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Από τον 
π. ΗΡΑΚΛΗ ΑΘ. ΦΊΛΊΟ*

ΔΕΝ ΧΡΕΙΆΖΕΤΆΙ να 
κάνει κάτι μεγάλο και ιδι-
αίτερο για να ξεχωρίσει κά-
ποια ενορία. Η αυθεντικό-
τητα του ευαγγελικού λό-
γου αποτελεί κάτι το ξε-
χωριστό στην εποχή που ζούμε. Ας μου 
επιτραπεί να δοξολογήσω τον Θεό και να 
ευχαριστήσω τον Επίσκοπό μου, σεβασμι-
ότατο Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώ-
ρων Θεόκλητο, γιατί το πρόσωπό του φέ-
ρει αγάπη και με πνεύμα δικαιοσύνης και 
ελευθερίας ποιμαίνει τη μητρόπολή μας. 
Ο ίδιος λοιπόν έδωσε ευλογία να δημιουρ-
γηθεί μία ιστοσελίδα για την ενορία Αγίου 
Δημητρίου Διάβας, όπου διακονώ δι’ ευ-
χών του.

Η Διάβα είναι ένα πολύ όμορφο χω-
ριό, μέσα στο πράσινο, στους πρόποδες 
του Κόζιακα, με απόσταση τεσσάρων χι-
λιομέτρων από την πόλη της Καλαμπάκας 
και με θέα τα άγια Μετέωρα, το καύχημα 
του τόπου μας. Είναι ένα χωριό οκτακοσί-
ων κατοίκων, που σφύζει από ζωή όλο τον 
χρόνο. Στο χωριό μας κεντρικός ναός εί-
ναι ο Αγιος Δημήτριος. Υπάρχει και δεύ-
τερος καινούργιος ναός, μεγαλύτερος και 
λαμπρός, ο ναός του Αγίου Παντελεήμο-
να. Πρόσφατα ο Επίσκοπός μας ανακοί-
νωσε πως ο ναός θα είναι δισυπόστατος, 
καθώς θα είναι αφιερωμένος και στους 
τρεις νεομάρτυρες της περιοχής μας, που 
μαρτύρησαν τον 18ο αιώνα. Πρόκειται για 
τον Πολύζο (Πολυζώη) από τη Διάβα, τον 
ιερομάρτυρα Κωνσταντίνο από την Περι-
στέρα και τον νεομάρτυρα Αθανάσιο από 
τη Θεόπετρα.

Η ιστοσελίδα της ενορίας της Διάβας 
είναι μία απλά δομημένη ιστοσελίδα, εύ-
κολη για τον επισκέπτη. Εχει περιεχόμενα 
ποικίλου ενδιαφέροντος: Ναούς, εξωκλή-
σια, μηνιαίο λειτουργικό πρόγραμμα, ανα-
κοινώσεις, στοιχεία για τους τρεις νεομάρ-
τυρες της περιοχής, δραστηριότητες ενο-
ρίας, επιτροπές ενορίας, χρήσιμες συνδέ-
σεις, δυνατότητες διαμονής και επίσκεψης 
στη Διάβα και στην περιοχή κ.τ.λ.. Η ευλο-
γία καθίσταται μεγάλη, αν αναλογιστεί κα-
νείς πως ακριβώς απέναντι από τη Διάβα 
αιωρούνται οι ιερές μονές των Μετεώρων, 
οι οποίες εδώ και αιώνες δίνουν μαρτυρία 
πνευματικής φύσεως σε ένα τοπίο που 
αποτελεί έκφραση φυσικής καλλιτεχνίας. 

«Σας καλωσορίζουμε με πολλή χαρά 
στον διαδικτυακό τόπο της ενορίας του 
Αγίου Δημητρίου Διάβας. Δεν γνωρίζου-
με εάν τυχαία βρεθήκατε στην ιστοσελίδα 
μας, γνωρίζουμε όμως πως σας υποδεχό-
μαστε με αισθήματα φιλοξενίας και πως 
μέσα από την περιπλάνησή σας στις ενότη-
τες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε ενδιαφέ-
ροντα θέματα που αφορούν τον τόπο και 
την ενορία μας». (http://www.inadd.net)
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Γ
κρίνιες και ψιθύρους δυσφο-
ρίας έχει προκαλέσει η ηχη-
ρή παρουσία του Μητροπο-
λίτη Χαλκηδόνος Εμμανου-
ήλ στο Φανάρι από τότε που 

εγκαταστάθηκε στα ενδότερα του Πα-
τριαρχείου. Πληροφορούμαι πως οι 
Μητροπολίτες που κινούνται πέριξ του 
Βοσπόρου, μικρότεροι και γηραιοί, δεν 
πετάνε από τη χαρά τους με την έντο-
νη κινητικότητα που δείχνει ο δεύτε-
ρος τη τάξει, κατά το τυπικό, αρχιερέας 
στο Φανάρι. Ο Οικουμενικός Πατριάρ-
χης Βαρθολομαίος τού έχει βαθύτατη 
εκτίμηση και τον θεωρεί ικανό να ανα-
λάβει ρόλο μαέστρου στο Οικουμενικό 

Πατριαρχείο. Δεν έχει και άδικο μέχρι 
ενός σημείου, παραδέχονται πολλοί. 
Είναι πολύγλωσσος και έχει εμπειρία 
στις επαφές με ορθόδοξους και ετε-
ρόδοξους. Αυτή η προτίμηση του κ. 
Βαρθολομαίου τον έχει βάλει, ωστόσο, 
απέναντι σε όλους τους άλλους. Πρώ-
τη φορά, λένε Μητροπολίτες στο Φα-
νάρι, σε συναντήσεις του Οικουμενι-
κού Πατριάρχη δεν είναι δύο Μητρο-
πολίτες μαζί. Οι συναντήσεις γίνονται 
με τον κ. Βαρθολομαίο και τον πλαισι-
ώνει μόνο ο κ. Εμμανουήλ. 

Ο Μητροπολίτης Χαλκηδόνος θεω-
ρείται πρόβλημα κυρίως από την «ομά-
δα» του Μητροπολίτη Πριγκηποννή-
σων κ. Δημητρίου, μέλη της οποίας 
δεν κρύβουν την ενόχλησή τους. Ενας 
Μητροπολίτης, που δεν είναι γέννημα 
θρέμμα της Πόλης, έχει αναλάβει ρό-
λο που ξεφεύγει των αρμοδιοτήτων 
του. Kαι ως κάτοχος ακόμη της σπου-
δαίας Μητρόπολης Χαλκηδόνος, ο κ. 
Εμμανουήλ μερικές φορές έχει ανα-
λάβει ρόλο «κορυφαίου», που προκα-
λεί δυσφορία και γκρίνιες, που δεν δεί-
χνουν να κοπάζουν. Στον Μητροπολί-

τη Χαλκηδόνος οφείλεται, λένε οι πη-
γές μου, και ο εκτοπισμός -για να το 
θέσω κομψά- από το περιβάλλον του 
Οικουμενικού Πατριάρχη του Μητρο-
πολίτη Αδριανουπόλεως Αμφιλοχίου. 
Ο άλλοτε ισχυρός Μητροπολίτης που 
έχει επηρεάσει όσο λίγοι τις σχέσεις 

του Φαναρίου με την Αθήνα είναι αυ-
τή την περίοδο «στον πάγο» και είναι 
άγνωστο, Χαλκηδόνος παρόντος, πό-
τε και αν θα επανέλθει στα πράγματα.

 Τα σέβη μου,
ο Μελχισεδέκ

Μητροπολίτες που κινούνται 
πέριξ του Βοσπόρου φαίνεται

να μην πετάνε από χαρά με 
την έντονη κινητικότητα 

που δείχνει ο Χαλκηδόνος

Γκρίνια στο Φανάρι
για τον «νούμερο δύο»

ΆΛΛΟ Ο ΆΜΒΩΝΆΣ, ΆΛΛΟ Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΙΛΙΚΡΙΝΆ, μερικές φορές η ευελιξία και η ιδεολογική… κυβίστηση (να το πω καλύ-
τερα κομψά, γιατί αναφέρομαι σε ιερέα) με εντυπωσιάζουν. Επισήμως και από άμ-
βωνος ιερέας της Άρχιεπισκοπής Άθηνών, πολύ μεγάλης ενορίας που θεωρείται και 
«κυψέλη» πνευματικότητας, υπογραμμίζει σε κάθε του κήρυγμα την ανάγκη του εμ-
βολιασμού. Οταν όμως έχει κατ’ ιδίαν συνομιλίες με πρόσωπα του περιβάλλοντός 
του και πνευματικά του παιδιά -και έχει και πολλά ο συγκεκριμένος- τους συμβου-
λεύει να κρατηθούν μακριά από τον εμβολιασμό. Άλλο ο άμβωνας, άλλο τι λέμε με-
ταξύ μας, με λίγα λόγια. Θα του σύστηνα του συγκεκριμένου κατά τα λοιπά συμπα-
θούς ιερέα, που είναι και μιας ηλικίας, να δει το παράδειγμα του ηγουμένου της Μο-
νής Βατοπαιδίου Εφραίμ και την ταλαιπωρία που υπέστη και τι επιπτώσεις θα έχει 
στην υγεία του αυτό το βάσανο που λέγεται κορονοϊός. Οταν με το καλό τον συνα-
ντήσει, ας τον ρωτήσει «έπρεπε να κάνετε το εμβόλιο ή όχι τελικά; Τι θα μας προτεί-
νατε έπειτα από αυτή την περιπέτεια, γέροντα;». Και καλά για τον εμβολιασμό μπο-
ρεί να διαφωνεί. Τι παράδειγμα δίνει όμως στους ιερείς και στα παιδιά του, όταν λέ-
ει άλλα δημόσια και άλλα ιδιωτικά;  


