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Σ έ λίγες ἡμέρες θά ἑορτάσωμε τήν 
μεγάλην ἑορτή τοῦ χριστιανικοῦ 

κόσμου, τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. 
Τό γεγονός τῆς γεννήσεως τοῦ Κυρίου 
θά ξαναφέρη ἡ Ἐκκλησία μπροστά στά 
μάτια τῆς ψυχῆς μας καί θά μᾶς καλέση 
νά προσκυνήσουμε μαζί μέ τούς ποιμέ-
νας καί μέ τούς μάγους τόν γεννηθέ-
ντα βασιλέα καί νά ὑμνολογήσωμε μαζί 
μέ τίς στρατιές τῶν οὐρανίων ἀγγέλων 
τήν ἐνανθρώπησι τοῦ Θεοῦ τῆς εἰρήνης 
καί τῆς ἀγάπης. Τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις 
Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις 
εὐδοκίᾳ», ὁ ἀγγελικός ὕμνος τῆς γεννή-
σεως (Λουκ. 2:14), θά ἀντηχήση καί πάλι 
στούς ναούς μας. Στό νεογέννητο βρέ-
φος τῆς Βηθλεέμ θά ἰδοῦμε τόν τεχθέ-
ντα Σωτῆρα μας, τόν ἐνανθρωπήσαντα 
Θεό. Σ' αὐτό τό βρέφος θά ἀντικρύσωμε 
τήν «λύτρωσιν» πού «ἀπέστειλεν ὁ Κύ-
ριος τῷ λαῷ αὐτοῦ» (Ψαλμ. 110:9), γιατί 
μέσα στό βρεφικό του σῶμα δέν κρύβε-
ται μόνον ὁ Θεός, ἀλλά καί τό πλήρωμα 
τῆς σωτηρίας μας, ἡ ἀνακαίνισις καί ἡ 
θέωσις τῆς φθαρτῆς μας φύσεως, ἡ και-
νή κτίσις· ὁ ἄνθρωπος πού γίνεται Θεός, 
αὐτό τό μυστήριο τῆς σωτηρίας καί τῆς 
λυτρώσεως ὅλων ἡμῶν. 

Ἀκριβῶς δέ λόγῳ τῆς θεολογικῆς της 
αὐτῆς σπουδαιότητος, ἡ ἑορτή τῶν Χρι-
στουγέννων ἀποτελεῖ μαζί μέ τήν ἑορ-

Προεόρτια 
τῶν Χριστουγέννων
Τοῦ Καθηγητοῦ Ἰωάννου Φουντούλη 

(Λογική Λατρεία , Ἀθήνα 19973,  
Αποστολική Διακονία, σελ. 328-333).
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τή τοῦ Πάσχα τούς δύο μεγάλους 
πόλους γύρω ἀπό τούς ὁποίους 
στρέφεται τό λειτουργικό ἔτος. 
Τό Πάσχα εἶναι ἡ κορωνίς τῶν κι-
νητῶν καί τά Χριστούγεννα τῶν 
ἀκινήτων ἑορτῶν. Εἰδικά δέ ἡ 
ἑορτή τῶν Χριστουγέννων εἶναι ἡ 
«μητρόπολις» τῶν ἑορτῶν, κατά 
τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστο-
μο (Εἰς τόν μακάριον Φιλογόνιον, 
3), γιατί τό γεγονός πού ἑορτάζο-
με κατ' αὐτή εἶναι ἡ προϋπόθε-
σις ὅλων τῶν ἄλλων σταθμῶν τῆς 
σωτηρίας μας. Ἄν δέν ἐγεννᾶτο 
ὁ Χριστός οὔτε θά ἐβαπτίζετο, 
οὔτε θά ἐδίδασκε καί θά ἐθαυ-
ματούργει, οὔτε θά ἔπασχε καί 
θά ἀνίστατο. Ἤδη μέ τήν γέννη-
σι τοῦ Χριστοῦ ἡ σωτηρία τοῦ 
γένους μας ἔχει δυνάμει συντε-
λεσθῆ. Ἡ θεία καί ἡ ἀνθρωπίνη 
φύσις ἔχουν ἐνωθῆ ἐν Χριστῷ. Ὁ 
Θεός καί ἄνθρωπος Ἰησοῦς Χρι-
στός ἀποτελεῖ τήν ζῶσαν εἰκόνα 
καί τήν ἐγγύησι τῆς μελλοντικῆς 
ἐν Χριστῷ ἀνακεφαλαιώσεως τῶν 
πάντων.

Θά περίμενε κανείς ὕστερα 
ἀπό ὅλα αὐτά ἡ ἑορτή τῶν Χρι-
στουγέννων νά εἶναι καί ἡ χρο-
νολογικῶς πρώτη ἑορτή τοῦ 
χριστιανικοῦ ἡμερολογίου. Ἡ ἑορ-
τή ὅμως τοῦ Πάσχα καί ἡ καθ' 
ἑβδομάδα ἐπανάληψίς της, ἡ Κυ-
ριακή, εἶναι κατά πολύ ἀρχαιο-
τέρα ἀπό τά Χριστούγεννα. Γιά 
πρώτη φορά κατά τά μέσα τοῦ 
Β' αἰῶνος αἱρετικές γνωστικές 
παραφυάδες ἀρχίζουν νά ἑορτά-

ζουν τά Χριστούγεννα μαζί μέ 
τήν Βάπτισι τοῦ Χριστοῦ τήν πα-
λαιά ἡμερομηνία τοῦ χειμερινοῦ 
ἡλιοστασίου, στάς 6 δηλαδή Ἰα-
νουαρίου. Μέχρι τόν Δ' αἰῶνα 
στήν Ἀνατολή συνεώρταζαν τήν 
ἡμέρα αὐτή τίς δύο αὐτές ἑορ-
τές μέ τό ὄνομα «Ἐπιφάνεια» ἤ 
«Θεοφάνεια».

Ἡ ἀκριβής ἡμέρα τῆς γεννή-
σεως τοῦ Χριστοῦ δέν μᾶς εἶναι 
γνωστή ἀπό τά Εὐαγγέλια. Ἀπό 
ἐνδείξεις πού ἔχομε ἀπό τόν 
εὐαγγελιστή Λουκᾶ (ἀπογραφή, 
ταξίδι ἐπιτόκου γυναικός, παρα-
μονή σέ σταῦλο ζώων, ποιμένες 
ἀγραυλοῦντες καί φυλάσσοντες 
τάς φυλακάς τῆς νυκτός), φαίνε-
ται ὅτι ἡ γέννησίς Του δέν ἔγινε 
κατά τούς χειμερινούς μῆνες. Οἱ 
ὀπαδοί τοῦ Βασιλείδου τήν καθώ-
ριζαν στάς 20 Μαΐου ἤ στάς 19 
ἤ στάς 20 Ἀπριλίου. Γιά πρώτη 
φορά γύρω στό 330 εἰσήχθη στήν 
Ρώμη ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέν-
νων χωριστά ἀπό τήν ἑορτή τῶν 
Ἐπιφανείων τῆς 6ης Ἰανουαρίου. 
Ἡμέρα ἑορτασμοῦ της καθωρίσθη 
ἡ 25η Δεκεμβρίου, ὄχι γιατί κατ' 
αὐτήν ὑπελόγισαν ὅτι ἐγεννήθη ὁ 
Χριστός, ἀλλά γιά τούς ἴδιους λό-
γους πού στήν Ἀνατολή ὡρίσθη 
ἡ 6η Ἰανουαρίου. Ἡ 25η Δεκεμ-
βρίου ἦταν κατά τό νέο τότε ἡμε-
ρολόγιο ἡ ἡμέρα τοῦ χειμερινοῦ 
ἡλιοστασίου. Κατ' αὐτήν οἱ ἐθνι-
κοί ἑώρταζαν τήν γενέθλιο ἡμέρα 
τοῦ ἀηττήτου ἡλίου, τήν αὔξηση 
δηλαδή τῆς ἡμέρας, τήν νίκη τοῦ 
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φωτός κατά τοῦ σκότους. Στήν 
παγανιστική αὐτήν ἑορτή ἡ χρι-
στιανική Ἐκκλησία πολύ σοφά 
ἀντέταξε τήν γέννησι τοῦ ἀληθι-
νοῦ φωτός, τοῦ νοητοῦ ἡλίου τῆς 
δικαιοσύνης, τοῦ Χριστοῦ, πού 
ἀνέτειλεν ἐκ Παρθένου καί ἐφώτι-
σε τήν ἐν σκότει καί σκιᾷ θανάτου 
ἀνθρωπότητα. Ἦταν δέ τόσον ἐπι-
τυχής ὁ συνδυασμός αὐτός, ὥστε 
μέσα σέ λίγα χρόνια ἡ ἑορτή τῶν 
Χριστουγέννων διεδόθη σ' ὁλό-
κληρο σχεδόν τόν χριστιανικό κό-
σμο. Ἀπό τήν Ρώμη διεδόθη στήν 
Δύσι· γύρω στά 376 τήν βρίσκο-
με στίς Ἐκκλησίες τῆς Ἀντιοχείας 
καί τῆς Καισαρείας Καππαδοκί-
ας, γύρω στό 431 στά Ἱεροσόλυμα 
καί βαθμηδόν σ' ὅλες τίς Ἐκκλη-
σίες τῆς Ἀνατολῆς, ἐκτός ἀπό τήν 
ἀρμενική.

Συγχρόνως μέ τήν διάδοσί της 
παρουσιάζεται καί μία προσπά-
θεια ἱστορικῆς της δικαιώσεως. Ὁ 
Πρόδρομος συνελήφθη ἔξ μῆνες 
πρό τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
τόκου (Λουκ. 1:26). Μέ βάσι τήν 
25η Δεκεμβρίου ὁ εὐαγγελισμός 
πρέπει νά ἔγινε πρίν ἀπό ἐννέα 
μῆνες, δηλαδή τήν 25η Μαρτίου 
καί ἡ σύλληψις τοῦ Προδρόμου 
τήν 23η Σεπτεμβρίου. Πατήρ τοῦ 
Προδρόμου ἦταν ὁ ἱερεύς Ζαχαρί-
ας, πού μπῆκε στό ἱερό νά θυμιά-
ση καί εἶδε τόν ἄγγελο, πού τοῦ 
εὐηγγελίσθη τήν μέλλουσα σύλ-
ληψι τοῦ Βαπτιστοῦ (Λουκ. 1:9-
11). Ἐδῶ τά πράγματα πιέζονται 
λίγο γιά νά δώσουν τό ζητούμενο. 

Ὁ Ζαχαρίας γίνεται ἀρχιερεύς καί 
δέν μπαίνει στά ἅγια, ἀλλά στά 
ἅγια τῶν ἁγίων τοῦ ἰουδαϊκοῦ 
ναοῦ. Στά ἅγια τῶν ἁγίων ἔμπαι-
νε ὁ ἀρχιερεύς μόνον μία φορά τό 
ἔτος, στήν ἑορτή τοῦ ἐξιλασμοῦ. 
Αὐτή τοποθετεῖται λίγο πρό τῆς 
23ης τοῦ Σεπτεμβρίου. Ἔτσι καί 
ἀπό ἄλλο δρόμο ἐρχόμαστε στίς 
ἴδιες ἡμερομηνίες: 23η Σεπτεμ-
βρίου σύλληψις τοῦ Προδρόμου, 
25η Μαρτίου εὐαγγελισμός τῆς 
Θεοτόκου «τῷ μηνί τῷ ἔκτῳ» 24η 
Ἰουνίου γέννησις τοῦ Προδρόμου 
καί μετά ἀπό ἔξ μῆνες γέννησις 
τοῦ Χριστοῦ: 25η Δεκεμβρίου.

Στήν λειτουργική διαμόρφω-
σι τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέν-
νων ἐπέδρασε ἡ προϋφισταμένη, 
καθώς εἴπαμε, ἑορτή τοῦ Πάσχα. 
Κατά τόν Δ΄ αἰῶνα στά Ἱεροσόλυ-
μα, καθώς μαρτυρεῖ ἡ προσκυ-
νήτρια Αἰθερία στό Ὁδοιπορικό 
της, κατά μίμησι τοῦ Πάσχα ἐγί-
νετο νυκτερινή λειτουργία ἀπό 
τόν ἐπίσκοπο Ἱεροσολύμων στόν 
ναό τῆς Γεννήσεως στήν Βηθλεέμ. 
Μετά ἀπό αὐτήν ὅλος ὁ λαός μέ 
ἐπί κεφαλῆς τόν κλῆρο καί τόν 
ἐπίσκοπο κατηυθύνοντο ἐν λιτα-
νείᾳ στά Ἱεροσόλυμα ψάλλοντες 
τό «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 
ὀνόματι Κυρίου». Στόν ναό τῆς 
Ἀναστάσεως ἐγίνετο ὕστερα ἀπό 
μικρά διακοπή ἡ δευτέρα λειτουρ-
γία. Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ἡ 
ἐπίδρασις τοῦ Πάσχα ἐγίνετο ὅλο 
καί μεγαλυτέρα. Στήν σημερινή 
δέ μορφή τῶν ἀκολουθιῶν μπο-
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ροῦμε εὔκολα νά διακρίνωμε τόν 
βαθμό καί τά στοιχεῖα τῶν ἐπι-
δράσεων αὐτῶν, ἰδίως στήν προ-
εόρτιο περίοδο, τήν ὁποία καί 
διερχόμεθα.

Πρῶτον προσετέθη στήν ἑορ-
τή τῶν Χριστουγέννων μία προ-
παρασκευαστική Κυριακή· τήν 
ὠνόμασαν «Κυριακή τῶν ἁγίων 
Πατέρων». Πατέρες ἐννοοῦνται 
ὄχι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, 
ἀλλά οἱ κατά σάρκα πρόγονοι 
τοῦ Χριστοῦ καί μάλιστα ὁ γε-
νάρχης Ἀβραάμ. Ὕστερα τό θέμα 
τῆς Κυριακῆς αὐτῆς διεπλατύν-
θη καί περιέλαβε ὅλους τούς πρό 
Χριστοῦ δικαίους τῆς Παλαιᾶς Δι-
αθήκης, προγόνους ἤ μή τοῦ Χρι-
στοῦ. Ὡς εὐαγγελική περικοπή 
ἀνεγινώσκετο, ὅπως καί μέχρι σή-
μερα, ἡ γενεαλογία τοῦ Χριστοῦ, 
πού περιέχεται στό πρῶτο κεφά-
λαιο τοῦ Κατά Ματθαῖον Εὐαγγε-
λίου, καί ὡς ἀπόστολος ἀπό τήν 
Πρός Ἑβραίους ἐπιστολή ἡ περικο-
πή πού ἀναφέρεται στά παθήμα-
τα τῶν «μαρτυρηθέντων διά τῆς 
πίστεως» ἀνδρῶν τῆς Παλαιᾶς Δι-
αθήκης (Ἑβρ. 11:9-10, 32-40). Ἡ 
διαπλάτυνσις αὐτή τοῦ ἐορτολο-
γικοῦ περιεχομένου τῆς Κυριακῆς 
πρό τῶν Χριστουγέννων καί ἡ 
τάσις ἀναπτύξεως τῆς προπαρα-
σκευαστικῆς περιόδου ἐπέφεραν 
βραδύτερον τήν διχοτόμησι, τρό-
πον τινά, τῆς Κυριακῆς αὐτῆς 
καί τήν μετάθεσι μέρους τοῦ θέ-
ματός της στήν πρό αὐτῆς Κυρια-
κή. Ἔτσι οἱ Κυριακές τῶν ἁγίων 

Πατέρων ἔγιναν δύο καί, πρός δι-
άκρισιν, ἡ μία ὠνομάσθη «Κυρια-
κή πρό τῆς Χριστοῦ γεννήσεως», 
ἡ παλαιοτέρα, καί ἡ ἄλλη διετή-
ρησε τό παλαιό ὄνομα «Κυρια-
κή τῶν ἁγίων Πατέρων», πού γιά 
νά μή συγχέεται μέ τίς Κυριακές 
τῶν Πατέρων τῶν Οἰκουμενικῶν 
Συνόδων πῆρε τό ὄνομα «Κυρια-
κή τῶν Προπατόρων». Γι’ αὐτήν 
ἐξελέγη ἡ εὐαγγελική περικοπή 
πού ὁμιλεῖ γιά τό μέγα δεῖπνο 
τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, στό 
ὁποῖο πολλοί ἀπό ἀνατολῶν καί 
δυσμῶν θά ἔλθουν καί θά ἀνα-
κλιθοῦν μαζί μέ τόν Ἀβραάμ, ἐνῶ 
οἱ υἱοί τοῦ νυμφῶνος, οἱ Ἰσραη-
λίται, θά ἐκβληθοῦν ἔξω (Λουκ. 
14:4, 24. πρβλ., Ματθ. 8:11). Γιά 
νά ἐμπλουτισθῆ τό θέμα τῆς Κυ-
ριακῆς αὐτῆς μετετέθη σ' αὐτήν 
καί ἡ μνήμη τοῦ προφήτου Δα-
νιήλ καί τῶν τριῶν παίδων ἀπό 
τήν 17η Δεκεμβρίου. Ἀλλά καί γιά 
τήν πρό τῆς Κυριακῆς τῶν Προ-
πατόρων Κυριακή, τήν τρίτη δη-
λαδή πρό τῶν Χριστουγέννων, 
ἀνεζητήθη ἀνάλογος προεόρτι-
ος περικοπή καί ὡς τέτοια προε-
κρίθη ἐκ μεταθέσεως ἡ περικοπή 
τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Λουκᾶ τῆς 
Γ΄ Κυριακῆς, πού ὁμιλεῖ γιά τήν 
θεραπεία τῆς συγκυπτούσης, 
πού ἦταν «θυγάτηρ τοῦ Ἀβρα-
άμ» (Λουκ. 13:10-17). Ἔτσι, ὅλος 
ὁ Δεκέμβριος μῆνας πῆρε προεόρ-
τιο χαρακτῆρα. Εἶναι ἀφιερωμέ-
νος στήν Παλαιά Διαθήκη, στούς 
προφήτας καί στούς προπάτορας 
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τοῦ Χριστοῦ, στήν περίοδο τῆς 
ἀναμονῆς τοῦ Μεσσίου. Γι’ αὐτό 
ἀκριβῶς βλέπομε νά ἀναγράφεται 
στά ἑορτολόγια ἡ μνήμη τοῦ προ-
φήτου Ναούμ τήν 1η Δεκεμβρί-
ου, τοῦ προφήτου Ἀββακούμ τήν 
2α, τοῦ προφήτου Σοφονίου τήν 
3η , τοῦ προφήτου Ἀγγαίου τήν 
16η καί τοῦ προφήτου Δανιήλ 
καί τῶν τριῶν παίδων τήν 17η. 
Τοῦ Πάσχα προηγεῖτο νηστεία. 
Τά Χριστούγεννα κατ' ἀρχάς ἀπέ-
κτησαν μία ὀλιγοήμερο προπα-
ρασκευαστική νηστεία, πού κατά 
τόν Ζ' αἰῶνα ἑλκυομένη ἀπό τό 
πρότυπο τῆς Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς ἔγινε καί αὐτή τεσσαρα-
κονθήμερος καί ἀρχίζει ἀπό τήν 
15η Νοεμβρίου.

Ἀλλά τό στοιχεῖο ἐκεῖνο πού 
ἔδωσε, ὅπως συνήθως, ἰδιαίτερο 
προπαρασκευαστικό καί προεόρ-

τιο τόνο στήν πρό τῶν Χριστου-
γέννων περίοδο εἶναι οἱ ὕμνοι, 
πού παρεμβάλλονται στίς ἀκο-
λουθίες τοῦ ἑσπερινοῦ, τοῦ 
ὄρθρου καί τοῦ ἀποδείπνου τῶν 
ἡμερῶν αὐτῶν. Ἡ παρεμβολή γίνε-
ται κατά ἕνα μεθοδικό καί κλιμα-
κωτό ἀνοδικό σύστημα. Ἀπό τήν 
21η Νοεμβρίου ἀρχίζουν νά ψάλ-
λωνται οἱ καταβασίες τῶν Χρι-
στουγέννων «Χριστός γεννᾶται 
δοξάσατε...», ἀπό τήν 26η προστί-
θεται καί τό προεόρτιο κοντάκιο 
«Ἡ Παρθένος σήμερον τόν προ-
αιώνιον Λόγον…»· ἀπό τήν 30η 
Νοεμβρίου ἀρχίζει ἡ παρεμβολή 
καί ἄλλων προεορτιῶν τροπαρί-
ων. Ἀπό τήν 20η Δεκεμβρίου τό 
προεόρτιο στοιχεῖο κυριαρχεῖ πιά 
στίς ἀκολουθίες· κανόνες, στιχη-
ρά, καθίσματα, ἐξαποστειλάρια 
ἔχουν ὅλα προεόρτιο χαρακτῆρα.
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Μ υστήριο παράξενο καί 
παράδοξο ἀντικρύζω. 

Βοσκῶν φωνές φτάνουν στ’ αὐτιά 
μου. Δέν παίζουν σήμερα μέ τίς 
φλογέρες τους κάποιον τυχαῖο 
σκοπό. Τά χείλη τους ψάλλουν 
ὕμνο οὐράνιο. Οἱ ἄγγελοι ὑμνο-
λογοῦν, οἱ ἀρχάγγελοι ἀνυμνοῦν, 
ψάλλουν τά Χερουβείμ καί δοξο-
λογοῦν τά Σεραφείμ. Πανηγυρί-
ζουν ὅλοι, βλέποντας τό Θεό στή 
γῆ καί τόν ἄνθρωπο στούς οὐρα-
νούς. Σήμερα ἡ Βηθλεέμ μιμήθη-
κε τόν οὐρανό: Ἀντί γι’ ἀστέρια, 
δέχτηκε τούς ἀγγέλους· ἀντί γιά 
ἥλιο, δέχτηκε τόν Ἥλιο τῆς δικαι-
οσύνης. Καί μή ζητᾶς νά μάθεις 
τό πῶς. Γιατί ὅπου θέλει ὁ Θεός, 
ἀνατρέπονται οἱ φυσικοί νόμοι.

Ἐκεῖνος λοιπόν τό θέλησε. Καί 
τό ἔκανε. Κατέβηκε στή γῆ κι 
ἔσωσε τόν ἄνθρωπο. Ὅλα συνερ-
γάστηκαν μαζί Του γι’ αὐτόν τό 
σκοπό. Σήμερα γεννιέται Αὐτός 
πού ὑπάρχει αἰώνια, καί γίνεται 
αὐτό πού ποτέ δέν ὑπῆρξε. Εἶναι 
Θεός καί γίνεται ἄνθρωπος! Γί-
νεται ἄνθρωπος καί πάλι Θεός 
μένει!

Ὅταν γεννήθηκε, οἱ Ἰου-
δαῖοι δέν δέχονταν τήν παρά-

δοξη γέννησή Του: Ἀπό τή μία 
οἱ Φαρισαῖοι παρερμήνευαν τά 
ἱερά βιβλία· κι ἀπό τήν ἄλλη οἱ 
γραμματεῖς δίδασκαν ἀλλά ἀντί 
ἄλλων. Ὁ Ἡρώδης πάλι, ζητοῦσε 
νά βρεῖ τό νεογέννητο Βρέφος ὄχι 
γιά νά τό τιμήσει, μά γιά νά τό 
θανατώσει. Ἐ λοιπόν, ὅλοι αὐτοί 
σήμερα τρίβουν τά μάτια τους, 
βλέποντας τό Βασιλιά τ’ οὐρανοῦ 
νά βρίσκεται στή γῆ μ’ ἀνθρώπι-
νη σάρκα, γεννημένος ἀπό παρθε-
νική μήτρα.

Καί ἦρθαν οἱ βασιλιάδες νά 
προσκυνήσουν τόν ἐπουράνιο 
Βασιλιά τῆς δόξας. Ἦρθαν οἱ 
στρατιῶτες νά ὑπηρετήσουν τόν 
Ἀρχιστράτηγο τῶν οὐράνιων Δυ-
νάμεων. Ἦρθαν οἱ γυναῖκες νά 
προσκυνήσουν Ἐκεῖνον πού με-
τέβαλε τίς λύπες τῆς γυναίκας 
σέ χαρά. Ἦρθαν οἱ παρθένες νά 
προσκυνήσουν Ἐκεῖνον πού δη-
μιούργησε τούς μαστούς καί τό 
γάλα, καί τώρα θηλάζει ἀπό Μη-
τέρα Παρθένο. Ἦρθαν τά νήπια 
νά προσκυνήσουν Ἐκεῖνον πού 
ἔγινε νήπιο, γιά νά συνθέσει δο-
ξολογικό ὕμνο «ἀπ’ τά στόματα 
τῶν νηπίων» (Ψαλμ. 8:3). Ἦρθαν 
τά παιδιά νά προσκυνήσουν 

Εἰς τό Γενέθλιον  
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
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Ἐκεῖνον πού ἡ μανία τοῦ Ἡρώ-
δη τά ἀνέδειξε σέ πρωτομάρτυρες. 
Ἦρθαν οἱ ποιμένες νά προσκυνή-
σουν τόν καλό Ποιμένα, πού θυ-
σίασε τή ζωή Του γιά χάρη τῶν 
προβάτων. Ἦρθαν οἱ ἱερεῖς νά 
προσκυνήσουν Ἐκεῖνον πού ἔγι-
νε ἀρχιερέας ὅπως ὁ Μελχισεδέκ 
(Ἑβρ. 5:10). Ἦρθαν οἱ δοῦλοι νά 
προσκυνήσουν Ἐκεῖνον πού πῆρε 
μορφή δούλου, γιά νά μετατρέ-
ψει τή δουλεία μας σ’ ἐλευθερία. 
Ἦρθαν οἱ ψαράδες νά προσκυνή-
σουν Ἐκεῖνον πού τούς μετέβαλε 
σέ «ψαράδες ἀνθρώπων» (Ματθ. 
4:19). Ἦρθαν οἱ τελῶνες νά προ-
σκυνήσουν Ἐκεῖνον πού ἀπό 
τούς τελῶνες ἀνέδειξε εὐαγγελι-
στή. Ἦρθαν οἱ πόρνες νά προσκυ-
νήσουν Ἐκεῖνον πού παρέδωσε 
τά πόδια του στά δάκρυα μίας 
πόρνης. 

Κοντολογίς, ἦρθαν ὅλοι οἱ 
ἁμαρτωλοί νά δοῦν τόν Ἀμνό τοῦ 
Θεοῦ, πού σηκώνει στούς ὤμους 
Του τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου: Οἱ 
μάγοι γιά νά Τόν προσκυνήσουν· 
οἱ ποιμένες γιά νά Τόν δοξολο-
γήσουν· οἱ τελῶνες γιά νά Τόν 
κηρύξουν· οἱ πόρνες γιά νά Τοῦ 
προσφέρουν μύρα· ἡ Σαμαρείτισ-
σα γιά νά ξεδιψάσει· ἡ Χαναναία 
γιά νά εὐεργετηθεῖ.

Ἀφοῦ λοιπόν ὅλοι σκιρτοῦν 
ἀπό χαρά, θέλω κι ἐγώ νά σκιρ-
τήσω, θέλω νά χορέψω, θέλω νά 
πανηγυρίσω. Δίχως κιθάρα, δίχως 
αὐλό, δίχως λαμπάδες ἀναμμένες 
στά χέρια μου. Πανηγυρίζω κρα-

τώντας, ἀντί γι’ αὐτά, τά σπάρ-
γανα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτά εἶναι 
ἡ ἐλπίδα μου, αὐτά ἡ ζωή μου, 
αὐτά ἡ σωτηρία μου, αὐτά ὁ 
αὐλός μου, αὐτά ἡ κιθάρα μου. 
Γι’ αὐτό τά ‘χω μαζί μου: Γιά νά 
πάρω ἀπό τή δύναμή τους δύνα-
μη, γιά νά φωνάξω μαζί μέ τούς 
ἀγγέλους «δόξα στόν ὕψιστο Θεό» 
καί μέ τούς ποιμένες «καί εἰρή-
νη στή γῆ, εὐλογία στούς ἀνθρώ-
πους» (Λουκ. 2:14).

Καί ξέρετε γιατί; Γιατί Ἐκεῖνος 
πού προαιώνια γεννήθηκε ἀπό 
τόν Πατέρα ἀνεξήγητα, γεννιέται 
σήμερα ἀπό παρθένα ὑπερφυσι-
κά. Τό πῶς, τό γνωρίζει ἡ χάρη 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐμεῖς μόνο 
τοῦτο μποροῦμε νά ποῦμε: Πώς 
ἀληθινή εἶναι καί ἡ οὐράνια γέν-
νησή του, ἀδιάψευστη εἶναι καί ἡ 
ἐπίγεια. Ἀλήθεια εἶναι ὅτι γεννή-
θηκε Θεός ἀπό Θεό, ἀλήθεια εἶναι 
καί ὅτι γεννήθηκε ἄνθρωπος ἀπό 
παρθένα. Στόν οὐρανό εἶναι ὁ μό-
νος πού γεννήθηκε ἀπό τόν Πατέ-
ρα μόνο, υἱός Του μονογενής. Καί 
στή γῆ εἶναι ὁ μόνος πού γεννή-
θηκε ἀπό τήν Παρθένο μόνο, υἱός 
της μονογενής. Ὅπως στήν περί-
πτωση τῆς οὐράνιας γεννήσεώς 
Του εἶναι ἀσέβεια νά σκεφτοῦμε 
μητέρα, ἔτσι καί στήν περίπτωση 
τῆς ἐπίγειας γεννήσεώς Του εἶναι 
βλασφημία νά ὑποθέσουμε πατέ-
ρα. Ὁ Θεός Τόν γέννησε μέ τρόπο 
θεϊκό. Ἡ Παρθένος Τόν γέννησε 
μέ τρόπο ὑπερφυσικό. Ἔτσι, οὔτε 
ἡ οὐράνια γέννησή Του μπορεῖ 
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νά ἐξηγηθεῖ, οὔτε ἡ ἐνανθρώπησή 
Του μπορεῖ νά ἐρευνηθεῖ. Τό ὅτι 
Τόν γέννησε ἡ Παρθένος σήμερα 
τό γνωρίζω. Τό ὅτι Τόν γέννησε 
ὁ Θεός προαιώνια τό πιστεύω. Κι 
ἔχω μάθει νά τιμῶ σιωπηλά τή 
γέννησή Του, χωρίς φιλοπερίερ-
γες ἔρευνες κι ἀνώφελες συζητή-
σεις. Γιατί, σ’ ὅ,τι ἀφορᾶ τό Θεό, 
δέν πρέπει νά στέκεται κανείς 
στή φυσική ἐξέλιξη τῶν πραγμά-
των, ἀλλά νά πιστεύει στή δύνα-
μη Ἐκείνου πού κατευθύνει τά 
πάντα.

Τί φυσικότερο ἀπ’ τό νά γεν-
νήσει μία παντρεμένη γυναίκα; 
Ἀλλά καί τί πιό παράδοξο ἀπ’ τό 
νά γεννήσει παιδί μία παρθένα, 
δίχως ἄνδρα, καί νά παραμείνει 
παρθένα; Γι’ αὐτό λοιπόν μπο-
ροῦμε νά ἐρευνοῦμε ὅ,τι γίνεται 
σύμφωνα μέ τούς φυσικούς νό-
μους. Ὅ,τι ὅμως συμβαίνει μέ τρό-
πο ὑπερφυσικό, ἂς τό σεβόμαστε 
σιωπηλά. Ὄχι γιατί εἶναι ἐπικίνδυ-
νο, ἀλλά γιατί εἶναι ἀνερμήνευτο.

Φόβο νιώθω μπροστά στό θεῖο 
μυστήριο. Τί νά πῶ καί τί νά λα-
λήσω; Βλέπω ἐκείνη πού γέννησε. 
Βλέπω κι Ἐκεῖνον πού γεννήθη-
κε. Ἀλλά τόν τρόπο τῆς γεννήσε-
ως δέν μπορῶ νά τόν καταλάβω. 
Ὅπου θέλει, βλέπετε, ὁ Θεός, 
νικῶνται οἱ φυσικοί νόμοι. Ἔτσι 
ἔγινε κι ἐδῶ: Παραμερίστηκε ἡ 
φυσική τάξη καί ἐνέργησε ἡ θεία 
θέληση. Πόσο ἀνέκφραστη εἶναι ἡ 
εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ!

Ὁ προαιώνιος Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ 

ἄφθαρτος καί ἀόρατος καί ἀσώ-
ματος, κατοίκησε μέσα στό φθαρ-
τό καί ὁρατό σῶμα μας. Γιά ποιό 
λόγο; Νά, ὅπως ξέρετε, ἐμεῖς οἱ 
ἄνθρωποι πιστεύουμε περισσότε-
ρο σ’ ὅ,τι βλέπουμε παρά σ’ ὅ,τι 
ἀκοῦμε. Στά ὁρατά πιστεύου-
με. Στ’ ἀόρατα ὄχι. Ἔτσι δέν πι-
στεύαμε στόν ἀόρατο ἀληθινό 
Θεό, ἀλλά λατρεύαμε ὁρατά εἴδω-
λα μέ μορφή ἀνθρώπων. Δέχτη-
κε λοιπόν ὁ Θεός νά παρουσιαστεῖ 
μπροστά μας μέ ὁρατή μορφή 
ἀνθρώπου, γιά νά διαλύσει μ’ 
αὐτόν τόν τρόπο κάθε ἀμφιβολία 
γιά τήν ὕπαρξή Του. Κι ὕστερα, 
ἀφοῦ μᾶς διδάξει μέ τήν αἰσθη-
τή καί ἀναμφισβήτητη παρου-
σία Του, νά μᾶς ὁδηγήσει εὔκολα 
στήν ἀληθινή πίστη, στ’ ἀόρατα 
καί ὑπερφυσικά.

Κατάπληξη μέ γεμίζει τό 
θαῦμα! Παιδί βλέπω τόν προαι-
ώνιο Θεό! Σέ φάτνη ἀναπαύεται, 
Αὐτός πού ἔχει θρόνο τόν οὐρα-
νό! Χέρια ἀνθρώπινα ἀγγίζουν 
τόν ἀπρόσιτο κι ἀσώματο! Μέ 
σπάργανα εἶναι σφιχτοδεμένος, 
Αὐτός πού σπάει τά δεσμά τῆς 
ἁμαρτίας! Ὅμως… τοῦτο εἶναι τό 
θέλημά Του: Τήν ἀτιμία νά μετα-
βάλει σέ τιμή· μέ δόξα νά ντύσει 
τήν εὐτέλεια· καί τήν προσβολή 
σ’ ἀρετή νά μεταπλάσει.

Πῆρε τό σῶμα μου. Μοῦ προ-
σφέρει τό Πνεῦμα Του. Μοῦ χα-
ρίζει τό θησαυρό τῆς αἰώνιας 
ζωῆς, παίρνοντας ἀλλά καί δίνο-
ντάς μου: Παίρνει τή σάρκα μου 
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γιά νά μέ ἁγιάσει· μοῦ δίνει τό 
Πνεῦμα Του γιά νά μέ σώσει.

«Νά, ἡ παρθένος θά μείνει 
ἔγκυος» (Ἠσ. 7:14). Τά λόγια εἶναι 
τῆς συναγωγῆς, μά τό ἀπόκτη-
μα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ συναγωγή 
ἔβαψε τό νῆμα· ἡ Ἐκκλησία φό-
ρεσε τή βασιλική στολή. Ἡ Ἰου-
δαία Τόν γέννησε· ἡ οἰκουμένη 
Τόν ὑποδέχτηκε. Ἡ συναγωγή 
Τόν θήλασε καί Τόν ἔθρεψε· ἡ 
Ἐκκλησία Τόν παρέλαβε καί ὠφε-
λήθηκε. Στή συναγωγή βλάστησε 
τό κλῆμα· ἐμεῖς ὅμως ἀπολαμβά-
νουμε τά σταφύλια τῆς ἀλήθειας. 
Ἡ συναγωγή τρύγησε τά σταφύ-
λια· οἱ εἰδωλολάτρες ὅμως πίνουν 
τό μυστικό πιοτό. Ἐκείνη ἔσπειρε 
στήν Ἰουδαία τό σπόρο· οἱ εἰδω-
λολάτρες ὅμως θέρισαν τό στάχυ 
μέ τό δρεπάνι τῆς πίστεως. Αὐτοί 
ἔκοψαν μέ σεβασμό τό ρόδο, καί 
στούς Ἰουδαίους ἔμεινε τό ἀγκάθι 
τῆς ἀπιστίας. Τό πουλάκι πέταξε, 
κι αὐτοί οἱ ἀνόητοι κάθονται καί 
φυλᾶνε ἀκόμα τή φωλιά. Οἱ Ἰου-
δαῖοι πασχίζουν νά ἑρμηνεύσουν 
τό βιβλίο τοῦ γράμματος, καί οἱ 
εἰδωλολάτρες τρυγοῦν τόν καρπό 
τοῦ Πνεύματος.

«Νά, ἡ παρθένος θά μείνει ἔγκυ-
ος». Πές μου, Ἰουδαῖε, πές μου 
λοιπόν, ποιόν γέννησε; Δεῖξε, σέ 
παρακαλῶ, θάρρος, ἔστω καί σάν 
ἐκεῖνο πού ἔδειξες μπροστά στόν 
Ἡρώδη. Ἀλλά δέν ἔχεις θάρρος. 
Καί ξέρω γιατί. Γιατί εἶσαι ἐπί-
βουλος. Στόν Ἡρώδη μίλησες γιά 
νά Τόν ἐξολοθρεύσει· καί σ’ ἐμέ-

να δέν μιλᾶς γιά νά μήν Τόν προ-
σκυνήσω. Ποιόν λοιπόν γέννησε; 
Ποιόν; Τό Δημιουργό της κτίσεως. 
Κι ἂν ἐσύ σωπαίνεις, ἡ φύση τό 
βροντοφωνάζει. Τόν γέννησε λοι-
πόν μέ τόν τρόπο πού ὁ ἴδιος θέ-
λησε νά γεννηθεῖ. Στή φύση δέν 
ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα μίας τέ-
τοιας γεννήσεως. Ἐκεῖνος ὅμως, 
ὡς κύριος τῆς φύσεως, ἐπινόησε 
τρόπο γεννήσεως παράδοξο. Κι 
ἔδειξε ἔτσι ὅτι, καί ἄνθρωπος πού 
ἔγινε, δέν γεννήθηκε σάν ἄνθρω-
πος, μά ὅπως μόνο σέ Θεό ταιριά-
ζει. Ἐκεῖνος πού ἔπλασε τόν Ἀδάμ 
ἀπό παρθένα γῆ, Ἐκεῖνος πού ἀπό 
τόν Ἀδάμ κατόπιν ἔκαμε γυναί-
κα, γεννήθηκε σήμερα ἀπό παρ-
θένα κόρη πού νίκησε τή φύση, 
ξεπερνώντας τό νόμο τοῦ γάμου. 
Ὁ Ἀδάμ τότε, χωρίς νά ἔχει γυ-
ναίκα, γυναίκα ἀπόκτησε. Ἡ Παρ-
θένος τώρα, χωρίς νά ἔχει ἄνδρα, 
ἄνδρα γέννησε.

Καί γιατί ἔγινε αὐτό; Νά γιατί: 
Οἱ γυναῖκες εἶχαν ἕνα παλαιό χρέ-
ος πρός τούς ἄνδρες, ἀφοῦ ἀπό 
τόν Ἀδάμ εἶχε βλαστήσει γυναί-
κα χωρίς τή μεσολάβηση ἄλλης 
γυναίκας. Γιά αὐτό ἡ Παρθένος 
σήμερα, ξεπληρώνοντας στούς 
ἄνδρες τό χρέος τῆς Εὕας, γέννη-
σε χωρίς ἄνδρα, δείχνοντας ἔτσι 
τήν ἰσοτιμία τῆς φύσεως. Σῶος 
ἔμεινε ὁ Ἀδάμ μετά τήν ἀφαίρε-
ση τῆς πλευρᾶς του. Ἀδιάφθορη 
ἔμεινε κι ἡ Παρθένος μετά τή γέν-
νηση τοῦ Βρέφους. Ἀλλά πρόσε-
ξε καί κάτι ἀκόμα: Δέν ἔπλασε ὁ 
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Κύριος κάποιο ἄλλο σῶμα γιά νά 
ἐμφανιστεῖ στή γῆ. Πῆρε τό σῶμα 
τοῦ ἀνθρώπου, γιά νά μή φανεῖ 
ὅτι περιφρονεῖ τήν ὕλη ἀπό τήν 
ὁποία δημιουργήθηκε ὁ Ἀδάμ. 
Ἦρθαν ἔτσι, Θεός καί ἄνθρωπος, 
σέ μυστική ἕνωση. Κι ὁ διάβολος, 
πού εἶχε ὑποδουλώσει τόν ἄνθρω-
πο, τράπηκε σέ φυγή.

Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος, ἀλλά 
γεννιέται ὡς Θεός. Ἂν προερχό-
ταν, ὅπως ἐγώ, ἀπό ἕναν κοι-
νό γάμο, πολλοί θά θεωροῦσαν 
ἀπάτη τή γέννησή Του. Γι’ αὐτό 
γεννιέται ἀπό παρθένα· γι’ αὐτό 
διατηρεῖ τή μήτρα της ἄθικτη· γι’ 
αὐτό διαφυλάσσει τήν παρθενία 
της ἀκέραιη: Γιά νά γίνει ὁ παρά-
ξενος τρόπος τῆς γεννήσεως αἰτία 
ἀκλόνητης πίστεως. Σ’ αὐτόν λοι-
πόν πού θ’ ἀμφισβητήσει τήν 
ἄσπορη γέννηση τοῦ Λόγου τοῦ 
Θεοῦ, θά ἐπικαλεστῶ ὡς μάρτυ-
ρα τήν ἀμόλυντη σφραγίδα τῆς 
παρθενίας.

Πές μου λοιπόν, Ἰουδαῖε, γέν-
νησε ἡ Παρθένος ἢ ὄχι; Κι ἂν μέν 
γέννησε, γιατί δέν ὁμολογεῖς τήν 
ὑπερφυσική γέννηση; Ἂν πάλι 
δέν γέννησε, γιατί ἐξαπάτησες 
τόν Ἡρώδη; Ὅταν ἐκεῖνος ζητοῦσε 
νά μάθει ποῦ θά γεννηθεῖ ὁ Χρι-
στός, ἐσύ δέν εἶπες «στή Βηθλεέμ 
τῆς Ἰουδαίας» (Ματθ. 2:4); Μή-
πως ἐγώ γνώριζα τήν πόλη ἤ τόν 
τόπο; Μήπως ἐγώ γνώριζα τήν 
ἀξία τοῦ Βρέφους πού ἦρθε στόν 
κόσμο; Ὁ Ἠσαΐας καί οἱ προφῆτες 
σας δέν μίλησαν γι’ Αὐτό; Κι 

ἐσεῖς, οἱ ἀγνώμονες ἐχθροί, δέν 
ἐξηγήσατε τήν ἀλήθεια; Ἐσεῖς, οἱ 
γραμματεῖς κι οἱ Φαρισαῖοι, οἱ 
ἀκριβεῖς φύλακες τοῦ νόμου, δέν 
μᾶς διδάξατε γιά τό Χριστό; Ἐσεῖς 
δέν ἑρμηνεύσατε τίς Γραφές; Μή-
πως ἐμεῖς γνωρίζαμε τή γλώσσα 
σας; Καί ὅταν γέννησε ἡ Παρθέ-
νος, ἐσεῖς δέν παρουσιάσατε στόν 
Ἡρώδη τή μαρτυρία τοῦ προφήτη 
Μιχαία, «Ἀλλ’ ἀπό σένα, Βηθλεέμ, 
πόλη τῆς περιοχῆς τοῦ Ἐφραθᾶ, 
ἂν καί εἶσαι μία ἀπό τίς μικρότε-
ρες πόλεις τοῦ Ἰούδα, θά ἀναδει-
χθεῖ ἀρχηγός τοῦ Ἰσραήλ» (Μιχ. 
5:1); Πολύ καλά εἶπε ὁ προφήτης 
«ἀπό σένα». Ἀπό σᾶς προῆλθε καί 
παρουσιάστηκε σ’ ὁλόκληρο τόν 
κόσμο. Παρουσιάστηκε ὡς ἄνθρω-
πος, γιά νά καθοδηγήσει τούς 
ἀνθρώπους. Παρουσιάστηκε ὡς 
Θεός, γιά νά σώσει τήν οἰκουμένη. 

Μά τί ὠφέλιμοι ἐχθροί πού 
εἶστ’ ἐσεῖς! Τί φιλάνθρωποι κατή-
γοροι! Ἐσεῖς κατά λάθος δείξατε 
πώς τό νεογέννητο τῆς Βηθλε-
έμ εἶναι Θεός. Ἐσεῖς Τόν κηρύξα-
τε χωρίς νά τό θέλετε. Ἐσεῖς Τόν 
φανερώσατε, πασχίζοντας νά Τόν 
κρύψετε. Ἐσεῖς Τόν εὐεργετήσατε, 
ἐπιθυμώντας νά Τόν βλάψετε. Τί 
ἀστοιχείωτοι δάσκαλοι εἶστε, ἀλή-
θεια; Ἐσεῖς πεινᾶτε, καί τρέφετε 
ἄλλους. Ἐσεῖς διψᾶτε, καί ποτίζε-
τε ἄλλους. Πάμφτωχοι εἶστε, καί 
πλουτίζετε ἄλλους.

Ἐλᾶτε λοιπόν νά γιορτάσουμε! 
Ἐλᾶτε νά πανηγυρίσουμε! Εἶναι 
παράξενος ὁ τρόπος τῆς γιορτῆς, 
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ὅσο παράξενος εἶναι κι ὁ λόγος 
τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Σή-
μερα λύθηκαν τά μακροχρόνια 
δεσμά. Ὁ διάβολος καταντροπιά-
στηκε. Οἱ δαίμονες δραπέτευσαν. 
Ὁ θάνατος καταργήθηκε. Ὁ παρά-
δεισος ἀνοίχτηκε. Ἡ κατάρα ἐξα-
φανίστηκε. Ἡ ἁμαρτία διώχτηκε. 
Ἡ πλάνη ἀπομακρύνθηκε. Ἡ ἀλή-
θεια ἀποκαλύφθηκε. Τό κήρυγμα 
τῆς εὐσεβείας ξεχύθηκε καί δια-
δόθηκε παντοῦ. Ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν μεταφυτεύθηκε στή γῆ. 
Οἱ ἄγγελοι συνομιλοῦν μέ τούς 
ἀνθρώπους.

Ὅλα ἔγιναν ἕνα. Γιατί; Για-
τί κατέβηκε ὁ Θεός στή γῆ κι ὁ 
ἄνθρωπος ἀνέβηκε στούς οὐρα-
νούς. Κατέβηκε ὁ Θεός στή γῆ 
καί πάλι βρίσκεται στόν οὐρανό. 
Ὁλόκληρος εἶναι στόν οὐρανό κι 
ὁλόκληρος στή γῆ. Ἔγινε ἄνθρω-
πος κι εἶναι Θεός. Εἶναι Θεός καί 
πῆρε σάρκα. Κρατιέται σέ παρθε-
νική ἀγκαλιά καί στά χέρια Του 
κρατάει τήν οἰκουμένη. Τρέχουν 
κοντά Του οἱ μάγοι. Τρέχουμε κι 
ἐμεῖς. Τρέχει καί τ’ ἀστέρι γιά νά 
φανερώσει τόν Κύριο τ’ οὐρανοῦ. 
Μά… κι Ἐκεῖνος τρέχει. Τρέχει 
πρός τήν Αἴγυπτο. Καί φαίνεται 
βέβαια, πώς πηγαίνει ἐκεῖ γιά ν’ 
ἀποφύγει τήν ἐπιβουλή τοῦ Ἡρώ-
δη. Ὅμως τοῦτο γίνεται γιά νά 
ἐκπληρωθοῦν τά προφητικά λό-
για: «Τήν ἡμέρα ἐκείνη ὁ ἰσραηλι-
τικός λαός θά πάρει τρίτος, μετά 
τούς Ἀσσυρίους καί τούς Αἰγυπτί-
ους, τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ πάνω 

στή γῆ» (Ἠσ. 19:24).
Τί λές, Ἰουδαῖε; Ἐσύ ποῦ ἤσουν 

πρῶτος ἔγινες τρίτος; Οἱ Αἰγύπτιοι 
καί οἱ Ἀσσύριοι μπῆκαν μπροστά, 
καί ὁ πρωτότοκος Ἰσραήλ πῆγε 
πίσω; Ναί. Ἔτσι εἶναι. Οἱ Ἀσσύρι-
οι θά γίνουν πρῶτοι, ἐπειδή αὐτοί 
πρῶτοι μέ τούς μάγους τους προ-
σκύνησαν τόν Κύριο. Πίσω τους 
οἱ Αἰγύπτιοι, πού Τόν δέχτηκαν, 
ὅταν κατέφυγε στά μέρη τους γιά 
ν’ ἀποφύγει τήν ἐπιβουλή τοῦ 
Ἡρώδη. Τρίτος καί τελευταῖος ὁ 
Ἰσραηλιτικός λαός, πού γνώρι-
σε τόν Κύριο ἀπό τούς ἀποστό-
λους, μετά τή βάπτισή Του στόν 
Ἰορδάνη.

Τί ἄλλο μένει νά πῶ; Δημιουρ-
γό καί φάτνη βλέπω… Βρέφος 
καί σπάργανα… Λεχώνα παρ-
θένα, περιφρονημένη. Φτώχεια 
πολλή… Ἀνέχεια πολλή… Εἶδες 
ὅμως τί πλοῦτος μέσα στή με-
γάλη φτώχεια; Ὁ Πλούσιος ἔγι-
νε φτωχός γιά χάρη μας. Δέν ἔχει 
οὔτε κρεβάτι οὔτε στρῶμα. Μέσα 
σέ ταπεινό παχνί Τόν ἔχουν ἀπο-
θέσει… Ὢ φτώχεια, πλούτου 
πηγή! Ὢ πλοῦτε ἀμέτρητε, κρυμ-
μένε μές στή φτώχεια! Μέσα στή 
φάτνη κείτεσαι καί τήν οἰκουμέ-
νη σαλεύεις. Μέσα σέ σπάργανα 
τυλίγεσαι καί σπᾶς τά δεσμά τῆς 
ἁμαρτίας. Λέξη ἀκόμα δέν ἄρθρω-
σες καί δίδαξες στούς μάγους τή 
θεογνωσία.

Τί νά πῶ καί τί νά λαλήσω; 
Νά Βρέφος σπαργανωμένο! Νά 
ἡ Μαρία, Μητέρα καί Παρθένος 
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μαζί! Νά ὁ Ἰωσήφ, πατέρας τάχα 
τοῦ Παιδιοῦ! Ἐκείνη ἡ γυναίκα, 
αὐτός ὁ ἄνδρας. Νόμιμες οἱ ὀνο-
μασίες, ἀλλά χωρίς περιεχόμενο. 
Ὁ Ἰωσήφ μνηστεύθηκε μόνο τή 
Μαρία, καί τό Ἅγιο Πνεῦμα τήν 
ἐπισκίασε. Ἔτσι, γεμάτος ἀπορία, 
δέν ἤξερε τί νά ὑποθέσει γιά τό 
Βρέφος: Νά πεῖ πώς ἦταν καρπός 
μοιχείας, δέν τολμοῦσε. Νά προ-
σφέρει λόγο βλάσφημο ἐναντί-
ον τῆς Παρθένου, δέν μποροῦσε. 
Οὔτε πάλι δεχόταν τό Παιδί σάν 
δικό του, γιατί τοῦ ἦταν ἄγνω-
στο τό πῶς καί ἀπό ποιόν γεν-
νήθηκε. Ἀλλά νά, πού, πάνω στή 
σύγχυσή του, παίρνει ἀπάντηση 
ἀπό τόν οὐρανό, μέ τή φωνή τοῦ 
ἀγγέλου: «Ἰωσήφ, μή διστάσεις 
νά πάρεις στό σπίτι σου τή Μα-
ριάμ, γιατί τό παιδί πού περιμένει 
προέρχεται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα» 
(Ματθ. 1:20). Καί φανέρωσε ἔτσι 
σ’ ἐκεῖνον καί σ’ ἐμᾶς ὅτι τό Ἅγιο 

Πνεῦμα ἐπισκίασε τήν Παρθένο.
Γιατί ὅμως ὁ Χριστός θέλησε νά 

γεννηθεῖ ἀπό παρθένα, ἀφήνο-
ντας ἀβλαβῆ τήν παρθενία της; 
Νά γιατί: Κάποτε ὁ διάβολος ἐξα-
πάτησε τήν παρθένα Εὕα. Τώρα ὁ 
ἄγγελος ἔφερε τό λυτρωτικό μή-
νυμα στήν Παρθένο Μαριάμ. Κά-
ποτε ἡ Εὕα ξεστόμισε λόγο, πού 
ἔγινε αἰτία θανάτου. Τώρα ἡ Μα-
ρία γέννησε τό Λόγο, πού ἔγινε 
αἰτία αἰώνιας ζωῆς. Ὁ λόγος τῆς 
Εὕας ἔδειξε τό δέντρο, πού ἔβγαλε 
τόν Ἀδάμ ἀπό τόν παράδεισο. Ὁ 
Λόγος τῆς Μαρίας ἔδειξε τό Σταυ-
ρό, πού ἔβαλε τόν Ἀδάμ πάλι 
στόν παράδεισο.

Σ’ αὐτόν λοιπόν, τό Λόγο τοῦ 
Θεοῦ καί Υἱό τῆς Παρθένου, πού 
ἄνοιξε δρόμο μέσα σέ τόπο ἀδιά-
βατο, ἄς ἀναπέμψουμε δοξολογία 
μαζί μέ τόν Πατέρα καί τό Ἅγιο 
Πνεῦμα στούς αἰῶνες τῶν αἰώ-
νων. Ἀμήν.
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Τά ὀνόματα τῶν ἑορτῶν  
τῶν Χριστουγέννων  
καί τῶν Θεοφανείων

Ἀρχιμ. Νικολάου Χ. Ἰωαννίδη 
(Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων- Θεοφανείων,  

Η΄ Παν. Λειτουργικοῦ Συμποσίου, σ. 146-151)

Ο ἱ ἑορτές τῶν Χριστουγέν-
νων καί τῶν Θεοφανείων 

μᾶς ἔχουν παραδοθεῖ μέ πολ-
λές ὀνομασίες, τίς ὁποῖες συ-
ναντοῦμε κυρίως στά ἔργα τῶν 
Καππαδοκῶν Πατέρων. Οἱ κυρι-
ότερες εἶναι «ἡ γενέθλιος ἡμέρα», 
«τά θεοφάνεια», «τά Ἐπιφάνεια» 
καί «τά Φῶτα» (Tό οὐδέτερο 
πληθυντικοῦ πού παρατηροῦμε, 
χρησιμοποιεῖται γιά τίς ὀνομα-
σίες τῶν ἑορτῶν καί ὅ,τι αὐτές 
περιλαμβάνουν. Εἶναι πολύ χα-
ρακτηριστικά τά ὅσα ἀναφέρει ὁ 
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: Τίς ἐτήσι-
ες ἑορτές τίς ὀνομάζει «τά ἐτή-
σια», τήν ἑορτή τῶν γενεθλίων 
«τά γενέθλια», τήν ἑορτή τοῦ 
γάμου «τά γαμήλια», τήν ὀνο-
μαστική ἑορτή «τά ὀνομαστή-
ρια», τήν ἑορτή τῶν ἐγκαινίων 
κατοικίας «τά κατοικέσια», κάθε 
χαρμόσυνη ἑορτή «τά χαρμόσυ-
να» κ.ο.κ., Γρηγορίου Θεολόγου, 
Λόγος Μ΄εἰς τό ἅγιον Βάπτισμα, 
PG 36, 360Β).

Οἱ ἐκφράσεις γενέθλιος ἡμέρα 

ἤ τά γενέθλια ἀπό τούς ἀρχαί-
ους χρόνους εἶχαν τήν ἔννοια 
ἑνός ἐπετειακοῦ ἑορτασμοῦ κά-
ποιου γεγονότος, ὅπως τῆς γεν-
νήσεως ἑνός προσώπου ἤ τά 
ἐγκαίνια κάποιου ἱεροῦ κτηρίου 
-συνήθως ἱεροῦ ναοῦ-, ἤ γενικά 
κάποια ἐπέτειο πού ἔχει σχέση 
μέ μία ἱερή φανέρωση καί ὡς ἐκ 
τούτου λάμβανε θρησκευτική 
χροιά (Κ. Keyssner, «Natalis 
templi», Real - Encyclop a die, 
ΧΧΧΧΙΙ (1935), 1800-18002. 
Chr. Mohtmann, «Epiphania», 
Nijmegen, Dekker & Van de 
Vegt, 1953, σσ. 647, 663). Ὁ Μέ-
γας Βασίλειος μιλώντας γιά τήν 
ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Χρι-
στοῦ τήν ὀνομάζει «γενέθλιον 
ἡμέραν» (Μ. Βασιλείου, Eἰς τήν 
ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν, PG 
31, 1473Α) καί ὁ Ἀστέριος Ἀμα-
σείας ἀναφερόμενος στήν ἴδια 
ἑορτή λέγει «γενέθλιον ἐορτάζο-
μεν» (Ἀστερίου Ἀμασείας, Λόγος 
κατηγορικός τῆς ἑορτῆς τῶν Κα-
λανδῶν, PG 40, 217C). Ὁ Γρηγό-
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ριος ὁ Θεολόγος, γιά νά δηλώσει 
τήν ἡμέρα τῆς φανερώσεως τοῦ 
Θεοῦ στούς ἀνθρώπους «διά γεν-
νήσεως», χρησιμοποιεῖ τή λέξη 
γενέθλια ὡς ὅρο τεχνικό: «ἡ πα-
νήγυρις εἴτουν Γενέθλια... ἐφά-
νη γάρ Θεός ἀνθρώποις διά 
γεννήσεως» (Γρηγορίου τοῦ Θε-
ολόγου, Ὁμιλία ΛΗ' εἰς τά θε-
οφάνεια, εἴτουν Γενέθλια τοῦ 
Σωτῆρος, PG 36, 312C). Ἐδῶ βλέ-
πουμε ὅτι ὁ Γρηγόριος, χρησιμο-
ποιώντας τή συγκεκριμένη λέξη 
ὡς νεοεισαχθεῖσα ὀνομασία γιά 
τή συγκεκριμένη ἑορτή, αἰσθάνε-
ται τήν ἀνάγκη νά τήν ἐξηγήσει, 
προφανῶς γιά νά μπορέσει νά 
καθιερωθεῖ στό λειτουργικό λεξι-
λόγιο, πρᾶγμα πού ὅπως φαίνε-
ται συνέβη πολύ σύντομα, ἀφοῦ 
ὁ Ἀμφιλόχιος Ἰκονίου χρησιμο-
ποιεῖ τήν ἴδια ὀνομασία χωρίς 
ἰδιαίτερη ἐξήγηση: «Ἡ σήμερον 
τῶν ἁγίων Χριστοῦ τοῦ ἀληθι-
νοῦ θεοῦ ἡμῶν γενεθλίων ἐστίν 
ἑορτή» (Ἀμφιλοχίου Ἰκονίου, 
Λόγος Α' εἰς τά Γενέθλια τοῦ με-
γάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, PG 39, 37ΑΒ. 
πρβλ. J. Mossay, Les fetes σσ. 
23-24).

Ἡ λέξη θεοφάνεια χρησιμο-
ποιεῖτο ἤδη στίς ἑλληνιστικές 
λατρεῖες, ἰδιαίτερα τοῦ Διονύ-
σου καί τοῦ Ἀσκληπιοῦ, μέ τήν 
ἔννοια κάποιας θεϊκῆς φανερώ-
σεως (A. Grabar, Martyrium. 
Recherches sur le culte des 
reliques et l' art chretien 

antique, II vol. Iconographie, 
Paris 1946, σσ. 144-145, 152.). 
Οἱ χριστιανοί τοῦ Δ' αἰῶνα θεω-
ροῦσαν ὡς θεοφάνεια τά εὐαγγε-
λικά γεγονότα, τίς πράξεις τῶν 
μαρτύρων πού συναντοῦμε στά 
μαρτυρολογία καί γενικότερα τή 
φανέρωση τῆς θεότητας στούς 
ἀνθρώπους (Αὐτόθι, I, σ. 28, II, 
σ. 136), ὅπως γιά παράδειγμα 
τή θεία φανέρωση στό Μωυσῆ 
ἐπάνω στό ὄρος Σινά (Γρηγορί-
ου Νύσσης, Λόγος εἰς τήν Γέννη-
σιν τοῦ Χριστοῦ, PG 46, 1136Β), 
ἤ στόν Παῦλο κατά τήν πορεία 
του πρός τή Δαμασκό, ἀλλά πρό 
πάντων τήν Ἐνανθρώπηση τοῦ 
Σωτῆρα Χριστοῦ.

Ἀπό τούς Καππαδόκες Πατέ-
ρες ὁ Μέγας Βασίλειος δίνει μέ 
μεγαλύτερη σαφήνεια τήν ὀνο-
μασία Θεοφάνεια στήν ἑορτή 
τῶν Χριστουγέννων ἐξηγώντας 
ταυτόχρονα καί τή σημασία τοῦ 
περιεχομένου της: « ὄνομα θώ-
μεθα τῇ ἑορτῇ ἡμῶν θεοφάνεια· 
ἐορτάσωμεν τά σωτήρια τοῦ κό-
σμου, τήν γενέθλιον ἡμέραν τῆς 
ἀνθρωπότητος. Σήμερον ἐλύθη 
ἡ καταδίκη τοῦ Ἀδάμ» (Μ. Βα-
σιλείου, Eἰς τήν ἁγίαν τοῦ Χρι-
στοῦ Γέννησιν, PG 31, 1473Α). 
Ἡ φράση ὅμως πού ὁ ἱερός Πα-
τήρ χρησιμοποιεῖ, «τῇ ἑορτῇ 
ἡμών», δέν μᾶς βοηθᾶ νά ἀντι-
ληφθοῦμε ἄν μέ τή λέξη θεοφά-
νεια χαρακτηρίζει τήν πανήγυρη 
τῆς 25ης Δεκεμβρίου ἤ τῆς 6ης 
Ἰανουαρίου.
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Ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἐπί-
σης μέ τήν ἴδια σαφήνεια ἐξηγεῖ 
τό περιεχόμενο τῆς λέξεως θεο-
φάνεια γιά τήν ἑορτή τῶν Χρι-
στουγέννων, πού ἑορταζόταν 
ὅμως στίς 25 Δεκεμβρίου: «Τά 
δέ νῦν θεοφάνεια ἡ πανήγυρις... 
Ἐφάνη γάρ Θεός ἀνθρώποις διά 
γεννήσεως· τό μέν ὤν, καί ἀεί 
ὤν ἐκ τοῦ ἀεί ὄντος, ὑπέρ αἰτί-
αν καί λόγον... τό δέ, δι’ ἡμᾶς 
γενόμενο ὕστερον, ἵν’ ὁ τό εἶναι 
δοῦς , καί τό εὖ εἶναι χαρίση-
ται... Ὄνομα δέ τῷ φανῆναι, θε-
οφάνεια» (Γρηγορίου Θεολόγου, 
Eἰς τά θεοφάνεια, εἴτουν Γενέ-
θλια τοῦ Σωτῆρος, PG 36, 313C). 
Ἀλλά καί ὁ Εὐσέβιος Καισαρείας 
πολύ νωρίτερα μιλώντας γιά τό 
σπήλαιο τῆς Γεννήσεως ἀναφέ-
ρει «τῷ τῆς πρώτης Θεοφανείας 
ἄντρῳ» (Εὐσεβίου Καισαρείας, 
Eἰς Κωνσταντῖνον τόν βασιλέα 
τριακονταετηρικός, θ', PG 20, 
1369C).

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος σέ ἀντί-
θεση πρός τούς Καππαδόκες ἀπο-
φεύγει νά ὀνομάσει τήν ἑορτή 
τῶν Χριστουγέννων θεοφάνεια, 
ἀλλά χαρακτηρίζει θεοφάνεια 
τήν ἑορτή τῆς Βαπτίσεως, τήν 
ὁποία θεωρεῖ ἐξαρτώμενη ἀπό 
τήν ἑορτή τῆς Γεννήσεως: «Ἡ 
κατά σάρκα τοῦ Χριστοῦ γέννη-
σις. Ἀπό γάρ ταύτης τά θεοφά-
νεια καί τό Πάσχα τό ἱερόν καί ἡ 
Ἀνάληψη καί ἡ Πεντηκοστή τήν 
ἀρχήν καί τήν ὑπόθεσιν ἔλαβον. 
Εἰ γάρ μή ἐτέχθη κατά σάρκα ὁ 

Xριστός, οὐκ ἄν ἐβαπτίσθη, ὅπερ 
ἐστί τά θεοφάνεια» (Ἰω. Χρυσο-
στόμου, Εἰς τόν μακάριον Φι-
λογόνιον, PG 48, 752. πρβλ . J. 
Mossay, Les fetes, σσ. 21-23).

Ἡ ὀνομασία τά Ἐπιφάνεια ση-
μαίνει γενικῶς κάποια ἐμφά-
νιση, φανέρωση. Στήν Παλαιά 
Διαθήκη συναντοῦμε τή λέξη 
αὐτή μέ τήν ἔννοια τῆς ἐμφάνι-
σης τοῦ Θεοῦ καί τῆς θαυμαστῆς 
ἐπέμβασής του στόν κόσμο (βλ. 
Β' Μάκ. 2:21, 3:24, 5:4, 12:22, 
14:15-15:27, Γ Μάκ. 2:9, 5:8). 
Στήν Καινή Διαθήκη σημαίνει 
εἴτε τή φανέρωση τοῦ Κυρίου, 
εἴτε τήν παρουσία του (βλ. Ρωμ. 
16:26, Α' Τιμ. 3:16, Β' Τιμ. 
1:10, Β' Θεσ. 2:8 κ.ἀ.). Κατά τόν 
Δ' αἰῶνα ὁ Εὐσέβιος Καισαρεί-
ας λέγοντας «τῆς ἐνσάρκου τοῦ 
Σωτῆρος ἡμῶν ἐπιφανείας» ὑπο-
δηλώνει τήν Ἐνανθρώπηση τοῦ 
Σωτῆρος Χριστοῦ (Εὐσεβίου Και-
σαρείας, Ἐκκλησ. Ἱστορία, PG 
20, 81Α). Οἱ Καππαδόκες χρησι-
μοποιοῦν διαφόρους τύπους τῆς 
λέξεως, εἴτε μέ τή γενική ἔννοια 
εἴτε μέ τή συγκεκριμένη τῶν θεί-
ων ἐμφανίσεων ἤ φανερώσεων. 
Ὁ Γρηγόριος Νύσσης κάνει συ-
χνή χρήση τοῦ ρήματος «ἐπι-
φαίνομαι» μέ τήν ἔννοια τῆς ἐπί 
γῆς θείας ἐπιφανείας (Γρηγορίου 
Νύσσης, Λόγος εἰς τήν Γέννησιν 
τοῦ Χριστοῦ, PG 46, 1132C), ὁ δέ 
Ἀστέριος Ἀμασείας ἀναφέρει ὅτι 
«ὁ Θεός ἐπεφάνη τῷ καρτερῷ...» 
(Ἀστερίου Ἀμασείας, Ἐγκώμιον 
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εἰς τόν ἅγιον πρωτομάρτυρα 
Στέφανον, PG 40, 345C). Ὁ Μέ-
γας Βασίλειος γιά τή Γέννηση 
τοῦ Χριστοῦ λέγει «τῇ ἐπιφανείᾳ 
τοῦ Κυρίου» (Μ. Βασιλείου, Εἰς 
τήν ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν, 
PG 31, 1469C) καί γιά τό Πάσχα 
«τήν μεγάλην ἡμέραν τῆς ἐπι-
φανείας αὐτοῦ (=τοῦ Κυρίου)» 
(Τοῦ ἰδίου, Ὁμιλία ΙΑ' κατά με-
θυόντων, αὐτόθι, 445C). Ὁ Γρη-
γόριος ὁ Θεολόγος γιά τήν ἑορτή 
τῆς Ἐπιφανείας -πρόκειται, ὅπως 
ἐξηγήσαμε παραπάνω, γιά τήν 
ἑορτή τῆς Γεννήσεως- ἀναφέρει 
«ἦν δέ ἡμέρα τῶν Ἐπιφανειῶν» 
(Γρηγορίου Θεολόγου, Eἰς τόν 
μέγαν Βασίλειον ἐπιτάφιος, PG 
36, 561C) καί γιά τήν Πεντη-
κοστή «τοῦ Πνεύματος τιμῆσαι 
τήν ἐπιφάνειαν» (Τοῦ ἰδίου, Λό-
γος Μ' εἰς τό ἅγιον Βάπτισμα, 
PG 36, 392BC).

Ἀπ' ὅσα ἀναφέραμε, δέν φαί-
νεται οἱ Καππαδόκες νά χρησιμο-
ποιοῦν τήν ὀνομασία Ἐπιφάνεια 
γιά μία μόνο συγκεκριμένη ἑορ-
τή, ἀλλά μᾶλλον ὡς ἔνδειξη τῆς 
φανερώσεως καί ἐπιφανείας τοῦ 
Κυρίου, σέ ὅποια ἑορτή καί ἄν 
ἅρμοζε. Ἡ πρώτη μαρτυρία πού 
ἀναφέρει τά Ἐπιφάνεια ὡς ἀπο-
κλειστικά ἑορτή τῆς Βαπτίσεως 
τοῦ Κυρίου εἶναι τοῦ ἱεροῦ Χρυ-
σοστόμου, ὁ ὁποῖος περί τό 386 
ἀναφέρει «οὐχί ἡ ἡμέρα καθ' ἥν 
ἐτέχθη, ἀλλ' ἡ ἡμέρα καθ' ἥν 
ἐβαπτίσθη, ἐπιφάνεια λέγεται. 
Αὐτή γάρ ἔστιν ἡ ἡμέρα καθ' ἥν 

ἐβαπτίσατο, καί τήν τῶν ὑδάτων 
ἠγίασε φύσιν» (Ἰ. Χρυσοστόμου, 
Πρός τούς ἀπολιμπανομένους 
τῶν θείων συνάξεων, καί εἰς τό 
ἅγιον καί σωτήριον βάπτισμα, 
PG 49, 365. πρβλ. J. Mossay, 
Les fetes, σσ. 27-29). Τέλος ἡ 
ὀνομασία τά Φῶτα ἀποδίδει τό 
θέμα τῆς φανερώσεως τῆς δόξης 
τοῦ Θεοῦ «ἐν φωτί» καί εἶναι 
ἄμεσα συνδεδεμένη ἐξ ἀπόψεως 
ἐννοιολογικῆς μέ τά θεοφάνεια 
(Chr. Mohrmann, Epiphania, 
σσ. 649-650), χαρακτηρίζει ὅμως 
παραδοσιακά τήν ἑορτή τῆς Βα-
πτίσεως τοῦ Κυρίου. Ὁ Γρηγόρι-
ος ὁ Θεολόγος ἀναφέρει: «Ἡ ἁγία 
τῶν Φώτων ἡμέρα, εἰς ἥν ἀφίγ-
μεθα, καί ἥν ἐορτάζειν ἠξιώμεθα 
σήμερον... τιμήσωμεν τό Χρι-
στοῦ βάπτισμα σήμερον» (Γρη-
γορίου Θεολόγου, Λόγος Λθ' εἰς 
τά ἅγια Φῶτα, PG 36, 336 A, 
357D) καί θέλει ἀσφαλῶς νά δεί-
ξει ὄχι γενικῶς τήν εἰκόνα τῆς 
Βαπτίσεως, ἀλλά αὐτό πού συμ-
βολίζει τό Βάπτισμα τοῦ Κυρί-
ου. Λέγει χαρακτηριστικά: «Ἡ 
γάρ ἁγία τῶν Φώτων ἡμέρα... 
ἀρχήν μέν τό τοῦ Χριστοῦ βά-
πτισμα λαμβάνει, τοῦ ἀληθινοῦ 
φωτός, τοῦ φωτίζοντος πάντα 
ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κό-
σμον· ἐνεργεῖ δέ τήν ἐμήν κά-
θαρσιν καί βοηθεῖ τῷ φωτί, ὅ 
παρ' αὐτοῦ λαβόντες ἄνωθεν 
ἀπ' ἀρχῆς, ἐκ τῆς ἁμαρτίας ἐζο-
φώσαμέν τε καί συνεχέαμεν» 
(Αὐτόθι, 336Α). Ὁ βαπτισθείς 
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Κύριος δηλαδή, τό ἀληθινό φῶς, 
παρουσιάζεται ὡς λυτρωτής καί 
φωτοδότης τοῦ κόσμου, πού 
μᾶς ἀξιώνει, ὅπως ἀλλοῦ ἀναφέ-
ρει, νά γινόμαστε καί ἐμεῖς φῶτα 
πού θά φωτίζουν τόν κόσμο 
καί τούς συνανθρώπους μας: 
«ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ ζωτική 
τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις δύναμις» 
(Αὐτόθι, 360Α).

Γενικότερα ὁ ἅγιος Γρηγόριος 
μέ ἀφορμή τήν ἡμέρα τῶν Φώ-
των μᾶς δίνει τό θεολογικό συμ-
βολισμό τοῦ φωτός, ἀρχίζοντας 
ἀπό τό «φῶς τό ἀκρότατον καί 
ἀπρόσιτον, καί ἄρρητον», δηλα-
δή τόν Θεό, καί φθάνοντας μέ-
χρι τό «φῶς τοῦ βαπτίσματος» 
(Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος Μ΄ 
εἰς τό ἅγιον Βάπτισμα, PG 36, 
364Β-365Β). Συνεπῶς ἡ ἑορτή 
τῶν Φώτων, ἄν καί σαφῶς συν-
δεδεμένη μέ τό βαπτισματικό χα-
ρακτῆρα τῆς ἡμέρας, δέν ὀφείλει 
τήν ὀνομασία της στό Βάπτισμα, 
ἀλλά στό περιεχόμενό του, πού 
εἶναι ὁ φωτισμός τοῦ ἀνθρώ-
που καί ὁλόκληρης τῆς κτίσε-
ως. Γι’ αὐτό καί οἱ Καππαδόκες 
Πατέρες ἐπιμένουν στό μυστι-
κό συμβολισμό τῆς ἑορτῆς, πού 
ἀσφαλῶς εἶναι οἱ σωτήριες γιά 
τόν ἄνθρωπο θεολογικές ἀλήθει-
ες. Ὁ Γρηγόριος ὁ Νύσσης λέγει 
χαρακτηριστικά: «...ἄγων καί πε-
ριφέρων ὁ χρόνος μνήμην ἁγί-
ων μυστηρίων, καθαιρόντων τόν 
ἄνθρωπον, ἅ καί τήν δυσέκνι-
πτον ἁμαρτίαν ἀπορρύπτει τῆς 

ψυχῆς καί τοῦ σώματος- ἐπα-
νάγει δέ πρός τό ἐξ ἀρχῆς κάλ-
λος, ὅπερ ὁ ἀριστοτέχνης Θεός 
ἐφ' ἡμῖν διεπλάσατο» (Γρηγορί-
ου Νύσσης, Εἰς τήν ἡμέραν τῶν 
Φώτων, PG 46, 577C-580A).

Ὁ συμβολισμός αὐτός γίνε-
ται σαφέστερος ἀπό τόν Ἀστέριο 
Ἀμασείας, ὁ ὁποῖος δηλώνει συγ-
χρόνως καί τό περιεχόμενο τῆς 
ἑορτῆς: «Φῶτα πανήγυριν ἄγο-
μεν, ἐπειδή τῇ τῶν ἁμαρτημά-
των ἀφέσει, οἵον ἐκ σκοτεινοῦ 
τινός δεσμωτηρίου τοῦ προτέ-
ρου βίου, πρός τό φωτεινόν καί 
ἀνεύθυνον ἀναγόμεθα» (Ἀστερί-
ου Ἀμασείας, Λόγος κατηγορικός 
τῆς ἑορτῆς τῶν Καλανδῶν, PG 
40, 217C. πρβλ. J. Mossay, Les 
fetes, σσ. 24-27).

Συμπερασματικῶς ὡς πρός τήν 
ὀνομασία τῶν ἑορτῶν μας, σύμ-
φωνα μέ τίς παραπάνω μαρτυρί-
ες, μποροῦμε νά παρατηρήσουμε 
ὅτι σέ γενικές γραμμές, μετά τό 
διαχωρισμό τῶν δύο ἑορτῶν, τά 
Χριστούγεννα λαμβάνουν τήν 
ὀνομασία τά Γενέθλια ἤ τά θεο-
φάνεια, ἐνῶ ἡ ἑορτή τῆς Βαπτί-
σεως τοῦ Κυρίου λαμβάνει τήν 
ὀνομασία τά Ἐπιφάνεια ἤ τά 
Φῶτα. Οἱ ὀνομασίες αὐτές δια-
τηροῦνται μέχρι σήμερα μέ ἐξαί-
ρεση τά Θεοφάνεια, πού δηλώνει 
συνήθως τήν ἑορτή τῆς Βαπτίσε-
ως, καί τήν προσθήκη τῆς ὀνο-
μασίας Χριστούγεννα γιά τήν 
ἑορτή τῆς Γεννήσεως.
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Ἐ κκλησία καί Ἑλληνισμός 
εἶναι δύο ἔννοιες ποῦ συν-

δέονται ἀρρήκτως μεταξύ τους. 
Ἡ Ἐκκλησία διαδραμάτισε ἀπο-

φασιστικό ρόλο σέ κρίσιμες γιά τό 
περιούσιο Ἔθνος μας στιγμές. Χά-
ρις στήν ἐνεργό συμπαράσταση 
τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἑλληνισμός διε-
σώθη πολλάκις καί ἀπέφυγε τήν 
ἐθνική του ἀλλοτρίωση.

Πράγματι, ἡ συμβολή τῆς 
Ἐκκλησίας στήν ἐπιβίωση τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ καί στήν διατήρηση 
τῆς Ἱστορικῆς του συνέχειας, εἶναι 
μεγίστης καί καθοριστικῆς σημα-
σίας. Μία ἀναδρομή στήν ἔνδοξη 
ὑπερτρισχιλιετή Ἱστορία μας, ἐπι-
βεβαιώνει πλήρως τήν ἀλήθεια 
αὐτή.

Ἡ Ἐκκλησία προμαχεῖ ἀνέκα-
θεν εἵς ὅλους τούς ἐθνικούς μας 
Ἀγῶνας μέ ἑκατόμβες θυμάτων 
κληρικῶν παντός βαθμοῦ.

Εἰδικώτερα, κατά τήν διάρκεια 
τῆς μακραίωνης Τουρκοκρατί-
ας, ἡ Ἐκκλησία ἦταν ἡ μοναδική 
πηγή καί δύναμη γιά τήν διακή-
ρυξη τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς ὀρθο-
δόξου χριστιανικῆς πίστεως καί 
τῆς ἐσωτερικῆς φλόγας γιά ἐθνική 

ἀνεξαρτησία. Γενικῶς, ἡ Ἐκκλη-
σία κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκο-
κρατίας, ὑπῆρξε ἡ μοναδική πηγή 
καί ἀκατάβλητη δύναμη γιά τήν 
διακήρυξη τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς 
ὀρθοδόξου πίστεως καί τοῦ μύχι-
ου πόθου γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ 
ζυγοῦ τῆς σκλαβιᾶς καί τήν ἀνά-
κτηση τῆς Ἐλευθερίας τοῦ δου-
λεύοντος Γένους τῶν Ἑλλήνων.

Ὁ ἐξέχων Γάλλος Βυζαντινο-
λόγος Κάρολος Ντήλ γράφει: «Ἡ 
Ἐκκλησία ὑπῆρξε ἡ μεγάλη προ-
στάτις τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Μαζί μέ 
τήν Ὀρθοδοξίαν διεφύλαξε καί 
τήν Ἑλληνικήν ἐθνότητα καί τήν 
Ἑλληνικήν Παιδείαν ...».

Ἡ Ἐκκλησία κατά τήν Τουρκο-
κρατίαν, ὑπῆρξε «βοηθός καί σκε-
παστής» καί ἐβοήθησε μέ ὅλα τά 
μέσα τούς ραγιᾶδες Ἕλληνες νά 
διαφυλάξουν τήν πίστη τους.

Ἡ πίστη στό Θεό καί ἡ ἀγά-
πη στήν Πατρίδα, διαφυλάχθη-
καν καί μεταφέρ-θηκαν μέσα 
στούς αἰῶνες τῆς σκλαβιας ἀπό 
τήν Ἐκκλησία καί τόν ἱερό κλῆρο. 
Ὑπολογίζονται σέ 10.000 περίπου 
οἱ κληρικοί πού ἐθυσιάσθησαν γιά 
τήν ἐθνική μας ἀνεξαρτησία κατά 

Ἐκκλησία καί Ἑλληνισμός
Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Β. Χιώλου,  

Διδάκτορος Νομικῆς-Δικηγόρου,  
Προέδρου Ἐθνικῆς Ἑνώσεως Βορείων Ἑλλήνων



19

τήν διάρκεια τῆς ἐπί 400 καί πλέ-
ον χρόνια σκλαβιᾶς τοῦ Γένους 
τῶν Ἑλλήνων.

Εἰδικώτερα, ὁ Πατρο-Κοσμᾶς 
ὁ Αἰτωλός, ὁ Εὐγένιος Βούλγα-
ρης, ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄, 
ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, ὁ 
Ἕλους Ἄνθιμος, εἶναι μερικοί μό-
νον ἀπό τάς χιλιάδας πού μέ τό 
ραβδί ἤ μέ τήν πέννα, μέ τήν 
ρομφαία τοῦ λόγου ἤ μέ τό κα-
ριοφίλι ἀνά χεῖρας, περιώδευσαν 
τήν σκλαβωμένην Χώραν μας, 
ἐδίδαξαν, ἔγραψαν καί καθαγία-
σαν μέ τόν θάνατόν τους τό ἐθνι-
κό τους ἔργο.

Γενικῶς δέ ὅλοι οἱ κληρικοί συ-
νέβαλαν μέ κάθε μέσον διά τήν 
διατήρησιν τῶν ἱερῶν καί τών 
ὁσίων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί γιά 
τήν ἀνάκτηση τῆς Ἐλευθερίας 
του, πού, ὡς προελέχθη, ἀποτε-
λοῦσε τόν μύχιο πόθο ὅλων τῶν 
σκλάβων Ἑλλήνων.

Ἡ συμμετοχή τῆς Ἐκκλησίας 
στήν Ἐθνεγερσία τοῦ 1821, εἶναι 
ἀναμφισβήτητη τόσο κατά τήν 
προετοιμασία τοῦ ὅλου ἀπελευ-
θερωτικοῦ Ἀγῶνος, ὅσο καί κατά 
τήν διεξαγωγήν του.

Γενικῶς, ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλη-
σίας στόν ἀπελευθερωτικό Ἀγῶνα 
τοῦ 1821, ὑπῆρξε καθοριστικῆς 
σημασίας γιά τήν νικηφόρο ἔκβα-
σί του. Ἡ χριστιανική πίστη, ἦταν 
αὐτή πού συνέβαλε οὐσιαστικά 
καί λίαν ἀποφασιστικά στό νά 
λάβη ὑπόσταση καί πάλι τό περι-
ούσιο Ἔθνος μας.

Μεγάλη, ὅμως, ὑπῆρξε ἡ συμ-
βολή τῆς Ἐκκλησίας καί στόν Μα-
κεδονικό Ἀγῶνα (1870-1908), τόν 
ὁποῖον καθαγίασε διά τοῦ αἵμα-
τος πολλῶν κληρικῶν, συμβάλλο-
ντας στή διαφύλαξη τῆς πίστεως 
καί τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως.

Οἱ Ἱεράρχες τοῦ ὑποδούλου 
Ἑλληνισμοῦ τῆς Μακεδονίας, 
ἀνέπτυξαν ὑπέροχη ἐθνική δράση 
καί ἀντιμετώπισαν ἐπιτυχῶς τήν 
λαίλαπα τῆς Σλαβικής ἐπιβουλῆς.

Ὅλοι γενικῶς οἱ χρηματίσαντες 
κατά τόν Μακεδονικό Ἀγῶνα 
Μητροπολίτες στήν Μακεδονία, 
ἔλαβαν ἐνεργό μέρος εἰς αὐτόν. 
Ἰδιατέρως, ὅμως, διακρίθηκαν οἱ 
Μητροπολίτες Καστορίας Γερ-
μανός Καραβαγγέλης καί Δρά-
μας (καί ἔπειτα Ἐθνοΐερομάρτυς 
Μητροπολίτης Σμύρνης) Ἅγιος 
Χρυσόστομος.

Πράγματι, ὅπως διδάσκει ἤ 
Ἱστορία, αἰῶνες τώρα, ἡ Ἐκκλησία 
προμαχεῖ εἰς ὅλους τούς Ἀγῶνας 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέ ἑκατόμβες θυ-
μάτων κληρικῶν παντός βαθμοῦ. 
Ὡς ἐκ τούτου, ὀρθῶς θεωρεῖται, 
ὅτι ἡ Ἐκκλησία καί ὁ Ἑλληνισμός 
διάγουν βίον παράλληλον.

Ὡς πρός τήν ἀνάγκην διαφυλά-
ξεως τῆς Ὀρθοδόξου χριστιανικῆς 
μας πίστεως, χαρακτηριστι-
κοί εἶναι οἱ λόγοι ἀπό τήν Πνύ-
κα τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη 
πρός τούς μαθητάς τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Γυμνασίου τῶν Ἀθηνῶν τήν 
7ην Ὀκτωβρίου τοῦ 1838: «Παι-
διά μου! Πρέπει νά φυλάξετε τήν 
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πίστιν σας καί νά τήν στερεώσετε, 
διότι ὅταν ἐπιάσαμε τά ἅρματα, 
εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ Πίστεως καί 
ἔπειτα ὑπέρ Πατρίδος».

Ὡς κατακλεῖδα, θά πρέπει νά 
ἀναφέρουμε, μέ τή δέουσα ἔμφα-
ση, ὅτι αἰῶνες τώρα Ἐκκλησία 
καί Ἑλληνισμός ἀκολουθοῦν κοι-
νή πορεία καί ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία μας προμαχεῖ πάντο-
τε εἰς ὅλους τούς Ἀγῶνας μας μέ 
ἑκατόμβες θυμάτων κληρικῶν.

Ἑπομένως, διά νά συνεχίσου-
με νά ὑπάρχουμε ὡς Ἕλληνες, 
θά πρέπει πρωτίστως νά διαφυ-

λάξουμε ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ 
τήν Ἐκκλησίαν μας, καθ' ὅσον 
ἡ Ὀρθόδοξος χριστιανική μας πί-
στη εἶναι ἡ πλέον πολύτιμη ἐθνι-
κή μας κληρονομιά.

Δέν θά πρέπει δέ νά μᾶς δια-
φύγη, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανι-
κή μας Ἐκκλησία ὑπῆρξε πάντοτε 
-καί βεβαίως εἶναι καί σήμερα- ἡ 
Τροφός καί ἡ φιλόστοργος Μητέ-
ρα τοῦ περιουσίου Ἑλληνικοῦ μας 
Γένους καί ὅτι μόνον σέ Αὐτήν ὁ 
Ἑλληνισμός ζεῖ καί θά ζεῖ αἰωνίως 
καί ποτέ χωρισμένος ἀπό Αὐτήν.
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Ε ἰς τόν ἐνοριακόν Ἱερόν 
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολά-

ου Κάψια Μαντινείας ἐτέλεσε, 
τήν Κυριακή τοῦ Σπορέως, 16η 
Ὀκτωβρίου 2022, τήν Θεία Λει-
τουργία ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας Μαντινείας καί 
Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἀναι-
μάκτου Θυσίας, ὁ Σεβασμιώτα-
τος ἐτέλεσε τήν εἰς Πρεσβύτερον 
Χειροτονία τοῦ Διακόνου Ἰωάν-
νου Παζιούρου.

Κατά τόν χειροτονητήριον λό-
γον του, ὁ νέος Πρεσβύτερος τῆς 
Ἐκκλησίας μας ἐδοξολόγησε τόν 
Θεό, ὁ ὁποῖος τόν ἀξίωσε τῆς με-
γάλης Χάριτος τῆς Ἱερωσύνης, 
εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατον 

Ποιμενάρχη μας διά τίς εὐεργε-
σίες καί τήν ἀγάπη του, τούς 
γεννήτορές του καί τά ἀδέλφια 
του, τήν σύζυγον καί τό παιδί 
τους καί ὅσους τόν ἐστήριξαν 
στήν ἀπόφασίν του νά διακο-
νήσῃ τήν Ἐκκλησία μας. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας, κατά τήν ἀντιφώνησίν 
του, ἐσυμβούλευσε πατρικῶς τόν 
χειροτονούμενον νά εἷναι φιλα-
κόλουθος καί νά καταστῇ ἄξιος 
λειτουργός τῶν Μυστυρίων τῆς 
Ἐκκλησίας, νά ἔχει φόβον Θεοῦ 
καί ἀγάπη πρός τόν Λαόν Του, 
νά προοδεύει πνευματικῶς καί 
νά καταστῇ ὁ ποιμήν ὁ καλός, 
ὁ ὁποῖος θά θυσιάσῃ τόν ἑαυτόν 
του ὑπέρ τοῦ ποιμνίου του.

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ
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Ἡ Ἐκκλησία, ὡς τό μυστη-
ριακό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, 

ἔχει δεδομένη, ἀδιάσπαστη καί 
ἀμετάβλητη τή ζωή της, ἡ ὁποία 
ὡς διαχρονική ἀλήθεια, παραδί-
δεται ἀναλλοίωτα στό πέρασμα 
τοῦ συμβατικοῦ ροώδους χρό-
νου. Ἀρραγές θεμέλιο ἑνότητας 
τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ ἡ πα-
ραδοθεῖσα πίστη, ἡ δογματική 
ἔκφραση τῆς ὁποίας ὁριοθετεῖ 
τή γνησιότητα τοῦ ἁγιοπνευ-
ματικοῦ βιώματος τῆς ἐν με-
τοχῇ γνώσης τοῦ Θεοῦ. Αὐτό 
σημαίνει ὅτι ὁποιαδήποτε δια-
φοροποίηση ἀπό τό ἐνοειδές τῆς 
πίστεως, σηματοδοτεῖ ἕνα δια-
φορετικό βίωμα, τό ὁποῖο δέν 
ἀνήκει στήν Ἐκκλησία ἀλλά 
στόν κόσμο. Σέ αὐτήν ὅμως 
τήν περίπτωση ἡ θεολογία τῆς 
Ἐκκλησίας μετατρέπεται σέ ἕνα 
σύνολο ἀπόψεων περί Θεοῦ, οἱ 
ὁποῖες ὅμως κατ’ οὐσίαν οὐδό-
λως περιγράφουν τόν Θεό, ἀλλά 
μᾶλλον τά διάφορα εἴδωλά Του, 

τά ὁποῖα κατασκεύασε ὁ σκοτι-
σμένος ἄνθρωπος κατ’ εἰκόνα 
καί καθ’ ὁμοίωσίν του σκοτι-
σμοῦ του. Γι΄ αὐτόν ἀκριβῶς τόν 
λόγο καί κάθε αἵρεση ἀποτελεῖ 
ἐν τέλει μία συνεπῆ εἰδωλολα-
τρεία. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού 
αἰτιολογεῖ τόν τρόπο, βάσει τοῦ 
ὁποίου τό σῶμα τῆς Ἐκκλησί-
ας στή διαχρονία του, μέσῳ τῶν 
δογματικῶν του αἰσθητηρίων, 
ἀντιλαμβάνεται καί ἀκολού-
θως ἀντιμετωπίζει κάθε τέτοια 
ἐκτροπή. 

Ἕνα τέτοιο παράδειγμα ἀπο-
τελεῖ ἡ Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος 
(787), ἡ ὁποία κλήθηκε νά ἀντι-
μετωπίσει μέ ἐκκλησιαστικό τρό-
πο τήν αἵρεση τῆς εἰκονομαχίας 
καί τίς ποικίλες συνέπειές της. 
Πρίν ὅμως προβεῖ στή θεολογική 
τεκμηρίωση τοῦ ἐξεικονισμοῦ 
τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ καί 
τῶν ἁγίων Του, προέβη στή δι-
ερεύνηση τοῦ ζητήματος τῆς 
ἀποκατάστασης ἤ μή τῆς ἀρχι-

Ὁ λίβελλος ἀποκήρυξης  
τῆς ἑνωτικῆς συνόδου  

Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439)  
ὡς ἔκφραση τῆς ἐκκλησιολογίας 

τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (787).
Τοῦ Βασιλείου Ἰ. Τουλουμτσῆ, Μ.Δ.Ε Δογματικῆς Θεολογίας
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ερωσύνης τῶν μετανοημένων 
πρώην αἱρετικῶν εἰκονομάχων 
ἐπισκόπων, ζήτημα τό ὁποῖο ἐξε-
τάστηκε στή βάση τῆς συμφωνί-
ας αὐτῶν μέ τήν πίστη καί τήν 
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. 

Μελετώντας κάποιος τά Πρα-
κτικά τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνό-
δου ἀντιλαμβάνεται ἀμέσως τήν 
θεολογική σοβαρότητα, μέ τήν 
ὁποία ἡ Ἐκκλησία ἀντιμετώπι-
σε τήν εἰκονομαχική πρόκληση. 
Δέν ἐπιχείρησε νά συμβιβάσει 
καταστάσεις μέ μεθόδους κοι-
νωνικῆς συμφιλίωσης, ἀλλά 
ἐνήργησε θεραπευτικά ἐπί τῇ 
βάσει συγκεκριμένων ἐκκλησι-
ολογικῶν κριτηρίων. Ὁ ἀμιγῶς 
ἐκκλησιαστικός χαρακτῆρας τῶν 
ἐνεργειῶν τῆς Συνόδου, τήν κα-
τέστησε ἔκτοτε ὡς σημεῖο ἀνα-
φορᾶς στόν τρόπο ἀποδοχῆς 
αἱρετικῶν καί σχισματικῶν 
κληρικῶν. 

Εἶναι σημαντικό νά τονιστεῖ, 
ὅτι ἐξαρχῆς δέν τέθηκε ὡς στό-
χος ἡ ἀπροϋπόθετη -ἀριθμητική 
ἁπλῶς- ἐνσωμάτωση τῶν εἰκο-
νομάχων ἐπισκόπων, ὥστε σέ 
δεύτερο ἐπίπεδο νά ἐπιχειρεῖται 
ἐρασιτεχνικά ἡ εὕρεση βολικῆς 
καί κατά τό δυνατόν πειστικῆς 
ἐπιχειρηματολογίας, ἀλλά ἡ πο-
ρεία ἦταν ἀκριβῶς ἡ ἀντίθετη. 
Ὅσοι ἐπίσκοποι μετανόησαν γιά 
τήν δογματική τους ἐκτροπή, 
ἔχοντας δεδομένη τή χειροτονία 
τους ἐντός τῆς Ἐκκλησίας καί 
ὄχι σέ χαρισματικά ἀνυπόστα-

τες (καταδικασμένες συνοδικά) 
ὁμάδες, ἐξετάστηκαν ὡς πρός 
τό φρόνημα, ἐξακριβώθηκε τό 
εἰλικρινές τῶν προθέσεών τους 
καί ἔπειτα ἀνέγνωσαν λίβελλο 
κατά τῆς αἱρέσεως, ὅπου ἐκτός 
τῶν ἄλλων δεσμεύονταν νά μήν 
ταλαιπωρήσουν ἐκ νέου τήν 
Ἐκκλησία μέ διασπαστικές κινή-
σεις καί αἱρετικές διδασκαλίες.

Ὑπό αὐτές τίς προϋποθέσεις 
ἡ Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος, σύσ-
σωμα καί ὁμόψυχα, ἀποφάνθη-
κε γιά τό θετικό τῆς ἀποδοχῆς 
τῶν μετανοημένων πρώην αἱρε-
τικῶν ἐπισκόπων. Ἐν συνεχείᾳ, 
τό συνοδικό σῶμα ἀποδέχθη-
κε ὑπό ἄλλη διατύπωση πλέ-
ον τούς ἀνωτέρω ἀρχιερεῖς: «Ὁ 
Θεός καλῶς ἤνεγκε τούς ὀρθο-
δόξους», ὥστε ὅλοι ἀπό κοινοῦ, 
νά ἀκροαστοῦν τίς ἐπιστολές πί-
στεως τῶν λοιπῶν πατριαρχικῶν 
θρόνων καί ἐν συνεχείᾳ νά προ-
χωρήσουν στό λοιπό ἔργο τῆς 
Συνόδου, αὐτό τῆς ἀποσαφήνι-
σης τῆς θεολογίας τῆς εἰκόνας 
καί τῆς καταδίκης της εἰκονο-
μαχίας· τῆς ἐπιβεβαίωσης καί 
ἀνάδειξης δηλαδή τῆς ἑνιαίας 
παράδοσης, ἡ ὁποία ἐπιχειρήθη-
κε, ἀπό πλευρᾶς τῶν αἱρετικῶν, 
νά τεθεῖ στό περιθώριο.

Οἱ ἐν λόγῳ ἐπίσκοποι ἔγιναν 
ἐν τέλει δεκτοί δίχως ἀναχει-
ροτονία, βάσει τῆς χειροτονίας 
πού ἔλαβαν στούς κόλπους τῆς 
Καθολικῆς Ἐκκλησίας, συνεπῶς 
τῆς ὑπαρκτῆς, ὑποστατῆς ἀρχι-
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ερωσύνης τους. Ἄν ἡ βασικότα-
τη αὐτή προϋπόθεση θεωρητικά 
ἀπουσίαζε, τότε προφανέστατα 
ἡ Σύνοδος δέν θά εἶχε κανέναν 
λόγο καί καμία ἐκκλησιολογική 
βάση νά προχωρήσει στό ἑπό-
μενο στάδιο, αὐτό τῆς ἐξέτα-
σης τοῦ φρονήματος, ἐφόσον οἱ 
αἰτοῦντες θά βρίσκονταν στίς 
τάξεις τῶν λαϊκῶν.

Τό ἴδιο ἀκριβῶς ἐκκλησιολογι-
κό πλαίσιο καί τήν ἴδια ἀκριβῶς 
ἀντιμετώπιση, ὡς πρός τίς ἀπαι-
τούμενες προϋποθέσεις, συναντᾷ 
κανείς σέ ἕναν λίβελλο τοῦ 1464 
πρός τόν Πατριάρχη Κωνστα-
ντινουπόλεως Σωφρόνιο Α΄. Ὁ 
ἐν λόγῳ λίβελλος ἀφοροῦσε δή-
λωση μετανοίας ἑνωτικῶν κλη-
ρικῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀποδεχθεῖ 
τήν ψευδοσύνοδο Φερράρας-
Φλωρεντίας «καί τό συμπέρα-
σμα ἐκείνης τῆς συνόδου, ἤγουν 
τήν ἕνωσιν μετά λατινικῶν δογ-
μάτων καί τῆς ἐν τῷ συμβόλῳ 
προσθήκης (σημ. προσθήκη τοῦ 
filioque στό σύμβολο Πίστε-
ως Νικαίας-Κωνσταντινουπόλε-
ως) καί τῶν ἄλλων ὧν ὁ ἐκεῖσε 
ὅρος διαλαμβάνει…». Μάλιστα 
δέ, στό κείμενο πού παραδίδει 
τό χειρόγραφο Ξενοφῶντος 70, 
προκύπτει ὅτι ὑπῆρχε καί δια-
μορφωμένο τυπικό ἀποδοχῆς 
γιά τίς συγκεκριμένες περι-
πτώσεις, τό ὁποῖο συνέγραψε ὁ 
Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάρι-
ος, «περί τῶν ἀπό προαιρέσεως 
ἀρνησαμένων καί πάλιν ἐπιστρε-

φόντων». Στό σῶμα τοῦ συγκε-
κριμένου τυπικοῦ εἶναι πυκνές 
καί ἐπαναλαμβανόμενες οἱ ἀνα-
φορές πρός τόν ἀποστατήσαντα 
κληρικό περί ἐπιστροφῆς καί 
διά μετανοίας «ἐπανόδου αὐτοῦ 
ἀπό τῆς φθοροποιοῦ πλάνης» μέ 
τήν ρητή ἐρώτηση: «ἀποβάλλῃ 
τήν πλάνην εἰς ἥν ηὐτομόλη-
σας ἤ ἐβιάσθης;», πού πρόδη-
λα προϋποθέτουν τήν ὕπαρξη 
ὑποστατῆς ἱερωσύνης πρίν τήν 
προσχώρηση αὐτοῦ στήν λατινι-
κή αἱρετική διδασκαλία. 

Ἐπειδή ἀκριβῶς ἡ ἐξέταση τοῦ 
ζητήματος ἀποδοχῆς μετανοημέ-
νου κληρικοῦ προϋποθέτει ἀπα-
ραίτητα ὑποστατή χειροτονία, ὁ 
λίβελλος δέν ἀναφέρεται σέ λα-
τίνους κληρικούς, ἀλλά ἀποκλει-
στικά σέ ὀρθόδοξους κληρικούς 
πού λατίνισαν. Ἐπ’ αὐτοῦ ἀνα-
φέρεται ρητά στόν λίβελλο: «…
τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας τῶν 
Γραικῶν (Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία) 
ἀποκεκομμένος καί ἐκκήρυκτος 
ὀφθείην, ἐν ῇ καί ἐγεννήθην καί 
ἀνετράφην καί ἱερώθην καί ἥν 
ἁγίαν καί ὀρθόδοξον καί φρονῶ 
καί κηρύττω». 

Ἀπολογεῖται ὁ μετανοημένος 
ὅτι «εἰ γάρ ἔδοξα κακεῖνα τά 
λατινικά παραδέξασθαι, ἀλλ' 
ὡς σύμφωνα νομίσας τοῖς πρε-
σβευομένοις παρά τῶν Γραικῶν 
ἐκκλησίας ὀρθοδόξοις δόγμα-
σιν, ὡς οἱ ἐκεῖσε ταῦτα δόξα-
ντες κρίνειν αὐτά ἀπεφήναντο, 
ταῦτα παρεδεξάμην». Ἔπειτα 
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ἀναφέρεται στήν συνειδητοποί-
ηση καί παραδοχή τοῦ σφάλμα-
τος στό ὁποῖο ὑπέπεσε, γεγονός 
πού βιώνει ὡς ἀβάστακτο βάρος: 
«τήν δέ ἀπό τῆς ἁγίας τοῦ Χρι-
στοῦ καθολικῆς καί ὀρθοδόξου 
ἐκκλησίας τῶν Γραικῶν ἐκκο-
πήν οὐ φορητήν ἡγούμενος», 
πού τόν ὁδήγησε στήν διατύπω-
ση τοῦ αἰτήματος πρός τόν Πα-
τριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 
καί τήν περί αὐτόν σύνοδο «ἶνα 
μοι εὐεργετήση συγγνώμην ἐφ' 
οἷς ἐπλανήθην καί ἔστερξα καί 
ἐφρόνησα μέχρις οὗ εἶπον και-
ροῦ καί δωρήσηταί μοι παρα-
δοχήν ἐν τῇ ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ 
ἐκκλησία καί συγχώρησιν τῆς ἱε-
ρωσύνης καί τό ἐνεργεῖν αὐτήν».

Κατόπιν τούτων ἀναφέρε-
ται ὅτι ἡ σύνοδος τῶν πανιε-
ρωτάτων ἀρχιερέων αἰτήθηκε 
τήν κατάθεση ἔγγραφης ὁμολο-
γίας, στήν ὁποία ἀναφέρονται 
τά ἑξῆς δεσμευτικά: «μετά πά-
σης μου γνώμης καί προαιρέ-
σεως ἐπί μάρτυρι τῷ Θεῷ καί 
τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις καί πᾶσι 
τοῖς ἁγίοις, ὁμολογῶ καρδίᾳ καί 
στόματι χωρίς τινός ὑποκρύψε-
ως καί τοῦ ἄλλα μέν φρονεῖν, 
ἄλλα δέ λέγειν, καί φρονῶ κα-
θώς ὁμολογεῖ ἄνωθεν ἡ ἁγία κα-
θολική ἐκκλησία τῶν Γραικῶν, 
ὅτι ὁ Πατήρ ἄναρχος καί ἀναί-
τιος, αἴτιος δέ τοῦ Υἱοῦ καί 
τοῦ Πνεύματος, τοῦ μέν γεν-
νητῶς, τοῦ δέ ἐκπορευτῶς [...] 
τοῦ Υἱοῦ φωνῆς μηδόλως εἰσα-

γούσης τόν Υἱόν αἴτιον εἶναι ἤ 
καθ' ἑαυτόν, ἤ μετά τοῦ Πα-
τρός, ὡς εἶναι τόν Υἱόν καί τόν 
Πατέρα [...] καί ἀλλόκοτον ὑπό-
ληψιν [...] καί μίαν ἀρχήν τοῦ 
Πνεύματος. Τοῦτο γάρ τῆς λα-
τινικῆς ὅν δόξης ἀποβάλλλομαι 
καί ἀθετῶ καί ἀποστρέφομαι, 
τούς δέ τοῦτο φρονοῦντας ἀκοι-
νωνήτους ἔχω καί ἀποβλήτους 
καί πόρρῳ τῆς τῶν χριστιανῶν 
ὀρθοδόξου πίστεως· διά τοῦτο 
καί τήν ἐν τῷ συμβόλῳ προσθή-
κην κακῶς καί ἀθέσμως ὁμο-
λογῶ γεγονέναι καί ἀποκηρύττω 
καί ἄλλον πᾶν ἔθος τῆς τῶν Λα-
τίνων ἐκκλησίας ἀθετῶ καί ἀπο-
στρέφομαι καί πάντα κατά τῆς 
ἡμετέρας ἐκκλησίας παρά τινῶν 
γεγονότα συγγράμματα καί τῆς 
δόξης καί τῶν ἐθῶν αὐτῆς ἀθετῶ 
καί ἀποστρέφομαι· καί ἄλλην 
πᾶσαν καί παντοίαν αἵρεσιν 
ἀποβληθεῖσαν καί ἀναθεματι-
σθεῖσαν παρά τῶν ἁγίων οἰκου-
μενικῶν ἑπτά συνόδων καί τῶν 
τοπικῶν ἀναθεματίζω καί αὐτός 
καί ἀποστρέφομαι, ὥσπερ καί 
τήν κακοδοξίαν Βαρλαάμ τε καί 
Ἀκινδύνου καί τῶν ὁμοφρόνων 
αὐτοῖς· ἐξέχομαι δέ ὁλοσχερῶς 
τῶν εὐαγγελικῶν καί ἀποστο-
λικῶν καί πατρικῶν δογμάτων 
καί διδαγμάτων. Δοξάζων καί 
φρονῶν ὅσα ἡ ἁγία του Χριστοῦ 
τῶν Γραικῶν ἐκκλησία δοξά-
ζει καί φρονεῖ, ταύτην μου τήν 
ὁμολογίαν ὅλῳ νῷ καί ὑπογρά-
φων, παραδίδωμι τῷ παναγιω-
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τάτῳ μου δεσπότῃ καί αὐθέντῃ 
τῷ οἰκουμενικῷ πατριάρχῃ, καί 
δι' αὐτοῦ τῇ ἁγίᾳ καθολικῇ καί 
ἀποστολικῇ ἐκκλησίᾳ, μεθ' ἧς 
καί βιώσαιμι καί ἀποβιώσαιμι 
τῇ τοῦ θεοῦ ἰσχύι ἐνδυναμού-
μενος πρεσβείαις τῆς θεοτόκου. 
Ἀμήν». 

Ἀπό τό περιεχόμενο τοῦ λι-
βέλλου καθίσταται σαφές, ὅτι 
ἡ ἀποδοχή τῆς πίστεως τῆς 
Ἐκκλησίας εἶναι τό μόνο θεμέλιο 
ὁποιασδήποτε ἑνότητας καί τό 
ἀδιαπραγμάτευτο χαρακτηριστι-
κό τοῦ ἀνήκειν στήν Ἐκκλησία. 
Ἡ ὁποιαδήποτε διαφοροποίηση 
ἀπό τήν καθολικότητα τῆς πί-
στεως τοποθετεῖ τόν φορέα της 
ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας, ἀκόμη κι 
ἄν θεσμικά φαίνεται κάτι δια-
φορετικό. Αὐτό ἄλλωστε ὁμολό-
γησε καί ὁ ἐπίσκοπος Ἀγκύρας 
Βασίλειος, καταθέτοντας ἔγγρα-
φη ὁμολογία ἐνώπιον τῆς Ζ΄ 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, αἰτού-
μενος νά γίνει ἐκ νέου δεκτός 
στήν κοινωνία τῆς Καθολικῆς 
Ἐκκλησίας, ἀπό τό φρόνημα τῆς 
ὁποίας σαφῶς εἶχε διαφοροποι-
ηθεῖ: «Ὅθεν καί ἐγώ Βασίλειος 
ἐπίσκοπος πόλεως Ἀγκύρας προ-
αιρούμενος ἐνωθῆναι τῇ καθο-
λικῇ ἐκκλησίᾳ Ἀδριανῷ τέ τῷ 
ἁγιωτάτῳ πάπᾳ τῆς πρεσβυτέρας 
Ρώμης καί Ταρασίῳ τῷ μακαριω-
τάτῳ πατριάρχῃ τοῖς τε ἁγιωτά-
τοις ἀποστολικοῖς θρόνοις, λέγω 
δή Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καί 
τῆς ἁγίας πόλεως, ἀλλά μήν καί 

πᾶσι τοῖς ὀρθοδόξοις ἀρχιερεύσι 
τε καί ἱερεύσι…».

Ἐπιπρόσθετα, ὁ Πατριάρχης 
Γεννάδιος, σέ ἐπιστολή πού ἀπο-
στέλλει πρός τόν σιναΐτη μονα-
χό Ἰωακείμ τόν Φεβρουάριο τοῦ 
1455, παρουσιάζει μέ ἀκρίβεια 
τό ἐμπροϋπόθετο πλαίσιο τῆς 
ἀποδοχῆς καί ἀποκατάστασης, 
βάσει τοῦ ὁποίου ἡ Ἐκκλησία 
πάντοτε θεραπεύει καί εἰρηνεύ-
ει παρόμοιες καταστάσεις, μέ 
ἔμφαση στό φρόνημα τοῦ ἱερέ-
ως: «Ἐάν ἔλθῃ τις ἱερομόναχος, 
ἤ κοσμικός ἱερεύς, ἤ διάκονος 
ἀπό τῆς Κρήτης, ἤ τῆς Πελοπον-
νήσου, ἤ τῶν ἄλλων νήσων τοῦ 
γένους ἡμῶν ἔχετε δέ ἀμφιβολί-
αν τινά ἤ περί τοῦ χειροτονή-
σαντος αὐτόν, μή πότε ἐφρόνει 
τά τῶν Λατίνων, ἤ περί αὐτοῦ 
τοῦ ἱερωμένου, μή πότε συνελει-
τούργησεν ἤ ἐμνημόνευσε τινά 
ἀπ' ἐκείνου τοῦ μέρους, ἤ ἐάν 
τι γινώσκητε καί φανερῶς, ὅμως 
θέλει νά καρτερήσῃ εἰς τό μονα-
στήριον ὁ τοιοῦτος καί ποιήσῃ 
μετάνοιαν καί δώσῃ ὁμολογίαν 
καί ὑπόσχεσιν, καί τότε δέχε-
σθε αὐτόν εἰς ἱερέα καί συλλει-
τουργεῖτε αὐτῷ. Καί τοῦτο οὐ 
λέγομεν μόνον διά τήν χρεί-
αν τοῦ μοναστηρίου, ἀλλά καί 
διά τήν ἀλήθειαν καί τάξιν τῆς 
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ· ὅπερ 
ἐποιήσαμεν καί ἡμεῖς εἰς τό πα-
τριαρχεῖον, ὅτι πάντας τούς 
τοιούτους, ὅσοι ἔδωκαν ὁμολο-
γίαν, ἐδεξάμεθα αὐτῶν τήν με-
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τάνοιαν, καί εἰρηνεύσαμεν τόν 
κόσμον». 

Στίς ἀνωτέρω διαφορετικές 
μέν περιπτώσεις καί καταστά-
σεις, ἐντοπίζεται πανομοιότυ-
πο τό ἐκκλησιολογικό πλαίσιο 
ἀποδοχῆς τῆς μετάνοιας καί 
ἐκκλησιαστικῆς ἀποκατάστασης 
ἱερέων καί ἐπισκόπων πού ἐξέ-
πεσαν τῆς Ἐκκλησίας. Τό ἀνω-
τέρω πλαίσιο, ἐντός τοῦ ὁποίου 
ὑπάρχουν καί λειτουργοῦν κρι-
τήρια καί προϋποθέσεις, ἀποτε-
λεῖ τήν παγιωμένη πρακτική τῆς 
Ἐκκλησίας νά ἐνεργεῖ θεραπευ-
τικά στίς διαβρωμένες καταστά-
σεις, ὄντας ἡ συνεπής ἔκφραση 
τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας. 
Ὁ τρόπος αὐτός, ὁ ὁποῖος δέν 
δύναται νά ἀναγνωρίσει ἔγκυρα 
καί ὑποστατά μυστήρια ἐκτός 
τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας, συ-
νιστᾶ τήν ἐνέργεια τῆς Ἐκκλησί-
ας ἐπί τῇ βάσει τῆς ταυτότητας 
καί τῆς φύσεώς της, «πρᾶγμα τό 
ὁποῖο φανερώνει σέ κάθε περί-

πτωση τό τί εἶναι καί τό τί δέν 
εἶναι Ἐκκλησία. Καί αὐτό, διότι 
τά μυστήρια καί ἡ κοινωνία τῶν 
χαρισμάτων τοῦ ἁγίου Πνεύ-
ματος ἀποτελοῦν ἀποκλειστι-
κό “κτήμα” καί περιεχόμενο τοῦ 
μυστηριακοῦ σώματος τοῦ Χρι-
στοῦ, δεδομένου ὅτι ἡ Ἐκκλησία 
εἶναι πάντοτε περιέχουσα καί 
ποτέ περιεχόμενο». 

Τέλος, πρέπει νά προσεχθεῖ 
ἰδιαίτερα, ὅτι ἡ ἐν γένει συνοδι-
κή πράξη ἀναφέρεται σέ ἀποκα-
τάσταση καί ὄχι σέ ἀναγνώριση 
τῆς ἱερωσύνης, σέ ἀντίθεση μέ 
ὅ,τι ἐντέχνως συνηθίζεται σή-
μερα νά χαρακτηρίζεται ὡς 
ἀπόδοση «ὑποστασης» καί κα-
νονικότητας στήν κατά τά ἄλλα 
ἀνυπόστατη ἱερωσύνη. Εἶναι 
ἄλλο πρᾶγμα τό ἀντικανονικό 
καί ἄλλο τό ἀνυπόστατο, παρά 
τήν συχνά παρατηρούμενη συ-
νειδητή ἤ ἀσυνείδητη ταύτιση 
τῶν δύο ὅρων καί καταστάσεων.
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ΜΝΗΜΗ ΕΘΝΟΪΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης  
τοῦ ἀπό Δράμας

Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Β. Χιώλου,  
Διδάκτορος Νομικῆς - Δικηγόρου,  

Προέδρου Ἐθνικῆς Ἑνώσεως Βορείων Ἑλλήνων

Ὁ Ἐθνοϊερομάρτυς Μητρο-
πολίτης Σμύρνης Ἅγιος 

Χρυσόστομος ἀπό Δράμας, ἐγεν-
νήθη τό ἔτος 1867 στήν Τρίγλεια 
τῆς Βιθυνίας. Ἐσπούδασε στή 
Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης 
καί τό 1897 ἀνέλαβε τό ἀξίω-
μα τοῦ Μεγάλου Πρωτοσυγκέ-
λου τῶν Πατριαρχείων. Ἀπό τῆς 
θέσεώς του αὐτῆς συνετέλεσε 
στή ματαίωση τῶν σχεδίων τοῦ 
ἀρχηγοῦ τῆς Παλαιστινείου Πα-
σλαβιστικῆς Ἑταιρείας Ποποσυ-
στότσεφ, ὁ ὁποῖος ἐπεδίωκε τήν 
ἀλλοίωση τοῦ Ἑλληνικοῦ χα-
ρακτῆρος τοῦ Ἁγίου Ὅρους καί 
τόν ἐκσλαβισμό τῶν Πατριαρχεί-
ων Ἀντιοχείας καί Ἱεροσολύμων.

Ὁ Χρυσόστομος Καλαφάτης 
ἐξελέγη καί χειροτονήθη Μητρο-
πολίτης Δράμας τόν Μάιο τοῦ 
ἔτους 1902 σέ ἡλικία 35 ἐτῶν. Ἡ 
ἄφιξή του καί ἡ ἐνθρόνισή του 
στή Δράμα ἔγινε στίς 22 Ἰουλίου 
1905. Τήν Ἱερά Μητρόπολη Δρά-
μας διεποίμανε μέχρι τό 1910, 
ἀναπτύξας μεγάλη καί πολυ-
σχιδῆ ἐκκλησιαστική καί ἐθνι-

κή δράση. Καθ’ ὅλη τή διάρκεια 
τῆς ἀρχιερατείας του στή Δρά-
μα, ἀπό τήν ὁποία ἐξηναγκά-
σθη νά ἀπέλθη τόν Αὔγουστο 
τοῦ 1907 ὕστερα ἀπό ἔντονα δι-
αβήματα τῆς Τουρκικῆς Κυβερ-
νήσεως πρός τό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο ὅτι ἦταν ὁ ὀργανω-
τής καί ὁ ἐμψυχωτής τῶν Ἑλλή-
νων ἀνταρτῶν στήν περιφέρειά 
του, ἀνέπτυξε μεγάλη ἐθνωφελῆ 
δράση. 

Τό Ἐκκλησιαστικό καί ἐθνι-
κό ἔργο πού ἐπετέλεσε ὁ Ἅγιος 
Χρυσόστομος τόσο στή Δράμα, 
ὅσο καί στή Σμύρνη, εἶναι ση-
μαντικότατο καί πολύπλευρο. 
Καί στίς δύο αὐτές Μητροπόλεις 
πού διεποίμανε, ἵδρυσε πολλά 
εὐαγῆ Ἱδρύματα, ἐνῶ παραλλή-
λως ἀνέπτυξε καί λίαν ἀξιόλο-
γη συγγραφική δραστηριότητα, 
ἀναφερόμενη σέ ἐθνικά καί θε-
ολογικά θέματα.

Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος, περι-
οδεύων μέ μύριους κινδύνους 
στήν Μητροπολιτική του Περι-
φέρεια τῆς Δράμας, συγκρατοῦσε 
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τούς παραπλανηθέντας ἀπό τήν 
βουλγαρική προπαγάνδα, ἐνθου-
σίαζε τούς ὀλιγοψύχους καί κή-
ρυττε ἀπό τοῦ ἄμβωνος τήν 
προβολή ἐνόπλου ἀντιστάσε-
ως κατά τῶν Βουλγάρων κομι-
τατζήδων, τῶν πρακτόρων τους 
καί τῶν ἐξωμοτῶν τῆς περιοχῆς 
Δράμας, μέ τήν ἑξῆς στερεότυπη 
καί λίαν χαρακτηριστική φρά-
ση: «Πωλησάτω τά ἱμάτια αὐτοῦ 
καί τά ὑπάρχοντα αὐτοῦ καί 
ἀγορασάτω μάχαιραν».

Ἐξίσου σπουδαία, ὅμως, 
ὑπῆρξε καί ἡ δράση τοῦ Ἁγί-
ου Χρυσοστόμου, ὡς ἱεράρχου, 
στή θεόσωστη Μητροπολιτι-
κή Περιφέρεια τῆς Δράμας. Ἐπί 
τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἁγίου Χρυσο-
στόμου ἐδόθη ἡ μέγιστη δυνα-
τή ὤθηση στήν καλλιέργεια καί 
ἀνάπτυξη τῶν Ἑλληνικῶν Γραμ-
μάτων στή Δράμα καί τήν περι-
οχή της. Ἐκτός ἀπό τό τεραστίας 

σημασίας ποιμαντικό ἔργο του, 
τό ὁποῖο, παρά τίς ἐπικρατοῦσες 
τότε ἐγγενεῖς δυσχέρειες καί ποι-
κίλες ἀντιξοότητες καί ἀτυχεῖς 
συγκυρίες, ἐπιτελοῦσε λίαν ἐπι-
τυχῶς μέ πίστη καί ἀφοσίωση, 
ἔκτισε περικαλῆ ναό στή Δρᾶμα 
καί Μητροπολιτικό Μέγα-
ρο καί ἀνήγειρε Ἐκπαιδευτήρια 
ἀρρένων καί θηλέων, Νοσοκο-
μεῖο, Γυμναστήριο, Γηροκομεῖο, 
Ὀρφανοτροφεῖο καί πολλά ἄλλα 
εὐαγῆ Ἱδρύματα. Ἐμερίμνησε, 
ἐξάλλου, γιά τήν ἀνέγερση κα-
τοικιῶν γιά τούς καπνεργάτες. 

Ἐπίσης, ἀνέπτυξε μεγάλη δρά-
ση καί κατόρθωσε νά ἀντιμετωπί-
σει μέ ἐπιτυχία τήν προσπάθεια 
τῆς Βουλγαρικῆς Ἑξαρχείας νά 
προσηλυτίσει Ἑλληνορθοδόξους. 
Χάρις στίς δραστηριότητες καί 
πρό παντός τελεσφόρες προ-
σπάθειές του, ματαιώθηκαν τά 
σχέδια τῶν Βουλγάρων κομιτα-
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τζήδων, μέ ἀποτέλεσμα τό μεγα-
λύτερο μέρος τῶν κατοίκων νά 
παραμείνει πιστό στήν Ὀρθοδο-
ξία καί στόν Ἑλληνισμό. 

Ἐκτός ἀπό τήν πόλη τῆς Δρά-
μας, ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος ἔστρε-
ψε ἀμέριστο τό ἐνδιαφέρον του 
καί στήν Τσατάλζα (Χωριστή), 
πού ἦταν τό κέντρο καί ἡ ψυχή 
τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος. Ἐκτός 
ἀπό τόν καλλιμάρμαρο καί πε-
ρικαλῆ Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου μέ τό μοναδικό ξυλό-
γλυπτο τέμπλο καί τίς θαυμάσι-
ες τοιχογραφίες, μέ μέριμνά του 
ἀνηγέρθηκαν ἐπιβλητικά Ἐκπαι-
δευτήρια καί ἱδρύθηκε Μουσικο-
δραματικός Σύλλογος, ὁ ὁποῖος 
διέθετε Ἀναγνωστήριο καί Φι-
λαρμονική, ἡ ὁποία ὑπάρχει 
μέχρι καί σήμερα. Στό Δοξάτο, 
ἐπίσης, ἐμερίμνησε γιά τήν ἀνέ-
γερση Ἐκπαιδευτηρίων καί Γυ-
μναστηρίου, καθώς καί γιά τήν 
ἐπισκευή τοῦ ἐκεῖ Ἱεροῦ Ναοῦ. 
Στή Δράνοβα (Μοναστηράκι), 
στή Βησοτσάνη (Ξηροπόταμο), 
στό Μπουμπλίτσι (Πύργοι), στό 
Ροδολεῖβος, τή Βιτάστα, τήν 
Πρώτη, τήν Πλεύνα (Πετροῦσα) 
καί σέ πολλά ἄλλα χωριά τῆς δι-
καιοδοσίας του, ἀνήγειρε ἐκκλη-
σίες, σχολεῖα καί γυμναστήρια.

Στή γενέτειρά μου Ἀλιστράτη, 
στήν ὁποία τήν 1η Ἰανουαρίου 
1825, ἐπί Μητροπολίτου Νικο-
δήμου, εἶχε μεταφερθεῖ ἡ ἕδρα 
τῆς Μητροπόλεως ἀπό τή Δρά-
μα καί ἡ ὁποία Ἀλιστράτη ἦταν 

τό δεύτερο πνευματικό κέντρο 
τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας 
μετά τίς Σέρρες καί κατά τούς 
χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας εἶχε 
πρωτοστατήσει στήν ὑποστήριξη 
τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων καί 
στήν Ἀνάπτυξη πνευματικῆς κι-
νήσεως σέ ὅλη τήν περιφέρεια 
Δράμας καί Ζιχνῶν, ὁ Ἅγιος Χρυ-
σοστομος τό 1904 ἵδρυσε Οἰκο-
τροφεῖο γιά τά ὀρφανά τέκνα, 
τῶν ὁποίων οἱ γονεῖς στῦλοι τῆς 
Ὀρθοδοξίας, εἶχαν δολοφονη-
θεῖ ἀπό τό ἐπάρατο Βουλγαρικό 
Κομιτάτο. 

Γενικά, ἡ φυσιογνωμία τοῦ 
διακεκριμένου ἐκείνου Ἱεράρ-
χου καί Ἐθνοϊερομάρτυρος, ἐδέ-
σποσε σέ ὅλη τήν περιφέρεια τῆς 
Δράμας. Ἡ παρουσία του ἦταν 
ἐμφανής παντοῦ καί πάντοτε. 
Ὑπό τήν φωτεινή του ἡγεσία, οἱ 
Ἕλληνες τῆς περιοχῆς ἀμύνθη-
καν μέ σθένος κατά τῆς βουλγα-
ρικῆς ἐπιβουλῆς καί διατήρησαν 
ἀμείωτο τό ἐκκλησιαστικό καθε-
στώς τους. 

Ὁ Μητροπολίτης Ἅγιος Χρυ-
σόστομος, στήν ἐθνική του προ-
σπάθεια γιά τή διάσωση τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας 
στή Μακεδονία, εἶχε ἀμέριστη 
βοήθεια, ἐκτός τῶν ἄλλων, καί 
ἀπό τόν ἀρχιδιάκονο τῆς Μη-
τροπόλεως Δράμας Θεμιστοκλῆ 
Χατζησταύρου (Χρυσόστομο). 
Στενά, ἐπίσης συνεργάσθηκαν 
μέ τόν Μητροπολίτη Ἅγιο Χρυ-
σοστομο καί σύμπασα ἡ Δημο-
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γεροντία τῆς Δράμας, ἡ ὁποία 
ἀποτελεῖτο ἀπό τούς Κων-
σταντῖνο Δαβέλλα, Μερκούριο 
Κωνσταντινίδη, Βασίλειο Γρηγο-
ριάδη, Δημήτριο Κωνσταντίνου, 
Ἀθανάσιο Βαγιανᾶ, Δημήτριο 
Ἀνθόπουλο, Βλάχο Ἀναγνω-
στόπουλο, Νικόλαο Χαριτάκη, 
Μιχαήλ Φέσσα καί Ἀθανάσιο 
Παπαλούδη, καθώς, ἐπίσης, καί 
ὁ Ἀρμέν Κούπτσιος (Προκόπιος), 
ὁ ὁποῖος κατήγετο ἀπό τόν Βώ-
λακα καί ἡ οἰκογένειά του ἦταν 
σταθερῶς προσηλωμένη, ψυχῇ 
τε καί σώματι, στήν Ὀρθοδοξία 
καί τόν Ἑλληνισμό, μέ ἐνεργό 
καί λίαν ἀξιόλογη ἐθνική δράση 
κατά τῶν Βουλγάρων.

Ὁ Ἀρμέν Κούπτσιος, ὅταν 
ἦταν 19 ἐτῶν, ἡγήθηκε Ἑλλη-
νικῆς ἀνταρτικῆς ὁμάδος, στήν 
ὁποία ὁ Μητροπολίτης Δράμας 
Ἅγιος Χρυσόστομος, ἀνέθετε τίς 
πλέον ἐμπιστευτικές καί πα-
ράτολμες ἀποστολές κατά τῶν 
Βουλγάρων, τῶν πρακτόρων καί 
συνεργατῶν τους, γενικά δέ τῶν 
ἐξωμοτῶν τῆς περιφερείας.

Τόν Μάρτιο τοῦ 1910, χη-
ρευσάσης τῆς Μητροπόλεως 
Σμύρνης, ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος 
ἐκλέγεται παμψηφεῖ Μητροπο-
λίτης Σμύρνης, ὅπου ἔφθασε 
τόν Μάιο τοῦ ἰδίου ἔτους, συνε-
χίσας το εκκλησιαστικό καί ἐθνι-
κό του ἔργο.

Ἐκ τῶν πρώτων, μεριμνᾶ γιά 
τήν ἀνέγερση Ναῶν καί νέου 
Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου, γιά 

τήν ἀναδιοργάνωση τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ Νοσοκομείου τῆς Σμύρ-
νης, τήν ἀνοικοδόμηση τῆς 
περίφημης Εὐαγγελικῆς Σχολῆς 
καί ἱδρύει διάφορα εὐαγῆ Ἱδρύ-
ματα (Γηροκομεῖο, Ὀρφανοτρο-
φεῖο, Βρεφοκομεῖο κ.ἄ.), ἐνῶ 
λαμβάνει ἰδιαίτερη μέριμνα για 
τήν νεότητα καί τόν ἀθλητισμό. 
Τό Γήπεδο τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλ-
λόγου «Πανιώνιος», εἶναι ἔργο 
του, ὅπως καί τόσα ἄλλα ἔργα. 
Ἐκ παραλλήλου, λαμβάνει ἰδιαί-
τερη μέριμνα γιά τήν ἀναπτέρω-
ση τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος τοῦ 
λαοῦ. 

Ὅταν, τό 1914 ἄρχισε ἡ ἐξο-
ντωτική δράση τῶν Νεοτούρ-
κων κατά τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς 
Μικρᾶς Ἀσίας, ἐμερίμνησε γιά 
τήν περίθαλψη καί ἀνακούφιση 
τῶν διωκομένων καί κατήγγειλε 
διεθνῶς τίς διαπραττόμενες ἀπό 
τούς Τούρκους θηριωδίες.

Λόγῳ τῆς πολυσχιδοῦς δρά-
σεως, τήν ὁποία ἀνέπτυξε στή 
Σμύρνη ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος, 
ὅταν ἐκηρύχθη ὁ Πρῶτος Πα-
γκόσμιος Πόλεμος καί συγκεκρι-
μένως τόν Αὔγουστο τοῦ 1914, 
οἱ Τοῦρκοι γιά τρίτη φορά τόν 
ἀπομάκρυναν ἀπό τόν θρόνο 
του καί τόν ὑποχρέωσαν νά με-
ταβῆ στήν Κωνσταντινούπολη, 
ὅπου συνέγραψε δύο βιβλία στή 
γαλλική γλῶσσα, στά ὁποῖα πε-
ριγράφει τίς τουρκικές ὠμότητες 
εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων.

Μετά τήν συμμαχική νίκη 
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καί τήν ἀνακωχή τοῦ 1918, ὁ 
Ἅγιος Χρυσόστομος ἐπανῆλθε 
ἀπό τήν ἐξορία του στήν Μη-
τροπολιτική του ἕδρα τῆς Σμύρ-
νης, γενόμενος θριαμβευτικῶς 
δεκτός ἀπό τό ποίμνιόν του καί 
τήν 2αν Μαΐου 1919, γονυπε-
τής καί κλαίων ἀπό συγκίνηση, 
εὐλόγησε τίς Ἑλληνικές Σημαῖες 
καί ὑπεδέχθη, ἐπικεφαλῆς τοῦ 
λαοῦ τῆς Σμύρνης, τά ἀποβι-
βασθέντα, στήν ἀπό ἀπομνημο-
νεύτων χρόνων, Ἑλληνικωτάτη 
αὐτή πόλη τῆς Ἰωνίας, Ἑλληνι-
κά Στρατεύματα. 

Μέ κατάλληλες ἐνέργειές του, 
ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος, ἐπέτυ-
χε τήν ἀπομάκρυνση ἀπό τήν 
Σμύρνη τοῦ Διοικητοῦ Νουρε-
ντίν, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ ὑποκινητής 
καί ὀργανωτής τῶν σφαγῶν τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. 
Ὅταν, ὅμως, εἶδε νά κάμπτεται 
ἡ Ἑλληνική παράταξη, προέ-
βη στήν ἵδρυση τῆς Μικρασια-
τικῆς Ἄμυνας, προκειμένου νά 
σώσει μέ αὐτήν τόν Ἑλληνισμό 
πού διέτρεχε θανάσιμο κίνδυνο. 
Ἐκ παραλλήλου ἔλαβε μέτρα πε-
ριθάλψεως τῶν καταφυγόντων 
στή Σμύρνη ἀπό τό ἐσωτερικό 
τῆς χώρας προσφύγων.

Κατά τήν καταστροφή τοῦ 
Αὐγούστου τοῦ 1922, ἀρνήθη-
κε κατηγορηματικά τήν πρό-
ταση τοῦ Γενικοῦ Προξένου 
τῶν ΗΠΑ καί τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που τῶν Καθολικῶν τῆς Σμύρ-
νης νά τοῦ ἐξασφαλίσουν τήν 

ἀσφαλῆ ἀναχώρησή του, ἐγκα-
ταλείποντας τήν θέση του ὡς 
Μητροπολίτου Σμύρνης, ὅταν 
ἄρχισε ἡ ὑποχώρηση τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ Στρατοῦ καί ἡ καταστρο-
φική ἐπίθεση τῶν Τούρκων. Ὁ 
Ἅγιος Χρυσόστομος ἀρνήθηκε 
τοῦτο ἀσυζητητί, δίδοντας τήν 
ἑξῆς Ἑλληνοπρεπῆ καί ὑπερή-
φανη ἀπάντηση: «Ὁ καλός ποι-
μήν ὀφείλει νά παραμείνῃ μέ τό 
ποίμνιόν του». Πράγματι, ὁ δια-
κεκριμένος ἐκεῖνος Ἱεράρχης καί 
ἀκραιφνής Ἕλλην πατριώτης, 
μή θέλοντας νά παραβῇ τόν λό-
γον τοῦ Κυρίου: «Ὁ ποιμήν ὁ 
καλός τήν ψυχήν αὐτοῦ τίθη-
σιν ὑπέρ τῶν προβάτων», παρέ-
μεινε μέχρι τέλους πλησίον τοῦ 
δεινῶς δοκιμαζομένου ποιμνίου 
του, ἀντιμετωπίσας μέ θάρρος 
καί παρησσίαν τίς βιαιοπραγί-
ες καί τίς παντοειδεῖς φρικαλε-
ότητες τῶν Τούρκων εἰς βάρος 
τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ τῆς 
Σμύρνης.

Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος, πού 
ἀκολούθησε τό παράδειγμα τοῦ 
προκατόχου του Μητροπολίτου 
Πολυκάρπου καί προτίμησε ἀντί 
τῆς σωτηρίας του τόν δρόμο τοῦ 
μαρτυρίου καί τόν φρικτό θά-
νατο, δέν ἐτερμάτισε ἁπλῶς 
μία ἀγωνιστική σταδιοδρομία 
κατά τρόπο λαμπρό, ἀλλ’ ἐφά-
νη ἄξιος τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ 
Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων. Τήν 28η 
Αὐγούστου 1922, ἐκυκλοφόρησε 
ἡ πληροφορία ὅτι ὁ Μητροπο-
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λίτης καί οἱ δύο δημογέροντες 
πού τόν συνόδευαν, Τσουρκτσό-
γλου καί Κιλιμάνογλου, ἐξετελέ-
σθησαν τήν προηγουμένην.

Οἱ κατηγορίες, πού ἀποδό-
θηκαν στόν Ἁγιο Χρυσόστομο, 
ἀναφέρονταν στήν πολιτεία του 
κατά τήν διάρκεια τῆς κατοχῆς 
τῆς Σμύρνης ἀπό τούς Ἕλληνας 
καί στήν συμμετοχή του στήν 
Μικρασιατική Ἄμυνα, πράξεις 
πού συνιστοῦσαν προδοσία ἔνα-
ντι τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρα-
τορίας, δεδομένου ὅτι ὁ Ἅγιος 
Χρυσόστομος, εἶχε τήν τουρκική 
ὑπηκοότητα.

Ἄς σημειωθεῖ ὅτι, τόν θάνα-
τόν του ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος 
τόν ἀνέμενε ἤδη στή Δράμα. 
Σέ ἐπιστολή του, πού ἐγράφη 
τό 1906 καί ἀνεφέρετο στή δο-
λοφονία τοῦ Μητροπολίτου 
Κορυτσᾶς Φωτίου, τήν 6ην Ἰου-
λίου 1906, ἀπό Ἀλβανορουμα-
νική συμμορία, παρατηροῦσε, 
μεταξύ ἄλλων, καί τά ἑξῆς: «Τίς 
οἶδε καί ποιούς ἄλλους ἀδελ-
φούς καί ἴσως ἴσως καί τόν γρά-
φοντα, ἀναμένει ἡ αὐτή τύχη!». 

Συνοψίζοντες τά ὅσα ἀνωτέ-
ρω ἀναφέρουμε, ἀγόμεθα στήν 
ἀναμφισβήτητη διαπίστωση, 
ὅτι ἡ προσφορά τοῦ Ἐθνοϊερο-
μάρτυρος Μητροπολίτου Ἁγίου 
Χρυσοστόμου, ὑπῆρξε πολύτιμη 
καί γιά τήν ὀργάνωση καί νικη-
φόρο ἔκβαση τοῦ Μακεδονικοῦ 
Ἀγῶνος. Ὅθεν, τιμή καί ἄγηρος 
δόξα ἀνήκει στόν ἀγωνισθέντα 

ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν ἀοίδι-
μον Μητροπολίτην Δράμας καί 
ἔπειτα Σμύρνης Ἅγιον Χρυσό-
στομον, ὁ ὁποῖος καίτοι ἐγνώρι-
ζε ὅτι τό τίμημα τῆς Ἐλευθερίας 
ἦταν ἀκριβό, ἐν τούτοις δέν 
ἐφείσθη ἀγώνων καί θυσιῶν, 
ἀλλά μέ τούς ἀγῶνες του καί 
τήν ἐθελοθυσίαν του, ἀνάγκασε 
τόν προαιώνιο γείτονα ἐχθρό, νά 
ἐγκαταλείψει τήν μάταια ἐπιδίω-
ξη τῆς ἀναβιώσεως τοῦ θνησιγε-
νοῦς ἐκτρώματος τῆς Συνθήκης 
τοῦ Ἁγίου Στεφάνου τῆς 19ης 
Φεβρουάριου τοῦ 1878. 

Κατακλείω τό παρόν ἄρθρο 
μου γιά τή μεγάλη ἐθνική καί 
ἐκκλησιαστική δράση τοῦ Ἐθνο-
ϊερομάρτυρος Μητροπολίτου 
Σμύρνης τοῦ ἀπό Δράμας Ἁγίου 
Χρυσοστόμου, μέ τίς ἀκόλουθες 
ἀκροτελεύτιες φράσεις, ἐρρανι-
σμένες ἀπό τό ἐξαίρετο βιβλίο 
«Ἱστορία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Δράμας» τοῦ μακαριστοῦ καί 
πολυγραφώτατου Μητροπολί-
του Δράμας Διονυσίου, τό ὁποῖο 
μᾶς εἶχε προσφέρει τιμητικῶς: 
«Στή διάρκεια τῆς θεοφιλοῦς καί 
ἐθνικῶς ὠφελίμου ποιμαντορίας 
του στή Δράμα, ὁ Χρυσόστομος 
στήριξε τά δίκαια τοῦ χριστιανι-
κοῦ Ἑλληνισμοῦ καί μέ τή φλο-
γερή καί ὀγκώδη ἀλληλογραφία 
του, ὄχι μόνον μέ τό Οἰκουμε-
νικό Πατριαρχεῖο, ἀλλά καί μέ 
ἰσχυρά πολιτικά καί ἐκκλησια-
στικά πρόσωπα τῆς ἐποχῆς του 
(Προξένους καί Πρεσβευτάς ξέ-
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νων κρατῶν, τόν Ἀρχιεπίσκο-
πο Κανταβρυγίας στό Λονδίνο 
κ.ἄ.). Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐνη-
μερώνει, μέ τρόπο ἐναργῆ, γιά 
τά συμβαίνοντα στή Δράμα καί 
τή Μακεδονία γενικώτερα, ἰδι-
αίτερα γιά τή βουλγαρική προ-
παγάνδα πού ὀργίαζε, γιά τίς 
σφαγές τῶν ἀμάχων, γιά τόν 
ἐξαναγκασμό πόλεων καί χω-
ριῶν νά προσχωρήσουν στήν 
Ἐξαρχία ἀποσκιρτώντας ἀπό τή 
Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία. 
Ὁ Χρυσόστομος, «οὔτε πτοεῖται 
οὔτε ἀποθαρρύνεται. Μέ τό 
θεῖον πῦρ τοῦ λόγου, κηρύσσει 
τήν συναδέλφωσιν, τήν ἀγάπην 
καί τήν ὁμόνοιαν τοῦ ποιμνί-
ου του καί ἐπαναφέρει εἰς τούς 
κόλπους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας 
τά χωρία ἐκεῖνα πού εἶχον ἀπο-
σκιρτήσει, ἐμπρός εἰς τήν βίαν 
τοῦ βουλγαρικοῦ κομιτάτου. Ἡ 

αὐτοπρόσωπος παρουσία τοῦ 
Χρυσοστόμου ἐμπνέει ἐμπιστο-
σύνη καί χαλυβδώνει τούς χα-
ρακτῆρας ὅλων. Ὁ σπόρος, τόν 
ὁποῖον ἔσπειρεν ἔπεσεν εἰς γῆν 
ἀγαθήν καί ἐβλάστησεν».

Ἄν καί δέν εὐτύχησεν ὁ ἴδι-
ος νά ζήσει, ὡς Μητροπολίτης 
Δράμας, τήν ἀπελευθέρωση τῆς 
Μακεδονίας καί τῆς Μητροπό-
λεώς του, πού πραγματοποιήθη-
κε τρία χρόνια μετά τήν ἐκλογή 
του ὡς Μητροπολίτου Σμύρ-
νης, ἡ προσφορά καί ἡ συμβολή 
του σ’ αὐτήν ὑπῆρξε πολύτι-
μη καί ὁμολογεῖται ἀπό ὅλους, 
ὅσοι ἀσχολήθηκαν μέ τά γεγο-
νότα τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς περι-
όδου. Γι’ αὐτό καί ἡ μνήμη τοῦ 
Χρυσοστόμου εἶναι καί θά πα-
ραμείνει αἰώνια στή Δράμα καί 
τή Μητρόπολή της.
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Ἱερεύς Δημήτριος 
Λυμπερόπουλος

Τήν Παρασκευή 4η Νοεμβρί-
ου 2022, ἐκοιμήθῃ ἐν Κυρίῳ ὁ 
Ἱερεύς Δημήτριος Λυμπερόπου-
λος, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Προφήτου Ἠλιού καί Ἁγίων Νε-
ομαρτύρων Τριπόλεως.

Ὁ Ἱερεύς Δημήτριος Λυμπερό-
πουλος, τοῦ Γεωργίου καί τῆς 
Ἑλένης, ἐγεννήθη εἰς Τρίπο-
λιν Ἀρκαδίας τήν 13ην Μαρτί-
ου 1942. Ἧτο πτυχιοῦχος τῆς 
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ τῆς Βοστώνης.

Τήν 30ην Νοεμβρίου 1967 
ἐνυμφεύθη τήν Εὐσταθία Κλ. 
Καρατζιᾶ μεθ’ ἧς ἀπέκτησαν δύο 
θυγατέρας. Ἐχειροτονήθη ὑπό 
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου 
Μαντινείας καί Κυνουρίας κυ-
ροῦ Θεοκλήτου Β΄ Διάκονος τήν 
28ην Ἰουλίου 1974 εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Τριπό-
λεως καί Πρεσβύτερος τήν 29ην 
Ἰουλίου 1974 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν 
Εὐαγγελιστρίας Τριπόλεως. Ἔλα-
βεν τό ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρε-
σβυτέρου τήν 5ην Ἰουλίου 1982 
ὑπό τοῦ ἰδίου Ἀρχιερέως. 

Διηκόνησε ὡς τακτικός ἐφη-

μέριος τῆς ἐνορίας τοῦ χωρίου 
Θάνα Μαντινείας καί ὡς τακτι-
κός ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγίας Αἰκατερίνης Τριπόλεως. 
Ἀπό 1ης Νοεμβρίου 2003 δια-
κονοῦσε ὡς τακτικός ἐφημέρι-
ος τῆς ἐνορίας τοῦ Προφήτου 
Ἠλιού Τριπόλεως.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ με-
ταστάντος ἐψάλη εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
Θάνα Τριπόλεως τήν Κυριακήν 
6η Νοεμβρίου 2022 περί ὥραν 
11ην πρωϊνήν. 

ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ
ΕΙΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΜΟΝΑΣ
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Π ραγματοποιήθηκε μέ μεγά-
λη ἐπιτυχία, τό Σάββατο 

8η Ὀκτωβρίου 2022, εἰς τό Πα-
ναθηναϊκό Στάδιον, ἡ ἐπετεια-
κή συναυλία γιά τά 100 χρόνια 
ἀπό τήν Μικρασιατική Κατα-
στροφή, μέ τίτλο «ΜΙΚΡΑΣΙΑ: 
Ὅσο σέ θυμᾶμαι, ζεῖς!», ἡ ὁποία 
διοργανώθηκε ὑπό τήν εὐθύνην 
τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χρι-
στιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος 
καί τῆς Συνοδικῆς Ὑποεπιτροπῆς 
Καλλιτεχνικῶν Ἐκδηλώσεων τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Εἰς τήν 
ἐκδήλωσιν συμμετεῖχαν 1.922 
παιδιά καί νέοι, μέλη 55 Χορω-
διῶν καί Παραδοσιακῶν Χορευ-
τικῶν Συγκροτημάτων.

Παρέστησαν ὁ Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πά-

σης Ἑλλάδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικεί-
ας κ. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ, Διευθυντής 
τοῦ Γραφείου τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου εἰς τήν Ἑλλάδα, 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σιδηροκά-
στρου κ. ΜΑΚΑΡΙΟΣ, Πρόεδρος 
τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς 
Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεό-
τητος, ὁ ὁποῖος καί καλωσόρισε 
τόν Μακαριώτατο, οἱ Σεβ. Μη-
τροπολῖτες Σάμου, Ἰκαρίας καί 
Κορσεῶν κ. ΕΥΣΕΒΙΟΣ, Διδυμο-
τείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου 
κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, Δημητριάδος 
καί Ἁλμυροῦ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ, Χαλ-
κίδος κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Κερ-
κύρας, Παξῶν καί Διαποντίων 
Νήσων κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, Βελεστί-
νου κ. ΔΑΜΑΣΛΗΝΟΣ, Κορίν-

«ΜΙΚΡΑΣΙΑ: 
Ὅσο σέ θυμᾶμαι, ζεῖς!»
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θου κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Παροναξίας κ. 
ΚΑΛΛΙΝΙΜΟΣ, Φωκίδος κ. ΘΕΟ-
ΚΤΙΣΤΟΣ, Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελ-
φείας, Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος 
κ. ΓΑΒΡΙΗΛ, Γλυφάδας, Ἑλληνι-
κοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί 
Βάρης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ἐλασσῶνος 
κ. ΧΑΡΙΤΩΝ, Γρεβενῶν κ. ΔΑΒΙΔ, 
Τρίκκης, Γαρδικίου καί Πύλης κ. 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Φιλίππων, Νεα-
πόλεως καί Θάσου κ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 
Φθιώτιδος κ. ΣΥΜΕΩΝ, Πολυανής 
καί Κιλκισίου κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙ-
ΟΣ, Περιστερίου κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, 
Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων κ. 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ, Γόρτυνος καί Με-
γαλοπόλεως κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ὁ 
ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Δρά-
μας κ. ΔΩΡΟΘΕΟΣ, ὁ Ἀρχιγραμ-
ματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Θεοφ. 
Ἐπίσκοπος Ὠρεῶν κ. ΦΙΛΟΘΕΟΣ, 
ὁ Ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς Κυ-
βερνήσεως κ. Ὀδυσσέας–Ἰωάννης 
Ζώρας, Γενικός Γραμματέας Ἀνώ-

τατης Ἐκπαίδευσης τοῦ Ὑπουργεί-
ου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, 
ὁ Περιφερειάρχης Ἀττικῆς κ. Γε-
ώργιος Πατούλης, ὁ Ἀντιπερι-
φερειάρχης Ἀττικῆς κ. Νικόλαος 
Πέπας, ἡ Πρόεδρος τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ κ. 
Ἄντζελα Γκερέκου, ὁ Πρωτοσύ-
γκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Βαρ-
νάβας Θεοχάρης καί Κληρικοί τῶν 
Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, 
ἐνῶ περισσότεροι ἀπό 20.000 θεα-
τές γέμισαν τίς κερκίδες τοῦ Πα-
ναθηναϊκοῦ Σταδίου.

Κατά τήν εἰσαγωγική του ὁμι-
λία, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 
κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ἀνέφερε:

«Ἀγαπητά μου παιδιά, τό μέλ-
λον τοῦ κάθε τόπου συνδέεται 
ἄρρηκτα μέ τήν ἱστορική του 
μνήμη. Κι αὐτήν τήν μνήμη, 
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ἄν θέλουμε νά ἔχουμε μέλλον, 
ὀφείλουμε νά τήν διατηρήσουμε 
ἄσβεστη. Γιά νά μπορέσουμε νά 
δημιουργήσουμε τό παρόν καί νά 
φτάσουμε μέ ἀξιώσεις στήν ἑπόμε-
νη μέρα. Ἔχοντας ὡς ὑλικό μέσα 
μας ἀκόμη κι αὐτά πού μᾶς πλή-
γωσαν. Νά κρατήσουμε ζωντα-
νές αὐτές τίς χαρακιές τῆς ψυχῆς, 
ὅσο κι ἄν μᾶς πονοῦν. Γιατί διδά-
σκουν καί καθοδηγοῦν.

Ἡ ἱστορική μνήμη εἶναι τό «ὑλι-
κό ψυχής» πού συνδέει καί κρατᾶ 
ἄσβεστη τήν ἑλληνική ταυτότητα. 
Ἡ Μικρασιατική Καταστροφή δέν 
εἶναι μία ἐπετειακή εὐκαιρία γιά 
νά σκαλίσουμε τόν πόνο. Εἶναι 
ἡ ἀφορμή γιά νά ἀναλογιστοῦμε 
τό πῶς θά πορευτοῦμε στό μέλ-
λον καί πῶς θά διατηρήσουμε τήν 
εἰρήνη. 

Ἡ ἀπώλεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ 
στήν γῆ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας -ἐκεῖ 
πού οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 

ἐναρμόνισαν τήν κλασική Ἑλλά-
δα μέ τόν χριστιανικό λόγο- ἔγινε 
ὁριστική τό 1922.

Χρειάστηκε πολύς πόνος καί 
αἷμα γιά νά ξεριζωθοῦν ἀπό τά 
χώματα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας οἱ 
ἑλληνικές ρίζες πού ποτίζονταν 
ἀπό αἰῶνες. Ἀπό αὐτό τό χῶμα 
πού Ἕλληνες μούσκεψαν μέ τό 
αἷμα καί τόν ἱδρῶτα τους.

Χιλιάδες ὑπῆρξαν τά θύματα 
τῆς νεοτουρκικῆς θηριωδίας προ-
ερχόμενα ἀπό ὅλες τίς τάξεις τοῦ 
λαοῦ. Ὅλοι αὐτοί οἱ ἀνώνυμοι 
ἐθνομάρτυρες ἔχουν καταξιωθεῖ 
πλέον στήν συνείδηση τοῦ λαοῦ 
μας καί ὡς μάρτυρες τῆς Ὀρθο-
δόξου πίστεως, γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλη-
σία ἐπίσημα πλέον τούς θεωρεῖ ὡς 
Νεομάρτυρες. Ξεχωριστή θέση κα-
τέχουν οἱ Ἐπίσκοποι καί οἱ Κλη-
ρικοί τῶν περιοχῶν τῆς Μικρᾶς 
Ἀσίας πού σταθεροί καί ἀκλόνη-
τοι ἔμειναν στήν θέση τους, συ-
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μπάσχοντες μέ τό ποίμνιό τους 
τίς δύσκολες ἐκεῖνες ὧρες καί ὡς 
καλοί ποιμένες ἔθεσαν τήν ψυχή 
τούς ὑπέρ τῶν προβάτων αὐτῶν.

Χρυσοστόμου Σμύρνης, Ἀμβρο-
σίου Μοσχονησίων, Γρηγορίου 
Κυδωνιῶν, Προκοπίου Ἰκονίου, 
Εὐθυμίου Ζήλων καί τῶν σύν 
αὐτοῖς ἀναιρεθέντων κατά τήν 
Μικρασιατική Καταστροφή μαρ-
τύρων ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ.

Οἱ πρόσφυγες τῆς Μικρᾶς Ἀσί-
ας καί τοῦ Πόντου ἦταν, κατά 
κοινή ὁμολογία, ἡ κινητήριος δύ-
ναμη γιά νά «ἀνθίσει» ἡ μητρο-
πολιτική Ἑλλάδα. Κουβαλοῦσαν 
στό μικρό τους δισάκι τήν μονα-
δική περιουσία πού τούς εἶχε ἀπο-
μείνει: τήν ἑλληνική ψυχή καί τίς 
παραδόσεις.

Παρά τίς δυσκολίες πού ἀντι-
μετώπισαν -πού θά πρέπει νά μᾶς 
προβληματίσουν καί νά μᾶς διδά-
ξουν καί σήμερα- κατάφεραν νά 
γίνουν ὁ καταλύτης πού ἀπογεί-
ωσε τήν Ἑλλάδα. χάρη στήν εὐρη-
ματικότητα, τήν ἐργατικότητα 
καί τίς ἱκανότητές τους. Οἱ Μι-
κρασιάτες ἀδελφοί μας συνέβα-
λαν σημαντικά στή διαμόρφωση 
τῆς σημερινῆς Ἑλλάδας καί τῆς 
ταυτότητάς της. Ἀνέδειξαν νέ-
ους Ἁγίους, κράτησαν ζωντανή 
τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί τίς πα-
ραδόσεις. Γιατί κουβαλοῦσαν τήν 
Ἑλλάδα μέσα στήν ψυχή τους.

Τά 100 χρόνια πού πέρασαν μᾶς 
πλήγωσαν πολύ. Μᾶς πρόσφεραν 
ὅμως γνώση καί ἐμπειρία. Ὁ Ἕλλη-
νας πού κράτησε ἀναλλοίωτη τήν 

ταυτότητά του, ζωντανές τίς πα-
ραδόσεις καί ἀκμαία τήν πολιτι-
στική του ἀφετηρία, καί, ἐν τέλει, 
δέν βγῆκε ποτέ χαμένος. Αὐτό 
μᾶς διδάσκει ἡ ἱστορία, κι αὐτό θά 
πρέπει νά κρατήσουμε ὡς πυξίδα 
γιά τήν πορεία μας στό μέλλον.

Ἡ ἐκδήλωση αὐτή ἀποτελεῖ κο-
ρωνίδα καί ἐπιστέγασμα μίας 
μεγάλης σειρᾶς ἐπετειακῶν ἐκδη-
λώσεων σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, πού 
εἶχαν σκοπό νά τιμήσουν τήν 
ἐπέτειο τῆς Μικρασιατικῆς Κατα-
στροφῆς τοῦ 1922.

Ἰδιαιτέρως ὅμως, ἡ ἀποψινή 
ἐκδήλωση ἔχει ὡς πρωταγωνιστές 
τούς νέους, τά παιδιά μας, πού θά 
παραλάβουν τή σκυτάλη τοῦ με-
γαλείου τῆς πατρίδας μας καί θά 
τό μεταφέρουν στίς ἑπόμενες γε-
νιές. Τούς εὐχαριστοῦμε ἰδιαίτερα 
καί εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θά εἶναι 
ἄξιοι συνεχιστές τῶν προγόνων 
τους.

Τήν εὐθύνη τῆς σημερινῆς συ-
ναυλίας ἀνέλαβαν δύο συνοδικές 
ἐπιτροπές, ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή 
ἐπί τῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς 
Νεότητος ὑπό τήν προεδρία τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σι-
δηροκάστρου κ. Μακαρίου καί 
ἡ Ὑποεπιτροπή Καλλιτεχνικῶν 
Ἐκδηλώσεων, ὑπό τήν προεδρία 
τοῦ κ. Ἠλία Λιαμῆ, ἡ καλλιτε-
χνική διευθύντρια κ. Χρυσούλα 
Τσιμούρη καί ὁ ὑπεύθυνος πα-
ραγωγῆς κ. Βασίλης Κατσουρός, 
οἱ ὁποῖοι ἀνέλαβαν τήν ὑλοποίη-
ση αὐτῆς τῆς ἀπαιτητικῆς ἐκδη-
λώσεως καί ἀφιέρωσαν ἐπί πέντε 
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μῆνες τό σύνολο σχεδόν τοῦ χρό-
νου καί τῶν δυνάμεών τους. Τούς 
εὐχαριστῶ θερμά, ὅπως καί τόν 
Γραμματέα τῶν ἐπιτροπῶν αὐτῶν 
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Πολύκαρπο 
Μπόγρη.

Εὐχαριστῶ τόν Ἀρχιγραμματέα 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Θεοφιλέστα-
το Ἐπίσκοπο Ὠρεῶν κ. Φιλόθεο, 
ὁ ὁποῖος συνέβαλε στήν ἐπίλυση 
κάθε εἴδους προβλημάτων πού 
πάντα προκύπτουν σέ τόσο με-
γάλες καλλιτεχνικές παραγωγές. 
Ὑπῆρξε ὁ συνδετικός κρίκος μετα-
ξύ τῶν ὀργανωτῶν καί τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου, ἀλλά καί ὁ ἐπίσημος 
ἐκπρόσωπός της στίς ἐπαφές μέ 
χορηγούς καί φορεῖς. 

Μεγάλη ἦταν καί ἡ συμβολή 
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμαν-
δρίτου π. Ἀπόστολου Καβαλιώτη, 
ὡς πρός τήν ἐξεύρεση πόρων, προ-
κειμένου νά φτάσουμε στό σημε-
ρινό ἀποτέλεσμα. 

Εὐχαριστῶ ἐπίσης τούς Σεβα-
σμιωτάτους Μητροπολῖτες τῶν 
τοπικῶν Ἐκκλησιῶν πού ἀπέστει-
λαν χορωδιακά σύνολα καί πα-
ραδοσιακά χορευτικά τμήματα, 
καθώς καί τούς ὑπεύθυνους τῶν 
χορωδιῶν καί τῶν παραδοσιακῶν 

χορευτικῶν τμημάτων.
Εὐχαριστῶ τήν ΕΚΥΟ καί τόν 

Γενικό της Διευθυντή Πανοσιολ. 
Ἀρχιμανδρίτη π. Νικόδημο Φαρ-
μάκη. Ἰδιαιτέρως εὐχαριστῶ ὅμως 
τά μέλη τῆς Ὑποεπιτροπῆς Καλλι-
τεχνικῶν Ἐκδηλώσεων. 

Δέν εἶναι δυνατόν νά μήν ἀπευ-
θύνω εὐχαριστίες πρός τά πρό-
σωπα καί τούς ὀργανισμούς πού 
συνέβαλαν στό ἀπόψινο λαμπρό 
γεγονός:

Τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, τό 
ὁποῖο ὑποστήριξε τήν ἐκδήλω-
σή μας αὐτή καί προσωπικά τήν 
Ὑπουργό κ. Λίνα Μενδώνη, τήν 
Περιφέρεια Ἀττικῆς, ἡ ὁποία 
προσῆλθε ὡς συνδιοργανωτής, τόν 
Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο Πατού-
λη καί τόν Ἀντιπεριφρειάρχη κ. 
Νικόλαο Πέπα, τόν κ. Ἀθανάσιο 
Μαρτῖνο, πρόθυμο συνεργό πά-
ντοτε τῆς Ἐκκλησίας, τήν Ἑλλη-
νική Ὀλυμπιακή Ἐπιτροπή καθώς 
καί τήν διοίκηση τοῦ Καλλιμάρ-
μαρου Παναθηναϊκοῦ Σταδίου, 
τόν Ἑλληνικό Ἐρυθρό Σταυρό, τόν 
Δῆμο Ἀθηναίων, τήν ΕΡΤ, τούς 
Ραδιοφωνικούς Ἐκκλησιαστικούς 
Σταθμούς, ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛ-
ΛΑΔΟΣ καί ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑ, τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία 
ὅπως καί τήν Τράπεζα Τροφίμων. 
Εἶμαι βέβαιος πώς ἀπόψε θά δια-
πιστώσουν πώς συνέβαλαν σέ ἕνα 
μεγαλειῶδες ἐγχείρημα, πού θά γε-
μίσει τίς καρδιές ὅλων μας μέ Χρι-
στό καί Πατρίδα».

Χαιρετισμό ἀπηύθυναν ὁ Σέβ. 
Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ. 
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ΜΑΚΑΡΙΟΣ, Πρόεδρος τῆς Συ-
νοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Χρι-
στιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος 
καί ὁ Περιφερειάρχης Ἀττικῆς κ. 
Γιῶργος Πατούλης.

Ἡ ἀπήχησις τῆς ἐκδηλώσεως εἰς 
τό κοινό ἦταν πρωτοφανής, κα-
θώς ὅλοι ἔμειναν ἐνθουσιασμένοι 
ἀπό τήν ἀπόδοσιν τῶν παιδιῶν τά 
ὁποῖα συμμετεῖχαν εἰς τίς χορω-
δίες τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Οἱ νέοι καί οἱ νέες τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος ἀπέσπασαν 
ἐξαιρετικά σχόλια, τόσο γιά τήν 
ὑποδειγματική τους συνεργα-
σία μέ τά μουσικά σύνολα, ὅσο 
καί γιά τήν ἄριστη προεργασία ἡ 
ὁποία ἔγινε εἰς τίς κατά τόπους Ἱε-
ρές Μητροπόλεις καθ’ ὅλο τό προ-
ηγούμενο διάστημα καί παρά τίς 
ὅποιες δυσκολίες.

Παραλλήλως, τά κείμενα πού 
ἐκφωνήθηκαν ἀπό ἠθοποιούς 
καί συνέδεαν τά μουσικά κομμά-
τια μεταξύ τους, ἦταν μία ἀπρό-
σμενη διά τό κοινό καλλιτεχνική 
παρέμβασις. 

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν συμμετεῖχαν 
55 χορωδίες καί παραδοσιακά 
χορευτικά τμήματα, ἐνῷ συνέ-

πραξαν ἡ Ὀρχήστρα Σύγχρονης 
Μουσικῆς τῆς ΕΡΤ μέ Καλλιτεχνι-
κό Διευθυντή τόν κ. Γεώργιο Ἀρα-
βίδη καί ἡ Ὀρχήστρα Ἑλληνικῆς 
Μουσικῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος μέ Καλλιτεχνικό Διευθυ-
ντή τόν κ. Γεώργιο Δεμελή.

Ἐπίσης, τραγούδησαν οἱ: ΔΗ-
ΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΗΣ, ΑΡΕΤΗ 
ΚΕΤΙΜΕ, ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΟΥ καί 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ, ἐνῶ 
ἀφηγητής τῆς ἐκδηλώσεως ἦταν ὁ 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ.

Τό σενάριο καί τούς θεατρι-
κούς διαλόγους ἐπιμελήθηκε ὁ 
κ. Ἠλίας Λιαμῆς, Πρόεδρος τῆς 
Συνοδικῆς Ὑποεπιτροπῆς Καλ-
λιτεχνικῶν Ἐκδηλώσεων καί Μου-
σικῶν Συνόλων τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, τήν σκηνοθεσία τῶν 
θεατρικῶν διαλόγων ἡ κ. Ἄννα 
Λιαμῆ, τήν ροή παραστάσεως ὁ 
κ. Γιάννης Χατζηγιάννης καί ἡ 
κ. Ἄννα Λιαμῆ, τήν τεχνική ἐπι-
μέλεια ὁ κ. Γιάννης Παπουτσά-
κης. Ὑπεύθυνος ἠχοληψίας ἦταν 
ὁ κ. Λάμπρος Λαμπρόπουλος, ἐνῶ 
τόν γενικό Συντονισμό ἀνέλαβε ὁ 
κ. Βασίλειος Κατσουρός καί ἡ κ. 
Χρυσούλα Τσιμούρη (Μέλη τῆς 
Συνοδικῆς Ὑποεπιτροπῆς Καλλι-
τεχνικῶν Ἐκδηλώσεων). Στήν ἐν 
λόγω ἐκδήλωσι συμμετεῖχαν Χο-
ρωδίες πολλών Μητροπόλεων. 
Κατά τό πέρας τῆς ἐκδηλώσεως, 
σύσσωμο τό κοινό ἔψαλε τή φήμη 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 
κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ.
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Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης
Ἐπιμέλεια Π. Θανοῦκος

Ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπα-
γίτης ἦταν κορυφαῖος δι-

καστής καί πρόεδρος τοῦ Ἀρείου 
Πάγου. Οἱ γονεῖς του, ὅπως καί ὁ 
ἴδιος ἄλλωστε, ἦταν εἰδωλολάτρες 
μέ ἀρχοντική καταγωγή καί με-
γάλη περιουσία. Ἔτσι ἐφρόντισαν 
ὥστε ὁ Διονύσιος νά λάβει σημα-
ντική καί πλούσια μόρφωση καί 
νά ἀναδειχθεῖ ἕνας ἀπό τούς 9 σο-
φούς καί ἀδέκαστους ἀρεοπαγῖτες 
μέ μεγάλη φήμη καί μέ ἐξέχουσα 
θέση στήν ἀθηναϊκή κοινωνία. 

Ὁ Διονύσιος ἦταν ἕνας ἐκ τῶν 
ἀκροατῶν τοῦ κηρύγματος τοῦ 
Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου 
τό 51μ.Χ. στόν Ἄρειο Πάγο τῆς 
Ἀθήνας. Ἀπό τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὁ 
Διονύσιος ἀσπάσθηκε τόν Χριστια-
νισμό καί, ὅπως λέγει ὁ ὑμνωδός, 
κατέστη «εὐάρμοστον δοχεῖον τοῦ 
Παναγίου Πνεύματος». Ἐνῶ ἀρκε-
τοί Ἀθηναῖοι ἐχλεύασαν τά περί 
τοῦ σταυρικοῦ θανάτου καί κυρί-
ως τῆς ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος 
Χριστοῦ, ὁ Διονύσιος ἔννοιωσε τό 
κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου νά μιλᾶ στήν καρδιά του. 
Μάλιστα ἔλαβε μέσα ἀπό τά λό-
για τοῦ Παύλου τήν ἀπάντηση σέ 
ἕνα θαυμαστό γεγονός πού εἶχε 
ζήσει μερικά χρόνια πρίν, ὅταν 
ἐπισκέφθηκε μέ ἄλλους συμπα-
τριῶτες του τήν Ἡλιούπολη τῆς 

Αἰγύπτου. Τήν ἐποχή ἐκείνη ἔλα-
βε χώρα ἡ σταύρωση τοῦ Χριστοῦ 
καί τό σκοτάδι ἀπλώθηκε σέ ὅλη 
τήν γῆ. Ὅταν ὁ Διονύσιος, ἐκεῖ 
στήν Αἴγυπτο, ἔζησε αὐτό τό σκό-
τος, ἀνεφώνησε «ἤ Θεός πάσχει ἤ 
τό πᾶν ἀπόλλυται», δηλαδή ἤ ὁ 
Θεός ὑποφέρει ἤ τό σύμπαν χάνε-
ται. Μάλιστα σημείωσε τήν ἡμέρα 
καί τήν ὥρα πού συνέβη τό ὑπερ-
φυσικό φαινόμενο τῆς συσκότι-



43

σης τοῦ ἡλίου. Ἔτσι ἐπίστευσε στό 
κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου 
καί στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων 
μνημονεύεται ὡς ἕνας ἀπό τούς 
πρώτους Ἀθηναίους πού ἀκολού-
θησαν τήν πίστη στόν Χριστό καί 
βαπτίσθηκε ἀπό τόν Παῦλο. 

Στά τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ὁ 
Διονύσιος κατηχήθηκε ἀπό τόν 
Ἅγιο Ἱερόθεο, ὁ ὁποῖος εἶχε χειρο-
τονηθεῖ ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο 
ὡς ὁ πρῶτος Ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν. 
Μετά τήν κοίμηση τοῦ Ἁγί-
ου Ἱεροθέου, Ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν 
ἐξελέγη ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρε-
οπαγίτης, ὁ ὁποῖος χειροτονήθηκε 
ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο. 

Κατά τήν διάρκεια τῆς ἀρχιε-
ρατείας του στήν Ἀθήνα, ὁ Ἅγιος 
Διονύσιος μετέβη στά Ἱεροσόλυμα 
γιά νά γνωρίσει ἀπό κοντά τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἡ ὁποία ἦταν 
ἀκόμη ἐν ζωῇ. Ἔτσι εἶχε τήν ξεχω-

ριστή εὐλογία νά βιώσει ἀπό κο-
ντά τήν ἁγιότητα τῆς Θεοτόκου. 
Ὅμως καί κατά τήν Κοίμηση τῆς 
Παναγίας μας, ὁ Διονύσιος ἐν νε-
φέλῃ μετέβη στή Γεσθημανή γιά 
νά κηδέψει μαζί μέ τούς Ἁγίους 
Ἀποστόλους. 

Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ἐποίμανε τόν 
λαό τῶν Ἀθηνῶν μέ πολλή ἀφο-
σίωση καί ἀγάπη καί πολλούς 
ὁδήγησε στήν πίστη τοῦ ἀληθινοῦ 
Θεοῦ. Τό πλούσιο ἱεραποστολι-
κό του ἔργο φούντωσε τόν φθό-
νο τῶν εἰδωλολατρῶν ἐναντίον 
του. Ἡ εὐκαιρία νά πραγματοποι-
ήσουν τά σχέδια ἐξόντωσής του 
ἦρθε ὅταν ὁ Δομετιανός ἐκήρυξε 
διωγμό κατά τῶν χριστιανῶν ἀπό 
τό ἔτος 81 ἕως τό 96. Ὁ Ἅγιος Δι-
ονύσιος τότε, πέρα ἀπό Ἅγιος Ἱε-
ράρχης, ἀνεδείχθη καί Μάρτυρας 
τῆς Ἐκκλησίας μας. Τό ἔτος 95 
ἐμαρτύρησε μέ τόν διά πυρός θά-

 Ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου στό Ἄλσος Θέμιδος στήν Τρίπολι
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νατο στήν Ἀθήνα. 
Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγί-

της τιμᾶται ὡς προστάτης Ἅγιος 
τῶν δικαστικῶν, ἀλλά καί ὡς πο-
λιοῦχος, προστάτης καί ἔφορος 
τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν μέ σχετι-
κό διάταγμα τοῦ 1936. 

Ὁ πρῶτος Ναός πρός τιμήν τοῦ 
Ἁγίου φαίνεται νά ἦταν κάτω ἀπό 
τόν βράχο τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἐνῶ 
στήν ἴδια περιοχή εἶναι γνωστός 
σέ ὅλους ὁ πεζόδρομος «Διονυσί-
ου Ἀρεοπαγίτου» περιμετρικά της 
Ἀκροπόλεως καί κάτω ἀπό τόν 
βράχο τοῦ Ἀρείου Πάγου. Ὁ Ναός 
ἐκεῖνος καταστράφηκε ὁλοσχερῶς 
ἀπό τόν σεισμό τῆς 1ης Ἰουλίου 
1651. Ἄλλος μικρός σέ μέγεθος 
Ναός τοῦ Ἁγίου ὑπῆρχε στό Κο-
λωνάκι καί κτίσθηκε μεταξύ τῶν 
ἐτῶν 1880-1886. Τό 1900 κατε-
δαφίσθηκε καί στή θέση του, ἐπί 
τῆς Ὁδοῦ Σκουφᾶ, θεμελιώθηκε 
τό 1925 νέος μεγάλος Ναός σωζό-
μενος σέ σχέδια ρυθμοῦ νεομπα-

ρόκ τοῦ Ἀναστασίου Ὀρλάνδου 
καί τοῦ Δ. Φιλιππάκη. 

Νά μήν ξεχνοῦμε ὅτι πρός τι-
μήν τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρε-
οπαγίτου εἶναι ἀφιερωμένος καί ὁ 
ἀπό τό ἔτος 1853 Καθολικός Κα-
θεδρικός Ναός τῶν Ἀθηνῶν, ἐπί 
τῶν Ὁδῶν Πανεπιστημίου καί 
Ὁμήρου, καί ἀποτελεῖ τήν ἕδρα 
τοῦ Καθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν.

Ναοί τοῦ Ἁγίου εὑρίσκονται 
καί σέ πολλά ἄλλα μέρη τῆς χώ-
ρας μας. Στήν Μητρόπολή μας 
ἔχουμε τήν εὐλογία νά τιμᾶται ὁ 
Ἅγιος Διονύσιος στόν πρός τιμήν 
του Ἱερό Ναό στή θέση «Ἄλσος 
τῆς Θέμιδος» πού βρίσκεται σέ 
μικρή ἀπόσταση ἀπό τήν Τρίπο-
λη. Ὁ Ναός κτίστηκε μέ ἐνέργει-
ες Δικαστικῶν καί Δικηγόρων καί 
ἐγκαινιάστηκε ἀπό τόν Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη μας Μαντινεί-
ας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 
τήν 3η Ὀκτωβρίου 2000.
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Μητροπολίτης  
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Μέ 63 ψήφους, ἡ Ἱερά Σύνοδος 

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐξέλε-
ξε, τήν 6η Ὀκτωβρίου 2022, νέο 
Μητροπολίτη Γόρτυνος καί Μεγα-
λοπόλεως τόν Ἀρχιμανδρίτη Νικη-
φόρο Ευσταθίου, Κληρικό τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Χαλκίδος. 

Ὁ π. Νικηφόρος (κατά κόσμον 
Ἀθανάσιος) Εὐσταθίου ἐγεννή-
θη τό ἔτος 1967 εἰς Ροβιές Εὐβοί-
ας, ὅπου καί ἔλαβε τήν ἐγκύκλιο 
μόρφωσιν. Ἐπεράτωσε τίς Γυμνα-
σιακές καί Λυκειακές σπουδές του 
εἰς Χαλκίδα καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τό 
Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Κατά τά ἔτη 
1990-1991 ὑπηρέτησε τή στρα-
τιωτική του θητεία ὡς ἔφεδρος 
ἀξιωματικός τῆς Πολεμικῆς Ἀερο-
πορίας, ἀπολυθείς μέ τόν βαθμό 
τοῦ Ἀνθυποσμηναγοῦ.

Τήν 5ην Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 
1995 ἐκάρη μοναχός εἰς τήν Ἱερά 
Μονή Ἁγίου Γεωργίου ΑΡΜΑ τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος ὑπό 
τοῦ Πρωτοσυγκέλλου (νῦν Μητρο-
πολίτου Κορίνθου) κ. Διονυσίου. 
Τήν 13ην τοῦ μηνός Νοεμβρίου 
καί τήν 6ην τοῦ μηνός Δεκεμβρί-
ου τοῦ ἔτους 1995 χειροτονήθηκε 
ἀντιστοίχως, Διάκονος καί Πρεσβύ-
τερος ἀπό τόν μακαριστό μητροπο-
λίτη Χαλκίδος κυρό Χρυσόστομο 
Α΄ (Βέργη), λαβών συγχρόνως καί 
τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρί-

του. Τό ἔτος 1996 χειροθετήθηκε 
Πνευματικός-Ἐξομολόγος.

Κατά τά ἔτη 1996-1997 ὑπηρέ-
τησε ὡς Ἱεροκήρυκας καί Ἀρχιε-
ρατικός Ἐπίτροπος Μεσσαπίων. 
Τό ἔτος 1998 διωρίσθη Προϊστά-
μενος τοῦ παλαιοχριστιανικοῦ Ἱε-
ροῦ Ναοῦ τῆς Πολιούχου Χαλκίδος 
Ἁγίας Παρασκευῆς καί Πρόεδρος 
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου 
τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμεί-
ου καί τῆς Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς, 
ἀναπτύσσοντας σημαντικό ποι-
μαντικό καί φιλανθρωπικό ἔργο, 
φροντίζοντας, παράλληλα καί εἰς 
συνεργασίαν μετά τῆς ΙΒ' Ἐφορί-
ας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, διά 
τήν κτιριακήν ἀποκατάστασιν τοῦ 
Ἱ. Ναοῦ, καθώς καί διά τήν ἀνακαί-
νισιν τῶν Παρεκκλησίων καί τοῦ 
Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἐνορίας.

Τό ἔτος 2002 διωρίσθη μέ-
λος τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Κατά τά ἔτη 

Ἐκλογές νέων Μητροπολιτῶν
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2003-2005 διετέλεσε διευθυντής 
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Οἰκοτροφεί-
ου Ἀρρένων «Ἡ Ἁγία Παρασκευή». 
Ἀπό τοῦ ἔτους 2005 ὑπηρέτησε 
ὡς Διευθυντής τοῦ Γραφείου Γά-
μων καί Διαζυγίων τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως, τό ἔτος 2006 διωρίσθη 
Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγί-
ου Γεωργίου ΑΡΜΑ, διαδεχθείς 
τόν προαχθέντα εἰς Μητροπολί-
την Σισανίου καί Σιατίστης Ἀρχιμ. 
Παῦλο Ἰωάννου, ἀπό τοῦ ἔτους 
2007 διετέλεσε μέλος τοῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Συμβουλίου καί ὑπεύθυ-
νος τῆς ποιμαντικῆς μέριμνας τοῦ 
Στρατοῦ καί ἀπό τοῦ ἔτους 2008 
ὡς Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Χαλκί-
δος, ἕως καί τῆς ἀποσπάσεώς του 
τό ἔτος 2010, λόγῳ μεταπτυχιακῶν 
σπουδῶν, εἰς τήν Ἱερά Μητρόπολιν 
Ἰταλίας καί Μελίτης τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου.

Κατά τό διάστημα τῆς παρα-
μονῆς του εἰς τήν Ἰταλίαν, ἐξυπη-
ρέτησε ὡς Ἐφημέριος λειτουργικές, 
ποιμαντικές καί πνευματικές ἀνά-
γκες τῶν Ἐνοριῶν Βάρης (Bari) 
καί Φοβαίας (Foggia). Παραλλή-
λως, παρηκολούθησε μεταπτυχι-
ακά μαθήματα εἰς τό Istituto di 
Teologia Ecumenico-Patristica 
"San Nicola" Bari τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς Ἀπουλίας (Facolta 
Teologica Pugliese) καί ἔλαβε τόν 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδῶν του.

Ἐπιστρέφοντας τό ἔτος 2014 εἰς 
τήν Ἱερά Μητρόπολιν Χαλκίδος, δι-
ωρίσθη Διευθυντής τοῦ ἱστορικοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Ὀρφανοτροφείου 
αὐτῆς καί ἐφημέριος τοῦ ἐν αὐτῷ 
Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, 
ἐργασθείς διά τήν ἀνακαίνισιν καί 
τήν συντήρησιν τῶν κτηριακῶν του 

ἐγκαταστάσεων, διά τήν ἀνανέωσιν 
τοῦ δυναμικοῦ τῶν τροφίμων, τήν 
παροχή τῶν μέσων διά τήν ἄνετη 
καί ἀξιοπρεπῆ διαβίωσί τους, κα-
θώς καί διά τήν συμμετοχή τους εἰς 
ἐξωσχολικές δραστηριότητες.

Μετέχει τοῦ Διοικητικοῦ Συμ-
βουλίου τῆς Ἑταιρείας Προστασί-
ας Ἀνηλίκων Χαλκίδος (Ε.Π.Α.Χ.), 
ὡς ἀντιπρόεδρος αὐτοῦ καί ἀπό 
τοῦ ἔτους 2019 ὑπηρέτησε τήν Ἱερά 
Μητρόπολιν Χαλκίδος ἀπό τήν 
θέσιν τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ 
Ἐπιτρόπου.

Ἡ Χειροτονία τοῦ νέου Μητροπο-
λίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως 
ἐτελέσθη τό Σάββατο 8η Ὀκτωβρί-
ου 2022, εἰς τόν Μητροπολιτικό 
Ναό τῶν Ἀθηνῶν, ὑπό τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ. 
Ἱερωνύμου. Ἡ Ἐνθρόνισις ἔλαβε 
χώρα, παρουσίᾳ τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που, τήν 13η Νοεμβρίου 2022 εἰς 
τόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Ἁγίας 
Κυριακῆς Δημητσάνης.

Μητροπολίτης Αἰτωλίας  
καί Ἀκαρνανίας 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

 Μέ 60 ψήφους, ἡ Ἱερά Σύνοδος 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐξέλεξε, 
τήν 6η Ὀκτωβρίου 2022, νέο Μη-
τροπολίτη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνα-
νίας τόν Ἀρχιμανδρίτη Δαμασκηνό 
Κιαμέτη, Κληρικό τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ. 

Ὁ π. Δαμασκηνός Κιαμέτης ἐγεν-
νήθη τό 1975 εἰς Πειραιά καί πραγ-
ματοποίησε τίς ἐγκύκλιες σπουδές 
του εἰς τόν τόπο τῆς καταγωγῆς 
του, τήν Σάμο. Ἔλαβε τό Πτυχίο 
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τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί 
Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου 
Ἀθηνῶν τό 1997. Τό ἴδιο ἔτος ἐκάρη 
μοναχός καί χειροτονήθηκε Διάκο-
νος ὑπό τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπο-
λίτου Πειραιῶς κυροῦ Καλλινίκου. 
Τόν δεύτερο βαθμό τῆς ἱερωσύνης 
ἔλαβε τόν Ἰούνιο τοῦ 2002 ὑπό τοῦ 
Γέροντός του, Σεβ. Μητροπολίτου 
Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου, τόν ὁποῖο 
ἀκολούθησε ἅμα τῇ ἐνθρονίσει του 
εἰς τόν Βόλο. Ἐκεῖ χρημάτισε Ἀρχι-
διάκονος καί Διευθυντής τοῦ Ἰδιαι-
τέρου Γραφείου τοῦ Μητροπολίτου 
(1998 - 2003), Γενικός Ἀρχιερατι-
κός Ἐπίτροπος (2003-2006) καί 
ἔπειτα Πρωτοσύγκελλος (ἀπό τοῦ 
2006 μέχρι τῆς ἐκλογῆς του).

Ἀπό τῶν διοικητικῶν αὐτῶν θέ-
σεων, συντόνισε τό ὅλο ἱεραποστο-
λικό, κοινωνικό καί ποιμαντικό 
ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημη-
τριάδος. Διετέλεσε Προεδρεύων τοῦ 
Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου. Ἀνέ-
λαβε τήν διοργάνωση τῶν μηνιαί-
ων Ἱερατικῶν Συνάξεων, πολλῶν 
Ἐπιμορφωτικῶν Ἱερατικῶν Σεμινα-
ρίων, καθώς καί πολυάριθμων Συ-
νεδρίων καί ποικίλων Ἐκδηλώσεων 
τῆς Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος.

Διετέλεσε Διευθυντής τοῦ περιο-
δικοῦ «Πληροφόρηση» (2002-2012) 
καί Ὑπεύθυνος τοῦ Βιβλιοπωλεί-
ου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τοῦ 
Βρεφονηπιακοῦ της Σταθμοῦ. Δι-
ηύθυνε τό νεανικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Δημητριάδος, διετέ-
λεσε ἐπί πενταετία Ἀρχηγός τῶν 
κατασκηνώσεων ἀρρένων, ἵδρυ-
σε τήν Παιδική καί Νεανική Χο-
ρωδία τῆς Μητροπόλεως, καί εἶχε 
τήν εὐθύνη τῆς ἐκδόσεως προτύ-

πων Κατηχητικῶν Βοηθημάτων 
γιά ὅλες τίς βαθμίδες τῶν Κατηχη-
τικῶν Σχολείων. 

Παραλλήλως, διηκόνησε ὡς Προ-
ϊστάμενος τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Ἀναλήψεως Χριστοῦ Βόλου, 
ὅπου ἐργάστηκε, πλήν τῆς ποιμα-
ντικῆς καί φιλανθρωπικῆς διακο-
νίας, καί διά τήν ἀποπεράτωσιν 
καί ἐξωραϊσμόν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. 
Μερίμνησε, ἐπίσης, διά τήν ἀνα-
καίνισιν τῶν Ἱερῶν Παρεκκλησίων 
Ἁγίου Νεκταρίου Βόλου καί Ἁγίου 
Ἀνδρέου Φυτόκου καθώς καί διά 
τήν ἀνοικοδόμησιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγίου Λαζάρου τοῦ Νέου Κοιμη-
τηρίου Βόλου. Ἐνήργησε διά τήν 
ἀνακαίνισιν τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου Μακρινίτσης. Ἦταν 
ἐμπνευστής, δημιουργός καί Διευ-
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θυντής τοῦ Μουσείου Βυζαντινῆς 
Τέχνης καί Πολιτισμοῦ, εἰς Μακρι-
νίτσα Πηλίου, τοῦ πρωτοτύπου χώ-
ρου δημιουργικῆς ἀπασχολήσεως 
παιδιῶν «Ὁ Μικρός Παράδεισος» 
καί «Ἡ Γωνιά τοῦ Θεοῦ» εἰς τόν Ἱ. 
Ν. Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ Βόλου, 
καθώς καί Πρόεδρος τοῦ Διοικητι-
κοῦ Συμβουλίου τοῦ Σουρλιγκείου 
Γηροκομείου Καναλίων καί συνέ-
βαλε καθοριστικά εἰς τήν ἐκ βά-
θρων ἀνακαίνισιν καί εὔρυθμον 
λειτουργία του. Ἐπίσης, ἐξέδωσε 
δύο συλλογές ὁμιλιῶν καί κηρυγ-
μάτων μέ τόν τίτλο «Ἀπό καρδίας: 
Ἐννέα λόγοι γιά τήν Ἁγία καί Με-
γάλη Τεσσαρακοστή καί Κηρύττο-
ντας σέ σημαντικούς σταθμούς τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους». Ἡ Ἐνθρό-
νισις αὐτοῦ ἔλαβε χώρα τήν 12ην 
Νοεμβρίου 2022. 

Μητροπολίτης Ἠλείας 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 Τήν 7η Ὀκτωβρίου 2022, ἡ 
Ἱερά Σύνοδος μέ 55 ψήφους, ἐξέ-
λεξε νέο Μητροπολίτη Ἠλείας τόν 
Θεοφιλέστατο ἐπίσκοπο Ὠλένης 
ΑΘΑΝΑΣΙΟ. 

Ὁ νέος Μητροπολίτης κ. ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΣ (κατά κόσμον Ἀριστείδης 
Μπαχός) ἐγεννήθη εἰς τό χωριόν 
Ξυλοκέρα Ἠλείας τήν 10ην Φε-
βρουαρίου 1954 ἀπό ἀγρότες γονεῖς 
τόν Γεώργιο καί τήν Μαρία. Μετά 
τό Δημοτικό καί τίς Γυμνασιακές 
του σπουδές (Γυμνάσιο-Λύκειο) εἰς 
Πύργον, ἐφοίτησε εἰς τό Ἀνώτερον 
Ἐκκλησιαστικόν Φροντιστήριον τῆς 
Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς 
Ἀθηνῶν. Ἐν συνεχείᾳ ἐφοίτησε εἰς 
τήν Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν, λαμ-
βάνοντας τό πτυχίο του τό 1982.

Τήν 13ην Ἰουλίου 1975 ἐκάρη 
Μοναχός εἰς τήν Ἱερά Μονή Χρυ-
σοπηγῆς Λαμπείας ὑπό τοῦ ἀειμνή-
στου Μητροπολίτου Ἠλείας κυροῦ 
Ἀθανασίου, λαμβάνοντας τό ὄνομα 
Ἀθανάσιος καί τό 1976 χειροτονή-
θηκε Διάκονος ὑπό τοῦ αὐτοῦ Μη-
τροπολίτου. Τήν 5ην Σεπτεμβρίου 
1982 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος 
καί προεχειρίσθη εἰς Ἀρχιμανδρί-
την ἀπό τόν Μητροπολίτην πρώ-
ην Ἠλείας κ. ΓΕΡΜΑΝΟ. Τήν 1ην 
Νοεμβρίου 2009 χειροτονήθη-
κε Ἐπίσκοπος τῆς πάλαι ποτέ δια-
λαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ὠλένης ὑπό 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. ΙΕ-
ΡΩΝΥΜΟΥ εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νι-
κολάου Πύργου.

Διετέλεσε ἀπό τό 1980 Ἡγού-
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μενος τῆς Ἄνω Μονῆς Δίβρης καί 
ἀπό τό 1982 Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ἠλείας. Προσέφερε 
τίς ὑπηρεσίας του ἐπί πολλά ἔτη 
ὡς Γραμματέας τῶν Γραφείων τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἠλείας, εἰς Ρα-
διοφωνικές ἐκπομπές τοῦ Ραδιοφώ-
νου τῆς ΕΡΑ Πύργου καί τοῦ Ραδ. 
Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Ἠλείας. Εἶναι συγγραφέας πολλῶν 
βιβλίων.

Ἡ ἐνθρόνισίς του ἔλαβε χώρα τήν 
14ην Νοεμβρίου 2022.

Μητροπολίτης Δράμας 
ΔΩΡΟΘΕΟΣ

Τήν 7η Ὀκτωβρίου 2022, ἡ Ἱερά 
Σύνοδος μέ 69 ψήφους, ἐξέλεξε νέο 
Μητροπολίτη Δράμας τόν Ἀρχιμαν-
δρίτη Δωρόθεο Πάπαρη.

Ὁ νέος Μητροπολίτης Δράμας, 
κατά κόσμον Βασίλειος Πάπα-
ρης, ἐγεννήθη τό 1957 εἰς Καβάλα. 
Σπούδασε Φιλολογία καί Θεολογία 
εἰς τό Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμι-
ον Θεσσαλονίκης. Ἐπί 7 ἔτη ὑπη-
ρέτησε ὡς φιλόλογος εἰς τή Γενική 
καί τήν Ἐκκλησιαστική Δευτερο-
βάθμια Ἐκπαίδευσιν, καθώς καί ὡς 
ὑποδιευθυντής εἰς τόν Ραδιοφω-
νικό Σταθμόν τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος. 

Τό 1990 χειροτονήθηκε Διάκο-
νος καί τό 1991 Πρεσβύτερος, μέ τό 
ὀφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Ἔκτο-
τε καί μέχρι τήν ἐκλογή του ὡς Μη-

τροπολίτης Δράμας, ὑπηρέτησε εἰς 
τήν Ἱερά Μητρόπολιν Γουμενίσσης, 
Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ὡς 
Πρωτοσύγκελλος, ὑπεύθυνος Νε-
ότητος καί Κατηχήσεως καί Ἐφη-
μερεύων Ἱεροκήρυκας. Παράλληλα 
ὀργάνωσε Κοινωνικά Φροντιστή-
ρια καί Κατασκηνώσεις Νέων. Εἶναι 
κτήτορας τῶν Ἱερῶν Ναῶν Παναγί-
ας «Ἄξιον Ἐστίν» Ἀξιουπόλεως καί 
Ἁγίας Τριάδος Πολυκάστρου.

Ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2019 ὑπη-
ρέτησε ὡς Β΄ καί ἔπειτα ὡς Α΄ Γραμ-
ματέας-Πρακτικογράφος εἰς τήν 
Ἱερά Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος. 

Ἡ χειροτονία του πραγματοποι-
ήθηκε τήν Κυριακήν 16ην Ὀκτω-
βρίου 2022 εἰς τόν Καθεδρικόν 
Ἱ. Ν. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
Ἀθηνῶν καί ἡ ἐνθρόνισις τήν 19ην 
Νοεμβρίου.
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Ἔναρξις νέας  
κατηχητικῆς περιόδου

Κ ατά τόν μῆνα Ὀκτώβριον 
ἑκάστου ἔτους καί συγκε-

κριμένα κατά τήν Κυριακήν τοῦ 
Σπορέως, εἰς τήν Ἱεράν Μητρό-
πολιν Μαντινείας καί Κυνουρίας 
ξεκινᾶ ἡ νέα περίοδος τοῦ πνευ-
ματικοῦ-κατηχητικοῦ ἔργου.

Τήν Τετάρτη, 12η Ὀκτωβρί-
ου 2022, κατόπιν προσκλήσεως 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Μαντινείας καί Κυνουρίας 
κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, εἰς τό πλαίσι-
ον ἐκκινήσεως τῆς νέας κατηχη-
τικῆς περιόδου τῆς τοπικῆς μας 
Ἐκκλησίας, προσῆλθαν εἰς τό Ἐπι-
σκοπεῖον Τριπόλεως οἱ Προϊστά-

μενοι καί ὑπεύθυνοι Ἱερεῖς τῶν 
Κατηχητικῶν Σχολείων καί τῶν 
Ἐνοριακῶν Συνάξεων τῶν Ἐνο-
ριῶν τῆς Τριπόλεως καί συνε-
ζήτησαν ἐποικοδομητικῶς ἐπί 
διαφόρων θέματων σχετικῶς πρός 
τό πνευματικό-κηρυκτικό ἔργο 
πού καλεῖται ἡ Ἐκκλησία μας νά 
ἐπιτελέση σήμερα.

Περαίνοντας τήν συζήτησιν, 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας εὐχήθηκε πρός τούς πα-
ρισταμένους τῆς συνάξεως ὅπως 
ἐργαστοῦν μέ ζέσιν διά τήν πνευ-
ματικήν καλλιέργειαν τῶν παι-
διῶν καί ἐν γένει τῶν πιστῶν 
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Χριστιανῶν τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας μας, τήν εὐθύνην τῶν 
ὁποίων ἔχουν ἀναλάβει, ὡς πνευ-
ματικοί πατέρες καί διδάσκαλοι 
τούτων.

Τήν Κυριακήν 16ην Ὀκτωβρίου 
2022,  εἰς τόν Μητροπολιτικόν 
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Βασιλεί-
ου Τριπόλεως, ἐτελέσθη Ἀρχιερα-
τικός  Ἑσπερινός καί κατόπιν ἡ 
Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, προε-
ξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας Μαντινεί-
ας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥ, πλαισιουμένου ὑπό τοῦ 
ΒοηθοῦἘπισκόπου καί Πρωτοσυ-
γκέλλου τῆς Μητροπόλεως Θεο-
φιλεστάτου Ἐπισκόπου Τεγέας κ. 
ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ καί Κληρικῶν τῆς 
Μητροπόλεώς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος, κηρύσσοντας 
τήν ἔναρξιν τῆς νέας κατηχη-
τικῆς περιόδου καί ἐπιζητώντας 
τήν εὐλογίαν καί τόν φωτισμόν 
τοῦ Παναγάθου Θεοῦ, ὁμίλησε 
περί τῆς Παραβολῆς τοῦ Σπορέως 
καί τῆς κατά παλαιόν ἔθος παρα-
δόσεως τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησί-
ας εἰς τά κατά Κυριακήν ἑσπερινά 
Κηρύγματα καί τίς πνευματικές 
δράσεις μέ τά Κατηχητικά Σχο-
λεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων, τίς ἐνο-
ριακές Ὁμάδες Μελέτης τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς, τή Σχολή Βυζαντινῆς 
Μουσικῆς, τίς Παιδικές Χορωδί-
ες καί τά Σεμινάρια Ὀρθοδόξου 
Σπουδῆς. 

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε τήν 
ἀνάγκη αὐτές οἱ δραστηριότητες 

νά συνεχισθοῦν, διότι ὑπάρχει 
πνευματική πενία καί χρειάζεται 
νέα σπορά τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. 
Ἰδιαιτέρα πρόσκλησιν ἀπηύθυνε 
πρός τά νέα παιδιά καί ἐκάλεσε 
τούς γονείς νά τά παρακινήσουν 
ὥστε νά λάβουν γερές, πατρο-
παράδοτες καί σωστές βάσεις 
ἀπό τήν Ἐκκλησία, μέσῳ τῶν 
Κατηχητικῶν Σχολείων, σήμε-
ρον, ὅπου ὅλα ἀλλοιώνονται καί 
ἀποϊεροποιοῦνται.

Ὁλοκληρώνοντας, εὐχήθη-
κε καλή δύναμι καί φώτισι εἰς 
τούς Ἱεροκήρυκες, τούς Κατηχη-
τές καί Κατηχήτριες καί εἰς ὅλους 
τούς διδασκάλους τῶν διαφόρων 
προγραμμάτων καί ὁ λόγος τοῦ 
Θεοῦ νά ἀποδώσει πνευματικούς 
καρπούς.  

Σχετικῶς πρός τήν νέα κατηχη-
τική περίοδον:

Ἀπό τῆς Κυριακῆς 16η Ὀκτω-
βρίου 2022 ἄρχισαν τά κατά Κυ-
ριακήν ἀπογευματινά κηρύγματα 
εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν 
Ναόν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπό-
λεως, καθώς καί οἱ Συνάξεις τῶν 
Ἐνοριακῶν ὁμάδων μελέτης τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς καί ὁμάδες Φοι-
τητῶν καί Ἐπιστημόνων εἰς τούς 
Ἱερούς Ναούς τῆς πόλεώς μας.

Ἀπό τοῦ Σαββάτου 22α Ὀκτω-
βρίου 2022 καί ἀπό ὥρας 11ης 
πρωϊνῆς ἄρχισαν τά μαθήματά 
τους τά κατώτερα Κατηχητικά 
Σχολεῖα γιά τούς μαθητές καί μα-
θήτριες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων 
εἰς τούς Ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς 
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τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ἐπί-
σης, ἄρχισαν, ἀπό ὥρας 6ης ἕως 
7ης ἀπογευματινῆς, τίς ἐργασίες 
τους οἱ «Συνάξεις Νέων» γιά μα-
θητές καί μαθήτριες Γυμνασίων 
καί Λυκείων, εἰς τό Πνευματικό 
Κέντρον τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπό-
λεως ἐπί τῆς πλατείας Ἐθνάρχου 
Μακαρίου, πρώην Ἀνεξαρτησίας, 
ἀπό τούς Ἱεροκήρυκες τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως.

Εἰς τόν ἴδιο ὡς ἄνω χῶρο, ἀπό 
τό Σάββατο 22 Ὀκτωβρίου 2022, 
καί ἀπό ὥρας 5ης ἕως 6ης ἀπο-
γευματινῆς, ἄρχισε ἡ λειτουρ-
γία τῆς Παιδικῆς Χορωδίας τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὑπό τήν 
διεύθυνσιν τῆς κ. Ἑλένης Ἀλε-
ξοπούλου (περισσότερες πληρο-
φορίες στόν τηλεφωνικό ἀριθμό 
6977997359).

Ἀπό 3ης Ὀκτωβρίου 2022, 

ἄρχισαν καί τά μαθήματα τῆς 
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς 
τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἐπί 
τῆς πλατείας Ἐθνάρχου Μακαρί-
ου. Ἐπιπλέον ἡ Σχολή Βυζαντινῆς 
Μουσικῆς Μητροπόλεώς μας προ-
έβη, τῇ προτροπῇ καί εὐλογίᾳ τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, εἰς τήν σύ-
στασιν Παιδικοῦ Βυζαντινοῦ Χο-
ροῦ. Οἱ συναντήσεις τῆς ἐν λόγῳ 
Παιδικῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας 
θά γίνονται εἰς τόν Μητροπολι-
τικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Βα-
σιλείου Τριπόλεως κάθε Σάββατο 
ἀπόγευμα καί ἀπό ὥρας 4:30. Τήν 
εὐθύνην τῆς Χορωδίας ταύτης 
ἔχει ὁ κ. Βασίλειος Γεωργαρᾶς, Δι-
ευθυντής τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς 
Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Μαντινείας καί Κυνουρίας 
(τηλ. ἐπικοινωνίας 6972841159).
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Δ ιάβασα στόν Τύπο πρό τι-
νός χρόνου (19-5-2022) 

τήν παρακάτω σημειούμε-
νη θρασύτατη, ὅσο καί εἰρωνι-
κή πρόσκληση-πρόκληση τοῦ 
ὀθωμανοτουρκικοῦ Ὑπουργεί-
ου ἐξωτερικῶν πρός τό ὁμόλογο 
ἑλληνικό. Καί διερωτήθηκα, εἰλι-
κρινά, πόση, ἐπί τέλους ἀμορ-
φωσιά καί ἄγνοια περί ἑαυτῶν 
ἔχουν οἱ Ὀθωμανοτούρκοι. Βέ-
βαια, δέν εἶναι μόνο ζήτημα 
μόρφωσης, ἀλλά καί ἱκανότητος 
γιά ὀρθή ἀνάγνωση, καί ἤθους 
γιά δίκαιη καί ἀληθῆ ἑρμηνεία 
τῆς Ἱστορίας, μόρφωση καί ἦθος 
πού αὐταποδείκτως στεροῦνται 
οἱ «πολιτικοί» τῆς Ὀθωμανο-
τουρκίας. Εἶπε, λοιπόν, ποιός... 
ὁ Ἐρντογκάν: «Καλοῦμε τήν 
Ἑλλάδα νά συνεργασθεῖ μέ μᾶς 
γιά τήν εἰρήνη... ἀντί νά προ-
σπαθεῖ νά... διαστρεβλώνει τά 
γεγονότα».

Τοῦ ἀπαντοῦμε: 
1. Νά προσέχει πολύ τά λό-

για του ὁ βάρβαρος Ὀθωμα-
νοτοῦρκος, καί πάντα ὅταν 
ἀπευθύνεται σέ Ἕλληνες ἀπο-
δέκτες, νά μή λημονεῖ, ἀφοῦ 
πολύ καλά γνωρίζει ἤδη, πρῶτα-
πρῶτα, ὅτι μιλάει σέ πρόσω-
πα-φορεῖς ἀπείρως ἀνώτερου 
πολιτισμοῦ καί χαρακτηρολο-

γικῆς ποιότητας, ἀπ’ ὅ,τι οἱ 
λαογραφικές πρωτόγονες παρα-
δόσεις τῶν ὁμοίων του, δηλ. τῶν 
ἀγροίκων Ὀθωμανοτούρκων. Ἄν, 
ὡστόσο, ἐπαναλάβει τά ψεύδη 
του μέ ἴδιο ψευδολόγο θράσσος 
καί ἀναίδεια (ὅπως περί διαστρέ-
βλωσης κ.λ.π.) θ’ ἀκούσει νά 
τοῦ ψέλνουμε κι ἄλλα, περισσό-
τερα καί βαρύτερα. Οἱ Ἕλληνες 
δέν εἴμαστε οὔτε ἴδιοι μέ τούς 
βαρβάρους Ὀθωμανοτούρκους, 
δηλ. οὔτε μέλη ἑσμοῦ καί ποτέ 
ἔθνους, ὅπως οἱ Ὀθωμανοτούρ-
κοι, οὔτε κἄν πατᾶμε στά ἴδια 
ἤ παρόμοια ἱστορικά καί πολιτι-
σμικά ἴχνη!

Προσοχή, λοιπόν: εἶναι μα-
κρυά ἀπό τήν ὅποια δικαιοδο-
σία του ὁ Ὀθωμανοτοῦρκος νά 
τολμᾶ νά ἐγκαλεῖ τόν Ἕλληνα 
γιά διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας. 
Τέτοιο ἔργο εἶναι ἱστορικά κα-
τοχυρωμένο ὡς ἠθικό προνόμιο 
μόνο ὑπέρ τοῦ Ὀθωμανοτούρ-
κου. Ἄς δεῖ τήν διεθνῆ ἱστορική 
βιβλιογραφία, ἀλλά καί τήν συ-
μπεριφορά τῶν σύγχρονων πολι-
τικῶν τοῦ πολιτισμένου κόσμου 
ἀπέναντί του. Εἶναι αὐτός ὁ ἴδι-
ος ὁ Ὀθωμανοτοῦρκος ὁ ἐφευ-
ρέτης καί τῆς ἔννοιας καί τοῦ 
ἔργου: διαστρέβλωση τῆς ἀλήθει-
ας. Λοιπόν, Ἐρντογκάν: μῶκο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
Τοῦ Καθηγητοῦ Γερασίμου Ψυχαριώτη
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Πῶς νά δεχθεῖ κανείς νά συ-
νεργασθεῖ, καί μάλιστα γιά εἰρή-
νη, μέ ποιόν; μέ τόν γενετικά 
ψεύτη Ὀθωμανοτοῦρκο, γιά 
τόν ὁποῖο οἱ διεθνεῖς ἱστορικοί 
ἐπισημαίνουν τήν ἐπιστημονι-
κή ἀπορία τους: «τί θά ἦταν οἱ 
Τοῦρκοι χωρίς πόλεμο; Δέν θά 
ὑπῆρχαν κἄν, μέσα σ’ ἕνα κό-
σμο εἰρήνης, ἄν δηλαδή κάποτε 
ἐπικρατοῦσε παγκόσμια εἰρήνη;» 
(βλ. Jean Paul ROUX, Ἡ Ἱστο-
ρία τῶν Τούρκων, ἐκδ. Γκοβό-
στη, Ἀθῆνα 1998, σ. 33).

2. Ποιοί μιλοῦν, λοιπόν γιά 
«συνεργασία» γιά τήν εἰρήνη; 
Αὐτοί πού ἐξ ὁρισμοῦ καί πα-
ρελθόντος τους κατήργησαν, 
ὅπου ἡ κακή μοῖρα τούς ἔφε-
ρε, κάθε κατάσταση εἰρήνης, καί 
τήν ἀντικατέστησαν μέ ἁρπα-
γές, ἀνομολόγητους βιασμούς 
νεαρῶν ἀγοριῶν καί κοριτσιῶν, 
μέ ἀδυσώπητες σφαγές ἀθώων 
πολιτῶν, καί μέ πρωτοφανεῖς 
ἐγκληματικές καταστροφές πο-
λιτισμικῶν στοιχείων, ὅπως τά 
τοῦ Βυζαντίου;

Μιλοῦν, λοιπόν, αὐτοί οἱ κακῇ 
τῇ μοῖρᾳ ἐξ ἀνατολῶν βιαίως 
καταστάντες «γείτονες», βάρβα-
ροι καί αἱμοσταγεῖς Ὀθωμανο-
τούρκοι, γιά τήν κατάληψη τῆς 
Τριπόλεως ἀπό τόν Κολοκοτρώ-
νη, ἀρχομένης τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, καί μι-
λοῦν περί τῆς ἐν μάχαις σφαγῆς 
τῶν βάρβαρων καί αἱμοσταγῶν 
κατακτητῶν της, τοῦ κεντροα-

σιατικοῦ αὐτοῦ ἑσμοῦ, πού ἐπί 
αἰῶνες ἐλυμαίνετο, μέ σφαγές 
ἀθώων Τριπολιτῶν καί ἁρπαγές 
τῶν περιουσιῶν τους, ἀλλά καί 
σέ βάρος τῶν κατοίκων καί τοῦ 
πλούτου τῆς εὐρύτερης περιοχῆς 
τῆς εὐλογημένης Ἀρκαδίας, πε-
ριάγοντές τους ἔτσι σέ αὐτόχρη-
μα λιμοκτονία;

Ἐπηκολούθησαν μάχες ἐπί 
μαχῶν, πού διεξήχθησαν κατά 
τῶν, γιά συνεχῆ 400 χρόνια, ἀδί-
στακτων Ὀθωμανοτούρκων σφα-
γέων τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων.

Ὑπόδουλοι καί ἀβοήθητοι, 
τότε, ἀπό τήν ὁμόδοξή μας 
Εὐρώπη, οἱ Ἕλληνες Τριπολῖτες, 
ἀγωνίζοντο νά ἀποτινάξουν 
τούς ἀδίστακτους σφαγεῖς των, 
ἅρπαγες καί ληστές τῶν περιου-
σιῶν τους καί, τό χειρότερο, κα-
ταστροφεῖς τῆς ὑπεραξίας τοῦ 
πανάρχαιου πολιτισμοῦ τους.

Οἱ Ὀθωμανοτούρκοι, εἶναι 
ἱστορικῶς βεβαιωμένο, ὅτι λει-
τουργοῦσαν ὡς κοινοί δολο-
φόνοι καί ληστές. Οἱ ἴδιοι, 
δολοφονοῦσαν τούς ὑπόδουλους 
Ἕλληνες ἔτσι γιά τό τίποτε, χα-
ρακτηρίζοντάς τους, οἱ ἀνόητοι, 
ὡς ραγιάδες, δηλ. κάτι χειρότε-
ρο ἀπό δούλους, χωρίς δικαίω-
μα κἄν στήν ζωή. Ἀντιθέτως, οἱ 
Ἕλληνες φόνευαν Ὀθωμανούς 
μόνο στά πεδία τῶν μαχῶν, 
πολεμοῦντες πρός βαρβάρους 
ἐχθρούς καί ἄνομους κατακτη-
τές τῆς ἑλληνικῆς πατρίδος καί 
τοῦ ἑλληνορρωμαϊκοῦ καί χρι-
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στιανικοῦ πολιτισμοῦ τους, ἀγω-
νιζόμενοι τόν ὑπέρτατον ἀγῶνα 
γιά τήν παλιγγενεσία τῆς ἑλλη-
νικῆς πατρῖδος καί αὐτόχρη-
μα αὐτοῦ τούτου τοῦ Δυτικοῦ 
πολιτισμοῦ.

Σημαντική ἐπισήμανση: Εἶναι 
ἱστορική ἀλήθεια, ὅτι οἱ ἀγριάν-
θρωποι Ὀθωμανοτούρκοι ἔκο-
βαν τίς γλῶσσες, ὅσων Ἑλλήνων 
γλύτωναν ἀπό τόν καθημερινῶς 
ἐπικρεμάμενο ἀναίτιο σφαγια-
σμό τους, προκειμένου νά ἐξα-
φανίσουν τελείως, ἕως καί τό 
νά μήν ἀκούγονται κἄν ὁμιλού-
μενα τά ἑλληνικά (βλ. Τρύφω-
νος Εὐαγγελίδου, Ἡ παιδεία ἐπί 
τουρκοκρατίας, τόμ. β', Ἀθῆναι 
1936, σ. 233). Τέτοια μοχθη-
ρία διέπνεε, ὅπως καί ἤδη δια-
πνέει, τούς Τούρκους, οἱ ὁποῖοι 
«θέλοντες νά ἐκριζώσωσι τόν 
ἀνθοῦντα Ἑλληνισμόν καί νά 
καταστήσωσιν αὐτόν ἀνίκανον 
καί εἰς σκέψιν περί μελλούσης 
ἀναβιώσεως αὐτοῦ ὡς χώρας 
ἑλληνικῆς, φρικτόν εἰπεῖν, καί 
αὐτάς τάς γλώσσας ἀπέκοπτον, 
ἵνα μή οἱ κάτοικοι λαλῶσι τήν 
ἑλληνικήν, ἥτις διεσώθη μόνον 
ἐν Πόντῳ καί ἐν τῷ κεντρικῷ 
ὀροπεδίῳ τό περί τό Ἀργεῖον ἐν 
Καππαδοκίᾳ καί ἐν τῇ δυτικῇ 
Μ. Ἀσίᾳ εἰς βάθος 200 χλμ. ἀπό 
τοῦ Αἰγαίου Πελάγους.

Αὐτήν τήν ἱστορική ἀλήθεια, 
πού ἀποκαλύπτει τό χαρακτη-
ρολογικό ποιόν τῶν Ὀθωμανο-
τούρκων, καλοῦνται οἱ ἀγροῖκοι 

Ὀθωμανοτούρκοι νά μή τήν λη-
σμονοῦν οὔτε σκόπιμα νά τήν 
ἀποσιωποῦν ἐπιμελῶς, καταστά-
ντες ἀπροσκλήτως «γείτονές» 
μας, καί «γείτονες» ἑνός πολιτι-
σμοῦ πού δεδηλωμένως μισοῦν ἤ 
ζηλοφθονοῦν (βλ. λεπτομέρειες 
στόν ἴδιο τόν ἐθνικό τους ὕμνο) 
ὡς ὄντες οἱ μοχθηροί καί ἀνί-
κανοι εἰσβολεῖς καί κατακτητές 
τοῦ ὑψηλοῦ βυζαντινοῦ πολιτι-
σμοῦ, πού ἁπλά ἀπεδείχθησαν 
ἀπολύτως ἀνίκανοι καί νά τόν 
κατανοήσουν, κυρίως λόγῳ 
τοῦ καχεκτικοῦ νοητικοῦ τους 
status, ὅπως καί λόγῳ τοῦ στρε-
ψοδίκου ψυχισμοῦ τους, πολύ 
δέ μᾶλλον ἀδύναμοι καί ἀκα-
τάλληλοι νά τόν ἑρμηνεύσουν. 
Ἀλλά πῶς, ἄλλωστε, ἀφοῦ πέρα 
καί ἄλλων, ὁ εὐρωπαϊκός πολι-
τισμός εἶναι ἑλληνορρωμαϊκός 
καί χριστιανικός, ἐνῶ οἱ Ὀθω-
μανοτούρκοι εἶναι μουσουλμά-
νοι, φιλοσοφικά ἀμαθεῖς, καί 
ἰσλαμιστές, δηλ. ὀπαδοί τῆς μέ 
κάθε τρόπο, ἔστω καί βίαιο, δι-
άδοσης τοῦ ἰσλαμισμοῦ. Ἡ εἰρω-
νεία εἶναι ὅτι θέλουν νά μποῦν 
καί στήν Εὐρώπη, ὡς ἰσότιμα 
μέλη της!!! Καί δέν ντρέπονται 
νά δηλώνουν, ὅτι θά «κατακλύ-
σουν» μέ μουσουλμάνους τήν 
εὐρωπαική κοινωνία γιά νά τήν 
ἀποσταθεροποιήσουν καί ἀπο-
συντονίσουν. Λοιπόν, Αἰδώς 
Ἀργεῖοι!
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Φ άνηκε ὁ Χριστός στόν 
κόσμο καί τόν ἄχα-

ρο κόσμο στόλισε μέ ἀπέρα-
ντη εὐφροσύνη. Σήκωσε πάνω 
Του τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου 
καί κατεπάτησε γιά πάντα τόν 
ἐχθρό τοῦ κόσμου. Ἁγίασε τίς 
πηγές τῶν ὑδάτων καί φώτισε 
τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Θαύ-
ματα ἀναμείχθηκαν μέ μεγα-
λύτερα θαύματα. Σήμερα, ἀπό 
τή χαρά πού ἔφερε ὁ Σωτῆρας 
μας Χριστός, χωρίστηκαν ἡ γῆ 
καί ἡ θάλασσα καί ἀπ’ ἄκρη ὡς 
ἄκρη γέμισε ὁ κόσμος εὐφροσύ-
νη. Ἡ σημερινή γιορτή ἀποκαλύ-
πτει μεγαλύτερα θαύματα ἀπό 
ἐκείνη τῆς Χριστουγεννιάτικης 
νυχτιᾶς. 

Γιατί ἐκείνη τήν νύχτα πού 
μᾶς πέρασε χαιρότανε μονά-
χα ἡ γῆ, καθώς βάσταζε πάνω 
της στήν ἀγκαλιά τῆς φάτνης 
τόν Παντοκράτορα Θεό. Σήμερα 
ὅμως, πού γιορτάζουμε τά Θε-
οφάνεια, εὐφραίνεται μαζί της 
καί ἡ θάλασσα. Καί εὐφραίνε-
ται γιατί διά μέσου τοῦ Ἰορδάνη 
λαμβάνει μέρος καί αὐτή στήν 
εὐλογία τοῦ ἁγιασμοῦ. Στή γιορ-
τή τῆς θείας Γέννησης ὁ Θεός 
φάνηκε βρέφος μικρό, νεογέννη-
το, δείχνοντας ἔτσι τή δική μας 

νηπιότητα. Σήμερα ὅμως Τόν 
βλέπουμε τέλειο ἄνθρωπο, τέ-
λειο Υἱό, ἀπό τέλειο Πατέρα γεν-
νημένον. Ἐκεῖ φανέρωσε τό θεῖο 
βρέφος τό ἀστέρι πού ἀνέτειλε 
ἀπό τήν ἀνατολή, καί ἐδῶ ὁμο-
λογεῖ γι’ Αὐτόν ἀπό τόν οὐρανό 
ὁ Θεός Πατέρας, ἀπό Τόν ὁποῖον 
γεννήθηκε πρό τῶν αἰώνων. Ἐκεῖ 
Του πρόσφεραν -ὡσάν σέ βασι-
λέα- δῶρα οἱ Μάγοι, πού πεζο-
πόρησαν ἀπό τήν ἀνατολή. Ἐδῶ 
ἄγγελοι ἀπό τόν οὐρανό φερμέ-
νοι Τοῦ πρόσφεραν τή διακονία 
πού πρέπει μόνο σέ Θεό. Ἐκεῖ 
τυλίχτηκε μέσα στά σπάργανα 
καί ἐδῶ λύνει μέ τό βάπτισμα 
τίς σειρές τῶν παραπτωμάτων 
καί τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας μας. 
Ἐκεῖ ὁ βασιλιάς τῶν οὐρανῶν 
ντύθηκε σάν βασιλική ἀλουργί-
δα τόν κόσμο, ἐδῶ ἡ πηγή τῆς 
ζωῆς ντύνεται ὁλόγυρα τά ποτα-
μίσια κύματα…

Ἐλᾶτε νά δεῖτε πρωτόγνωρο 
κατακλυσμό, πολύ μεγαλύτερο 
καί δυνατότερο ἀπό ἐκεῖνον πού 
γίνηκε τήν ἐποχή τοῦ Νῶε. Ἐκεῖ 
τό νερό ἔπνιξε τούς ἀνθρώπους 
καί ἐδῶ τό νερό τοῦ βαπτίσμα-
τος, ἐκείνους πού εἶχαν πεθάνει 
πνευματικά ξαναζωντάνεψε, μέ 
τή δύναμη τοῦ Θεοῦ πού σήμε-

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΑ 
ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

τοῦ Ἁγίου Πρόκλου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
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ρα βαπτίστηκε. Ἐκεῖ ὁ Νῶε ἐφτί-
αξε κιβωτό στέρεα ἀπό ξύλα καί 
ἐδῶ ὁ Χριστός, ὁ νοητός Νῶε, 
προσέλαβε ἀπό τήν ἄφθορο παρ-
θένο Μαρία τήν κιβωτό τοῦ σώ-
ματος. Ἐκεῖ ὁ Νῶε ἄλοιψε τήν 
κιβωτό ἐξωτερικά μέ ἄσφαλτο 
πίσσα. Ἐδῶ ὁ Χριστός δυνάμω-
σε καί περιφρούρησε τήν κιβω-
τό τοῦ σώματος μέ τό χρῖσμα 
τῆς πίστεως. Ἐκεῖ περιστερά πού 
βάσταζε κλαδί ἐλιᾶς προμήνυσε 
τήν εὐωδία τοῦ Δεσπότου Χρι-
στοῦ. Ἐδῶ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον 
μέ τή μορφή ὁλόασπρης περι-
στερᾶς παρουσιάστηκε καί σ’ 
ὅλους ἐφανέρωσε τόν ἐλεήμονα 
Κύριο.

Ἀλλά μέ καταπλήττει ἡ ὑπερ-
βολική ταπείνωση τοῦ Κυρίου. 
Γιατί δέν ἀρκέστηκε, Αὐτός ὁ 
γεννημένος τέλειος Υἱός ἀπό τέ-
λειο Πατέρα, νά γεννηθεῖ καί ἐπί 
γῆς τέλειο βρέφος ἀπό τά σπλά-
χνα μιᾶς γυναίκας. Δέν ἀρκέστη-
κε Ἐκεῖνος πού εἶναι σύνθρονος 
μέ τόν Θεό Πατέρα νά λάβει τή 
μορφή τοῦ δούλου ἀλλά καί σάν 
τόν τελευταῖο ἁμαρτωλό προ-
σέρχεται νά βαπτισθεῖ…

«Εὐλογημένος Σύ πού ἔρχεσαι 
στό ὄνομα τοῦ Κυρίου». Ὁ Κύρι-
ος καί ὁ Θεός μας μᾶς φανερώ-
θηκε. Μᾶς φανερώθηκε ὁ Ἥλιος 
τῆς δικαιοσύνης καί διέλυσε τό 
σκοτάδι τῆς ἄγνοιας πού μᾶς 
περιέλουζε. Μᾶς φανερώθηκε ὁ 

οὐράνιος τσοπάνης καί ἐδίωξε 
ἀπό τό κοπάδι τῶν παιδιῶν Του 
τούς λύκους τοῦ διαβόλου. Μᾶς 
φανερώθηκε ὁ Μονογενής Υἱός 
τοῦ Πατρός καί χάρισε μέ τό βά-
πτισμα τήν υἱοθεσία στούς πι-
στούς. Μᾶς φανερώθηκε ἡ ζωή 
ὁλόκληρου τοῦ κόσμου καί μέ 
τό θάνατό Του θανάτωσε τόν 
θάνατο ὡς ἀθάνατος καί ἀξίωσε 
νά ζήσουν ζωή ἀθάνατη, ἐκεῖνοι 
πού εἶχαν πέσει στή φθορά καί 
στό θάνατο.

Ἀλλά ἐνῶ ἐγίνονταν ὅλα αὐτά, 
ὁ Θεός Πατέρας ἀγαλλώμενος μέ 
τήν ὑπερβολική ταπείνωση τοῦ 
Υἱοῦ, ἀνοίγει διάπλατα τίς πύ-
λες τοῦ οὐρανοῦ καί μέ βρο-
ντερή φωνή ξεχειλισμένη ἀπό 
αἰσθήματα πού πλημμυρίζου-
νε μία πατρική καρδιά, ἀνακρά-
ζει: «Αὐτός εἶναι ὁ Υἱός μου ὁ 
ἀγαπητός».

Καί γιά νά μήν μπερδευτεῖ ὁ 
νοῦς ὅσων ἄκουγαν ὅλα τοῦτα 
-ἄν εἶναι δηλαδή Υἱός ὁ Βαπτι-
στής ἤ ὁ Χριστός- ἔρχεται τό 
Ἅγιον Πνεῦμα, σάν ἄσπρο πε-
ριστέρι καί δείχνει Ἐκεῖνον πού 
βαπτιζόταν καί πού ὁ Θεός Πα-
τέρας τόν μαρτυροῦσε στούς 
ἀνθρώπους σάν μονογενῆ Υἱό 
Του.

Σ’ Αὐτόν πρέπει ἡ δόξα, τό 
κράτος, ἡ τιμή καί ἡ προσκύνη-
ση σήμερα καί πάντοτε καί εἰς 
τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
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X Ρ Ο Ν Ι Κ Α
Παρασκευή,  
23η Σεπτεμβρίου 2022

Τήν 23η Σεπτεμβρίου 2022, 
ὁ Σεβασμιωτάτος Μητροπολί-
της Μαντινείας καί Κυνουρί-
ας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, κατόπιν 
προσκλήσεως τοῦ Δικηγορικοῦ 
Συλλόγου Τριπόλεως καί τοῦ 
Προέδρου τοῦ Συλλόγου Δικα-
στικῶν Ὑπαλλήλων Περιφερείας 
Πρωτοδικείου Τριπόλεως, ἐτέλεσε 
εἰς τό Δικαστικό Μέγαρον Τριπό-
λεως τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγια-
σμοῦ ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου 
Δικαστικοῦ ἔτους καί εὐχήθηκε 
πρός τούς παρισταμένους Δικα-
στές, Δικηγόρους καί Δικαστικούς 
Ὑπάλληλους ὁ Θεός νά τούς φω-
τίζει καί νά τούς ἐνισχύει εἰς τό 
δύσκολο ἔργον τῆς ἀπονομῆς τῆς 
δικαιοσύνης.

Κυριακή,  
25η Σεπτεμβρίου 2022

Μέ ἰδιαιτέρα μεγαλοπρέπεια 
ἑορτάσθηκε κι ἐφέτος ἡ ἐπέ-
τειος τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς 
Τριπολιτσᾶς ἀπό τόν τουρκι-
κό ζυγό, γνωστή ὡς «ἅλωσις τῆς 
Τριπολιτσᾶς». 

Ὁ Δῆμος Τριπόλεως, σέ συ-
νεργασία μέ ὅλους τούς τοπι-
κούς φορεῖς, διωργάνωσε μία 
σειρά ἐκδηλώσεων τήν ἑβδομά-
δα πρό τῆς Κυριακῆς τῆς 25ης 

Σεπτεμβρίου.
Ὁ Δήμαρχος Τριπόλεως κ. Κων-

σταντῖνος Τζιούμης, κατά τό μή-
νυμά του πρός τούς συμπολῖτες 
μας, ἐτόνισε: «Μέ συγκίνηση, μέ 
εὔλογη ὑπερηφάνεια ἀλλά καί 
μέ σεμνότητα τήν πρέπουσα, ὁ 
Δῆμος Τρίπολης τιμᾶ καί ἑορτάζει 
τήν ἀπελευθέρωση τῆς πρωτεύ-
ουσάς του, τήν 23η Σεπτεμβρίου 
1821, τήν ἡμέρα καί τό γεγονός 
πού θεμελίωσαν καί στερίωσαν 
τήν ἐλευθερία τοῦ Γένους, τήν 
ἀποτίναξη τοῦ 400χρονου ζυγοῦ 
δουλείας, τήν ἀξιοπρεπῆ ὕπαρ-
ξή μας ὡς κράτος, ὡς πολιτῶν, 
ὡς ἀνθρώπων. Χωρίς τό Ἔπος 
τῆς Τριπολιτσᾶς δέν θά ὑπῆρχε, 
ἴσως, ἐδῶ καί δύο αἰῶνες, ἐλεύ-
θερη Ἑλλάδα – τό ἀναγνωρίζουν, 
πλέον, καί τό ἀποδέχονται οἱ πά-
ντες αὐτό, μέ πρώτους τούς ἐξ 
ἀνατολῶν γείτονές μας καί τότε 
δεσμῶτες μας. Οἱ ὁποῖοι καί ὀργί-
ζονται ἀλλά καί πολλά ἀναλογί-
ζονται στό ἄκουσμα καί μόνο τίς 
λέξης Τριπολιτσᾶ…».

Τό πρόγραμμα τῶν ἐκδηλώσε-
ων εἶχε ὡς ἀκολούθως:

Δευτέρα, 19η Σεπτεμβρίου
 εἰς τό Μαλλιαροπούλειον 

Θέατρον καί ὥρα 19:00, παρουσί-
ασις τοῦ βιβλίου τῆς συγγραφέως 
κ. Πόπης Βραχιώτη–Λυμπερο-
πούλου «Ἡ Τρίπολη στοχάζεται 
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τήν ἱστορία της καί τήν παλιά 
κοινωνική της ζωή». Χαιρετισμός 
τοῦ Δημάρχου Τριπόλεως κ. Κ. 
Τζιούμη. Συντόνιστης ὁ κ. Δη-
μήτριος Φίλιας, Καθηγητής Ἰο-
νίου Πανεπιστημίου. Ὁμιλητές 
κ. Εὐαγγελία Δαμουλή, Δρ. Συ-
γκριτικῆς Γραμματολογίας καί 
συγγραφέας, κ. Θεοδώρα Κτενᾶ, 
φιλόλογος, καί κ. Γεώργιος Βλά-
σης, φιλόλογος. 

Τρίτη 20η Σεπτεμβρίου,
εἰς τό Μαλλιαροπούλειον 

Θέατρον καί ὥρα 20:30, Προβολή 
ντοκιμαντέρ τοῦ Μουσικοῦ Σχο-
λείου Τριπόλεως, «Τριπολιτσᾶ το-
πόσημο ἀγώνων». Ἡ ἱστορία τῆς 
Τριπολιτσᾶς πρίν καί κατά τήν 
διάρκεια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανα-
στάσεως καί κυρίως τά γεγονότα 
τῆς καταλήψεώς της μέσῳ τεκ-
μηριωμένου ἱστορικοῦ ὑλικοῦ. 
Οἱ μαθητές ἐπισκέφθηκαν τούς 
τόπους τῶν γεγονότων προσπα-
θώντας τήν σύνδεσιν τοῦ σημερι-
νοῦ χώρου μέ τά μονοπάτια τῆς 
μνήμης. Τά μουσικά σύνολα, ἡ 
Χορωδία καί ἡ Χορευτική Ὁμάδα 
τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου ἔπαιξαν 
μουσική, τραγούδησαν καί χόρε-
ψαν εἰς ἐμβληματικά σημεῖα τῆς 
πόλως. 

Τετάρτη 21η Σεπτεμβρίου,
Ἀποστολοπούλειον Πνευ-

ματικό Κέντρον καί ὥρα 19:00, 
Ἡμερίδα, ἀπό τό Μουσικό Κέ-
ντρο Ἐκμαθήσεως «7φθογγο» 

μέ τήν συνεργασίαν τοῦ Δήμου 
Τριπόλεως, μέ θέμα «Ἡ Ἅλω-
ση τῆς Τριπολιτσᾶς καί οἱ συνέ-
πειές της». Παρουσίασις κ. Βίκυ 
Φλέσσα, δημοσιογράφος. Ὁμι-
λητής κ. Μελέτης Μελετόπου-
λος, διδάκτορας Οἰκονομικῶν 
καί Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ 
Πανεπιστημίου Γενεύης καί δι-
δάκτορας Φιλοσοφίας τοῦ Πανε-
πιστημίου Ἀθηνῶν. Ὑπῆρξε καί 
ἀναφορά εἰς τήν μουσικήν τῆς 
ἐποχῆς τοῦ 1821. 

Παρασκευή  
23η Σεπτεμβρίου, 

εἰς τό Μαλλιαροπούλειον Θέ-
ατρον καί ὥρα 19:30, Ἐπετεια-
κή ἐκδήλωσις τῆς ΙV Μεραρχίας 
Πεζικοῦ «Πελοπόννησος» «110 
χρόνια ἀπό τήν Ἵδρυση τῆς Πτε-
ρωτῆς Μεραρχίας - 201 χρόνια 
ἀπό τήν Ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς. 
Ὁμιλητές: α) κ. Γεώργιος Κακού-
της, ἐπιτελάρχης τοῦ Σχηματι-
σμοῦ, συνταγματάρχης (ΠΒ), μέ 
θέμα «110 χρόνια ἀπό τήν Ἵδρυ-
ση τῆς IV Μεραρχίας Πεζικοῦ, β) 
κ. Γεράσιμος Καραμπελιᾶς, Ἀν. 
Καθηγητής τοῦ Παντείου Πα-
νεπιστημίου, μέ θέμα «Διοίκη-
ση καί χαρισματική ἡγεσία στήν 
περίπτωση τοῦ ἀρχιστράτηγου 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη». Ἀκο-
λούθησε μουσική συναυλία μέ 
ἐπετειακά τραγούδια ἀπό τήν 
Στρατιωτική Μουσική τῆς IV 
Μεραρχίας Πεζικοῦ. Τήν ἐκδήλω-
σιν παρηκολούθησε ὁ Σεβασμιώ-
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τατος Μητροπολίτης μας. 
 

Σάββατο 24η 
Σεπτεμβρίου, 

εἰς τό χωρίον Λιμποβίσι καί 
ὥρα 10:30, Ἀρχιερατική Δοξολο-
γία, Ἐκφώνησις τοῦ πανηγυρι-
κοῦ τῆς ἡμέρας, Ἐπιμνημόσυνος 
Δέησις, κατάθεσις στεφάνων εἰς 
τήν προτομήν τοῦ Θεοδώρου Κο-
λοκοτρώνη καί Δημοτικοί χοροί 
ἀπό χορευτικά συγκροτήματα 
τοῦ Δήμου μας. 

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας 
καί ὥρα 18:30, εἰς τόν προαύλιον 
χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μετα-
μορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἔγιναν 
τῇ παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ. ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥ τά ἀποκαλυπτήρια τοῦ 
ἀνδριάντα τοῦ Μανώλη Δούνια, 
ἐτελέσθη Ἐπιμνημόσυνος Δέησις 
καί Ὁμιλία ἀπό τόν φιλόλογο κ. 
Ἠλία Χαλκιᾶ μέ θέμα «Μανώλης 
Δούνιας: ὁ πορθητής τῆς Τριπο-
λιτσᾶς». Ἀκολούθησαν Δημοτικοί 
χοροί ἀπό χορευτικά συγκροτή-
ματα τοῦ Δήμου μας. 

 Στίς 19:30 ἔλαβε χώρα Λα-
μπαδηδρομία Προσκόπων εἰς τήν 
πλατεία Ἄρεως. Ἀμέσως μετά, 
περί ὥραν 20:30 παρουσιάσθηκε 
τό Θεατρικό Εἰκαστικό Δρώμενο 
«Ἡ ἑπόμενη μέρα». 

«Ἡ ἑπόμενη μέρα» τῆς Ἁλώ-
σεως τῆς Τριπολιτσᾶς συνδιαλέ-
γεται μέ τήν ἑπόμενη μέρα τῆς 
καταστροφῆς τῆς Σμύρνης, δύο 
ἀπό τίς πιό σημαντικές ἱστορικές 

στιγμές τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ἡ πρώ-
τη μετρᾶ 201 χρόνια ἐνῶ ἡ δευτέ-
ρα συμπληρώνει 100. Ἡ Τρίπολις 
ἀναδύεται ἀπό τά ἐρείπιά της 
καθώς ἡ Σμύρνη βυθίζεται στή 
στάχτη. Μέσα ἀπό πραγματι-
κές καταγραφές καί ἐξαιρετικές 
ἱστορικές συμπτώσεις, οἱ ἀφη-
γήσεις συγκλίνουν καί ἀποκλί-
νουν μέχρι νά βρεθοῦν εἰς τόν 
ἴδιον τόπον καί χρόνον. Ἡ Ἄννα 
Παπαδοπούλου – Μελᾶ καί ὁ 
Φωτᾶκος, ὁ ὑπασπιστής τοῦ Κο-
λοκοτρώνη, ζωντάνεψαν μέσα 
ἀπό τίς ἑρμηνεῖες τῶν καταξι-
ωμένων ἠθοποιῶν Παναγιώτας 
Βλαντῆ καί Χριστοδούλου Στυ-
λιανοῦ. Ὁ Ἐλισσαῖος Βλᾶχος, 
ἀφηγοῦνταν  τά γεγονότα τά 
ὁποῖα ὁδήγησαν εἰς τά δύο αὐτά 
σημαντικά ἱστορικά γεγονό-
τα.  Σκηνοθεσία καί χoρογραφία 
κ. Μαργαρίτα Τρίκκα. Μουσική 
σύνθεσις, ἐνορχήστρωσις καί δι-
εύθυνσις ὀρχήστρας κ. Θεόδωρος 
Λεμπέσης. Ἐπιμέλεια καί σύνθε-
σις κειμένων κ. Λευτέρης Ντρού-
βας. Τραγούδησαν ἡ κ. Μαρία 
Σουλτάτου καί ὁ κ. Παναγιώτης 
Ἀγγελακόπουλος. Συμμετεῖχαν: 
α) Χορωδία «Ὀρφέας Τρίπολης», 
διεύθυνσις κ. Χριστίνα Ἀθανασο-
πούλου, β) Θεατρική Ὁμάδα Τρι-
πόλεως, γ) Λύκειον Ἑλληνίδων 
Τριπόλεως, δ) Χορευτικός Ὅμι-
λος Τριπόλεως, ε) Κέντρον Ἑλλη-
νικοῦ Χοροῦ «Ἀρκαδιανή», στ) 
Λαογραφική Ἑστία Τριπόλεως, 
ζ) Χοροτεχνία Ἀρκάδων «Δρώ-
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μενα», η) Χορευτικός Σύλλογος 
«Τεγέα». Τήν σκηνογραφική καί 
ἐνδυματολογική ἐπιμέλεια εἶχε ἡ 
κ. Μαρία Παπαδοπούλου. Φωτι-
σμοί, κ. Μελίνα Μάσχα. Βοηθός 
σκηνοθεσίας καί χορογραφίας 
κ. Παρασκευή Λυπημένου. Τήν 
ἐκδήλωσιν ἐσυνόδευσε ὀρχήστρα 
κλασικῶν καί παραδοσιακῶν 
ὀργάνων. 

  
Κυριακή 
25η Σεπτεμβρίου, 

εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱε-
ρόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου 
Τριπόλεως, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λει-
τουργία ἀπό τόν Σεβασμιώτατον 
Μητροπολίτην μας κ. ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΝ. Ἀκολούθησε Ἱερά Δοξο-
λογία καί ὁ Πανηγυρικός τῆς 
ἡμέρας ἀπό τόν καθηγητή κ. Με-
λέτη Μελετόπουλο μέ θέμα «Τό 
πρῶτο ἐλεύθερο ἑλληνικό ἔδαφος 
μετά τό 1453». 

Τήν 11:30 ἐτελέσθη Ἐπιμη-
νόσυνος Δέησις καί κατάθεσις 
στεφάνων εἰς τό Μνημεῖον Ἀρχι-
ερέων καί Προκρίτων καί εἰς τόν 
Ἀνδριάντα τοῦ Θεόδωρου Κολο-
κοτρώνη ἐπί τῆς πλατείας Ἄρεως. 

Πρίν τήν ἔναρξιν τῆς Παρελά-
σεως, ἔμπροσθεν τοῦ Πολεμικοῦ 
Μουσείου Τριπόλεως, ἐτελέσθη 
ἡ ἀποκάλυψις τῶν Πολεμικῶν 
Σημαιῶν τῆς IV Μεραρχίας Πε-
ζικοῦ, τοῦ 11ου Συντάγματος 
Πεζικοῦ, τοῦ 239ος Συντάγμα-
τος Εὐζώνων καί τῆς 124ης Πτέ-
ρυγας Βασικῆς Ἐκπαιδεύσεως, οἱ 

ὁποῖες συμμετεῖχαν εἰς τήν Πα-
ρέλασιν προπορευόμενες τῶν 
Στρατιωτικῶν Τμημάτων τῆς 
Φρουρᾶς Τριπόλεως.

 Ἀκολούθησε ἡ κατ΄ ἔτος κα-
θιερωμένη Παρέλασις μέ τήν 
συμμετοχήν τοῦ Πανελληνίου 
Συλλόγου Ἀπογόνων Μακεδο-
νομάχων, Φιλαρμονικῶν, μαθη-
τριῶν καί μαθητῶν τῶν σχολείων 
τῆς πόλεώς μας, Ἀντιπροσωπειῶν 
ἄλλων Ἑλληνικῶν ἱστορικῶν πό-
λεων, Χορευτικῶν Συλλόγων, 
Προσκόπων, Ὁδηγῶν, Τμημάτων 
τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί Σω-
μάτων Ἀσφαλείας. 

Τό βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας εἰς 
τήν πλατείαν Ἄρεως, περί ὥραν 
20:30, ἔλαβε χώρα ἡ Συμφωνική 
καί Χορωδιακή Μουσική Συναυ-
λία «Θέλει Ἀρετήν καί Τόλμην 
ἡ Ἐλευθερία». Πρόκειται γιά ἕνα 
μουσικό ταξίδι ἀπό τίς ἐπικές 
«Ἀρκαδίες» ὡς τά λαϊκά τραγού-
δια, εἰς μνήμην τοῦ Μίκη Θεο-
δωράκη. Διεύθυνσις κ. Παναγῆς 
Μπαρμπάτης. Ἀφήγησις καί κεί-
μενα κ. Κλέλια Χαρίση. Ἑρμή-
νευσαν ὁ λαϊκός τραγουδιστής κ. 
Δημήτριος Μπάσης καί οἱ λυρι-
κοί καλλιτέχνες κ. Τζίνα Φωτει-
νοπούλου, σοπράνο, κ. Ἀντώνιος 
Κορωναῖος, τενόρος, κ. Παντε-
λεήμων Κοντός, βαρύτονος, 120 
χορῳδοί ἀπό τίς Χορωδίες «Χορω-
δία Ὀρφέας Τρίπολης», «Χορωδία 
Τρίπολης La Vita», «Μουσικός 
Ὅμιλος Σπάρτης», «Συμφωνι-
κή Ὀρχήστρα καί Μαντολινάτα 
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Ἑλλάδας». Συμφωνική καί χορω-
διακή ἐνορχήστρωσις ὑπό τοῦ κ. 
Παναγῆ Μπαρμπάτη. Ἡ Ἐκδη-
λώσεις ἔληξαν μέ τήν καῦσιν 
πυροτεχνημάτων καί τήν ἀνά-
κρουσιν τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου ἀπό 
τήν Φιλαρμονικήν τοῦ Δήμου 
Τριπόλεως.

 

Σάββατο,  
1η Ὀκτωβρίου 2022.

Λαμπρῶς ἑόρτασε κι ἐφέτος ὁ 
Ναός τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋ-
πηκόου εἰς τό κέντρον τῆς πό-
λεώς μας, Παρεκκλήσιον τοῦ 
Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ 
Ἁγίου Βασιλείου.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ἐτε-
λέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγια-
σμοῦ, ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός 
καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἱερά Παρά-
κλησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 
τῆς Γοργοϋπηκόου. Ἀνήμερα τῆς 
ἑορτῆς, 1η Ὀκτωβρίου, ἐτελέσθη 
ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.

 

Δεύτερα,  
3η Ὀκτωβρίου 2022.

Τήν Δεύτερα, 3η Ὀκτωβρίου 
2022, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Διονυσί-
ου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, προστάτου 
τῶν Δικαστικῶν, ἑόρτασε μέ κάθε 
λαμπρότητα τό ἐξωκλήσιον τοῦ 
Ἁγίου εἰς τήν θέσιν «Ἄλσος τῆς 
Θέμιδος» πλησίον τῆς ἐπαρχι-
ακῆς ὁδοῦ πρός Σιλίμνα, ἔξω ἀπό 
τήν Τρίπολιν.

Τό ἑσπέρας τῆς παραμονῆς, 
ἐτελέσθη Μέγας Ἀρχιερατικός 

Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Ἀνήμερα 
τῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος 
καί ἡ Θεία Λειτουργία μετ’ Ἀρτο-
κλασίας. Πλῆθος κόσμου, Δικα-
στικοί ὑπάλληλοι, Δικηγόροι, 
Συμβολαιογράφοι, ὑπάλληλοι 
τοῦ Ὑποθηκοφυλακείου Τριπόλε-
ως καί ἐκπρόσωποι τῶν Τοπικῶν 
Ἀρχῶν προσέτρεξαν νά λάβουν 
τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ 
Ἁγίου.

 

Σάββατο,  
22α Ὀκτωβρίου 2022.

Μέ τήν εὐλογία καί τήν προ-
τροπή τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ. ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥ ξεκίνησαν τό Σάββατο 22α 
Ὀκτωβρίου οἱ συναντήσεις τοῦ 
Παιδικοῦ Βυζαντινοῦ Χοροῦ 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντι-
νείας καί Κυνουρίας. Οἱ πρόβες 
πραγματοποιοῦνται κάθε Σάβ-
βατο 4:30 τό ἀπόγευμα εἰς τόν 
Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ 
Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως ὑπό 
τήν καθοδήγησιν τοῦ κ. Βασι-
λείου Γεωργαρᾶ, Διευθυντοῦ τῆς 
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς 
τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Κυριακή,  
23η Ὀκτωβρίου 2022. 

Μέ τιμή καί εὐγνωμοσύνη 
πρός τούς δωρητές, τήν οἰκογέ-
νεια Δέμου, πραγματοποιήθηκαν 
τά ἐγκαίνια τοῦ ἀνελκυστῆρος 
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τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Βα-
σιλείου Τριπόλεως, τό πρωί τῆς 
Κυριακῆς 23ης Ὀκτωβρίου.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λει-
τουργίας, ὁ Σεβασμιότατος Ποι-
μενάρχης μας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν δίνοντας 
τήν εὐχή τῆς ἐκκλησίας πρός 
τούς δωρητές τοῦ σπουδαίου 
αὐτοῦ ἔργου γιά τόν Μητροπολι-
τικόν Ναό.

Τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἀνελ-
κυστῆρος μετεῖχε ἡ οἰκογένεια 
Δέμου, μέ τόν δωρητή κ. Σταῦρο 
Δέμο, ἐμφανῶς συγκινημένο, νά 
τονίζει πώς αὐτό ἀποτελεῖ μία 
πράξη γιά ὅλο τόν κόσμο καί δή 
γιά ἀνθρώπους πού ἔχουν κινη-
τικά προβλήματα προκειμένου 
νά ἔχουν τήν δυνατότητα νά 
προσευχηθοῦν εἰς τόν Ἱερόν Ναό.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν τῶν ἐγκαι-
νίων παρέστη σύσσωμος ἡ 
Περιφερειακή Ἀρχή μέ τόν Πε-
ριφερειάρχη κ. Παναγιώτη Νίκα 
καί τούς Ἀντιπεριφερειάρχες 
Μανώλη Σκαντζό καί Παναγιώ-
τη Λαμπρόπουλο, ὁ Βουλευτής 
Ἀρκαδίας κ. Κώστας Βλάσσης, 
ὁ Δήμαρχος Τριπόλεως κ. Κώ-
στας Τζιούμης, Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι, Πολιτευτές ἀλλά καί ὁ 
Πρόεδρος τοῦ ΕΛΓΑ Ἀνδρέας 
Λυκουρέντζος.

Ἀμέσως μετά τά ἐγκαίνια, ὁμί-
λησαν τά τέκνα τοῦ κ. Σταύρου 
Δέμου περί τοῦ συγκεκριμένου 
ἔργου καί τῆς ἐπενδύσεως τῆς 
οἰκογένειας εἰς Τρίπολιν, ὁ Βου-

λευτής Ἀρκαδίας κ. Κώστας Βλά-
σης ἐνῶ χαιρετισμό ἀπηύθυναν ὁ 
Περιφεριάρχης Πελοποννήσου κ. 
Παναγιώτης Νίκας καί ὁ Πρόε-
δρος τοῦ ἀναπηρικοῦ κινήματος 
ΑΜΕΑ Πελοποννήσου Νίκος Κα-
ραλής ἐκφράζοντας τίς εὐχαρι-
στίες τους πρός τούς εὐεργέτες.

Τρίτη,  
8η Νοεμβρίου 2022. 

Μέ λαμπρότητα τιμήθηκε ἡ 
ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων 
Ἀρχαγγέλων καί Παμμεγίστων 
Ταξιαρχῶν Μιχαήλ καί Γαβριήλ 
καί πασῶν τῶν ἐπουρανίων Δυ-
νάμεων Ἀσωμάτων εἰς Τρίπολιν. 
Τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς, Δευ-
τέρα 7η Νοεμβρίου, ἐψάλη Μέ-
γας πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς 
τόν ὁμώνυμον Ἱερό Ναό χορο-
στατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ. ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥ, πλαισιωμένου ἀπό Ἱερεῖς 
τῆς πόλεως καί τήν συμμετοχήν 
πλήθους πιστοῦ λαοῦ. Τήν δια-
κονίαν τοῦ λόγου, μέ τήν εὐχή 
τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἀνέλαβε ὁ 
Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρί-
της Βενέδικτος Καρύδης. Ἀνήμε-
ρα τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος 
καί πανηγυρική Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία.

Δευτέρα,  
21η Νοεμβρίου 2022.

Τό Λεωνίδιον, ἡ γραφική καί 
ὄμορφη πρωτεύουσα τῆς Τσακω-
νιᾶς, ἐτίμησε μέ λαμπρότητα τήν 
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Θεομητορική ἑορτή τῶν Εἰσοδίων 
τῆς Θεοτόκου.

Τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς, 
Κυριακή 20η Νοεμβρίου 2022, 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας Μαντινείας καί Κυνουρίας 
κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ καί ὁ Βοηθός 
Ἐπίσκοπός του, Τεγέας κ. ΘΕΟ-
ΚΛΗΤΟΣ, ὑποδέχθηκαν, κατά 
παλαιόν ἔθος, εἰς τήν εἴσοδον τῆς 
πόλεως τοῦ Λεωνιδίου τήν θαυ-
ματουργό Εἰκόνα τῆς Παναγίας 
τῆς Ἕλωνας παρουσίᾳ τοῦ ἱεροῦ 
Κλῆρου, τῶν Ἀρχόντων καί τοῦ 
εὐσεβοῦς Λαοῦ καί μετέφεραν 
τήν ἱερά Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος 
εἰς τό Μετόχιον τῆς Μονῆς.

Ἐν συνεχείᾳ ἐψάλη ἡ Ἀκολου-
θία τῆς ἱερᾶς Παρακλήσεως πρός 
τήν Παναγία μας καί ἀκολούθη-
σε ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερι-

νός τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς 
Παναγίας. 

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη 
ἡ πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Μονεμβασί-
ας καί Σπάρτης κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ,  
συλλειτουργούντων τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ καί τοῦ Ἐπισκό-
που Τεγέας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ.

Γιά ἕνα ἀκόμη ἔτος, ἡ Ἱερά 
Μονή, ἀντί πανηγυρικῆς τρα-
πέζης, διέθεσε ὑποτροφίες πρός 
τούς ἀριστούχους μαθητές τοῦ 
Γυμνασίου, τοῦ Λυκείου καί τοῦ 
ΕΠΑΛ Λεωνιδίου.

Ἀκολούθησε ἡ καθιερωμένη 
λιτάνευσις τῆς θαυματουργοῦ 
Εἰκόνος τῆς Ἕλωνας εἰς τούς δρό-
μους τῆς πόλεως τοῦ Λεωνιδίου.

Ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Καλτεζῶν μπορεῖ νά 
μήν ἒχει μεγαλεῖα καί τήν ἐπιβλητικότητα τῆς Ἁγιορείτι-

κης Πολιτείας οὒτε καί τήν ἐντυπωσιακή ἀρχιτεκτονική τῶν οἰκη-
μάτων της, ἒχει ὃμως τό πρωτεῖον τῆς ἀναγεννημένης Ἑλλάδος 
κατά τό 1821 ὃπου μέ τή Συνέλευσι τῶν Προκρίτων, τῶν Ἀρχιερέ-
ων καί Ὀπλαρχηγῶν τῆς Πελοποννήσου ἡ Ἑλλάς ἐμφανίζεται ἐνώ-
πιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων γιά πρώτη φορά ὡς πολιτική ὑπόστασι.

Αὐτή τήν Ἱερά Μονή πού στίς ἡμέρες μας ἒφθασε στό  ἒσχατο 
σημεῖον τοῦ ἀφανισμοῦ της ἀπό προσώπου τῆς γῆς ἀνέλαβε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας νά διασώση καί νά ἀναβιώση καί τήν 6ην Δε-
κεμβρίου 2022 προέβη στίς χειροτονίες ἑνός Ἱερομονάχου καί ἑνός 
Ἱεροδιακόνου πού μαζί μέ ἓναν παλαιότερον Γέροντα θά ἀναλά-
βουν τήν ἀναβίωσι τῆς Μονῆς. Εὐχόμεθα ὁ Θεός διά πρεσβειῶν τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου νά εὐλογήση τήν νέαν Ἀδελφότητα γιά νά φέρει 
τή Μονή στό μεγαλείο πού τῆς πρέπει.

*Ἐπί τοῦ Πιεστηρίου






