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«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ».

Ἀντίγραφο τῆς εἰκόνος ἐκ τῆς Ἱ.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Ἁγ. Ὄρους,

τό ὁποῖο φυλάσσεται στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Μαρίνης Ἄνω Τούμπας.

Ἡ εἰκών κατ’ ἔθιμον συνώδευσε τίς ἑορτές τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.



Ἱερατικό συλλείτουργο στόν Ἱ.Ν. Παναγούδας Θεσσαλονίκης
κατά τήν ἑορτή τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου, τῆς ὁποίας ἱστορική εἰκόνα

τοῦ 16ου αἰ. μ.Χ. φυλάσσεται στόν ἱερό Ναό.

Στιγμιότυπο ἀπό τήν εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ π. Ἐφραίμ Τσέτου.
Ὁ π. Ἐφραίμ εἶναι ἔγγαμος καί πατέρας δύο τέκνων.
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ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Προσφιλεῖς ἀδελφοί ἱεράρχαι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἀποτελεῖ κοινήν πεποίθησιν, ὅτι εἰς τήν ἐποχήν μας τό φυσικόν περιβάλλον
ἀπειλεῖται ὅσον ποτέ ἄλλοτε εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος. Τό μέγεθος τῆς
ἀπειλῆς ἀποκαλύπτεται εἰς τό γεγονός ὅτι τό διακύβευμα δέν εἶναι πλέον ἡ ποι-
ότης τῆς ζωῆς, ἀλλά ἡ διατήρησις αὐτῆς εἰς τόν πλανήτην μας. Διά πρώτην φοράν
εἰς τήν ἱστορίαν, ὁ ἄνθρωπος δύναται νά καταστρέψῃ τούς ὅρους τῆς ζωῆς ἐπί
τῆς γῆς. Τά πυρηνικά ὅπλα εἶναι τό σύμβολον τοῦ προμηθεϊκοῦ τιτανισμοῦ τοῦ
ἀνθρώπου, ἁπτή ἔκφρασις τοῦ «συμπλέγματος παντοδυναμίας» τοῦ συγχρόνου
«ἀνθρωποθεοῦ».

Εἰς τήν χρῆσιν τῆς πηγαζούσης ἐκ τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας ἰσχύος,
ἀποκαλύπτεται σήμερον ἡ ἀμφισημία τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἐπιστήμη
ὑπηρετεῖ τήν ζωήν, συμβάλλει εἰς τήν πρόοδον, εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀσθε-
νειῶν καί πολλῶν καταστάσεων αἱ ὁποῖαι ἐθεωροῦντο μέχρι σήμερον «μοιραῖαι»,
δημιουργεῖ νέας θετικάς προοπτικάς διά τό μέλλον. Ὅμως, ταυτοχρόνως, δίδει
εἰς τόν ἄνθρωπον πανίσχυρα μέσα, ἡ κακή χρῆσις τῶν ὁποίων δύναται νά ἀποβῇ
καταστροφική. Βιοῦμεν τήν ἐξελισσομένην καταστροφήν τοῦ φυσικοῦ περιβάλ-
λοντος, τῆς βιοποικιλότητος, τῆς χλωρίδος καί τῆς πανίδος, τήν ρύπανσιν τῶν
ὑδατίνων πόρων καί τῆς ἀτμοσφαίρας, τήν προϊοῦσαν ἀνατροπήν τῆς κλιματικῆς
ἰσορροπίας καί ἄλλας ὑπερβάσεις ὁρίων καί μέτρων εἰς πολλάς διαστάσεις τῆς
ζωῆς. Ὀρθῶς καί προσφυῶς ἀπεφάνθη ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη 2016), ὅτι «ἡ ἐπιστημονική γνῶσις δέν κινητοποιεῖ τήν
ἠθικήν βούλησιν τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος, καίτοι γνωρίζει τούς κινδύνους, συνε-
χίζει νά δρᾷ ὡς ἐάν δέν ἐγνώριζεν» (Ἐγκύκλιος, §11).

Εἶναι προφανές ὅτι ἡ προστασία τοῦ κοινοῦ ἀγαθοῦ, τοῦ ἀκεραίου φυσικοῦ
περιβάλλοντος, εἶναι κοινή εὐθύνη ὅλων τῶν κατοίκων τῆς γῆς. Ἡ σύγχρονος
κατηγορική προστακτική διά τήν ἀνθρωπότητα εἶναι νά ζῶμεν χωρίς νά κατα-



στρέφωμεν τό περιβάλλον. Ἐνῶ ὅμως εἰς προσωπικόν ἐπίπεδον καί ἀπό πολλάς
κοινότητας, ὁμάδας, κινήματα καί ὀργανώσεις ἐπιδεικνύεται μεγάλη εὐαισθησία
καί οἰκολογική εὐθύνη, τά κράτη καί οἱ οἰκονομικοί παράγοντες ἀδυνατοῦν, ἐν
ὀνόματι γεωπολιτικῶν σχεδιασμῶν καί τῆς «ἰδιονομίας τῆς οἰκονομίας», νά λά-
βουν τάς ὀρθάς ἀποφάσεις διά τήν προστασίαν τῆς κτίσεως καί καλλιεργοῦν τήν
ψευδαίσθησιν ὅτι τά περί «παγκοσμίου οἰκολογικῆς καταστροφῆς» εἶναι ἰδεολό-
γημα τῶν οἰκολογικῶν κινημάτων καί ὅτι τό φυσικόν περιβάλλον ἔχει τήν δύναμιν
νά ἀνανεώνεται ἀφ᾿ ἑαυτοῦ. Τό κρίσιμον ἐρώτημα, ὅμως, παραμένει: Πόσον θά
ἀνθέξῃ ἡ φύσις τάς ἀκάρπους συζητήσεις καί τάς διασκέψεις, τήν περαιτέρω κα-
θυστέρησιν εἰς τήν ἀνάληψιν ἀποφασιστικῶν δράσεων διά τήν προστασίαν της;

Τό γεγονός ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῆς πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ Covid-
19, μέ τόν ἐπιβληθέντα περιορισμόν τῶν μετακινήσεων, τό κλείσιμον ἐργοστα-
σίων καί τήν μείωσιν τῆς βιομηχανικῆς δραστηριότητος καί παραγωγῆς,
παρετηρήθη μείωσις τῶν ρύπων καί τῆς ἐπιβαρύνσεως τῆς ἀτμοσφαίρας, ἀπέδειξε
τόν ἀνθρωπογενῆ χαρακτῆρα τῆς συγχρόνου οἰκολογικῆς κρίσεως. Κατέστη ἐκ
νέου σαφές ὅτι ἡ βιομηχανία, ὁ σύγχρονος τρόπος μετακινήσεως, τό αὐτοκίνητον
καί τό ἀεροπλάνον, ἡ ἀδιαπραγμάτευτος προτεραιότης τῶν οἰκονομικῶν δεικτῶν
καί ἄλλα συναφῆ, ἐπῃρεάζουν ἀρνητικῶς τήν περιβαλλοντικήν ἰσορροπίαν καί
ὅτι ἡ ἀλλαγή πορείας πρός τήν κατεύθυνσιν μιᾶς οἰκολογικῆς οἰκονομίας ἀποτε-
λεῖ ἀδήριτον ἀναγκαιότητα. Δέν ὑπάρχει ἀληθής πρόοδος, ἡ ὁποία στηρίζεται εἰς
τήν καταστροφήν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Εἶναι ἀδιανόητον νά λαμβάνωνται
οἰκονομικαί ἀποφάσεις χωρίς νά συνυπολογίζωνται αἱ οἰκολογικαί ἐπιπτώσεις
των. Ἡ οἰκονομική ἀνάπτυξις δέν εἶναι δυνατόν νά παραμένῃ ἐφιάλτης διά τήν
οἰκολογίαν. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ὑπάρχει ἐναλλακτική ὁδός οἰκονομικῆς ὀργανώ-
σεως καί ἀναπτύξεως ἔναντι τοῦ οἰκονομισμοῦ καί τοῦ προσανατολισμοῦ τῆς
οἰκονομικῆς δραστηριότητος εἰς τήν μεγιστοποίησιν τῆς κερδοφορίας. Τό μέλλον
τῆς ἀνθρωπότητος δέν εἶναι ὁ homo oeconomicus.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον κατά τάς τελευταίας δεκαετίας
πρωτοστατεῖ εἰς τόν χῶρον τῆς προστασίας τῆς κτίσεως, θά συνεχίσῃ τάς οἰκο-
λογικάς του πρωτοβουλίας, τήν ὀργάνωσιν οἰκολογικῶν συνεδρίων, τήν κινητο-
ποίησιν τῶν πιστῶν καί πρωτίστως τῆς νεολαίας, τήν ἀνάδειξιν τῆς προστασίας
τοῦ περιβάλλοντος εἰς βασικόν θέμα τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου καί τῶν
κοινῶν πρωτοβουλιῶν τῶν θρησκειῶν, τάς ἐπαφάς μέ πολιτικούς ἡγέτας καί θε-
σμούς, τήν συνεργασίαν μέ περιβαλλοντικάς ὀργανώσεις καί οἰκολογικά κινή-
ματα. Εἶναι προφανές ὅτι ἡ σύμπραξις διά τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος
δημιουργεῖ διαύλους ἐπικοινωνίας καί δυνατότητας διά νέας κοινάς δράσεις.

Ἐπαναλαμβάνομεν, ὅτι αἱ περιβαλλοντικαί δραστηριότητες τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου εἶναι προέκτασις τῆς ἐκκλησιολογικῆς αὐτοσυνειδησίας του καί
δέν ἀποτελοῦν ἁπλῶς περιστασιακήν ἀντίδρασιν εἰς ἕν νέον φαινόμενον. Ἡ ἰδία
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ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἐφηρμοσμένη οἰκολογία. Τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας,
σύνολος ἡ λατρευτική ζωή, ὁ ἀσκητισμός καί ὁ κοινοτισμός, ἡ καθημερινότης
τῶν πιστῶν, ἐκφράζουν καί παράγουν βαθύτατον σεβασμόν πρός τήν κτίσιν. Ἡ
οἰκολογική εὐαισθησία τῆς Ὀρθοδοξίας δέν ἐδημιουργήθη, ἀλλά ἀνεδείχθη ἀπό
τήν σύγχρονον περιβαλλοντικήν κρίσιν. Ὁ ἀγών διά τήν προστασίαν τῆς δημι-
ουργίας εἶναι κεντρική διάστασις τῆς πίστεώς μας. Ὁ σεβασμός τοῦ περιβάλλον-
τος εἶναι ἔμπρακτος δοξολογία τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἡ καταστροφή τῆς
κτίσεως εἶναι προσβολή τοῦ Δημιουργοῦ, ὅλως ἀσύμβατος μέ τάς βασικάς πα-
ραδοχάς τῆς χριστιανικῆς θεολογίας.
Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα,

Αἱ οἰκοφιλικαί ἀξίαι τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως, ἡ πολύτιμος παρακαταθήκη
τῶν Πατέρων, ἀποτελοῦν ἀνάχωμα κατά τῆς κουλτούρας, ἀξιολογική βάσις τῆς
ὁποίας εἶναι ἡ κυριαρχία τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς φύσεως. Ἡ πίστις εἰς Χριστόν
ἐμπνέει καί ἐνισχύει τήν ἀνθρωπίνην προσπάθειαν ἐνώπιον καί τῶν μεγίστων δυ-
σκολιῶν. Ὑπό τό πρῖσμα τῆς πίστεως, δυνάμεθα νά ἀνακαλύπτωμεν καί νά ἀξιο-
λογῶμεν ὄχι μόνον τάς προβληματικάς πτυχάς, ἀλλά καί τάς θετικάς δυνατότητας
καί προοπτικάς τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ. Καλοῦμεν τούς ὀρθοδόξους νέους
καί τάς νέας νά συνειδητοποιήσουν τήν σημασίαν τοῦ νά ζοῦν ὡς πιστοί χριστια-
νοί καί σύγχρονοι ἄνθρωποι. Ἡ πίστις εἰς τόν αἰώνιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου
κρατύνει τήν μαρτυρίαν μας ἐν τῷ κόσμῳ.

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, εὐχόμενοι ἐκ Φαναρίου πᾶσιν ὑμῖν αἴσιον καί παντευ-
λόγητον τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος, καρποτόκον εἰς ἔργα χριστοπρεπῆ, ἐπ᾿
ἀγαθῷ τῆς κτίσεως ὅλης καί πρός δόξαν τοῦ πανσόφου Ποιητοῦ τῶν ἁπάντων,
ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς, πρεσβείαις τῆς Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, τήν χάριν
καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ τῶν θαυμασίων.

´
βκ´ Σεπτεμβρίου α´

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Κοντάκιον τῆς Ἰνδίκτου
Ἦχος γ´. Ἡ Παρθένος σήμερον.

Ὁ ἀῤῥήτῳ σύμπαντα, δημιουργήσας σοφίᾳ, καὶ καιροὺς ὁ θέμενος, ἐν τῇ
αὐτοῦ ἐξουσίᾳ, δώρησαι, τῷ φιλοχρίστῳ λαῷ σου νίκας· ἔτους δέ, τάς τε
εἰσόδους καὶ τὰς ἐξόδους, εὐλογήσαις κατευθύνων, ἡμῶν τὰ ἔργα πρὸς θεῖόν
σου θέλημα.

Ποιηθὲν τῷ 1813 ἔτει ὑπὸ τοῦ ἀοιδίμου
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου ΣΤ´
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Ἄνθιμος ὁ ἄγγελος τῆς ἐν Θεσσαλο-
νίκῃ ἐκκλησίας, γεννημένος τό 1934 στή γιορτή

τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Θεσσαλονι-
κέως καί Μυροβλύτου συμπλήρωσε τά 86 ἔτη τῆς ζωῆς του σή-
μερα, ἀνήμερα τῆς πανηγύρεως τοῦ πολιούχου τῆς Συμβασι-
λεύουσας καί Συμπρωτεύουσας.

Βλέποντας αὐτή τήν ἡμέρα νά στέκεται ἀγέρωχος μπροστά
στήν πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, πέρασε ἀπό τό μυαλό
μας ἡ διαδρομή καί ἡ ἱστορία του, ἡ ὁποία διέρχεται μέσα ἀπό
τά μεγάλα προβλήματα τοῦ τόπου μας καί τόν καθιστᾶ μία
ἐμβληματική προσωπικότητα στό νῦν καί ἀεί.

Ὁ Θεός εὐδόκησε νά ποιμάνει στήν Θράκη καί στή Μακεδο-
νία, δύο ἐπαρχίες στίς ὁποῖες ἄφησε τό ἀποτύπωμά του ἰσχυρό,
ὥστε νά εἶναι ἔνδειξη πορείας γιά τούς ἐπιγενόμενους.

Τί νά πεῖς γιά τόν Ἄνθιμο τῆς Θεσσαλονίκης τόν Ἀρχιθύτη,
τόν ἀπό Ἀλεξανδρουπόλεως Μητροπολίτη;

Δέν διαθέτουμε τήν γραφίδα Γρηγορίου γιά νά τόν ἐπαινέ-
σουμε, οὔτε τήν δική του ρητορική γιά νά ἐκφωνήσουμε ἑόρτιο
προσφώνηση.

Ὅποιος ἔπαινος καί νά καταγραφεῖ θά ἀδικήσει τόν κληρικό
πού εἶναι μιά ἀγκαλιά γιά τά πνευματικά παιδιά του, πατέρας
ἀληθινός. Αὐτόν πού ἔκανε τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ ἔργο, ὥστε
δίπλα του ὁ καθένας μπορεῖ νά βιώσει τήν ποιμαντική τῆς ἀγά-
πης.

Τόν μικρό στό δέμας, ἀλλά μέγα στήν δύναμη.
Τόν φιλάγιο καί φιλακόλουθο ἱεράρχη.

Τόν πολύκαρπο καί καλλίκαρπο Ἐπίσκοπο.
Τόν ἱεροπρεπῆ λειτουργό καί σοφότατο
ἱεροκήρυκα.

ΑΝΘΙΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΟ ΕΥΟΣΜΟ ΑΝΘΟΣ



– ΕΥΛΟΓΙΑ – 5

Τόν φρόνιμο στή διοί-
κηση καί ἀκέραιο στά φρονή-

ματα.
Τόν καταξιωμένο συμπάρεδρο τῆς Συνό-

δου καί ἀγωνιστή τῶν δικαίων τῆς Ἐκκλησίας.
Τόν δάσκαλο, πού ἀπό τήν νεότητά του παραμένει

ἕως καί τά τώρα, διδάσκαλος τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων τῆς
φυλῆς.

Τόν ἄξιο νά σταθεῖ ἀπέναντι στήν ἱστορία μέ ἀξιώσεις γιά νά
δεχτεῖ τά εὔσημα γιά τούς ἀγῶνες του γιά τήν Ἐκκλησία στό σύ-
νολό της ἀλλά καί ἐξαιρετικά σέ Θράκη καί Μακεδονία.

Κι ἄν τό βάρος τῶν χρόνων κάνει τήν μετακίνησή του δύσκολη,
εἶναι ἀσήκωτη ἡ προσωπικότητά του ἀπό ἐκείνους οἱ ὁποῖοι στέ-
κονται μπροστά στό αὔριο, μικροί καί ἀνίσχυροι ἐνώπιον ἐκείνου
ὁ ὁποῖος μέ πίστη ἀκλόνητη στόν Θεό, μέ ἀγάπη ἀστείρευτη στήν
πατρίδα, ἔζησε καί συνεχίζει τή ζωή του, μέ ἀγωνίες καί θυσίες
καί ἐλπίδα τόν Παράδεισο.

Ἡμέρα τῆς γιορτῆς τοῦ Ἁγίου τῆς πόλεώς του, τῆς δικῆς του
γιορτῆς, δέν μένει σέ μᾶς κάτι ἄλλο, παρά νά ζητήσουμε ἀπό τόν
Θεό νά τόν κρατᾶ σωματικά ἀκμαῖο καί πνευματικά διαυγῆ,
ὥστε νά μήν χάσουμε οἱ σύγχρονοί του, αὐτό τό μεγάλο κεφάλαιο
ἀπό τήν ζωή μας.

Μέ τοῦτες τίς σκέψεις ἐπαναλαμβάνουμε τό «πολυχρόνιον
ποιῆσαι Κύριος ὁ Θεός τόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσα-
λονίκης κύριο κύριο Ἄνθιμο, Κύριε φύλαττε αὐτόν εἰς πολλά
ἔτη».

Συνοπτικός
Πηγή: Poimin.gr



ΗΝ 18Η ΜΗΝΟΣ Ἰουνίου συμπληρώ-
θηκαν 16 ἔτη ἀπό τήν ἐνθρόνιση

στήν Μητρόπολη τῆς ἁγιoτόκου Θεσσα-
λονίκης καί στίς καρδιές τῶν Θεσσαλο-
νικέων τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπο-
λίτου καί σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας κ.κ.
Ἀνθίμου.

Μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο αὐτή ὡς
πνευματικό του τέκνο καί ἀνάστημα
ὀφειλετικῶς καταθέτω εὐχαριστήριους
λόγους εὐγνωμοσύνης εἰς ἔνδειξη τιμῆς,
σεβασμοῦ καί ἀνυπόκριτης ἀγάπης πρός
τό πρόσωπο τοῦ πολιοῦ Ἐπισκόπου μας
πού ποιμαίνει θυσιαστικῶς τήν Ἀποστο-
λική μας Μητρόπολη.

Δεκαέξι χρόνια ποιμαντορικῆς διακο-
νίας, ἀέναης προσπάθειας καί σκληρῆς
ἐργασίας, μέ κόπους καί μόχθους ἀλλά
καί πίκρες καί στενοχώριες πού εἶχαν
ἕνα ὁρατό ἀποτέλεσμα ζηλευτό καί
ἀξιοθαύμαστο.

Δεκαέξι χρόνια πού εἶχαν ὡς ἀποτέ-
λεσμα τήν ἀνέγερση Ἱερῶν Ναῶν, τήν
ὁλοκλήρωση κατασκευῆς ἄλλων, τήν
συντήρηση καί ἀνάδειξη ἱστορικῶν
μνημείων, τήν ἀνακαίνιση ἐκκλησια-
στικῶν κτιρίων, κ.ἄ.

Ἰδιαίτερη μέριμνα καί αὐξημένο
ἐνδιαφέρον ἔδειξε στήν κατάρτιση καί
ἐκπαίδευση τῶν Κληρικῶν, στήν εὐαι-
σθητοποίηση καί συνειδητοποίηση τῶν
πιστῶν, ἀλλά καί στό φιλανθρωπικό
ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας μέ τήν

αὔξηση τῶν φιλανθρωπικῶν δομῶν
(συσσίτια, παντοπωλεῖα, ψυχολογική
ὑποστήριξη, κ.ἄ.), προκειμένου νά βρί-
σκει ὁ κάθε δοκιμαζόμενος καί ἀδύνα-
μος ἀδελφός ἕνα ἀσφαλές καταφύγιο.

Μέ ἰδιαίτερη εὐαισθησία ἀγκάλιασε
τούς νέους, στά πρόσωπα τῶν ὁποίων
βλέπει τήν ἐλπίδα καί τήν αἰσιοδοξία,
τούς ὁποίους στήριξε καί στηρίζει μέ
πολλές καί ποικίλες δράσεις καί προ-
γράμματα (οἰκοτροφεῖα, ὑποτροφίες,
κ.ἄ.)

Πιστός στίς λειτουργικές μας παρα-
δόσεις, ἐπισκοπεῖ γιά τό σεβασμό, τήν
τήρηση καί τή συνέχισή τους, ἱεροπρε-
πής λειτουργός λαμπρύνει καί ἐμπλου-
τίζει τή λειτουργική μας ζωή, μεριμνᾶ
γιά ὅλες τίς Ἐνορίες καί συμπαρίσταται
πνευματικά καί ὑλικά τά Μοναστήρια
τῆς Μητροπόλεώς μας.

Πολυγραφότατος συγγραφέας γιά
ἐκκλησιαστικά καί ἐθνικά θέματα καί
δεινός ρήτορας, δίνοντας τή δική του
μαρτυρία γιά τήν ἑλληνικοτάτη Μακε-
δονία μας, ὅπως ἔδωσε καί γιά τόν ἀκρι-
τικό Ἕβρο καί τή Θράκη, φυλάσσοντας
Θερμοπύλες ὡς Μητροπολίτης Ἀλεξαν-
δρουπόλεως.

Στιβαρός θεολογικός νοῦς, ὀξυδέρ-
κεια πνεύματος, ἀκεραιότητα πίστεως
καί ἤθους καί Ποιμένας τῆς ἀγάπης βρί-
σκουν ἀπόλυτη ἐφαρμογή στό πρόσωπο
τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας
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Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος:
Ἕνα μεγάλο κεφάλαιο στήν Ἐκκλησία μας

Τοῦ Ἀρχιμ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΣΙΜΕΡΗ,
Προϊσταμένου Ἱ.Ν. Ἁγ. Φωτίου τοῦ Μεγάλου
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πού κρατεῖ μέ αἴσθημα εὐθύνης τό πη-
δάλιο τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Θεσσαλονίκης μέ ἐκκλησιαστική
ἐμπειρία ἐτῶν, σύνεση καί σοφία.

Μιά ἀνεκτίμητη προσφορά, τούς καρ-
πούς τῆς ὁποίας, ἀπολαμβάνει τόσο ὁ
Ἱερός Κλῆρος, ὅσο καί ὁ φιλάγιος λαός
τῆς Θεσσαλονίκης.

Ὅπως, μέ τήν σοφία τῶν χρόνων του,
ἐργάστηκε καί στή Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς ὁποίας
διατέλεσε Ἀντιπρόεδρος.

Χαίρει, λοιπόν, ἡ Πόλις τοῦ Ἁγίου Δη-
μητρίου γιά τό σεπτό της Ποιμενάρχη
καί ἡ χαρά αὐτή γίνεται καύχηση ἐν
Κυρίῳ, διότι ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη
εὐτύχησε νά λάβει τή μεγάλη εὐλογία
ἀπό τόν Πανάγιο Θεό, νά ἔχει Ἐπίσκοπό
της ἕναν λαμπρό ἐκκλησιαστικό ἄνδρα
μέ γνήσια ὀρθόδοξη θεολογική ἐμπειρία,
γενναῖο φρόνημα καί περίσσευμα ἀγά-
πης γιά ὅλους μας!

Τά ἔτη του πολλά, θεοτίμητα καί καλ-
λίκαρπα!

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Γ´

Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος
ΑΝΘΙΜΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ

Ἀπολυτίκια
Ἦχος α´. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.

Φωστὴρ Νικομηδείας ἀνεδείχθης πολύφωτος, καὶ πάσης Ἐκκλησίας Πάτερ
Ἄνθιμε πρόβολος· ἀθλήσας γὰρ στεῤῥῶς ὑπὲρ Χριστοῦ, πλουσίων ἠξιώθης
δωρεῶν· διὰ τοῦτο σὲ τιμῶμεν ἀσματικῶς, Ἱερομάρτυς κράζοντες· δόξα τῷ
δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ,
πᾶσιν ἰάματα.

Ἕτερον. Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ὡς φοῖνιξ ἐξήνθησας, τῇ Ἐκκλησίᾳ Χριστοῦ, καρποῖς τοῖς τῶν λόγων σου,
τῶν εὐσεβῶν τὰς ψυχάς, ἐκτρέφων ἐν χάριτι· ὅθεν καὶ ἐναθλήσας, πάτερ
Ἄνθιμε χαίρων, ὤφθης Ἱερομάρτυς, εὐκλεὴς τοῦ Σωτῆρος· ᾧ πρέσβευε δε-
όμεθα, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
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Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Πρωτ. 4634Ἀριθμ. Ἀθῄνησι τῇ 9ῃ Ὀκτωβρίου 2020
Διεκπ. 1930

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

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

Θέμα: «Διεξαγωγή τοῦ Θ´ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»

Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ἐν τῇ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς 3ης μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ἀπεφάσισεν
ὅπως τελεσθῇ διαδικτυακῶς, κατά τήν Παρασκευήν 16ην καί τό Σάββατον 17ην
Ὀκτωβρίου 2020, τό Θ΄ Διεθνές Ἐπιστημονικόν Συνέδριον μέ θέμα «Τά οἰκονο-
μικά τοῦ Ἀγῶνος - Ἡ ἐπίτευξη καί ἡ ἀναγνώριση τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας»,
ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς διεξαγωγῆς «10 Διεθνῶν Ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων γιά τά
200 χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως», μερίμνῃ τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπι-
τροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος.

Κατά τήν ἔναρξιν τοῦ Συνεδρίου, τήν Παρασκευήν 16ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. καί
περί ὥραν 17:00, θά ἀναγνωσθῇ τό Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου ἐν τῇ Αἰθούσῃ Ἐκδηλώσεων τοῦ Συ-
νοδικοῦ Μεγάρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπου θά πα-
ρευρίσκωνται καί ὅσοι ἐκ τῶν Εἰσηγητῶν ἐπιθυμοῦν νά παρουσιάσουν τάς
Εἰσηγήσεις των, τηρουμένων τῶν ἀπαιτουμένων ὑγιεινομικῶν συστάσεων.

Εἰς τό Θ΄ Διεθνές Ἐπιστημονικόν Συνέδριον θά ἔχωμεν τήν τιμήν νά παρακο-
λουθήσωμεν Εἰσηγήσεις τριάκοντα δύο (32) διακεκριμένων Ἀκαδημαϊκῶν καί
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Πανεπιστημιακῶν Διδασκάλων, φιλιστόρωνἘρευνητῶν, καθώς καί Ἐκπροσώπων
τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἁγιωνύμου Ἀθωνικῆς Πολιτείας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος προσκαλεῖ ἅπαντας τούς ἐνδιαφερομένους εἰς τό ἐν λόγῳ
Συνέδριον, παρέχουσα τήν δυνατότητα τῆς διαδικτυακῆς παρακολουθήσεως εἰς
τάς διευθύνσεις: www.ekklisia1821.gr, www.ecclesiatv.gr, εἰς τά μέσα κοινωνικῆς
δικτυώσεως τῆς Eἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἤτοι: Facebook (www.facebook.com/ekklisia1821),
Twitter (twitter.com/ekklisia1821), καθώς ἐπίσης καί εἰς τούς λογαριασμούς τοῦ
«ecclesiaTVgr»: YouTube (www.youtube.com/c/ecclesiaTVgr) καί Facebook
(www.facebook.com/ecclesiatelevision), δι’ ὧν θά ὑποβάλλωνται καί πιθαναί
ἐρωτήσεις καί παρατηρήσεις κατά τήν διάρκειαν αὐτοῦ. Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμε-
νοι ὅπως τά ἀπορρέοντα ἐκ τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους κατά τήν περίο-
δον τῆς Ἐθνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 διδάγματα διέπουν τάς ἐπιλογάς ἅμα
δέ καί τάς ἐν τῷ μέλλοντι ἐνεργείας ἡμῶν, παρακαλοῦμεν διά τήν ἀνακοίνωσιν
τῆς διεξαγωγῆς τοῦ ὡς ἄνω Συνεδρίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς
11ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἐπί τῇ προβολῇ τῆς σπουδαιότητος αὐτοῦ διά τό πλήρωμα
τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Κοινοποίησις:

Εἰδικήν Συνοδικήν Ἐπιτροπήν
Πολιτιστικῆς Ταυτότητος
Παρ’ ἡμῖν
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Πρωτ. 4872Ἀριθμ. Ἀθῄνησι τῇ 23ῃ Ὀκτωβρίου 2020
Διεκπ. 2055

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3028

Πρός
τούς Σεβασμιώτατους Μητροπολίτες
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Θέμα: «Περί τῶν ἑορταστικῶν Ἐκδηλώσεων γιά τήν συμπλήρωση
τῶν διακοσίων (200) ἐτῶν ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821»

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Ἡ συμπλήρωση τῶν διακοσίων (200) ἐτῶν ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821
ἀποτελεῖ γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σημεῖο ἱστορικῆς ἀναφορᾶς. Συνιστᾶ,
πρό πάντων, εὐκαιρία ἀναστοχασμοῦ τοῦ πνεύματος, τῶν ἀξιῶν καί τῶν γε-
γονότων διά τῶν ὁποίων σφυρηλατήθηκε ἡ Ἐθνική μας ταυτότητα καί προβλήθηκε
ἡ Πατρίδα μας στό παγκόσμιο στερέωμα. Τό φρόνημα τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ ᾽21
ἐμφορεῖται ἀπό «τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν Ἁγία», σκοπεῖ στῆς «Πατρίδος τήν ἐλευ-
θερία» καί διακονεῖ, ὡς ἐκ τούτων, τήν οὐσιαστική πρόοδο στήν σύγχρονη ἐποχή.
Ἡ πολυσήμαντη αὐτή Ἐπέτειος ἑορτάζεται μέ διακόσιες ἑξήντα μία (261) Ἐκδη-
λώσεις, τίς ὁποῖες διενεργεῖ ἡ Ἐκκλησία μας στίς κατά τόπους Ἱερές Μητροπόλεις
της, διά τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος. Τό μετά
χεῖρας Πρόγραμμα, τό ὁποῖο εἶναι διαθέσιμο καί ἠλεκτρονικά στήν ἱστοσελίδα
www.ekklisia1821.gr, συγκεντρώνει τό σύνολο τῶν ἕως τώρα προγραμματισμένων
δράσεων, ἐνῷ θά συμπεριληφθοῦν καί πιθανές νέες συνεργασίες τῶν Ἐκκλησια-
στικῶν Ἐπαρχιῶν μας μέ ἄλλους φορεῖς, εὐελπιστώντας νά ἀποτελέσει ἕναν χρή-
σιμο πνευματικό πλοηγό γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο πού ἐπιθυμεῖ νά συμμετάσχει
σέ αὐτήν τήν τόσο σημαντική γιά τήν Ἐκκλησία καί τό Γένος μας Ἐπέτειο.
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Διακόσια χρόνια μετά τήν ἀπαρχή τοῦ νεώτερου βίου τοῦ μακραίωνου Γένους
τῶν Ἑλλήνων, ἡ ἱστορική μας μνήμη ἀναδεικνύεται ἀμάχητο τεκμήριο τῆς δια-
χρονικότητας καί ἑπομένως τῆς αὐθεντικότητας τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως.
Ποτέ δέν πρέπει νά λησμονήσουμε πώς τό σκλαβωμένο Γένος ἐπιβίωσε, ἀναστή-
θηκε, ἐπαναστάτησε, συγκροτήθηκε σέ κράτος καί πορεύεται ὑπό τήν φωτοφόρο
Σκέπη τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου
Μαρίας. Τό πνεῦμα τῶν Ἀγωνιστῶν τονώθηκε ἀπό τόν Ἅγιο Ἱεραπόστολο Κοσμᾶ
καί ἀπό τόν Ρήγα, ἐνδυναμώθηκε ἀπό τούς Νεομάρτυρες κληρικούς καί λαϊκούς
ἀδελφούς μας καί ἀποκρυσταλλώθηκε στήν ἐπίκληση τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ στήν
προμετωπίδα τῶν Συνταγμάτων τῆς ἱστορίας μας, ἀπό τό 1822 ἕως καί σήμερα.

Ἄς ἀποδώσουμε ὅλοι μαζί, Κλῆρος καί Λαός, τήν προσήκουσα τιμή στό
ἔνδοξο παρελθόν μας, ὥστε νά ὑπερβοῦμε μέ τήν εἰς Χριστόν βεβαιότητα κάθε
δεινό πού σκιάζει τούς καιρούς μας.

Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμε μετ᾽ ἀγάπης.

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
† Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου Ἰάκωβος

† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

† Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας

† Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων
† Ὁ Ἄρτης Καλλίνικος

† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας
† Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος
† Ὁ Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος Γαβριήλ

† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης Ἀντώνιος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Κοινοποίηση:
Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή
Πολιτιστικῆς Ταυτότητος
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ΑΤΑ ΚΟΙΝΗ ὁμολογία ἀναγνωρίστηκε
ὡς μία ἀπό τίς σημαντικότερες

πνευματικές μορφές τῆς σημερινῆς Σερ-
βικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Ὑπῆρξε πνευματικό ἀνάστημα τοῦ
ὁσίου καί ὁμολογητοῦ π. Ἰουστίνου Πό-
ποβιτς.

Μαυροβούνιος στήν καταγωγή, ὁ
κατά κόσμον Ρίστο Ράντοβιτς γεννήθηκε
στή Μόρατσα στίς 7 Ἰανουαρίου 1938.
Ἀποφοίτησε ἀπό τήν Ἱερατική Σχολή
τοῦ Ἁγίου Σάββα καί συνέχισε τίς σπου-
δές του στή Θεολογική Σχολή τοῦ Βελι-
γραδίου, ἀπό τήν ὁποία λαμβάνει τό

πτυχίο του τό 1962. Ἐκτός ἀπό τή Θεο-
λογική ἐπιστήμη σπούδασε καί κλασική
Φιλολογία.

Μέ τήν ὁλοκλήρωση τῶν δύο Πανεπι-
στημιακῶν Σχολῶν πραγματοποίησε με-
ταπτυχιακές σπουδές στή Βέρνη καί τή
Ρώμη. Ἡ εἴσοδός του στόν ἱερό κλῆρο
γίνεται μέ τόν ἐρχομό του στήν Ἑλλάδα
ὅπου κήρεται μοναχός στόν ναό τοῦ
Ἁγίου Γερασίμου στήν Κεφαλλονιά καί
χειροτονεῖται στό Ἀργοστόλι, τό ἔτος
1968.

Ἡ παραμονή του στήν Ἑλλάδα ἀνα-

Ποιός ἦταν ὁ Μακαριστός
Μητροπολίτης Μαυροβουνίου Ἀμφιλόχιος Ράντοβιτς;

Τοῦ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΛΟΗ,
Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Singidunum - Βελιγραδίου

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ

συνέχεια στήν σελ. 21

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



Κλῆρος καί λαός ψάλλουν τά Ἐγκώμια

τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου ἐνώπιον τῆς ἱερᾶς λάρνακος αὐτοῦ.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος

κατά τήν ἀπόλυση τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.



Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Δημητρίου-Πολιούχου Θεσσαλονίκης.

«Σοφία· Ὀρθοί!»



Ἡ ἱερά Εἰκών, τόν Κεράμυον πού ἐμπεριέχει χῶμα καί αἷμα
ἀπό τόν τόπο τοῦ μαρτυρίου καί τεμάχιο ἐκ τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου

τοῦ Ἁγίου Δημητρίου μετά τό πέρας τῆς Λιτῆς τοῦ ἑόρτιου Ἑσπερινοῦ.

Ὁ χοροστατῶν Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου
κ. Θεόκλητος κηρύττει ἐνώπιον τοῦ Παναγιωτάτου, τῶν Σεβασμιωτάτων

καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Θεσσαλονίκης.



Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Oἱ Σεβ. Μητροπολίτες Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, Ἱερισσοῦ, Ἁγίου
Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος, Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, Τρίκκης καί Σταγῶν

κ. Χρυσόστομος, Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στέφανος καί τμῆμα συλλει-
τουργῶν πρεσβυτέρων κύκλῳ τῆς Ἁγίας Τραπέζης κατά τήν 26η Ὀκτωβρίου 2020.



Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης εὐχαριστεῖ
ἐκ μέρους καί τῶν ὑπολοίπων Ἀρχιερέων τόν Παναγιώτατο κ. Ἄνθιμο

γιά τήν πνευματική αὐτή λατρευτική ἐμπειρία καί φιλοξενία.

Ἀπό τήν ὑποδοχή τῆς Ἐξοχωτάτης Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας
κ. Αἰκατερίνης Σακελλαροπούλου στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Δημητρίου-Πολιούχου Θεσσαλονίκης.



Ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος ὑποδέχεται τήν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.

Δοξολογία γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης προεξάρχοντος
τοῦ Παναγιωτάτου κ. Ἀνθίμου παρουσίᾳ τῆς Ἐξοχωτάτης Προέδρου

τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Αἰκατερίνης Σακελλαροπούλου.



Ἡ ἔξοδος τῆς λάρνακος τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στόν αὔλειο χῶρο

τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας.

Εἰδική δέηση πρός τόν ἅγιο Θεό στόν αὔλειο χῶρο

τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Δημητρίου-Πολιούχου Θεσσαλονίκης.



Στιγμιότυπο ἀπό τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τοῦ Πολιούχου

τῆς Θεσσαλονίκης ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου.

Ἡ εὐλογία τῶν ἄρτων κατά τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό

τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.
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δεικνύεται ἰδιαίτερα καρποφόρος, ἀφοῦ
γιά πέντε συναπτά ἔτη μετά τήν χειροτο-
νία του διακονεῖ ὡς ἱεροκήρυκας στήν
Ἱερά Μητρόπολη Ἀττικῆς καί διακρίνε-
ται γιά τό ποιμαντικό του ἔργο κυρίως
στά Σπάτα καί τό Κορωπί. Τά ἱερατικά
του καθήκοντα ἀντί νά σταθοῦν ἐμπόδιο,
τόν ἐμπνέουν ὥστε νά ἀριστεύσει καί
στίς διδακτορικές του σπουδές. Στίς 15
Ἰουνίου 1973 ἀνακηρύσσεται Διδάκτωρ
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Τό
θέμα τῆς διατριβῆς του ἦταν «Τό μυστή-
ριον τῆς Ἁγίας Τριάδος κατά τόν ἅγιον
Γρηγόριον Παλαμᾶν».

Τήν πνευματική του συγκρότηση τήν
ἐνισχύει μέ τήν παραμονή του στό Ἅγιον
Ὄρος γιά ἕνα ἔτος. Ἐκεῖ λαμβάνει τήν
πρόσκληση νά διδάξει στό ὀρθόδοξο Θε-
ολογικό ἰνστιτοῦτο τοῦ Ἁγίου Σεργίου,
στό Παρίσι γιά δύο ἔτη, ἀπό τό 1974 ἕως
τό 1976. Κατά τήν ἐκεῖ διατριβή του
προσθέτει στίς γνώσεις του καί τήν Γαλ-
λική γλῶσσα, ἡ ὁποία προστίθεται στίς
πέντε ξένες γλῶσσες τῶν ὁποίων ἦταν
ἤδη κάτοχος.

Ἐπιστρέφει στό Βελιγράδι ὡς ἐκλεγ-
μένος Ἀναπληρωτής Καθηγητής τῆς Θε-
ολογικῆς Σχολῆς στήν ἕδρα τῆς Κατη-
χητικῆς καί ἀναλαμβάνει καί τήν διδα-
σκαλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γιά πολλά
ἔτη. Καρπός αὐτῆς τῆς διδακτικῆς του
ἐμπειρίας ἦταν καί τό ἔργο του «Ἑρμη-
νεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης διά μέσου τῶν
αἰώνων». Στή θεολογική Σχολή Βελιγρα-
δίου διετέλεσε γιά πολλά ἔτη Κοσμήτο-
ρας. Γιά περισσότερα ἀπό δέκα ἔτη
ὑπηρέτησε τήν ἐπιστήμη τῆς Θεολογίας
καί ὡς καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς

τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Ὄστρογκ τοῦ
Πανεπιστημίου τοῦ Σαράγιεβο.

Ἡ εἴσοδός του στήν Ἱεραρχία τῆς Σερ-
βικῆς Ἐκκλησίας γίνεται τό ἔτος 1985
ὅταν ἐκλέγεται ἐπίσκοπος Μπανάτου μέ
ἕδρα τό Βρσάτς. Τό 1991 ἀναλαμβάνει
τήν Μητρόπολη Μαυροβουνίου. Ἐκεῖ
ἀνακαίνισε καί ἀνοικοδόμησε πολλές
ἐκκλησίες καί μονές. Ἐνέπνευσε πλῆθος
νέων ἀνθρώπων νά εἰσέλθουν στήν ἱερω-
σύνη καί ἔτσι αὐξήθηκε θεαματικά ὁ
ἀριθμός τῶν κληρικῶν τῆς ἐπαρχίας του.
Ἔχοντας πάντοτε ἀκαδημαϊκή δομή σκέ-
ψης, ἐνδιαφέρθηκε προσωπικά καί γιά
τήν ἐκδοτική δραστηριότητα τῆς μητρο-
πόλεώς του. Ἀπό τό πρῶτο ἔτος, μέ προ-
σωπική του φροντίδα, ἐκδίδονται
δεκάδες βιβλία καί ἐκ κλησιαστικό περιο-
δικό μέ τήν ὀνομασία «Svetigora». Ση-
μαντικό βῆμα ὑπῆρξε καί ἡ ἵδρυση
ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ, τό ἔτος 1998, μέ
τήν ἴδια ὀνομασία. Σταθμός στήν ἱστορία
τῆς ἐπαρχίας του ὑπῆρξε τό ἔτος 1993
ὅταν γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τοῦ
Μαυροβουνίου ἐπισκέπτονται τή Μη-
τρόπολη ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί
ὁ Πατριάρχης Ρωσίας. Ἡ ἐμπιστοσύνη
τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας στό πρόσωπό
του φάνηκε ὅταν ἀπό τό καλοκαίρι τοῦ
2007 ἕως καί τόν Ἰανουάριο τοῦ 2010 ὁ
Σεβασμιώτατος Ἀμφιλόχιος Ράντοβιτς
ὁρίζεται ὡς τοποτηρητής τοῦ χηρεύοντος
Πατριαρχικοῦ Θρόνου τῆς Σερβίας, μετά
τήν ἐκδημία τοῦ Πατριάρχη Παύλου.

Ὁ μακαριστός πλέον Μαυροβουνίου
καί Παραθαλασσίας Ἀμφιλόχιος ἀφήνει
πίσω του ἕνα ὀγκῶδες συγγραφικό ἔργο.
Περισσότερες ἀπό τριάντα (30) μονο-
γραφίες ἡ ἐπανέκδοση τῶν ὁποίων εἶχε

Ποιός ἦταν ὁ Μακαριστός
Μητροπολίτης Μαυροβουνίου Ἀμφιλόχιος Ράντοβιτς;

συνέχεια ἀπό τήν σελ. 12
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ἀρχίσει πρίν ἀπό τήν ἐκδημία του. Ἱκανό
ἀριθμό μεταφράσεων Πατερικῶν Ἔργων
στή Σερβική. Ἐνδεικτικά ἀναφέρονται οἱ
κατηχήσεις τοῦ Κυρίλλου Ἱεροσολύμων,
τό Γεροντικό – Ἀποφθέγματα τῶν Πατέ-
ρων τῆς Ἐρήμου, Ὁμιλίες τοῦ ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἔργα τοῦ Ἱεροῦ
Χρυσοστόμου καί τά Δευτεροκανονικά
βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Ἐκπροσώπησε τή Σερβική Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία σέ πάρα πολλά διεθνῆ Συνέ-
δρια. Δέν θά ἦταν ὑπερβολή νά τόν χαρα-
κτηρίσουμε ὡς ἀνά τή χριστιανική
οἰκουμένη ἕναν ἀπό τούς περισσότερο
ἀναγνωρισμένους Θεολόγους. Στόν χα-
ρακτῆρα του ὑπῆρξε πάντοτε συνετός,
πρόσγειος, προσηνής, εἰρηνικός καί ἀγα-

πητός. Ἀνέπτυξε σημαντικούς πνευματι-
κούς δεσμούς καί φιλίες μέ Ἕλληνες
κληρικούς, ἰδιαίτερα μέ τό Ἅγιον Ὄρος
καί ἄλλες Ἱερές Μονές στήν Ἑλλάδα, τήν
ὁποία ἀγαποῦσε ὡς δεύτερη πατρίδα του.

Ἀναπαύθηκε ἐν Κυρίῳ τήν 30ή Ὀκτω -
βρίου 2020.

Οἱ εὐχές του ἄς σκεπάζουν τήν Σερ-
βική Ἐκκλησία καί ὅλους τούς Ὀρθοδό-
ξους Χριστιανούς.

Πηγή: Pemptousia.gr

Ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου δρ. Γεώργιος – Νε-
κτάριος Λόης εἶναι Καθηγητής Πανεπιστη-
μίου Singidunum – Βελιγραδίου, Καθηγητής
(ΣΕΠ) Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου
καί Συντονιστής τῆς ἑνότητας ΟΡΘ51: Ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί Θεολογία ἀπό τόν
19ο στόν 21ο αἰῶνα».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ
«ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»

Τό πρωτότυπο ἱερό εἰκόνισμα τῆς Παναγίας τῆς Παραμυθίας εὑρί-
σκεται στήν Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀνε-
βαίνοντας τήν σκάλα πού βρίσκεται στά ἀριστερά τῆς κεντρικῆς πύλης
τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς ὑπάρχει παρεκκλήσιο ἀφιερωμένο στήν Πα-
ναγία τήν Παραμυθία. Μέσα σ᾽ αὐτό μεταφέρθηκε ἡ θαυματουργική
εἰκόνα τῆς Παναγίας, τοιχογραφία τοῦ 14ου αἰ. πού βρισκόταν ἄλλοτε
στή δεξιά ἄκρη τοῦ ἐξωνάρθηκα.

Παλαιά, ὑπῆρχε ἡ συνήθεια, βγαίνοντας οἱ πατέρες ἀπό τό Καθολικό,
μετά τό τέλος τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου, νά ἀσπάζονται τήν εἰκόνα
τῆς Παναγίας πού ὑπῆρχε στόν ἐξωνάρθηκα. Ἐκεῖ ὁ Ἡγούμενος ἔδινε
τά κλειδιά τῆς κλεισμένης γιά τίς βραδινές ὧρες πύλης τῆς Μονῆς στόν
θυρωρό γιά νά ἀνοίξει.

Κάποια χρονιά, ἀρχές τοῦ 14ου αἰ., στίς 21 Ἰανουαρίου, τελείωσε ὁ
Ὄρθρος. Οἱ πατέρες ἀποσύρθηκαν στά κελιά τους γιά νά ἀναπαυθοῦν,
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μέχρι νά ἀρχίσουν τά καθημερινά τους διακονήματα. Τότε θά ἀνοιγόταν
καί ἡ πύλη τῆς Μονῆς. Δέν γνώριζαν ὅτι ἔξω ἀπό αὐτήν παραμόνευαν
πειρατές, πού τήν εἶχαν περικυκλώσει, ἕτοιμοι νά εἰσβάλλουν γιά νά
καταστρέψουν τά πάντα.

Στό ναό βρισκόταν μόνος ὁ Ἡγούμενος, ἀφοσιωμένος στήν προ-
σευχή του. Πετάχτηκε ξαφνικά ἀκούγοντας μιά φωνή, πού δέν ἔμοιαζε
μέ φωνή ἀνθρώπου. Ἔντρομος κοίταξε γύρω του. Δέν εἶδε κανέναν.
Ἐξάλλου κανένας δέν ἦταν μέσα στό ναό. Καί ὅμως κάποιος μίλησε.
Συγκέντρωσε τήν προσοχή του καί γεμᾶτος φόβο κατάλαβε ὅτι ἡ φωνή
προερχόταν ἀπό τήν εἰκόνα τῆς Θεομήτορος. Μέ εὐλάβεια τέντωσε τό
αὐτί του γιά νά ἀκούσει. Ἄκουσε τότε τήν φωνή τῆς Παναγίας νά λέει:
«Μήν ἀνοίξετε σήμερα τήν πύλη τῆς Μονῆς, ἀλλά ἀφοῦ ἀνεβεῖτε στά
τείχη, νά διώξετε τούς πειρατές». Κατάπληκτος ὁ Ἡγούμενος προσή-
λωσε τά μάτια του στήν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου. Ἀντίκρυσε τότε ἕνα
ἐκπληκτικό θαῦμα. Ἡ μορφή τῆς Παναγίας ἦταν ζωντανή. Τό βρέφος
Ἰησοῦς πού κρατοῦσε στά χέρια της πῆρε καί αὐτό ζωή. Κίνησε τό δεξί
του χέρι καί ἔκλεισε τό στόμα τῆς ἁγίας Μητέρας του, στρέφοντας πρός
αὐτήν τό φωτεινό πρόσωπό του.

Μιά γλυκιά παιδική φωνή ἀκούστηκε νά λέει: «Μή, Μητέρα μου,
μήν τούς τό λές. Ἄφησέ τους νά τιμωρηθοῦν, ὅπως τούς ἀξίζει, γιατί
ἀμελοῦν τά μοναχικά τους καθήκοντα». Τότε ἡ Κυρία Θεοτόκος μέ με-
γάλη μητρική παρρησία πρός τόν μονογενῆ Υἱό της, σήκωσε ἐλαφρά τό
χέρι, συγκράτησε τό χεράκι του, ἔκλινε λίγο πρός τά δεξιά τό θεῖο της
πρόσωπο καί ἐπανέλαβε πιό ἔντονα: «Μήν ἀνοίξετε σήμερα τήν πύλη
τῆς Μονῆς, ἀλλά ἀφοῦ ἀνεβεῖτε στά τείχη, νά διώξετε τούς πειρατές.
Καί κοιτάξτε νά μετανοήσετε, γιατί ὁ Υἱός μου εἶναι ὀργισμένος μαζύ
σας». Ἐπανέλαβε δέ καί γιά τρίτη φορά τήν προειδοποίηση: «Σήμερα,
μήν ἀνοίξετε τήν πύλη τῆς Μονῆς...». Μετά τό διάλογο ἡ Κυρία Θεο-
τόκος καί τό Πανάγιο Βρέφος της ἀποκαταστάθηκαν πάλι σάν εἰκόνα.

Ὁ Ἡγούμενος γεμᾶτος θαυμασμό συγκάλεσε ὅλους τούς Πατέρες,
διηγήθηκε σ᾽ αὐτούς τά ὑπερφυσικά γεγονότα πού συνέβησαν καί τούς
ἐπανέλαβε τά λόγια πού εἶχε ἀκούσει ἀπό τά χείλη τῆς Παναγίας καί
τοῦ Θείου Βρέφους πρός τήν Μητέρα του. Ὅλοι μέ κατάπληξη στρά-
φηκαν πρός τό μέρος τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνας. Καί ἡ κατάπληξή τους
αὐξήθηκε. Ἡ παράσταση τῆς εἰκόνας εἶχε μεταμορφωθεῖ. Ἡ σύνθεση
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μεταβλήθηκε ὁλοκληρωτικά καί δέν ἔμοιαζε καθόλου μέ τήν παλαιά
εἰκόνα. Διατηρήθηκε ἡ μορφή ὅπως φαίνεται σήμερα. Ἡ Παναγία νά
κρατᾶ τό χέρι τοῦ Χριστοῦ κάτω ἀπό τό στόμα της καί νά κλίνει τό κε-
φάλι της δεξιά γιά νά τό ἀποφύγει. Ἡ ἔκφραση τοῦ προσώπου της εἶναι
γεμάτη ἀπέραντη ἐπιείκεια, ἀγάπη, συμπάθεια καί μητρική στοργή. Ὁ
Χριστός παρόλο πού παριστάνεται ὡς βρέφος ἔχει αὐστηρό πρόσωπο
ὡς Κριτής.

Ἡ εἰκόνα αὐτή εἶναι πράγματι ἀχειροποίητος, διότι κατασκευάστηκε
στή μορφή πού εἶναι σήμερα, ὄχι ἀπό ἀνθρώπινο χέρι, ἀλλά ἀπό τήν
Χάρη τοῦ Θεοῦ, μετά τήν θαυματουργική ἐπέμβαση τῆς Παναγίας μας
γιά τήν διάσωση τῆς Μονῆς. Ὀνομάστηκε «Παναγία Παραμυθία», δη-
λαδή Παρηγορήτρια. Καί δικαίως· ἡ θέα τῆς γλυκιᾶς ἔκφρασης τοῦ προ-
σώπου τῆς Παναγίας ξεκουράζει, ἀναπαύει, γαληνεύει καί παρηγορεῖ
τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου.

Τό πιστό ἀντίγραφο τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Παραμυθίας ἐξ
Ἁγίου Ὄρους τό ὁποῖο παρέμεινε στόν Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου
Πολιούχου Θεσσαλονίκης, κατά τήν περίοδο τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώ-
σεων τῆς ἑορτῆς τοῦ Πολιούχου γιά τόν συνεορτασμό, ὅπως εἶναι
ἀρχαῖο ἔθος, μέ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, φιλοτεχνήθηκε στήν Ἱ.Μ.Μ.
Βατοπαιδίου, μέ δαπάνες τῶν ἐνοριτῶν τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω
Τούμπας Θεσσαλονίκης. Κατά δέ μήνα Μάρτιο τοῦ ἔτους 2006 μέ ἐνέρ-
γειες τοῦ τότε προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί νῦν Μητροπολίτου
Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμ-
βουλίου, μετεφέρθη στόν ἐν λόγῳ Ἱερό Ναό, ὅπου κατόπιν ἐπισήμου
ὑποδοχῆς, ἀποθησαυρίσθηκε καί ἔκτοτε φυλάσσεται πρός δόξαν καί
τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἐνίσχυση καί ὠφέλεια τῶν εὐλαβῶν
Χριστιανῶν.

Ἐκ παντοίων κινδύνων τοὺς δούλους σου φύλαττε,
Εὐλογημένη Θεοτόκε,

ἵνα σὲ δοξάζωμεν τὴν ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
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Γιορτάζουμε σήμερα τή γιορτή ἑνός ἀπό τούς προκρίτους Ἀποστόλους
τοῦ Χριστοῦ. Τοῦ πλέκουμε… ἐγκώμιο, γιατί τόν θεωροῦμε πατέρα ὅλων
ὅσοι φέρουν τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Τόν θεωροῦμε πατριάρχη ὅσων γεν-
νήθηκαν ὄχι ἀπό αἵματα, οὔτε ἀπό θέλημα σαρκός, οὔτε ἀπό θέλημα
ἀνδρός, ἀλλά ἀπό τόν Θεό. Δώδεκα γιούς εἶχε ὁ Ἰακώβ, ἀπό τούς ὁποίους
δημιουργήθηκαν οἱ δώδεκα φυλές τοῦ Ἰσραήλ. Δώδεκα μαθητές ἐπέλεξε
καί ὁ Χριστός, γιά νά μαθητεύσουν τό Εὐαγγέλιο σέ ὅλα τά ἔθνη καί νά
κρίνουν τίς δώδεκα φυλές τοῦ Ἰσραήλ.

Ὁ Ἰωάννης ὡς ἕνας ἀπό τούς δώδεκα Ἀποστόλους ἔχει ὅλα τά κοινά
γνωρίσματα τῶν ἁγίων Ἀποστολῶν, ὅπως κοινή ἔχει καί τήν ὑψηλή κλήση
πού τούς ἔκανε ὁ Κύριος νά τούς καλέσει στό ἀποστολικό ἀξίωμα. Ἀλλά
ὑπάρχουν καί γνωρίσματα πού ἀποδίδονται μόνο στούς τρεῖς πρωτοκο-
ρυφαίους Ἀποστόλους, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη. Ὁ Ἰωάννης
δέν εἶναι μόνο κλητός Ἀπόστολος, ἀλλά συναριθμεῖται μέ τούς ἐκλεκτούς,
καί μάλιστα εἶναι ὁ ἐκλεκτός τῶν ἐκλεκτῶν καί ὁ κορυφαῖος τοῦ κορυ-
φαίου χοροῦ τῶν Ἀποστόλων, ὁμόστοιχος μέ τόν Πέτρο καί τόν Ἰάκωβο,
τούς τρεῖς προκρίτους καί πρωτοκορυφαίους Ἀποστόλους. Στό ὄρος
Θαβώρ τόν Ἰωάννη ἐπέλεξε ὁ Χριστός μαζί μέ τόν Πέτρο καί τόν Ἰάκωβο,
γιά νά δοῦν «τό ὑπερφυές θέαμα» τῆς θείας Μεταμορφώσεώς του. Εἶδε
«τήν ὑπεραστράπτουσαν αἴγλην» τοῦ φωτός τῆς θεότητος τοῦ Υἱοῦ καί
ἄκουσε τή φωνή τοῦ Θεοῦ Πατρός «οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός,
ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. ιζ´ 5)!

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης κοινό ἔχει καί τό γνώρισμα τοῦ εὐαγγελιστοῦ μαζί
μέ ἄλλους τρεῖς πού συνέγραψαν ἱερό Εὐαγγέλιο, ἄν καί στή μεγαλοφωνία
καί στό ὕψος τῆς θεολογίας ὑπερτερεῖ κατά πολύ. Ἀλλά ὑπάρχουν καί
γνωρίσματα πού ἀποδίδονται μόνο στόν Ἰωάννη. Μόνον αὐτός ἀπ᾽ ὅλους
τούς Ἀποστόλους καί ἀπ᾽ ὅλους τούς φημισμένους ἄνδρες τῆς Παλαιᾶς
καί Καινῆς Διαθήκης καλεῖται «Παρθένος». Διότι φύλαξε παρθενία σώ-
ματος, ψυχῆς, νοῦ καί αἰσθήσεων. Φύλαξε «τήν ἀκριβῆ παρθενίαν», πού
εἶναι «ἡ πρός πᾶσαν κακίαν ἀσυνδύαστος γνώμη».

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

Λόγος εἰς τόν ἅγιον ἀπόστολον
καί εὐαγγελιστήν καί τῷ Χριστῷ ἐξόχως ἠγαπημένον

Ἰωάννην τόν Θεολόγον



Μόνον αὐτός ἀπ᾽ ὅλους τούς Ἀποστόλους ὀνομάζεται «ἠγαπημένος».
Διότι ζοῦσε ζωή καθαρότητος καί ἁγιασμοῦ καί ἀγαποῦσε τόν ἅγιο Θεό
μέ ὅλη τήν ψυχή καί τήν καρδιά του. Γι᾽ αὐτό καί ἀγαπήθηκε ἀπό τόν Χρι-
στό περισσότερο ἀπ᾽ ὅλους. Εἶναι «ὁ μαθητής ὅν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς», «ὅς
καί ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ ἐπί τό στῆθος αὐτοῦ» (Ἰω. κα´ 20). Μόνον
αὐτός ἀπ᾽ ὅλους τούς Ἀποστόλους ὀνομάζεται «υἱός Παρθένου», καί μά-
λιστα τῆς μητροπαρθένου καί Θεομήτορος, ἀφοῦ ἔγινε γι᾽ αὐτήν κατά
χάριν ὅ,τι ὁ Χριστός τῆς εἶναι κατά φύσιν.

Ἐάν δέ μόνον αὐτός ἀπέκτησε τήν ἴδια μέ τόν Χριστό μητέρα, εἶναι
καί ὁ μόνος ἀδελφός του ἐπάνω ἀπό ὅλους καί συγγενής καί ἀφομοιωμέ-
νος μέ τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ. Υἱός ἀγαπητός τοῦ Θεοῦ Πατρός ὁ Κύριος; Καί
ὁ Ἰωάννης μαθητής ἀγαπητός τοῦ Κυρίου. Στόν κόλπο τοῦ Πατρός ὁ Κύ-
ριος; Στόν κόλπο τοῦ Υἱοῦ ὁ Ἰωάννης. Παρθένος ὁ Κύριος; Καί αὐτός διά
τῆς χάριτος Ἐκείνου παρθένος. Παρθένου υἱός ὁ Κύριος; Τῆς ἰδίας υἱός
κατά χάριν καί αὐτός, ἐφόσον ὁ Κύριος ἐπάνω ἀπό τόν σταυρό στόν
Ἰωάννη ἐμπιστεύθηκε τήν Παναγία μητέρα του λέγοντας «Ἰδού ἡ μήτηρ
σου» (Ἰω. ιθ´ 27). «Ἐβρόντησε ἀπό τόν οὐρανό ὁ Κύριος»; Καί ὁ Ἰωάν-
νης «βροντή» καί «υἱός βροντῆς» ὀνομάζεται (Μάρκ. γ´ 17). Καί μάλιστα
εἶναι βροντή θεολογικότατη, πού ἀντηχεῖ σέ ὅλα τά πέρατα τῆς γῆς καί
θεολογεῖ λέγοντας «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καί ὁ Λόγος ἦν πρός τόν Θεόν,
καί Θεός ἦν ὁ Λόγος» (Ἰω. α´ 1).

Εἶναι τό φῶς τό ἀληθινό ὁ Κύριος πού φωτίζει κάθε ἄνθρωπο πού ἔρχε-
ται στόν κόσμο καί διά τοῦ Ὁποίου δημιουργήθηκαν τά πάντα; Καί ὁ
Ἰωάννης γίνεται κάτοπτρο πού ἀντανακλᾶ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ. Ἐπίσης
ὁ ἅγιος Ἰωάννης εἶναι ὁ μαθητής τῆς ἀγάπης πού μᾶς διδάσκει νά ἀγα-
ποῦμε τόν ἅγιο Θεό ὄχι μόνο «ἐν λόγῳ καί γλώσσῃ», ἀλλά καί «ἐν ἔργῳ
καί ἀληθείᾳ» (Α´ Ἰω. γ´ 18).

Εἴθε νά ἀγαποῦμε κι ἐμεῖς τόν ἅγιο Θεό, ὅπως Τόν ἀγαποῦσε ὁ Ἰωάν-
νης! Νά τιμοῦμε κι ἐμεῖς τόν ἀγαπημένο μαθητή του ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεο -
λόγο, ὅπως τόν τιμοῦσε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς! Γιά νά ἀξιωθοῦμε
κι ἐμεῖς τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν καί νά γίνουμε κληρονόμοι ζώνης
αἰωνίου. Ἀμήν.

ΕΠΕ 11, 4650
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ/νσις: Βογατσικοῦ 7, Τ.Κ.: 546 22, τηλ.: 2310-261.216, τηλεομ.: 2310-230.722,
ἱστοσελίς: www.imth.gr, ἠλ. ταχυδρομεῖον: gr_imth@yahoo.com

Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 12.10.2020

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τήν Κυριακή, 11 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἡμέρα κατά τήν ὁποία τιμᾶται ἡ μνήμη τῶν
367 Θεοφόρων Πατέρων τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐν Νικαίᾳ τό 787μ.Χ. καί
τοῦ ἁγίου Φιλοθέου τοῦ ἀπό Θεσσαλονίκης Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
τοῦ Κοκκίνου, τελέσθηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου
τοῦ Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης ὁ Ὄρθρος καί Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἱερουρ-
γούντων τοῦ Παν. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου καί τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου.

Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Παναγιώτατος τέλεσε τήν εἰς διά-
κονον χειροτονία τοῦ εὐλαβεστάτου Ἐφραίμ Τσέτου. Ὁ νέος διάκονος τῆς τῶν
Θεσσαλονικέων Ἐκκλησίας εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνώτατης Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καί τυγχάνει ἔγγαμος καί πατέρας δύο τέκνων.

Ὁ νέος Διάκονος στήν σύντομη προσλαλιά του, ἀναφέρθηκε στήν ἕως τώρα
πορεία του ἐνῶ ἐξέφρασε παράλληλα θερμές εὐχαριστίες πρός ὅλα τά πρόσωπα
πού τοῦ στάθηκαν πνευματικά καί τόν βοήθησαν στήν κατά Θεόν πρόοδό του.

Ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος, ἀπηύθυνε λόγους πατρικούς καί πνευματικές
νουθεσίες στόν νεοχειροτονηθέντα, ἐνῶ ἀναφέρθηκε στήν ἀξία τοῦ ὑπουργήμα-
τος τῆς Ἱερωσύνης καί τῆς θυσιαστικῆς προσφορᾶς πού θά πρέπει νά ἔχει κατά
τήν διάρκεια τῆς διακονίας του, προτρέποντάς τον νά ἀποτελεῖ πρότυπο κληρικοῦ,
νά ἀγαπάει τόν Χριστό, τήν Ἐκκλησία, καί τήν Πατρίδα μας.

Ὁ π. Ἐφραίμ θά διακονεῖ στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Δημητρίου - Πολιούχου Θεσσαλονί-
κης.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Βλαστὸς ἱερώτατος Θεσσαλονίκης ὀφθείς, ποιμὴν ἐνθεώτατος, τῆς Ἐκκλη-
σίας Χριστοῦ, ἐδείχθης Φιλόθεε· σὺ γὰρ Ὀρθοδοξίας, διαλάμπων τοῖς
ἔργοις, λύεις αἱρετιζόντων, τὴν ἰσχὺν ἐν τῷ λόγῳ, πρεσβεύων ὑπὲρ πάντων
ἡμῶν τῶν εὐφημούντων σε.

Ἀπολυτίκιον ἁγίου Φιλοθέου τοῦ Κοκκίνου.
Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε.
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ΑΤΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ἔτη τῆς διαδόσεως τῆς
χριστιανικῆς πίστεως, καί ἐνῷ ἀκόμη

ἔζων οἱ Ἀπόστολοι, ἐδημιουργήθη ζήτημα
ἐάν ἦτο ἀνάγκη νά τηροῦνται ἀπό τούς
Χριστιανούς αἱ τελετουργικαί διατάξεις
τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου. Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι
συνεζήτησαν τό θέμα μετά πάσης λεπτομε-
ρείας εἰς τήν ἀποστολικήν Σύνοδον, καί
κατέληξαν εἰς τό συμπέρασμα, ὅτι ἡ σωτη-
ρία τοῦ ἀνθρώπου δέν προέρχεται ἀπό τήν
τήρησιν τῶν διατάξεων τοῦ Μωσαϊκοῦ
νόμου, ἀλλά μόνον ἀπό τήν πίστιν εἰς τόν
Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν καί ἀπό τήν
συμμόρφωσιν πρός ὅσα ἡ Ἐκκλησία διδά-
σκει καί νομοθετεῖ. Περί τοῦ ζητήματος
αὐτοῦ γράφει ὁ θεῖος Παῦλος πρός τούς
Χριστιανούς τῆς Γαλατίας, καί λέγει τά
ὅσα ἠκούσαμεν εἰς τό ἀποστολικόν ἀνά-
γνωσμα.

Πρῶτον παράδειγμα πλήρους καί ὑπο-
δειγματικῆς ὑπακοῆς εἰς τάς ἐντολάς καί τό
θέλημα τοῦ Κυρίου εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Παῦλος.
Θερμός ζηλωτής καί ἀκριβής ἐφαρμοστής
αὐτός τῶν διατάξεων τοῦ Μωσαϊκοῦ
νόμου, ὅταν ὁ Κύριος τόν ἐκάλεσε νά πι-
στεύσῃ εἰς Αὐτόν, τά ἀπηρνήθη ὅλα καί τό
μόνον πού τόν ἐνδιέφερεν ἦτο πῶς νά
ἐφαρμόσῃ τελειότερον τό θέλημα τό ἰδικόν
Του. Τί καί ἄν κατεδιώκετο ἀπό τούς συμ-
πατριώτας του, διότι ἐκήρυσσε τόν Χρι-
στόν καί τό Εὐαγγέλιον; Ἐκεῖνο τό ὁποῖον
ἐνδιέφερε τόν Παῦλον ἦτο πῶς νά ἐφαρ-

μόσῃ τά παραγγέλματα τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ. Ὁ ἀγών τοῦ Ἀποστόλου διά τήν τή-
ρησιν τοῦ θείου θελήματος ἐπήγαζεν ἀπό
τήν ἀκλόνητον πίστιν του πρός τόν Ἰησοῦν
Χριστόν, τόν Ὁποῖον δέν ἀνεγνώριζεν ὡς
«ἀνωτέραν δύναμιν» ἤ «ὡς ὑπέρτατον ὄν»,
ἀλλ᾽ ὡς προσωπικόν του Σωτῆρα καί ὡς
Λυτρωτήν ὅλου τοῦ κόσμου. Αὐτή ἡ πίστις
καί ὁ ἀγών τοῦ Ἀποστόλου τοῦ παρεῖχον
τήν δυνατότητα νά ζῇ μίαν ὁλοκληρωμέ-
νην ζωήν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Τό πρόσωπον
καί τό ἔργον τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ θεῖος Ἀπόστολος τό λέγει καθαρά. Ὁ
ἄνθρωπος δέν δικαιώνεται ἀπέναντι τοῦ
Θεοῦ καί δέν σώζεται, παρά μέ τήν πίστιν
εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν, μέ τήν πίστιν εἰς
τό πρόσωπον καί τό ἔργον τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ. Διότι τό πρόσωπον καί τό ἔργον τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀχώριστα. Δέν ἠμπο-
ρεῖ κανείς νά λέγῃ πώς πιστεύει εἰς τό πρό-
σωπον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά ἀπορ-
ρίπτῃ τό ἔργον Του. Καί πάλιν, δέν ἠμπορεῖ
νά λέγῃ πώς πιστεύει εἰς τό ἔργον τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά μή παραδέχεται τόν
Ἰησοῦν Χριστόν. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι
Θεός, διά τοῦτο καί τό ἔργον Του εἶναι θεϊ-
κόν. Καί πάλιν, τό ἔργον τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ εἶναι θεϊκόν, ἐπειδή ὁ Ἰησοῦς
Χριστός εἶναι Θεός. Ἄς προσέξωμεν τά
ὅσα λέγει Ἐκεῖνος ἐπί τοῦ σημείου αὐτοῦ·

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥψΩΣΙΝ

ΓΑΛΑΤΑΣ: Β´, 16-20

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΖΩΗ

«Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ
ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός».
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«ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή».
Καί ἄλλοτε· «τά ἔργα ἅ ἐγώ ποιῶ... ταῦτα
μαρτυρεῖ περί ἐμοῦ». Ἔτσι τίποτε δέν
ὑπάρχει πιό πάνω ἀπό τόν Χριστόν καί τό
ἔργον Του, τό ὁποῖον θά ἠδύνατο νά δι-
καιώσῃ καί νά σώσῃ τόν ἁμαρτωλόν. Ὁ
Κύριος τό εἶπεν, ὅτι ἦλθε διά νά σώσῃ τόν
κόσμον. Μήπως εἶναι δυνατόν νά ὑποθέ-
σωμεν, ὅτι εἶναι ἕνας μέσα εἰς πολλούς
ἄλλους σωτῆρας καί μάλιστα πιό ἰσχυρούς
καί πιό ἐνδόξους ἀπό αὐτόν; Ἀλλ᾽ ὁ Ἀπό-
στολος Πέτρος τό ἐκήρυξεν ὅτι «οὐκ ἔνι ἐν
ἄλλῳ οὐδενί ἡ σωτηρία...». Δέν ὑπάρχει
ἄλλος ὁ ὁποῖος νά δύναται νά μᾶς σώσῃ,
οὔτε ἄγγελος οὔτε ἄνθρωπος.

Διά τοῦτο λοιπόν καί ἡμεῖς πιστεύομεν
εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν ὡς Σωτῆρα καί
Λυτρωτήν. Καί ἔχομεν τήν βεβαιότητα ὅτι
ἡ σταυρική Του θυσία μᾶς ἐχάρισε τήν δι-
καίωσιν καί τήν σωτηρίαν. Αὐτή ἡ συναί-
σθησις, αὐτή ἡ ἐσωτερική μαρτυρία αὐ-
ξάνει τήν πίστιν μας καί καλλιεργεῖ τόν
μετά τοῦ Κυρίου δεσμόν μας, μέ ἀποτέλε-
σμα νά ἐξιδανικεύεται καί νά ὁλοκληρώνε-
ται ἡ ζωή μας.

Ἀπηγορευμένη ἐπιστροφή.

Ἡ ἐγκατάλειψις τοῦ νόμου καί ἡ πίστις
εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν ἦτο τό μεγαλύτε-
ρον γεγονός τῆς ζωῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου. Εἶχε γίνει πλέον νέος, ἀναγεννημένος
ἄνθρωπος. Δέν ἦτο λοιπόν μόνον ἀδύνατος
ἡ ἐπιστροφή του εἰς τόν νόμον, ἀλλ᾽ ἦτο ἐξ
ὁλοκλήρου ἀπηγορευμένη. Διότι, λέγει ὁ
ἴδιος, ἐάν ἐκεῖνα τά ὁποῖα κατήργησα ὡς
ἀνωφελῆ, δηλαδή τάς τυπικάς διατάξεις
τοῦ νόμου, ταῦτα πάλιν τηρῶ ὡς ἀναγκαῖα
καί ἀπαραίτητα διά τήν σωτηρίαν, μέ τήν
ἐπάνοδόν μου αὐτήν εἰς τήν τήρησιν τοῦ
νόμου ἀποδεικνύω παραβάτην τόν ἑαυτόν

μου, διότι βεβαιῶ ἐμπράκτως, ὅτι κακῶς
προτήτερα ἠθέτησα τόν νόμον καί ἡμάρ-
τησα ὅταν ἐπροτίμησα τήν διά τοῦ Χρι-
στοῦ σωτηρίαν. Ἀλλ᾽ ὄχι, δέν ἡμάρτησα,
συνεχίζει, οὔτε εἶμαι παραβάτης. Διότι ἐγώ
διά τοῦ νόμου, τόν ὁποῖον κατέλυσα, ἀπέ-
θανον ὡς πρός τόν νόμον, διά νά ζήσω
πρός δόξαν Θεοῦ. Διά τοῦ βαπτίσματος
ἔχω σταυρωθῆ καί ἀποθάνει μαζί μέ τόν
Χριστόν, καί ἀφοῦ εἶμαι πεθαμένος, δέν
ἔχει πλέον καμμίαν ἰσχύν δι᾽ ἐμέ ὁ νόμος.
Ναί· εἶμαι πεθαμένος, δέν ζῶ πλέον ἐγώ, ὁ
παλαιός δηλαδή ἄνθρωπος, ἀλλά ζῇ μέσα
μου ὁ Χριστός.

Θά ἦτο εὐλογία Θεοῦ νά κατωρθώναμεν
καί ἡμεῖς νά κατεχώμεθα ἀπό τάς ἰδίας
σκέψεις. Ἔχομεν καί ἡμεῖς βαπτισθῆ.
Ἐσταυρώθημεν ἑπομένως μαζί μέ τόν Χρι-
στόν. Καί κάποτε συνειδητοποιήσαμεν πε-
ρισσότερον τήν πίστιν μας πρός τόν
Χριστόν. Ἀπηρνήθημεν τόν παλαιόν ἄν -
θρωπον καί ἐγίναμεν νέοι, ἀναγεννημένοι
ἄνθρωποι. Ἄλλοτε ὁ κόσμος καί ἄλλοτε ὁ
παλαιός ἄνθρωπος μᾶς καλεῖ νά ἐπιστρέ-
ψωμεν εἰς τήν παλαιάν κατάστασίν μας.
Ἀλλ᾽ ἡ ἐπιστροφή εἶναι ἀπηγορευμένη ἀπό
τό ἰδικόν μας συμφέρον, ἀπό τήν ἐπιθυμίαν
τῆς σωτηρίας μας. Διά νά εἶναι ἡ ζωή μας
ὡλοκληρωμένη ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἐπιβάλ-
λεται νά διακόψωμεν οἱονδήποτε δεσμόν
μέ τόν παλαιόν ἄνθρωπον. Ἐπιάσαμεν μέ
τά χέρια μας τό ἀλέτρι διά τό ὄργωμα τοῦ
πνευματικοῦ μας ἀγροῦ· πῶς εἶναι δυνατόν
νά γυρίσωμεν ὀπίσω; «οὐδείς ἐπιβαλών
τήν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ᾽ ἄροτρον καί βλέπων
εἰς τά ὀπίσω εὔθετος ἐστιν εἰς τήν βασι-
λείαν τοῦ Θεοῦ».

Ὁ ἀληθινός Χριστιανός ἔχει πάρει μίαν
σταθεράν θέσιν ἔναντι τοῦ ζητήματος τῆς
σωτηρίας του. Πιστεύει ὅτι τόν σώζει ἡ πί-
στις του εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν, ἡ ἀπόλυ-
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τος πεποίθησις καί ἐμπιστοσύνη του εἰς τό
πρόσωπον τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, Ἐκείνου
πού ἠγάπησε τόν ἄνθρωπον καί παρέδωκε
τόν Ἑαυτόν του διά τήν σωτηρίαν τοῦ
ἀνθρώπου. Ἔτσι ἔλεγεν ὁ ἅγιος Ἀπόστο-
λος καί ἔτσι λέγει κάθε ἀληθινός πιστός·
«ὅ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ
υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀγαπήσαντός με καί
παραδόντος ἑαυτόν ὑπέρ ἐμοῦ». Ὅταν
τεθῇ μία τοιαύτη βάσις εἰς τήν πίστιν τοῦ
Χριστιανοῦ, πίστιν ἡ ὁποία δέν εἶναι θεω-
ρητική καί νεκρά, ἀλλ᾽ ἔμπρακτος καί
ζῶσα, ὅλα τά ἄλλα ἔπειτα, καί ὁ νόμος καί
ὁ κόσμος, εὑρίσκουν τήν θέσιν των ἀπέ-
ναντι τοῦ Χριστοῦ. Τότε ὁ πιστός εἶναι πε-
θαμένος καί διά τόν νόμον καί διά τόν
κόσμον. Εἶναι σταυρωμένος μαζί μέ τόν
Χριστόν. Ἀλλ᾽ ὁ Χριστός εἶπε πώς εἶναι ἡ
ζωή. Ὅποιος λοιπόν εἶναι μέ τήν ζωήν, ἔχει
καί αὐτός ζωήν. Εἶναι ἡ ζωή μέσα του·
«Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δέ οὐκέτι
ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός». Πῶς εἶναι δυ-
νατόν νά ἀφήσωμεν τήν ζωήν καί νά ἐπι-
στρέψωμεν εἰς τόν θάνατον;

Νέα ζωή, νέα φρονήματα.

Ἡ νέα, ὁλοκληρωμένη ἐν Χριστῷ ζωή
καί τά νέα φρονήματα ἐπιβάλλουν ὑποχρε-
ώσεις διά τόν Χριστιανόν, τόν πιστόν ὀπα-
δόν τοῦ Κυρίου. Ἀφοῦ ἀπεθάνομεν εἰς τό
βάπτισμα ὡς πρός τήν ἁμαρτίαν, ἀφοῦ ἐλά-
βομεν παρά τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ νέαν
ζωήν, τήν ζωήν αὐτήν ὀφείλομεν νά ἀφιε-
ρώσωμεν ἐξ ὁλοκλήρου εἰς τόν Χριστόν.
Ἕνεκα τῆς ἁμαρτίας εἴμεθα ἄξιοι τοῦ
αἰωνίου θανάτου. Ἀλλ᾽ ἀπηλλάγημεν ἐξ
αὐτοῦ δυνάμει τῆς θυσίας καί τοῦ αἵματος
τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος καί ἐχάρισεν εἰς
ἡμᾶς τήν ζωήν. Ἀφοῦ λοιπόν ὀφείλομεν τήν
ζωήν μας εἰς τόν Χριστόν, ἔχομεν χρέος νά

ζήσωμεν αὐτήν συμφώνως πρός τάς ἐντο-
λάς Του. Τοῦτο θά τό κατορθώσωμεν, ὅταν
δέν ζῶμεν πλέον κατά τά δικά μας φρονή-
ματα καί θελήματα καί τάς ἐπιθυμίας τῆς
ἁμαρτίας, ἀλλά ζῶμεν καθώς ὁ Χριστός
ἐπιθυμεῖ καί θέλει καί παραγγέλλει.

Εἶναι ἀνάγκη νά ζῇ ἐντός τῆς καρδίας
μας αὐτός ὁ Χριστός καί Αὐτός νά ἐμπνέῃ
τάς σκέψεις καί ἐπιθυμίας καί ἀποφάσεις
μας, τούς λόγους καί τά ἔργα μας καί τήν
ὅλην διαγωγήν μας. Τότε εἴμεθα πραγματι-
κοί Χριστιανοί, γνήσιοι ὀπαδοί τοῦ Χρι-
στοῦ καί ἀποδεικνύομεν διά τῶν ἔργων τήν
ὀφειλομένην ἐμπιστοσύνην καί εὐγνωμο-
σύνην καί ἀγάπην καί λατρείαν πρός τόν
Χριστόν. Ὁ ἀγών μας πρέπει νά κατατείνῃ
συνεχῶς εἰς τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς χριστια-
νικῆς ζωῆς. Δέν ὑπάρχει σημεῖον προόδου
εἰς τό ὁποῖον εἶναι δυνατόν νά σταματήσω-
μεν. Ἠμποροῦμεν συνεχῶς νά προοδεύω-
μεν, διότι τό πρότυπόν μας, ὁ Κύριος,
ἐπιθυμεῖ νά γινώμεθα ἅγιοι· καί ἡ ἁγιότης
εἶναι συνεχής καί ἀδιάπτωτος ἀγών διά τήν
ἀρετήν μέσα εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χρι-
στοῦ, μέχρι θανάτου.

Ἀγαπητέ ἀναγνῶστα,
Ἡ χριστιανική ζωή εἶναι τό ὑπεροχώτε-

ρον ἀγαθόν τοῦ κόσμου. Δικαίωμά μας
εἶναι νά τήν ἀποκτήσωμεν. Ἡ σταυρική
θυσία τοῦ Κυρίου, ἡ Ἀνάστασίς Του καί τό
θεῖον βάπτισμά μας εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας
Τριάδος μᾶς δίδουν τήν δύναμιν νά ζῶμεν
ἐμπράκτως «διά πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ».
Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἐξακολουθεῖ νά μᾶς
προσφέρεται. Ἄς προσπαθήσωμεν καί
πάλιν. Ἄς ἀνανεώσωμεν τήν ἐπιθυμίαν
μιᾶς ὁλοκληρωμένης χριστιανικῆς ζωῆς
μέχρι θανάτου. Καί ὁ Χριστός μᾶς ἀναμέ-
νει διά νά μᾶς στεφανώσῃ. Ἀμήν.

† Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος
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ΤΙΣ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1904 ἔπεφτε νε-
κρός ἀπό τουρκικό βόλι ὁ Ἀνθυπολο-

χαγός τοῦ Πυροβολικοῦ Παῦλος Μελᾶς
στό χωριό Στάτιστα τῆς τότε τουρκοκρα-
τούμενης Μακεδονίας. Πρόκειται γιά τό
σημερινό χωριό Μελᾶς τοῦ Νομοῦ Κα-
στοριᾶς. Ὁ θάνατός του ἀφύπνισε τήν
κυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν καί τόν ἁπαντα-
χοῦ Ἑλληνισμό. Ἔτσι κορυφώθηκε ἡ
ἔνοπλη φάση τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα,
δηλαδή τῆς προσπάθειας τοῦ Ἑλληνισμοῦ
νά ἀντιμετωπίσει τήν διεκδίκηση τοῦ
Βουλγαρικοῦ ἐθνικισμοῦ ἐπί τῆς Μακε-
δονίας. Ἀπό αὐτόν τόν ἀγῶνα καί ἀπό ὅσα
προηγήθηκαν ἀξίζει νά ἐξαγάγουμε σή-
μερα ὁρισμένα ἐπίκαιρα διδάγματα.

Ἡ πατρίδα μας στίς παραμονές αὐτῆς
τῆς πανεθνικῆς προσπάθειας εἶχε περά-
σει μία μείζονα οἰκονομική κρίση μέ
ἀπαρχή τήν πτώχευση τοῦ 1893 ἐπί Χα-
ριλάου Τρικούπη. Τό 1897 ἀκολούθησε
ὁ ἑλληνοτουρκικός πόλεμος, ὁ ὁποῖος
ὑπῆρξε ἀτυχής στό στρατιωτικό πεδίο.
Τό 1898 ἐπιβλήθηκε στήν Ἑλλάδα ὁ Διε-
θνής Οἰκονομικός Ἔλεγχος (ΔΟΕ, γνω-
στός καί ὡς Διεθνής Οἰκονομική
Ἐπιτροπή). Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ξένων
δανειστῶν μας, Ἄγγλοι, Γερμανοί, Γάλ-
λοι, Αὐστριακοί, Ἰταλοί καί Ρῶσοι,
ἔπαιρναν κατευθείαν ἀπό τήν πηγή τά
ἔσοδα τῶν κρατικῶν μονοπωλίων (ἁλάτι,
τσιγαρόχαρτο, παιγνιόχαρτα, σπίρτα
κ.ἄ.), καθώς καί τά ἔσοδα τοῦ Τελωνείου
Πειραιῶς. Παρά τήν οἰκονομική καί ψυ-

χολογική κρίση οἱ Ἕλληνες τῆς ἐποχῆς
ἐκείνης ἀπέφυγαν τήν ἐθνική κατάθλιψη
καί γρήγορα ἀνόρθωσαν τό ἠθικό τους.
Μέσα σέ λίγα χρόνια μπόρεσαν νά ὀργα-
νώσουν μέ ἐπιτυχία τόν διμέτωπο Μακε-
δονικό Ἀγῶνα κατά τῶν Ὀθωμανῶν
Τούρκων, πού ἤλεγχαν τή Μακεδονία,
καί κατά τῶν Βουλγάρων, οἱ ὁποῖοι ἀπει-
λοῦσαν τόν ἑλληνικό πληθυσμό. Οἱ
Βούλγαροι ἐθνικιστές τοῦ ΒΜΡΟ πίεζαν
μέ τή βία τῶν ὅπλων τόν Μακεδονικό
Ἑλληνισμό γιά νά ἐνταχθεῖ στή Βουλγα-
ρική ἐκκλησιαστική Ἐξαρχία καί νά
ἐγκαταλείψει τό Πατριαρχεῖο.

Οἱ παράγοντες τῆς νίκης στόν Μακε-
δονικό Ἀγῶνα συντονίσθηκαν καί συ-
νεργάσθηκαν πολύ καλά. Τό Οἰκουμε-
νικό Πατριαρχεῖο ἐξέλεξε καί ἀπέστειλε
νέους καί μαχητικούς Μητροπολῖτες μέ
πατριωτισμό καί τόλμη. Οἱ διπλωμάτες
μας, ὅπως ὁ Ἴων Δραγούμης καί ὁ Λάμ-
προς Κορομηλᾶς, κατέστρωσαν τό εὐ -
φυές στρατηγικό σχέδιο. Οἱ ἐθελοντές
ἀξιωματικοί ἦλθαν ἀπό τήν ἐλεύθερη
Ἑλλάδα καί μετέδωσαν τήν ἐμπειρία
τους στούς ἤδη ἐξεγερμένους Μακεδό-
νες. Ἄλλοι ἐθελοντές ἔσπευσαν μέ χαρά,
κυρίως Κρητικοί καί Μανιάτες. Τά σω-
ματεῖα, τά Μακεδονικά Κομιτάτα καί οἱ
Φιλεκπαιδευτικές Ἑταιρεῖες ἀπό τήν
Ἀθήνα, τή Λάρισα, τήν Κωνσταντινού-
πολη, ἔστελναν βιβλία ἱστορικοῦ καί
θρησκευτικοῦ περιεχομένου. Δάσκαλοι
καί δασκάλες, παρά τό νεαρό τῆς ἡλικίας

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ
ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Τοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ,
Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος
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τους, ἔφευγαν ἀπό τήν ἡσυχία τῆς Ἀθή-
νας καί πήγαιναν νά διδάξουν στά ἑλλη-
νόπουλα τῆς Μακεδονίας Χριστό καί
Ἑλλάδα. Πολλοί καί πολλές βρῆκαν φρι-
κτό θάνατο. Οἱ ἁπλοί παπᾶδες τῆς Μα-
κεδονίας ἀντιστάθηκαν κατά τῶν Βουλ-
γάρων Ἐξαρχικῶν καί δεκάδες ἀπό αὐ -
τούς θυσιάσθηκαν.

Οἱ ἐντόπιοι Μακεδόνες ἀγωνίσθηκαν
μέ κάθε τρόπο καί ὄχι μόνον οἱ ἑλληνό-
φωνοι, ἀλλά καί οἱ σλαβόφωνοι-δίγλωσ-
σοι καί οἱ βλαχόφωνοι. Τό 1903 οἱ
κάτοικοι τοῦ Μοναστηρίου –σήμερα
Μπίτολα τῶν Σκοπίων– ἀπέστειλαν στόν
Γάλλο Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Ντελκασέ
ψήφισμα μέ τό ὁποῖο δήλωναν ὅτι «ὁμι-
λοῦμεν σλαβιστί, βλαχιστί, ἀλβανιστί, ἀλλ’
οὐχ ἧττον εἴμεθα Ἕλληνες». Ἡ ἑλληνική
συνείδηση τῶν σλαβοφώνων ἄς γίνει μά-
θημα γιά ὅσους σήμερα ἐπιχειροῦν νά
δημιουργήσουν τεχνητές μειονότητες μέ
βάση τό ἑλληνοσλαβικό ἰδίωμα ὀλιγα-
ρίθμων Ἑλλήνων Μακεδόνων.

Ἡ σύγκρουση τοῦ 1903-1908 διε-
ξήχθη μεταξύ Ἑλλήνων καί Βουλγάρων
μέ διαιτητές καί ἐνίοτε παρεμβαίνοντες
τούς Τούρκους. Σέ καμμία Ὀθωμανική
ἀπογραφή δέν ἀναφέρεται «μακεδονικό
ἔθνος». Στίς ἀναφορές τῶν Προξένων
ἀπό τή Θεσσαλονίκη πρός τίς κυβερνή-
σεις τους γιά τήν ἐξέγερση τοῦ Ἴλιντεν
τοῦ 1903 πάλι δέν ὑπάρχει ἡ παραμικρή

ἀναφορά σέ «μακεδονικό ἔθνος». Ἡ
δῆθεν μακεδονική γλῶσσα καί ἡ τεχνητή
μακεδονική ἐθνότητα καί ταυτότητα
εἶναι κατασκευάσματα τοῦ Τίτο. Ἀπό τό
1944 καί μετά στήν κομμουνιστική Γι-
ουγκοσλαβία ἕνα ὁλοκληρωτικό καθε-
στώς χρησιμοποίησε τήν καταπίεση, τίς
φυλακίσεις καί τή διαστρέβλωση τῆς
Ἱστορίας γιά νά ἐπιβάλει στόν πολυε-
θνικό πληθυσμό τῆς περιοχῆς Σκοπίων
τήν ἰδεολογία τοῦ Μακεδονισμοῦ. Δυ-
στυχῶς ἡ ἐπιζήμια γιά τόν Ἑλληνισμό
Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἀναγνωρίζει τά
κατασκευάσματα τοῦ δικτάτορα Τίτο.

Ἄς προστατεύσουμε τήν Ἱστορία μας.
Ἄς μήν ἐπιτρέπουμε στή Βουλγαρία καί
στά Σκόπια νά διεκδικοῦν τήν καταγωγή
τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, τῶν
Ἑλλήνων Θεσσαλονικέων ἱεραποστό-
λων τοῦ 9ου μ.Χ. αἰῶνος. Ἄς ἀναδεί-
ξουμε διεθνῶς τίς ἱστορικές μαρτυρίες,
οἱ ὁποῖες τεκμηριώνουν τή διαχρονική
ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας. Καί ἄς
διδάξουμε στά παιδιά μας τή θυσία τοῦ
Παύλου Μελᾶ, τοῦ Καπετάν Ἄγρα καί
τῶν πολλῶν γνωστῶν καί ἀγνώστων
Μακεδονομάχων. Τά «Μυστικά τοῦ Βάλ-
του» τῆς Πηνελόπης Δέλτα δέν πρέπει νά
λείπουν ἀπό καμμία παιδική καί σχολική
βιβλιοθήκη.

Κ.Χ. 13.10.2020
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μέ κατεύθυνση τόν σολέα τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ.



Ἡ ὑποδοχή τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Παραμυθίας ἐκ τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Μαρίνης
Ἄνω Τούμπας στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Δημητρίου-Πολιούχου, μέ τήν ὁποία σηματοδοτεῖται

ἡ ἔναρξη τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Δοξολογία ἐπί τῆ ὑποδοχῇ τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Παραμυθίας
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσοστόμου

στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Δημητρίου-Πολιούχου Θεσσαλονίκης.
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