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† ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

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

Τιμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα,
Συμπορευόμενοι μέ τήν Παναγίαν Παρθένον, τήν ἐρχομένην «ἀποτεκεῖν 

ἀπορρήτως» τόν προαιώνιον Λόγον, καί ἀτενίζοντες τήν ἑτοιμαζομένην νά ὑπο-
δεχθῇ τό Θεῖον Βρέφος Βηθλεέμ, ἰδού ἐφθάσαμεν καί πάλιν τά Χριστούγεννα, 
ἔμπλεοι αἰσθημάτων εὐγνωμοσύνης πρός τόν Θεόν τῆς ἀγάπης. Ἡ πορεία πρός 
τήν μεγάλην ἑορτήν τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου ἦτο 
ἐφέτος διαφορετική ὡς πρός τάς ἐξωτερικάς συνθήκας, λόγῳ τῆς σοβούσης 
πανδημίας. Καί ἡ ἐκκλησιαστική ζωή, ἡ συμμετοχή τῶν πιστῶν εἰς τάς ἱεράς 
ἀκολουθίας, ἡ ποιμαντική μέριμνα καί ἡ καλή μαρτυρία ἐν τῷ κόσμῳ, ὑπέστη-
σαν τάς συνεπείας τῶν ὑγειονομικῶν περιορισμῶν. Πάντα ταῦτα ὅμως δέν ἀφο-
ροῦν εἰς τήν ἐσώτατην σχέσιν τοῦ χριστωνύμου λαοῦ μέ τόν Χριστόν, εἰς τήν 
πίστιν εἰς τήν πρόνοιαν Αὐτοῦ καί τήν ἀφοσίωσιν εἰς τό «ἕν, οὗ ἐστι χρεία»1.

Εἰς τάς ἐκκοσμικευμένας κοινωνίας, τά Χριστούγεννα ἔχουν ἀποχρωμα-
τισθῆ, κατέστησαν ἡ ἑορτή τῆς ἐπιδεικτικῆς καταναλώσεως καί τῆς κοσμικό-
τητος, χωρίς ὑποψίαν ὅτι κατά τήν ἁγίαν ταύτην ἡμέραν τιμῶμεν τό «ἀεί μυ-
στήριον»2 τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως. Ὁ χριστιανοπρεπής ἑορτασμός τῶν 
Χριστουγέννων ἀποτελεῖ σήμερον πρᾶξιν ἀντιστάσεως εἰς τήν ἐκκοσμίκευσιν 
τῆς ζωῆς καί εἰς τήν ἐξασθένησιν ἤ καί νέκρωσιν τῆς αἰσθήσεως διά τό μυστή-
ριον.

Ἐν τῇ σαρκώσει τοῦ Λόγου ἀποκαλύπτεται τό περιεχόμενον, ἡ κατεύθυνσις 
καί ὁ σκοπός τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως. Ὁ παντέλειος Θεός ὑπάρχει ὡς τέλει-
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ος ἄνθρωπος, διά νά δυνηθῶμεν νά ὑπάρξωμεν «μέ τόν τρόπον τοῦ Θεοῦ». «Ὁ 
Θεός γάρ ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν»3. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι, κατά 
τήν βαθυστόχαστον ἔκφρασιν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, «θεός κεκε-
λευσμένος»4, «ζῶον θεούμενον»5. Αὐτή εἶναι ἡ ὑψίστη τιμή πρός τόν ἄνθρω-
πον, ἡ ὁποία ἀποδίδει εἰς τήν ὕπαρξίν του ἀνυπέρβλητον ἀξίαν. Ἐν Χριστῷ, 
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καλοῦνται εἰς τήν σωτηρίαν. Ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, «οὐκ ἔνι 
Ἰουδαῖος, οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί 
θῆλυ· πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ», θεολογεῖ θεοπνεύστως 
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος6. Πρόκειται περί μιᾶς καθοριστικῆς ἀνατροπῆς εἰς τόν 
χῶρον τῆς ἀνθρωπολογίας, εἰς τήν ἱεράρχησιν τῶν ἀξιῶν, εἰς τήν θεώρησιν τοῦ 
ἤθους. Ἔκτοτε, ὅστις θίγει τόν ἄνθρωπον, στρέφεται κατά τοῦ Θεοῦ. «Οὐδέν 
γάρ ὅσον ἄνθρωπος ἱερόν, ᾧ καί φύσεως ἐκοινώνησεν ὁ Θεός»7.

Χριστούγεννα εἶναι ὅλη ἡ θεανθρώπινη ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἐν τῇ ὁποίᾳ ὁ 
Χριστός διηνεκῶς βιοῦται ὡς ὁ Ἦν, ὁ Ὤν καί ὁ Ἐρχόμενος. Ὁ «ἐν ἀγκάλαις τῆς 
Μητρός» εἶναι ὁ «ἐν τοῖς κόλποις τοῦ Πατρός», τό παιδίον Ἰησοῦς εἶναι ὁ σταυ-
ρωθείς, ἀναστάς καί ἐν δόξῃ ἀναληφθείς εἰς τούς οὐρανούς, ὁ δίκαιος κριτής 
καί ὁ Βασιλεύς τῆς δόξης. Αὐτό τό ἀνέκφαντον μυστήριον δοξάζομεν ἐν ψαλ-
μοῖς καί ὕμνοις, αὐτό διακονοῦμεν, διακονηθέντες καί διακονούμενοι συγχρό-
νως ὑπ᾽ αὐτοῦ. Αὐτό διετύπωσε θεοπνεύστως, «ἑπομένη τοῖς Ἁγίοις Πατράσιν», 
ἡ ἐν Χαλκηδόνι Δ́  Οἰκουμενική Σύνοδος. Τό «δόγμα τῆς Χαλκηδόνος», τόν 
ὑπέρ λόγον καί ἔννοιαν τρόπον τῆς προσλήψεως τῆς σαρκός τοῦ κόσμου ὑπό 
τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, «ψάλλει» διά τῆς ἀρχιτεκτονικῆς ἐκφραστικῆς, τῆς ὀργα-
νώσεως τοῦ ἱεροῦ χώρου, τοῦ ἐντυπωσιακοῦ τρούλλου, ὁ ὁποῖος ἀπεικονί-
ζει τήν τά πάντα συνέχουσαν θείαν φιλανθρωπίαν καί συνάπει τά οὐράνια καί 
τά ἐπίγεια, διά τῶν εἰκόνων καί τοῦ διακόσμου, διά τῆς μοναδικῆς θεολογικῆς 
γλώσσης τῆς ἐκπάγλου φωτοχυσίας, ὁ πανίερος ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἐν 
τῇ Πόλει τῶν Πόλεων, τό καύχημα τῆς Ὀρθοδοξίας καί τό κλέϊσμα τῆς οἰκου-
μένης.

Ἐν μέσῳ περιστάσεων καί θλίψεων πολλῶν, ἠχεῖ σήμερον ἡ λιγυρά φω-
νή τοῦ «ἀγγέλου Κυρίου», τοῦ «εὐαγγελιζομένου χαράν μεγάλην... παντί τῷ 
λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός Κύριος»8. Ἑορτάζομεν 
τά Χριστούγεννα, προσευχόμενοι διά τούς ἐν κινδύνοις καί ἀσθενείαις ἀδελ-
φούς ἡμῶν. Θαυμάζομεν τήν αὐτοθυσίαν τῶν ἰατρῶν καί τῶν νοσηλευτῶν καί 
πάντων τῶν συμβαλλόντων εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῆς πανδημίας. Χαίρομεν δι-
απιστοῦντες, ὅτι ὁ ἀσθενῶν προσεγγίζεται ὑπ᾽ αὐτῶν ὡς ἱερόν πρόσωπον καί 
δέν μετατρέπεται εἰς ἀριθμόν, περιστατικόν, ἀντικείμενον, ἀπρόσωπον βιολογι-
κήν μονάδα. Ὡς ἐλέχθη προσφυέστατα, ἡ «λευκή μπλούζα» τῶν ἰατρῶν εἶναι 
«ἕνα ἄσπρο ράσο», ἐκφράζει τήν παραίτησιν ἀπό τό «ἐμόν» χάριν τοῦ ἀδελφοῦ, 
τό «ζητεῖν τά τοῦ ἑτέρου»9, τήν ὁλικήν ἀφιέρωσιν εἰς τόν πάσχοντα. Εἰς αὐτό 
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τό «ἄσπρο ράσο» καί εἰς τό ράσον τοῦ κληρικοῦ, σύμβολον ἀμφότερα θυσίας 
καί διακονικοῦ πνεύματος, ἡ ἔμπνευσις καί ἡ κινητήριος δύναμις εἶναι ἡ ἀγά-
πη, ἡ ὁποία εἶναι πάντοτε δῶρον τῆς θείας χάριτος, ποτέ ἀποκλειστικῶς ἰδικόν 
μας κατόρθωμα.

Ἡ ἐπικίνδυνος πανδημία ἐκλόνισε πολλά αὐτονόητα, ἀπεκάλυψε τά ὅρια 
τοῦ τιτανισμοῦ τοῦ συγχρόνου «ἀνθρωποθεοῦ» καί ἀνέδειξε τήν δύναμιν τῆς 
ἀλληλεγγύης. Ὁμοῦ μέ τήν ἀδιαμφισβήτητον ἀλήθειαν, ὅτι ὁ κόσμος μας ἀπο-
τελεῖ ἑνότητα, ὅτι τά προβλήματά μας εἶναι κοινά, καί ἡ λύσις των ἀπαιτεῖ σύ-
μπραξιν καί συμπόρευσιν, ἀνεδείχθη ἐξόχως ἡ ἀξία τῆς προσωπικῆς συμβολῆς, 
τῆς ἀγάπης τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τό ἀνθρώπινον μέτρον. 
Ἡ Ἐκκλησία συμπαρίσταται ἐνεργῶς, ἔργῳ καί λόγῳ, πρός τούς ἐμπεριστάτους 
ἀδελφούς καί προσεύχεται διά τήν ἐνίσχυσιν αὐτῶν, τῶν συγγενῶν καί τῶν 
ὑπευθύνων διά τήν περίθαλψιν, διακηρύττουσα συγχρόνως, ὅτι ἡ θεραπεία τοῦ 
ἀσθενοῦς, ὡς προσωρινή νίκη ἐπί τοῦ θανάτου, παραπέμπει εἰς τήν ἐν Χριστῷ 
ὑπέρβασιν καί τελικήν κατάργησιν αὐτοῦ.

Δυστυχῶς, ἡ ὑγειονομική κρίσις δέν ἐπέτρεψε τήν ἀνάπτυξιν τῶν δράσεων, 
αἱ ὁποῖαι εἶχον προβλεφθῆ διά τό 2020, «ἔτος ποιμαντορικοῦ ἀνακαινισμοῦ καί 
ὀφειλετικῆς μερίμνης διά τήν νεολαίαν». Ἐλπίζομεν, ὅτι κατά τό ἐπερχόμενον 
ἔτος θά καταστῇ δυνατή ἡ πραγματοποίησις τῶν προγραμματισθεισῶν ἐκδη-
λώσεων διά τήν νέαν γενεάν. Γνωρίζομεν ἐκ πείρας ὅτι, ἐφ᾽ ὅσον οἱ νέοι καί αἱ 
νέαι προσεγγισθοῦν μέ κατανόησιν καί ἀγάπην, ἀποκαλύπτουν τάς δημιουργι-
κάς των δυνάμεις καί συμμετέχουν μέ ἐνθουσιασμόν εἰς τά δρώμενα. Τελικῶς, 
ἡ νεότης εἶναι μία ἰδιαιτέρως «θρησκευτική» περίοδος τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, 
μέ ὄνειρα, ὁράματα καί βαθείας ὑπαρξιακάς ἀναζητήσεις, μέ ζῶσαν τήν ἐλπί-
δα ἑνός νέου κόσμου ἀδελφοσύνης. Αὐτήν τήν «καινήν κτίσιν»10, τούς «και-
νούς οὐρανούς καί γῆν καινήν... ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ»11, εὐαγγελίζεται ἡ 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, αὐτήν εἰκονίζει ἐν τῇ πορείᾳ πρός τά Ἔσχατα.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί εὐλογημένα τέκνα,
Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὁ ἄνθρωπος ἀνακαινοῦται ὅλος, δέν «βοηθεῖται» ἁπλῶς, 

ἀλλά «ἀληθεύει», βιώνει τόν ἔνθεον προορισμόν του. Ὡς διεκήρυξεν ἡ Ἁγία 
καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδοξίας, εἰς τήν Ἐκκλησίαν «ἕκαστος ἄνθρωπος 
ἀποτελεῖ μοναδικήν ὀντότητα, προωρισμένην εἰς προσωπικήν κοινωνίαν με-
τά τοῦ Θεοῦ»12. Ἔχομεν τήν θεόσδοτον βεβαιότητα, ὅτι ὁ παρών βίος δέν εἶναι 
ὁλόκληρος ἡ ζωή μας, ὅτι τό κακόν καί αἱ ἀρνητικότητες δέν ἔχουν τόν τε-
λευταῖον λόγον εἰς τήν ἱστορίαν. Ὁ Σωτήρ ἡμῶν δέν εἶναι ἕνας «ἀπό μηχανῆς 
Θεός», ὁ ὁποῖος παρεμβαίνει καί ἐξαφανίζει τά δεινά, ἐνῶ ταυτοχρόνως κατα-
λύει τήν ἐλευθερίαν μας, ὡσάν αὕτη νά ἦτο «καταδίκη», ἐκ τῆς ὁποίας χρήζο-
μεν ἀπαλλαγῆς. Δἰ  ἡμᾶς τούς Χριστιανούς ἰσχύει τό ἀπαράμιλλον Πατερικόν: 
«Βουλομένων γάρ, οὐ τυραννουμένων τό τῆς σωτηρίας μυστήριον»13. Ἡ ἀλή-
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θεια τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας δοκιμάζεται διά τοῦ Σταυροῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ 
ὁδός πρός τήν Ἀνάστασιν.

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, συνεορτάζοντες μετά πάντων ὑμῶν ἐν θεαρέστῳ 
φρονήματι τά Χριστούγεννα καί τάς λοιπάς ἑορτάς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, 
εὐχόμεθα ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν Κέντρου τοῦ Φαναρίου, ὅπως ὁ συγκαταβάς τῷ 
γένει τῶν ἀνθρώπων Σωτήρ χαρίζηται ὑμῖν ὑγιείαν, τήν πρός ἀλλήλους ἀγάπην, 
προκοπήν ἐν παντί ἔργῳ ἀγαθῷ, καί πᾶσαν ἄνωθεν εὐλογίαν, ἐν τῷ ἀνατέλλο-
ντι νέῳ ἔτει καί ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς ὑμῶν. Γένοιτο!

Χριστούγεννα 
´
βκ́

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος 
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Ἀναγνωσθήτω ἐπ᾽ ἐκκλησίας κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τῶν 
Χριστουγέννων, μετά τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον.
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κίας, ἑκατοντάς πρώτη, ΙΒ ,́ PG 90, 1184.
3. Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, Περί ἐνανθρωπήσεως, 54.
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11. Β´ Πέτρ. γ ,́ 13.
12. Ἐγκύκλιος § 12.
13. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Εἰς τήν προσευχήν τοῦ Πάτερ ἡμῶν, PG 90, 880.
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Πρός τούς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς
τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ καί ὁ ἑορτολογικός κύκλος τῆς ὀρθοδόξου 
Χριστιανωσύνης ἔφεραν ἐνώπιόν μας καί πάλι τήν μεγάλη δεσποτική ἑορ-
τή τῶν Χριστουγέννων.

Ὁ εὐεργετικός ἀντίκτυπός της σέ ὁλόκληρη τήν Οἰκουμένη ἔχει ὡς 
εὐφρόσυνη συνέπεια τήν ἀνανέωση τῆς χαρᾶς καί τῆς ἐλπίδος σέ ἑκατομμύ-
ρια ψυχές καί συνειδήσεις. 

«Χριστός γεννᾶται δοξάσατε, Χριστός ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε», λοι-
πόν ἀδελφοί. Τό μεγαλύτερο θαῦμα στήν ἱστορία τοῦ κόσμου, ἡ Γέννησις 
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἀναγγέλλεται καί πάλι σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλά-
τη τῆς Γῆς, γιά νά εὐεργετήσῃ τό ἀνθρώπινο γένος. Σύμφωνα μέ τίς προφη-
τεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ Οὐράνιος Πατήρ ἐξεπλήρωσε τό μυστήριο 
τῆς Θείας Οἰκονομίας μέ τήν ἐνανθρώπιση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, 
ὁ ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος ὅμοιος μέ μᾶς, ἐκτός ἀπό τήν ἁμαρτία, γιά νά ἐπα-
νασυνδέσῃ τίς διακοπεῖσες σχέσεις, ἀπό τό προπατορικό ἁμάρτημα, μεταξύ 
τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. 

Ὁ Χριστός πού γεννᾶται στή Βηθλεέμ εἶναι ὁ ἴδιος ἡ ἀκροτάτη ἔκφραση 
τῆς ἀγάπης πρός τό ἀνθρώπινο γένος, εἶναι ὁ Λυτρωτής καί Σωτήρας, εἶναι 
τό αἰώνιο φῶς τοῦ κόσμου, εἶναι ἡ ἀλήθεια πού λυτρώνει, εἶναι ὁ ἀσφαλέ-

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

25 Δεκεμβριου 2020
ἀριθμ. πρωτ.: 855

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α ΝΘΙ ΜΟΣ
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στερος δρόμος τῆς ζωῆς, εἶναι ἡ πηγή τῆς ἀληθινῆς εἰρήνης, εἶναι ὁ ποιμένας 
ὁ καλός τῶν λογικῶν προβάτων.

Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, γιά νά γεννηθῇ κάπου ὁ Χριστός, ἐπειδή δέν βρι-
σκόταν κατάλυμα γιά τήν Μαρία Θεοτόκο, κατέληξε στήν ἐπιλογή τῆς 
Φάτνης τῆς Βηθλεέμ. Δηλαδή τό θέλημά του ἦταν νά γεννηθῇ ὁ Λυτρωτής 
Κύριος, μέσα στήν φτώχεια, στήν ταπείνωση καί στήν ἁπλότητα. Ἐκεῖ δη-
λαδή ὅπου κυριαρχοῦσε ἡ ἁγνότητα καί ἡ ἁγιότητα. Χιλιάδες τέτοιες φάτνες 
ὑπάρχουν στόν κόσμο σήμερα. Ἄς τίς ἀναζητήσωμε ὅλοι καί ἄς μποῦμε μέ-
σα σ’ αὐτές σάν τούς ποιμένες καί τούς μάγους πού ζέσταναν καί ἐχαροποί-
ησαν τόν Ἰωσήφ, τήν Μαρία καί πρό πάντων αὐτόν τόν νεογέννητο Ἐμμα-
νουήλ.

Ἀναγεννημένοι ἀπό τήν Γέννησι τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, φωτισμένοι 
ἀπό τό ὁλόλαμπρο ἄστρο τῆς μυστικῆς νύχτας, ἄς συνεχίσωμε ὅλοι μας, 
ὥριμοι καί γέροντες, μαζί μέ τά παιδιά μας καί τούς νέους μας, τό ὁδοιπορικό 
τῆς ζωῆς μας, ὡς συνεχιστές τῆς πορείας τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν 
προγονικῶν πατέρων μας. Μέ ἀκλόνητη τήν πίστη πρός τόν Θεό καί προ-
σφέροντας τήν ἀγάπη πρός ἐχθρούς καί φίλους ἄς βιώσωμε τήν ἀλήθεια τοῦ 
Εὐαγγελίου περί τοῦ Κυρίου∙ «Καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν 
ἐν ἡμῖν καί ἐθεασάμεθα τήν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρά Πα-
τρός, πλήρης χάριτος καί ἀληθείας» (Ἰωάν. α ,́ 14).

Καθώς ἡ ἀνθρωπότητα βιώνει πρωτόγνωρες καταστάσεις ἐξαιτίας τῆς 
ὑγειονομικῆς κρίσεως τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ὁρατές σέ παγκόσμιο 
ἐπίπεδο, τά Χριστούγεννα ἐφέτος ἑορτάζονται σέ διαφορετικό κλίμα, ἐπη-
ρεάζοντας τήν καθημερινότητά μας, τήν εὐρύτερη κοινωνική ζωή, σέ μία 
πραγματικότητα τήν ὁποία δέν θά μπορούσαμε ποτέ στό παρελθόν νά φα-
νταστοῦμε. Τό ὅλο πρόβλημα ἀναπόφευκτα πλήττει δυσάρεστα καί τόν 
ἐκκλησιαστικό μας βίο. Τά ὑγειονομικά μέτρα καί οἱ περιορισμοί πού νο-
μοθετοῦνται καί ὑφίστανται, σαφέστατα ἀφοροῦν καί βαθύτατα παρεμβαί-
νουν στήν λατρευτική καί λειτουργική μας ζωή καί μάλιστα στήν κορυφαία 
περίοδο τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου. Παρά ταῦτα καταβάλεται κάθε δυνατή 
προσπάθεια, ὥστε τό θέμα νά ἀντιμετωπίζεται μέ εὐελιξία καί στοχαστικό-
τητα, ἐνῶ τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται αἰσιό-
δοξο καί ἐλπιδοφόρο.

Ἔτσι, ἐμεῖς ὅλοι, ὅσοι σήμερα προσπαθοῦμε καί πάλι νά ζήσωμε πνευ-
ματικά τήν μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων καί τῆς θείας Ἐπιφανεί-
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ας, στολισμένοι μέ τά δῶρα τῆς ἀληθινῆς ταπεινώσεως καί τῆς ἁγνότητος, 
καί μέ τήν πίστη καί τήν ἀγάπη πρός τόν Σωτῆρα Χριστό «διέλθωμεν δή 
ἕως Βηθλεέμ καί ἴδωμεν τό ρῆμα τοῦτο τό γεγονός, ὅ Κύριος ἐγνώρισεν 
ἡμῖν». Καί ἄς ἠχοῦν πάντα μέσα στίς ψυχές μας, σέ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς μας, 
οἱ λόγοι τοῦ ἐξαστράπτοντος ἀπό τό οὐράνιο φῶς τοῦ ἀγγέλου, πρός τούς 
ποιμένες. «Ἰδού εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ 
λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ». Ἀμήν.

Καλά Χριστούγεννα, ἀδελφοί.

Χρόνια πολλά καί εἰρηνικά, 
Καί ὁ Καινούργιος Χρόνος 2021 νά εἶναι Εὐλογημένος.

Εὐχέτης 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Σήμερον ὁ Χριστός, ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου. Σήμερον ὁ ἄναρχος 
ἄρχεται, καὶ ὁ Λόγος σαρκοῦται. Αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἀγάλλονται, καὶ 
ἡ γῆ σὺν τοῖς ἀνθρώποις εὐφραίνεται. Οἱ Μάγοι τὰ δῶρα προσφέρουσιν· οἱ 
Ποιμένες τὸ θαῦμα κηρύττουσι· ἡμεῖς δὲ ἀκαταπαύστως βοῶμεν· Δόξα ἐν 
ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

Θεοτοκίον Ὄρθρου Χριστουγέννων, 
Ἦχος β´. Ἰωάννου Μοναχοῦ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Ἀθῆναι 
Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr

Πρωτ. 5059Ἀριθμ. Ἀθῄνησι τῇ 5ῃ Νοεμβρίου 2020
Διεκπ. 2105

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3029

Πρός
Τό Εὐσεβές Ὀρθόδοξο Πλήρωμα
τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Θέμα:  «Μήνυμα ἐν ὄψει τῆς ἰδιαζούσης
ὑγιειονομικῆς περιστάσεως»

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Οἱ ἄνθρωποι, ὅσο δυνατοί κι ἄν εἶναι, αἰσθάνονται τήν ἀνάγκη κάπου νά 

ἀκουμπήσουν ὅταν τούς συνταράσσουν οἱ δοκιμασίες τῆς ζωῆς. Ἡ ἀνάγκη 
αὐτή γίνεται ἐντονότερη τώρα πού βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μέ τήν σοβαρή 
ἔξαρση τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. Τοῦ ἰοῦ, πού ἐδῶ καί ἀρκετούς μῆνες 
ἀπειλεῖ ἐπικίνδυνα τήν ἀνθρωπότητα χωρίς νά κάνει διακρίσεις. Τοῦ ἰοῦ, πού 
ἦρθε καί ἄλλαξε ριζικά τήν καθημερινότητα τῶν ἀνθρώπων, μέ περιορισμούς, 
ἐμπόδια, ἀπαιτήσεις, στερήσεις, οἱ ὁποῖες ὅλο καί ἐντείνονται. Βέβαια τά ἐρω-
τήματα διαρκῶς πληθαίνουν. Γιατί δοκιμάζεται ἡ ἀνθρωπότητα; Γιατί ὁ Θεός 
ἀργεῖ; Τί φταίει; Ὅσο ἡ ἀπάντηση ἀργεῖ, τόσο περισσότερο ἐλλοχεύει ὁ κίνδυ-
νος τοῦ διχασμοῦ καί τῆς ἀπόγνωσης.

Τό ἴδιο βασανιστικό ἐρώτημα ἀπηύθυνε καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πρός τόν 
Θεό γιά νά λάβει τήν ἀπάντηση: «Ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου. Ἡ γάρ δύναμίς μου ἐν 
ἀσθενείᾳ τελειοῦται»1. Ὅσο κι ἄν φαίνεται ἀντιφατικό αὐτό, ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ 
φανερώνεται μέσα στήν ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτό γράφει ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος στούς Κορινθίους.

Τρεῖς φορές παρεκάλεσε τόν Κύριο νά τόν ἀπαλλάξει ἀπό τήν ἀρρώστια καί 
ἡ ἀπάντησή του ἦταν: «Σοῦ ἀρκεῖ ἡ χάρη μου».
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Εἶναι δυνατόν, μέσα ἀπό τήν ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου νά φανερώνεται ἡ δύ-
ναμη τοῦ Θεοῦ; Ὅσο κι ἄν αὐτό φαίνεται γιά τήν ἀνθρώπινη λογική ἀντιφατι-
κό, στήν πραγματικότητα δίνει μία ἀπάντηση στό ἐρώτημα τοῦ κάθε ἀνθρώπου.

Ἡ λύση βρίσκεται στήν λέξη χάρη. «Σοῦ ἀρκεῖ ἡ χάρη μου». Ἡ χάρη τοῦ 
Θεοῦ εἶναι ἕνα νέο πρῖσμα, ὑπεράνω τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς, ἡ ὁποία θέλει 
ὅλα νά τά καταλάβει. Μέ τήν χάρη ὁ ἄνθρωπος βλέπει τόν πόνο ὡς δωρεά, τήν 
ἀρρώστια σάν εὐκαιρία γιά προσέγγιση τοῦ Θεοῦ, τίς ταλαιπωρίες σάν ἀνύψω-
ση σέ μία σφαῖρα ἄλλης βιοτῆς. Ὁπωσδήποτε, αὐτό δέν εἶναι εὔκολο γιά τίς 
ἀνθρώπινες δυνάμεις, μᾶλλον ἀδυναμίες, ἀλλά εἶναι δυνατόν μόνο μέ τήν χά-
ρη τοῦ Θεοῦ.

Εἶναι ἡ ὥρα νά μετατρέψουμε τήν δική μας ἀδυναμία σέ δύναμη. Μέ τήν 
χάρη νά αὐξήσουμε τήν πίστη μας στόν Τριαδικό Θεό. Νά συνδέσουμε συνει-
δητά τήν ζωή μας μέ τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Νά καλλιεργήσουμε τίς ἀρετές 
τῆς ὑπομονῆς, τῆς ταπείνωσης καί, κυρίως, τῆς μετάνοιας πού θά μᾶς ὁδηγήσει 
στήν λύτρωση. Ἡ προσευχή μας νά γίνει καρδιακή, ἔντονη, τακτική γιά ὅλους 
τούς συνανθρώπους μας, ἰδιαίτερα γιά τό ἰατρικό καί νοσηλευτικό προσωπι-
κό πού βρίσκεται στήν πρώτη γραμμή τῆς μάχης γιά νά βοηθήσουν τόν πάσχο-
ντα ἄνθρωπο. Ἄς προσευχόμεθα γιά τήν ἴαση τῶν ἀνθρώπων πού τούς ἐπισκέ-
φθηκε ἡ ἀσθένεια, οἱ ὁποῖοι μπορεῖ νά εἶναι ἄνθρωποι τῆς διπλανῆς πόρτας. Ἄς 
προσευχόμεθα γιά ὅσους στερήθηκαν ἀγαπημένα πρόσωπα ἐξ αἰτίας τῆς παν-
δημίας. Ἄς προσευχόμεθα γιά τούς νέους μας, οἱ ὁποῖοι, μέσα ἀπό αὐτήν τήν 
δυσκολία τῆς πανδημίας, μποροῦν νά ὡριμάσουν συνειδητοποιώντας πώς τί-
ποτε δέν εἶναι αὐτονόητο σέ αὐτόν τόν κόσμο. Ἄς προσευχόμεθα γιά τίς ψυχές 
ὅσων ἔφυγαν γιά τόν οὐρανό, λόγῳ αὐτῆς τῆς φονικῆς ἴωσης. Ἡ ἁγιαστική χά-
ρη θά μᾶς βοηθήσει νά ἀναπτύξουμε ὑψηλό αἴσθημα ἀτομικῆς εὐθύνης, ἀλλά 
καί ἀπολύτου σεβασμοῦ στόν συνάνθρωπο.

Οἱ πιστοί δικαιολογημένα ζητοῦμε ἀπό τόν Θεό νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό κά-
ποια ἀσθένεια, ἀπό πόνο ἤ ταλαιπωρία. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ὡς ἀπάντηση μᾶς δί-
νει τήν δυνατότητα νά ἀντέξουμε. Ἀναζητοῦμε τήν ἀσφάλεια κοντά στόν Θεό, 
ἀλλά καί στήν ποιμαίνουσα Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἐνδιαφέρεται κυρίως γιά τήν 
ὑγεία τῆς ψυχῆς, ἀλλά δέν ἀδιαφορεῖ γιά τήν ὑγεία τοῦ σώματος τῶν πιστῶν. 
Τό σῶμα εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Σέ αὐτό τό πλαίσιο, ἡ Ἐκκλησία δί-
νει μεγάλη προσοχή στά πορίσματα τῆς ἰατρικῆς, ἀναφορικά μέ δύσκολα διλήμ-
ματα βιοηθικῆς, ὅπως μεταμοσχεύσεις, ἀντιμετώπιση πανδημίας καί ἄλλα, τά 
ὁποῖα ἰατρικά πορίσματα σέβεται, ὅταν δέν στεροῦν ἀπό τούς ἀνθρώπους τήν 
σωτηρία.

Τό «ἀγκάθι» στό σῶμα τοῦ Παύλου, ὅ,τι κι ἄν ἦταν αὐτό, δέν ἐμπόδισε τό 
ἱεραποστολικό του ἔργο πού ἐκτείνεται σέ ὅλη τήν τότε οἰκουμένη, δέν σταμά-
τησε τήν συγγραφή τῶν ἐπιστολῶν του. Δέν τόν ἐμπόδισε νά ἐπισκεφθεῖ, ξα-



– ΕΥΛΟΓΙΑ –10

νά καί ξανά, τίς Ἐκκλησίες πού ἵδρυσε. Δέν τόν ἐμπόδισε νά γράφει ἐπαινετι-
κά λόγια γιά τούς χριστιανούς παραλῆπτες τῶν ἐπιστολῶν ἤ γιά τούς συνεργά-
τες του. Ὁ Παῦλος δέν ἄφησε τήν πικρία του γιά τόν δικό του πόνο νά ἐπηρεά-
σει τήν συμπεριφορά του πρός τούς ἄλλους.

Ἔτσι καί ἐμεῖς, μετατρέποντας τήν ἀδυναμία σέ δύναμη μποροῦμε νά 
μήν ἀφήσουμε τίποτα νά σταθεῖ ἐμπόδιο στόν δρόμο γιά τήν Βασιλεία τῶν 
Οὐρανῶν.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, συμπάσχουσα καί συναγω-
νιζόμενη μέ τούς πιστούς, ἐπαναλαμβάνει μαζί μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο: «τίς 
ἀσθενεῖ, καί οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καί οὐκ ἐγώ πυροῦμαι; εἰ καυχᾶσθαι 
δεῖ, τά τῆς ἀσθενείας μου καυχήσομαι. Ὁ Θεός καί πατήρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ οἶδεν, ὁ ὤν εὐλογητός εἰς τούς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι»2.

Λαέ τοῦ Θεοῦ ἠγαπημένε, «ἀνδρίζου, καί κραταιούσθω ἡ καρδία σου, καί 
ὑπόμεινον τόν Κύριον»3, γιά νά ἀκούσεις τήν στοργική φωνή τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς 
Ζωῆς καί Τελειωτοῦ τῆς πίστεώς μας Ἰησοῦ Χριστοῦ: «ἀπαλείψω πᾶν δάκρυον 
ἀπό τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν»4.

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝ Υ ΜΟΣ, Πρόεδρος
† Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου Ἰάκωβος 

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

† Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκ ηνός 
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας 

† Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων 
† Ὁ Ἄρτης Καλλίνικος 

† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας 
† Ὁ Ζακύνθου Διον ύσ ιος 

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

† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης Ἀντών ιος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

1. Β΄ Κορ. 12, 9
2. Β΄Κορ. 11, 29-31
3. Ψαλμ. 26, 14
4. Ἀποκαλ. 7, 17
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ΕΚΔΗΜΙΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

† ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λα-
γκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης μέ βαθεῖαν συγκίνησιν ἀναγγέλλει τήν πρός Κύ-

ριον ἐκδημίαν τοῦ ἀειμνήστου ποιμενάρχου της κυροῦ Ἰωάννου, μετά ἀπό ὀλι-
γοήμερον ἀσθένειαν, τό πρωί τῆς Κυριακῆς 15 Νοεμβρίου, σέ ἡλικία 62 ἐτῶν.

Ὁ ἐκλιπών Ἱεράρχης γεννήθηκε εἰς τήν Θεσσαλονίκην τό ἔτoς 1958. Ἀπε-
φοίτησε τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης τό ἔτος 
1979 καί τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τό 1982. Τό ἴδιο ἔτος χειροτονεῖται Διά-
κονος καί μετά ἀπό ἕνα χρόνο Πρεσβύτερος στήν Ἱερά Μητρόπολη Θεσσαλο-
νίκης ὑπό τοῦ Μακαριστοῦ Γέροντός του, Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσ-
σαλονίκης Παντελεήμονος τοῦ Β ,́ λαβών καί τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. 
Ὑπηρέτησε ὡς Ἱερατικός Προϊστάμενος τῶν Ἱερῶν Προσκυνηματικῶν Ναῶν 
Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου ἀλλά καί Ἁγίου Δημητρίου Πολιούχου Θεσσα-
λονίκης. Διετέλεσε Καθηγούμενος τῆς Ἱ.Μ. Ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης 
καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ.Μ. Θεσσαλονίκης. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχί-
ας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τόν ἐξέλεξε Μητροπολίτην Λαγκαδᾶ, τήν 10ην 
Μαΐου τοῦ 2010. Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία του ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Μακαρι-
ωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καί πλειά-
δος Ἱεραρχῶν στόν Πάνσεπτο Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Πολιούχου Θεσσα-
λονίκης.

Τό ἔργο του στή Μητρόπολη Λαγκαδᾶ ἦταν καινοτόμο καί ἀνανεωτικό. Ἀνα-
καίνισε καί ἀνέδειξε τό Μητροπολιτικό Μέγαρο, ἀνοικοδόμησε καί ἐγκαινίασε 
Ναούς, ἀναστήλωσε 12 μεταβυζαντινούς Ναούς τῆς ἐπαρχίας του καί ἀνακαίνι-
σε τό Κέντρο Νεότητος Ἁγία Κυράννα. Ὑλοποίησε προγράμματα κοινωφελοῦς 
χαρακτῆρος. Ἵδρυσε τό Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο τῆς Μητροπόλεως, ἐνῶ πα-
ράλληλα δημιούργησε Λαογραφικό Μουσεῖο στό Λαγκαδᾶ, καθώς καί τή Μό-
νιμη Ἔκθεση παλαιτύπων βιβλίων.

Βοήθησε στήν ὀργάνωση δύο τοπικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Μουσείων στό Σο-
χό καί τή Λητή. Δημιούργησε πρότυπο κατασκηνωτικό κέντρο στό Σοχό. Ἀνα-
διοργάνωσε καί στήριξε ποικιλοτρόπως τίς Ἱερές Μονές τῆς Μητροπόλεώς του. 
Δημιούργησε καί λειτούργησε τό Κέντρο Μελέτης γιά τήν νόσο Ἀλτσχάιμερ. 
Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ τόν ἀξίωσε μετά ἀπό ἐπίμονες ἔρευνές του νά βρεθοῦν 
τά λείψανα τῶν Νεομαρτύρων Κυράννης καί Ἀκυλίνης. Ἀνέδειξε τή μνήμη τοῦ 
Νεομάρτυρος Ἱερομονάχου Γαβριήλ τοῦ ἐκ Βερτίσκου-Λαγκαδᾶ καί μερίμνησε 
γιά τήν ἀναγνώριση καί ἁγιοκατάταξη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου καί τοῦ Ἁγίου Δα-
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μασκηνοῦ τοῦ Στουδίτου, Ἐπισκόπων Λητῆς καί Ρεντίνης. Στόν τομέα τῆς φι-
λανθρωπίας δημιούργησε τό κοινωνικό ἑστιατόριο καθώς καί τά ἱδρύματα Χα-
ραλάμπους Παπέ καί Δημητρίου καί Μαγδαληνῆς Παπέ γιά τά ἄτομα τῆς τρί-
της ἡλικίας.

Χειροτόνησε πλῆθος Ἱερέων, μέ τούς ὁποίους στελέχωσε ὅλες τίς ἐνορίες 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς του ἐπαρχίας. Λειτουργοῦσε ἀκατάπαυστα στό Ἱερό Θυ-
σιαστήριο τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἐκατήχησε, ἐδίδαξε καί ἁγία-
σε δαψιλῶς τόν λαό τοῦ Θεοῦ. Ὑπῆρξε ἕνας ἀληθινός καλός ποιμένας καί ἐργά-
της ἀκατάπαυστος τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Εὐαγγελίου.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ ἐτελέσθη 
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ, τήν Δευτέραν 16 
Νοεμβρίου καί ὥρα 12ην μεσημβρινήν, συμφώνως πρός τάς ἐπιταγάς τοῦ ὑγει-
ονομικοῦ πρωτοκόλλου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης

† ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ Ὁ Μακαριστός Μητροπολί-
της Καστορίας κυρός Σεραφείμ, κατά κόσμον Ἰωάννης Παπακώστας, ἐγεν-

νήθη εἰς τό Ἀγναντερόν Καρδίτσης τό ἔτος 1959. Ἀπεφοίτησε ἐκ τῆς Ριζαρείου 
Σχολῆς Ἀθηνῶν καί ἐν συνεχείᾳ ἐκ τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς, καί ἔπει-
τα ἐσπούδασε τήν Ἱεράν Ἐπιστήμην εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν Ἀθηνῶν, λα-
βών τό πτυχίον τό ἔτος 1987. Διάκονος ἐχειροτονήθη τό 1983 καί Πρεσβύτε-
ρος τό 1987.

Ὑπηρέτησεν ὡς Διάκονος, Ἐφημέριος – Ἱεροκῆρυξ καί Ἱερατικῶς Προϊ-
στάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Κάτω Πατησίων, καί ἐκεῖ ἀνέπτυ-
ξε πλουσίαν ποιμαντικήν δρᾶσιν, κηρυγματικόν καί πνευματικόν ἔργον καί ἰδι-
αιτέραν ποιμαντικήν δραστηριότητα εἰς τόν Τομέα τῆς Νεότητος καί τῆς Ἱερᾶς 
Ἐξομολογήσεως.

Παράλληλα ὑπηρέτησεν ὡς Διευθυντής Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν καί εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον ὡς ὑπεύθυνος Πρωτοκόλλου ἀρχικῶς καί 
ἀπό τοῦ ἔτους 1990 ὡς Γραμματεύς αὐτῆς ἕως τῆς ἡμέρας τῆς εἰς Ἐπίσκοπον 
ἐκλογῆς του. Μητροπολίτης Καστορίας ἐχειροτονήθη τήν 5η Ὀκτωβρίου 1996.

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τήν 29ην Δεκεμβρίου 2020. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ 
Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Καστορίας κυροῦ Σεραφείμ ἐτελέσθη στόν Ἱερό 
Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καστοριᾶς τήν Τετάρτην 30 Δε-
κεμβρίου 2020.
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ΕΚΔΗΜΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ 
ΚΛΗΡΙΚΩΝ Ι.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

† Πρωτοπρεσβύτερος Γρηγόριος Σερενίδης: Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλο-
νίκης μετά βαθυτάτης συγκινήσεως καί ἐν συνοχῇ καρδίας ἀναγγέλλει στόν 

ἱερό κλῆρο καί τό εὐσεβές αὐτῆς πλήρωμα τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ αἰδε-
σιμολογιωτάτου πρωτοπρε σβυτέρου Γρηγορίου Σερενίδου.

Ὁ μακαριστός πρωτοπρ. Γρηγόριος, κατά κόσμον Τριαντάφυλλος Σερενίδης, 
τοῦ Δημητρίου καί τῆς Ἑλένης, ἐγεννήθη τό 1934 στόν Σοχό Θεσσαλονίκης.

Ἀπόφοιτος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακο-
λυτρίας, ἐχειροτονήθη Διάκονος τήν 7η Φεβρουαρίου 1963 καί Πρεσβύτερος 
τήν 10η Φεβρουαρίου τοῦ ἰδίου ἔτους ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Θεσσα-
λονίκης Παντελεήμονα τόν Ά  (Παπαγεωργίου), ἐνῶ τό 1977 ἔλαβε τό ὀφφίκιο 
τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου.

Ὑπηρέτησεν ὡς ἐφημέριος στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό ἁγίου Γρηγορίου 
τοῦ Παλαμᾶ καί (ἀπό τό 1995) Ἱερατικῶς Προϊστάμενος αὐτοῦ, ἐνῶ διετέλε-
σε πρόεδρος τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου (ἀπό τό 1974), πρόεδρος 
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου (ἀπό τό 1977 ἕως τό 2006) καί πρόεδρος τῆς 
Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς (ἀπό τό 1998 ἕως τό 2006).

Ἐνυμφεύθη τήν Οὐρανία Χρυσοῦ, μέ τήν ὁποία ἀπέκτησαν δύο τέκνα. 
Κατά τό ἔτος 1966 ἐβραβεύθη μέ τό ὀφφίκιο τοῦ Πρωτεκδίκου τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης «διά τήν πιστήν καί πρόθυμον ἐν τῇ ἁγίᾳ Ἐκκλη-
σίᾳ διακονίαν» του. Πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς τῆς Θεο λογικῆς 
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1977), ἐχρημάτισε μέλος τῆς Διαχει- 
ριστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου (ἀπό τό 
1983), ἐνῶ διηκόνησε καί ὡς ὑπεύθυνος ἱερέας στίς Σχολές «ΠΑΣΤΕΡ».

Ἐκοιμήθη στήν Θεσσαλονίκη, τήν Κυριακή 8η Νοεμβρίου 2020. Ἡ ἐξό-
διος ἀκολουθία ἐτελέσθη τήν Τρίτη 10η Νοεμβρίου 2020 στά Κοιμητήρια 
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ὅπου καί ἐτάφη.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη.

† Πρεσβύτερος Σταῦρος Χανόπουλος: Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης 
μετά βαθυτάτης συγκινήσεως καί ἐν συνοχῇ καρδίας ἀναγγέλλει στόν ἱερό 

κλῆρο καί τό εὐσεβές αὐτῆς πλήρωμα τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ αἰδεσιμο-
λογιωτάτου πρεσβυτέρου Σταύρου Χανοπούλου.

Ὁ μακαριστός πρεσβ. Σταῦρος Χανόπουλος, τοῦ Θωμᾶ καί τῆς Μαργαρίτας, 
ἐγεννήθη τό ἔτος 1973 στήν Καρδίτσα. Διάκονος ἐχειροτονήθη τήν 16η Νοεμ-
βρίου 1999 στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί 
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πρεσβύτερος τήν 2α Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 2000 στόν ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς τοῦ 
Θεοῦ Σοφίας, ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα 
τόν Β´ (Χρυσοφάκη). Ὑπηρέτησεν ὡς διάκονος στόν ἱερό Ναό Παναγίας τῆς 
Δεξιᾶς καί ὡς ἐφημέριος, στόν ἱερό Ναό ἁγίου Φανουρίου – Τιμίου Προδρόμου, 
ὅπου διετέλεσε καί Πρόεδρος τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου ἀπό τό 
2005 ἕως τό 2014, ἐνῶ ἐπίσης διηκόνησε ὡς ὑπεύθυνος ἐφημέριος τοῦ ἱε-
ροῦ Ναοῦ ἁγίας Σκέπης τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος 
Γεννηματᾶς».

Ἐνυμφεύθη τήν Ἑλένη Καρακίτσου, μέ τήν ὁποία ἀπέκτησαν μία θυγατέ-
ρα. Ἦταν ἀπόφοιτος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης 
(Πρόγραμμα Ἱερατικῶν Σπουδῶν), τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί κάτοχος διπλώματος Βυζαντινῆς 
Μουσικῆς ἐκ τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης.

Ἐκοιμήθη στήν Θεσσαλονίκη, τήν Παρασκευή 27η Νοεμβρίου 2020. Ἡ ἐξό-
διος ἀκολουθία ἐτελέσθη τήν Κυριακή 29η Νοεμβρίου 2020 στόν ἱερό Ναό ἁγί-
ου Φανουρίου - Τιμίου Προδρόμου.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
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Ἀπουσιάζουν πολλοί ἀπό ἐκείνους πού 
συμπορεύθηκαν μαζί μας στήν πραγ- 
μάτωση τοῦ ὁράματος γιά τήν ἀνέγερ-
ση τοῦ ἱεροῦ καί περικαλλοῦς αὐτοῦ 
ΝΑΟΥ πού μᾶς σκεπάζει καί μᾶς χαρι-
τώνει. Αἰωνία ἔστω ἡ ΜΝΗΜΗ αὐτῶν! 
Ἀπουσιάζουν καί ὅσοι θά ἦταν σήμερα 
μαζί μας, ἄν δέν κυριαρχοῦσε ἡ θανατη-
φόρα ΠΑΝΔΗΜΙΑ. Κυριαρχεῖ στή Θεσ-
σαλονίκη, στήν Ἑλλάδα, σέ ὁλοκλη- 
ρο τόν πλανήτη. Καί ὅπως φαίνεται, δέν 
ἀφαιρεῖ μόνο τή ζωή ἀνθρώπων, ἀλλά 
καί ζώων. Καί αὐτῶν ἴσως τῶν πετεινῶν 
τοῦ οὐρανοῦ! Ἴσως νά ἀπειλεῖ καί αὐτό 
τό φυτικό μας βασίλειο. Νά ἀπειλεῖ κά-
θε εἶδος ζωῆς! Νά εἶναι –ποιός τό ἀπο-
κλείει;– νά εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ τέλους!!!

Εἴχαμε δυσαρεστηθεῖ ἤδη γιά τά πρῶ-
τα μέτρα πού εἶχαν ἀναγκαστεῖ νά ἐπι-
βάλουν οἱ ὑπεύθυνοι τῶν ἁρμοδίων Ἀ- 
ρχῶν. Μερικοί κληρικοί μάλιστα τά εἴ- 
χαμε καί ἀγνοήσει, μέ σύμφωνη τή γνώ- 
μη εὐσεβῶν χριστιανῶν μας.

Σήμερα ὅμως μιά εἶναι ἡ ὁμόφωνη 
ἱκεσία:

ΣΩΣΟΝ ΚΥΡΙΕ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΣΟΥ!
Καί ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καί ἴδε καί 

ἐπίσκεψαι τήν ἄμπελον ταύτην καί κα-
τάρτισαι αὐτήν, ἥν ἐφύτευσεν ἡ δεξιά 
σου.

Κύριε, ὁ Θεός τῶν δυνάμεων, ἐπίστρε-
ψον ἡμᾶς καί ἐπίφανον τό πρόσωπόν 
σου καί σωθησόμεθα. (79ος Ψαλμός)

31η Ἐπέτειος Ἱερῶν Ἐγκαινίων 
Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου 40 Ἐκκλησιῶν 

19-11-1989 – 19-11-2020
Τοῦ Πρωτοπρ. ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ, 

Ἐφημερίου Ἱ.Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 40 Ἐκκλησιῶν

ΣΩΣΟΝ ΚΥΡΙΕ
Ὑπό τήν σκέπη τοῦ ἁγίου Θεοῦ ἡμῶν, 

τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων μας τελέ-
σαμε καί σήμερα τή θεία Λειτουργία 
καί πράξαμε τά ὀφειλόμενα καί ὑπα-
γορευόμενα ἀπό τό καθῆκον τῆς ΜΝΗ-
ΜΗΣ καί τῆς ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ.

Οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας πίστευαν 
πώς ἡ ΛΗΘΗ, ἡ λησμονιά, εἶναι ἀδελφή 
τοῦ ὕπνου καί τοῦ θανάτου!

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός πα-
ραγγέλλει:

ΤΟΥΤΟ ΠΟΙΕΙΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΗΝ 
ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ.

Καί ἐμεῖς, κληρικοί καί λαϊκοί, πόσες 
καί πόσες φορές δέν ἐπαναλαμβάνομε 
τήν ἱκεσία: ΜΝΗΣΘΗΤΙ, Κύριε!

Αὐτονόητα λοιπόν τελέσαμε σήμε-
ρα τό καθιερωμένο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ τῶν 
Μεγάλων, ἀλλά καί τῶν Μικρῶν Εὐερ-
γετῶν αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ μας ναοῦ.

Καί ταυτόχρονα ἑορτάζομε τήν ἐπέ-
τειο τῶν ἱερῶν ἐγκαινίων αὐτοῦ, τήν 
31η ἐπέτειο αὐτή τή χρονιά.

Μνημονεύουμε καί εὐχαριστοῦμε ἀ- 
πό βάθους καρδίας.

Φέτος ὅμως ταιριάζει νά ποῦμε ὅτι 
ὅλα τελοῦνται σέ ἀτμόσφαιρα ΧΑΡ-
ΜΟΛΥΠΗΣ. Χαιρόμαστε γιατί Κύριος 
ὁ Θεός ἡμῶν ἐπιτρέπει νά ἀναπνέουμε 
ἀκόμη καί νά μνημονεύουμε εὐγνωμό-
νως. Χαρά λοιπόν. Καί ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ. 
Ἀλλά ταυτόχρονα καί ΛΥΠΗ. Λύπη με-
γάλη. Γιατί ἀπουσιάζει τό ποίμνιό μας.
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† Ο ΜΗΤ ΡΟΠΟΛΙτηΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΘΙΜΟΣ
Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 19ῃ Νοεμβρίου 2020

Μακαριώτατε,

Πληροφορηθέντες σήμερον ἐνωρίς, σχετικῶς μέ τήν δοκιμασίαν τῆς ὑγιείας 
Σας, ἐπιθυμοῦμεν νά Σᾶς διαβεβαιώσωμεν ὅτι Σᾶς σκεπτόμεθα διαρκῶς, προ-
σευχόμεθα ὅπως παραμείνητε ἀκμαῖος καί δυνατός, καί ὅτι ἡ ὑπομονή Σας γί-
νεται παράδειγμα δι’ ὅλους μας.

Ὁ Χριστός, ἡ Παναγία Μητέρα του καί ὁ ἅγιος Μεγαλομάρτυς Δημή-
τριος νά ἀνανεώνουν τό φρόνημά μας, νά Σᾶς χαρίζουν ὑπομονήν καί ὑγιείαν 
καί ἡ ἡμέρα τῆς πλήρους ἰάσεώς Σας, εὐχόμεθα νά εἶναι ταχεία.

Χαίρετε, ὑγιαίνετε καὶ ὑπομένετε.

Μετά τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, 
† Ὁ Θεσσαλονίκης ΑΝΘΙΜΟΣ



Ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίας Θεοδώρας κάνει δωρεά ἀναπνευστῆρες 
γιά τούς ἀσθενεῖς ἀδελφούς στά Νοσοκομεῖα «Ἱπποκράτειο» (πάνω) 

καί «Γ. Γεννηματᾶς» (κάτω) τῆς Θεσσαλονίκης.



Προσφορά τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς ΙΜΘ 
στό Πανεπιστημιακό Γ. Νοσοκομεῖο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ».



Προσφορά τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς ΙΜΘ στά Νοσοκομεῖα 
«Ἱπποκράτειο» (πάνω) καί «Ἅγιος Παῦλος» (κάτω) τῆς Θεσσαλονίκης.



Μήνυμα συμπαραστάσεως 
τοῦ Παναγιωτάτου κ. Ἀνθίμου στούς πάσχοντες ἀδελφούς.

Τό 1ο Πυροσβεστικό Σῶμα Θεσσαλονίκης 
προσφέρει τρόφιμα στό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο 
τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου Θεσσαλονίκης.
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Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος στήν «Κ»:

Νά ἐπανεξετάσουμε τίς ἀξίες μας
Τοῦ ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας εἶναι ἕνας ξεχωριστός ἄνθρωπος. Ἤθελα πολύ 
νά μιλήσει μετά τήν περιπέτειά του μέ τόν κορωνοϊό, γιατί ἤξερα ὅτι οἱ σκέ-
ψεις καί τά λόγια του δέν θά ἦταν κοινότοπα. Κάθε ἄλλο. Περιγράφει τά συν-
αισθήματά του καθώς τόν ἔβαλαν στή γνωστή «κάψουλα» γιά νά τόν μεταφέ-
ρουν στήν Ἀθήνα ἀπό τήν Ἀλβανία.

Ἀπευθύνεται σέ ὅσους, ἀκόμη καί σή-
μερα, ἀμφισβητοῦν τήν ὕπαρξη τοῦ 
ἰοῦ. Μιλάει γιά τίς τεράστιες ἀλλα-
γές πού θά φέρει, ξεκινώντας ἀπό τή 
διαπίστωση πώς «ἡ πανδημία γελοι-
οποίησε ὅλα τά ἀμυντικά συστήμα-
τα τῶν ἰσχυρῶν τῆς Γῆς». Δέν ὑπεκ- 

φεύγει –τό ἀντίθετο– καί τοποθετεῖται εὐθαρσῶς γιά τίς ρωγμές πού ἔχουν 
προκληθεῖ ἀνάμεσα στήν Ἐκκλησία καί στήν ἐπιστήμη, ἐνῶ τονίζει πώς «ἡ πό-
λωση εἶναι μιά μορφή οἴησης καί παρακμῆς».
Καί μία μικρή ἐξομολόγηση: ὅταν περνοῦσα τήν ἴδια δοκιμασία, στό ἴδιο νο-
σοκομεῖο, ὁ Ἀναστάσιος ἦταν ἕνας ἀπό τούς ἐλάχιστους ἀνθρώπους μέ τούς 
ὁποίους μπόρεσα νά μιλήσω. Ἴσως γιατί ἀπό ἔνστικτο ἤξερα ὅτι μιά πολύ σύ-
ντομη κουβέντα μαζί του θά μοῦ ἔδινε ἀπρόσμενη δύναμη. Ὁ ἴδιος στή συνέ-
ντευξή του τό περιγράφει ἀκριβῶς ὅπως τό ἔνιωσα: «Στή φοβερή ἀπομόνωση, 
πού εἶναι τό βασικό χαρακτηριστικό αὐτῆς τῆς ἀρρώστιας, τό ἀντίδοτο ἦταν ἡ 
φωνή: “Δέν εἶσαι μόνος, ποτέ δέν ἤσουν μόνος, οὔτε φυσικά τώρα”».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων, 
Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας 
Ἀναστάσιος μιλάει στήν «Κ» 
γιά τά διδάγματα τῆς 
πανδημίας.

– Μακαριώτατε, περάσατε μιά δο-
κιμασία, μιά περιπέτεια μέ τήν 
ὑγεία σας. Νιώσατε φόβο;
– Ὄχι ἀκριβῶς φόβο. Μιά πρωτόγνω-

ρη ἀνησυχία. Ἔχω περάσει στή ζωή 
μου πολλῶν εἰδῶν ἀσθένειες, ἀλλά 
αὐτή ἦταν περιπέτεια σέ ἄγνωστη πε-
ριοχή. Εἶχε προηγηθεῖ μιά περίεργη κό-

πωση. Οἱ ἐξετάσεις ἦταν ἀρνητικές τόν 
πρῶτο καιρό. Στίς 11 Νοεμβρίου πλη-
ροφορήθηκα ὅτι βρέθηκα θετικός στόν 
ἰό. Ἡ πιό δύσκολη φάση ἦταν ἡ μετα-
φορά.

Μοῦ ἀνέφεραν γιά συγκεκριμένη 
«κάψουλα» καί εἰδική ἀεροπορική πτή-
ση μέ C-130. Ποτέ δέν εἶχα φανταστεῖ 
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τί σήμαινε αὐτό. Ὅταν μέ ἔβαλαν στήν 
«κάψουλα», εἶχα τήν ἐντύπωση ὅτι 
ἔμπαινα σέ φέρετρο. Σκληρή στιγμή. 
Δεήθηκα καί πρόσθεσα: «Ἀκολουθῆστε 
ὅσα ὁρίζει τό πρωτόκολλο σέ τέτοιες 
περιπτώσεις». Καί κατέφυγα πάλι στίς 
ἀλήθειες, πού μέ ἔχουν πάντοτε στηρί-
ξει στή ζωή.

Τήν ὥρα πού ἔφευγα ἀπό τήν Ἀρχι-
επισκοπή, σέ ἐρωτήσεις πού μοῦ ἔθε-
σαν, ἀπάντησα: «Στήν Ἀλβανία ὑπάρ-
χουν πολλά δύσβατα περάσματα καί 
ἐγώ 29 τώρα χρόνια κατεβαίνω σέ χα-
ράδρες. Κάθε φορά ἀνακαλύπτουμε ἕνα 
μονοπάτι καί ἀνεβαίνουμε πάλι στό ξέ-
φωτο. Τό νά συμμετέχει κανείς, ἔστω 
μέ αὐτόν τόν τρόπο, στόν κοινό πόνο 
εἶναι σημαντική ἐμπειρία. Ὑπάρχουν 
ἤπια συμπτώματα. Ἔχω μιά εὐαισθη-
σία μέ τούς πνεύμονες, ἔχω ἕνα ἆσθμα 
πολύ καιρό. Πιστεύω ὅτι θά τό ξεπε-
ράσουμε. Τό ἀπόγευμα θά εἶμαι στόν 
“Εὐαγγελισμό” τῶν Ἀθηνῶν. Καί ἄλλο-
τε εἴχαμε ὁρισμένες δοκιμασίες. Τίς ξε-
περάσαμε. Καί μή στεναχωριέστε καί 
μή στεναχωριέστε! Θά περάσουν! “Ἐάν 
τε ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν τοῦ 
Κυρίου ἐσμέν”».

– Τί ἦταν αὐτό πού σᾶς ἔδινε ἐλπί-
δα κατά τίς δύσκολες ἡμέρες στό 
νοσοκομεῖο;
– Στά δύσκολα περάσματα τῆς ζωῆς 

μου ἀνατρέχω στίς βασικές ἀρχές τῆς 
πίστεως. Αὐτόματα ἀνέβλυσαν μέσα 
μου στίχοι ἀπό τούς ψαλμούς: «Ἵνα 
τί περίλυπος εἶ, ἡ ψυχή μου, καὶ ἵνα 
τί συνταράσσεις με; ἔλπισον ἐπὶ τὸν 
Θεὸν ὅτι ἐξομολογήσομαι αὐτῷ». «Ἐὰν 
γὰρ καὶ πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θα-
νάτου, οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σὺ 

μετ᾿ ἐμοῦ εἶ». Στή φοβερή ἀπομόνω-
ση, πού εἶναι τό βασικό χαρακτηριστι-
κό αὐτῆς τῆς ἀρρώστιας, τό ἀντίδοτο 
ἦταν ἡ φωνή: «Δέν εἶσαι μόνος, ποτέ 
δέν ἤσουν μόνος, οὔτε φυσικά τώρα». 
«Ἡμεῖς οἴδαμεν (γνωρίζουμε) ὅτι μετα-
βεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζω-
ήν, ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς». 

– Εἶναι πολλοί οἱ συμπολῖτες μας οἱ 
ὁποῖοι ἀμφισβητοῦν ἀκόμη καί τό 
ἄν ὑπάρχει ὁ κορωνοϊός. Ἄν εἴχατε 
τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσετε μαζί 
τους, τί θά τούς λέγατε;
– Οἱ διακεκριμένοι εἰδικοί ἐπιστήμο-

νες καί οἱ ἀρχηγοί τόσων κρατῶν, πού 
ἔχουν κινητοποιηθεῖ γιά τήν ἀντιμε-
τώπισή του, δέν εἶναι ἀφελεῖς καί ἀνέ-
ντιμοι. Ἐπίσης δέν εἶναι ἀσήμαντοι οἱ 
3.400 περίπου μέχρι σήμερα συνάν-
θρωποί μας στήν Ἑλλάδα πού ἀπεβί-
ωσαν καί τό 1.690.000 περίπου παγκο-
σμίως. Ὅσοι ἀμφισβητοῦν τά συνταρα-
κτικά αὐτά δεδομένα ἔχουν προφανῶς 
προσβληθεῖ ἀπό ἄλλη βαριά ἀρρώστια, 
πού προσδιορίζει τό ἀρχαῖο ρητό: «Οὔ 
με πείσεις κἄν με πείσῃς».

– Λέγεται καί γράφεται συχνά πώς 
ἡ πανδημία θά ἀλλάξει γιά πάντα 
τόν τρόπο πού ζοῦμε. Τό πιστεύετε; 
Ποιά διδάγματα πρέπει νά ἀντλή-
σουμε ἀπό αὐτή τήν τρομακτική 
ἐμπειρία;
– Ὅτι θά ἀλλάξει τό θεωρῶ βέβαιο. 

Γιά τό «πάντα» καί τό «πῶς» δέν εἶμαι 
σίγουρος. Μετά τούς δύο Παγκοσμίους 
Πολέμους, ὑπῆρξαν ἀλλαγές στήν πα-
γκόσμια Ἱστορία: συμμαχίες, παγκό-
σμιες πρωτοβουλίες καί ὀργανισμοί, 
πανανθρώπινες συνεργασίες. Μεγάλο 
δίδαγμα τώρα ἔρχεται ἀπό ἐκεῖ πού κα-
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πτυχές τῆς Δημιουργίας. Ἀξίζει νά ὑπο-
γραμμισθεῖ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
ἔχει ἀποφύγει τήν προσπάθεια νά κηδε-
μονεύσει τήν ἐπιστημονική ἔρευνα καί 
δέν λαμβάνει θέση γιά κάθε ἐπιστημο-
νικό ἐπίτευγμα, ὅταν αὐτό ἀναδύεται. 
Ἡ ἀναζήτηση τῆς ἐπιστήμης, μέ στόχο 
τήν ἐξερεύνηση τῶν μυστικῶν τῆς δη-
μιουργίας, ὅσο καί ἡ πνευματική ἀνα-
ζήτηση τῆς Ἐκκλησίας, γιά προσέγγι-
ση καί ἐπικοινωνία μέ τόν Δημιουργό, 
εἶναι δύο διαφορετικές μορφές ἀναζη-
τήσεως τῆς ἀλήθειας. Καί οἱ δύο ἀποτε-
λοῦν ἐκφράσεις δοξολογίας σέ Ἐκεῖνον 
πού εἶναι ἡ Ἀλήθεια».

– Ρωγμές δημιουργοῦνται καί στό 
ἐσωτερικό τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας, 
μέ ἐπίκεντρο τήν αὐστηρότητα τῶν 
μέτρων πού ἐπιβάλλει ἡ πολιτεία 
στίς δημόσιες συναθροίσεις. Ἀκόμη 
καί ἡ Θεία Κοινωνία ἔχει γίνει ἀντι-
κείμενο δημοσίων διενέξεων μετα-
ξύ ἱεραρχῶν καί ἐπιστημόνων καί 
μεταξύ ἱεραρχῶν. Οἱ δικές σας σκέ-
ψεις; Πῶς ἀντιμετωπίζει ἕνας θεο-
λόγος τήν ἰσορροπία ἀνάμεσα στό 
δόγμα καί στή δημόσια ὑγεία;
– Ἀγαπητέ κ. Παπαχελᾶ, θά μοῦ ἐπι-

τρέψετε νά ὑπογραμμίσω ὅτι διακονῶ 
ὡς Προκαθήμενος μίας συγκεκριμένης 
Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας 
καί δέν μοῦ ἐπιτρέπεται νά ὑπεισέρχο-
μαι σέ μιά ἐξελισσόμενη συζήτηση μιᾶς 
ἄλλης ἀδελφῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει τίς διοικη-
τικές της δομές καί ὑπενθυμίζω ὅτι ἡ 
Ἐκκλησία δέν ἀποτελεῖται μόνον ἀπό 
κληρικούς ἀλλά καί ἀπό τά λαϊκά μέλη 
διαφόρων ἐπιστημονικῶν εἰδικοτήτων. 
Οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας 

νείς δέν τό περίμενε. Δέν ἦταν κάποιο 
ἔθνος, κάποια ἰδεολογία, κάποιο σύ-
στημα. Ἡ πανδημία γελοιοποίησε ὅλα 
τά ἀμυντικά συστήματα τῶν ἰσχυρῶν 
τῆς Γῆς. Ὁ ἐχθρός εἶναι μιά ἀθέατη καί 
ἀπρόσωπη πρωτεΐνη, μέ ποικίλες με-
ταλλάξεις καί περίεργη ἐπιθετικότη-
τα ἐναντίον ἀδιακρίτως τῶν πάντων. 
Τό μεγάλο δίδαγμα εἶναι ὅτι γιά τήν 
ἀντιμετώπισή του ἀπαιτήθηκε παναν-
θρώπινη συσπείρωση καί συστράτευ-
ση ὅλων τῶν ἐπιστημονικῶν καί ἄλλων 
δυνάμεων καί παγκόσμια ἀλληλεγ-
γύη. Ἐπιβάλλεται νά ἐπανεξεταστοῦν 
οἱ προτεραιότητες τῆς ἀνθρωπότητος 
καί οἱ ἀξίες πού καθορίζουν τήν πορεία 
της, μέ βάση τή δικαιοσύνη καί τόν σε-
βασμό σέ κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο καί 
ὄχι τό δίκαιο ἰσχυροτέρου.

– Ἡ πανδημία μοιάζει νά δημιουργεῖ 
ρωγμές ἀνάμεσα στήν Ἐκκλησία 
καί στήν ἐπιστήμη.
– Θά ἦταν τό μεγαλύτερο λάθος γιά 

τήν Ἐκκλησία καί τήν ἐπιστήμη νά ἐπι-
τρέψουν νά δημιουργηθοῦν ρωγμές ἀπό 
τήν πανδημία. Ἤδη ἀπό τήν Παλαιά 
Διαθήκη τονίζεται: «Τίμα τόν ἰατρόν, 
ὅπως τοῦ ἁρμόζει, ἔχοντας ὑπόψη τίς 
ὑπηρεσίες του στίς ἀνάγκες σου, διότι ὁ 
Κύριος ἔκαμεν αὐτόν… Ὁ ἴδιος ὁ Θεός 
ἔδωκεν στούς ἀνθρώπους τήν ἰατρι-
κή ἐπιστήμη, ὥστε νά δοξάζεται μέ τά 
θαυμαστά αὐτοῦ ἔργα» (Σοφία Σειράχ 
38:1,5). Σέ διάφορες εὐκαιρίες ἔχω ἐπι-
σημάνει: «Ἡ Ὀρθοδοξία βλέπει τήν 
ἀνάπτυξη τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν καί 
τῆς τεχνολογίας μέ δοξολογία καί εὐχα-
ριστία στόν Θεό, πού ἔχει δωρίσει στόν 
ἄνθρωπο τή δυνατότητα νά ἀναζητεῖ 
τήν ἀλήθεια, νά ἀνακαλύπτει ἄγνωστες 
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στήν Ἑλλάδα ἔχουν τήν ἰδιαιτερότητά 
τους. Στήν Ἀλβανία ἀντιμετωπίζουμε 
ἄλλες συνθῆκες καί δέν μποροῦμε οὔτε 
νά ἀντιγράψουμε λύσεις πού προτείνο-
νται στήν Ἑλλάδα οὔτε νά προβάλου-
με ὡς πρότυπο τίς ἐνδεδειγμένες λύσεις 
πού καλούμεθα νά δώσουμε ἐμεῖς γιά 
τήν Ἀλβανία ἐν Συνόδῳ. Συγκεκριμένα, 
ἀπό τήν ἀρχή τῆς πανδημίας ἐπικοινω-
νήσαμε μέ τόν πρωθυπουργό καί τίς 
Ἀρχές τῆς χώρας. Ἐνημερώσαμε ἐπίση-
μα μέ συνοδικές ἐγκυκλίους τούς ὀρθο-
δόξους πιστούς (ὑπολογίζονται περί-
που στό 20% τοῦ πληθυσμοῦ), ἐπιμένο-
ντας νά τηροῦν μέ ἀκρίβεια τά ἐπιβαλ-
λόμενα μέτρα. Οἱ ναοί δέν ἔκλεισαν. 
Παραμένουν ἀνοικτοί γιά τήν τέλε-
ση τῆς θείας Λειτουργίας καί ὡς χῶροι 
πνευματικῆς ἐνισχύσεως καί ἀτομικῆς 
προσευχῆς. Γιά τήν αὐστηρή τήρηση 
τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων τήν εὐθύνη 
ἔχουν οἱ ἁρμόδιοι κάθε Μητροπόλεως. 
Ὁρισμένες ἀκραῖες φωνές συμμορφώ-
θηκαν μέ τή συνοδική ἐντολή.

Γιά τή γενικότερη ἀντιμετώπιση 
τῆς πανδημίας ἀπό ὀρθοδόξου πλευ-
ρᾶς, σέ σχετική ἀπαντητική μας ἐπι-
στολή (25.5.2020) πρός τήν ΑΘΠ τόν 
Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθο-
λομαῖο, σημειώσαμε: «Ἡ Ἱεραρχία ἑκά-
στης Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας θά ἠδύ-
νατο νά λάβῃ σχετικάς ἀποφάσεις, 
ἔχουσα ὑπ’ ὄψιν τάς ἀνησυχίας τῶν 
πιστῶν αὐτῆς μελῶν, π.χ. νά συγκρο-
τήσῃ εἰδικήν ἐπιτροπήν ἐκ σοβαρῶν θε-
ολόγων καί εἰδικῶν ἐπιστημόνων πρός 
ἐξέτασιν τῶν δεδομένων καί ὑποβο-
λήν συγκεκριμένων προτάσεων. Ἐν συ-
νεχείᾳ, ἡ ἁρμοδία Ἱεραρχία, κατανο-
οῦσα ἐν ἀγάπῃ καί συνέσει τάς ἀνά-
γκας τοῦ ποιμνίου αὐτῆς, θά εἶχε τήν 

εὐχέρειαν τοῦ προσδιορισμοῦ τῶν πρα-
κτικῶν ὁδηγιῶν. Ἐπιστημονικαί προ-
βλέψεις καί προειδοποιήσεις ἁρμοδί-
ων Παγκοσμίων Ὀργανισμῶν προει-
δοποιοῦν ὅτι ἡ πρωτοφανής πανδημία 
ἀναμένεται νά ἐπανακάμψῃ διά νέων 
κυμάτων καί μεταλλάξεων. Εὐκτέον, 
λοιπόν, θά ἦτο ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία 
νά προβῇ ἐγκαίρως εἰς τάς ἐπιβαλ-
λομένας πρωτοβουλίας: συγκρότησιν 
διορθόδοξου εἰδικῆς ἐπιτροπῆς πρός 
ἐκτίμησιν τῶν νέων παγκοσμίων συν-
θηκῶν καί, ἐν συνεχείᾳ, σύγκλησιν 
Πανορθοδόξου Συνάξεως πρός προσ-
διορισμόν πρακτικῶν κατευθύνσεων. 
Πιστεύω ἀκραδάντως ὅτι τό Συνοδικόν 
σύστημα ἀποτελεῖ ἀνεκτίμητον ἀνα-
ντικατάστατον Ὀρθόδοξον παράδο-
σιν καί ἐπιβάλλεται νά ἐνεργοποιεῖται 
εἰς κρισίμους περιστάσεις, ὡς ἡ πα-
ροῦσα, ἡ κλυδωνίζουσα σύμπασαν τήν 
Οἰκουμένην».

– Στήν ἐποχή μας ἐπικρατεῖ ἡ πό-
λωση. Πολιτικοί, δημοσιολο-
γοῦντες, ἐκκλησιαστικοί παράγο-
ντες φτάνουν στά ἄκρα ὅταν ἐκφρά-
ζονται δημόσια. Σᾶς ἀνησυχεῖ αὐτό 
τό φαινόμενο;
– Δέν θεωρῶ ὅτι ὑπάρχει πόλωση με-

ταξύ δόγματος καί δημόσιας ὑγείας. 
Εἶναι περισσότερο θέμα ἑρμηνείας τοῦ 
δόγματος καί τῶν συγκεκριμένων συν-
θηκῶν σχετικά μέ αὐτό τό θέμα. Οἱ δι-
αφορετικές φωνές καί ἐκτιμήσεις εἶναι 
θεμιτές καί συχνά γόνιμες σέ μιά ἐλεύ-
θερη δημοκρατική κοινωνία. Δέν δικαι-
ολογοῦνται, ὅμως, ἡ ἐμπάθεια, ἡ πε-
ριφρόνηση, ἡ δημαγωγία. Ὁ δημόσι-
ος διάλογος, γιά νά εἶναι δημιουργικός, 
ἀπαιτεῖ σοβαρή γνώση, ὑπευθυνότητα 
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καί νηφαλιότητα. Ἡ πόλωση εἶναι μιά 
μορφή οἴησης καί παρακμῆς.

Ἀνάγκη γιά κοινωνική δικαιοσύνη
– Ὑπάρχει πολύς θυμός καί ἀπελ-
πισία σέ ἕνα μεγάλο μέρος τῆς κοι-
νωνίας, πού νιώθει τήν ἀπομόνωση 
ἀλλά καί τήν οἰκονομική καταστρο-
φή πού ἔχει φέρει ἡ πανδημία. Τί θά 
λέγατε σέ αὐτούς τούς ἀνθρώπους;
– Τόν θυμό τόν καταλαβαίνω, τήν 

ἀπελπισία πρέπει νά τήν ἀποφύγου-
με. Τήν ἀναστάτωση πού ἔχει ἐπιφέ-
ρει ἡ πανδημία πρέπει νά τήν ἀντι-
μετωπίσουμε μέ σοβαρότητα, κριτικό 
πνεῦμα, ἀλληλεγγύη, πίστη καί ἐλπί-
δα. Ὀφείλουμε νά συνεργαστοῦμε ὅλοι. 
Τονίζοντας τήν ἀνάγκη τῆς κοινωνικῆς 
δικαιοσύνης, τοῦ σεβασμοῦ σέ κάθε 
ἀνθρώπινο πρόσωπο καί τή μέριμνα 
πρός τούς πάσχοντες καί τούς ἀδυνά-
τους.

– Θά κάνετε τό ἐμβόλιο, ὅταν θά 
εἶναι διαθέσιμο;
– Βεβαίως. Σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες 

πάντοτε τῶν ἐκλεκτῶν ἰατρῶν μου.

Νά συμβάλουμε στήν καταλλαγή, 
στήν ὑπέρβαση τοῦ σχίσματος

– Μία κουβέντα γιά τούς ἀνθρώ-
πους πού στάθηκαν δίπλα σας στό 
νοσοκομεῖο;
– Κατά τήν ἔξοδό μου ἀπό τόν «Εὐ-

αγγελισμό», δοξάζοντας τόν Θεό γιά τήν 
ἐξέλιξη τῆς σοβαρῆς αὐτῆς δοκιμασίας, 
ἐξέφρασα τήν εὐγνωμοσύνη μου πρός 
τούς ἰατρούς καί τούς νοσηλευτές τῆς 
μονάδας ἐντατικῆς θεραπείας ὑπό τήν 
ἡγεσία τῆς καθηγητρίας κ. Ἀναστασίας 

Κοτανίδου. Συγχρόνως, θερμά εὐχαρί-
στησα τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. 
Βαρθολομαῖο καί τούς ἄλλους ἀδελ-
φούς Προκαθημένους, τούς προέδρους, 
πρωθυπουργούς, ὑπουργούς, πρέσβεις, 
δημάρχους, διανοούμενους, δημοσιο-
γράφους. Εὐχαρίστησα ὁλόψυχα τούς 
πολυπληθεῖς φίλους, κληρικούς καί λα-
ϊκούς, γνωστούς καί ἀγνώστους, πού 
μέ στήριξαν μέ τίς ἐγκάρδιες εὐχές, 
τίς εὐγενεῖς ἐκδηλώσεις καί τίς αὐθόρ-
μητες δεήσεις σέ ὅλη αὐτή τήν περίο-
δο. Καί βέβαια, δέν λησμονῶ, φίλτα-
τε Ἀλέξη, τό δικό σας ἐκ τῶν πρώτων 
τηλεφώνημα, μέ τό ὁποῖο μου εὐχηθή-
κατε, μεταφέροντας τήν ἐμπειρία σας 
ἀπό τή νοσηλεία στήν ἴδια μονάδα τοῦ 
«Εὐαγγελισμοῦ».

– Θά θέλατε νά προσθέσετε κάτι γιά 
τό σχίσμα σχετικά μέ τό οὐκρανικό 
ζήτημα;
– Μιά ἀπό τίς μεγάλες θλίψεις τοῦ 

τελευταίου καιροῦ εἶναι ὅτι ἡ ὀρθόδο-
ξη ἑνότητα ἔχει ραγίσει καί παρατείνε-
ται μιά θολή ἀναμονή. Οἱ πρωτοβου-
λίες στήν Οὐκρανία, ἔπειτα ἀπό δύο 
χρόνια ἤδη, προφανῶς δέν ἀπέδωσαν 
τό ἐπιδιωκόμενο θεραπευτικό ἀποτέ-
λεσμα. Οὔτε ἡ εἰρήνη οὔτε ἡ ἑνότητα 
ἐπιτεύχθηκαν γιά τά ἑκατομμύρια τῶν 
ὀρθοδόξων τῆς Οὐκρανίας. Ἀντιθέτως, 
ἡ ἀμφισβήτηση καί ὁ διχασμός ἐπεκτά-
θηκαν καί σέ ἄλλες τοπικές Ὀρθόδοξες 
Ἐκκλησίες. Τό γε νῦν ἔχον, ἐπείγει νά 
γίνει κάτι ἀποτελεσματικό. Ὁ χρόνος 
πού περνᾶ ἐπιδεινώνει τό τραῦμα. Ὁ 
τεράστιος κίνδυνος γιά τήν Ὀρθοδοξία 
εἶναι ἐμφανής: μιά ἐθνοφυλετική δι-
άσπαση (σέ Ἕλληνες, Σλάβους καί 
σέ ἐκείνους πού ἐπιθυμοῦν ἁρμονι-
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κές σχέσεις μέ ὅλους), ἡ ὁποία ἀκυρώ-
νει τόν πολυπολιτισμικό χαρακτῆρα τῆς 
Ὀρθοδοξίας καί τήν οἰκουμενικότητά 
της. Αὐτός εἶναι ὁ μεγαλύτερος κίνδυ-
νος, ὄχι μόνο γιά τήν Ὀρθοδοξία, ἀλλά 
καί γιά ὅλη τή Χριστιανοσύνη, καί πρέ-
πει πάσῃ θυσίᾳ ἐκ μέρους ὅλων τό τα-
χύτερο νά ἀποφευχθεῖ.

Ἡ ἐμπειρία ἀπό τήν ἀντιμετώπιση 
τοῦ κορωνοϊοῦ τονίζει ὅτι ἀνεξάρτητα 
ἀπό τήν ἐμφάνισή του καί τή διάδοσή 
του, τό κατεπεῖγον θέμα εἶναι ἡ ἔγκαι-
ρη ἀντιμετώπιση καί ἡ τελική θεραπεία 
τῆς ἀσθενείας. Πιστεύω ὅτι τό πνευμα-
τικό ἐμβόλιο στή συγκεκριμένη περί-
πτωση εἶναι ἡ «καταλλαγή» (συμφιλί-
ωση) μέ τή βιβλική ἔννοια. Ὁμολογῶ 
ὅτι μέ συνέχει ὀδύνη ὅταν δέν μπορῶ 
νά συμφωνήσω μέ προσφιλεῖς καί σε-
βαστούς ἀδελφούς, ὅμως, ἀδυνατῶ νά 
παραθεωρήσω ὁλοφάνερα γεγονότα καί 
βασικές ὀρθόδοξες ἀρχές.

Ἡ πρωτοβουλία γιά τή θεραπευτι-
κή ἀγωγή τῆς νέας πραγματικότητος 
ἀναμφιβόλως ἀνήκει στό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο, ἀλλά καί ὅλες οἱ Αὐτοκέ-
φαλες Ἐκκλησίες ὀφείλουμε, στό μέτρο 
τῆς εὐθύνης πού μᾶς ἀναλογεῖ, νά συμ-
βάλουμε στήν καταλλαγή, στήν ὑπέρβα-
ση τοῦ σχίσματος. Ἀκλόνητη παραμένει 
ἡ πεποίθησή μου ὅτι μέ τήν καταλλα-
γή θά εἰρηνεύσουν ἑκατομμύρια πιστῶν 
ἀνθρώπων. Συγχρόνως, ἡ Ὀρθοδοξία θά 
ἐπιβεβαιώσει τήν πνευματική της ἱκα-
νότητα νά ἐπουλώνει τίς πληγές, μέ ὁδη-
γό τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐνέργεια 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὑπογραμμίζο-
ντας τήν ἀλήθεια ὅτι εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, 
Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, 
ἡ ὁποία ἔχει Κεφαλήν τόν Χριστόν, τόν 
σαρκωθέντα Υἱόν τοῦ Θεοῦ, «δι’ ὅν τά 
πάντα καί δι’ οὗ τά πάντα» (Ἑβρ. 2,10), 
«…τοῦ δόντος ἡμῖν τήν διακονίαν τῆς 
καταλλαγῆς» (Β΄ Κορ. 5,18).

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ  
Ἁγίου Διονυσίου Αἰγίνης τοῦ ἐν Ζακύνθῳ

«Ὤ, ἅγιε Διονύσιε, ψυχή ἁγνή καί θεία
πού σέ κρατεῖ περήφανα τῆς εὐσπλαχνίας ὁ θρόνος,

τοῦτο τό δύστυχο νησί, προστάτεψέ το μόνος
γιά νά μήν τύχει πιά ποτέ παρόμοια δυστυχία.

Ὤ Σύ, στό θρόνο τ’ Ἄπλαστου τρέξε σιμά καί εἰπέ του,
Νά μήν ἀφήσει τό νησί ἔρμο τή δυστυχιά του

κι ἀνίσως κι’ ἡ παράκληση δέν φτάνει, θύμισέ Του
πώς εἶχες ἕναν ἀδελφό, κι ἔκρυψες τό φονιά του».

Διονύσιος Σολωμός  

Νά ἐπανεξετάσουμε τίς ἀξίες μας

συνέχεια ἀπό τήν σελ 25
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ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΕΝ ΚΥΡΙῼ 
Ο ΑΡΧΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ 

 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΩΣΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Τοῦ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗ,
Μουσικολόγου*

Ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, 
Βασίλειος Σπυριδόπουλος, γεννήθηκε στά Κάτω Πορόϊα τοῦ νομοῦ Σερρῶν τό ἔτος 
1944.

Ἀφοῦ ὁλοκλήρωσε τίς ἐγκύκλιες σπουδές του, κατά τήν δεκαετία τοῦ 1960 με-
τακόμισε στήν Θεσσαλονίκη καί κατόπιν ἐξετάσεων ἐπέτυχε τήν εἰσαγωγή του στό 
Τμῆμα Δασολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἀπ’ ὅπου, 
περατώσας τήν ἀπαιτούμενη πενταετή φοίτηση, ἔλαβε τό πτυχίο τοῦ Δασολόγου 
– Δασάρχη.

Ἀπό μικρό παιδί ἀγάπησε τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί τήν τέχνη τῆς Ἐκκλησια-
στικῆς Μουσικῆς. Καθώς διέθετε φωνητικό τάλαντο, ἐνδιαφέρθηκε νά σπουδάσει 
τήν Ψαλτική καί ἡ προσωπική του ἀναζήτηση, ὁδήγησε τά βήματά του κοντά στόν 
Μεγάλο Πρωτοψάλτη τοῦ Πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης, Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο.

Πράγματι, χωρίς ὑπερβολή μποροῦμε νά ποῦμε, ὅτι τό πρωί βρισκόταν στό Πανε-
πιστήμιο καί τό βράδυ στόν Ἅγιο Δημήτριο, παρά τούς πόδας τοῦ Διδασκάλου του. 
Ἔλαβε τελικῶς τό δίπλωμα Διδασκαλίας τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἀπό τό Μακε-
δονικό Ὠδεῖο, ξεχωρίζοντας ἀπό νωρίς μεταξύ τῶν συμμαθητῶν του, λόγω τοῦ χαρί-
σματός του, αλλά καί τοῦ ἤθους του.

Ἐκτιμήσας τήν σύνολη προσωπικότητά του, καί καθ’ ὑπόδειξη τοῦ Διδασκάλου 
του, ὁ Μακαριστός Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων ὁ Β´ τόν διορίζει 
στήν θέση τοῦ Λαμπαδαρίου στό ἀριστερό ἀναλόγιο τοῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Δημητρίου 
κατά τό 1978, ἐνῶ δέκα χρόνια ἀργότερα, τό 1988 καί μετά τήν ἐκδημία τοῦ Πρωτο-
ψάλτου καί Διδασκάλου του, Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου, τοῦ ἀνατίθενται τά καθή-
κοντα τοῦ Πρωτοψάλτου καί ἡ βαριά κληρονομιά τῆς διευθύνσεως τοῦ δεξιοῦ ἀνα-
λογίου, τό ὁποῖο καί διηκόνησε γιά μιά ὁλόκληρη τριακονταετία, μέχρι τό ἔτος 2019.

Διετέλεσε Διευθυντής τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μηροπόλεως 
Θεσσαλονίκης, ἀντικαθιστῶντας στήν θέση αὐτή καθόλα ἐπάξια τόν Ἄρχοντα Πρω-
τοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδῶρο.

*  Ὁ κ. Χαράλαμπος Τζινευράκης εἶναι Διευθυντής τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἱ.Μ. Θεσσα-
λονίκης καί Λαμπαδάριος τοῦ Ἱ.Ν. ἁγίου Δημητρίου - Πολιούχου Θεσσαλονίκης.
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Τό 2009 τιμήθηκε μέ τό ὀφίκκιο τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγιωτάτης 
Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἕνα ὀφίκκιο πού δέν δίδεται στούς ἐκτός 
Κωνσταντινουπόλεως Ἱεροψάλτες, ἀλλά στήν περίπτωσή του τοῦ ἀποδόθηκε τιμῆς 
ἕνεκεν.

Λαμπρός οἰκογενειάρχης, σύζυγος καί πατέρας, εὐτήχησε νά ἀποκτήσει μέ τήν 
ἀγαπημένη του σύζυγο Γεωργία, δύο τέκνα, τόν Ἀναστάσιο καί τόν Γρηγόριο καί 
τρία ἐγγόνια.

Στό σημεῖο αὐτό, ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά καταθέσω δἰ  ὀλίγων, τήν προσωπική μου 
μαρτυρία γιά τόν ἄνθρωπο καί ἱεροψάλτη Σπυριδόπουλο, καθώς εἶχα τήν εὐλογία 
νά τόν ζήσω ἐκ τοῦ σύνεγγυς, ὡς Λαμπαδάριός του ἐπί μία εἰκοσαετία στόν Ναό 
τοῦ Πολιούχου. Ἐμβριθής γνώστης τῆς πατρώας Μουσικῆς, δέν ἀνήρχετο οὐδέποτε 
στό Ἀναλόγιο χωρίς νά μελετήσει τά μαθήματα τῆς ἡμέρας καί ἀπέδιδε σημασία καί 
στήν παραμικρή λεπτομέρεια.

Διαθέτων μοναδικό χάρισμα, κατεῖχε καί θεωρητικῶς τήν σωστή γνώση τῆς το-
νικότητας τῶν διαστημάτων τῆς Μουσικῆς καί μέ ἀπίστευτη ἄνεση, τήν ἀπέδιδε μέ 
τελειότητα.

Ὡς συνειδητός Χριστιανός, οὐδέποτε ἐπέτρεψε στόν ἑαυτό του νά κακολογήσει 
ἤ νά κρίνει συνάδελφό του, ἀλλά πάντοτε εἶχε μόνο λέξεις συμπαθείας γιά ὅλους, 
ἀκόμη καί γιά ἀνθρώπους πού τόν εἶχαν πικράνει.

Προσωπικά, ἀξέχαστες θά μοῦ μείνουν οἱ ἑρμηνεῖες του κυρίως στά δοξαστικά 
καί ὅλως ἰδιαιτέρως στά δοξαστικά τῆς περιόδου τοῦ Τριωδίου, τά ὁποῖα ἀπέδιδε μέ 
ἐκπληκτικό τρόπο καί μοναδική ἑρμηνεία.

Μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του, παρέμεινε πιστός στό Πατριαρχικό λεγόμενο ὕφος 
καί στά μαθήματα τοῦ Δασκάλου του Χρυσάνθου, ὡς ἔνδειξη τιμῆς καί σεβασμοῦ, 
ὅπως ἔλεγε, ἄν καί εἶχε καί ὁ ἴδιος συγγράψει πλῆθος μαθημάτων, καθώς ἀξίζει νά 
σημειώσουμε ἐδῶ, πώς εἶχε πλούσιο ἐκ Θεοῦ καί τό χάρισμα τῆς εὐμελοῦς μελο-
ποιΐας.

Ταπεινῶς φρονῶ, ὅτι ὁ μακαριστός Βασίλειος Σπυριδόπουλος, μετά τήν θρυ-
λική τριάδα τῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς Θεσσαλονίκης (Καραμάνη, Θεοδοσόπουλο, Τα-
λιαδῶρο), ἐπαξίως ἀκολουθεῖ ὡς πρῶτος τῶν ἑπομένων.

Ὁ μακαριστός Βασίλειος Σπυριδόπουλος, ὑπῆρξε καλλιφωνότατος καί παραδο-
σιακός Ψάλτης, ἤπιος καί χαμηλῶν τόνων χαρακτῆρας καί ταπεινός, χωρίς νά ἐπιδι-
ώξει τήν προβολή τῆς θέσης του στόν ἱεροψαλτικό χῶρο. Ξεχώριζε γιά τό ἦθος, τήν 
εὐγένειά του, τήν ἀγάπη του γιά τούς συναδέλφους του καί ὅλους τούς ἀνθρώπους. 
Γι’ αὐτό καί ὅσοι τόν γνώριζαν, ἔχουν πλήρη τήν ἐπίγνωση τῆς ἀξίας του ὡς ἀνθρώ-
που καί ὡς Πρωτοψάλτου στόν πρῶτο Ναό τῆς Θεσσαλονίκης.

Ἄς κλείσουμε μέ μία φράση πού ἔλεγε συχνά: «Εἰ ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν, οὐδείς καθ’ 
ἡμῶν!»

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!
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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 14.12.2020

ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΕΜΑΤΩΝ 
ΜΕ ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΣΤΟΥΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Στίς δύσκολες ἡμέρες πού διερχόμαστε, ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψιν τήν κραυ-
γή τῆς ἀγάπης τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τοῦ καί ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Θεσσαλονίκης «τίς ἀσθενεῖ, καί οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καί οὐκ ἐγώ πυ-
ροῦμαι;» (Β΄ Κορ. 11,29) καί μέ τήν διάθεση ἔμπρακτης ἐφαρμογῆς τῆς εὐγγε-
λικῆς προτροπῆς «ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Μτθ. 22,39), ἡ Ἱερά 
Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, μέ τήν προτροπή καί ἔμπνευση τοῦ Παναγιωτάτου 
Μητροπολίτου κ. Ἀνθίμου, προχώρησε στήν διάθεση δεμάτων μέ εἴδη πρώτης 
ἀνάγκης στούς ἀδελφούς μας, τούς καταπονουμένους ὑπό τῆς νόσου τοῦ κορω-
νοϊοῦ, πού νοσηλεύονται στά Νοσηλευτικά Ἱδρύματα τοῦ Πολεοδομικοῦ μας 
συγκροτήματος.

Κατόπιν πρότερης ἐπικοινωνίας μέ τίς Διοικήσεις ὅλων τῶν Νοσοκομείων 
τῆς πόλης μας καί ἀποδοχῆς τοῦ σχετικοῦ αἰτήματος, συνεργάτες τοῦ Γενικοῦ 
Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἐπισκέφθηκαν 
τίς προηγούμενες ἡμέρες τό ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», τό ΓΝΘ «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», 
τό Πανεπιστημιακό ΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ», τό ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» καί ἔχο-
ντες ἐπίσης τήν κανονική ἄδεια καί εὐλογία τῶν ἐπιχωρίων Μητροπολίτων, τό 
ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» καί τό ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» καί παρέδωσαν συνο-
λικά δύο χιλιάδες (2000) δέματα μέ ὑγειονομικὀ ὑλικό γιά τό ἰατρικό καί νοση-
λευτικό προσωπικό καί μέ εἴδη πρῶτης ἀνάγκης, γιά τόν κάθε ἀσθενῆ προσω-
πικά, προκειμένου νά συμβάλλουν κατά δύναμη στήν παρηγορία τῶν ἀδελφῶν 
μας, οἱ ὁποῖοι εὑρισκόμενοι στό κρεβάτι τοῦ πόνου τῆς ἀρρώστειας, δοκιμάζο-
νται ἐπιπρόσθετα καί μέ τήν ἀγωνία τῆς μοναχικότητας.

Τό κοινωνικό καί φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 
ἐκφραζόμενο πολυδιάστατα μέ τήν λειτουργία τῶν συσσιτίων, μέ διανομή δε-
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μάτων, οἰκονομικῶν βοηθημάτων, μέ τήν φιλοξενία φοιτητῶν καί σπουδαστῶν 
καί μέ πλείστους ἄλλους τρόπους, πού θεραπεύουν καί τίς ὑλικές ἀνάγκες τοῦ 
ἀνθρώπου, συνιστᾶ κυρίως ποιμαντική διακονία πρός τόν ὅλο ἄνθρωπο καί ὄχι 
ἁπλά προσφορά ὑλικῶν ἀγαθῶν πρός συντήρηση τοῦ σώματος ἤ ἀκόμη περισ-
σότερο ἀφορμή ἐπίδειξης, γἰ  αὐτό καί δέν θά παύσει, ἀλλά ἐντονότερα θα διε-
νεργεῖται ἰδιαίτερα σέ δυσχείμερους καιρούς.

Ἐπιθυμοῦμε νά εὐχαριστήσουμε τίς Διοικήσεις τῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυ-
μάτων τῆς πόλεώς μας γιά τήν ἀποδοχή τῆς δωρεᾶς, ἀλλά καί ὅλους ὅσοι 
ἐργάστηκαν κοπιωδῶς προκειμένου νά πραγματοποιηθεῖ αὐτή ἡ ἀποστολή τῆς 
Ἀγάπης.

Τέλος, δραττόμεθα τῆς εὐκαιρίας, νά μεταφέρουμε σέ ὅλους τό μήνυμα, 
ὅτι τά βασικά μας ἐφόδια γιά τήν ὑπέρβαση τῶν σημερινῶν ἀδιεξόδων εἶναι 
τό εὐαγγελικό θάρρος καί ἡ αἰσιοδοξία, ἡ Ἐλπίδα καί ἡ Πίστη, ὁ ψυχικός καί 
πνευματικός πλοῦτος τῆς Παράδοσης, τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον, καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρί-
ας ἡ προκήρυξις ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ, τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται, καὶ τὸν 
Χριστὸν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλλεται. Αὐτῇ καὶ ἡμεῖς μεγαλοφώνως βοήσω-
μεν, Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις.

Ἀπολυτίκιον τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. Ἦχος δ΄
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† Ο ΜΗΤ ΡΟΠΟΛΙτηΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΘΙΜΟΣ
Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 16ῃ Nοεμβρίου 2020

Πρός τόν
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Σερρῶν καί Νιγρίτης
κ. Θεολόγον, Τοποτηρητήν
Ἱ.Μ. Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
Εἰς Λαγκαδᾶν

Σεβασμιώτατε,
Συμμετέχομεν ἀδελφικῶς εἰς τό πένθος διά τήν ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ 

Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντινῆς κυροῦ Ἰωάννου, λίαν ἀγαπη-
τοῦ πνευματικοῦ ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ γενομένου.

Ὁ μακαριστός Ἱεράρχης, κοσμηθείς ἐκ Θεοῦ μέ πλῆθος χαρισμάτων, διέθεσεν 
ταῦτα ἐκ νεότητος αὐτοῦ εἰς τήν διακονίαν τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας καί 
τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος Ἑλλάδος. Ὑπηρέτησεν εἰς πλείστας ὅσας θέσεις 
ἐντός τοῦ Ἀμπελῶνος Κυρίου ἐκδαπανήσας ἑαυτόν καί, ἀναλαβών ὑψηλάς 
εὐθύνας, διεχειρίσθη ἐπιτυχῶς ὅ,τι αὐτῷ ἀνετέθη.

Διακονήσας μετ᾽ αὐταπαρνήσεως τόν μακαριστόν προκάτοχον ἡμῶν, 
Παντελεήμονα τόν Β ,́ ἀπετέλεσε καί ἡμέτερος πολύτιμος συνεργάτης, ὡς Πρω-
τοσύγκελλος τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, προϊστάμενος τοῦ ἱεροῦ 
Ναοῦ ἁγίου Δημητρίου – Πολιούχου καί καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
ἁγίας Θεοδώρας, ἄχρι τῆς ἐπαξίας ἐκλογῆς του εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν 
Λαγκαδᾶ.

Ἐπί τούτοις, ἀντιλαμβάνεσθε τήν θλῖψιν τῆς ταπεινότητός μου ἅμα δέ 
διά τήν ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ ἱεράρχου, διότι ὁ Θεός ἠθέλησεν νά εἶναι 
πνευματικόν κατά Χριστόν τέκνον μου, ἀλλά καί διότι αἱ πρωτοφανεῖς περι-
στάσεις πού διερχόμεθα δέν ἐπέτρεψαν τήν συμμετοχήν μας εἰς τήν ἐξόδιον 
ἀκολουθίαν.

Θρηνῶ καί ὀδύρομαι διά τήν ἀπώλειαν, ἀλλ̓  ὅπως ὁ Θεός ἐπέτρεψεν οὕτω 
καί ἐγένετο. Εὐχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος ἀναπαύσῃ τήν ψυχήν αὐτοῦ εἰς τήν 
χώραν τῶν ἁγίων καί τῶν δικαίων.

Μετά τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, 
† Ὁ Θεσσαλονίκης ΑΝΘΙΜΟΣ
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τά τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀφοῦ βοηθοῦν τούς 
ἀσθενεῖς στό νά ἔχουν τήν ἀπαραίτητη 
ροή ὀξυγόνου πού δέν μπορεῖ νά δώσει 
ὁ συμβατικός ἀναπνευστήρας καί νά 
ἀποφύγουν τή διασωλήνωση.

«Ἀκόμη κι ἄν ἕνας ἄνθρωπος γλιτώ-
σει, γιά ἐμᾶς αὐτό θά εἶναι μεγάλη εὐλο-
γία», τονίζει ὁ ἀρχιμανδρίτης Βαρνάβας 
Γιάγκου καί προσθέτει: «Σέ κάθε κρίσι-
μη στιγμή γιά τόν τόπο ἡ Ἐκκλησία ἦταν 
παρούσα στήν πρώτη γραμμή. Αὐτό κά-
νει καί σήμερα στό μέτρο τῶν δυνατοτή-
των της στηρίζοντας τούς ἀνθρώπους ὄχι 
μόνον πνευματικά ἀλλά καί ὑλικά».

Ἐξάλλου, ὅπως ὑποστηρίζει ὁ ἀρχι-
μανδρίτης Βαρνάβας Γιάγκου: «Ἡ σχέ-
ση μέ τόν Θεό περνάει μέσα ἀπό τόν 
ἀδελφό καί μάλιστα τόν πάσχοντα. Δέν 
ἡσυχάζουμε ἄν δέν ξεκουράσουμε αὐτούς 
τούς ἀνθρώπους ὅπως ξεκουράζει ἐμᾶς ὁ 
Χριστός. Σκεφτήκαμε πέρα ἀπό τίς προσ-
ευχές νά βοηθήσουμε καί πρακτικά αὐτή 
τή δύσκολη καί φιλότιμη προσπάθεια 
τῶν γιατρῶν πού ὑπηρετοῦν τόν ἐλάχιστο 
ἀδελφό μας».

Σύμφωνα μέ πληροφορίες, ἡ Ἱ. Μονή 
τῆς Ἁγίας Θεοδώρας παρέδωσε τρεῖς ἀ- 
ναπνευστῆρες στό Νοσοκομεῖο «Γεν- 
νηματᾶς», τρεῖς στό Νοσοκομεῖο «Ἅ- 
γιος Δημήτριος» καί δύο στό «Ἱπποκρά- 
τειο».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Ἐξειδικευμένα μηχανήματα 

στά νοσοκομεῖα τῆς πόλης ἀπό τήν Ἱ.Μ. Θεσσαλονίκης
ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ

Σ την ενισχυση τῶν ἀναπνευστήρων 
ὑψηλῆς ροῆς «high flow» σέ τρία 

νοσοκομεῖα τῆς Θεσσαλονίκης προχώ-
ρησε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης 
μέσῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Θεοδώρας, 
ἡ ὁποία δώρισε συνολικά ὀκτώ τέ-
τοια καινούρια ἐξελιγμένα μηχανή-
ματα στά νοσοκομεῖα «Ἱπποκράτειο», 
«Γεννηματᾶς» καί «Ἅγιος Δημήτριος».

«Μόνιμη ἀγωνία τοῦ Παναγιωτάτου 
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου 
ὅλον αὐτόν τόν καιρό εἶναι ἡ στήρι-
ξη τῶν συμπολιτῶν μας πού δοκιμάζο-
νται. Ὅταν ἡ πόλη μας ἔχει χτυπηθεῖ τό-
σο σκληρά ἀπό τήν πανδημία, ἡ τοπική 
μας Ἐκκλησία δέν θά μποροῦσε νά μεί-
νει ἄπραγη. Μόλις ἐνημερωθήκαμε γιά 
τό πόσο σημαντικά γιά τήν ἀποθεραπεία 
τῶν ἀνθρώπων μας εἶναι αὐτά τά μηχα-
νήματα ἐπικοινωνήσαμε μέ τά νοσοκο-
μεῖα, μάθαμε γιά τίς ἀνάγκες τους καί 
μέ τήν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου προ-
χωρήσαμε στήν ἄμεση προμήθειά τους», 
δήλωσε στό ΑΠΕ-ΜΠΕ ὁ ἡγούμενος 
τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Θεοδώρας ἀρχιμαν-
δρίτης Βαρνάβας Γιάγκου, ὁ ὁποῖος πα-
ρέδωσε τό πρωί στά νοσοκομεῖα τούς 
ἀναπνευστῆρες.

Οἱ συγκεκριμένοι ἀναπνευστῆρες θε-
ωροῦνται ἐξαιρετικά πολύτιμοι γιά τό 
προσωπικό τῶν νοσοκομείων πού δί-
νει μάχη τούς τελευταίους μῆνες κα-
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Σ τισ 19 Δεκεμβριου 2020 συμπλη-
ρώνεται ἕνας χρόνος ἀπό τήν ἐκδη-

μία τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου 
Μεταλληνοῦ, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας στή 
Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου 
Ἀθηνῶν. Εἶχα τήν εὐλογία καί τή χα-
ρά νά συνεργασθῶ μαζί του σέ πολ-
λούς τομεῖς, ἰδίως δέ στόν χῶρο τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Ραδιοφωνίας. Ἀπό 
τό 1989 ἕως τό 2001 παρουσιάζα-
με μαζί τήν ἱστορική ἐκπομπή «Ἀπό 
τήν Ὀρθόδοξη Ρωμέϊκη παράδοσή 
μας», στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἔμαθα πολ-
λά κοντά του καί τόν εὐγνωμονῶ πού 
μέ τίμησε μέ τή φιλία του. Ἦταν ἕνας 
πολυτάλαντος ἄνθρωπος μέ γνώσεις σέ 
ὅλους τούς τομεῖς τῶν Ἀνθρωπιστικῶν 
καί Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν, μέ 
χιοῦμορ, μέ εὐγένεια καί μέ ἱκανότητα 
νά μεταδίδει τό μήνυμά του ἁπλά καί 
κατανοητά.

Ὁ μακαριστός π. Γεώργιος Μεταλ-
ληνός, ὡς θεολόγος καί ἱστορικός. 
ἔδωσε ἰδιαίτερη ἔμφαση στή μελέ-
τη τῆς Τουρκοκρατίας καί ἀναζήτη-
σε τούς παράγοντες πού βοήθησαν τό 
Γένος νά ἐπιβιώσει. Σημαντικό ἔργο 
του γιά τό θέμα αὐτό ὑπῆρξε τό βιβλίο 
μέ τόν τίτλο ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ καί ὑπό-
τιτλο: Οἱ Ἕλληνες στήν Ὀθωμανική 
Αὐτοκρατορία. Ἐξεδόθη γιά πρώτη φο-

ρά τό 1984 ἀπό τίς ἐκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ 
καί γνώρισε πολλές ἐπανεκδόσεις. 
Ἐγράφη ἀρχικά γιά νά χρησιμοποιη-
θεῖ ὡς σχολικό βιβλίο, ἀλλά τό τό-
τε Παιδαγωγικό Ἰνστιτοῦτο ἀπέρρι-
ψε τό βιβλίο μέ τήν ἐπισήμανση γνω-
στοῦ «προοδευτικοῦ», ὁ ὁποῖος δήλωσε: 
«Δέν ἐπιτρέπεται νά ἔχουμε σχολικά βι-
βλία γραμμένα ἀπό κληρικούς»!

Τό βιβλίο ἀργότερα ἀξιοποιήθηκε ὡς 
πανεπιστημιακό ἐγχειρίδιο γιά τούς φοι-
τητές τοῦ Τμήματος Θεολογίας Ἀθηνῶν. 
Πρό ὀλίγων ἐτῶν ὁ π. Γεώργιος συνερ-
γάσθηκε μέ τόν γιό του Δημήτριο, λέ-
κτορα τῆς Νεοελληνικῆς Ἱστορίας στό 
Ἰόνιο Πανεπιστήμιο, καί συμπλήρωσαν 
μαζί κάποια σημεῖα τοῦ βιβλίου. Τώρα 
κυκλοφορεῖ μέ τόν τίτλο: ΕΘΝΑΡΧΙΑ 
(ἐκδόσεις ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ) καί φέρει τήν 
ὑπογραφή τῶν δύο συντελεστῶν, πα-
τρός καί υἱοῦ. 

Ὁ ἀείμνηστος παπα-Γιώργης ἐπιση-
μαίνει στό βιβλίο αὐτό, ἀλλά καί σέ 
ὅλα τά ἔργα του, ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία 
ἦταν ἡ δύναμη πού κράτησε ὄρθιο 
τόν Ἑλληνισμό στά μαῦρα χρόνια 
τῆς δουλείας. Ὅποιος χανόταν γιά 
τήν Ὀρθοδοξία χανόταν καί γιά τόν 
Ἑλληνισμό. Ὁ ἐξισλαμισμένος τούρ-
κευε. Ἔχανε καί τή θρησκευτική καί 
τήν ἐθνική του ταυτότητα. Ὁ συγγρα-
φεύς ἐπισημαίνει ἐπίσης ὅτι στή διάρ-
κεια τῆς Τουρκοκρατίας χρησιμοποι-

Ο π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ 
ΩΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Τοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ, 
Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος
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ήθηκε περισσότερο ὁ ὅρος Ρωμηός, ὁ 
ὁποῖος συμβόλιζε τήν Ὀρθόδοξη Πίστη 
καί τή βυζαντινή καταγωγή τῶν ὑπο-
δούλων. Ρωμαῖος ἤ Ρωμηός σημαίνει 
ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶχαν ἀναφορά στή Νέα 
Ρώμη - Κωνσταντινούπολη καί στό Οἰ-
κουμενικό Πατριαρχεῖο. Εἶχαν ὡς ὅρα-
μα τή Μεγάλη Ἰδέα, δηλαδή τήν ἀπε-
λευθέρωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
μαζί μέ τά ὑπόδουλα ἐδάφη. Βεβαίως 
ὁ π. Γεώργιος ὡς ἐρευνητής τῶν πηγῶν 
παρατηρεῖ ὅτι δέν ἔπαυσε ποτέ ἡ χρή-
ση τοῦ ὅρου Ἕλλην. Στίς ραδιοφωνι-
κές ἐκπομπές μας συνήθιζε νά λέει: 
«Καί τά τρία δικά μας εἶναι: Ρωμηός, 
Ἕλλην, Γραικός. Ἁπλῶς ἡ ἔμφαση στή 
Ρωμηοσύνη ἐξέφραζε περισσότερο τή 
σύνδεση μέ τήν Ὀρθοδοξία».

Στή σελίδα 26 τοῦ ὡς ἄνω βιβλί-
ου γράφει: «Τήν αὐθεντική ἕνωση 
Ἑλληνισμοῦ καί Χριστιανισμοῦ δια-
σώζουν καί ἐκφράζουν σέ ὅλους τούς 
αἰῶνες οἱ ἅγιοι Πατέρες, οἱ ὁποῖοι δι-
ατηροῦν καί τήν ἰσορροπία στή σχέση 
καί σύζευξη τῶν δύο αὐτῶν μεγεθῶν. 
Ἡ ποιητική δημιουργία τοῦ ἁγίου 
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου (†390), ἡ ἐπι-
στημονική ἐνασχόληση τοῦ Μεγάλου 
Βασιλείου (†379), οἱ φιλολογικοκρι-
τικές ἔρευνες τοῦ Μεγάλου Φωτίου 
(†886), τά μουσικά ἐπιτεύγματα τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ (†750) καί 
οἱ ἐπιστημονικές προοδευτικές ἐπιδό-
σεις τοῦ Εὐγενίου Βουλγάρεως (†1806) 
εἶναι στοιχεῖα ἑλληνικότητας, πού ἐν-
σωματώθηκαν στήν Ὀρθοδοξία, ὄχι ὡς 
ἐγκλωβισμός της στήν ἱστορικότητα 
καί χρονικότητα, ἀλλά ὡς δυνατότη-
τες γιά τήν ὑπέρβαση τῆς ἱστορίας καί 
τοῦ χρόνου. Γιατί ἡ Ὀρθοδοξία, ξεκι-
νώντας ἀπό τό αὐθεντικό ἀνθρώπινο, 

τό χωρίς ἁμαρτία, στοχεύει στή μετα-
βολή τοῦ ἀνθρώπου σέ «ναό τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος», ὡς προϋπόθεση γιά τή συ-
γκρότηση τῆς αὐθεντικῆς χριστιανικῆς 
κοινωνίας».

Στήν ἀποτροπή τῶν ἑκουσίων ἐξι-
σλαμισμῶν συνέβαλαν τά μέγιστα οἱ 
Νεομάρτυρες. Γράφει σχετικά ὁ π. 
Γεώργιος στή σελίδα 100-101 τοῦ βιβλί-
ου του: «Τό μαρτύριο τῶν Νεομαρτύρων 
δείχνει καί τή συμμετοχή τῆς Ἐκκλησίας 
στήν ἀντίσταση καί τήν ἑνότητα, ἔτσι, 
ὅλου τοῦ Γένους ἐναντίον τοῦ τυράν-
νου. Στήν ἐπιστροφή καί ὁμολογία τῶν 
Νεομαρτύρων συνέβαλαν ἀποφασιστι-
κά οἱ Γέροντες-Πνευματικοί τους. Σ’ 
αὐτούς κατέφευγαν, κυρίως στά ἁγιο-
ρείτικα μοναστήρια, γιά νά μετανοή-
σουν καί νά εἰσαχθοῦν στήν πνευματι-
κή ζωή. Τά ἀσκητήρια ἔγιναν ἔτσι “προ-
μαχῶνες μπροστά στά κύματα τοῦ μου-
σουλμανισμοῦ”. Μετά τήν ὁλοκλήρω-
ση τῆς πνευματικῆς τους προετοιμασί-
ας, μέ τήν ἄδεια τοῦ Πνευματικοῦ τους, 
ἔδιναν τήν ὁμολογία τῆς πίστης, πού συ-
νήθως κατέληγε στό μαρτύριο. Δέν ἦταν, 
συνεπῶς, πράξη αὐτοκτονίας, ὅπως θά 
μποροῦσε νά φανταστεῖ κανείς. Ἦταν 
ἐνσυνείδητη ἐνέργεια, πού προερχόταν 
ἀπό τήν ἐπίγνωση τῆς σημασίας τοῦ 
ἐξισλαμισμοῦ. Αὐτόν στήν οὐσία πολε-
μοῦσαν. Γιατί ἦταν βέβαιοι γιά τή δυνα-
μική, πού θά ἀσκοῦσε τό μαρτύριό τους 
στή λαϊκή ψυχή».

Τῶν Ἑλλήνων οἱ Κοινότητες ἦταν 
ἡ πρώτη μορφή αὐτοδιοικήσεως τοῦ 
Νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ. Ὁ π. Γεώργιος 
ἐντοπίζει καί ἐκεῖ τήν ἐπίδραση τῆς 
Ὀρθοδοξίας. Γράφει στίς σελίδες 116-
117 τοῦ προαναφερθέντος βιβλίου τά 
ἑξῆς: «Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι ὁ κοι-
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νοτικός θεσμός ἀναπτύχθηκε μόνο στό 
ὀρθόδοξο περιβάλλον καί ὄχι σέ περιο-
χές, ὅπου ἦταν φανερή ἡ ἐπίδραση τοῦ 
δυτικοῦ φεουδαρχικοῦ συστήματος. Στή 
Μύκονο λ.χ. μέχρι τό 1537, πού κράτη-
σε ἡ Φραγκοκρατία, δέν ὑπῆρξε κοινο-
τική ὀργάνωση, ἀλλά μόνον ἀπό τό 1667 
πού ὁ κλῆρος τοῦ νησιοῦ ἀπαλλάχθη-
κε ἀπό τά φιλοδυτικά στοιχεῖα καί ὀρθο-
δοξοποιήθηκε. .... Κάθε ὀρθόδοξος να-
ός γινόταν κέντρο κοινοτικῆς ζωῆς, γιατί 
χρησίμευε ὡς χῶρος σύναξης τῆς κοινό-
τητας, πού ταυτιζόταν ἔτσι ὁριακά, ἀλλά 
καί λειτουργικά μέ τήν ἐνορία».

Στίς τελευταῖες σελίδες τοῦ βιβλί-
ου «Τουρκοκρατία» ὁ ἐκλιπών παρέ-
θεσε μιά σειρά κειμένων-πηγῶν πού 
καταδεικνύουν τοῦ λόγου τό ἀσφαλές 
γιά τά γραφόμενά του. Ἰδιαιτέρως ἐπέ-
μενε ὁ π. Γεώργιος στήν ἔρευνα τῶν 
ἐπιδράσεων τοῦ Δυτικοῦ Διαφωτισμοῦ 
στόν Ὀρθόδοξο Ἑλληνισμό. Μέσα ἀπό 
τά πρωτότυπα κείμενα φαίνεται ὅτι 
οἱ Ὀρθόδοξοι Πατριάρχες καί κληρι-
κοί δέν διαφωνοῦσαν μέ τήν εἰσαγω-
γή τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν ἀπό τή 
Δύση, ἀλλά ἦσαν πολύ ἐπιφυλακτι-
κοί στά ἀντιχριστιανικά καί ἀντιεκκλη-
σιαστικά μηνύματα, τά ὁποῖα ἐξέπε-
μπαν ὁρισμένοι ἐκ τῶν κορυφαίων τοῦ 
Διαφωτισμοῦ. Ὁ Ἑλληνισμός κράτη-
σε ἐπιλεκτικά ὁρισμένα μόνον στοιχεῖα 
ἀπό τίς εἰσαγόμενες ἰδέες.

Ἀπό τούς ἥρωες τοῦ 1821 τόν συγκίνη-
σε ἰδιαιτέρως ὁ Ἰωάννης Μακρυγιάννης. 
Ὁ π. Γεώργιος μελέτησε ἐπισταμένως 
τά δύο ἔργα τοῦ εὐλαβοῦς στρατη-
γοῦ πού καταγόταν ἀπό τό Ἀβορίτι 
τῆς περιοχῆς Λιδωρικίου Δωρίδος. Ὁ 
π. Γεώργιος στό παρακάτω κείμενο 
παραπέμπει στά Ἀπομνημονεύματα μέ 

τό χαρακτηριστικό γράμμα Α καί στά 
Ὁράματα καί Θάματα, τό δεύτερο ἔργο 
τοῦ Μακρυγιάννη, μέ τό γράμμα Ο. 
Παραθέτω τά σχόλια τοῦ π. Γεωργίου 
Μεταλληνοῦ γιά τή διαχρονική συνέ-
χεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ (Ἀπό τό κείμενο: 
Ὁ Ἑλληνισμός στή ζωή καί τό ἔργο τοῦ 
Μακρυγιάννη, Ἑλληνισμός Μετέωρος, 
ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθήνα 
1992, σελ. 107):

«Εἶναι τόσο φυσική στόν Μακρυγιάννη 
ἡ ἀδιατάρκτη συνέχεια τοῦ Ἔθνους, ὥστε 
μιλώντας γιά τήν ἐποχή του νά ἀναδύο-
νται στή μνήμη του ἀβίαστα οἱ Ἀρχαῖοι. 
“Γοναίγοι προπατέρες μας εἶναι ὁ 
Μιλτιάδης, ὁ Θεμιστοκλῆς, ὁ Ἀριστείδης, 
ὁ Λεωνίδας, ὁ γερο-Σωκράτης καί ὁ 
Πλάτων” καί “οἱ ἐπίλοιποι γενναῖοι 
ἄνδρες”  (Α, 341/2, Ο 179).... Δίπλα στόν 
Σωκράτη ἐπιβιώνει στή μaκρυγιάννεια 
μνήμη ὁ Μ. Βασίλειος (Α 497). Τά Ο-Θ 
μαρτυροῦν αὐτή τή συζυγία στή συνείδη-
ση τοῦ Στρατηγοῦ. Οἱ νέοι Ἕλληνες δέν 
εἶναι μόνον ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων, ἀλλά 
παιδιά καί τῶν Ἁγίων τῆς Ρωμηοσύνης, 
ὅλης δηλαδή τῆς ἑλληνικῆς ἱστορικῆς συ-
νέχειας».

Στό βιβλίο του «Ἑλληνισμός Μαχό-
μενος» (ἐκδόσεις ΤΗΝΟΣ, Ἀθήνα 1995, 
σελ. 41 κ.ἑξ.) ὁ π. Γεώργιος καταθέτει 
χρήσιμα συμπεράσματα τῶν ἐρευνῶν 
του σέ ἕνα κείμενο μέ τίτλο: ΤΟ ’21 ΚΑΙ 
ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ. Παραθέτω ὁρι-
σμένες ἱστορικές πληροφορίες τοῦ συγ-
γραφέως, οἱ ὁποῖες ἀπαντοῦν σέ ἀντι-
εκκλησιαστικές προπαγάνδες:

«Διαπίστωση ἀδιάψευστη τῆς ἔρευνας 
εἶναι ὅτι δέν ὑπάρχει ἐξέγερση τοῦ ὑπο-
δούλου Γένους, στήν ὁποία δέν ἔπαιξαν 
ἐνεργό ρόλο κληρικοί καί μοναχοί. Μιά 
περιδιάβαση στήν πολύτομη (καί πολύ-
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τιμη) Ἱστορία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ τοῦ 
καθηγητοῦ Ἀποστ. Βακαλοπούλου ἐπιβε-
βαιώνει τή θέση αὐτή. Καί δέν ἦσαν λίγα 
τά ἐπαναστατικά κινήματα τοῦ δούλου 
Γένους. Περισσότερες ἀπό 70 εἶναι κατά 
τόν ὑπολογισμό μας οἱ ἐξεγέρσεις καί τά 
ἐπαναστατικά κινήματα σέ ὅλη τήν πε-
ρίοδο τῆς Τουρκοκρατίας» (σελ. 47-48).

Γιά τή συμβολή τῶν Ὀρθοδόξων κλη-
ρικῶν στήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση ὁ 
π. Γεώργιος καταγράφει τήν ἀκόλουθη 
τεκμηριωμένη ἄποψη: «Ἰδιαίτερα ἀπό 
τίς περιοχές τῆς Ἑλλάδος ἀναφέρο-
νται ἐπώνυμα στίς πηγές 73 Ἀρχιερεῖς 
πού ἔλαβαν ἐνεργό μέρος στόν Ἀγῶνα. 
Σαρανταδύο Ἀρχιερεῖς ὑπέστησαν τα-
πεινώσεις, ἐξευτελισμούς, φυλακίσεις, 
διώξεις κάθε εἴδους, βασανιστήρια, ἐξο-
ρίες κ.λπ. Δύο Οἰκουμενικοί Πατριάρχες 
(Γρηγόριος Ε΄, Κύριλλος ΣΤ΄) καί 45 
Ἀρχιερεῖς (Μητροπολῖτες) ἐκτελέσθη-
καν ἤ ἔπεσαν σέ μάχες. Κατά τόν Γάλλο 

Πρόξενο Πουκεβίλ οἱ κληρικοί θύμα-
τα τοῦ Ἀγῶνα ἀνέρχονται συνολικά σέ 
6.000.

Ὑπάρχει ὅμως, συνεχίζει ὁ π. Γεώργιος 
καί τό ἐξ ἀντιθέτου ἐπιχείρημα. Ἡ μαρ-
τυρία τῶν Τούρκων Ἱστορικῶν γιά τή 
δράση τοῦ Ἑλληνορθοδόξου κλήρου 
στόν Ἀγῶνα τοῦ ’21. Ἔτσι ὁ Μώραλη 
Μαλίκ Μπέη δέχεται ὅτι “τόν λαόν (τῆς 
Πελοποννήσου) ὑπεκίνησαν οἱ ἔχοντες 
συμφέροντα καί σχέσεις μετά τούτων, 
οἱ ἔμποροι, οἱ πρόκριτοι καί κυρίως οἱ 
Μητροπολῖτες καί γενικῶς οἱ ἀνήκο-
ντες εἰς τόν κλῆρον, δηλαδή οἱ πραγμα-
τικοί ἡγέται τοῦ Ἔθνους”» (σελ 62-63).

Ἄς ξαναμελετήσουμε τήν Ἑλληνική 
Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἔχοντας ὡς ὁδη-
γό μας τά κείμενα τοῦ ἀειμνήστου 
διδασκάλου τοῦ Γένους, τοῦ πατρός 
Γεωργίου Μεταλληνοῦ.

Κ.Χ. Δεκέμβριος 2020.
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