρίου διά νά θεραπευθῇ, μόνον 
αὐτήν τήν νόσον διακρίνουν καί τήν 
ἀπαλλαγήν ἀπ᾽ αὐτήν ζητοῦν διά τόν δυ-
στυχῆ συνάνθρωπόν των. Δέν εἶναι εἰς θέ-
σιν νά ἀντιληφθοῦν τί συμβαίνει βαθύτε-
ρον εἰς τήν ψυχήν του καί δέν ἠμποροῦν 
νά ἐκτιμήσουν τήν διαφοράν τοῦ βάρους 
μεταξύ τῆς σωματικῆς ἀναπηρίας καί τῆς 
ψυχικῆς ἀσθενείας. Τήν διακρίβωσιν 
αὐτήν θά τήν κάμῃ ὁ Κύριος Ἰησοῦς, ὁ 
ὁποῖος γνωρίζει ἐν λεπτομερείᾳ τά βάθη 
τῆς ψυχῆς παντός ἀνθρώπου. Ἐκεῖ λοιπόν 
πού οἱ ἄνθρωποι ἐντυπωσιάζοντο ἀπό τήν 
σωματικήν ἀθλιότητα τοῦ παραλυτικοῦ, 
Ἐκεῖνος προσέβλεψεν εἰς τά βάθη τῆς 
ψυχῆς του, ἀνεῦρε τά βαρύτατα καί πολυ-
χρόνια τραύματα καί ἐξέφερε τήν ἀπόφα-
σίν Του· «τέκνον ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτί-
αι σου». Μετά τήν θεραπείαν τῆς ψυχῆς 
θά ἀκολουθήσῃ ἡ θεραπεία τοῦ σώματος. 
Ἡ προτεραιότης εἰς τήν θεραπείαν ἀπο-
δεικνύει τήν προτίμησιν, τήν ὁποίαν ἀπο-
δίδει ὁ Χριστός εἰς τήν θεραπείαν τῆς 
ψυχῆς ἔναντι τῆς θεραπείας τοῦ σώματος. 
Ὁ θεραπευθείς ὑπό τοῦ Κυρίου παραλυτι-
κός δέχεται τήν εὐεργετικήν γαλήνευσιν 
τῆς ψυχῆς του καί εὐθύς ἀμέσως αἰσθάνε-

ται ἀκμαίας τάς σωματικάς του δυνάμεις. 
Εἶναι ἕτοιμος νά ἐπανέλθῃ καί πάλιν εἰς 
τήν ἐνεργόν ζωήν καί νά συνεχίσῃ τήν πο-
ρείαν του μέ γαληνεμένην τήν ψυχήν με-
τά τήν λεπτήν θείαν αὔραν πού ἔπνευσεν 
ἐντός του. 

Ἀγωνία καί ἄγχος ἐκ τῆς ἐνοχῆς. 

Ἀσήκωτον εἶναι τό βάρος κάτω ἀπό τό 
ὁποῖον στενάζει ὁ ἁμαρτωλός. Ἐκεῖνο 
πού οἱ διανοούμενοι τῆς ἐποχῆς ἀποκα-
λοῦν ἄγχος ἤ ἀγωνίαν ἤ κενόν τῆς ψυχῆς, 
εἶναι ἡ ἀπόδειξις τῆς καταστάσεως τῆς 
ἁμαρτωλότητος. Ἡ ἁμαρτία εἶναι παναν-
θρώπινη πραγματικότης. Εἶναι ἡ ἀναγ -
καία συνέπεια τῆς πρώτης προπατορικῆς 
ἁμαρτίας. Εἶναι αὐτό τό ὁποῖον γράφει ὁ 
Ἀπόστολος Παῦλος, ὅτι «πᾶσα ἡ κτίσις 
συστενάζει καί συνωδίνει» (Ρωμ. η´, 22). 
Ὁ παραλυτικός τοῦ σημερινοῦ θαύματος 
εἶναι ἡ εἰκών τῆς ἐν παραλύσει ἀνθρωπό-
τητος, πού ἐπιμένει νά ζῇ μακράν τοῦ 
Χριστοῦ. Ἡ κλίνη τοῦ πόνου εἶναι τό ἀπέ-
ραντον πεδίον ὀδύνης, ἐπί τοῦ ὁποίου κυ-
λίεται τό βορβορῶδες σῶμα τῆς ἁμαρ-
τίας. 

Ἡ ἐξωτερική ἐμφάνισις, ἡ ἄνευ ἀντι-
κρύσματος ψυχαγωγική διάθεσις, ἡ ἀστή-
ρικτος αἰσιοδοξία, πάντα τά κοσμικά 
στοιχεῖα τοῦ ἀνθρώπου τοῦ κόσμου, εἶναι 
τά οὐσιαστικά συμπτώματα τῆς συγκεκα-

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ: Θ´, 1-8 

Η ΓΑΛΗΝΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

«Τέκνον ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου».

Ο
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λυμμένης ἁμαρτίας, πού ἀποτελεῖ ἐσωτε-
ρικῶς φθοράν καί θάνατον. Ἡ φθορά καί 
ὁ θάνατος προχωροῦν μέ βῆμα σταθερόν 
καί κατά τήν πορείαν των δημιουργοῦν τό 
ἄγχος καί τήν ἀγωνίαν. Εἶναι οἱ ἐνοχλητι-
κοί ἀντίλαλοι ἐκ τῆς ἐνοχῆς πού ἦλθε σάν 
ἀπαιτητικός ἐπισκέπτης μετά τήν ἁμαρ-
τίαν. Τό σαρκικόν ἁμάρτημα, ἡ ἀκολασία, 
τό ἔγκλημα, ἡ διαφθορά τῆς συνειδήσεως, 
ἡ κλοπή, ἡ κατάκρισις, τό ψεῦδος, ἡ συ-
κοφαντία, ἡ φιλαργυρία, ὁ ἐγωϊσμός εἶναι 
παραβάσεις καί ἐπαναστατικά κινήματα 
κατά τοῦ Ἁγίου Θεοῦ. Αὐτή ἡ ζωή τῆς 
ἀρνήσεως ἀπομακρύνει τόν Θεόν ἀπό τήν 
ζωήν μας, παύει νά φυσᾷ ἡ ζωογόνος 
αὔρα τῆς Θείας Χάριτός Του καί οἱ ἀμε-
τανοήτως ἁμαρτωλοί ἐνωρίς ἤ ἀργά βα-
σανίζονται ἀπό τό ἄγχος καί τήν ἀγωνίαν. 

Ἡ πρόσκλησις τοῦ Χριστοῦ. 

Οἱ εὐσπλαγχνικοί φίλοι τοῦ παραλυτι-
κοῦ ἐπῆραν εἰς τά χέρια των τό κρεββάτι 
ἐπάνω εἰς τό ὁποῖον εὑρίσκετο, καί τόν 
«προσέφερον» εἰς τόν Κύριον. Ἄς προσέ-
ξωμεν αὐτήν τήν «προσφοράν» πού φαί-
νεται τόσον περίεργος. Δέν ὑπάρχει, λέγει 
ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, λέξις 
εἰς τό ἱερόν εὐαγγέλιον, ἡ ὁποία νά μή ἔχῃ 
ἕνα ἰδιαίτερον περιεχόμενον. Αὐτό λοιπόν 
τό «προσέφερον» εἶναι ἡ διατύπωσις τῆς 
συμμετοχῆς τοῦ παραλυτικοῦ καί τῶν φί-
λων του εἰς τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ. 
Εἶναι ἡ πρᾶξις τῆς ἀφιερώσεως εἰς τήν 
θαυματουργικήν δύναμίν Του. Εἶναι ἡ 
ἐνέργεια τῆς θεληματικῆς ὑποταγῆς εἰς 
τήν Θείαν Χάριν Του. Εἶναι τέλος ἡ ἀπά-
ντησις εἰς τό προσκλητήριον, τό ὁποῖον 
εἶχεν ἀπευθύνει πρός ὅλους ὁ Χριστός. 

Ποία εἶναι λοιπόν ἡ πρόσκλησις τοῦ 
Χριστοῦ; «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κο-
πιῶντες καί πεφορτισμένοι, κἀγώ ἀνα-
παύσω ὑμᾶς» (Ματθ. ια´, 28). Εἶναι ἡ 
πρόσκλησις τῆς ἀγάπης καί τῆς εὐσπλαγ-
χνίας τοῦ Θεοῦ. «Δεῦτε, οὐχ ἵνα ἀπαιτή-
σω εὐθύνας, ἀλλ᾽ ἵνα λύσω ἁμαρτήματα. 
Δεῦτε, οὐκ ἐπειδή δέομαι ὑμῶν τῆς δό-
ξης, ἀλλ᾽ ἐπειδή δέομαι ὑμῶν τῆς σωτη-
ρίας», ἑρμηνεύει ὁ ἱερός Χρυσόστομος. 
Οἱ «κοπιῶντες» εἶναι ὅσοι ἔχουν τεταραγ-
μένην συνείδησιν, διότι παρέβησαν τόν 
νόμον τοῦ Θεοῦ, ἠγνόησαν τήν ἀλήθειαν, 
συνεκρούσθησαν μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ 
καί ἔχασαν τήν ἰσορροπίαν τῆς ψυχικῆς 
των ζωῆς. Οἱ «πεφορτισμένοι» εἶναι ὅσοι 
εὑρίσκονται κάτω ἀπό τό βαρύ φορτίον 
τῶν θλίψεων τῆς ζωῆς, χωρίς τήν παρηγο-
ρίαν, τήν ὁποίαν χαρίζει ἡ ἀληθής πίστις 
εἰς τόν Θεόν τῆς ἀγάπης. 

Ὁ παραλυτικός τοῦ σημερινοῦ εὐαγγε-
λίου ἦτο «κοπιῶν καί πεφορτισμένος». Ἡ 
περασμένη ζωή του εἶχε κηλιδωθῆ ἀπό 
τήν ἁμαρτίαν. Ἡ σωματική ἀσθένειά του 
ἦτο συνέπεια τοῦ πλήθους τῶν ἀνομιῶν. 
Εἶχεν ὅμως τήν εὐτυχίαν νά ἐπιζητήσῃ 
τήν ἐπιστροφήν. Νά ἀναθέσῃ τόν ἑαυτόν 
του καί νά ἐναποθέσῃ τάς ἁμαρτίας του 
ἐνώπιον τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Καί τό ἀποτέ-
λεσμα ἦλθε. Τό θαῦμα ἔγινε. Θεραπεύο-
νται οἱ ἐσωτερικοί τραυματισμοί καί ἡ 
ψυχή γαληνεύει. Ὀρθώνεται ἀκμαῖον τό 
σῶμα καί ἐπαναρχίζει ἡ ἐνεργός ζωή. Ὁ 
Χριστός εἶχε χαρίσει εἰς τόν ἀσθενῆ τήν 
ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καί τήν σωματικήν 
ὑγείαν. Ἡ γαλήνη ἐπανῆλθεν εἰς τήν ζωήν 
ἑνός ἀκόμη παιδιοῦ τοῦ Θεοῦ. 

(ἀπόσπασμα)
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 

Τοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ, 
Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος

ΤΙΣ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1779, στό Κολικό-
ντασι τῆς τουρκοκρατούμενης τότε Βορεί-
ου Ἠπείρου, ἀπαγχονίσθηκε μέ ἐντολή τοῦ 
Κούρτ Πασᾶ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, 
ὁ Πατροκοσμᾶς ὅπως κατεγράφη στή συ-
νείδηση τοῦ λαοῦ μας. Γεννήθηκε τό 1714 
στό Μέγα Δένδρο τῆς Αἰτωλίας, δίπλα ἀπό 
τό Θέρμο τήν ἀρχαία πρωτεύουσα τῆς 
Αἰτωλικῆς Συμπολιτείας. Ἔμαθε γράμμα-
τα στή Ρούμελη καί στήν Ἀθωνιάδα Σχολή 
καί ἐνεδύθη τό μοναχικό σχῆμα στό Ἅγιον 
Ὄρος, στή Μονή Φιλοθέου. Μέ τίς εὐλο-
γίες τῶν ἑκάστοτε Οἰκουμενικῶν Πατριαρ-
χῶν ἐξῆλθε ἀπό τόν Ἄθωνα τουλάχιστον 
τρεῖς φορές καί περιόδευσε στά περισσότε-
ρα μέρη τοῦ Ἑλληνισμοῦ γιά νά ἀποτρέψει 
τούς ἐξισλαμισμούς. Ἰδιαιτέρως ἔντονη 
παραμένει ἡ μνήμη του στήν Ἤπειρο καί 
στή Δυτική Μακεδονία. 

Δίδασκε μέ τόν ἁπλό λόγο του, τήν 
ἀσκητική ζωή του, μέ τίς προφητεῖες του 
γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους, μέ τό 
πάθος του γιά τήν κοινωνική δικαιοσύνη, 
μέ τόν ζῆλο του γιά τήν Ἑλ ληνορθόδοξη 
Παιδεία. Ἀπό τά πρῶτα χρόνια μετά τό 
μαρτύριό του ἀναγνωρίσθηκε ὡς Ἅγιος 
ἀπό τόν λαό μας καί ἡ ἁγιοκατάταξή του 
ἐπισημοποιήθηκε τό 1961 ἀπό τό Οἰκου-
μενικό Πατριαρχεῖο. Ὁ πρῶτος βιογρά-
φος του εἶναι ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιο-
ρείτης στό περίφημο «Νέον Μαρτυρολό-
γιον», τό ὁποῖο ἐξεδόθη τό 1799. 

Τά σύγχρονα σχολικά βιβλία ἔχουν τήν 
τάση νά ἀγνοοῦν τόν Ἅγιο Κοσμᾶ ἤ νά 

τόν παρουσιάζουν σάν ἕναν δυτικοῦ τύ-
που Διαφωτιστή. Ὅμως ὁ Πατροκοσμᾶς 
δέν εἶχε ἐπιρροές ἀπό τόν Εὐρωπαϊκό 
Διαφωτισμό, ὁ ὁποῖος ἄλλωστε ἀμφισβη-
τοῦσε τόν Χριστιανισμό. Ὁ Ἅγιος Κο-
σμᾶς δέν ἄνοιγε ἁπλῶς σχολεῖα, ἀλλά τό-
νιζε ὅτι τό σχολεῖο εἶναι προθάλαμος τῆς 
Ἐκκλησίας. Ἡ ἐπιτυχημένη προσπάθειά 
του νά σταματήσει τούς ἐξισλαμισμούς 
βοήθησε τήν ἐπιβίωση τοῦ Ἔθνους, διότι 
ἐκείνη τήν ἐποχή ὅποιος χανόταν γιά τήν 
Ὀρθοδοξία χανόταν καί γιά τόν Ἑλληνι-
σμό. Ὁ ἐξισλαμισμένος τούρκευε, γινό-
ταν φανατικός ἀνθέλληνας, γι᾽ αὐτό καί 
ἔχει μείνει ὡς ἀρνητική γιά τό Γένος μας 
ἔννοια ἡ λέξη «γενίτσαρος». Ἡ παιδεία, 
στήν ὁποία πίστευε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, δέν 
ἦταν μία ἁπλή κατάρτιση καί ἐκμάθηση 
τεχνοκρατικῶν γνώσεων. Ἀλλά μιλοῦσε 
γιά μία Παιδεία, ἡ ὁποία πρωτίστως θά 
διαμορφώνει ἀνθρώπους, θά διαπλάθει 
ἀνθρωπίνους χαρακτῆρες. 

Ἀπό τό σπουδαῖο κείμενο «Τό Ἅγιον 
Ὄρος καί ἡ παιδεία τοῦ Γένους μας», τό 
ὁποῖο συνετάγη καί ἐξεδόθη ἀπό τήν Ἱερά 
Μονή Ἰβήρων, πρῶτα τό 1984 καί βελ-
τιωμένο τό 2003, παραθέτουμε ὁρισμένες 
εὔστοχες ἐπισημάνσεις γιά τίς διδαχές 
τοῦ Πατροκοσμᾶ: «...Ἀνοῖξτε σχολεῖα 
ἑλληνικά. Νά βάλετε ὅλοι σας, γιά νά 
σπουδάζουν ὅλα τά παιδιά, χωρίς νά πλη-
ρώνουν. Νά μάθουν τά παιδιά τήν ἑλληνι-
κή γλῶσσα, γιά νά ξεσκεπάσουν ὅλα τά 
μυστήρια τῆς ζωῆς καί τῆς Ἐκκλησίας 
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μας, πού εἶναι ἐκεῖ κρυμμένα. Ἀπό τό 
σχολεῖον μανθάνομεν τό κατά δύναμιν τί 
εἶναι Θεός, τί εἶναι Ἁγία Τριάς, τί εἶναι 
ἄγγελοι, ἀρχάγγελοι, τί εἶναι δαίμονες, τί 
εἶναι παράδεισος, τί εἶναι κόλασις, τί εἶναι 
ἁμαρτία, ἀρετή. Ἀπό τό σχολεῖον μανθά-
νομεν τί εἶναι Ἁγία Κοινωνία, τί εἶναι Βά-
πτισμα, τί εἶναι τό Ἅγιον Εὐχέλαιον, ὁ τέ-
λειος γάμος, τί εἶναι ψυχή, τί εἶναι κορ-
μί... τό σχολεῖον ἀνοίγει τές ἐκκλησίες, τό 
σχολεῖον ἀνοίγει τά μοναστήρια. Ἀνίσως 
καί δέν ἦτανε σχολεῖα, ποῦ ἤθελα ἐγώ νά 
μάθω νά σᾶς διδάσκω;... Εἶναι ἀληθινός 
ἐπαναστάτης, ἀνανεωτής τῶν πάντων. 
Κρίνει τόν πλούσιο πού δέν δίνει στόν 
φτωχό. Διοργανώνει δωρεάν παιδεία. Σέ-
βεται τή γυναίκα. Βλέπει ὅτι τήν καταπιέ-
ζουν. Φανερώνεται πραγματικός ὑπερα-
σπιστής της. Ρίχνει ὅλους στό φιλότιμο». 

Γενικότερα πιστεύω ὅτι ἡ διδασκαλία 
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ παραμένει ἐπίκαιρη καί 
διαχρονική. Ἐπισημαίνω τρία τουλάχι-
στον σημεῖα πού ἐνδιαφέρουν τόν σύγ-
χρονο Ἕλληνα: 

1. Ἐθνική ταυτότητα. Ὁ Πατροκοσμᾶς 
ζητοῦσε ἀπό τούς Ἕλληνες νά διατη-
ρήσουν τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί τήν 
ἑλληνική γλῶσσα. Θεωροῦσε ἀπαραί-
τητη γιά τή σωτηρία τοῦ Ἑλληνισμοῦ 
τή διαφύλαξη τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας. 
Σήμερα τό ζήτημα τῆς ταυτότητας 
ἀποκτᾶ καί πάλι μεγάλη σημασία. Ὁ 
μέχρι πρό τινος κήρυκας τῆς παγκο-
σμιοποίησης, ὁ Ἀμερικανός Πολιτικός 
Ἐπιστήμων Φράνσις Φουκουγιάμα, 
παραδέχεται ὅτι ἡ πρόοδος τῆς παγκο-
σμιοποίησης δέν εἶναι νομοτελειακά 
βέβαιη καί ὅτι κάθε λαός δικαιοῦται νά 

διατηρήσει τήν ἐθνική καί θρησκευτι-
κή του ταυτότητα, ἀρκεῖ νά σέβεται 
τούς δημοκρατικούς θεσμούς. 

2. Ἐλπίδα. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς δίνει παρη-
γοριά καί συγκρατημένη αἰσιοδοξία σέ 
ἕναν λαό πού ἔχει δεῖ νά ἀποτυγχά-
νουν δεκάδες ἐξεγέρσεις κατά τῶν 
Ὀθωμανῶν. Ὁ Ἅγιος ἔζησε τά Ὀρλω-
φικά τοῦ 1770 καί τή σφαγή κλήρου 
καί λαοῦ τῆς Πελοποννήσου ἀπό τούς 
Τουρκαλβανούς. Καί ὅμως ἔρχεται καί 
ἀνυψώνει τό ἠθικό τῶν Ἑλλήνων λέ-
γοντας ὅτι θά ἔλθει τό Ποθούμενον, 
δηλαδή ἡ ἀπελευθέρωση ἀπό τόν 
τουρκικό ζυγό. Χρήσιμο μήνυμα γιά 
ἐμᾶς τούς σημερινούς Ἕλληνες πού 
κινδυνεύουμε νά πάθουμε ἐθνική κα-
τάθλιψη ἀπό τήν οἰκονομική κρίση. 
Ἄς θυμηθοῦμε ὅτι ἐπιβιώσαμε μέσα 
ἀπό πολύ πιό δύσκολες καταστάσεις. 

3. Συνύπαρξη πατριωτισμοῦ καί ἀνθρω-
πίνων δικαιωμάτων. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς 
καλλιεργεῖ τόν πατριωτισμό, ἀλλά 
ταυτοχρόνως καλεῖ τούς ἄνδρες νά θε-
ωροῦν ἰσότιμη τή γυναίκα, ζητᾶ ἀπό 
τούς πλουσίους νά δώσουν μερίδιο 
τῶν χρημάτων τους στούς φτωχούς, 
μιλᾶ γιά τά δικαιώματα τῶν ἀθιγγάνων 
καί διδάσκει ὅτι καί ὁ «γύπτος» εἶναι 
πλάσμα τοῦ Θεοῦ καί πρέπει νά τυγχά-
νει σεβασμοῦ. Ὁ Ἅγιος θυμίζει ὅτι μέ-
σα στήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική διδα-
σκαλία τό ἐθνικό συνυπάρχει μέ τό 
κοινωνικό, ὁ πατριωτισμός συμβαδίζει 
μέ τόν σεβασμό πρός τά ἀνθρώπινα δι-
καιώματα. 

Ἄρθρο στήν ἱστοσελίδα huffpost.gr, 
24.8.2020
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