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τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 «Ἐπεβίβασας ἀνθρώπους ἐπὶ τὰς κεφαλὰς ἡμῶν.
Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς 
εἰς ἀναψυχήν», Ψαλμὸς 65ος

Ἀδέλφια μας ἀγαπημένα, 
Καλή καί εὐλογημένη Χρονιά!

Ἑορτάζουμε σήμερα τήν κατά σάρκα Περιτομή τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ καί τήν ἔναρξη τοῦ νέου ἔτους 2021. Τιμοῦμε τήν μνήμη τοῦ σοφοῦ 
Ἁγίου Ἱεράρχου Μεγάλου Βασιλείου Ἐπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας 
καί ταυτοχρόνως εἰσερχόμεθα σέ μία χρονιά, ἡ ὁποία βρίθει διδαγμάτων καί 
συμβολισμῶν.

Ἀρχίζει σήμερα τό ἔτος 2021, κατά τό ὁποῖο σύμπας ὁ Ἑλληνισμός καί κά-
θε ἀδούλωτο πνεῦμα θά τιμήσει, παρά τίς ὑγειονομικές δυσκολίες καί μέ σε-
βασμό πρός τά ὑγειονομικά μέτρα προφυλάξεως, τά 200 ἔτη ἀπό τήν Ἐθνική 
Ἐπανάσταση τοῦ 1821.
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Ἡ Ἐκκλησία πανηγυρίζει τήν Ἐπανάσταση ὡς ἕνα πνευματικό γεγονός. 
Πανηγυρίζει τόν Ἀγῶνα γιά τήν Ἀνεξαρτησία καί τήν Παλιγγενεσία ὡς τύπο 
τοῦ διαχρονικοῦ ἀγῶνα τοῦ ἀνθρώπου κατά τῆς τυραννίας καί τῆς δουλείας τό-
σο τῆς ἐξωτερικῆς, ὅσο καί τῆς ἐσωτερικῆς, τόσο τῆς συλλογικῆς, ὅσο καί τῆς 
ἀτομικῆς. Μέ ἄλλα λόγια, ἡ Ἐκκλησία πανηγυρίζει τό 1821 ὡς μία ἄλλη Ἔξοδο 
ἀπό τήν νοητή Αἴγυπτο, πρᾶγμα τό ὁποῖο ὑποδηλώνεται καί μέ τόν ἐξαιρετικά 
συμβολικό ἁγιογραφικά ἑορτασμό τῆς ἡρωικῆς Ἐξόδου τοῦ Μεσολογγίου. Αὐτό 
εἶναι τό νόημα μέ τό ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία συνέδεσε ἀπό τήν ἀρχή τόν ἑορτασμό 
τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, ὡς μερική, δηλαδή, πραγμάτωση μέσα στήν ἱστορι-
κή συγκυρία τοῦ λουτροῦ παλιγγενεσίας τοῦ ὅλου ἀνθρώπου (Τίτ. 3,5).

Ἡ Ἐκκλησία γνωρίζει καί ἐπιλέγει νά κατανοεῖ τήν ἱστορία μέ ὅρους μή γε-
ωπολιτικούς διότι κατανοεῖ τόν κόσμο μέ ὅρους ἐσχατολογικούς. Γι᾿ αὐτό ὁ λό-
γος τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ καί τότε καί τώρα καί πάντοτε «μωρία» καί «σκάν-
δαλο» (A´ Κορ. 18,24). Ἡ Ἐκκλησία σκέπτεται μέ ὅρους «λειτουργικοῦ χρό-
νου» καί τοῦτο διότι, ὡς φορέας τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θείου Λόγου, ἀναλαμ-
βάνει τήν εὐθύνη ἔναντι τῶν ἀνθρώπων πού τήν ἀπαρτίζουν καί τούς διαποιμαί-
νει, νά μεταμορφώσει τόν χῶρο καί τόν χρόνο.

Τό τόλμημα τῶν προγόνων μας ἦταν μεγάλο! Τετρακόσια χρόνια ὑπό τήν κα-
ταπίεση τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ, κι ὅμως, ἐκεῖνοι κράτησαν τήν πίστη, τήν ἐθνι-
κή ταυτότητα καί τήν ἐλπίδα. Ἄλλα ἔθνη, ἄν εἶχαν ἔστω καί γιά λίγες δεκαε-
τίες ὑποστεῖ τόν τυραννικό ὀθωμανικό ζυγό, θά εἶχαν ἀλλοτριωθεῖ. Ὡστόσο, 
ὁ Ἑλληνισμός ἐπιβίωσε παρά τό παιδομάζωμα, τά σκλαβοπάζαρα καί τίς ἀνα-
ρίθμητες βιαιότητες, στηριγμένος στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τήν θυσία τῶν 
Νεομαρτύρων καί τήν ἀγωνιστικότητά του.

Σᾶς καλοῦμε σήμερα νά κλίνουμε εὐλαβῶς τό γόνυ ἐνώπιον τῆς σεπτῆς μνή-
μης τῶν Νεομαρτύρων καί τῶν Ἡρώων τῆς πίστεως καί τῆς πατρῴας γῆς. Τῶν 
ἀνδρῶν καί γυναικῶν, κληρικῶν καί λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι δέν δείλιασαν μπροστά 
στό σπαθί τοῦ δημίου ἤ στήν ἀγχόνη τοῦ ὀθωμανοῦ ἱεροδικαστῆ καί ὁμολόγησαν 
Χριστό Ἀναστάντα. Οἱ Νεομάρτυρες θυσίασαν τήν ζωή τους γιά νά διατρανώ-
σουν τό μήνυμα στούς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες ὅτι δέν πρέπει νά ἐξισλαμισθοῦν, 
δέν πρέπει νά γίνουν ἐξωμότες, ὅτι μέλλον δέν ὑπάρχει χωρίς φῶς Χριστοῦ. 
Οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν Νεομαρτύρων θά εἶχαν σώσει τήν ζωή τους ἄν εἶχαν 
ἀλλαξοπιστήσει. Κι ὅμως, στάθηκαν ὄρθιοι μέ ἦθος Χριστιανικό καί τόλμη 
Ἑλληνική. Προτίμησαν τόν μαρτυρικό θάνατο παρά τήν ἀλλαγή πίστεως καί 
ἐθνικῆς συνειδήσεως. Ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι, ὅποιος χανόταν γιά τήν Ὀρθοδοξία, 
χανόταν καί γιά τόν Ἑλληνισμό. Ὁ ἐξισλαμισμένος «τούρκευε» καί γινόταν δι-
ώκτης τῶν Χριστιανῶν, τῶν μέχρι πρότινος ἀδελφῶν του.

«Κατ᾿ ἀλήθειαν τοῦτο εἶναι θαῦμα παρόμοιον ὡσάν νά βλέπῃ τινάς μέσα εἰς 
τήν καρδίαν τοῦ χειμῶνος ἐαρινά ἄνθη καί τριαντάφυλλα … Ἐν τῷ καιρῷ τῆς 
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αἰχμαλωσίας νά βλέπῃ ἐλευθερίαν»! Ἔτσι ἐκφράζει τόν θαυμασμό του γιά τούς 
Νεομάρτυρες, τούς μετά τήν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως καλῶς ἀθλή-
σαντας καί ξίφει ἤ ἀγχόνῃ τελειωθέντας, ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. 
Ὁ πολυγραφότατος Νάξιος μοναχός τοῦ 18ου αἰῶνος κατέγραψε 87 συναξά-
ρια Νεομαρτύρων στό περίφημο «Νέον Μαρτυρολόγιον», τό ὁποῖο ἐξεδόθη τό 
1799. Μεταξύ τῶν Νεομαρτύρων τούς ὁποίους καταγράφει, περιλαμβάνεται καί 
ὁ Φωτιστής τῶν σκλάβων, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (1714 – 1779), ὁ ὁποῖος 
ἐργάσθηκε ἀόκνως γιά νά ἀποτρέψει τούς ἐξισλαμισμούς καί νά διαδώσει τήν 
Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία.

Οἱ Νεομάρτυρες ἦσαν οἱ πρῶτοι ἀντιστασιακοί τῆς δουλείας, ὅπως τούς ὀνό-
μασε ὁ ἀείμνηστος θεολόγος καί ἱστορικός π. Γεώργιος Μεταλληνός. Οἱ ἁγια-
σμένες αὐτές μορφές, αὐτό τό πραγματικό νέφος τῶν χιλιάδων Νεομαρτύρων, 
ἦσαν οἱ πρωτεργάτες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἄν αὐτοί δέν εἶχαν θυ-
σιασθεῖ γιά τήν Πίστη καί τήν Πατρίδα, δέν θά ὑπῆρχαν τό 1821 Ἕλληνες 
Ὀρθόδοξοι γιά νά ἀγωνισθοῦν.

Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση ἦταν ἐπανάσταση ἐθνική καί θρησκευτική. Δέν 
ἀντέγραψε καμία ἄλλη ἐπανάσταση οὔτε, ἄλλωστε, θά μποροῦσε νά ἐμπνευ-
σθεῖ ἀπό ἰδεολογίες πού περιεῖχαν ἀθεϊστικά ἤ ἀντιεκκλησιαστικά μηνύματα. Ὁ 
Στῆβεν Ράνσιμαν, κορυφαῖος Βρετανός Βυζαντινολόγος τοῦ 20οῦ αἰῶνος, ἔγρα-
ψε στό ἔργο του «Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία ἐν Αἰχμαλωσίᾳ» ὅτι: «στή διάρκεια τῶν 
σκοτεινῶν αἰώνων ἡ Ὀρθοδοξία διαφύλαξε τόν Ἑλληνισμό. Ἀλλά καί χωρίς τήν 
ἠθική δύναμη τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἡ ἴδια Ὀρθοδοξία ἴσως νά εἶχε συρρικνωθεῖ».

Τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ «δι᾿ οὗ πάντοτε νικῶμεν» παρουσιάζει ὁ Ἀλέξανδρος 
Ὑψηλάντης στήν πρώτη Προκήρυξή του τῆς 24ης Φεβρουαρίου τοῦ 1821. Ἡ 
Φιλική Ἑταιρεία εἶχε ὁρίσει, ἤδη ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1820, ὡς ἡμέρα τοῦ 
ξεσηκωμοῦ τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγγελισμοῦ, τήν 25η Μαρτίου, γιά νά καταδείξει 
τήν σύνδεση τῆς Παναγίας καί τῆς Ἐλευθερίας, τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος. 
Τήν σύνδεση τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἑλλήνων ὡς Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας Του. 
Οἱ πρωταγωνιστές τοῦ Ἀγῶνα ὁμολογοῦν τήν Χριστιανική Πίστη τους καί σέ 
ὅλες τίς Ἐθνικές Συνελεύσεις θέτουν ὡς προοίμιο τῶν Συνταγμάτων τήν ἐπί-
κληση πρός τήν Ἁγία Τριάδα. Οἱ ὀθωμανοί, γνωρίζοντας ὅτι ὁ Ὀρθόδοξος 
κλῆρος ἦταν ἡ πνευματική ἡγεσία τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐκδικήθηκαν πρώτους ἀπ᾿ 
ὅλους Πατριάρχες, Ἐπισκόπους, Ἱερεῖς, Μοναχούς καί Μοναχές. Καί τούς θα-
νάτωσαν μέ τρόπο μαρτυρικό. Μεταξύ αὐτῶν ξεχωρίζει ἡ μορφή τοῦ Ἁγίου 
Ἐθνοϊερομάρτυρος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου Ε´, τοῦ ὁποί-
ου τό ἁγιασμένο λείψανο φυλάσσεται στόν Καθεδρικό Ναό τῶν Ἀθηνῶν, μαζί 
μέ τά ἱερά λείψανα τῆς Κυρᾶς τῶν Ἀθηνῶν, τῆς Ἁγίας Φιλοθέης.

Ἤθελε ὄντως ἀρετήν καί τόλμην ἡ Ἐλευθερία! Οἱ συνθῆκες ἦσαν ἀντίξοες. 
Ἡ Ἱερά Συμμαχία ἀντιπάλευε τίς ἐθνικές ἐξεγέρσεις λαῶν πού διασποῦσαν τίς 
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μεγάλες Αὐτοκρατορίες. Οἱ Ἕλληνες ἦσαν λιγότεροι ἀριθμητικά, ἀλλά πέτυχαν 
νά ἐλευθερωθοῦν. Παρά τήν διχόνοια, ἡ ὁποία ἔθεσε σέ κίνδυνο τόν Ἀγῶνα, 
κατόρθωσαν νά σηκώσουν τό ἀνάστημά τους ἀπέναντι στόν ὀθωμανό δυνά-
στη, νά προτάξουν καί νά κατακτήσουν τήν Ἐλευθερία ἔναντι τοῦ θανάτου. Οἱ 
Ἕλληνες ὑπῆρχαν, ὑπάρχουν καί θά ὑπάρχουν! Ὅπως χαρακτηριστικά ἀπάντη-
σε ὁ Ἐθνομάρτυς τοῦ 1821 Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός στόν ὀθωμανό 
διοικητή καί δήμιό του: «Ἡ Ρωμηοσύνη ἐν νά χαθῇ ὄντας ὁ κόσμος λείψει!». 
Ὁ Ὀρθόδοξος Ἑλληνισμός, δηλαδή, θά ὑπάρχει, θά ἐπιβιώνει καί θά ἀγωνίζεται 
μέχρι τήν συντέλεια τοῦ αἰῶνος.

Εἴδαμε ἀδελφούς νά χάνονται, ἀλλά δέν λιποψυχήσαμε! Εἴδαμε κατακτήσεις 
καί ἀπώλειες ἐδαφῶν, ἀλλά δέν σταματήσαμε νά ἀγωνιζόμαστε! Ἡ πίστη στόν 
Θεό, ἡ συνείδηση τῆς διαχρονικῆς συνέχειας τοῦ Ἔθνους, ἡ ἀγάπη μας γιά τά 
γράμματα, τό ἀντιστασιακό μας ἦθος, ἡ κοινοτική ἀλληλεγγύη, αὐτά ἦσαν τά 
πνευματικά ἐφόδια πού ὁδήγησαν στήν Ἐλευθερία καί θέριεψαν τό κίνημα τοῦ 
Φιλελληνισμοῦ.

Χωρίς νά ἀπελευθερωθοῦν ὅλα τά ἐδάφη ὅπου διαβιοῦσαν Ἕλληνες, ἐπί 400 
χρόνια γιά τήν Νότιο Ἑλλάδα καί 500 χρόνια γιά τήν Βόρειο Ἑλλάδα, διατηρή-
σαμε ἄσβεστη τήν φλόγα καί δέν ἀπογοητευθήκαμε! Δέν ὑποδουλωθήκαμε ἠθικά 
καί πνευματικά. Ἤμασταν καί εἴμαστε πάντοτε ἐλεύθεροι. Ἐλεύθεροι στήν καρ-
διά, ἐλεύθεροι στήν σκέψη, ἐλεύθεροι στό φρόνημα, ἐλεύθεροι στήν συνείδηση!

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διά τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς 
Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, ἔχει προγραμματίσει 261 ἐκδηλώσεις 
σέ ὅλη τήν ἐπικράτειά Της γιά νά τιμηθεῖ ἡ μεγάλη Ἐπέτειος, ὀργανώνοντας 
ἐκδόσεις, συνέδρια, λατρευτικές συνάξεις καί καλλιτεχνικές ἐκδηλώσεις. Τό 
Πρόγραμμα βρίσκεται ἤδη ἀναρτημένο στόν ἱστότοπο www.ekklisia1821.gr, τόν 
ὁποῖο δημιούργησε ἡ Ἱερά Σύνοδος εἰδικά γιά τίς Συνοδικές καί Περιφερειακές 
δράσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τό ἔτος 2021. Παράλληλα, κυο-
φοροῦνται συνεργασίες μέ τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα, τήν Τοπική 
Αὐτοδιοίκηση καί ἄλλους Φορεῖς.

Ἀδέλφια μας, ἐλᾶτε!
Εἶναι ὁ καιρός νά θυμηθοῦμε, νά μάθουμε, νά ἀναστοχασθοῦμε.
Γιά τήν Ἐλευθερία καί τήν Αὐτοδιάθεση, γιά τό Δίκαιο καί τήν Ἑνότητα, γιά 

τήν Ἀξιοσύνη καί τήν Φρόνηση.
Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερία.
Γιά ὅλα ἐκεῖνα τά ἰδανικά πού μᾶς ἔκαναν φωτοδότες ἀγωνιστικότητας, πο-

λιτισμοῦ καί προκοπῆς ἔχουμε τό χρέος καί τήν ἀπαράμιλλη τιμή νά ἑορτάσου-
με κατά τήν διάρκεια τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ ἔτους τά 200 χρόνια τοῦ ἀναστημέ-
νου Γένους.
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Κι ἄν νομίζουμε πώς οἱ δυσκολίες μποροῦν νά μᾶς νικήσουν, ἄς θυμόμαστε 
πάντοτε ὅτι ἀνασυστήσαμε τό Κράτος μας βασισμένοι στά ἰδανικά τοῦ ᾿21, ἐνῶ 
ὅλα «τά ᾿σκιαζε ἡ φοβέρα καί τά πλάκωνε ἡ σκλαβιά».

Εἶναι ἡ στιγμή νά τιμήσουμε τό αἷμα μας, νά κοιτάξουμε κατάματα τήν 
ἱστορία μας. Τούτη τήν ἱστορία, πού λάμπρυνε τό Ἔθνος μας στά πέρατα τῆς 
Οἰκουμένης. Τούτη τήν δόξα, πού στεφανώνει τίς θάλασσες καί τήν γῆ μας. 
Τούτη τήν πίστη, πού κρατεῖ ἀταλάντευτη τήν ἐλπίδα ἀπ᾿ ἄκρη σ᾿ ἄκρη αὐτοῦ 
τοῦ τόπου. Ἀπό τήν Κρήτη ὥς τήν Θράκη κι ἀπό τήν Ἤπειρο ὥς τήν μαρτυρι-
κή μας Κύπρο.

Μέ γνώση γιά τό παρελθόν καί χριστιανική βεβαιότητα γιά τό μέλλον, οἱ 
Μεγάλες Ὧρες τοῦ Ἔθνους μᾶς ὁδηγοῦν!

Ἐκ βάθους καρδίας εὐχόμαστε πρός ὅλους τό νέο ἔτος νά εἶναι πάροχο πα-
ντός ἀγαθοῦ ἐκ τοῦ Νηπιάσαντος γιά τήν σωτηρία μας Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
εἰρηνικό καί εὐλογημένο.

Μέ συγκίνηση, ὑπερηφάνεια καί πατρική ἀγάπη

† 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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης

κ.κ. Ἀνθίμου
Εἰς τήν ἔναρξιν τοῦ Διεθνοῦς 

Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου μέ θέμα:

«Ἡ Μακεδονία στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821: 
Πολιτικές, κοινωνικές, οἰκονομικές 
καί ἱστοριογραφικές διαστάσεις»

Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν
Ἀξιότιμα μέλη τῆς Ὀργανωτικῆς καί Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διεθνοῦς 

Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου μέ θέμα: «Ἡ Μακεδονία στήν Ἐπανάσταση τοῦ 
1821: Πολιτικές, κοινωνικές, οἰκονομικές καί ἱστοριογραφικές διαστάσεις»

Ἐλλογιμώτατοι κύριοι καθηγητές,
Κυρίες καί κύριοι Σύνεδροι
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε.

Μέ αἰσθήματα συγκινήσεως καί πατρικῆς ἀγάπης, ἀπευθύνομαι πρός ὅλους 
Σᾶς, πού συγκροτεῖτε σήμερα τήν παροῦσα ὁμήγυρη καί σᾶς ἀποστέλλω ἀπό τήν 
πρωτεύουσα τῆς Ἑλληνικωτάτης Μακεδονίας μας, καί τήν συμπρωτεύουσα τῆς 
ἐνδόξου Πατρίδος, τῆς Ἑλλάδος μας, τήν ἁγιοτόκο Θεσσαλονίκη, τόν ἐγκάρδιό 
μου χαιρετισμό καί τά θερμά μου συγχαρητήρια γιά τό ἔργο τό ὁποῖο ἐπιτελεῖτε. 

Ἰδιαίτερος ἔπαινος ὀφείλεται στούς ἐμπνευστές τῆς ὄμορφης αὐτῆς πρωτο-
βουλίας, γιά τήν διοργάνωση τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου μέ θέ-
μα: «Ἡ Μακεδονία στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821: Πολιτικές, κοινωνικές, 
οἰκονομικές καί ἱστοριογραφικές διαστάσεις». Ἡ πανδημία βεβαίως τοῦ κο-
ρονοϊοῦ, μᾶς κρατᾶ δυστυχῶς σέ ἀπόσταση, ἡ δυναμική ὅμως τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 μέ ἀφορμή καί τήν συμπλήρωση 200 ἐτῶν ἀπό τήν 
ἐκδήλωσή της, μᾶς ἑνώνει μέ αἰσθήματα γνήσιας φιλοπατρίας, ὁμοψυχίας καί 
ἐνθουσιασμοῦ. Πιστεύω ὅτι ὅλοι μας, μέσα στίς δύσκολες συνθῆκες πού ζοῦμε 
μέσα στήν Ὀρθόδοξο Ἑλλάδα μας, πρέπει νά πράττωμε τό καθῆκον μας καί 
πρός τήν Ἐκκλησία καί πρός τήν Πατρίδα.
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Ἀπονέμομε, λοιπόν, μέ ὅλη μας τήν καρδιά, στόν ἀξιότιμο Πρόεδρο τῆς 
Ἐταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν κ. Βασίλειο Πάππα, τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ 
Συμβουλίου καί ὅλους τούς συντελεστές τοῦ Συνεδρίου, εἰλικρινῆ ἔπαινο καί 
ἐκφράζομε τήν εὐαρέσκειά μας γιά τήν προσπάθεια αὐτή.

Ἀγαπητοί Σύνεδροι,
Τά γνωρίσματα ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων εἶναι:
Πρό πάντων, ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη μας, χωρίς νά ὑποτιμᾶμε κανένα δόγ-

μα ἤ θρήσκευμα,
Ἡ γλῶσσα μας,
Ἡ ἐθνική καί λαϊκή μας παράδοση,
Ὁ πολιτισμός μας,
Τά μνημεῖα μας, χριστιανικά καί ἀρχαιοελληνικά,
Οἱ ἀρχαιολογικοί θησαυροί μας,
Τά κείμενά μας, καί βεβαίως, ὅλως ἰδιαιτέρως,
Οἱ ἀγῶνες γιά τήν Πατρίδα μας.

Ἔτσι, ἡ ἀπονομή τιμῆς καί μνήμης στούς ἥρωες τοῦ Ἀγῶνα τοῦ 1821, οἱ 
ὁποῖοι ἐχάρισαν στήν πατρίδα μας Ἑλλάδα τήν Ἐλευθερία, εἶναι καθῆκον ὅλων 
μας. Ὁ ἀγῶνας αὐτός ὅμως συνεχίζεται. Καί πρέπει νά συνεχίζεται ἀπό ὅλους 
ἐμᾶς τούς Ἕλληνες, ὅπου Γῆς κι ἄν εὑρισκώμεθα, διά νά παραμένῃ ἄσβεστη ἡ 
μνήμη ὅλων τῶν ἀθανάτων ἐθνικῶν ἡρώων μας, καί ἐφ᾽ ὅσον καλλιεργοῦμε συ-
νειδητά τήν ἑνότητα καί τήν ὁμοψυχία μας στηριγμένοι στήν ὀρθόδοξη χριστια-
νική πίστη μας καί στήν πολιτιστική μας παράδοση, τότε ἡ Ἑλλάδα μας θά με-
γαλουργῇ καί θά ἐπιβιώνῃ εἰρηνικά μέσα στή διεθνῆ κοινότητα, δικαιώνοντας 
τίς θυσίες αὐτῶν πού ἔπεσαν στά πεδία τῶν μαχῶν γιά νά μᾶς παραδώσουν ἐλεύ-
θερη καί ἔνδοξη τήν πατρίδα.

Γι᾽ αὐτό καί προσκαλοῦμε τήν ἐλπιδοφόρα νέα γενηά τῶν Ἑλλήνων, δηλαδή 
τούς νέους καί τίς νέες μας νά ἐμπνευσθοῦν ἀπό τό παράδειγμα τοῦ Θεοδώρου 
Κολοκοτρώνη, τοῦ Ὀδυσσέα Ἀνδρούτσου, τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντη, τοῦ 
Ἀθανασίου Διάκου, τοῦ Παπαφλέσσα, τοῦ Μάρκου Μπότσαρη, τοῦ Ἀνδρέα 
Μιαούλη, τῆς Μαντῶς Μαυρογένους, τῆς Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, τοῦ 
Γεωργίου Καραϊσκάκη, τοῦ Ἐμμανουήλ Παππᾶ, τοῦ Γεωργάκη Ὀλύμπιου, 
τοῦ Ζαφειράκη, τοῦ Ἰωάννη Μακρυγιάννη καί ὅλων τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ᾽21, 
γιά νά στέκωνται κι αὐτοί ἄγρυπνοι φρουροί στά κάστρα τῆς ἐλεύθερης Πατρίδος 
μας, πού εὑρίσκεται καί σέ ὅλες τίς Ἠπείρους, μέ τόν ἀπόδημο Ἑλληνισμό.

Ἡ καλύτερη τιμή καί μνήμη ἀπό ἐμᾶς πρός ὅλους τούς πατριῶτες Ἕλληνες 
ἀγωνιστές πού θυσιάσθηκαν γιά τήν Πατρίδα μας, εἶναι νά παραμένωμε, ὡς 
Ἕλληνες πολῖτες καί ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἑνωμένοι, ἑδραῖοι καί δυνατοί, γιά 
τό καλό καί τήν δόξα τῆς Πατρίδος μας, τῆς Ἑλλάδος.



– ΕΥΛΟΓΙΑ –8

Τήν 18 Φεβρουαρίου 2021 στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Σάββα τε-
λέστηκε Συνοδική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Τοποτηρητοῦ τοῦ 
Θρόνου, Μητροπολίτου Δαμπροβοσνίας κ. Χρυσοστόμου. Ἐν συνεχείᾳ 
οἱ Ἱεράρχες μετέβησαν στήν κρύπτη τοῦ Ἁγίου Σάββα Βρατσάρ προκει-
μένου νά ἐκλέξουν τόν 46ο Πατριάρχη Σερβίας εἰς διαδοχήν τοῦ μακαρι-
στοῦ Πατριάρχου κυροῦ Εἰρηναίου. Νέος Πατριάρχης Σερβίας ἐξελέγη ὁ 
Μητροπολίτης Ζάγκρεμπ καί Λουμπλιάνας κ. Πορφύριος.

Ὁ κατά κόσμον Πραβοσλάβ Πέριτς γεννήθηκε στό Μπέτσεη (Βecej) τῆς 
Βοϊβόντινας τῆς Γιουγκοσλαβίας στίς 22 Ἰουλίου 1961. Ἀποφοίτησε ἀπό 
τή Θεολογική Σχολή Βελιγραδίου τό 1986. Στίς 21 Ἀπριλίου 1985 ἐκά-
ρη μοναχός στήν Ἱερά Μονή Βίσοκι Ντέτσανι (στήν Ἐπισκοπή Ράσκας καί 
Πριζρένης). Διάκονος χειροτονήθηκε στίς 23 Ἰουνίου 1986 ἀπό τόν Ἐπίσκοπο 
Ράσκας καί Πριζρένης Παῦλο καί Πρεσβύτερος στίς 21 Νοεμβρίου 1990. 
Ἀπό τό 1986 μέχρι τό 1990 πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στήν 
Ἀθήνα. Ὑπηρέτησε ὡς Ἡγούμενος στήν Ἱερά Μονή Κόβιλ (στήν Ἐπισκοπή 
Μπάτσκας). Στίς 13 Ἰουνίου 1999 χειροτονήθηκε Τιτουλάριος Ἐπίσκοπος 
Ἐγαρίου, Βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς Ἐπισκοπῆς Μπάτσκας. Τό 2004 ἀναγορεύ-
θηκε διδάκτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Στίς 24 Μαΐου 2014 ἐξε-
λέγη Μητροπολίτης Ζάγκρεμπ καί Λιουμπλιάνας καί στίς 18 Φεβρουαρίου 
2021 ὁ 46ος Πατριάρχης Σερβίας.

Μέ αὐτές τίς ταπεινές σκέψεις, Σᾶς συγχαίρομε καί πάλι ἀπό καρδίας γιά 
τήν ἀγάπη σας πρός τήν πατρίδα, χαιρετίζομε τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ 
Συνεδρίου καί εὐχόμεθα ὁ ἅγιος Θεός νά σᾶς χαρίζῃ ὑγιεία καί δύναμη, καλή 
ἐπιτυχία καί κάθε εὐλογία στό ἔργο σας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Χαρά πού τὄχουν τά βουνά 
τά κάστρα περηφάνεια, 
Γιατί γιορτάζει ἡ Παναγιά 
γιορτάζει κι ἡ Πατρίδα, 
Νά βλέπουν διάκους μέ σπαθιά

παπάδες μέ ντουφέκια, 
Νά βλέπουν καί τόν Γερμανό 
τῆς Πάτρας τόν Δεσπότη, 
Νά εὐλογάῃ τ’ ἅρματα 
νά εὐχιέται τούς λεβέντες.

ΝΕΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ  
Ο ΖΑΓΚΡΕΜΠ & ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 

ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ὁλοκληρώθηκαν σήμερα, Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου, οἱ ἐργασίες τοῦ Ἐπι-
στημονικοῦ Συνεδρίου, τό ὁποῖο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά ὑπό τήν αἰγί-
δα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί διοργανώθηκε ἀπό τήν Εἰδική 
Συνοδική Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητος καί Περιφερειακῶν Ἐκδηλώσε-
ων γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση (1821-2021), ἔχοντας θέ-
μα: «Ἔναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως στή Μολδοβλαχία-Ὑψηλάντης, καί ἡ συμμε-
τοχή στόν Ἀγώνα τῶν Ποντίων (λόγῳ ποντιακῆς καταγωγῆς τοῦ Ὑψηλάντη), 
τῶν Μικρασιατῶν καί τῶν Ἑλλήνων τῆς Διασπορᾶς».

Οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου ξεκίνησαν ἐχθές, Κυριακή 21η Φεβρουαρίου 
2021, μέ τήν τέλεση πανηγυρικῆς Δοξολογίας στόν Ἱερό Ναό ἁγίου Δημητρί-
ου - Πολιούχου, ἀπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖο Ἀντωνίου - Τριαντα-
φυλλίδη, Γραμματέα τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότη-
τος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τηρουμένων τῶν μέτρων 
ὑγειονομικῆς προφύλαξης γιά τήν ἐξάπλωση τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἐνῶ 
ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Ἀθανασίου, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Θεσσαλονίκης, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσ-
σαλονίκης κ. Ἀνθίμου, ἀνέγνωσε τήν ἀκόλουθη προσφώνηση:

«Τελοῦμε, σήμερα, κατόπιν ἀναθέσεως τῆς Ι.Σ.Ε.Ε., ἐδῶ στόν Πάνσεπτο Ἱερό 
Ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου τοῦ Πολιούχου καί προστάτου τῆς πόλεώς μας, πα-
νηγυρική Δοξολογία ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 
στήν Μολδοβλαχία, κατόπιν σεπτῆς εὐλογίας τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολί-
του Θεσσαλονίκης καί Ποιμενάρχου μας κ. Ἀνθίμου, τοῦ ὁποίου τίς ὁλόθερμες 
εὐχές μεταφέρω πρός ἅπαντας.

Ἡ ἐπαναστατική κίνησις τοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη στίς παραδουνάβιες 
ἡγεμονίες, θεωρεῖται ὁ πρόλογος τοῦ ἐνόπλου ἀγῶνος τῆς ἐθνικῆς παλιγεννεσί-
ας. Ἕνας πρόλογος φαινομενικά μέν ἀποτυχημένος, οὐσιαστικά ὅμως καίριος 
καί ἐμβληματικός, ἡ σημασία τοῦ ὁποίου διαπερνᾶ τά ἐπακολουθοῦντα γεγονό-
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τα, διατηρώντας ἕναν καθοριστικό ρόλο στήν πορεία τῶν μετέπειτα ἐξελίξεων.
Ἡ θυσιαστική διαδρομή τοῦ Ὑψηλάντη καί τῶν συντρόφων του ἐμπνέει καί 

καθοδηγεῖ τό ἐπαναστημένο Γένος, ἡ ἐμπνευσμένη προκήρυξή του δίνει τό στίγ-
μα τοῦ ὅλου ἀγῶνα τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας μας.

Ἕνας ἑορτασμός τῆς ἐπετείου τῶν 200 ἐτῶν, δέν εἶναι δυνατόν νά ἀδιαφο-
ρήσει γιά τά τότε συμβάντα στήν Μολδοβλαχία».

Ὁ Πανοσ. Πρωτοσύγκελλος, στό τέλος τῆς προσφώνησής του τόνισε, ὅτι «Ἡ 
ἐκκλησία τῆς Θεσσαλονίκης θεωρεῖ ἱερό χρέος καί ἐθνικό καθῆκον τήν πρότα-
ση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί ἐπωμίζεται εὐχαρίστως τήν ἀνάδειξη τῆς συγκεκρι-
μένης προλογικῆς ἀφετηρίας τοῦ ἐθνικοῦ ἀγῶνος μέ τήν πρόθυμη ἀνταπόκρι-
ση τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου κ. ΑΝΘΙΜΟΥ, τελώντας σήμερον μέν τήν 
ἐν ἐκκλησίᾳ Δοξολογία, καί διοργανώνοντας αὔριον Δευτέρα 22/02 ἐπιστημο-
νική ἡμερίδα προκειμένου νά ἐπιχειρηθεῖ μία ψηλάφηση καί ἀνάδειξη πολλῶν 
πτυχῶν τοῦ πολυσέλιδου ἱστορικοῦ συμβάντος» καί κατέληξε εὐχόμενος τήν κα-
λή ἐπιτυχία στό συγκεκριμένο ἐγχείρημα καί τήν ὅλη προσπάθεια.

Τό Συνέδριο συνεχίσθηκε σήμερα Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου καί ὁλοκληρώ-
θηκε μέ τίς εἰσηγήσεις διακεκριμένων Ἐπιστημόνων, Πανεπιστημιακῶν Δασκά-
λων καί Ἐρευνητῶν.

Οἱ ἐργασίες ξεκίνησαν στίς 11:00 π.μ. μέ τούς χαιρετισμούς πού ἀπηύθυ-
ναν, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Ἀντωνίου Τριανταφυλλίδης, Γραμμα-
τέας τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος τῆς Ἱερᾶς Συ-
νόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Ἀθανασίου, 
Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί ἐκπρόσωπος τοῦ 
Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, ὁ ὁποῖος μετέφερε τίς 
ἔνθερμες εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης 
κ. ΑΝΘΙΜΟΥ γιά τήν ἐπιτυχία τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου, καθώς καί τούς 
χαιρετισμούς τοῦ Ὑπουργοῦ Μακεδονίας - Θράκης κ. Σταύρου Καλαφάτη, τοῦ 
Περιφερειάρχη Κεντρικῆς Μακεδονίας κ. Ἀποστόλου Τζιτζικώστα καί τοῦ Δη-
μάρχου Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνου Ζέρβα.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Νικόλαος Παπαγεωργίου ἀνέγνωσε εἰσαγω-
γικά τήν Προκήρυξη τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντη τῆς 24ης Φεβρουαρίου 1821.

Ἀκολούθως ξεκίνησε ἡ Ά  Συνεδρία, τῆς ὁποίας προήδρευσε ὁ ἐλλογιμ. ἐψη-
φισμ. Καθηγητής Κοινωνιολογίας τοῦ Χριστιανισμοῦ, Τμήματος Κοινωνικῆς 
Θεολογίας καί Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. 
Κωνσταντῖνος Κωτσιόπουλος καί στήν ὁποία πραγματοποίησαν εἰσηγήσεις οἱ 
παρακάτω εἰσηγητές, ἀναφερόμενοι στά ἑξῆς θέματα:

Ἡ πρώτη Εἰσηγήτρια, ἐλλογιμ. Καθηγήτρια Νέας Ἑλληνικῆς Ἱστορίας καί 
Ἱστορίας τῆς Ἐκπαίδευσης, Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης 
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Φλώρινας, τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Μακεδονίας κ. Σοφία Τάχου - Ἠλιάδου 
ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ παιδεία στή Μολδοβλαχία».

Ἡ δεύτερη εἰσήγηση τῆς ἐλλογιμ. Καθηγήτριας Νεώτερης Ἑλληνικῆς Ἱστο-
ρίας καί Πολιτισμοῦ, Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Νηπιαγωγῶν, Σχολῆς Κοινω-
νικῶν καί Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Μακεδονί-
ας, κ. Ἰφιγενείας Βαμβακίδου εἶχε ὡς θέμα: «Ἡ συμμετοχή τῶν Θρακῶν στήν 
Ἐπανάσταση τῆς Μολδοβλαχίας».

Στήν δεύτερη Συνεδρία μέ προεδρεύοντα τόν ἐλλογιμ. Καθηγητή Πατρο-
λογίας καί Ἁγιολογίας τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας καί Χριστιανικοῦ 
Πολιτισμοῦ, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Συμεών Πασχαλίδη, εἰση-
γήσεις ἀνέγνωσαν, ὁ ἐλλογιμ. ἐψηφισμ. Καθηγητής Κοινωνιολογίας τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ, Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας καί Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ τῆς 
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., κ. Κωνσταντῖνος Κωτσιόπουλος, μέ θέμα: «Ἡ 
σκοπιμότητα τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἐπαναστάσεως στήν Μολδοβλαχία», ὁ ἐλλογιμ. 
Ἐπίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας τοῦ Α.Π.Θ., Ἕδρα 
Ποντιακῶν Σπουδῶν Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., κ. Κυριάκος Χατζηκυριακί-
δης, μέ θέμα: «Ἡ συμβολή τῶν ἀδελφῶν Ὑψηλάντη στήν Ἑλληνική Παλιγγενε-
σία» καί τέλος ὁ ἐλλογιμ. κ. Θεοδόσιος Κυριακίδης, Δρ Ἱστορίας καί Ἐπιστημο-
νικός συνεργάτης Ἕδρας Ποντιακῶν Σπουδῶν, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. - Λέ-
κτορας Σχολῆς Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν ΔΙΠΑΕ, μέ θέμα: «Ἐν Τραπεζοῦντι 
κοινωνοί αὐτῆς ἐγένοντο...».

Μετά τό πέρας τῶν εἰσηγήσεων, ὑποβάλλονταν ἐρωτήσεις τῶν ἀκροατῶν 
καί τῶν Εἰσηγητῶν τοῦ Συνεδρίου, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀναπτύσσεται γόνιμος 
καί ἐποικοδομητικός διάλογος.

Τέλος, τίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου κατέκλεισε ὁ Γραμματεύς τῆς Εἰδικῆς 
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Ἀντω-
νίου - Τριανταφυλλίδης, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο γιά τήν ὁλόθυμη φιλοξενία καί τήν ἄριστη διοργάνω-
ση τῶν διήμερων ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων, ὅπως καί ὅλους τούς συμμετέχοντας 
εἰσηγητές καί λοιπούς συντελεστές τοῦ Συνεδρίου, πού συνέβαλαν μέ ἄριστο 
τρόπο στήν ὁμαλή διεξαγωγή του.
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Ὁ Νίκος Δήμου καί ἡ Ἐκκλησία

Τοῦ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΤΡΙΤΟΥ, 
Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Α.Π.Θ.

ὅσο καί κατά τή δεύτερη πρωτοστάτη-
σε στή διατήρηση τῆς ἑλληνικῆς παι-
δείας. Στούς καταλόγους τῶν ἑλλη-
νικῶν σχολείων καί τῶν Ἑλλήνων λο-
γίων, πού δημοσίευσαν ὁ Ματθαῖος 
Παρανίκας καί ὁ Κωνσταντῖνος Σάθας, 
τά 2/3 καί πλέον τῶν δασκάλων ἦταν 
ἱερωμένοι.

Μονάχα ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, 
πού ὑπῆρξε τό μεγαλύτερο κεφά-
λαιο τῆς φυλῆς μας στά χρόνια τῆς 
Τουρκοκρατίας, ἡ ἐπιφανέστερη λαο- 
παιδευτική καί νεοπατερική μορφή τῆς 
νεοελληνικῆς ἐθνότητας καί ὁ ἐπιβλη-
τικότερος λαϊκός ἀναγεννητής τῶν τε-
λευταίων χρόνων τῆς σκλαβιᾶς, ἵδρυσε 
περισσότερα ἀπό διακόσια κοινά, ση-
μερινά δημοτικά σχολεῖα, καί τριάντα 
ἑλληνικά, σημερινά γυμνάσια, πραγ-
ματικός ἆθλος γιά τήν ἐποχή ἐκείνη!

Τό 1593 ὁ Πατριάρχης Ἱερεμίας Β´ 
ὁ Τρανός συγκαλεῖ σύνοδο κατά τήν 
ὁποία ἀποφασίζεται νά φροντίσουν οἱ 
ὀρθόδοξοι Μητροπολίτες νά ἱδρύσουν 
σχολεῖα. Θυμίζω στόν κ. Δήμου τί ἔλε-
γαν γιά τήν προσφορά τῆς Ἐκκλησίας 
στόν τομέα τῆς παιδείας ὁ Ἀδαμάντιος 
Κοραῆς καί ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας. 
Ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς, ὁ κατεξο-
χήν ἐκφραστής τοῦ εὐρωπαϊκοῦ δια- 
φωτισμοῦ στήν τουρκοκρατούμενη 
Ἑλλάδα, τόνιζε: «Εἰς τήν Ἐκκλησίαν 
ὡς εἰς κοινήν μητέρα εἶναι τό Γένος 

Δ ιαβαζω καθε Κυριακή τό Blog τοῦ 
Νίκου Δήμου. Πρόκειται γιά ἕναν 

ἀξιόλογο συγγραφέα καί σοβαρό κρι-
τικό τοῦ βιβλίου. Οἱ παρατηρήσεις του 
καί ἡ κριτική στά κακῶς κείμενα τῆς 
ἐποχῆς μας τίς περισσότερες φορές δεί-
χνουν ἕναν συγγραφέα πού ἔχει τό θάρ-
ρος τῆς γνώμης καί τή δύναμη τῆς παρ-
ρησίας. Ἔχει, ὅμως, μιά ἐμμονή, τήν 
ὁποία ἐκδηλώνει εὐκαίρως, ἀκαίρως. 
Τόν πόλεμο ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας. 
Καί καθώς γιορτάζουμε τά 200 χρό-
νια ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 
ἄρχισε νά κατηγορεῖ τήν Ἐκκλησία. 
Στό ἄρθρο τῆς περασμένης Κυριακῆς 
μέ τίτλο: «Σήμερα τά φώτα καί ὁ φω-
τισμός» χρησιμοποιεῖ γιά ὅπλα ἕνα 
πλῆθος ἀπό λογικά σφάλματα, μέ τά 
ὁποῖα συγχέονται οὐσιώδη καί ἐπουσι-
ώδη στοιχεῖα μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε νά 
ἐπισημαίνονται τό προβαλλόμενο ἀπο-
σπασματικό μέρος ἀντί τοῦ παραθεω-
ρούμενου ἤ ἀποσιωπούμενου ὀργανι-
κοῦ ὅλου, οἱ ἐξαιρέσεις ἀντί τοῦ κα-
νόνα, οἱ ἀπό ἀγάπη γιά τό ἔθνος φα-
ναριώτικοι διπλωματικοί ἑλιγμοί ἀπό 
τούς κυρίους ἐθνικούς στόχους.

Ὁ κ. Δήμου ἀγνοεῖ ἤ θέλει νά ἀγνο-
εῖ τή μεγάλη προσφορά τῆς Ἐκκλησίας 
στόν ἀγῶνα τοῦ ’21. Συγκεκριμένα 
ἀγνοεῖ:

1. Ὅτι ἡ Ἐκκλησία τόσο κατά τήν 
πρώιμη περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας 
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προσκεκολλημένον καί διά τήν θρη-
σκείαν καί διά τήν μητρικήν φροντίδα, 
τήν ὁποία δείχνει καθ’ ἡμέραν ὑπέρ 
τῆς παιδείας τοῦ Γένους». Τά ἴδια τό-
νιζε καί ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας: «Ἄν 
τά σχολεῖα εὐδοκιμοῦσι πολλαχοῦ τῆς 
Ἑλλάδος τοῦτο συμβαίνει, διότι εὑρί-
σκονται ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἐκκλησίας 
καί μόνον διά τοῦτο ἡ Πύλη σέβεται 
αὐτά».

2. Πολύς λόγος γίνεται στό ἄρθρο 
τοῦ κ. Δήμου γιά τόν διαφωτισμό καί 
τήν πολεμική τῆς Ἐκκλησίας σ᾽ αὐτόν. 
Δέν ἔχει καθόλου δίκαιο. Στίς νέες ἐξ 
ἑσπερίας ἰδέες ἡ Ἐκκλησία κράτησε 
μιά θαυμαστή ἰσορροπία ἀνάμεσα στίς 
ἀκρότητες τοῦ στείρου συντηρητισμοῦ 
καί τοῦ ἄκριτου καί καταλυτικοῦ φιλε-
λευθερισμοῦ. Γι᾽ αὐτό καί ἦταν παρού-
σα καί στή δεύτερη φάση τήν ἀναγεν-
νητική. Χωρίς νά εἶναι ἀντίθετη μέ τίς 
σπουδές στήν Ἑσπερία, ἄσκησε δικαι-
ολογημένη κριτική σέ ὅσους ἐπιχεί-
ρησαν τήν ἀποδέσμευση ἀπό τήν ὑγιή 
ἐκκλησιαστική παράδοση, περιφρονώ-
ντας τόν ζωντανό ὀρθόδοξο πατερικό 
διαφωτισμό πού στήριξε τό Γένος γιά 
νά μήν ἐπέλθει ὁ φυσικός καί πνευμα-
τικός του ἀφανισμός.

Ἀπό τούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας 
ἐκπηδοῦν προσωπικότητες πού πρω-
τοπόρησαν στήν ὑπεράσπιση φιλε-
λευθέρων ἰδεῶν καί ἔγιναν φορεῖς τῶν 
ἰδεολογιῶν ρευμάτων πού κυκλοφο-
ροῦσαν στήν ἐποχή τους. Ἐνδεικτικά 
ἀναφέρουμε τόν Μεθόδιο Ἀνθρακίτη, 
κορυφαία μορφή τῆς νεοελληνικῆς 
ἀναγέννησης, πού ἐργάστηκε γιά τόν 

ἐκσυγχρονισμό τῆς παιδείας. Ἦταν ὁ 
πρῶτος πού δίδαξε συστηματικά στήν 
Ἑλλάδα μαθηματικά μέ νέο ἐπιστημο-
νικό πνεῦμα καθώς καί νέες φιλοσο-
φικές θεωρίες, πού κυριαρχοῦσαν τό-
τε στή Δύση. Ὁ Εὐγένιος Βούλγαρις 
καί ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης γίνονται 
οἱ εἰσηγητές τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν 
στήν Ἑλλάδα. Ἐπίσης ἀναφέρου-
με ἐνδεικτικά καί ἄλλους κληρικούς, 
τῶν ὁποίων τό ἐκπαιδευτικό καί ἀνα-
γεννητικό ἔργο ὑπῆρξε ἀξιόλογο, 
ὅπως τόν Νεόφυτο Δούκα, τόν Ἄνθιμο 
Γαζῆ, τόν Γρηγόριο Κωνσταντᾶ, τόν 
Θεόκλητο Φαρμακίδη, τόν Διονύσιο 
Πύρρο, τόν Νεόφυτο Βάμβα, τόν 
Κωνσταντῖνο Οἰκονόμο κ.ἄ. Πρόκειται 
γιά κληρικούς, πού διευθύνουν τά σχο-
λεῖα στίς περισσότερες περιοχές τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ καί εἶναι συγγραφεῖς δε-
κάδων ἔργων, πού ἀναφέρονται ὄχι 
μόνον σέ ἐκκλησιαστικά, ἀλλά καί σέ 
ἄλλα ζητήματα.

3. Πῶς τολμάει ὁ κ. Δήμου νά λέγει 
ὅτι «ἄν εἴχαμε ἀκολουθήσει τά κηρύγ-
ματα τῆς Ἐκκλησίας, δέ θά εἴχαμε πο-
τέ ἐπαναστατήσει», ὅταν ἡ Ἐκκλησία 
ἔχει νά παρουσιάσει ἀπό ὅλα τά κλιμά-
κια τῆς ἱεραρχίας μάρτυρες καί ἀγωνι-
στές; Ἀγνοεῖ ἤ θέλει νά ἀγνοεῖ ὁ ἀρθρο-
γράφος τά ἐπαναστατικά κινήματα τοῦ 
Διονυσίου Φιλοσόφου, πού βρῆκε 
μαρτυρικό θάνατο στά Ἰωάννινα. Τόν 
Μητροπολίτη Κεφαλληνίας Τιμόθεο 
Τυπάλδο, πού συγκρότησε τόν ιζ´ αἰ. 
ἐπαναστατικό σῶμα μέ 150 κληρικούς. 
Τόν παπαΘύμιο Βλαχάβα, ἀρχηγό τῶν 
ἀρματολῶν στά Χάσια, πού βρῆκε τρα-
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γικό θάνατο ἀπό τόν Ἀλῆ Πασᾶ στά 
Ἰωάννινα. Τόν Σαλώνων Ἡσαΐα πού 
κήρυξε τήν Ἐπανάσταση στό μονα-
στήρι τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ Βοιωτίας. Τόν 
ἱερομόναχο Σεραφείμ πού ἡγήθηκε 
τῆς Ἐπαναστάσεως τῶν Ἀγραφιωτῶν. 
Τούς μοναχούς τοῦ Ἁγίου Ὄρους κα-
θώς καί τούς διακόσιους μοναχούς 
τῆς Νέας Μονῆς Χίου, πού ἐσφάγη-
σαν κατά τήν καταστροφή τῆς νή-
σου. Ὅπως γράφει ὁ Γάλλος πρόξε-
νος Πουκεβίλ, οἱ Τοῦρκοι θανάτωσαν 
ἕνδεκα Πατριάρχες καί ἑκατό περίπου 
Ἐπισκόπους. Σέ ἕξι χιλιάδες ἀνεβάζει 
τούς θανατωθέντες λειτουργούς τῆς 
Ἐκκλησίας.

Γιατί κ. Δήμου ἀγνοεῖτε τό μεγάλο 
κεφάλαιο τῶν Ἑλλήνων Νεομαρτύρων, 
οἱ ὁποῖοι στά δύσκολα χρόνια τῆς 
σκλαβιᾶς ἀνέκοψαν τό κῦμα τοῦ ἐξι-
σλαμισμοῦ καί ἀποφεύχθηκε μέ αὐτόν 
τόν τρόπο ὁ ἐκτουρκισμός; Σᾶς θυμί-
ζω ὅτι οἱ Νεομάρτυρες ἔγιναν σύμβο-
λα ἀντιστάσεως τοῦ λαοῦ, στέριωσαν 
τήν πίστη τῶν ραγιάδων καί ἔδωσαν 
ἐλπίδες καινούργιας ζωῆς. Τό πνεῦμα 
τῆς αὐτοθυσίας τους παραδειγμάτι-
ζε τό λαό, τόνωνε τό φρόνημά του καί 
γιγάντωνε τήν ἐθνική του συνείδηση. 
Ἀπετέλεσαν μόνιμη ἐνθαρρυντική δύ-
ναμη γιά τούς Ἐθνομάρτυρες καί τούς 
λοιπούς ἐθνικούς ἀγωνιστές. Γιά τόν 
καθηγητή Ἀπόστολο Βασιλόπουλο 
ἦταν οἱ ἀντιστασιακοί τῶν χρόνων τῆς 
σκλαβιᾶς. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε τόν 
ἐκ Μετσόβου νεομάρτυρα Νικόλαο, 

πού κάηκε πάνω στή φωτιά στήν κε-
ντρική ἀγορά τῶν Τρικάλων, τόν νεο-
μάρτυρα Δημήτριο ἀπό τή Σαμαρίνα 
τῆς Πίνδου, πού μαρτύρησε μέ τό φρι-
κτό μαρτύριο τοῦ ἐντοιχισμοῦ στήν 
αὐλή τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ στά Ἰωάννινα, 
καί τόν νεομάρτυρα Γεώργιο ἀπό τό 
Τσούρχλι τῶν Γρεβενῶν, πού ἀπαγχο-
νίστηκε στήν κεντρική πύλη τοῦ κά-
στρου τῶν Ἰωαννίνων.

Συνιστῶ στόν κ. Δήμου νά διαβάσει 
τό ἔργο «Πίστις» τοῦ μοσχοπολίτη ἱε-
ρομονάχου Νεκταρίου Τέρπου, πού 
ἤλεγξε κατά πρόσωπο τούς τυράννους 
καί ἔκανε ἀνοιχτή ἀντίσταση κατά τῆς 
ἀρχῆς. Ἕνα ἔργο πού γνώρισε τίς πε-
ρισσότερες ἐκδόσεις μετά ἀπό τόν 
Θούριο τοῦ Ρήγα, τόνωσε τό φρόνημα 
τοῦ λαοῦ καί τόν προετοίμασε γιά τό 
μεγάλο γεγονός τῆς ἐθνικῆς ἀντιστά-
σεως.

Γενικά εἶναι πολύ ἄδικη ἡ ἐπίθε-
ση τοῦ κ. Δήμου στήν Ἐκκλησία, ὅτι 
πρόδωσε τόν ἀγῶνα τοῦ ’21. Ἄν εἶχε 
νά κατηγορήσει κανείς τήν Ἐκκλησία 
θά ἔλεγε μέ τό στόμα τοῦ Γιάννη 
Συκουτρῆ ὅτι «πολλάκις τόν τελείως 
δευτερογενῆ δι᾽ αὐτήν ἐθνικόν σκοπόν 
ἔθεσε ὑπεράνω τοῦ καθαρῶς θρησκευ-
τικοῦ καί τοῦ ἰδίου της ὡς ὀργανισμοῦ 
αὐτοτελοῦς συμφέροντος».

Κλείνοντας τή σύντομη αὐτή πα-
ρέμβασή μου θά τοῦ ὑπενθυμίσω τά 
ὅσα εἶπε ὁ σοφός νομομαθής Νικ. 
Σαρίπολος στή Β´ Ἐθνοσυνέλευση τοῦ 
1864: «Ἐσώθημεν διά τῆς Ἐκκλησίας».
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ΕΚΔΗΜΙΑ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΠΡ. ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΚΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ

†  Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρ. Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Ἀλέξιος (κα
 τά κόσμον Θεόδωρος) Μιχαλόπουλος γεννήθηκε στόν Πειραιᾶ τό 1932. 

Ἀποφοίτησε ἀπό τήν Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τό 1960. 
Ἐκάρη μοναχός στήν Ἱερά Μονή Πεντέλης τό 1954 ἀπό τόν τότε καθηγού-
μενο αὐτῆς μακαριστό Ἀρχιμανδρίτη Ἰάκωβο Μακρυγιάννη, ἐνῶ χειροτο-
νήθηκε Διάκονος τό ἴδιο ἔτος στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Κωνσταντίνου Πειραιᾶ 
ἀπό τόν μακαριστό Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Μαραθῶνος κυρό Δαμασκηνό. 
Πρόσφερε τίς ὑπηρεσίες του ὡς Διάκονος στίς Ἱερές Μητροπόλεις Ξάνθης 
καί Πειραιῶς. Διετέλεσε μάλιστα στρατιωτικός ἱεροκήρυκας κατά τήν διε-
τία 1955-57. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 1961 στήν Ξάνθη ἀπό τόν μα-
καριστό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ξάνθης κυρό Ἀντώνιο καί χειροθετή-
θηκε αὐθημερόν εἰς Ἀρχιμανδρίτη. Μέ τόν βαθμό τοῦ Πρεσβυτέρου ὑπη-
ρέτησε ἐκεῖ ὡς ἱεροκήρυκας, διδάσκοντας συγχρόνως ἀμισθί ὡς καθηγητής 
στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή ἀποδοτικά καί ἐποικοδομητικά τά μαθήματα τῆς 
Λειτουργικῆς, Τελετουργικῆς, Ποιμαντικῆς καί Κανονικοῦ Δικαίου. Ἀκόμη 
ἐργάσθηκε ἐπιτυχῶς ὡς Κατηχητής καί Πνευματικός κηρύττοντας παράλληλα 
σέ τακτικές ὧρες στήν αἴθουσα «Χριστιανική Στέγη» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, 
καθώς καί στίς ἑδρεύουσες σέ αὐτή στρατιωτικές μονάδες. Καθ᾽ ὅλο τό ἔτος 
1966 χρημάτισε Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας καί ἀνταποκρί-
θηκε πλήρως σέ ὅλες τίς ὑποχρεώσεις καί εὐθῦνες πού τοῦ ἀνατέθηκαν. Μετά 
τήν πλήρωση τοῦ ἐπισκοπικοῦ θρόνου μετατέθηκε ὁριστικά στήν Δράμα ὑπη-
ρετώντας σέ αὐτήν ὡς ἱεροκήρυκας, πνευματικός καί καθηγητής τοῦ φροντι-
στηρίου ἐπιμόρφωσης ἱερέων. Ὡσαύτως διετέλεσε Πρωτοσυγκελλεύων μέχρι 
τῆς εἰς Ἐπίσκοπον Διαυλείας ἐκλογῆς του τό 1976. Γιά πέντε χρόνια εἶχε ὁρι-
σθεῖ Βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος κυροῦ Σεραφείμ ἐκπροσωπώντας τόν Μακαριώτατο σέ ποικίλα πνευ-
ματικά καί διοικητικά θέματα. Ὅπως ἦταν φυσικό, ἀπό τήν θέση αὐτή στήν Ἱερά 
Ἀρχιεπισκοπή, ἔγινε γνωστός στήν Ἑλληνική κοινωνία γιά τήν ἐπάξια ἐκπροσώ-
πηση τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἐπίσης καί τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας, ἡ ὁποία ἐκτιμούσα τά 
πολλαπλά αὐτοῦ πνευματικά καί διοικητικά προσόντα προέκρινε αὐτόν καί κα-
τέστησε Μητροπολίτην τῆς γεραρᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν 
κατά τίς ἀρχιερατικές ἐκλογές τῆς 1ης Ὀκτωβρίου 1981. Ἀπό τήν ἡμέρα ἐνθρο-
νίσεώς του τήν 21ην Ὀκτωβρίου 1981 μέχρι σήμερα ἀνάλωσε τόν ἑαυτό του 
στήν διακονία τοῦ ἐνεπιστευθέντος αὐτῷ περιουσίου λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀθόρυβα, 
πλήν ὅμως δημιουργικά, καλύπτοντας ὅλες τίς πτυχές τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς 
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καί δράσης. Ἔχοντας κυριολεκτικά ὀργώσει τήν ἐπαρχία τῶν Τρικάλων τά 30 
αὐτά ἔτη ποιμαντορίας κατόρθωσε νά ἀφουγκραστεῖ τά προβλήματα τῶν κατοί-
κων τῆς περιοχῆς καί προσπάθησε νά δώσει λύσεις στά ἀνακύπτοντα ἑκάστο-
τε προβλήματα. Ἰδιαίτερη φροντίδα ἐπιδεικνύει στήν ἀνέγερση καί ἀνακαίνιση 
Ἱερῶν Ναῶν μέ ἀποκορύφωμα τήν ἀνέγερση τοῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ ἐπ᾽ 
ὀνόματι τοῦ Πολιούχου Τρικάλων Ἁγίου Βησσαρίωνος, ἑνός Ναοῦ πού ἀπου-
σίαζε ἀπό τήν πόλη μας. Ἕτερο χαρακτηριστικό ἔργο εἶναι ἡ ἀνέγερση τοῦ 
Πνευματικοῦ Κέντρου «ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ» πλησίον τοῦ ἐπισκοπείου, μέ 
αἴθουσα διαλέξεων, ἐκκλησιαστική βιβλιοθήκη, ἐκκλησιαστικοῦ μουσείου καί 
τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ «ΑΓΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ». Ἡ τριακονταετής ποι-
μαντορία του σημαδεύτηκε, μεταξύ ἄλλων, ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ μακαριστοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου Α´ (28-9-1990). Τό ἔτος 2015 πα-
ραιτήθηκε ἀπό τά καθήκοντα τοῦ Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν. Ἐκοιμήθη 
ἐν Κυρίῳ τήν 7η Δεκεμβρίου 2020.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν



Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης πλ. Ἱπποδρομίου.

Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου ὁδοῦ Ἐγνατίας.



Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἁγίου Μηνᾶ.

Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἁγίου Παύλου πρ. Δήμου Ἁγίου Παύλου.



Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Παναγίας τῆς Λαοδηγητρίας.

Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Παναγίας τῆς Φανερωμένης Καλλιθέας.



Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Παναγίας τῶν Χαλκέων.

Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου - Παναγούδας.



Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἁγίου Προφήτου Ἠλιού Πόλεως.

Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἀκροπόλεως.



Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Τιμίου Προδρόμου (Κατακόμβη).

Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ.



Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Νέας Παναγίας.

Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Παναγίας τῆς Ἀχειροποιήτου.



Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Παναγίας τῆς Δεξιᾶς.

Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Παναγίας τῆς Εὐαγγελιστρίας.
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ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Ἐκδημία Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ

(1926-2021)

†  Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, ἐπί τῷ θλιβερῷ ἀγγέλματι τῆς πρός
 Κύριον ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγιωτάτης 

Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, Χαριλάου Ταλιαδώρου, τοῦ ἐπί ἔτη 
πλεῖστα ὑπηρετήσαντος τήν πατρῶαν ἡμῶν Ἐκκλησιαστικήν Μουσικήν καί ἀνα- ὑπηρετήσαντος τήν πατρῶαν ἡμῶν Ἐκκλησιαστικήν Μουσικήν καί ἀνα-ὑπηρετήσαντος τήν πατρῶαν ἡμῶν Ἐκκλησιαστικήν Μουσικήν καί ἀνα- τήν πατρῶαν ἡμῶν Ἐκκλησιαστικήν Μουσικήν καί ἀνα-τήν πατρῶαν ἡμῶν Ἐκκλησιαστικήν Μουσικήν καί ἀνα- πατρῶαν ἡμῶν Ἐκκλησιαστικήν Μουσικήν καί ἀνα-πατρῶαν ἡμῶν Ἐκκλησιαστικήν Μουσικήν καί ἀνα- ἡμῶν Ἐκκλησιαστικήν Μουσικήν καί ἀνα-ἡμῶν Ἐκκλησιαστικήν Μουσικήν καί ἀνα- Ἐκκλησιαστικήν Μουσικήν καί ἀνα-Ἐκκλησιαστικήν Μουσικήν καί ἀνα- Μουσικήν καί ἀνα-Μουσικήν καί ἀνα- καί ἀνα-καί ἀνα- ἀνα-ἀνα-
λώσαντος ἑαυτόν εἰς τήν διακονίαν τοῦ Ἱεροῦ Ἀναλογίου γενικῶς, τοῦ δέ Ἱεροῦ 
Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰδι- Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰδι-Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰδι- τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰδι-τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰδι- τοῦ Θεοῦ Σοφίας τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰδι-τοῦ Θεοῦ Σοφίας τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰδι- Θεοῦ Σοφίας τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰδι-Θεοῦ Σοφίας τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰδι- Σοφίας τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰδι-Σοφίας τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰδι- τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰδι-τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰδι- καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰδι-καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰδι-᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰδι-ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰδι- Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰδι-Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰδι- Μητροπόλεως εἰδι-Μητροπόλεως εἰδι- εἰδι-εἰδι-
κώτερον ἐπί πεντηκονταπενταετίαν καί πλέον, ἐπιθυμεῖ νά ἐκφράση τήν βαθυ- ἐπί πεντηκονταπενταετίαν καί πλέον, ἐπιθυμεῖ νά ἐκφράση τήν βαθυ-ἐπί πεντηκονταπενταετίαν καί πλέον, ἐπιθυμεῖ νά ἐκφράση τήν βαθυ- πεντηκονταπενταετίαν καί πλέον, ἐπιθυμεῖ νά ἐκφράση τήν βαθυ-πεντηκονταπενταετίαν καί πλέον, ἐπιθυμεῖ νά ἐκφράση τήν βαθυ- καί πλέον, ἐπιθυμεῖ νά ἐκφράση τήν βαθυ-καί πλέον, ἐπιθυμεῖ νά ἐκφράση τήν βαθυ- πλέον, ἐπιθυμεῖ νά ἐκφράση τήν βαθυ-πλέον, ἐπιθυμεῖ νά ἐκφράση τήν βαθυ-, ἐπιθυμεῖ νά ἐκφράση τήν βαθυ-ἐπιθυμεῖ νά ἐκφράση τήν βαθυ- νά ἐκφράση τήν βαθυ-νά ἐκφράση τήν βαθυ- ἐκφράση τήν βαθυ-ἐκφράση τήν βαθυ- τήν βαθυ-τήν βαθυ- βαθυ-βαθυ-
τάτην συγκίνησιν καί τήν ἐκ βάθους καρδίας εἰλικρινῆ θλῖψιν διά τήν ἀπώλει- συγκίνησιν καί τήν ἐκ βάθους καρδίας εἰλικρινῆ θλῖψιν διά τήν ἀπώλει-συγκίνησιν καί τήν ἐκ βάθους καρδίας εἰλικρινῆ θλῖψιν διά τήν ἀπώλει- καί τήν ἐκ βάθους καρδίας εἰλικρινῆ θλῖψιν διά τήν ἀπώλει-καί τήν ἐκ βάθους καρδίας εἰλικρινῆ θλῖψιν διά τήν ἀπώλει- τήν ἐκ βάθους καρδίας εἰλικρινῆ θλῖψιν διά τήν ἀπώλει-τήν ἐκ βάθους καρδίας εἰλικρινῆ θλῖψιν διά τήν ἀπώλει- ἐκ βάθους καρδίας εἰλικρινῆ θλῖψιν διά τήν ἀπώλει-ἐκ βάθους καρδίας εἰλικρινῆ θλῖψιν διά τήν ἀπώλει- βάθους καρδίας εἰλικρινῆ θλῖψιν διά τήν ἀπώλει-βάθους καρδίας εἰλικρινῆ θλῖψιν διά τήν ἀπώλει- καρδίας εἰλικρινῆ θλῖψιν διά τήν ἀπώλει-καρδίας εἰλικρινῆ θλῖψιν διά τήν ἀπώλει- εἰλικρινῆ θλῖψιν διά τήν ἀπώλει-εἰλικρινῆ θλῖψιν διά τήν ἀπώλει- θλῖψιν διά τήν ἀπώλει-θλῖψιν διά τήν ἀπώλει- διά τήν ἀπώλει-διά τήν ἀπώλει- τήν ἀπώλει-τήν ἀπώλει- ἀπώλει-ἀπώλει-
αν ταύτην.

Ἐγεννήθη τό ἔτος 1926 εἰς τήν Θεσσαλονίκην. Ἦταν πτυχιοῦχος Νομικῶν 
καί Oἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν καί ἀπόφοιτος τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς 
τοῦ Ἐθνικοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν. Καθοριστική, διά τήν ψαλτικήν του ἐξέλιξιν, 
ὑπῆρξε ἡ συνάντησις αὐτοῦ μετά τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μεγάλης τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησίας Κωνσταντίνου Πρίγγου. Διηκόνησε τό Ἱερόν Ἀναλόγιον 
ἀπό νεαρᾶς ἡλικίας εἰς διαφόρους Ἱερούς Ναούς τῆς Θεσσαλονίκης, ἤτοι τοῦ 
Ἱ.Ν. Ἁγ. Θεράποντος Κάτω Τούμπας (1942-1944), τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Φανουρίου-
Τιμίου Προδρόμου Κάτω Τούμπας (1944-1952) καί τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ 
τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας (1952-2019). Ἐδίδαξε τήν Βυζαντινήν Μουσικήν εἰς τό 
Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης (1964-1967), τό Μακεδονικόν 
Ὠδεῖον καί τήν Σχολήν Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης.

Ὁ μακαριστός Ἄρχων, ὑπῆρξε ὡς ἀληθῶς «Δάσκαλος», ἐνέπνευσε εἰς τούς 
φιλομούσους διά τῆς ἀκαμάτου διακονίας του καί τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους 
καί φρονήματος, τήν ἀγάπην πρός τήν Ψαλτικήν Τέχνην καί ἀνέδειξε πλῆθος 
μαθητῶν.

Κοσμηθείς ὑπό ἀνεπαναλήπτου φωνητικοῦ χαρίσματος, διεκρίθη ὡς πρός τήν 
μοναδικότητα τῆς καλλιτεχνικῆς σκέψεως, συνθέσεως καί ἐκφράσεως καί προι- τῆς καλλιτεχνικῆς σκέψεως, συνθέσεως καί ἐκφράσεως καί προι-τῆς καλλιτεχνικῆς σκέψεως, συνθέσεως καί ἐκφράσεως καί προι- καλλιτεχνικῆς σκέψεως, συνθέσεως καί ἐκφράσεως καί προι-καλλιτεχνικῆς σκέψεως, συνθέσεως καί ἐκφράσεως καί προι- σκέψεως, συνθέσεως καί ἐκφράσεως καί προι-σκέψεως, συνθέσεως καί ἐκφράσεως καί προι-, συνθέσεως καί ἐκφράσεως καί προι-συνθέσεως καί ἐκφράσεως καί προι- καί ἐκφράσεως καί προι-καί ἐκφράσεως καί προι- ἐκφράσεως καί προι-ἐκφράσεως καί προι- καί προι-καί προι- προι-προι-
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κισθείς διά τῶν χαρισμάτων τοῦ προσευχητικῶς ψάλλειν ἐν σεμνότητι καί με- διά τῶν χαρισμάτων τοῦ προσευχητικῶς ψάλλειν ἐν σεμνότητι καί με-διά τῶν χαρισμάτων τοῦ προσευχητικῶς ψάλλειν ἐν σεμνότητι καί με- τῶν χαρισμάτων τοῦ προσευχητικῶς ψάλλειν ἐν σεμνότητι καί με-τῶν χαρισμάτων τοῦ προσευχητικῶς ψάλλειν ἐν σεμνότητι καί με- χαρισμάτων τοῦ προσευχητικῶς ψάλλειν ἐν σεμνότητι καί με-χαρισμάτων τοῦ προσευχητικῶς ψάλλειν ἐν σεμνότητι καί με- τοῦ προσευχητικῶς ψάλλειν ἐν σεμνότητι καί με-τοῦ προσευχητικῶς ψάλλειν ἐν σεμνότητι καί με- προσευχητικῶς ψάλλειν ἐν σεμνότητι καί με-προσευχητικῶς ψάλλειν ἐν σεμνότητι καί με- ψάλλειν ἐν σεμνότητι καί με-ψάλλειν ἐν σεμνότητι καί με- ἐν σεμνότητι καί με-ἐν σεμνότητι καί με- σεμνότητι καί με-σεμνότητι καί με- καί με-καί με- με-με-
γαλοπρεπείᾳ καί διδάσκειν ἐν ταπεινότητι καί ἀκριβείᾳ, ἀπετέλεσε ξεχωριστόν 
κεφάλαιον εἰς τήν Ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, τό δέ ὄνομα αὐτοῦ 
ἐγράφη γράμμασι χρυσέοις εἰς τάς δέλτους τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος θεραπόντων τῆς ἱερᾶς 
τοῦ Δαμασκηνοῦ τέχνης.

Ἕνεκα τῆς μοναδικῆς αὐτοῦ προσφορᾶς, ἐτιμήθη τό ἔτος 1982 ὑπό τοῦ ἀοιδί- τῆς μοναδικῆς αὐτοῦ προσφορᾶς, ἐτιμήθη τό ἔτος 1982 ὑπό τοῦ ἀοιδί-τῆς μοναδικῆς αὐτοῦ προσφορᾶς, ἐτιμήθη τό ἔτος 1982 ὑπό τοῦ ἀοιδί- μοναδικῆς αὐτοῦ προσφορᾶς, ἐτιμήθη τό ἔτος 1982 ὑπό τοῦ ἀοιδί-μοναδικῆς αὐτοῦ προσφορᾶς, ἐτιμήθη τό ἔτος 1982 ὑπό τοῦ ἀοιδί- αὐτοῦ προσφορᾶς, ἐτιμήθη τό ἔτος 1982 ὑπό τοῦ ἀοιδί-αὐτοῦ προσφορᾶς, ἐτιμήθη τό ἔτος 1982 ὑπό τοῦ ἀοιδί- προσφορᾶς, ἐτιμήθη τό ἔτος 1982 ὑπό τοῦ ἀοιδί-προσφορᾶς, ἐτιμήθη τό ἔτος 1982 ὑπό τοῦ ἀοιδί-, ἐτιμήθη τό ἔτος 1982 ὑπό τοῦ ἀοιδί-ἐτιμήθη τό ἔτος 1982 ὑπό τοῦ ἀοιδί- τό ἔτος 1982 ὑπό τοῦ ἀοιδί-τό ἔτος 1982 ὑπό τοῦ ἀοιδί- ἔτος 1982 ὑπό τοῦ ἀοιδί-ἔτος 1982 ὑπό τοῦ ἀοιδί- 1982 ὑπό τοῦ ἀοιδί-ὑπό τοῦ ἀοιδί- τοῦ ἀοιδί-τοῦ ἀοιδί- ἀοιδί-ἀοιδί-
μου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου μέ τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος 
Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, καθώς καί 
μέ πλῆθος ἄλλων διακρίσεων τόσον εἰς τήν Ἑλλάδα, ὅσον καί εἰς τό ἐξωτερι- πλῆθος ἄλλων διακρίσεων τόσον εἰς τήν Ἑλλάδα, ὅσον καί εἰς τό ἐξωτερι-πλῆθος ἄλλων διακρίσεων τόσον εἰς τήν Ἑλλάδα, ὅσον καί εἰς τό ἐξωτερι- ἄλλων διακρίσεων τόσον εἰς τήν Ἑλλάδα, ὅσον καί εἰς τό ἐξωτερι-ἄλλων διακρίσεων τόσον εἰς τήν Ἑλλάδα, ὅσον καί εἰς τό ἐξωτερι- διακρίσεων τόσον εἰς τήν Ἑλλάδα, ὅσον καί εἰς τό ἐξωτερι-διακρίσεων τόσον εἰς τήν Ἑλλάδα, ὅσον καί εἰς τό ἐξωτερι- τόσον εἰς τήν Ἑλλάδα, ὅσον καί εἰς τό ἐξωτερι-τόσον εἰς τήν Ἑλλάδα, ὅσον καί εἰς τό ἐξωτερι- εἰς τήν Ἑλλάδα, ὅσον καί εἰς τό ἐξωτερι-εἰς τήν Ἑλλάδα, ὅσον καί εἰς τό ἐξωτερι- τήν Ἑλλάδα, ὅσον καί εἰς τό ἐξωτερι-τήν Ἑλλάδα, ὅσον καί εἰς τό ἐξωτερι- Ἑλλάδα, ὅσον καί εἰς τό ἐξωτερι-Ἑλλάδα, ὅσον καί εἰς τό ἐξωτερι-, ὅσον καί εἰς τό ἐξωτερι-ὅσον καί εἰς τό ἐξωτερι- καί εἰς τό ἐξωτερι-καί εἰς τό ἐξωτερι- εἰς τό ἐξωτερι-εἰς τό ἐξωτερι- τό ἐξωτερι-τό ἐξωτερι- ἐξωτερι-ἐξωτερι-
κόν. Τό συγγραφικόν αὐτοῦ ἔργον εἶναι πλούσιον.

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τήν 11ην Ἰανουαρίου 2021 καί ἡ ἐξόδιος ἀκολου- ἐν Κυρίῳ τήν 11ην Ἰανουαρίου 2021 καί ἡ ἐξόδιος ἀκολου-ἐν Κυρίῳ τήν 11ην Ἰανουαρίου 2021 καί ἡ ἐξόδιος ἀκολου- Κυρίῳ τήν 11ην Ἰανουαρίου 2021 καί ἡ ἐξόδιος ἀκολου-Κυρίῳ τήν 11ην Ἰανουαρίου 2021 καί ἡ ἐξόδιος ἀκολου- τήν 11ην Ἰανουαρίου 2021 καί ἡ ἐξόδιος ἀκολου-τήν 11ην Ἰανουαρίου 2021 καί ἡ ἐξόδιος ἀκολου- 11ην Ἰανουαρίου 2021 καί ἡ ἐξόδιος ἀκολου-ην Ἰανουαρίου 2021 καί ἡ ἐξόδιος ἀκολου- Ἰανουαρίου 2021 καί ἡ ἐξόδιος ἀκολου-Ἰανουαρίου 2021 καί ἡ ἐξόδιος ἀκολου- 2021 καί ἡ ἐξόδιος ἀκολου-καί ἡ ἐξόδιος ἀκολου- ἡ ἐξόδιος ἀκολου-ἡ ἐξόδιος ἀκολου- ἐξόδιος ἀκολου-ἐξόδιος ἀκολου- ἀκολου-ἀκολου-
θία ἐτελέσθη εἰς τόν Ἱερόν Κοιμητηριακόν Ναόν Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου 
(Κοιμητηρίων Θέρμης) τήν Τρίτην 12ην Ἰανουαρίου περί ὥραν 12:45 μεσ.

Μεταφέρομεν πρός τούς οἰκείους καί τούς μαθητάς αὐτοῦ, τάς ὁλοθύμους 
συλλυπητηρίους εὐχάς ἡμῶν, προσευχόμενοι ὅπως, ὁ Κύριος τῆς Αἰωνίου Ζωῆς 
κατατάξῃ αὐτόν μετά τῶν Ἁγίων καί τῶν Δικαίων.

Εἴη ἡ μνήμη αὐτοῦ Αἰωνία.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Καὶ τρόπων μέτοχος, καὶ θρόνων διάδοχος, τῶν Ἀποστόλων γενόμενος, τὴν 
πρᾶξιν εὗρες θεόπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν· διὰ τοῦτο τὸν λόγον τῆς 
ἀληθείας ὀρθοτομῶν, καὶ τῇ πίστει ἐνήθλησας μέχρις αἵματος, Ἱερομάρτυς 
Βλάσιε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἀπολυτίκιον ἑορτῆς ἁγίου Βλασίου, 
Ἦχος πλ. δ´
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26η Ὀκτωβρίου 2020

Ἡ Ἑορτή τοῦ ἁγίου Δημητρίου 
τοῦ Μυροβλύτου καί ἡ Θεσσαλονίκη.

«…γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» 
(Ἰωάν. 8, 32)

Συμπληρώθηκαν πρίν λίγες ἡμέρες, τρείς μῆνες ἀπό τήν 26η Ὀκτωβρίου 
2020, ἀπό τήν ἑορτή τοῦ Πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης, Μεγαλομάρτυρος καί 
Μυροβλύτου, ἁγίου Δημητρίου, πού ἑορτάστηκε ἐντελῶς διαφορετικά σέ σχέση 
μέ ὅσα ἡ πόλη μας γνωρίζει. Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἡ τιμή τῶν Ἁγίων 
εἶναι πάντα μία ἐμπειρία ζωῆς καί πνευματική πανδαισία, ὅμως οἱ καινοφανεῖς 
συνθῆκες πού ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ ἐπέφερε στήν συνολική κοινωνική 
πραγματικότητα, δέν μᾶς ἐπέτρεψαν νά τιμήσουμε τόν Ἅγιό μας ὅπως θά ἐπιθυ-
μούσαμε καί «ὡς ἔθος αἰώνων ἐστι» καί μέ λαμπρές ἐκδηλώσεις νά ἐκφράσου-
με τήν εὐχαριστία καί εὐγνωμοσύνη μας γιά τίς εὐεργεσίες του. 

Μέ μεγάλη ἔκπληξη καί λύπη ὅμως, παρακολουθήσαμε ἀπό τήν ἴδια ἡμέρα 
νά δημιουργοῦνται ἐντέχνως ψευδεῖς ἐντυπώσεις, νά κατασκευάζονται παραπει-
στικά «γεγονότα», νά διασπείρονται ὑποκειμενικές γνῶμες ὡς «βεβαιότητες», νά 
παρουσιάζονται ἀναλήθειες ὡς πραγματικότητα. Γίναμε μάρτυρες ἐξωφρενικῶν 
καταστάσεων, γευθήκαμε τούς πικρούς καρπούς τῆς συκοφαντίας. Καί ὅλα αὐτά 
κατέτειναν σέ μία καί μοναδική ἐπωδό: «Ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου Δημητρίου φταί-
ει γιά τήν ἐξάπλωση τῆς πανδημίας στήν Θεσσαλονίκη καί τίς ἑκατόμβες 
τῶν νεκρῶν στήν πόλη!».

Γιά ἑκατό σχεδόν ἡμέρες σιωπήσαμε, ὄχι φοβούμενοι ἤ ὡς ἔνοχοι, ἀλλά προ-
σπαθῶντας νά μήν ὀξύνουμε τίς ἀντιπαραθέσεις.

Ὅμως, κατόπιν καί τῶν γεγονότων πού διαδραματίσθηκαν στόν Ἱερό Ναό 
τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, κατά τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων (6 
Ἰανουαρίου 2021), θεωροῦμε πλέον, ὅτι ἡ σιωπή μᾶλλον «οὐκ ὠφελεῖ» καί πώς 
ἦρθε ἡ ὥρα νά ποῦμε, εἰ κακῶς ἐπράξαμεν, μαρτυρήσατε περί τοῦ κακοῦ εἰ δέ 
μή, τί ἡμᾶς «δέρετε»;

Θεωρήθηκε ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου Δημητρίου, ὡς ὑπεύθυνη γιά τήν ἐξάπλωση τῆς 
ἀσθένειας στήν πόλη μας. Μέ ποιά στοιχεῖα ὅμως; Καί ποιές ἀποδείξεις; Ἄς μᾶς 
ἐπιτραπεῖ, λοιπόν, νά καταθέσουμε ὡς Ἱερός Ναός ἁγίου Δημητρίου, μέ τήν εὐχή 
καί εὐλογία τοῦ Ποιμενάρχου μας, Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης 
κ. Ἀνθίμου, τά ἀληθινά καί πραγματικά γεγονότα πού ζήσαμε τίς ἡμέρες ἐκεῖνες 
πρός κάθε καλόπιστο και ἀντικειμενικό ἀναγνώστη.
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Πρῶτα ὅμως, θά ἀποπειραθοῦμε νά σκιαγραφήσουμε τό κλῖμα πού ἐπικρα-
τοῦσε στήν πόλη τίς ἡμέρες πρίν τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου μας.

Στίς ἀρχές Ὀκτωβρίου, ἡ Θεσσαλονίκη θεωρεῖται μία COVID-free πόλη, μέ 
τούς φοιτητές νά ἐπιστρέφουν καί νά χαίρονται τήν ἐπανασύνδεσή τους διοργα-
νώνοντας πάρτυ στό Campus τοῦ Πανεπιστημίου καί ὄχι μόνο.

Τά σχολεῖα λειτουργοῦν ἤδη, μέ τήν ἀνησυχία γιά τόν συγχρωτισμό δεκά-
δων ἀτόμων σέ κλειστές καί στενές αἴθουσες, ἀλλά καί στούς αὔλειους χώρους, 
νά εἶναι ἔντονη.

Σέ συγκεκριμένα σημεῖα τῆς πόλης συγκεντρώνεται καθημερινά πλῆθος κό-
σμου, μέ τήν ἐπέμβαση τῆς ἀστυνομίας νά πραγματοποιεῖται ἀκόμη καί μετά ἀπό 
δεκαεπτά (17) ὁλόκληρες ἡμέρες (21/10) ἀπό τήν πρώτη ἀναφορά, ἀποδεικνύο-
ντας ὅτι τό πρόβλημα εἶναι συνεχές καί ἔντονο, μέ ἀποτέλεσμα μάλιστα νά δη-
μιουργοῦνται ἀντιδράσεις ἀπό τούς πολίτες, ἐκφραζόμενες ἀκόμη καί μέ συγκε-
ντρώσεις διαμαρτυρίας, ζήτημα πού φαίνεται νά ἐπιλύεται δύο ἡμέρες πρίν τήν 
πανήγυρη τοῦ Πολιούχου μας (23/10), ὅταν ὅμως –σύμφωνα μέ τά ἴδια τά ρε-
πορτάζ- ὑπάρχει ΗΔΗ «ραγδαία αὔξηση τῶν κρουσμάτων στήν πόλη».

Βεβαίως, εἶναι γνωστή ἡ κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στήν ἀστική συγκοινω-
νία τῆς Θεσσαλονίκης, ἕνα πρόβλημα γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ὁποίου κατα-
τίθενται καί ἰδιαίτερα ρηξικέλευθες προτάσεις, πού ταυτόχρονα καταδεικνύουν 
καί τό μέγεθός του. 

Τά σοῦπερ μάρκετ, ἡ ἑστίαση καί τό λιανεμπόριο λειτουργοῦν κανονικά καί 
ὅλοι στήν πόλη γνωρίζουν καλά, ἐάν καί κατά πόσο τηροῦνταν τά μέτρα ὑγειο-
νομικῆς προφύλαξης (ἀριθμός πελατῶν, ἀποστάσεις πελατῶν ἀλλά καί τραπε-
ζοκαθισμάτων, χρήση μάσκας), τήν ἴδια στιγμή πού πραγματοποιοῦνται συναυ-
λίες καί παραστάσεις, ἀλλά καί διάφορες συγκεντρώσεις, πολιτικές, ὀπαδικές, 
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πού λαμβάνουν χώρα εἴτε στά πλαίσια τοῦ εὐερ-
γετικοῦ γιά κάποιους Νόμου 4703/2020, εἴτε καί ἐκτός νομοθετικοῦ πλαισίου 
καί δίνουν στήν πόλη ἐντύπωση «κανονικότητας». Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι μό-
νο τό Σαββατοκύριακο 24 & 25 Ὀκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) πο-
ρεῖες-συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Ὁ κόσμος συνωστίζεται καθημερινά ἔξω ἀπό τράπεζες καί ταχυδρομεῖα ἀπό 
νωρίς τό πρωί, μέ τούς πολίτες νά διαμαρτύρονται σέ social media καί τοπικά 
Μέσα Ἐνημέρωσης.

Τά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου καί καλαθόσφαιρας ξεκινοῦν, ἀλλά καί ἐκεῖ 
ὁ κορωνοϊός δημιουργεῖ προβλήματα, ἐνῶ σέ ὅλα τά παραπάνω μποροῦμε νά 
προσθέσουμε καί τίς μετακινήσεις Θεσσαλονικέων σέ ἄλλους Νομούς, εἴτε γιά 
διασκέδαση, ἀναψυχή ἤ ἀγροτικές ἐργασίες.

Γενικά, κλίμα χαλαρότητος ἐπικρατεῖ ἀκόμη καί δύο ἑβδομάδες μετά τήν ἑορ-
τή τοῦ Ἁγίου καί ὅταν πλέον ἡ πόλη δοκιμάζεται ἔντονα, μέ τήν συμπεριφορά 
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τῶν πολιτῶν σέ βάθος χρόνου, ἐπί παραδείγματι στίς λαϊκές ἀγορές, νά δείχνει 

ὅτι μᾶλλον δέν ἔχει γίνει ἀντιληπτό τό μέγεθος τοῦ προβλήματος.
Ὅλα ὅσα προαναφέρθηκαν, ἀποτυπώνουν κατά τήν γνώμη μας ἐναργῶς τί 

συνέβαινε στήν Θεσσαλονίκη μας, τόν τελευταῖο μήνα πρίν τήν 26η Ὀκτωβρίου 
καί διαμόρφωσαν μία δυσάρεστη ἐπιδημιολογική κατάσταση, ἀναγκάζοντας τόν 
ἀξιότιμο Ὑφυπουργό Πολιτικῆς Προστασίας κ. Νικόλαο Χαρδαλιᾶ νά δηλώσει 
ἔπειτα ἀπό σύσκεψη πού πραγματοποιήθηκε μέ τίς ἁρμόδιες ἀρχές στό κτίριο 
τῆς Περιφέρειας Κεντρικῆς Μακεδονίας στίς 22/10 πώς ΗΔΗ «εἶναι ἐξαιρετι-
κά κρίσιμη ἡ κατάσταση γιά τή Θεσσαλονίκη καί γιά τήν Κεντρική Μακεδονία», 
τόν καθηγητή Γκίκα Μαγιορκίνη νά δηλώνει στήν ἐνημέρωση τῶν διαπιστευ-
μένων συντακτῶν τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας τῆς 23ης Ὀκτωβρίου 2020, πώς «ἡ 
Θεσσαλονίκη, τό δεύτερο μεγαλύτερο ἀστικό κέντρο, παρουσίασε ἐπιθετική αὔξη-
ση τοῦ ἐπιδημιολογικοῦ φορτίου», γεγονός πού ὁδήγησε ἀρχικά στήν ἔνταξη τῆς 
Π.Ε. Θεσσαλονίκης στό ἐπιδημιολογικό ἐπίπεδο 3–αὐξημένης ἐπιτήρησης ἀπό 
τό Σάββατο 24 Ὀκτωβρίου καί στό ἐπιδημιολογικό ἐπίπεδο 4-αὐξημένου κινδύ-
νου [τρίτο ἐπίπεδο τῶν προληπτικῶν μέτρων (ὑψηλό)] ἀπό τίς 30 Ὀκτωβρίου, 
τέσσερεις δηλαδή μόλις ἡμέρες ΜΕΤΑ τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Δημητρίου, γιά νά 
φθάσουμε τελικά στήν ἐπιβολή lockdown ἀπό τήν Τρίτη 3 Νοεμβρίου. 

Χαρακτηριστικό τῆς εἰκόνας πού εἶχε ΗΔΗ δημιουργηθεῖ στήν πόλη καί 
τῆς πορείας τῆς ἀσθένειας, πού ΗΔΗ βρισκόταν σέ φάση ἐκθετικῆς αὔξησης 
εἶναι ὅτι σύμφωνα μέ δημοσίευμα τῆς 22ας Ὀκτωβρίου «Σοκάρει ἡ αὔξηση 
500% στό ἰικό φορτίο τῶν λυμάτων τῆς Θεσσαλονίκης», μέ ἄλλο δημοσίευμα 
τῆς 24ης Ὀκτωβρίου «ἐνδεικτική εἶναι ἡ ραγδαία αὔξηση τῶν κρουσμάτων στή 
Θεσσαλονίκη ὅπου πλέον ἐκεῖ διαμένει τουλάχιστον ἕνας στούς πέντε φορεῖς τοῦ 
ἐπικίνδυνου ἰοῦ, σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα. Τό ποσοστό τῆς συμπρωτεύουσας πρό 20ημέ-
ρου εἶχε κατέλθει στό 3-5% αὐτῶν ὅλης τῆς Ἑλλάδας (τό καλοκαίρι ἦταν τῆς τάξης 
τοῦ 17%). Κι ἀπό τότε ὑπάρχει ραγδαία ἄνοδος μέ τό 51% τῶν ἐνεργῶν κρουσμά-
των στή συμπρωτεύουσα νά εἶναι ἡλικίας 18 ἕως 29 ἐτῶν, ὅπως ἐπεσήμανε χθές 
στήν συνέντευξη Τύπου ὁ ὑφυπουργός Πολιτικῆς Προστασίας κ Νίκος Χαρδαλιᾶς», 
ἐνῶ σέ ἄλλο δημοσίευμα, πού ἀπέχει χρονικά δύο ἑβδομάδες ἀπό τήν 26/10 (χρο-
νικό διάστημα τό ὁποῖο σύμφωνα μέ τούς εἰδικούς ἀπαιτεῖται γιά τήν ἐκδήλωση 
τῶν ἀποτελεσμάτων διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ), γίνεται μέν μία ἀπόπειρα σύνδεσης μέ 
τούς ἑορτασμούς τοῦ ἁγίου Δημητρίου («στό τριήμερο τῶν ἑορτασμῶν τῆς πόλης 
καταγράφονται φαινόμενα συνωστισμοῦ»), ἀλλά καθώς καταγράφονται ἀριθμητι-
κά τά κρούσματα στήν πόλη, ἐμφανίζεται μικρή πτώση δύο ἑβδομάδες μετά τήν 
26/10: (Τά στοιχεῖα πού παρατίθενται, συλλέχθηκαν ἀπό τό συγκεκριμένο ἄρθρο 
καί δύο σχετικούς πίνακες, ὅπου ὁ ἐνδιαφερόμενος μπορεῖ νά ἐξετάσει τήν πο-
ρεία τῶν κρουσμάτων στήν πόλη μας ἀναλυτικά, γιά τό διάστημα 1η Ὀκτωβρίου 
ἕως 2α Δεκεμβρίου καί συγκεντρωτικά γιά τόν μῆνα Νοέμβριο):
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Πέμπτη 1η Ὀκτωβρίου, 7 κρούσματα
Πέμπτη 8η Ὀκτωβρίου, 25 κρούσματα
Δευτέρα 26η Ὀκτωβρίου, 84 κρούσματα
Τετάρτη 28η Ὀκτωβρίου, 384 κρούσματα
Σάββατο 31η Ὀκτωβρίου, («Οἱ Θεσσαλονικεῖς τρομάζουν καί σπεύδουν μα-

ζικά τήν ἑπόμενη μέρα γιά δωρεάν τέστ στίς κινητές μονάδες τοῦ ΕΟΔΥ»), 839 
κρούσματα

Δευτέρα 9η Νοεμβρίου (14 ἡμέρες μετά τήν 26/10), 413 κρούσματα
Τετάρτη 11η Νοεμβρίου (16 ἡμέρες μετά τήν 26/10), 777 κρούσματα
Ἀπό τά ὡς ἄνω ἐκτεθέντα δεδομένα, γίνεται σαφές καί χωρίς νά ἀπαιτοῦνται 

ἐξιδιασμένες ἐπιστημονικές γνώσεις, ὅτι ἀπότομη ἔξαρση τῶν κρουσμάτων πα-
ρατηρεῖται στίς 21 καί 24/10, ἐν συνεχείᾳ στίς 28/10 καί 31/10, ὁπότε καί οὐδό-
λως δύναται νά συσχετισθεῖ μέ τήν πανήγυρη τοῦ ἁγίου Δημητρίου. Ἀκολούθως, 
στίς δεκατέσσερεις ἡμέρες ἀπό τήν 26/10, δηλαδή στίς 9/11 τά κρούσματα εἶναι 
σαφῶς λιγότερα σέ σύγκριση μέ τήν 31/10, ἐνῶ διατηροῦνται σέ ὑψηλό ἐπίπε-
δο μέχρι καί τήν 18/11, ὁπότε καί ἀρχίζουν σταδιακά καί μέ βραδεῖς ρυθμούς 
νά ἐλαττώνονται.

Παρόλα αὐτά τά δεδομένα καί παρότι φωνές εἰδικῶν καί ὄχι μόνο, ἐπισημαί-
νουν τά οὐσιώδη αἴτια τοῦ προβλήματος, ἀκόμη καί ἀπό τό ἐπίσημο βῆμα τοῦ 
Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά τήν διάρκεια τῆς 23ης 
εἰδικῆς Συνεδρίασής του, τήν 17η Νοεμβρίου 2020, ἡ ὁποία διεξήχθη μέ μόνο 
θέμα συζήτησης τήν ἐνημέρωση ἀπό ὑγειονομικούς καί ἐπιστημονικούς φορεῖς 
σχετικά μέ τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, συνεχίζουμε ἀκόμη καί σήμερα νά βι-
ώνουμε ἐντεινόμενη τήν στοχοποίηση τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων στόν Ναό 
τοῦ Πολιούχου.

Ἔτσι, ξεκινῶντας ἀπό τήν ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς, ὅπου ἀκούσαμε ρεπορτάζ μέ 
περιγραφές θρίλερ («Πραγματικά τρομακτικές εἰκόνες… Κοινώνησαν ΚΑΙ παι-
διά!») καί χρησιμοποιήθηκαν τραγικοί χαρακτηρισμοί («Οἱ εἰκόνες τῆς γιορτῆς 
τῆς Θεσσαλονίκης, πού ἔκαναν τόν γύρο τῆς Ἑλλάδας, εἶναι ἡ ντροπή τῆς κα-
θυστέρησης καί πρόκληση στή νοημοσύνη ὅλων μας») καί τραγικές ἐκφράσεις 
(«Ἐγκληματική ἀδιαφορία ἀπόψε στή Θεσσαλονίκη»), φθάσαμε μέχρι τοῦ ση-
μείου νά βλέπουμε τίς συντονισμένες ἐπιθέσεις νά ἐκφράζονται καί δι᾽ ἐπισή-
μων χειλέων. 

Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, κ. Ἀλέξης Τσίπρας, με-
τά τήν ἐπίσκεψή του στό νοσοκομεῖο Παπανικολάου, στή Θεσσαλονίκη στίς 4 
Νοεμβρίου 2020, δηλώνει: «… μιά βδομάδα πρίν, ἡ Θεσσαλονίκη σχεδόν ἀμέρι-
μνα γιόρταζε τόν Πολιοῦχο, τήν 28η Ὀκτωβρίου, δεκάδες χιλιάδες ἐπισκέπτες· στόν 
Μητροπολιτικό Ναό γινόταν λιτανεία παρουσίᾳ ἑκατοντάδων πιστῶν, ἀλλά καί τῆς 
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Πολιτειακῆς Ἡγεσίας καί ἐκπροσώπων τῆς Κυβέρνησης, πού κατά τά ἄλλα εἶχε 
ἀναστείλει τήν παρουσία ἐκπροσώπων της στή Δοξολογία τῆς 28ης Ὀκτωβρίου…».

Ἡ πρόεδρος τοῦ ΚΙΝΑΛ κ. Φώφη Γεννηματᾶ ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς ἰσχυ-
ρίζεται: «26 Ὀκτωβρίου ἀνήμερα ἁγίου Δημητρίου 84 κρούσματα, 15 μέρες μετά 
ἦταν 777. Δέν εὐθύνεται μόνο ἡ διασκέδαση. Μπορούσατε νά ἔχετε σκεφτεῖ ὅτι ὁ 
ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ἦταν κάτι κομβικό. Καί ὄχι νά βλέπουμε συνω-
στισμό στίς ἐκκλησίες καί ἱερεῖς χωρίς μάσκες. Ποιός ἐλέγχει τήν ἐφαρμογή τῶν 
μέτρων;».

Ἀπαντῶντας δέ στήν κ. Γεννηματᾶ, στήν ἴδια συνεδρίαση, ἀπό τό στόμα τοῦ 
ἰδίου τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό βῆμα τῆς Βουλῆς, ἀκούγεται ὅτι: «Ἡ εὐθύνη βα-
ραίνει ὅλους, πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα τήν κυβέρνηση, ἀλλά νομίζω ὅτι καί τούς τοπικούς 
ἄρχοντες καί ἐνδεχομένως ὅλους ὅσοι ἐπεδίωξαν νά ἑορτάσουμε ἔτσι –ἔστω ὅπως 
ἑορτάστηκε τελικά– ὁ ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου...».

Ὥσπου, λίγες ἡμέρες πρίν τά Θεοφάνεια ἀκοῦμε τόν ἀξιότιμο Ὑπουργό 
Ἀνάπτυξης κ. Ἄδωνι Γεωργιάδη, πού ἐπιθυμῶντας νά δικαιολογήσει τήν αἰφνι-
διαστική ἀπόφαση τῆς Κυβέρνησης νά μήν ἐπιτρέψει τήν παρουσία πιστῶν κα-
τά τήν Λειτουργία τῶν Θεοφανείων, νά ἀναφέρει σέ συνέντευξή του: «Θέλω νά 
εἶμαι εἰλικρινής, ἕνας ἀπό τούς λόγους πού ἐλήφθη ἡ ἀπόφαση γιά τήν καραντίνα 
αὐτῆς τῆς ἑβδομάδος, ἦταν τό προηγούμενο τῆς Θεσσαλονίκης… Τότε κάποιοι λοι-
μωξιολόγοι μᾶς ἔλεγαν ὅτι θά ἔπρεπε νά γίνει καραντίνα στή Θεσσαλονίκη πρίν τήν 
ἑορτή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ἐμεῖς ἀπό σεβασμό στήν παράδοση, στήν Ὀρθοδοξία 
στήν πίστη, δέν βάλαμε καραντίνα πρίν τή γιορτή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, θυμίζω ὅτι 
αὐτό ἦταν τό βασικότερο λάθος πού ἔγινε στή Θεσσαλονίκη, καί τό παραδέχθηκε 
καί ὁ πρωθυπουργός στή Βουλή.

Κατά τήν ἡμέρα αὐτή συνέρρεαν οἱ πιστοί, δέν μπόρεσε ἡ ἐκκλησία νά ἐλέγ-
ξει τή συρροή, καί μετά ἡ Θεσσαλονίκη ἔγινε ἡ πόλη πού θρήνησε τά περισσότε-
ρα θύματα. Αὐτή ἡ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στή Θεσσαλονίκη, προβαλλομένη 
στήν εἰκόνα τῶν Θεοφανείων πού εἶναι μιά πάνδημη, πανηγυρική λειτουργία μᾶς 
ὁδήγησε στό λοκντάουν».

Μέσα ἀπό τό πλῆθος τῶν κραυγῶν πού ἐκτοξεύθηκαν καί τοῦ δηλητηρίου 
πού κάποιοι βρῆκαν εὐκαιρία νά ξεχύσουν, κάνοντας τήν αὐτοκριτική μας καί 
προσπαθῶντας νά ἐντοπίσουμε τά ὅποια σφάλματα καί λάθη πού ἐνδεχομένως 
διεπράχθησαν, καταλήξαμε να συγκεκριμενοποιήσουμε τίς μομφές πού μᾶς ἀπο-
δόθηκαν στίς ἑξῆς τρεῖς: 

Γιά τήν διασπορά τοῦ ἰοῦ λοιπόν (μᾶς λένε ὅτι) εὐθὐνεται:
1)  ὁ ἑορτασμός καί ἡ λειτουργία (sic) τοῦ ἁγίου Δημητρίου (γενικῶς καί ἀο-

ρίστως).
2)  ὁ συνωστισμός τοῦ κόσμου καί τῶν ἱερέων τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς.
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3)  ἡ λιτανεία τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου.
Ἀπαντώντας στά παραπάνω, μέ αἴσθημα εὐθύνης καί εἰλικρινείας, καί «ἕτοι-

μοι δέ ἀεί πρός ἀπολογίαν παντί τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περί τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος 
μετά πραΰτητος καί φόβου, συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν», σημειώνουμε:

o  Ὁ ἑορτασμός καί ἡ πανήγυρις τοῦ ἁγίου Δημητρίου τελέσθηκε ἐφέτος κά-
τω ἀπό ἐντελῶς ἰδιαίτερες καί πρωτόγνωρες συνθῆκες. Δέν πραγματοποιή-
θηκε πανηγυρική ὑποδοχή τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας, οὔτε ἡ συνήθης λιτά-
νευση τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου στούς δρόμους τῆς πόλης, ὅπως κάθε χρό-
νο, ἐνῶ ἐπίσης ἡ ἀκολουθία τοῦ καθαγιασμοῦ τοῦ Μύρου τοῦ Ἁγίου, πού 
συγκεντρώνει χιλιάδες πιστούς, τελέσθηκε κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, χω-
ρίς τήν παρουσία πιστῶν. Ἐπίσης ἀπό στοιχεῖα πού ὁ Ναός διαθέτει (π.χ. 
διάθεση κηρίων), ἀλλά καί ἀπό ἐξωτερικούς παρατηρητές (π.χ. θά μπο-
ροῦσαν νά ἐρωτηθοῦν τά σωματεῖα τουριστικῶν πρακτόρων, ξενοδόχων 
κ.λπ. ἐάν ὑπῆρξαν ὀργανωμένες ἤ καί μεμονωμένες ἐκδρομές μέ προορι-
σμό τήν Θεσσαλονίκη γιά τό τριήμερο τοῦ ἁγίου Δημητρίου), προκύπτει 
ὅτι ἡ προσέλευση τῶν πιστῶν περιορίστηκε περίπου στό ¼ σέ σχέση μέ 
τά παρελθόντα ἔτη. 

Συνεπῶς, ἡ οὕτως ἤ ἄλλως παντελῶς ἀόριστα ἐκφερόμενη κατηγορία, ὅτι ὁ 
ἑορτασμός καί ἡ λειτουργία (sic) τοῦ ἁγίου Δημητρίου εὐθύνονται γιά τήν ἐξά-
πλωση τῆς ἀσθένειας, δέν δύναται οὔτε καί στοιχειωδῶς νά εὐσταθεῖ.

o  Ὅσον ἀφορᾶ τό θέμα τοῦ «συνωστισμοῦ», ὀφείλουμε νά ὁμολογήσουμε, 
ὅτι περιορισμένος τοπικά καί σέ χρονική διάρκεια συνωστισμός, ὄντως πα-
ρατηρήθηκε στήν διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς παραμονῆς τῆς ἑορτῆς, πού 
τελέσθηκε τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 25ης Ὀκτωβρίου καί τῆς ἀκολουθί-
ας τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας τήν κύρια ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, 
Δευτέρα 26η Ὀκτωβρίου.

Ὅμως, ὁ συνωστισμός αὐτός δημιουργήθηκε, κατά τήν διάρκεια τῆς προσε-
λεύσεως τῶν πιστῶν καί ἐνῶ ὑπῆρχε κανονική ῥοή τοῦ προσκυνήματος διότι, 
μέ αἰφνίδια ἀπόφαση τῶν ὑπευθύνων τῆς Ἀστυνομίας, ἄνευ λόγου καί αἰτί-
ας, ἐμποδίσθηκε ἡ εἴσοδος τῶν προσκυνητῶν στόν Ναό καί διεκόπη τό προσκύ-
νημα, τήν μέν παραμονή γιά μία ὁλόκληρη ὥρα, τήν δέ ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς, γιά 
ἄλλη μία ὥρα νωρίς τό πρωί καί γιά δύο ὁλόκληρες ὧρες πρίν τήν τέλεση τῆς 
Δοξολογίας καί τήν ἄφιξη τῆς κ. Προέδρου!

Ὡς πρόφαση γιά τήν λήψη τῆς συγκεκριμένης ἀπόφασης προβλήθηκε ὁ ἰσχυ-
ρισμός, ὅτι ὁ κόσμος πού εἰσέρχονταν στό Ναό γιά νά προσκυνήσει, δέν ἐξέρ-
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χονταν. Ὅμως δέν ἦταν δυνατή ἡ παραμονή πιστῶν ἐντός τοῦ Ναοῦ πέραν τοῦ 
προβλεπομένου ἐκ τοῦ Νόμου ἀριθμοῦ, καθώς ἡ διαρρύθμιση τῶν καθισμάτων 
ἦταν τέτοια πού ἔδινε τήν δυνατότητα μόνο σέ συγκεκριμένο ἀριθμό προσώ-
πων νά παραμείνει, οἱ δέ ὄρθιοι μετά ἀπό ἐλάχιστο χρόνο παραμονῆς γιά ἀτομι-
κή προσευχή, ἀποχωροῦσαν. 

Ἄλλωστε, ἀφ᾽ ἧς στιγμῆς οἱ πιστοί, ἀπό τήν ὥρα πού εἰσέρχονταν στόν Ναό 
συνοδεύονταν ἀπό ὄργανα τῆς Ἀστυνομίας, τά ὁποῖα τούς ἀκολουθοῦσαν μέ-
χρι καί τήν ἔξοδό τους ἀπό αὐτόν, δέν θά μποροῦσε νά συνεχισθεῖ κατά τόν ἴδιο 
τρόπο τό προσκύνημα πρίν τήν ἄφιξη τῆς κ. Προέδρου, ἀλλά καί κατά τήν δι-
άρκεια τῆς ἐπίσημης Δοξολογίας, ὥστε νά μήν δημιουργηθεῖ συνωστισμός ἐκτός 
τοῦ Ναοῦ; Τί θά ἔπρεπε νά γίνει; Τίς ἡμέρες ἐκεῖνες δέν εἶχε ἐπιβληθεῖ στήν πό-
λη lockdown! Νά ἀπαγορευόταν ἐντελῶς ἡ προσέλευση τοῦ κόσμου; Ἐντός τοῦ 
Ναοῦ δέν ἐπιτρεπόταν ἡ παραμονή, ἐκτός τοῦ Ναοῦ ἐμποδίζονταν ἡ ἀναμονή, ἄς 
σφράγιζαν λοιπόν τόν Ναό ἤ ἄς τόν περιέφρατταν κυκλόθεν σέ ἀπόσταση 300 
μέτρων γιά νά μήν δύναται κανείς νά πλησιάσει!

Κατηγορηθήκαμε ἐπίσης, γιά μή τήρηση τῶν μέτρων ὅταν, ὀφείλουμε –με-
τά μεγάλης μας λύπης– νά ποῦμε, ὅτι καί πάλι ἔπειτα ἀπό ἀπόφαση ἀνωτά-
των ἀξιωματικῶν τῆς Ἀστυνομίας, δέν τηρήθηκαν δυστυχῶς ὅσα εἶχαν συμφω-
νηθεῖ μεταξύ τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης, παρουσίᾳ καί τῶν λοιπῶν ἁρμοδίων φορέων, στήν διάρκεια 
τριῶν συσκέψεων πού ἔλαβαν χώρα στήν Περιφέρεια Κεντρικῆς Μακεδονίας καί 
στόν Ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου, προκειμένου νά ἐξασφαλισθεῖ ἡ σωστή τήρηση 
τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων καί ἡ ὁμαλή διεξαγωγή τῆς πανηγύρεως.

Σέ κάθε περίπτωση, ἐπιθυμοῦμε ὡστόσο νά ἐκφράσουμε τήν λύπη μας καί 
αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά ζητήσουμε συγγνώμη ἀπό τούς εὐλαβεῖς προ-
σκυνητές, γιά τά ὀλίγα ἀτυχῆ περιστατικά πού συνέβησαν στόν χῶρο ἔξωθεν 
τοῦ Ναοῦ κατά τήν εἴσοδό τους καί ὀφείλονται ἀποκλειστικῶς στόν ὑπερβάλ-
λοντα ζῆλο πού ἐπέδειξαν οἱ ἔχοντες τήν εὐθύνη τήρησης τῶν μέτρων τάξης. 
Δυστυχῶς, ἐπεδείχθη ὑπέρμετρη διάθεση κατά τήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων 
τους, πού προκάλεσε δικαιολογημένη δυσφορία μέ τήν διακριτική εἰς βάρος τοῦ 
λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας μεταχείριση καί τήν ἄνιση ἀντιμετώπιση παρόμοιων κοινω-
νικῶν καταστάσεων σχετικῶς μέ τήν ἐπιβολή τῶν κείμενων νομοθετικῶν ὑγειο-
νομικῶν διατάξεων. Δέν μποροῦμε νά μήν σημειώσουμε τό γεγονός, τῆς προκλη-
τικῆς παρουσίας ἀστυνομικῶν τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 24 Ὀκτωβρίου, πού 
μέ τήν στολή «μάχης», μέ τά περίστροφα, τά ἀλεξίσφαιρα γιλέκα, τά γκλόμπ καί 
τούς ἀσυρμάτους κυκλοφοροῦσαν μέσα στό Ναό καί ἔκαναν ὑποδείξεις στούς 
πιστούς, ἐνῶ τό βράδυ τῆς παραμονῆς, πού ἐπικρατοῦσαν δυσμενεῖς καιρικές 
συνθῆκες, στίς διαμαρτυρίες πιστῶν πού ἀναίτια παρέμεναν ἐκτεθειμένοι στήν 



– ΕΥΛΟΓΙΑ –34

βροχή, τά ἀστυνομικά ὄργανα θεώρησαν σωστό νά ἐπιβάλλουν τήν τάξη βεβαι-
ώνοντας πρόστιμα γιά μή σωστή χρήση μάσκας!

Τό προσωπικό τοῦ Ναοῦ, οἱ συνεργάτες καί οἱ ἐθελοντές κατέβαλαν κάθε δυ-
νατή προσπάθεια νά περιφρουρήσουν τά μέτρα καί νά ἐφαρμόσουν τά συμφω-
νηθέντα. Στήν κορυφαία μέσα σε κάθε χρόνο στιγμή γιά τόν Ἱερό μας Ναό, κλή-
θηκαν νά διαδραματίσουν ἕναν δυσκολότατο καί στενάχωρο ρόλο καί νά ἀπο-
μακρύνουν πιστούς ἀπό τόν φυσικό τους χῶρο, τόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ. Χωρίς νά 
ἔχουν εἰδικές γνώσεις στήν διαχείριση τέτοιων καταστάσεων καί μαζί μέ ὅλες 
τίς ὑπόλοιπες ἁρμοδιότητές τους, κλήθηκαν –καί σέ μεγάλο βαθμό κατάφεραν 
ἀπό τήν πλευρά τους– νά ἐφαρμόσουν ὅσα τούς εἶχαν ἀνατεθεῖ.

Ἐδῶ θά πρέπει νά σημειώσουμε, ὅτι ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης εἶχε προβλεφθεῖ τό ἐνδεχόμενο τῆς δημιουργίας ἀναστάτωσης 
στή ροή τοῦ Προσκυνήματος λόγω τῆς ἐπιμονῆς τῆς Ἀστυνομίας νά ἀποκλείσει 
τήν πρόσβαση στόν Ναό δύο ὧρες πρίν τήν ἄφιξη τῆς κ. Προέδρου, καί γι᾽ αὐτό 
ὑπῆρξε ἀντιπρόταση νά διακοπεῖ τό προσκύνημα μισή ὥρα πρίν τήν Δοξολογία, 
ἤ ἄλλως, ἡ τέλεση τῆς Δοξολογίας νά πραγματοποιηθεῖ σέ ἄλλο Ναό τῆς πόλης 
μας (π.χ. στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἤ στόν Ἱερό Ναό τοῦ 
ἁγίου Μηνᾶ, ὅπου καί ἐψάλη ἡ Δοξολογία γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης τό 
1912), προκειμένου ἀκριβῶς νά ἀποφευχθεῖ ἡ διασάλευση τῆς προσέλευσης τῶν 
πιστῶν γιά προσκύνηση τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς. Προτάσεις πού, δυστυχῶς κατά 
τήν γνώμη μας, δέν ἔγιναν δεκτές ἀπό κανένα ἐμπλεκόμενο φορέα.

Γιά τό θέμα τοῦ «συνωστισμοῦ» θά πρέπει νά εἰπωθοῦν ὁρισμένες ἀκόμη ἀλή-
θειες, διότι, ἐπιρρίπτονται εὐθῦνες στήν πλευρά τῆς Ἐκκλησίας, τήν στιγμή πού 
στήν οὐσία πρόκειται γιά κατασκευασμένη ἐν πολλοῖς κατηγορία. Ὑπάρχουν στή 
διάθεσή μας μαρτυρίες, ὅτι ὑπῆρξε κακόβουλη δημιουργία κλίματος ἀπό δημοσι-
ογράφους, πού μετέφεραν ἀπολύτως ὑποκειμενικές πληροφορίες γιά «συνωστι-
σμούς», τήν στιγμή πού τά ἄτομα στήν σειρά δέν ὑπερέβαιναν τά εἴκοσι, πραγ-
ματοποιοῦνταν ἐπιλεκτικές συνεντεύξεις μόνο ἀπό ἐκείνους τούς προσκυνητές 
πού ἐξέρχονταν τοῦ Ναοῦ χωρίς νά φοροῦν μάσκα, ἐνῶ τά πλάνα πού προβλή-
θηκαν, εἶχαν ληφθεῖ τίς δεδομένες χρονικές στιγμές πού τό προσκύνημα εἶχε δι-
ακοπεῖ κατόπιν τῆς συγκεκριμένης ἀποφάσεως τῆς Ἀστυνομίας.

Μᾶς μέμφθηκαν ἐπίσης, τήν ἴδια στιγμή πού κάποιοι προέβαιναν σέ ἀνυπό-
στατες καταγγελίες, μέ ἀποτέλεσμα τήν ταλαιπωρία, ἀλλά καί ἀπορία, ἀκόμη 
καί αὐτῶν τῶν ἀστυνομικῶν ὀργάνων, ὅπως ἔγινε γιά παράδειγμα τό ἀπόγευμα 
τῆς 26ης Ὀκτωβρίου, ὅταν, ἐνῶ ὑπῆρχε στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ναοῦ κλιμάκιο 
ἀνδρῶν τῆς ΔΙ.ΑΣ., κατέφθασε ἄλλη ὁμάδα συναδέλφων τους γιά νά ἐλέγξει κα-
ταγγελία πού ἔγινε, γιά ὑποτιθέμενη δημιουργία συνωστισμοῦ.
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o  Ἕνα ἀκόμη σημεῖο στό ὁποῖο ὀφείλουμε νά σταθοῦμε εἶναι ἡ εἰκόνα τῶν 
«συνωστισμένων ἱερέων» στήν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ πού δέν φέρουν προστα-
τευτική μάσκα. 

Μέ ἀφορμή λοιπόν ἕνα στιγμιότυπο δευτερολέπτων, ἀπευθύνθηκαν ἐναντί-
ον μας μέ ὀξύτατους χαρακτηρισμούς («Γιατί δέν τρῶνε πρόστιμα κι αὐτοί οἱ ξε-
διάντροποι; Μερικές σκέψεις γιά τούς παπάδες πού παρανομούν προκλητικά σέ 
ζωντανή μετάδοση»), χωρίς δυστυχῶς νά γνωρίζουν, ὅτι ἡ ἀναμονή γιά τήν ὑπο-
δοχή τοῦ Ἀρχιερέως πού θά λειτουργήσει εἶναι μέρος τοῦ λατρευτικοῦ τυπικοῦ 
τῆς ἀρχιερατικῆς Λειτουργίας καί εἰσαγωγικό τῆς λεγομένης ἀκολουθίας «τοῦ 
Καιροῦ». Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου ἔχει ξεκινήσει καί οἱ ἱερεῖς, φέροντες τά δι-
άσημά τους, ἐξέρχονται στήν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ, ὥστε μόλις ἀφιχθεῖ ὁ προεξάρ-
χων Ἀρχιερέας, νά εἰσέλθουν ἐν πομπῇ στόν Ναό, νά λάβουν τήν σχετική εὐλο-
γία καί νά ἐνδυθοῦν τά ἄμφιά τους. Συνεπῶς δέν ἦταν ὑποχρεωμένοι νά φέρουν 
μάσκα, καθώς ἐκ τῆς συγκεκριμένης νομοθετικῆς διάταξης πού ἴσχυε, προβλε-
πόταν ῥητά ἡ συγκεκριμένη ἐξαίρεση.

Θά εἶχε ἐξάλλου ἐνδιαφέρον νά ὑπῆρχαν φωτογραφίες ἀπό τήν ἀντίθετη πλευ-
ρά, γιά νά φανεῖ ὅτι τά μέλη τῶν δημοσιογραφικῶν συνεργείων, στήν προσπά-
θειά τους νά κάνουν τίς κατάλληλες λήψεις καί νά ἀποτυπώσουν τίς φωτογρα-
φίες πού ἐπιθυμοῦσαν, ἦταν περισσότερο συνωστισμένοι ἀπό αὐτούς πού φω-
τογράφιζαν!

Ἐπίσης, πολλοί καί ἐκ τῶν Ἀστυνομικῶν δέν χρησιμοποιοῦσαν μάσκα καί 
δέν τηροῦσαν ἀποστάσεις. Μᾶλλον ἰσχύει γι᾽ αὐτούς ἡ δήλωση τοῦ ἀξιοτίμου 
Ὑπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτη, ἕνα μήνα μετά, περί μή μετάδοσης τοῦ ἰοῦ 
σέ ἐξωτερικούς χώρους...

Συνελόντ᾽ εἰπεῖν, «συνωστισμός», παρατηρήθηκε τίς συγκεκριμένες στιγμές, 
ἀλλά σέ καμμία περίπτωση δέν ἦταν αὐτός πού παρουσιάστηκε καί ἐντέχνως 
προβλήθηκε μέ σκοπό καθαρά τήν δημιουργία ἐντυπώσεων. Δημιουργήθηκε δέ 
μέ κύρια τήν εὐθύνη τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καί τῶν αἰφνιδιαστικῶν, ἀλλά 
καί σπασμωδικῶν ἀποφάσεών της νά σταματήσει ἡ ῥοή τοῦ προσκυνήματος.

Τέλος, ὑπῆρξαν μικρά χρονικά διαστήματα κατά τά ὁποῖα προφανῶς δέν τη-
ρήθηκαν ἐπακριβῶς καί στήν ἐντέλεια οἱ προβλεπόμενες ἐκ τοῦ Νόμου διατά-
ξεις καί ἀποστάσεις, εἴτε ἐκ τῶν προσκυνητῶν εἴτε καί ἐκ τῶν ἱερέων ἤ τοῦ προ-
σωπικοῦ πού συμμετεῖχε στήν λατρεία, πρᾶγμα ὅμως, ἀπολύτως φυσιολογικό 
στά πλαίσια τῶν ἁπλῶν ἀνθρωπίνων λειτουργιῶν καί κινήσεων. Σέ καμμία πε-
ρίπτωση πάντως δέν συνέβη κάτι διαφορετικό ἤ «μεγαλύτερο» ἤ «φοβερότερο» 
ἀπό αὐτά στά ὁποῖα ἡ πόλη ἦταν συνηθισμένη, δηλαδή ἀπό τίς σκηνές καθημε-
ρινότητας πού συνέβαιναν σέ πολλά και διαφορετικά σημεῖα τῆς πόλης τόν τε-
λευταῖο μήνα.

συνεχίζεται στό ἑπόμενο τεῦχος
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Ἡ δίκη τελείωσε, 
ἡ προεδρία Μπάιντεν ξεκινάει

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Τό γεγονός ὅτι 43 Ρε-
πουμπλικανοί γερουσιαστές ψήφισαν 
γιά τήν ἀθώωση τοῦ Ντόναλντ Τράμπ 
καί μόνο ἑπτά συμφώνησαν μέ τούς 
Δημοκρατικούς ὅτι ὁ τέως πρόεδρος 
εἶναι ἔνοχος γιά ὑποκίνηση ἀνταρσί-
ας εἰς βάρος τοῦ Καπιτωλίου περιγρά-
φει καί τά ὅρια τῶν δυνατοτήτων δια-
κομματικῆς συναίνεσης κατά τήν προ-
εδρία Μπάιντεν. Τό μεγαλύτερο κομ-
μάτι τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ Κόμματος 
ἐξακολουθεῖ νά κινεῖται στήν τροχιά 
τοῦ Τράμπ, ὁ ὁποῖος δηλώνει ὅτι θά 

παραμείνει στήν πολιτική καί ἑτοιμά-
ζει συνέντευξη Τύπου.

Ἡ δίκη τοῦ Τράμπ ἀπό τή Γερου-
σία διήρκεσε μόλις πέντε ἡμέρες, κα-
θώς οἱ Ρεπουμπλικανοί ἀπείλησαν ὅτι 
θά ἐμποδίσουν τούς διορισμούς τῶν 
ὑπουργῶν τοῦ νέου προέδρου Μπάι-
ντεν καί θά δυναμιτίσουν ὅλες του τίς 
πολιτικές πρωτοβουλίες, ἐφόσον ἡ δί-
κη συνεχιστεῖ μέ κλήτευση μαρτύρων. 
Ἡ ἐπίσπευση τῆς ψηφοφορίας εἶχε 
ὡς ὄφελος γιά τόν Λευκό Οἶκο ὅτι τε-

λείωσαν οἱ ἐκκρεμότητες τῆς ἐποχῆς 
Τράμπ καί τό πεδίο εἶναι πλέον ἀνοι-
κτό γιά τήν ὑλοποίηση τῶν νομοθε-
τικῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ Τζό Μπάι-
ντεν. Ἡ πιό ἐπείγουσα ἀπό αὐτές εἶναι 
ἡ ψήφιση τοῦ πακέτου βοήθειας ὕψους 
1,9 τρίσ. δολαρίων γιά τήν ἀντιμετώ-
πιση τῶν οἰκονομικῶν συνεπειῶν τῆς 
ἐπιδημίας, τό ὁποῖο μπορεῖ νά περάσει 
μέ ἁπλή πλειοψηφία.

Ἀντιθέτως, πολλές ἄλλες νομοθετι-
κές πρωτοβουλίες στήν ἀτζέντα τοῦ νέ-
ου προέδρου θά προσκρούσουν στόν 
ἀπαρχαιωμένο κανόνα τῆς αὐξημένης 
πλειοψηφίας, μέ βάση τόν ὁποῖο τά μέ-
τρα χρειάζονται τουλάχιστον 60 ψή-
φους, δηλαδή ἐν προκειμένῳ τουλάχι-
στον 10 Ρεπουμπλικανούς γερουσια-
στές στό πλευρό τῶν Δημοκρατικῶν. 
Στά ὑπέρ τοῦ Μπάιντεν εἶναι ὅτι ἡ ἀτζέ-
ντα του σέ θέματα αὔξησης τοῦ κατώ-
τατου μισθοῦ, ὑγειονομικῆς περίθαλ-
ψης κ.λπ. εἶναι εὐρέως ἀποδεκτή ἀπό 
τό ἀμερικανικό ἐκλογικό σῶμα. Ὑπάρ-
χει, φυσικά, καί ὁ παράγων Τράμπ, στά 
σχέδια τοῦ ὁποίου περιλαμβάνεται ἡ 
ἀντικατάσταση Ρεπουμπλικανῶν γε-
ρουσιαστῶν πού ψήφισαν γιά τήν κα-
ταδίκη του μέ ὑποψηφίους τῆς ἐμπιστο-
σύνης του, ὅπως εἶναι ἡ νύφη του, πρώ-
ην γυμνάστρια Λάρα Τράμπ.

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 16.2.2021

Τό μεγαλύτερο κομμάτι 
τῶν Ρεπουμπλικανῶν 
ἐξακολουθεῖ νά κινεῖται 
στήν τροχιά τοῦ Τράμπ.
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πολιτική ἐντιμότητα, ἀνιδιοτέλεια 
καί σωφροσύνη, πού κατέθεταν οἱ 
Νέστορες τοῦ δημόσιου βίου;

Σύμβολα ἑλληνοπρέπειας καί χαρι-
σματικῆς ὡριμότητας, ὁ Σεφέρης, ὁ 
Ἐλύτης, ὁ Πικιώνης, ὁ Θεοτοκᾶς, ὁ 
Λορεντζᾶτος, ὁ Τσαρούχης, ὁ Μάνος 
Χατζιδάκις καί ὅσοι ἀνάλογοι. Δέν 
ἔχει ἀκουστεῖ ἕνας πολιτικός (ἕνας, 
γιά δεῖγμα) νά δείξει ὅτι τούς πρό-
σεξε ἤ, τουλάχιστον, ὅτι ἔχει διαβά-
σει τόν μᾶλλον κορυφαῖο τῆς διαγνω-
στικῆς ὀξυδέρκειας πού γνώρισε στίς 
μέρες μας ἡ ἑλληνική κοινωνία: τόν 
Παναγιώτη Κονδύλη.

Θά περίμενε κανείς, ὅσοι φιλοδο-
ξοῦν σήμερα νά ἀσκήσουν πολιτική 
στήν Ἑλλάδα, νά κυκλοφοροῦν ἔχο-
ντας παραμάσχαλα τή «Θεωρία πολέ-
μου» τοῦ Κονδύλη καί ἔχοντας ἀπο-
στηθίσει, τουλάχιστον, τό «Ἐπίμετρο: 
Γεωπολιτικές καί στρατηγικές παρά-
μετροι ἑνός ἑλληνοτουρκικοῦ πολέ-
μου». Τό 1997 ἐκδεδομένο τό βιβλίο, 
καί μέσα σέ δεκαπέντε μόλις χρό-
νια οἱ προβλέψεις του ἐπαληθεύονται 
μέ ἀπίστευτη ἀκρίβεια. Ἔγραφε: «Ἡ 
Εὐρωπαϊκή Ἕνωση (καί πάντως τά 
ἰσχυρότερα μέλη της), μή μπορώντας 
νά δώσει στήν Τουρκία ὅλα ὅσα ἐπι-
θυμεῖ, θά ἐπιδιώκει νά τήν κατευνά-
σει μέ ἑλληνικά ἔξοδα, πιέζοντας δη-
λαδή τήν Ἑλλάδα νά δεχθεῖ τίς τουρ-
κικές ἀξιώσεις στό Αἰγαῖο καί στήν 

Α ν υπαρχει ἕνα ἀκαταμάχητο τεκ-
μήριο τῆς παρακμῆς μας τῶν ση-

μερινῶν Ἑλλήνων, δέν εἶναι ἡ ὁλοκλη-
ρωτική οἰκονομική χρεοκοπία τοῦ κω-
μικοῦ μας κρατιδίου οὔτε ἡ ἀνίατη, μι-
κροπρεπέστατη συμφεροντολαγνεία 
ὅσων διαχειρίζονται τήν ἐξουσία καί 
ὅσων τή διεκδικοῦν. Δέν εἶναι ἡ κατα-
κόρυφη πτώση ἐπιπέδου τῆς κατά κε-
φαλήν καλλιέργειας, μέσα σέ ἐλάχι-
στα χρόνια, ὁ ἐξωφρενικός πρωτογο-
νισμός τῆς δημόσιας «πληροφόρησης» 
καί «ψυχαγωγίας», ἡ ἀνυποληψία τοῦ 
σχολείου, ὁ ἰλιγγιώδης ἐκπεσμός τῶν 
πανεπιστημίων. Δέν εἶναι ὁ ἀδίστακτος 
ἀμοραλισμός, ἡ διαστροφή ὡς «δικαί-
ωμα», ἡ ἀρνησιπατρία ὡς κορδακι-
σμός, ἡ ἀτιμία ὡς προϊόν. Οὔτε εἶναι 
τό ξέφρενο ξεπούλημα κάθε στοιχεί-
ου κοινωνικῆς περιουσίας –ὁδικῶν δι-
κτύων, λιμανιῶν, ἀεροδρομίων, σιδη-
ροδρόμων, ἠλεκτροδότησης, τηλεπι-
κοινωνιῶν, ὑποδομῶν τουρισμοῦ– δέν 
ἀπομένει τίποτε ἀπό αὐτά καί ἀπό ἀνά-
λογα ἀπειράριθμα «τζιβαϊρικά πολυτί-
μητα». Τό ἐφιαλτικότερο τεκμήριο πα-
ραίτησής μας τῶν Ἑλλήνων ἀπό τή με-
τοχή στήν Ἱστορία εἶναι ὅτι παρακάμ-
ψαμε ἀπεγνωσμένες προειδοποιήσεις 
γιά τόν ἐπερχόμενο ἐφιάλτη τοῦ ἱστο-
ρικοῦ μας τέλους.

Ποιός ἀπό τούς ἐπαγγελματίες τῆς 
ἐξουσίας ἔδειξε ποτέ ὅτι γνωρίζει καί 
παίρνει στά σοβαρά τίς ἐκκλήσεις γιά 

Τό δίλημμα: ὑποτέλεια ἤ συντριβή
Τοῦ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ
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Κύπρο... Θά δοῦμε μιά ἀκόμη ἀπό 
τίς τραγικές εἰρωνεῖες, τίς ὁποῖες τό-
σο συνηθίζει ἡ Ἱστορία: Ἐνῶ δηλαδή 
ἡ Ἑλλάδα προσανατολίστηκε ψυχῇ τε 
καί σώματι στήν Εὐρώπη γιά νά δια-
σφαλισθεῖ ἀπό τόν τουρκικό κίνδυ-
νο, ἀκριβῶς ὁ εὐρωπαϊκός της προσα-
νατολισμός θά μεταβληθεῖ σέ ὄργανο 
de facto μετατροπῆς της σέ δορυφόρο 
τῆς Τουρκίας». ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΡΩΤΗ, 
ἐπαληθευμένη ἐκπληκτικά.

«Δέν ἀποκλείεται ἡ ἑλληνική πλευ-
ρά... νά ἀρχίσει κάποτε νά θεωρεῖ 
κι ἡ ἴδια τίς ὑποχωρήσεις ἔναντι τῆς 
Τουρκίας ὡς αὐτονόητο μέρος καί 
καθῆκον τοῦ “ἐξευρωπαϊσμοῦ” της– 
ἀφοῦ μάλιστα οἱ “πολιτισμένοι ἄνθρω-
ποι” πού ἔχουν ξεπεράσει τούς “ἐθνι-
κιστικούς ἀταβισμούς”, δέν ξεκινοῦν 
πολέμους... γιά κυριαρχικά δικαιώμα-
τα»! ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ, ψηλα-
φητά ἐπαληθευμένη.

«Ἡ ἑλληνική πλευρά πρέπει νά κα-
τανοήσει ἔμπρακτα ὅτι... οἱ σύμμα-
χοι ἀξίζουν γιά σένα τόσο, ὅσο ἀξίζεις 
ἐσύ γι᾽ αὐτούς. Καμιά συμμαχία καί 
καμιά προστασία δέν κατασφαλίζει, 
ὅποιον βρίσκεται μαζί της σέ σχέση 
μονομεροῦς ἐξάρτησης. Τά “δίκαια” 
τῆς Ἑλλάδας δέν ἐντυπωσιάζουν κανέ-
ναν, ὅσο πίσω τους βρίσκεται ἕνας πα-
ρίας μέ διαρκῶς ἁπλωμένο τό χέρι, κά-
ποιος πού ζεῖ ἀπό δάνεια, ἐπιδοτήσεις 
καί “προγράμματα στήριξης”». ΠΙ- 
ΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΡΙΤΗ, 
ἀνατριχιαστικά ρεαλιστική.

«Σέ ὁρισμένους κρίσιμους τομεῖς, 
ὅπως ὁ δημογραφικός, τό παιχνίδι, ξέ-

ρουμε ἀπό τώρα ὅτι εἶναι χαμένο... Ἡ 
Ἑλλάδα μεταβάλλεται σταθερά σέ χώ-
ρα μέ περιορισμένα κυριαρχικά δικαι-
ώματα... ἀποδεικνύοντας πόσο εἶναι 
πιθανό νά μετατραπεῖ σέ δορυφόρο τῆς 
Τουρκίας, ἀκριβῶς μέσῳ τοῦ “εὐρω-
παϊκοῦ δρόμου”... Στόν βαθμό ὅπου ἡ 
Ἑλλάδα θά καθίσταται, ἀνεπαίσθητα, 
γεωπολιτικός δορυφόρος τῆς Τουρκί-
ας, ὁ κίνδυνος πολέμου θά ἀπομακρύ-
νεται, οἱ ψευδαισθήσεις θά ἀβγατίζουν 
καί ἡ παράλυση θά γίνεται ἀκόμα ἡδο-
νικότερη, ἐφόσον ἡ ὑποχωρητκότη-
τα θά ἀμείβεται μέ ἀμερικανικούς καί 
εὐρωπαϊκούς ἐπαίνους, πού τούς χρει-
άζεται κατεπειγόντως ὁ ἐκσυγχρονιζό-
μενος Βαλκάνιος –ἀρκεῖ νά χρηματο-
δοτεῖται ὁ παρασιτικός καταναλωτι-
σμός». ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ, ἐπα-
ληθευμένη χειροπιαστά.

«Τήν κάμψη τῆς ἑλληνικῆς ἀντίστα-
σης κάτω ἀπό τήν πίεση τοῦ ὑπέρτε-
ρου τουρκικοῦ δυναμικοῦ, οἱ Ἕλληνες 
θά συνηθίσουν σιγά σιγά νά τήν ὀνο-
μάζουν “πολιτισμένη συμπεριφορά”, 
“ὑπέρβαση τοῦ ἐθνικισμοῦ”, “ἐξευρω-
παϊσμό”... Τό σημερινό δίλημμα εἶναι 
ἀντικειμενικά τρομακτικό καί ψυχο-
λογικά ἀφόρητο: ἡ εἰρήνη σημαίνει 
γιά τήν Ἑλλάδα δορυφοριοποίηση καί 
ὁ πόλεμος σημαίνει συντριβή. Ἡ ὑπέρ-
βαση τοῦ διλήμματος αὐτοῦ... ἀπαιτεῖ 
τήν ἐπιτέλεση ἡράκλειου ἄθλου, γιά 
τόν ὁποῖο ἡ ἑλληνική κοινωνία, ἔτσι 
ὅπως εἶναι, δέν διαθέτει τά κότσια. Οἱ 
μετριότητες, ὑπομετριότητες καί ἀνθυ-
πομετριότητες πού συναπαρτίζουν τόν 
ἑλληνικό πολιτικό καί παραπολιτι- g
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Τί μπορεῖ νά προσφέρει ὁποιοσδήπο-
τε δημόσιος λόγος, ὅταν δεκαπέντε χρό-
νια μετά ἀπό ἕνα τέτοιο κείμενο, οἱ κυ-
βερνήσεις στήν Ἑλλάδα ἐξακολουθοῦν 
νά στελεχώνονται μέ τή λογική τῆς 
συλλογικῆς εὐφραντικῆς ἀσχετοσύνης.

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 31.1.2021

κό κόσμο, δέν ἔχουν τό ἀνάστημα νά 
θέσουν καί νά λύσουν ἱστορικά προ-
βλήματα τέτοιας ἔκτασης καί τέτοιου 
βάθους... Βρισκόμαστε σέ συλλογι-
κή ἀναζήτηση τῆς ἱστορικῆς εὐθανα-
σίας». ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ αὐτή, 
καί τελεσίγραφο.

Ἑλληνικά– ὥστε νά μποροῦν νά κατα-
νοοῦν παλαιότερα κείμενα καί ποιήμα-
τα καί τήν  Ὀρθόδοξη ὑμνογραφία.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἡ ἑλλη-
νική γλῶσσα εἶναι ἄρρηκτα δεμένες 
μεταξύ τους. Ἡ Ὀρθοδοξία ἀξιοποίησε 
τόν γλωσσικό καί ἐννοιολογικό πλοῦτο 
τῆς ἑνιαίας ἑλληνικῆς καί χρησιμο-
ποίησε διάφορες μορφές της (Ἀττική, 
Ἑλληνιστική Κοινή, Καθομιλουμένη 
κ.λπ.), γιά νά ἐκφράσει τά δόγματα τῆς 
Πίστεως, νά καταγράψει τόν ἐπίγειο 
βίο καί τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, 
νά ὑμνήσει τόν Θεό μέσῳ τῆς Θείας 
Λειτουργίας καί τῆς Ὑμνογραφίας καί 
γιά νά κατηχήσει τόν λαό.

Ἀπό ἱστορικῆς πλευρᾶς ἀξίζει νά 
τονισθεῖ ὅτι ἕνα ἀπό τά πρῶτα Συν- 
ταγματικά κείμενα τοῦ Νέου Ἑλλη-
νισμοῦ, ἡ Διακήρυξη τοῦ Ἀρείου Πά-
γου (Βουλῆς) τῆς Ἀνατολικῆς Χέρσου 

Σ τις 9 Φεβρουαριου τιμήθηκε στήν 
Ἑλλάδα, στήν Κύπρο καί στόν 

Ἀπόδημο Ἑλληνισμό ἡ Παγκόσμια 
Ἡμέρα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Ἡ 
ἡμερομηνία εἶναι συμβολική μέ στό-
χο νά τιμηθεῖ ὁ Ἐθνικός ποιητής μας. 
Στίς 9 Φεβρουαρίου 1857 ἀπεβίωσε ὁ 
Διονύσιος Σολωμός, ὁ ὁποῖος μεταξύ 
πολλῶν ἄλλων μᾶς ἄφησε τή σοφή πα-
ρακαταθήκη του: «Μήγαρις ἔχω ἄλλο 
στόν νοῦ μου, πάρεξ Ἐλευθερία καί 
Γλῶσσα;».

Μέ ἀφορμή αὐτόν τόν ἑορτασμό, ἡ 
διεθνοῦς ἀκτινοβολίας Βυζαντινολόγος 
Ἑλένη Γλυκατζῆ-Ἀρβελέρ δήλωσε ὅτι 
ὅποιος δέν κατανοεῖ τόν ὕμνο (κοντά-
κιο) «Τῇ Ὑπερμάχῳ» δέν καταλαβαί-
νει καλά ἑλληνικά. Ἡ κ. Ἀρβελέρ τό-
νισε ὅτι πρέπει ὅλα τά ἑλληνόπου-
λα νά μάθουν τή διαχρονική ἑλλη-
νική γλῶσσα –καί ὄχι μόνο τά Νέα 
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Τοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ, 
Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος
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να τῆς Ἀρχαίας Γραμματείας 
στά σχολεῖα μας. Αἰσθάνθηκα 
ἄσχημα ὡς Ἕλληνας ὅταν ἄκου-
γα τόν Ὀμπάμα καί τόν Μακρόν 
νά ἀναφέρονται στόν Ἐπιτάφιο 
τοῦ Περικλέους πού κατέγραψε ὁ 
Θουκυδίδης, ἕνα κείμενο πού εἶχε 
ἀποσυρθεῖ πρό ἐτῶν ἀπό τά ἑλλη-
νικά σχολεῖα στό πλαίσιο μιᾶς 
ὑποβάθμισης τῆς ἀνθρωπιστικῆς 
παιδείας.

2.  Ἡ διδασκαλία τῶν Θρησκευτικῶν 
νά φέρνει τά παιδιά μας σέ ἐπαφή 
μέ τήν ἐκκλησιαστική ὑμνογρα-
φία καί τά κείμενα τῶν Πατέρων 
τῆς Ὀρθοδοξίας, οἱ ὁποῖοι ἔγρα-
φαν σέ ἐκπληκτικά ἑλληνικά.

3.  Στά Νέα Ἑλληνικά νά παρου-
σιάζονται ἐκτενῶς τά ἔργα τοῦ 
Διονυσίου Σολωμοῦ, κυρίως ὁ 
Ὕμνος εἰς τήν Ἐλευθερίαν καί 
οἱ Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι. 
Ἐνῶ σήμερα θεωρεῖται ὑποχρέ-
ωση τῶν «προοδευτικῶν» διανο-
ουμένων νά προσβάλλουν τή μνή-
μη τοῦ μαρτυρικοῦ Πατριάρχη 
Γρηγορίου Ε΄, ὁ πάντα ἐπίκαιρος 
Σολωμός μᾶς καλεῖ νά κλάψουμε 
γιά τόν «ἀρχηγό τῆς Ἐκκλησίας»!

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, 13.2.2021

Ἑλλάδος, πού εἶχε ἕδρα τήν Ἄμφισσα 
(Σάλωνα) τό 1821, συνδέει τήν Ὀρθό-
δοξη Πίστη καί τήν Ἑλληνική Γλῶσσα 
χαρακτηρίζοντας αὐτές ὡς τήν «ἐπι-
κρατοῦσαν γλῶσσαν καί θρησκείαν» 
τοῦ ἀγωνιζομένου Ἔθνους. Ἡ ἀνα-
φορά τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς 
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ὡς ἐπικρα-
τούσης καί προστατευομένης –χωρίς 
νά παραβιάζεται βεβαίως ἡ θρησκευ-
τική ἐλευθερία τῶν μή Ὀρθοδόξων– 
ὑπάρχει ἔκτοτε σέ ὅλα τά ἑλληνικά 
Συντάγματα. Ὅμως ἡ προστασία τῆς 
γλώσσας μας ὡς στοιχείου ἐθνικῆς 
ταυτότητος δέν κατοχυρώνεται σήμε-
ρα συνταγματικῶς, ἄν καί θά ἔπρεπε 
κατά τήν ἄποψή μου.

Ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι τά Εὐαγγέλια 
εἶναι γραμμένα στήν Ἀλεξανδρινή 
Κοινή, δηλαδή στήν ἁπλοποιημένη 
ἐξελικτική μορφή τῆς ἀρχαίας ἀττικῆς 
διαλέκτου (μέ στοιχεῖα καί ἀπό ἄλλες 
διαλέκτους), ἡ ὁποία διαμορφώθηκε 
στά χρόνια τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου 
καί τῶν Ἐπιγόνων του.

Γιά νά διαφυλάξουμε τήν πλού-
σια γλωσσική μας κληρονομιά στήν 
Ἑλλάδα τοῦ 2021 ἀξίζει νά λάβουμε 
πρακτικά μέτρα. Προτείνω:

1.  Νά διδάσκονται μέ τρόπο εὐχά-
ριστο καί οὐσιαστικό τά κείμε-
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