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Στὴν Ἁγίαν Πεντηκοστὴν*

θεηγόρος Λουκᾶς, ὁ μόνος ἐξιστορήσας τὴν 
κάθοδον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔγραψεν οὐχὶ 
γλῶσσαι πυρός, ἀλλὰ «γλῶσσαι ὡσεὶ πυρὸς» 
(Πράξ. Β’ 3), καὶ οὐχὶ ἦχος φερομένης πνοῆς βι-
αίας, ἀλλὰ «ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βι-
αίας», ἵνα μή τι αἰσθητὸν περὶ τοῦ Πνεύματος 
ὑποπτευθῇ τις, μὴ νομίσῃ, ὅτι τὸ Πνεῦμα εἶνε 
πῦρ ἤ ἀήρ.
 Διὰ τῶν δύο τούτων στοιχείων, τοῦ πυρὸς 
καὶ τοῦ ἀέρος, ἐγένετο ἡ ἐξωτερικὴ ἐκδήλω-
σις τῆς παρουσίας καὶ τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος· διότι μεγίστη ἡ ἀναλογία τῶν 
ἐνεργειῶν τοῦ Πνεύματος καὶ τῶν στοιχείων 
τούτων. Τὸ πῦρ φωτίζει τοὺς ὀφθαλμούς, θερ-
μαίνει τὰ μέλη, καθαρίζει τὰ σώματα· τὸ θεῖον 
Πνεῦμα ὑπὸ θείου ἔρωτος τὴν ψυχὴν πυρπο-
λεῖ, τὴν διάνοιαν φωτίζει, τὴν καρδίαν ἀπὸ τῶν 
παθῶν καθαρίζει, τὴν κακίαν ὡς καλάμην καὶ 
ἀκάνθας καταφλέγει καὶ ἀφανίζει. Ὁ ἀὴρ κα-
λύπτει πᾶσαν τὴν γῆν, δροσίζει αὐτὴν καὶ ζωο-
γονεῖ· τὸ Ἅγιον Πνεῦμα πανταχοῦ πάρεστι καὶ 

ΚΑΤΑ τὴν μεγάλην ἡμέραν τῆς Πεντη-
κοστῆς συνηγμένοι ἦσαν οἱ μαθηταὶ τοῦ 

Σωτῆρος ἐν Ἱερουσαλήμ, ἀναμένοντες τὴν ἐξ 
ὕψους δύναμιν μιᾷ καρδίᾳ καὶ ψυχῇ, ὅτε περὶ 
ὥραν τρίτην τῆς ἡμέρας ἠκούσθη ἦχος ἐκπλη-
κτικὸς καὶ πρωτοφανής, «ἦχος ἐξ οὐρανοῦ, 
ὥσπερ φερομένης βιαίας πνοῆς» (Πράξ. Β’ 2), 
ὡς ὁ θεηγόρος Λουκᾶς ἐξιστορεῖ, ὅμοιος δηλ. 
πρὸς βιαίαν ἀνέμου πνοήν· «καὶ ὤφθησαν 
αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρὸς» 
(αὐτόθι, 3), ἐφάνησαν γλῶσσαι πυροειδεῖς, καὶ 
ἑκάστη αὐτῶν ἔμενεν ἐπὶ ἕνα ἕκαστον τῶν 
μαθητῶν, δηλοῦσαι τὸ χάρισμα τῆς γλωσσο-
μαθείας, ὅπερ εἰς πάντας ἐγένετο τότε κατα-
ληπτόν, διότι οἱ πνευματέμφοροι Ἀπόστολοι 
ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις τὰ μεγα-
λεῖα τοῦ Θεοῦ.
 Ἀλλὰ καὶ πάντων τῶν χαρισμάτων τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος τότε ἐνεπλήσθησαν καὶ 
ἠσθάνοντο ἐσωτερικὴν ἀνακαίνισιν ἐν ἑαυ-
τοῖς, ἠσθάνοντο χαρὰν καὶ γαλήνην, σοφίαν 
καὶ γνῶσιν, θάρρος καὶ ἰσχὺν καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ 
Πνεύματος χαρίσματα ἐπιδρῶντα ἐπὶ τοῦ σώ-
ματος αὐτῶν καὶ τῆς ψυχῆς, καὶ τὴν καρδίαν 
αὐτῶν κατακλύζοντα καὶ τὴν διάνοιαν φωτί-
ζοντα.
 Ἄν τὸ ἀτελὲς πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου ἐκδη-
λοῖ τὴν παρουσίαν καὶ ἐνέργειαν αὑτοῦ διά 
τε τῆς ἐξωτερικῆς κτίσεως, τῶν ὑλικῶν αὑτοῦ 
ἔργων, καὶ διὰ τῆς ἐπιδράσεως αὑτοῦ ἐπὶ τοῦ 
πνεύματος τῶν ὁμοίων αὑτοῦ, τῶν πνευμα-
τικῶν αὑτοῦ ἔργων, λόγων ἤ συγγραφῶν, τί 
λογικώτερον ἤ τί φυσικώτερον τὸ ἀπόλυτον 
Πνεῦμα νὰ ἐκδηλώσῃ τὴν κατάβασιν αὑτοῦ 
διὰ τῆς ἐξωτερικῆς φύσεως, τῆς βιαίας πνοῆς 
καὶ τῶν πυρίνων γλωσσῶν, καὶ τῆς ἐπιδράσε-
ως αὑτοῦ ἐπὶ τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος διὰ 
τῶν ἀπείρων χαρισμάτων αὑτοῦ;
 Αἱ ἐκδηλώσεις αὗται δὲν ἀποτελοῦσι βεβαί-
ως τὴν οὐσίαν τοῦ Πνεύματος, διότι αὕτη δὲν 
εἶνε μεθεκτή, οὔτε ὁρατή, οὔτε προσιτή, καθό-
σον τὸν Θεὸν οὔτε ὀφθαλμὸς δύναται νὰ ἴδῃ, 
οὔτε οὖς ν’ ἀκούσῃ, ἀλλ’ εἶνε ἐκδηλώσεις τῆς 
παρουσίας καὶ ἐνεργείας αὐτοῦ. Διὰ τοῦτο ὁ 
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τὰ πάντα συνέχει καὶ πληροῖ, τοὺς φλογιζομέ-
νους ὑπὸ τοῦ καύσωνος τῆς ἁμαρτίας δροσίζει, 
τοὺς ἐν θλίψεσιν εὑρισκομένους ἀνακουφίζει, 
πάντας τοὺς δεχομένους αὐτὸ χαροποιεῖ καὶ 
τὴν ψυχὴν εἰς τὴν ὄντως ζωὴν διατηρεῖ.
 Μορφὴν δὲ γλωσσῶν τὸ πῦρ ἐκεῖνο ἔλαβεν, 
ὅπως δηλωθῇ πρᾶγμα καινοφανὲς καὶ παρά-
δοξον. Διὰ τῆς διαιρέσεως τῶν γλωσσῶν ἐν τῷ 
πύργῳ Βαβὲλ τὸ πάλαι ὁ Θεὸς τὴν κακὴν συμ-
φωνίαν τῶν ἀνθρώπων εἰς διάστασιν ἔφερε, 
διὰ τῶν γλωσσῶν δὲ τούτων τῶν κηρυττουσῶν 
ἐν τῇ Σιὼν τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ ἔμελλε νῦν ὁ 
Ὕψιστος πᾶσαν τὴν οἰκουμένην εἰς ἕν νὰ συ-
νάψῃ καὶ τοὺς ἀνυπερβλήτους φραγμοὺς τῆς 
ἁμαρτίας ν’ ἄρῃ καὶ τὰ διεστῶτα εἰς ὁμόνοιαν 
ν’ ἀγάγῃ καὶ πᾶσαν τὴν γῆν τὴν βλαστήσασαν 
ἀφθόνους τὰς ἀκάνθας τῆς ἁμαρτίας νὰ κα-
τακαύσῃ διὰ τῶν πυροειδῶν τούτων γλωσσῶν, 
διὰ τοῦ χαρίσματος τούτου τοῦ λαλεῖν ξέναις 
γλώσσαις, ὅπερ διὰ τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ κόσμου 
εἰς Χριστὸν ἦτο τότε ἀναγκαιότατον καὶ μόνον 

ἐφαίνετο ἐξωτερικῶς ἐκ τῶν ἀπείρων χαρισμά-
των, τὰ ὁποῖα τότε οἱ Ἀπόστολοι ἔλαβον.
 Πύριναι δὲ αἱ γλῶσσαι ἐκεῖναι ἐφαίνοντο, 
ὅπως δηλωθῇ, ὅτι τὸ Ἀποστολικὸν κήρυγμα 
ἔμελλε νὰ φωτίσῃ πάντα τῆς οἰκουμένης τὰ 
πέρατα καὶ κατακαύσῃ πᾶν ψεῦδος τοῦ κό-
σμου καὶ πᾶσαν ἀπάτην καὶ πλάνην, ὅτι ὁ 
θεῖος λόγος ἔμελλε τοὺς μὲν ὑπακούοντας 
εἰς αὐτὸν νὰ φωτίσῃ, τοὺς δὲ ἀπειθοῦντας 
αὐστηρῶς νὰ τιμωρήσῃ. Βιαία  δὲ ἡ πνοὴ τοῦ 
Πνεύματος ἐγένετο, διότι ἡ δύναμις αὐτοῦ 
πάντα νικᾷ καὶ πάντα δύναται· πᾶν ὀχύρωμα 
τοῦ πονηροῦ καταρρίπτει καὶ πάντα σύνδε-
σμον ἀδικίας διαλύει, πᾶν ὑπερήφανον ταπει-
νοῖ καὶ πᾶν ταπεινὸν ἀνυψοῖ. [...]

 (*) Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν Ὁμιλίαν Εἰς τὴν Ἁγίαν Πεν
τηκοστήν, καὶ ὅτι ἡ χάρις τοῦ Πνεύματος μεγαλόδω
ρος ἀλλὰ καὶ πανσθενής, ἐκ τοῦ: Θεοδώρου Ζωγράφου, 
Ἐντρυφήματα καὶ Ἀπηχήματα τῆς Δοξασθείσης Ἑλλά
δος, ἤτοι Ἑορτοδρόμιον, περιέχον ὁμιλίας εἰς πάσας τὰς 
ἑορτάς, τόμος τρίτος, ἐν Βόλῳ 1914, σελ. 236238.

 ΣΥΝΟΔ ΙΚΑ Ι  Α ΝΑΚΟ Ι ΝΩΣΕ Ι Σ

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς 07/20-06-2017

 4) Ἠσχολήθη μετὰ ζητημάτων Ἐκκλησιαστικῆς 
Δικαιοσύνης. Ἔπειτα ἀπὸ τὴν αἴτησιν συγγνώμης, 
τὴν ὁποίαν ὑπέβαλεν ὁ Ἱερομ. Γρηγόριος Ζιῶγος περὶ 
ἀναρτήσεών τινων εἰς τὸ ἱστολόγιον αὐτοῦ, τὸ ὁποῖον 
ἤδη ὁ αὐτὸς κατήργησεν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐδέχθη τὴν 
ἔκφρασιν μεταμελείας αὐτοῦ καὶ ἔθεσε τὸν φάκελον 
τῆς ὑποθέσεως εἰς τὸ ἀρχεῖον. Αἱ λοιπαὶ ὑποθέσεις 
ἀνεβλήθησαν, προκειμένου νὰ ἐπανακληθοῦν οἱ κα-
τηγορούμενοι κατὰ τὰ προβλεπόμενα ἐκ τοῦ Κανονι-
σμοῦ. 
 5) Ἐνεκρίθη κατ᾽ ἀρχὴν ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῆς 
Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς (26η Ἰου-
λίου) καὶ ἡ ἔκδοσις αὐτῆς ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς. 
 6) Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα ποιμαντικά θέματα 
τρεχούσης φύσεως. 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Τὴν Τρίτην, 7ην / 20ὴν τοῦ μηνὸς Ἰουνίου τοῦ ἔτους 
2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ 

Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν 
εἰς δεκάτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 
Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλ-
λινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν 
κάτωθι θεμάτων:
 1) Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν 
Σύνοδον περὶ τῶν ἐν ἐξελίξει νομικῶν ὑποθέσεων τῆς 
Ἐκκλησίας ἡμῶν. 
 2) Συνεζητήθησαν τρόποι ὑποστηρίξεως τῆς κα-
θημερινότητος Ὀρθοδόξων τινῶν πιστῶν οἱ ὁποῖοι 
ἀρνοῦνται νὰ λάβουν τὸν ΑΜΚΑ. 
 3) Ἐνημερώθη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος περὶ τῆς Ποιμαν
τικῆς ἐπισκέψεως τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ & Φυλῆς εἰς 
Σουηδίαν. 
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ΚΘ´ ΙΟΥΝΙΟΥ: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ

 Ὡραιότατον εἶναι τὸ τελευταῖον κεφάλαιον τοῦ 
κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίου, ἐν ᾧ ἱστορεῖται ἡ τελευταία 
ἐμφάνισις τοῦ Χριστοῦ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Τιβε-
ριάδος. Ὁ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ἀπόστολοι, ἁλιεύον
τες ὅλην τὴν νύκτα, οὐδὲ ἕνα συνέλαβον ἰχθύν. Αἴφνης 
ἐμφανίζεται ὁ Χριστὸς ἐπὶ τῆς ὄχθης, καὶ παραγγέλλει 
αὐτοῖς νὰ ρίψωσι τὸ δίκτυον. Ὑπακούουσιν ἐκεῖνοι, καὶ 
τὸ δίκτυον πληροῦται ἰχθύων μέχρι διαρρήξεως. Ἀνα-
γνωρίσας ὁ Πέτρος τὸν Χριστόν, φορεῖ τὸν ἐπενδύτην 
του καὶ ρίπτεται εἰς τὴν θάλασσαν, ὅπως ταχύτερον τὸν 
πλησιάσῃ. Ἀποβιβασθέντες καὶ οἱ ἄλλοι, εὑρίσκουσιν 
ἀνθρακιὰν ἑτοίμην, ὀπτῶσι τὰ ὀψάρια, καὶ δειπνοῦσι. 
Μετὰ τὸ δεῖπνον ὁ Χριστὸς ἀπηύθυνε πρὸς τὸν Πέτρον 
τὴν τριττὴν ἐρώτησιν: «Σίμων Ἰωνᾶ, φιλεῖς με;» «Ναί, 

Κύριε, λέγει ὁ Πέτρος, σὺ οἶδας, 
ὅτι φιλῶ σε». Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, 
«Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου». Μετὰ 
τὴν δευτέραν καὶ τρίτην ἐρώτησιν, 
ἐλυπήθη ὁ Πέτρος καὶ εἶπε: «Ναί, 
Κύριε, σὺ πάντα οἶδας, σὺ οἶδας, 
ὅτι φιλῶ σε». Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, 
«Βόσκε τὰ ἀρνία μου». Ὕστερον ὁ 
Χριστὸς τῷ εἶπεν, «Ἀκολούθει μοι» 
καὶ ὁ Πέτρος ὑπήκουσεν. Ἀλλ᾿ ὁ Ἰω-

άννης, ὁ ἐπιστήθιος μαθητής, αὐτόκλητος, ἠκολούθησε 
καὶ οὗτος. Στραφεὶς ὁ Πέτρος καὶ ἰδὼν αὐτόν, λέγει τῷ 
Χριστῷ, «Κύριε, οὗτος δὲ τί;» Καὶ ὁ Χριστὸς ἀπήν
τησεν αἰνιγματωδῶς, «Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως οὗ 
ἔρχωμαι, τί πρὸς σέ;» Διεδόθη λοιπὸν παρὰ τοῖς ἀδελ-
φοῖς ἡ ἰδέα, ὅτι ὁ Ἀπόστολος Ἰωάννης δὲν ἀποθνήσκει, 
καὶ πολλοὶ τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν τὸ πιστεύουσι 
μέχρι τῆς σήμερον, εἰ καὶ αὐτὸς ὁ ἱερὸς συγγραφεὺς 
προσθέτει μετριοφρόνως περὶ ἑαυτοῦ, ὅτι ὁ Ἰησοῦς δὲν 
εἶπεν, ὅτι δὲν ἀποθνήσκει, ἀλλά, ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν 
ἑωσοῦ ἔρχωμαι, κτλ.
 «Τὰ κατὰ πόλιν δεσμὰ καὶ τὰς θλίψεις σου τίς διη-
γήσεται;» ψάλλει ἡ ἱερὰ Μοῦσα τοῦ Ἀνδρέου Κρήτης 
κατὰ τὴν παροῦσαν ἑορτήν. Καὶ τῷ ὄντι ἥ τε βίβλος 
τῶν Πράξεων καὶ αὐταὶ αἱ ἐπιστολαὶ τοῦ Παύλου διη-
γοῦνται μακρὰν Ὀδύσσειαν παθημάτων, διωγμῶν καὶ 
θλίψεων ἃς ὑπέστη ὁ Ἀπόστολος οὗτος. Ἐὰν παραλλη-
λίσῃ τις μόνον τὰ ἐπίκαιρα καὶ λαμπρὰ ἀποφθέγματα, 
ὧν βρίθουσιν αἱ ἐπιστολαὶ τοῦ θείου Παύλου, ἀληθε-
στάτην εὑρίσκει εἰκόνα τοῦ φλέγοντος τὴν ψυχήν του 
ὑπερανθρώπου ζήλου. «Τίς ἀσθενεῖ καὶ οὐκ ἀσθενῶ; 
τίς σκανδαλίζεται καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;». «Τίς ἡμᾶς 

Μεγάλας ἀναμνήσεις ἀνακαλεῖ σήμερον ἡ ἑορτὴ 
τῶν δύο κορυφαίων Ἀποστόλων. Οἱ δύο οὗτοι 

ὑπέρτεροι ἄνδρες τοῦ χριστιανισμοῦ συγκεφαλαι-
οῦσι σχεδὸν ἐν ἑαυτοῖς ὁλόκληρον τὴν ἱστορίαν τῆς 
Καινῆς Διαθήκης καὶ τοῦ πρώτου μ.Χ. αἰῶνος. Διότι 
ὁ μὲν θεομακάριστος Πέτρος ἐγένετο αὐτόπτης καὶ 
αὐτήκοος τῶν πράξεων καὶ τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ, ὁ δὲ οὐρανοβάμων Παῦλος, περιελθὼν 
τὸν τότε γνωστὸν κόσμον, κατήχησε καὶ ἐβάπτισε το-
σούτους λαούς, καὶ τοσαύτας συνέστησεν ἐκκλησίας, 
ὅσας συλλήβδην πάντες οἱ ἄλλοι Ἀπόστολοι.
 Ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης, καθ᾿ ἣν ἠκούσθη παρὰ τὰς 
ὄχθας τῆς λίμνης Γεννησαρὲτ ἡ πρόσκλησις ἐκείνη: 
«Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώ-
πων», μέχρι τῆς στιγμῆς, καθ᾿ ἣν 
δέσμιος ὁ Παῦλος ἐπὶ μῆνας ἐν 
Ρώμῃ, ἐδέχετο ἐν τῇ φυλακῇ πλή-
θη κατηχουμένων, καὶ ἔγραφε τὴν 
ὑπερήφανον ἐκείνην φράσιν: «ὁ λό-
γος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται», ὤ, πόσον 
εἶχε μεταβληθῆ ἤδη ἡ ὄψις τοῦ κό-
σμου!
 Γνωστόν, ὅτι ἀμφότεροι οἱ ἅγιοι 
Ἀπόστολοι ἐτελειώθησαν μαρτυ-
ρικῶς ἐν Ρώμῃ, τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, κατὰ τὴν παράδοσιν, 
ὁ μὲν Πέτρος σταυρωθεὶς μὲ τὴν κεφαλὴν κάτω, ὁ 
δὲ Παῦλος καρατομηθείς. Ἐν Ρώμῃ ὑπάρχει εἰκών, 
παριστῶσα τοὺς δύο Ἀποστόλους ἀσπαζομένους τὸν 
τελευταῖον ἀλλήλους, καθ᾿ ὃν χρόνον ἐχωρίζοντο ἀγό-
μενοι εἰς σφαγήν. Οὐ μακρὰν δὲ τῆς Ρώμης σώζεται 
ἀρχαῖον παρεκκλήσιον, λεγόμενον Domine quo vadis, 
ἡ δὲ ὡραία περὶ τοῦ ὀνόματος τούτου παράδοσις ἔχει 
ὡς ἑξῆς: Ἅμα κινηθέντος τοῦ διωγμοῦ ἐπὶ Νέρωνος, 
ὁ Πέτρος ἀπεπειράθη νὰ φύγῃ, νομίσας, ὅτι ἠδύνατο 
ἀκόμη νὰ ἐργασθῇ εἰς τὸ κήρυγμα. Στάδιά τινα ἔξω 
τῆς Ρώμης συναντᾷ τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, περίλυπον, 
βαίνοντα πρὸς τὴν πόλιν. «Domine quo vadis?» (Κύ-
ριε, ποῦ ὑπάγεις;), ἐρωτᾷ ὁ Πέτρος. «Vado Romam 
iterum crucifici» (ὑπάγω εἰς Ρώμην, ὅπως σταυρωθῶ 
καὶ πάλιν), ἀπαντᾷ ὁ Χριστός. Ἡ ὀπτασία αὕτη ἐδί-
δαξε τὸν Πέτρον τὸ καθῆκόν του, καὶ κατανυγεὶς τὴν 
καρδίαν, ἐπέστρεψεν εἰς Ρώμην, καὶ ὑπέστη ἀγογγύ-
στως τὸν σταυρικὸν θάνατον, ἵνα πληρωθῇ ἡ ἄλλη 
ἐκείνη αἰνιγματώδης πρόρρησις τοῦ Σωτῆρος: «... 
ὅταν δὲ γηράσῃς, ἄλλος σε ζώσει καὶ οἴσει σε ὅπου 
οὐ θέλεις».
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χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἢ διωγμὸς 
ἢ στενοχωρία ἢ κίνδυνος;». «Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ 
ἐν ἐμοὶ Χριστός». «Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι, 
εἰμὴ ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ 
οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ». «Εἴ 
τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω 
ἀνάθεμα, μαρὰν ἀθά». Ἡ τελευταία αὕτη ἔκφρασις 
ἴσως φαίνεται ὑπερβολικὴ εἰς τοὺς ὀρθολογιστὰς τῆς 
σήμερον. Ἀλλὰ μηδεὶς σκανδαλισθῇ, τὸ πρᾶγμα εἶναι 
φυσικώτατον καὶ συνεπέστατον εἰς τὸ στόμα ἀνθρώ-
που πιστεύοντος. Ὁ Θεὸς εἶναι τὸ ἀπολύτως ὄν, καὶ 
ὡς τοιοῦτος ἀναγκαίως ὀφείλει νὰ λατρεύηται, καθ᾿ 
ἣν ἔννοιαν ἔχουσιν οἱ εἰλικρινῶς πιστεύοντες. Θεὸς 
δὲ μάλιστα ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ παθὼν ἐπιβάλλεται εἰς 
τὴν στοργὴν καὶ τὴν λατρείαν πάντων, καὶ κατὰ τὴν 
ἔννοιαν ταύτην ἐξετόξευεν ὁ θεῖος Παῦλος τὸ ἀνάθεμα 
κατὰ παντὸς τοῦ μὴ ἀγαπῶντος τὸν Ἰησοῦν Χριστόν. 
Ἄλλως τὸ ἀνάθεμα, τοῦτ᾿ ἔστιν ὁ ἀπὸ τῶν πιστῶν 
χωρισμός, εἶναι τὸ μόνον ὅπλον, ὃ ἐπιτρέπει ἑαυτῇ ἡ 
ἀρχαία ἀμιγὴς Ἐκκλησία, καὶ ἂν ἔλειπε καὶ τὸ ἠθικὸν 
τοῦτο ὅπλον, οὐδεμία δογματικὴ ἑνότης θὰ ὑπῆρχέ 
ποτε ἐν τῷ χριστιανισμῷ. Σημειωτέον δέ, ὅτι τὴν λέξιν 
ταύτην εἶπε καὶ καθ᾿ ἑαυτοῦ ὁ Παῦλος, ὑποθετικῶς 
ὅμως καὶ ὑπὸ ὅρους, ἐν ὁρμῇ ὑψίστης αὐτοθυσίας καὶ 
ἡρωισμοῦ, γράψας: «Ἐβουλόμην γὰρ αὐτὸς ἐγὼ ἀνά-
θεμα εἶναι ἀπὸ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου, τῶν 
συγγενῶν μου κατὰ σάρκα, οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλῖται». 
Ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν, ρωμαῖος πολίτης καὶ ἑλλη-
νίζων τῇ φωνῇ, δὲν ἔπαυσε νὰ εἶναι Ἰουδαῖος φιλό-
πατρις, καὶ ἐπόνει τοὺς ὁμοεθνεῖς του. Παραπλήσιον 
τούτου παράδειγμα ὑψηλῆς αὐταπαρνήσεως ὑπῆρχε 
τὸ τοῦ Μωυσέως: «Καὶ νῦν, Κύριε, ἢ ἄφες αὐτοῖς τὴν 
ἁμαρτίαν ταύτην, ἢ ἐξάλειψόν με ἐκ τῆς βίβλου σου, 
ἧς ἔγραψας». Τὰ δύο ταῦτα ἐνάμιλλα παραδείγματα 
ἐφείλκυσαν, ὡς γνωστόν, τὸν θαυμασμὸν τοῦ ἐθνικοῦ 
συγγραφέως Διονυσίου τοῦ Λογγίνου, τοῦ γράψαντος 
τὴν περὶ Ὕψους πραγματείαν.

 Ἡ μνήμη τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρέπει νὰ εἶναι 
ἐξόχως προσφιλὴς εἰς ἡμᾶς τοὺς Ἕλληνας, διότι αὐτὸς 
ἐβάπτισε τοὺς προγόνους ἡμῶν, καὶ αὐτοῦ ἐσμεν καὶ 
ἡμεῖς προσήλυτοι. «Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ 
εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα», ἔγραφε πρὸς τοὺς 
Κορινθίους. Ὁ ἀνερχόμενος σήμερον τὸν λόφον 
τοῦ Ἀρείου Πάγου δὲν δύναται νὰ μὴ ἐνθυμηθῇ τὴν 
σκηνὴν ἐκείνην, ἥτις περιγράφεται ἐν ταῖς Πράξεσιν: 
«Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ Παύ-
λου ἐθλίβετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν ἑαυτῷ, θεωροῦντι 
κατείδωλον οὖσαν τὴν πόλιν». Καὶ ἐπειδὴ ὁ Παῦλος 
διελέγετο ἐν τῇ ἀγορᾷ, σκανδαλιζόμενοι οἱ Ἀθηναῖοι 
ἔλεγον: «Τί ἂν θέλοι ὁ σπερμολόγος οὗτος λέγειν; οἱ 
δέ, Ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι. Συλ-
λαβόντες δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸν Ἄρειον Πάγον ἤγαγον λέ-
γοντες: Δυνάμεθα γνῶναι τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ 
λεγομένη διδαχή; Ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς 
ἀκοὰς ἡμῶν... Σταθεὶς δὲ ὁ Παῦλος ἐν τῷ μέσῳ τοῦ 
Ἀρείου Πάγου ἔφη. Ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κατὰ πάν τα δει-
σιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ. Διερχόμενος γὰρ καὶ 
ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν εὗρον καὶ βωμόν, ἐν 
ᾧ ἐπιγέγραπται, Ἀγνώστῳ Θεῷ. Ὃν οὖν ἀγνοοῦντες 
εὐσεβεῖτε, τοῦτον ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν». Ἄξιον ση-
μειώσεως εἶναι, ὅτι οἱ παλαιοὶ Ἀθηναῖοί μας, ἂν δὲν 
ἐπίστευσαν ἀμέσως, δὲν ἐκακοποίησαν ὅμως τὸν θεῖον 
Παῦλον, καὶ τοῦτο εἶναι καλὸν συστατικὸν τῆς τότε 
ἑλληνικῆς ἀνεξιθρησκίας. Ἀλλὰ καὶ ἄκαρπος δὲν ἀπέ-
βη ἡ πρώτη αὕτη διδασκαλία, διότι ἐπίστευσαν εὐθὺς 
ὁ ἱερὸς Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, ἡ Δάμαρις καὶ ἄλλοι 
τινές.
 Συγκινητικὰς λοιπὸν ἀναμνήσεις διεγείρει ἐν Ἀθή-
ναις ἡ μνήμη τοῦ θεηγόρου Παύλου σήμερον, καὶ 
πολλῶν ἐπαίνων ἀξία εἶναι ἡ ἀπόφασις τοῦ Δημοτι-
κοῦ Συμβουλίου Ἀθηναίων περὶ ἀνεγέρσεως Ναῶν ἐπ᾿ 
ὀνόματι τοῦ τε μεγάλου τῶν ἐθνῶν Ἀποστόλου καὶ τοῦ 
κλεινοῦ αὐτοῦ μαθητοῦ, τοῦ Ἀρεοπαγίτου Διονυσίου.

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1887)



Πρέπει νὰ συμμορφοῦται ἡ Ἐκκλησία
πρὸς τὰς ἀπαιτήσεις τῆς συγχρόνου ἐποχῆς;

Εἰσαγωγικὰ

μερο τότε Ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας μας «Ἡ Φωνὴ τῆς 
Ὀρθοδοξίας» (ἀρ.φ. 610-611 / 15.2.1971, σελ. 1-5), 
ὅπου τὸ πρῶτον παρετέθη σὲ ἑλληνικὴ μετάφρασι.
 Δι’ αὐτοῦ, ἐξηγεῖται ἐν πρώτοις μὲ τρόπο σαφῆ καὶ 
κατανοητὸ ἡ οὐσιώδης διαφορὰ Ὀρθοδοξίας καὶ ἑτε-
ροδοξίας σὲ πνευματικὸ ἐπίπεδο. Ἡ πρώτη ἔχει ἀσκη-
τικὸ χαρακτῆρα, ἀποβλέπει στὴν ἐκκοπὴ τῶν παθῶν 
καὶ τὴν καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν καὶ ὁδηγεῖ τὸν θε-

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ τοῦ ἐνδιαφέροντος καὶ ἐπικαίρου 
ἄρθρου μὲ τὸν ὡς ἄνω τίτλο, τὸ ὁποῖο ἀναδημο-

σιεύουμε ἐν συνεχείᾳ, εἶναι ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος 
Συρακουσῶν καὶ Τριάδος Ἀβέρκιος, ἕνας ἐπιφανὴς 
Ἱεράρχης τῆς Ἀδελφῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας τῆς Διασπορᾶς, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τὸ 
ἔτος 1976.
 Ἡ ἀναδημοσίευσις γίνεται ἀπὸ τὸ ἐπίσημο 15νθή-
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ραπευμένο ἀπὸ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ πιστὸ στὴν αἰώνιο 
σωτηρία. Ἡ δεύτερη συμμορφώνει τὸν Χριστιανισμὸ 
στὶς ἀπαιτήσεις καὶ ἐπιδιώξεις τοῦ κόσμου τούτου καὶ 
ἀφήνει τὸν ἄνθρωπο ἀθεράπευτο, χωρὶς ἐλπίδα αἰω-
νίου κοινωνίας μὲ τὸν Θεό.
 Ἡ νεοφανὴς αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀποσκοπεῖ 
ἀκριβῶς σὲ αὐτὴ τὴν συμμόρφωσι καὶ τὴν συγχώνευσι 
τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς τὴν ἑτερόδοξο Δύσι, ὥστε νὰ 
παύση νὰ ἀποτελῆ τὴν Κιβωτὸ τῆς Σωτηρίας καὶ νὰ 
ἀπωλέση τὴν μοναδικότητα, ἰδιαιτερότητα καὶ ἀπο-
κλειστικότητά της. 
 Πρὸς ἐπίτευξιν τούτου, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς ἤδη τοῦ 20οῦ 
αἰῶνος, ἐπιστρατεύθηκε ἡ λῆψις μιᾶς σειρᾶς μέτρων, 
γιὰ τὴν ἀποδυνάμωσι καὶ κατάλυσι τῶν Ἱερῶν Κανό-
νων καὶ Παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας, καθ’ ὅσον μά-
λιστα εἶναι γνωστόν, ὅτι οἱ Ἱεροὶ Κανόνες ἀποτελοῦν 
τὰ θεμέλια καὶ τὸν φύλακα ἄγγελο τῆς Ὀρθοδοξίας 
καὶ ὁριοθετοῦν καὶ διασφαλίζουν τὸ Ὀρθόδοξο Ἦθος 
ἀπὸ κάθε ἐκτροπὴ καὶ ἔκπτωσι. Πλῆγμα κατὰ τῶν Κα-
νόνων, σημαίνει εὐθέως πλῆγμα κατὰ τῆς Ὀρθοδοξί-
ας, διότι Δόγμα καὶ Ἦθος δὲν χωρίζονται.
  Γιὰ τὸν λόγο τοῦτο, ἡ ἐπιδίωξις τῶν Οἰκουμενιστῶν 

ἐξ ἀρχῆς ἦταν τὰ ἐκθεμελιωτικὰ ἀντικανονικὰ μέτρα 
τους νὰ ἐπικυρωθοῦν διὰ συνόδου, πρὸς ἄρσιν τῶν 
ἐμποδίων γιὰ τὴν προσέγγισι καὶ τὸν συγχρωτισμὸ μὲ 
τὴν ἑτεροδοξία καὶ γενικὰ μὲ τὸν ἐκπεσόντα κόσμο τῆς 
φθορᾶς καὶ τῆς ἀνομίας.
  Στὴν προσπάθεια αὐτὴ ἄρχισε, συνεχίζεται ἀλλὰ 
καὶ ἐντείνεται, μέσῳ μάλιστα καὶ τῆς Κολυμβαρικῆς 
ψευδοσυνόδου τῶν Οἰκουμενιστῶν τοῦ 2016, μία κα-
ταφρόνησις καὶ καταπάτησις τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς 
Ἐκκλησίας, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων –σύμφωνα μὲ τοὺς 
Μεταρρυθμιστὰς- χρειάζονται ἤ ἀλλαγὴ ἤ κατάργησι.
  Ὅμως, ὅπως ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβέρ-
κιος τονίζει, ὅσοι Ὀρθόδοξοι διατηροῦν τὴν γνησία 
ἐκκλησιαστικὴ Συνείδησί τους, δὲν θὰ δεχθοῦν ποτὲ 
τὴν ὁδὸ τοῦ συμβιβασμοῦ καὶ τὴν συγκατάλεξί τους 
στὴν παναιρετικὴ οἰκουμενιστικὴ ἀποστασία.
  Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, τὸ ἀποκαλυπτικὸ καὶ ζηλωτικὸ 
αὐτὸ κείμενο ἀξίζει προσοχῆς καὶ προβολῆς, ὥστε νὰ 
μᾶς καλλιεργήση ὁμολογιακὸ φρόνημα ἐμμονῆς στὴν 
Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ καὶ μαρτυρίας τοῦ πνεύματος Αὐτῆς 
ἔναντι τῶν πλανωμένων ἀδελφῶν καὶ τοῦ παραπαίοντος 
κόσμου γύρω μας. 

*  *  *



  Ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβέρκιος ἦταν θερ-
μὸς φίλος καὶ ὑποστηρικτὴς τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἕως 
τῆς ὁσιακῆς Κοιμήσεώς του διατηροῦσε ἀδελφικοὺς 
δεσμοὺς προσευχῆς καὶ κοινωνίας μὲ τοὺς ἐν Ἀμερικῇ 
ἐκπροσώπους Αὐτῆς, καὶ δὴ μὲ τὸν μακαριστὸ Ἱεράρ-
χη Ἀστορίας Πέτρο († 1997).
  Εἴθε ἡ μνήμη τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβερκί-
ου νὰ εἶναι αἰωνία καὶ τὸ παράδειγμα καὶ ἡ παρακατα-
θήκη του νὰ ἀποτελοῦν ὁδηγητικοὺς δεῖκτες πορείας 
καὶ ζωῆς!

* * *

 Ὡς πρὸς τὸ συγγραφέα, Ἀρχιεπίσκοπο Ἀβέρκιο, 
κατὰ κόσμον Ἀλέξανδρο Παύλοβιτς Τάουσεφ, αὐτὸς 
ἐγεννήθη τὸ 1906 στὸ Καζὰν τῆς Ρωσίας. Τὸ 1920 
μετανάστευσε μὲ τὴν οἰκογένειά του στὴν Βουλγαρία, 
λόγῳ τῆς ἐπικρατήσεως τῶν ἀθεϊστῶν στὴν πατρίδα 
του, ὅπου τὸ 1930 ἐπεράτωσε ὡς ἀριστοῦχος τὴν Θε-
ολογικὴ Σχολὴ τῆς Σόφιας. Τὸ 1931 ἐκάρη Μοναχὸς 
καὶ ἐχειροτονήθη Διάκονος καὶ τὸ 1932 Ἱερομόναχος. 
Ἐργάσθηκε ἱεραποστολικὰ στὴν Καρπαθορωσία ἐναν-
τίον τῆς διαβρωτικῆς δράσεως τῶν Οὐνιτῶν. Ἔλαβε τὸ 
ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τὸ 1944. Ὑπηρέτησε τὴν 
Ἐκκλησία τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς στὸ Βελιγράδι καὶ τὸ 
Μόναχο καὶ ἀπὸ τὸ 1951 ἐγκαταστάθηκε στὴν Ἀνδρώα 
Μονὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος στὸ Τζόρντανβιλ τῆς Νέας 
Ὑόρκης τῶν Η.Π.Α., ὅπου τὸ 1952 ἀνέλαβε ὡς Σχο-
λάρχης στὴν ἐκεῖ ἑδρεύουσα Ἱερατικὴ Σχολή. Τὸ 1953 
ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος, μὲ τίτλο Συρακουσῶν, τὸ 
1960 ἀνέλαβε καὶ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς καὶ τὸ 1961 
ἀνυψώθηκε στὸν βαθμὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.
  Λειτουργικός, ἀσκητικός, ἐξαίρετος κήρυκας τοῦ 
θείου λόγου καὶ ἀκαταπόνητος συγγραφεύς, κατέλι-
πε μνήμη καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ Ποιμένος, μάρτυρος τῆς 
Ὀρθοδοξίας καὶ Ὀρθοπραξίας. Τὰ δυναμικὰ κείμενά 
του κατὰ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τὸν ἀνέ-
δειξαν σύγχρονο Ὁμολογητὴ Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας. 
Ὁ Ἅγιος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰωάννης (Μαξίμοβιτς) τὸν 
θεωροῦσε εἰδήμονα στὰ θέματα Πίστεως, ἐξέφραζε 
τὴν πλήρη συμφωνία του καὶ παρέπεμπε τοὺς ἐνδια-
φερομένους εἰς αὐτόν. Ἔχαιρε μεγάλου σεβασμοῦ καὶ 
ἐκτιμήσεως μεταξὺ τῶν συνιεραρχῶν του, ὡς καὶ τοῦ 
Κλήρου καὶ τοῦ Λαοῦ τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, ἀλλὰ 
καὶ εὐρύτερα.
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Τὸ κείμενο:

Πρέπει νὰ συμμορφοῦται ἡ Ἐκκλησία
πρὸς τὰς ἀπαιτήσεις τῆς συγχρόνου ἐποχῆς;

Ὑπὸ Ἀρχιεπισκόπου Ἀβερκίου
Τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

 
«Οὐ πρέπει τῷ καιρῷ δουλεύειν, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ»

Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας, Ἐπιστολὴ πρὸς Δρακόντιον

ζωῆς ὡς ἕν ἀδιάσειστον γεγονός. Ἡ Ὀρθοδοξία 
ἀπαιτεῖ ἠθικὸν ἡρωϊσμόν· ἡ ἑτεροδοξία ἐρευνᾶ νὰ 
εὕρῃ εἰς τὸν Χριστιανισμὸν τί εἶναι χρήσιμον εἰς τὰς 
παρούσας συνθήκας τῆς ζωῆς μας. Διὰ τὸν Ὀρθό-
δοξον, κληθέντα εἰς τὴν πέραν τοῦ τάφου αἰωνιό-
τητα ὅπου ἄρχεται ἡ ἀληθινὴ ζωή, ὁ κατὰ τὸν ροῦν 
τῆς ἱστορίας σχηματισθεὶς μηχανισμὸς τῆς συγχρό-
νου διαβιώσεως εἶναι ἕν φάσμα, ἐνῶ διὰ τὸν ἑτε-
ρόδοξον, ἡ περὶ μελλούσης ζωῆς πίστις εἶναι μία 
ὑψηλὴ ἰδέα, μία ἰδέα ἡ ὁποία ἐξευγενίζει καὶ βοηθεῖ 
ἔτι περισσότερον εἰς τὴν δημιουργίαν πραγματικῆς 
ζωῆς ἐνθάδε».
 Αὐτοὶ εἶναι χρυσοῖ λόγοι, οἱ ὁποῖοι περιγράφουν 
μὲ σαφήνειαν καὶ ἀκρίβειαν ποῖα ἀπύθμενος ἄβυσ-
σος διαχωρίζει τὴν γνησίαν Χριστιανικὴν πίστιν – 
τὴν Ὀρθοδοξίαν - ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένην μορ-
φήν της – τὴν ἑτεροδοξίαν! Εἰς τὴν μίαν ὑπάρχει 
ἡ ἄσκησις, ἡ στροφὴ πρὸς τὴν αἰωνιότητα· εἰς τὴν 
ἄλλην ἰσχυρὰ προσκόλλησις εἰς τὴν γῆν, πίστις εἰς 
τὴν πρόοδον τῆς ἀνθρωπότητος ἐπὶ τῆς γῆς.
 Περαιτέρω, συνεχίζει ὁ Μητροπολίτης Ἀντώνιος, 
«ἡ Ὀρθόδοξος Πίστις εἶναι ἀσκητικὴ πίστις», καὶ «ἡ 
μακαρία κατάστασις τὴν ὁποίαν οἱ λάτραι τῆς δεισι-
δαιμονίας τῆς προόδου προσδοκοῦν ἐπὶ τῆς γῆς, θὰ 
πραγματοποιηθῇ, κατὰ τὴν ὑπόσχεσιν τοῦ Σωτῆρος, 
εἰς τὴν μέλλουσαν ζωήν· ἀλλ’ οὔτε οἱ Λατῖνοι οὔτε 
οἱ Προτεστάνται εἶναι πρόθυμοι νὰ συμμερισθοῦν 
αὐτὴν τὴν πίστιν, διὰ τὸν ἁπλοῦν λόγον ὅτι – διὰ νὰ 
ὁμιλήσωμεν εἰλικρινῶς - ἀσθενῶς πιστεύουν εἰς τὴν 
Ἀνάστασιν. Αὐτοὶ πιστεύουν μὲ δύναμιν εἰς τὴν εὐτυ-
χίαν ἐν τῇ παρούσῃ ζωῇ, τὴν ὁποίαν ὅμως ὁ Ἀπό-
στολος ὀνομάζει “ἀτμίδα ἀφανιζομένην” (Ἰακώβου Δ΄, 
14). Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος διὰ τὸν ὁποῖον ἡ ψευδο-
Χριστιανικὴ Δύσις δὲν ἐπιθυμεῖ, καὶ εἶναι ἀνίκανος 
νὰ ἐννοήσῃ, τὴν ἀπάρνησιν τῆς παρούσης ζωῆς ὑπὸ 
τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὁ ὁποῖος δίδει ἐντολὴν ὅπως 
ἀγωνιζώμεθα, “ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρω-
πον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν 
νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ’ εἰκόνα 
τοῦ κτίσαν τος αὐτόν”» (Κολ. Γ΄, 9-10).  
 «Ἐὰν ἐξετάσωμεν ὅλας τὰς πλάνας τῆς Δύσε-
ως», γράφει ὁ Ἀντώνιος, «τόσον ὅσας εἰσῆλθον 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΙΣ πρὸς τὴν ἐποχήν! Ἰδοὺ τὸ σύν-
θημα ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὴν ἐποχήν 

μας καταβάλλουν τόσο μεγάλην προσπάθειαν διὰ 
νὰ ὁδηγήσουν τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ μακρὰν 
τοῦ Χριστοῦ, νὰ ὁδηγήσουν τὴν Ὀρθοδοξίαν μα-
κρὰν τῆς ἀληθοῦς ὁμολογίας τῆς Ὀρθοδόξου Χρι-
στι ανικῆς Πίστεως. Τὸ σύνθημα αὐτὸ ἴσως νὰ μὴν 
σαλπίζεται ἀπὸ ὅλους μὲ δύναμιν καὶ σαφήνειαν – 
αὐτό, στὸ κάτω-κάτω ἴσως ἀπεμάκρυνε μερικούς! 
Σημασίαν ἔχουν αἱ πρακτικαὶ συνέπειαι τοῦ συνθή-
ματος αὐτοῦ εἰς τὴν ζωήν, ἡ προσπάθεια νὰ τεθῇ 
εἰς ἐφαρμογὴν κατὰ τὸν ἕνα ἤ ἄλλον τρόπον, κατὰ 
μεγαλύτερον ἤ μικρότερον βαθμὸν καὶ μέτρον.
 Ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ «μοντέρνου», τόσον ἐπικιν-
δύνου διὰ τὰς ψυχὰς συνθήματος, καθ’ οἱονδήποτε 
τρόπον καὶ ἄν κηρύσσεται ἤ τίθεται εἰς ἐφαρμογήν, 
δημοσίᾳ ἤ συγκεκαλυμμένως, δὲν δυνάμεθα παρὰ 
νὰ ἀγωνισθῶμεν ἡμεῖς τὰ πιστὰ τέκνα καὶ ἀντιπρό-
σωποι τῆς Ὑπερορίου Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας, τῆς ὁποίας ἡ πεμπτουσία τῆς ἰδεολογίας, ἐν 
ὀνόματι τῆς ὁποίας ὑπάρχει ἐν τῷ κόσμῳ, δὲν εἶναι 
ἡ συμμόρφωσις πρὸς τὴν ἐποχήν, ἀλλὰ ἡ διατήρη-
σις ἀκλονήτου ἀφοσιώσεως πρὸς τὸν Σωτῆρα Χρι-
στόν, πρὸς τὴν ἀληθῆ Ὀρθόδοξον Χριστιανικὴν Πί-
στιν καὶ Ἐκκλησίαν.
 Ἄς ἀνακαλέσωμεν εἰς τὴν μνήμην μας τί ἔγραψεν 
ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Ἀντώνιος, ἱδρυτὴς καὶ 
πρώτη κεφαλὴ τῆς Ὑπερορίου Ὀρθοδόξου Ρωσικῆς 
Ἐκκλησίας, εἰς τὸ δοκίμιόν του: «Κατὰ τί διαφέρει ἡ 
Ὀρθόδοξος Πίστις ἀπὸ τὰς Δυτικὰς Ὁμολογίας;». 
Εἰς τὸ δοκίμιον αὐτὸ γράφει ὅτι ἡ βαθεῖα διαφορὰ 
μεταξὺ τῆς Πίστεώς μας καὶ τῆς ἑτεροδοξίας εἶναι 
τὸ ὅτι ἐνῶ ἡ Ὀρθοδοξία διδάσκει τὸν τρόπον τοῦ 
ζῆν κατὰ τὰς ἀπαιτήσεις τῆς Χριστιανικῆς τελειό-
τητος, ἡ ἑτεροδοξία λαμβάνει ἐκ τοῦ Χριστιανισμοῦ 
μόνον ὅσα στοιχεῖα εἶναι συμβιβάσιμα μὲ τὰς συν-
θήκας τῆς συγχρόνου πολιτισμένης ζωῆς καὶ κατὰ 
τὸν βαθμὸν κατὰ τὸν ὁποῖον εἶναι συμβιβάσιμα. «Ἡ 
Ὀρθοδοξία βλέπει τὸν Χριστιανισμὸν ὡς τὸ αἰώνιον 
θεμέλιον τῆς ἀληθινῆς ζωῆς καὶ ἀπαιτεῖ ἐκ μέρους 
ἑκάστου, ὅπως βιάσῃ ἑαυτὸν καὶ τὴν ζωὴν μέχρις 
ἐπιτεύξεως αὐτῆς τῆς στάθμης· ἐνῶ ἡ ἑτεροδοξία 
βλέπει τὰ θεμέλια τῆς συγχρόνου πολιτισμένης 
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εἰς τὴν δογματικήν της διδασκαλίαν ὅσον καὶ ὅσας 
ὑπάρχουν εἰς τὴν ἠθικήν της, θὰ ἴδωμεν ὅτι ἅπασαι 
εἶναι ἐρριζωμέναι εἰς τὴν ἀποτυχίαν κατανοήσεως 
τοῦ Χριστιανισμοῦ ὡς ἀσκήσεως, ἥτις ὁδηγεῖ εἰς 
τὴν βαθμιαίαν τελείωσιν τοῦ ἀνθρώπου».
 «Ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι ἀσκητικὴ θρησκεία», κα-
ταλήγει αὐτὸ τὸ ἐξαίρετον δοκίμιον. «Ὁ Χριστια-
νισμὸς εἶναι ἡ διδασκαλία τοῦ συνεχοῦς ἀγῶνος 
κατὰ τῶν παθῶν· ἡ διδασκαλία τῶν μέσων καὶ προ-
ϋποθέσεων διὰ τὴν κτῆσιν τῶν ἀρετῶν. Αἱ προϋ-
ποθέσεις αὐταὶ εἶναι ἀφ’ ἑνὸς μὲν ἐσωτερικαὶ - αἱ 
δογματικαί μας πεποιθήσεις καὶ τὰ Μυστήρια, τὰ 
ὁποῖα μεταδίδουν τὴν Χάριν πρὸς θεραπείαν τῆς 
ἀνθρωπίνης ἁμαρτωλότητος καὶ ἐξυψώσεως εἰς 
τὴν τελειότητα».

***
 Τί βλέπομεν ὅμως τώρα εἰς τὴν σύγχρονον 
«Ὀρθοδοξίαν» - τὴν Ὀρθοδοξίαν ἡ ὁποία εἰσῆλθεν 
εἰς τὴν καλουμένην «Οἰκουμενικὴν Κίνησιν»; Βλέ-
πομεν τὴν πλήρη ἄρνησιν τῶν ὡς ἄνω ἁγίων ἀλη-
θειῶν· μὲ ἄλλας λέξεις: τὴν ἄρνησιν τῆς ἀληθοῦς 
Ὀρθοδοξίας χάριν τῆς πνευματικῆς συγχωνεύσεως 
μετὰ τῆς ἑτεροδόξου Δύσεως. Ἡ «Ὀρθοδοξία», ἡ 
ὁποία βαδίζει τὴν ὁδὸν τοῦ «Οἰκουμενισμοῦ» δὲν 
φροντίζει νὰ ἀνυψώσῃ εἰς τὴν στάθμην τῶν εὐαγ-
γελικῶν ἐντολῶν καὶ τῶν ἀπαιτήσεων τῆς Ἐκκλη-
σίας τὴν σύγχρονον ζωήν, ἥτις καθίσταται χειρο-
τέρα θρησκευτικῶς καὶ ἠθικῶς, ἀλλὰ μᾶλλον «νὰ 
προσαρμόσῃ» αὐτὴν ταύτην τὴν Ἐκκλησίαν εἰς τὸ 
ἐπίπεδον αὐτῆς τῆς ζωῆς.
 Αὐτὴν τὴν ὁδὸν τῆς ἀπαρνήσεως αὐτῆς ταύτης 
τῆς οὐσίας τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας - ἤτοι τῆς ἀσκή-
σεως πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς ἐκριζώσεως τῶν παθῶν 
καὶ ἐμφυτεύσεως τῶν ἀρετῶν - ἠκολούθησαν εἰς 
τὸν καιρόν των οἱ θιασῶται τῆς ὀνομαζομένης 
«Ζώσης Ἐκκλησίας» ἤ «Ἀνακαινισθείσης Ἐκκλησί-
ας». Ἡ κίνησις αὐτὴ διεδόθη ἀμέσως καὶ εἰς ἄλλας 
Ὀρθοδόξους χώρας ἐκ Ρωσίας, ἡ ὁποία ἐρρίφθη 
εἰς σύγχυσιν ὑπὸ τῶν θηριωδῶν ἀθέων.
 Εἶναι νωπὸν ἀκόμη εἰς τὴν μνήμην μας τὸ «Πα-
νορθόδοξον Συνέδριον» τὸ συγκληθὲν ὑπὸ τοῦ 
λυπηρᾶς μνήμης Πατριάρχου Μελετίου τοῦ Δ΄ τὸ 
1923, κατὰ τὸ ὁποῖον ἐσχεδιάσθησαν «μεταρρυθ-
μίσεις», ὅπως: ἔγγαμοι ἐπίσκοποι, δεύτερος γάμος 
τῶν  ἱερέων, κατάργησις τοῦ μοναχισμοῦ καὶ τῶν 
νηστειῶν, συντόμευσις τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, κα-
τάργησις τοῦ ράσου, κλπ.
 Παρὰ τὴν τότε ἀποτυχίαν τῶν ἀσεβῶν αὐτῶν σχε-
δίων, αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις δὲν ἔπαυσαν νὰ δροῦν. 
Ἐξηκολούθησαν ἐπιμόνως τὴν δραστηριότητά των 
ἐξευρίσκοντες ὑπάκουα ὄργανά των μεταξὺ τῶν τά-
ξεων τῆς ἱεραρχίας τῶν διαφόρων τοπικῶν Ὀρθο-
δόξων Ἐκκλησιῶν. Σήμερον, κατὰ θείαν παραχώρη-
σιν, ἔσχον μεγάλην ἐπιτυχίαν: ὅλαι σχεδὸν αἱ τοπικαὶ 

Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι εἰσῆλθον ἤδη εἰς τὴν «Οἰκου-
μενικὴν Κίνησιν», ἡ ὁποία ἔθεσεν ὡς σκοπόν της τὴν 
κατάργησιν ὅλων τῶν νῦν ὑπαρχουσῶν ἐκκλησιῶν 
– περιλαμβανομένης, κατὰ φυσικὸν λόγον, καὶ τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας – καὶ τὴν ἵδρυσιν κάποιου 
εἴδους ἐντελῶς νέας «ἐκκλησίας», ἡ ὁποία θὰ εἶναι 
ἀπολύτως σύμμορφος πρὸς τὴν ἐποχήν, ἀφοῦ θὰ 
ἔχῃ ἤδη ἀπορρίψει ὡς ἄχρηστα ράκη, ὡς κάτι τὸ 
ἀπηρχαιωμένον καὶ παρωχημένον, κάθε γνήσιον 
στήριγμα τοῦ ἀληθοῦς Χριστιανισμοῦ καὶ κατὰ φυ-
σικὸν λόγον πρῶτον ἐξ ὅλων τὸν ἀσκητισμόν, ἐνῶ 
αὐτὸς εἶναι ἡ ἀπαραίτητος προϋπόθεσις πρὸς ἐκρί-
ζωσιν τῶν ἁμαρτωλῶν παθῶν καὶ ἐμφύτευσιν τῶν 
Χριστιανικῶν ἀρετῶν.

***
 Ὡς παράδειγμα, ἔχομεν ἐνώπιόν μας ἕν ἐπίση-
μον ἔγγραφον αὐτοῦ τοῦ εἴδους, ἀνῆκον εἰς τὸν 
τοπικὴν Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας: τὸ περιοδικὸν 
«Θεολογία», τὸ ὁποῖον ἐκδίδεται ὑπὸ τῆς Ὀρθο-
δόξου Θεολογικῆς Σχολῆς ἐν Βελιγραδίῳ (8ον 
ἔτος, τεύχη 1 καὶ 2 διὰ τὸ 1964). Εἰς τὸ περιο-
δικὸν αὐτὸ εὑρίσκομεν κύριον ἄρθρον μὲ τίτλον: 
«Ἡ ἀνάγ κη τῆς Κωδικοποιήσεως καὶ Δημοσιεύ-
σεως νέας Συλλογῆς Κανόνων τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας». Ὁ συγγραφεὺς αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου 
ἐνῶ ἐπιτηδείως βεβαιώνει ὅτι «αἱ ἰδεώδεις ἀρχαὶ 
τῆς Ἐκκλησίας θὰ παραμείνουν παντοῦ καὶ πάν-
τοτε χωρὶς ἀλλαγήν», ἐν τούτοις προσπαθεῖ νὰ 
ἀποδείξῃ, ὅτι ἡ συλλογὴ τῶν Κανόνων τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας εἶναι μόνον τὸ προϊὸν χρόνου, ὁ 
ὁποῖος πρὸ πολλοῦ ἀνήκει εἰς τὴν αἰωνιότητα, καὶ 
διὰ τοῦτο δὲν δίδει ἀπαντήσεις εἰς τὰ προβλήματα 
τῆς σημερινῆς ζωῆς καὶ πρέπει νὰ καταργηθῇ καὶ 
ἀντικατασταθῇ ὑπὸ ἄλλης. Ἡ νέα αὐτὴ συλλογὴ 
Κανόνων, παρατηρεῖ, «πρέπει νὰ ἀχθῇ εἰς συμ-
φωνίαν μὲ τὰς θεμελιώδεις ἀρχὰς τῆς ζωῆς», τὰς 
ὁποίας δῆθεν ἡ Ἐκκλησία «ἐλάμβανε πάντοτε ὑπ’ 
ὄψιν». «Ἡ ἐποχή μας», λέγει ὁ ἐπιτήδειος αὐτὸς 
συγγραφεύς, «διαφέρει κατὰ πολλὰς ἀπόψεις ἀπὸ 
τὴν ἐποχὴν τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, κατὰ τὰς 
ὁποίας συνετάχθησαν οἱ Κανόνες καὶ διὰ τοῦτο 
οἱ Κανόνες αὐτοὶ δὲν δύνανται νὰ ἐφαρμοσθοῦν 
τώρα».  
 Ἄς ἴδωμεν τώρα ποίους Κανόνας ὁ μοντερ-
νιστὴς αὐτὸς συγγραφεὺς θεωρεῖ ἀπηρχαιωμένους 
καὶ ὑποκειμένους εἰς κατάργησιν:
 −Τὸν 9ον Κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὁ 
ὁποῖος ἀπαιτεῖ ὅπως οἱ πιστοὶ μετὰ τὴν εἴσοδον εἰς 
τὸν Ναὸν παραμένουν μέχρι τέλους τῆς ἱερᾶς Ἀκο-
λουθίας καὶ μὴ ἀποχωροῦν τοῦ Ναοῦ προξενοῦντες 
οὕτως ἀταξίαν.
 −Τὸν 80ὸν Κανόνα τῆς ἐν Τρούλλῳ (Πενθέκτης) 
Συνόδου, ὁ ὁποῖος τιμωρεῖ Κληρικοὺς διὰ καθαιρέ-
σεως καὶ λαϊκοὺς δι’ ἀφορισμοῦ, ἐὰν χωρὶς σοβαρὰν 
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αἰτίαν ἀπουσιάσουν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν ἐπὶ τρεῖς 
συν εχεῖς Κυριακάς.
 −Τὸν 24ον Κανόνα τῆς ἐν Τρούλλῳ (Πενθέκτης) 
Συνόδου, ὁ ὁποῖος ἀπαγορεύει εἰς Κληρικοὺς καὶ Μο-
ναχοὺς νὰ μεταβαίνουν εἰς ἱπποδρομίας καὶ ἄλλας 
διασκεδάσεις· σχετικῶς μὲ αὐτὸν τὸν Κανόνα, ὁ συγ-
γραφεὺς προσθέτει τὸ ἐντελῶς ἀφελὲς καὶ παράδο-
ξον σχόλιον, ὅτι κατὰ τὸν παλαιὸν καιρὸν τοιαῦται 
διασκεδάσεις ἦσαν τόποι ἀχρειότητος καὶ κακίας, ἐνῶ 
τώρα ὑποτίθεται ὅτι εἶναι «κέντρα πολιτισμοῦ καὶ 
ἐκπαιδεύσεως» (;!).
 −Τὸν 54ον Κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὁ 
ὁποῖος ἀπαγορεύει εἰς Κληρικοὺς νὰ εἰσέρχωνται 
εἰς ταβέρνας χωρὶς ἀναπόφευκτον ἀνάγκην· ἐδῶ 
πάλιν κατὰ κάποιον τρόπον ἡ ταβέρνα θεωρεῖται 
ὅτι πρότερον ἦτο διαφόρου εἴδους κατάστημα ἀπὸ 
ὅ,τι εἶναι τώρα.
 −Τὸν 77ον Κανόνα τῆς ἐν Τρούλλῳ (Πενθέκτης) 
Συνόδου καὶ τὸν 30ὸν τῆς Συνόδου τῆς Λαοδικείας, 
οἱ ὁποῖοι ἀπαγορεύουν εἰς Χριστιανοὺς ἄνδρας νὰ 
λούωνται μετὰ γυναικῶν. Εἶναι ἐντελῶς ἀκατανόη-
τον διατὶ εἶναι ἀπαραίτητον νὰ θεωρηθοῦν ὡς λίαν 
ἀπηρχαιωμένοι οἱ Κανόνες αὐτοί!
 −Τὸν 96ον Κανόνα τῆς ἐν Τρούλλῳ (Πενθέκτης) 
Συνόδου, ὁ ὁποῖος καταδικάζει τὴν περιποίησιν τῆς 
κόμης καὶ τὴν χρῆσιν κοσμημάτων «μὲ σκοπὸν τὸν 
δελεασμὸν ἀστηρίκτων ψυχῶν» - ἀντὶ «τοῦ στο-
λισμοῦ δι’ ἀρετῶν καὶ καλῶν καὶ χρηστῶν ἠθῶν»· 
αὐτὸς ὁ Κανὼν ὄχι μόνον δὲν πρέπει νὰ θεωρῆται 
ἀπηρχαιωμένος διὰ τὴν ἐποχήν μας, ἀλλὰ ἐπιτακτι-
κός, ἐὰν λάβωμεν ὑπ’ ὄψιν τὸν ἀπρεπῆ καὶ ἀναιδῆ 
γυναικεῖον συρμὸν τῆς σήμερον, ὁ ὁποῖος εἶναι 
ἐντελῶς ἀκατάλληλος διὰ χριστιανὰς γυναῖκας.
 Ἀρκοῦν αὐτὰ διὰ νὰ ἴδωμεν τί σκοπεύει ἡ προ-
αναφερθεῖσα «μεταρρύθμισις» εἰς τὴν Ὀρθόδοξον 
Ἐκκλησίαν μας, μὲ ποῖον σκοπὸν προτείνεται ἡ σύγ-
κλησις Ὀγδόης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τὴν ὁποίαν 
τόσον πολὺ ὀνειρεύονται ὅλοι οἱ «μοντερνισταί», 
ἔχοντες ἤδη πρόγευσιν τῆς «ἀμερίμνου ζωῆς», ἡ 
ὁποία τότε δημοσίᾳ θὰ ἐπιτραπῇ καὶ νομιμοποιηθῇ 
δι’ ὅλους!
 Ἀλλ’ ἄς ἐμβαθύνωμεν ἐπὶ τῆς οὐσίας ὅλων 
αὐτῶν τῶν ἀπαιτήσεων πρὸς κατάργησιν τῶν δῆθεν 
«ἀπηρχαιωμένων» Κανόνων. Εἶναι τοῦτο: αὐτοὶ οἱ 
σύγχρονοι ἐκκλησιαστικοὶ «μεταρρυθμισταί», οἱ 
ὁποῖοι τώρα ὑψώνουν ἀναιδῶς τὰς κεφαλάς των 
καὶ ἐντὸς τῶν κόλπων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
μας (καὶ εἶναι φοβερὸν νὰ εἴπωμεν ὅτι εἰς αὐτοὺς 
περιλαμβάνονται ὄχι μόνον ἱερεῖς, ἀλλὰ καὶ διαπρε-
πεῖς ἱεράρχαι!), παραδέχονται τὴν σύγχρονον ζωὴν 
μὲ ὅλας τὰς τερατώδεις ἀνηθίκους ἐκδηλώσεις της 
ὡς μίαν ἀδιάσειστον πραγματικότητα (τοῦτο καθὼς 
εἴδομεν ἀνωτέρω δὲν εἶναι καθόλου Ὀρθόδοξος, 
ἀλλὰ ἑτερόδοξος, Δυτικὴ ἀντίληψις!) καὶ θέλουν 

νὰ καταργήσουν ὅλους τοὺς Κανόνας, οἱ ὁποῖοι 
ἀκριβῶς χαρακτηρίζουν τὴν Ὀρθοδοξίαν ὡς ἀσκη-
τικὴν πίστιν, ἥτις καλεῖ εἰς ἄσκησιν πρὸς ἐκρίζωσιν 
τῶν ἐφαμάρτων παθῶν καὶ ἐμφύτευσιν τῶν χρι-
στιανικῶν ἀρετῶν. Αὐτὴ εἶναι μία φοβερὰ κίνησις, 
ἐπικίνδυνος διὰ τὴν Πίστιν μας καὶ τὴν Ἐκκλησίαν· 
προσπαθεῖ νὰ ἐπιφέρῃ, κατὰ τὴν ρῆσιν τοῦ Σωτῆρος 
Χριστοῦ, τὴν μωρίαν τοῦ ἅλατος· εἶναι κίνησις πρὸς 
ἀνατροπὴν καὶ ἐκμηδένισιν τῆς ἀληθοῦς Ἐκκλησί-
ας τοῦ Χριστοῦ διὰ τῆς πονηρᾶς ὑποκαταστάσεως 
αὐτῆς ὑπὸ μιᾶς ψευδοῦς ἐκκλησίας.
 Τὸ ὡς ἄνω ἀναφερόμενον ἄρθρον τοῦ Σερβικοῦ 
Θεολογικοῦ περιοδικοῦ εἶναι ἀκόμη ἐπιφυλακτικὸν 
καὶ ἀποφεύγει τὴν πλήρη σαφήνειαν. Ὁμιλεῖ περὶ 
τοῦ κατ’ ἀρχὴν ἐπιτρεπτοῦ τοῦ γάμου τῶν ἐπισκό-
πων, ἀλλὰ καθημερινῶς ἀκούομεν ὁλονὲν καὶ συ-
χνότερον συζητήσεις περὶ χειροτέρων – δηλαδὴ ὅτι 
εἶναι δῆθεν ἀνεφάρμοστοι εἰς τὴν ἐποχήν μας ὅλοι 
οἱ Κανόνες, οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦν ἐκ μέρους τῶν ὑπο-
ψηφίων διὰ τὴν Ἱερωσύνην καὶ τῶν Ἱερέων καθαρὸν 
καὶ ἀκηλίδωτον ἠθικὸν βίον· ἤ διὰ νὰ ὁμιλήσωμεν 
ἁπλούστερον, περὶ τοῦ ἐπιτρεπτοῦ δι’ αὐτοὺς τῆς 
διαφθορᾶς, εἰς τὴν ἄβυσσον τῆς ὁποίας βυθίζεται 
ὁλονὲν καὶ περισσότερον ἡ σύγχρονος ἀνθρωπότης.
 Ἄλλο πρᾶγμα εἶναι ἡ ἁμαρτία καὶ ἡ μετάνοια διὰ 
τῆς γνώσεως καὶ ἀναγνωρίσεως τῆς ἁμαρτίας καὶ 
τῆς ἀνάγκης τῆς μετανοίας καὶ διορθώσεως τοῦ 
βίου· καὶ εἶναι κάτι τὸ διαφορετικὸν ἡ νομιμοποίη-
σις τῆς ἀνομίας, ἡ ἐπικύρωσις τῆς ἁμαρτίας, ἡ κα-
θησύχασις τῆς συνειδήσεως καὶ ἡ κατάργησις αὐτῶν 
τούτων τῶν θεμελίων τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν ἔχομεν 
τοιοῦτον δικαίωμα καὶ εἶναι βαρύτατον ἔγκλημα ἐνώ-
πιον Θεοῦ, ἐνώπιον τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας καὶ ἐνώ-
πιον τῶν ψυχῶν τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιζητοῦν τὴν 
αἰώνιον σωτηρίαν των.
 Καὶ ἐπὶ πόσον, μέχρι ποίων ὁρίων θὰ ἐπιτρέπω-
μεν εἰς τοὺς ἑαυτούς μας τὴν πορείαν ἐπὶ τῆς ὀλι-
σθηρᾶς ὁδοῦ τῆς καταργήσεως τῶν Κανόνων τῆς 
Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι συγκροτοῦν τὴν χριστιανικὴν 
ἠθικήν; Τώρα εἰς τὴν Ἀμερικήν, καὶ καθὼς ἀκούο-
μεν καὶ εἰς ἄλλας χώρας, αἱ ὁποῖαι ἐδέχθησαν τὸν 
σύγχρονον «πολιτισμόν», ἐπιτείνεται ἡ προπα-
γάνδα διὰ τὴν ἐπίσημον κατάργησιν τοῦ γάμου καὶ 
τὴν νομιμοποίησιν τοῦ «ἐλευθέρου ἔρωτος» ἀντ’ 
αὐτοῦ· ἐπικυροῦται ἡ χρῆσις τῶν ἀντισυλληπτικῶν 
καταποτίων διὰ τοὺς ἐγγάμους, καὶ ἀκόμη διὰ τοὺς 
ἀγάμους, ἐπειδὴ δῆθεν ὁ γάμος δὲν ἔχει ὡς σκοπὸν 
τὴν τεκνοποιΐαν ἀλλὰ τὸν «ἔρωτα»· προετοιμάζεται 
νομικὴ ἀναγνώρισις τοῦ ἀποτροπαίου παρὰ φύσιν 
πάθους τῆς ὁμοφυλοφιλίας μέχρις ἀκόμη τῆς κα-
θιερώσεως εἰδικῆς ἐκκλησιαστικῆς τελετῆς γάμου 
διὰ τοὺς ὁμοφυλοφίλους (πρότασις ὑπὸ ἀγγλικανοῦ 
ἐπισκόπου) κλπ. κλπ.
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Περὶ τοῦ Θαύματος τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος
Νικολάου τοῦ Νέου τοῦ ἐν Βουνένοις

ἀπαντήσεις εἰς τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς» καὶ νὰ κα-
ταργήσωμεν καὶ αὐτό.
 Ἀλλὰ τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅλοι οἱ Κα-
νόνες τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ αἱ ἐκκλησιαστικαὶ 
διατάξεις, περιγράφουν δι’ ἡμᾶς τὸ Χριστιανικὸν 
ἰδεῶδες πρὸς τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ τείνωμεν, ἐὰν 
ἐπιθυμῶμεν τὴν αἰώνιον σωτηρίαν μας. Δὲν θὰ ἐπι-
τρέψωμεν νὰ ὑποβιβασθῇ αὐτὸ τὸ ἰδεῶδες πρὸς 
ἱκανοποίησιν ἐφαμάρτων παθῶν καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ 
τὴν βλάσφημον κατάχρησιν τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων.
 Ἡ ἀληθῶς πιστὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιαστικὴ συ-
νείδησις δὲν θὰ δεχθῇ ἤ ἀναγνωρίσῃ οἱασδήποτε 
«μεταρρυθμίσεις», τὰς ὁποίας ἴσως ἐπιθυμοῦν οἱ 
σύγχρονοι ἐγκληματίαι «μεταρρυθμισταί». Καὶ ὁ,τι-
δήποτε καὶ ἐὰν πράξουν οἱ ἀποστάται τῆς ἀληθοῦς 
Ὀρθοδοξίας, τῆς ἀσκητικῆς Πίστεως, δὲν θὰ ἐπι-
τρέψωμεν τὸν ἐκμοντερνισμὸν τῆς Ἐκκλησίας μας 
καὶ ΔΕΝ θὰ συμμορφωθῶμεν πρὸς τὰς ἀπαιτήσεις 
τῆς ἐποχῆς!

 Λοιπόν; Πρέπει ἡ Ἐκκλησία μας νὰ ἀκολου-
θήσῃ τὴν «μοντέρναν» ὁδὸν τῆς συμμορφώσεως 
πρὸς τὴν ἐποχήν, ὥστε νὰ μὴ μείνῃ ὀπίσω εἰς τὴν 
πορείαν τῆς ζωῆς; Ἀλλὰ τί εἴδους «Ἐκκλησία» θὰ 
εἶναι αὐτή, ἡ ὁποία θὰ ἐπιτρέπῃ ὅλα αὐτὰ εἰς τὸν 
ἑαυτόν της ἤ ἀκόμη ἁπλῶς θὰ τὰ βλέπῃ μὲ παν-
συγχωρητικὴν συγκατάβασιν; Δὲν θὰ πρόκειται πλέ-
ον περὶ Ἐκκλησίας, ἀλλὰ περὶ γνησίων Σοδόμων καὶ 
Γομόρρων, τὰ ὁποῖα ἀργὰ ἤ γρήγορα δὲν θὰ ἀπο-
φύγουν τὴν φοβερὰν τιμωρίαν τοῦ Θεοῦ.
 Δὲν πρέπει νὰ ἀφήσωμεν τοὺς ἑαυτούς μας 
νὰ πλανηθοῦν. Δὲν ἔχομεν ἀνάγκην μιᾶς τοιαύ-
της «Ἐκκλησίας» ἤ μᾶλλον «ψευδο-Ἐκκλησίας». 
Ἴσως εἴμεθα ἀσθενεῖς καὶ συχνὰ ἁμαρτάνομεν, δὲν 
θὰ ἐπιτρέψωμεν ὅμως τὴν κατάργησιν τῶν Κανό-
νων, διότι τότε θὰ καταστῇ ἀναγκαῖον νὰ ἀναγνω-
ρίσωμεν αὐτὸ τοῦτο τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, 
κατὰ τὸ ὁποῖον δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ζοῦν οἱ σημερινοὶ 
ἄνθρωποι, «ὡς ἀπηρχαιωμένον» καὶ «ὅτι δὲν δίδει 



 Κατὰ τὴν ἡμέραν δὲ τῆς Πανηγύρεως, Παλαι-
οημερολογῖται καὶ Νεοημερολογῖται ἔρχονται μα-
κρόθεν ἐξ ὅλων τῶν μερῶν τῆς Θεσσαλίας καὶ πολ-
λάκις δημιουργοῦνται μεταξύ των ἐπεισόδια τίνες 
ἐξ αὐτῶν νὰ λειτουργήσωσιν εἰς τὸ Ναΐδριον τοῦ 
Ἁγίου. Οἱ ἐνωρίτερον ἐλθόντες ἀμέσως καταλαμ-

βάνουν τὸν Ναὸν καὶ λειτουργοῦν. 
Πλὴν καὶ οἱ βραδυπορήσαντες δὲν 
φεύγουν ἄπρακτοι. Εἴτε ἐξ ἀγνοίας 
τῶν ἱερῶν διατάξεων, εἴτε ἐξ εὐλα-
βείας πρὸς τὸν Ἅγιον, συμβαίνει 
ἐνίοτε νὰ γίνουν ἐπὶ τῆς ἰδίας Ἁγίας 
Τραπέζης δύο Λειτουργίαι, μολο-
νότι ἀντικανονικόν.

 Τὸ παρὸν κείμενο εἶναι ἀπὸ χειρό-
γραφη ἐπιστολὴ τῆς 18.5.1955 τοῦ 
τότε Ἀρχιμανδρίτου καὶ μετέπειτα Ἐπι-
σκόπου Μαγνησίας τῆς Ἐκκλησίας μας 
κατασταθέντος Χρυσοστόμου (Νασλί-
μη, † 1973) ἐκ Βόλου, πρὸς τὸν Μο-
ναχὸ Ἀντώνιο (Μου στάκα) Καυσοκα-

λυβίτη. Τὸ κείμενο ἐγράφη ὑπὸ μορφὴν πληροφορίας, 
ὥστε ὁ ἀποδέκτης νὰ συντάξη πλῆρες δημοσίευμα. Λόγῳ 
ὅμως τῆς γλαφυρότητός του τὸ παραθέτουμε αὐτούσιο. 
Ἡ ἀναφερομένη ἐκβλύζουσα δρόσος εἶναι γνωστὴ καὶ 
ὡς αἱματῶδες ὑγρό. Ὁ ἀναφερόμενος μικρὸς Ναὸς τοῦ 
Ἁγίου στὰ Βούνενα Λαρίσης ἐκάη τὸ 1962 καὶ ἀνηγέρθη 
νέος, ἀλλὰ πάλι σχετικὰ μικρὸς Ναός, ὁ ὁποῖος ἔκτοτε 
ὑφίσταται στὸ ἐν λόγῳ Προσκύνημα.

Τὸ ἄλλοτε πυκνὸν δάσος τὸ εὑρισκόμενον εἰς 
τὴν περιφέρειαν Δοξαρᾶ, εἰς τὸ ὁποῖον ὁ Ἅγιος 

ἠσκήτευσε καὶ ἐμαρτύρησε, σήμερον δὲν ὑπάρχει. 
Ὑπάρχουν μόνον ἐλάχιστα δένδρα. Πρό τινος ἐσώ-
ζετο καὶ τὸ δένδρον, εἰς τὸ ὁποῖον ὁ Ἅγιος ἐκρε-
μάσθη καὶ ἐμαρτύρησεν, ἀλλὰ μὲ τὴν πολυκαιρίαν 
ἀφοῦ μέχρι ῥίζης ἐξηράνθη, ἔπεσε 
καὶ οἱ Χριστιανοὶ ἔκοψαν τοῦτο εἰς 
μικρὰ τεμάχια, τὰ ὁποῖα ἔλαβον χά-
ριν εὐλαβείας καὶ ἔκαμον φυλακτά.
 Ὁ Ἅγιος κατ’ ἔτος πανηγυριζό-
μενος τὴν 9ην Μαΐου δεικνύει τὸ 
ἑξῆς θαῦμα. Τὰ πέριξ τοῦ μικροῦ 
δυστυχῶς εἰσέτι ὑπάρχοντος Ναοῦ 
δένδρα, ἅμα τῇ ἐνάρξει τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ ἐκβλύζουν δρόσον καὶ ἐκ 
τῶν φύλλων καὶ ἐκ τῶν κορμῶν. Οἱ 
δὲ Χριστιανοὶ μὲ κοχλιάρια συλλέ-
γουν τὰς σταγόνας τῆς δρόσου καὶ 
πίνουν αὐτὰς ὡς ἁγίασμα. Τοῦτο δι-
αρκεῖ καὶ τὴν ἐπαύριον καθ’ ὅλην 
τὴν ἡμέραν τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου μέχρις ἑσπέρας.
 Ἐκεῖνο δὲ ὅπερ ἰδιαιτέρως τὸ σημεῖον τοῦτο κα-
θίσταται θαυμαστὸν εἶναι ὅτι γίνεται εἰς τὴν μνήμην 
τοῦ Ἁγίου κατὰ τὸ Πάτριον Ἡμερολόγιον. Τούτου 
ἕνεκα, ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου τελεῖται κατὰ τὸ Πά-
τριον Ἡμερολόγιον, διότι τότε ὁ Ἅγιος δεικνύει τὸ 
προαναφερόμενον θαῦμα.
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καὶ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ, καὶ π. Στεφάνου, τῶν Ἱερ/χων 
π. Ἀρσενίου, π. Νικοδήμου, π. Καλλινίκου καὶ π. Παχωμίου 
καὶ τοῦ Διακόνου π. Ἀχιλλείου. Τὸν πανηγυρικόν τῆς ἡμέ-
ρας ἐξεφώνησε ὁ Σεβ. κ. Φώτιος. 

Πανήγυρις Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίων Τιμοθέου καί Μαύρας Καρύστου

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΖΩΗΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ὀνομαστήρια πολιοῦ Μητροπολίτου
πρ. Ἀττικῆς καί Διαυλείας κ. Ἀκακίου

 ΤΗΝ Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος, 1/14-5-2017, μνήμη 
τῶν Ἁγίων Ὁσιομαρτύρων Ἀκακίου, Ἰγνατίου καί Εὐθυμί-
ου, ἑώρτασε τά ὀνομαστήριά του ὁ ἀσθενής πολιός Μητρο-
πολίτης πρώην Ἀττικῆς καί Διαυλείας κ. Ἀκάκιος. Ἐτελέ-
σθη ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στό περίλαμπρο Καθολικό 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Παιανίας Ἀττικῆς προε-
ξάρχοντος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Ἀττικῆς & Βοιωτίας 
κ. Χρυσοστόμου, συνιερουργούντων τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτου Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου καὶ τοῦ Θεοφ. 
Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου. Τόν θεῖο λόγο κήρυξε 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος. Μετά τό πέ-
ρας τῆς Θ. Λειτουργίας παρατέθηκε ἡ καθιερωμένη μο-
ναστηριακή τράπεζα καί οἱ Ἀρχιερεῖς καί λοιποί παρόντες 
μετέβησαν στό κελλί τοῦ ἀσθενοῦντος ἑορτάζοντος πολιοῦ 
Ἀρχιερέως πρός ἔκφρασιν τῶν εὐχῶν τους.

Ἱερά Πανήγυρις Ἁγίου Ἀθανασίου
Ν. Φιλαδελφείας

 ΜΕΤΑ τῆς δεούσης λαμπρότητος πανηγύρισε ὁ Κα-
θεδρικός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου τῆς 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν τὴν Δευτέρα, 2/15-5-2017. 
Τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ σε-
πτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας μας, Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνι-
κος, συνιερουργούντων τῶν Σεβ/των Μητροπολιτῶν Πει-
ραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου καί Δημητριάδος κ. Φω-
τίου, καθώς καί τῶν Παν/των Ἀρχ/των π. Νικηφόρου, τοῦ 

 ΤΗΝ Τρίτη, 3/16-5-2017, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴν 
μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τιμοθέου καὶ Μαύρας, κατὰ 
τὴν ὁποία πανηγύρισε ἡ ὁμώνυμος Ἱερά Μονή Καρυστίας 
Εὐβοίας. Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας Ἑσπερινός χοροστα-
τοῦντος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Γέροντος Σεβ. Μητροπολί-
του Εὐρίπου & Εὐβοίας κ. Ἰουστίνου, ἐνῶ τὴν κυριώνυμο 
ἡμέρα ἐτελέσθη ἱερατικό Συλλείτουργο μέ τήν συμμετοχή 
τῶν Παν/των Ἀρχ/των π. Νικολάου Καφετζῆ, τοῦ καὶ Ἐφη-
μερίου τῶν Παραρτημάτων τῆς Καρυστίας, καὶ π. Εὐθυμίου 
Μπαρδάκα, καὶ τῶν Ἱερ/χων π. Παταπίου, π. Ἀθανασίου καὶ 
π. Καλλινίκου. Στό Κοινωνικό ὡμίλησε ὁ Παν/τος π. Εὐθύ-
μιος, ἐνῶ κατά τἠν Ἀπόλυση τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Σεβ. κ. 
Ἰουστῖνος μετέφερε τὶς ἀναστάσιμες εὐχές καί εὐχαριστίες 
στό πολυπληθἐς ἐκκλησίασμα.

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος
 ΣΤΟΝ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Ἀσπροπύργου Ἀττικῆς 
τελέσθηκε ἑόρτιος Ἑσπερινὸς τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 
21.5/3.6.2017, παραμονὴ τῆς Πεντηκοστῆς, στὸν ὁποῖον 
χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς & Σαλαμῖνος 
κ. Γερόντιος καὶ παρέστη συγχοροστατῶν ὁ οἰκεῖος Ἱεράρ-
χης Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστο-
μος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτιο λόγο. Παρέστησαν Κληρι-
κοὶ τῶν δύο Μητροπόλεων καὶ μεγάλο πλῆθος Ὀρθοδόξων 
πιστῶν. Στὴν ἑόρτια Λιτανεία ποὺ ἀκολούθησε συμμετεῖχαν 
καὶ οἱ τοπικὲς ἀρχές.
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 Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς, 22.5/4.6, ὁ 
Σεβ. Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος λειτούργησε στὸν 
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Ἀσπροπύργου καὶ προεξῆρχε 
στὸν Ἑσπερινὸ τῆς Γονυκλισίας, ἐκφωνήσας κατάλληλη 
ὁμιλία πρὸς οἰκοδομὴν τοῦ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος. 

 Στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Ἁγίας Τριά-
δος Μενδενίτσης Φθιώτιδος, τὴν ἑόρτια Θεία Λειτουργία 
στὸ περίλαμπρο Καθολικὸ αὐτῆς τέλεσε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρ-
χης Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος μὲ ἄλλους 
Κληρικοὺς καὶ παρέστησαν ἀρκετοὶ πιστοί.



 Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς, ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος χορο-
στάτησε στὸν Ἑσπερινὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὸν ἑορτά-
ζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Λειβαδιᾶς Βοιωτίας, μετὰ 
τὸ πέρας τοῦ ὁποίου τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία, μὲ συμμε-
τοχὴ Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως καὶ πλήθους ἑορταστῶν.
 Στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Ροδοπόλεως 
Ἀττικῆς στὸν Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ἐκφωνήσας ἑόρτια 
ὁμιλία, καὶ κατόπιν προεξῆρχε στὴν ἱερὰ Λιτανεία, παρου-
σίᾳ Κλήρου καὶ Λαοῦ. Τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, 23.5/5.6, στὸν πανηγυρίζοντα Ναὸ τῆς Ροδο-
πόλεως λειτούργησε καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο ὁ οἰκεῖος 
Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυ-
σόστομος.
 Στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος στὴν Ἱερὰ 
Μονὴ Ταξιαρχῶν στὴν Κάντζα Ἀττικῆς, τὴν πανηγυρικὴ 
Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονί-
κης κ. Γρηγόριος, ἐκφωνήσας καὶ ἑόρτια ὁμιλία, μὲ συμμε-
τοχὴ δύο Κληρικῶν καὶ μεγάλου πλήθους πιστῶν. Ἔψαλε 
ἑόρτια ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία 
ὑπὸ τὸν Χοράρχη κ. Μιχαὴλ Μακρῆ.

 Στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος Νέας 
Πεντέλης Ἀττικῆς λειτούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πει-
ραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.
 Στὴν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονὴ Ἁγίας Τριάδος στὴν Λού-
τσα Ἀττικῆς λειτούργησε ὁ Αἰδ. π. Ματθαῖος Μαβίδης, στὴν 
δὲ ἱερὰ Λιτανεία ποὺ ἀποκαλούθησε συμμετεῖχε καὶ ὁ Ἱερομ. 
π. Καλλίνικος Ἠλιόπουλος, ἐν μέσῳ πλήθους προσκυνητῶν.

 Στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Βαθυχω-
ρίου Κυργίων Δράμας τὴν ἑόρτια Θεία Λειτουργία τέλεσε 
ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων & Μαρω-
νείας κ. Ἀμβρόσιος, ἐκφωνήσας καὶ ἑόρτιο λόγο, παρουσίᾳ 
Κληρικῶν καὶ πολλῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, τελεσθείσης καὶ 
ἱερᾶς Λιτανείας.

 Στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ προσκυνηματικὸ Ναὸ Ἁγία Τρι-
άδος στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων στὶς 
Ἀφίδνες Ἀττικῆς τὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία τέλεσε 
ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης καὶ Πνευματικὸς τῆς Ἀδελφότητος Σεβ. 
Μητροπολίτης Ὠρωποῦ & Φυλῆς κ. Κυπριανός, ἐκφωνήσας 
καὶ ἑόρτια ὁμιλία, μὲ συλλειτουργὸ τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο 
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο. Ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Ἡγούμενος τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀρχιμ. 
π. Θεοδόσιος καὶ ἄλλοι Κληρικοὶ τῆς Μητροπόλεως.
 Τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τε-
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λέσθηκε μεθέορτος Ἑσπερινὸς στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ 
Ναὸ Ἁγίας Τριάδος στὰ Ἰλίσια Ζωγράφου Ἀττικῆς. Χορο-
στάτησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ συμ-
μετεῖχαν δύο Κληρικοί, παρουσίᾳ πολλῶν πιστῶν, μὲ πραγ-
ματοποίηση καὶ ἱερᾶς Λιτανείας.

Ἑορτὴ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου

 Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης 
Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, 
29-5/11-6-2017, λειτούργησε στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ 
Ναὸ τῶν Ἁγίων Πάντων στὴν ἀποστολικὴ πόλι τῶν Πατρῶν, 
τὸν ὁποῖον εἶχε ἐγκαινιάσει πρόσφατα. Ἔλαβαν μέρος καὶ 
ἄλλοι Κληρικοὶ καὶ συμμετεῖχε πλῆθος Ὀρθοδόξων πιστῶν.

 ΣΤΟΝ Ἅγιο Κωνσταντῖνο Φαρσάλων πανηγύρισε ὁ 
Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου τὴν Παρασκευή, 
27-5/9-6-2017. Τὴν παραμονὴ ἐψάλη ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς 
χοροστατοῦντος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπο-
λίτου Λαρίσης & Πλαταμῶνος κ. Ἀθανασίου. Τὸ πρωὶ τῆς 
ἑορτῆς, λειτούργησε ὁ Σεβ. κ. Ἀθανάσιος μὲ τὸν Ἐφημέριο 
τοῦ Ναοῦ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιο Κεπάπογλου, παρουσίᾳ 
πολλῶν πιστῶν.

Ἡ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Πάντων

 Στὸν ἑόρτιο Ἑσπερινὸ τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 
παραμονῆς τῶν Ἁγίων Πάντων, στὸ ὁμώνυμο ἑορτάζον 
ἱστορικὸ Ναΰδριο τοῦ 1909 στὴν Παλαιὰ Κοκκινιά, πλησί-
ον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, χοροστά-
τησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς & 
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, παρουσίᾳ Κληρικῶν τῆς Μητρο-
πόλεως καὶ ἀρκετῶν πιστῶν. Ἐπακολούθησε ἑόρτια ἱερὰ 
Λιτανεία μὲ συμμετοχὴ Φιλαρμονικῆς καὶ ἑόρτια Ὁμιλία 
ἀπὸ τὸν Σεβ. κ. Γερόντιο, ὁ ὁποῖος τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς 
λειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
στὴν Ἁγία Βαρβάρα.

 Στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Πάντων 
στὸ Πυρὶ Θηβῶν ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης 
Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στὸν 
ἑόρτιο Ἑσπερινὸ τὴν παραμονή, μὲ συμμετοχὴ πλήθους 
Κληρικῶν καὶ Λαοῦ, τέλεση ἱερᾶς Λιτανείας καὶ θεῖο κή-
ρυγμα. Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς ὁ Σεβ. κ. Χρυσόστομος λει-
τούργησε καὶ ὁμίλησε, μὲ συμμετοχὴ τοῦ Ἐφημερίου Αἰδ. 
π. Στυλιανοῦ Κομνηνοῦ καὶ δύο Διακόνων καὶ παρουσία με-
γάλου πλήθους πιστῶν.
 Στὸν πανηγυρίζοντα Ναὸ τῶν Ἁγίων Πάντων στὴν Κα-
τερίνη λειτούργησε καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο ὁ οἰκεῖος 
Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος 
μὲ τὸν Ἐφημέριο Αἰδ. π. Βιτάλιο Ἁλμανίδη καὶ τὸν Αἰδ. π. 
Ἐλευθέριο Καρασαββίδη, Ἐφημέριο τοῦ ἑτέρου Ναοῦ τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου τῆς αὐτῆς πόλεως.
 Στὰ Σφυρέϊκα Ἀγρινίου, στὸν πανηγυρίζοντα Ναὸ τῶν 
Ἁγίων Πάντων, λειτούργησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου 
κ. Κλήμης, ἐκφωνήσας ἑόρτιο κήρυγμα, μὲ τὸν Ἐφημέριο 
Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιο καὶ τὸν Ἱερομ. π. Εὐφρόσυνο. Μετὰ τὴν 
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Θεία Λειτουργία καὶ τὴν τέλεση τῆς Ἀρτοκλασίας ὑπαιθρίως, 
παρατέθηκε ἑόρτια τράπεζα στοὺς πολυπληθεῖς προσκυνη-
τές, καὶ ἔγινε ἐπίσκεψη στὰ διαμορφωθέντα σπηλαιώδη Πα-
ρεκκλήσια στὸν ἐντυπωσιακὸ χῶρο τοῦ Προσκυνήματος. 

Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου
κ. Ἰουστίνου

 ΤΗΝ Τετάρτη, 1/14 Ἰουνίου 2017, μνήμη τοῦ Ἁγίου 
Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ φιλοσόφου, ἑώρτασε τά ὀνομα-
στήριά του ὁ πολιός Μητροπολίτης Εὐρίπου & Εὐβοίας κ. 
Ἰουστῖνος. Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός 
χοροστατοῦντος τοῦ ἑορτάζοντος Ἀρχιερέως στήν Ἱερά 
Μονή Ὁσίου Ὁνουφρίου Κερατέας Ἀττικῆς, κτήτωρ τῆς 
ὁποίας εἶναι ὁ Σεβ. Ἰουστῖνος. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα ἐτελέ-
σθη στήν ὡς ἄνω Ἱερά Μονή ἡ ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 

σταντίνου καὶ Ἑλένης. Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ ἀσθενοῦντος 
καὶ κλινήρους Ἐπισκόπου Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννου, 
Ἱδρυτοῦ τῆς Ἱεραποστολῆς µας στὴν Σουηδία, ὁ Σεβασμιώ-
τατος Τοποτηρητής:
 Τὸ Σάββατο, 28.5/10.6.2017, λειτούργησε στὴν Γυναι-
κεία Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, στὴν 
Βίλµπεργια-Γκρίλµπυ (Γερόντισσα Μαγδαληνή)· τὴν Κυ-
ριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, 29.5/11.6.2017, προέστη στὴν 
µεγάλη Πανήγυρι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Κωνσταντίνου καὶ 
Ἑλένης, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν οἱ Αἰδεσιµολ. π. Ἀνδρέ-
ας Ὄκερστροµ καὶ π. Ἄγγελος Μουρλᾶς (ἐξ Ἑλλάδος), ὁ 
Αἰδεσιµ. π. Στέφανος Γιάρπενµπεργκ καὶ ὁ Ἱερολ. Διάκο-
νος π. Θεοχάρης καὶ πολυεθνικὸ ποίμνιο πιστῶν· τὸ βράδυ 
τῆς Κυριακῆς, ἐπραγµατοποίησε µία Ἐνοριακὴ Σύναξι· τὴν  
Τετάρτη, 1/14.6.2017, λειτούργησε στὸ Ναΰδριο τοῦ Ἁγί-
ου Ἰωσὴφ Μνήστορος, στὸ Γυάρµπο, δύο ὧρες βορείως 
τῆς Οὐψάλας· τὴν Πέμπτη, 2/15.6.2017, λειτούργησε στὸν 
Ἱερὸ Ναὸ τῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου, στὴν Οὐψάλα. Κατὰ 



ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυ-
σοστόμου μέ τήν συμμετοχή Ἱερέων, παρουσίᾳ πολλῶν 
πιστῶν, ἐνῶ συμπροσευχόμενοι στό Ἱερό Βῆμα ἦταν οἱ 
Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καί 
Δημητριάδος κ. Φώτιος. Κατά τήν διάρκεια τοῦ Κοινωνι-
κοῦ μίλησε καταλλήλως ὁ Σεβ. κ. Φώτιος ἀναφερθείς στήν 
προσωπικότητα καί τό ἔργο τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου, μεταφέ-
ροντας συνάμα καί τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καί τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου στόν ἑορτάζοντα αἰωνόβιο Ἀρχιερέα.

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Σουηδία
 Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ & Φυλῆς κ. Κυπριανός, 
Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Στοκχόλµης, πραγμα-
τοποίησε ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψι στὴν Σουηδία (27η Μαΐου 
ἕως 3ης Ἰουνίου ἐκ.ἡμ.), μὲ µία προσκυνηµατικὴ Ὁµάδα 
Κληρικῶν, Μοναχῶν καὶ Λαϊκῶν ἐξ Ἑλλάδος, προκειμέ-
νου νὰ συμμετάσχη στὴν (ἐκ μεταθέσεως)  Πανήγυρι  τοῦ 
Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς µας, πρὸς τιµὴν 
τῶν Ἁγίων Θεοστέπτων καὶ Ἰσαποστόλων Βασιλέων Κων-

τὴν διάρκεια τῆς ποιμαντικῆς αὐτῆς Ἐπισκέψεως ὁ Σεβ. 
Τοποτηρητὴς πραγματοποίησε συναντήσεις μὲ κληρικούς, 
μοναχοὺς καὶ λαïκούς, τοὺς ὁποίους στερέωσε στὸν δύσκο-
λο πνευματικό τους ἀγῶνα.

Χειροτονία Κληρικοῦ γιὰ τὴν Κούβα
 ΤΗΝ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων, Β΄ Ματ-
θαίου, 5/18.6.2017, τελέσθηκε ἡ χειροτονία εἰς Πρεσβύ-
τερον τοῦ π. Εὐαγγέλου, ἀπὸ τὴν Κούβα, στὸν Καθεδρικὸ 
Ναὸ Ἁγίας Μαρκέλλης στὴν Ἀστόρια τῆς Νέας Ὑόρκης τῶν 
Η.Π.Α., ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο. 
Στὴν Θεία Λειτουργία, στὴν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος Κληρι-
κοὶ τῆς Μητροπόλεως, παρέστη συμπροσευχόμενος καὶ ὁ 
ἀσθενῶν Σεβ. Μητροπολίτης πρώην Ἀμερικῆς κ. Παῦλος. 
Ὁ π. Εὐάγγελος δέχθηκε τὶς εὐχὲς τῶν πιστῶν κατὰ τὴν 
διάρκεια τῆς διανομῆς τοῦ Ἀντιδώρου, ὅπως καὶ στὴν τρά-
πεζα ποὺ ἐπακολούθησε στὴν αἴθουσα τῆς Ἐνορίας.
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 Ὁ π. Εὐάγγελος γεννήθηκε τὸ 1970 στὴν Ἀβάνα τῆς 
Κούβας καὶ σπούδασε οἰκονομικὲς ἐπιστῆμες. Ἦταν Πα-
πικὸς καὶ μεταστράφηκε στὴν ὀρθοδοξία μετὰ τὴν ἵδρυση 
Ναοῦ στὴν Κούβα (2002) ὑπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. 
Ὅμως, ἔγινε ἀποδεκτὸς ἀπὸ τοὺς Νεοημερολογῖτες ὑπευ-
θύνους μὲ χρῖσμα, διότι τοῦ εἶπαν ὅτι τὰ μυστήρια τῶν Ρω-
μαιοκαθολικῶν ἀναγνωρίζονται καὶ δὲν χρειαζόταν βάπτι-
σμα. Ἐν συνεχείᾳ, τὸ 2011, χειροτονήθηκε διάκονος. Κατὰ 
τὴν διάρκεια ὅμως τοῦ καταρτισμοῦ του στὰ τῆς Ὀρθοδό-
ξου Πίστεως, γνώρισε περὶ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας δια-
δικτυακῶς καὶ κατόπιν ἠλεκτρονικῆς ἀλληλογραφίας μετὰ 
τῆς ἡμετέρας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς ἀπεφάσισε 
νὰ προσχωρήσει στὴν Γνησία Ὀρθοδοξία. Γιὰ τὸν λόγο 
αὐτὸ ὑπέβαλε τὴν παραίτησή του ἀπὸ τὴν θέση του στοὺς 
Νεοημερολογῖτες, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνοι μόλις τοὺς ἐξήγησε 
τοὺς λόγους ἀπομακρύνσεώς του ἔλαβαν μέτρα ἐναντίον 
του. Κατόπιν, ἦλθε στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ μάθει τὴν ἑλλη-
νικὴ γλῶσσα καὶ ἀποφοίτησε ἀπὸ τὴν Σχολὴ νεοελληνικῆς 
γλώσσης τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Μὲ τὴν ἐπιστροφή του στὴν πατρίδα του ἔλαβε πρόσκληση 
καὶ ἐπισκέφθηκε τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς. Ἐκεῖ, 
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος ἔλαβε τὸ κανο-
νικὸ Ὀρθόδοξο Βάπτισμα, τὸ ὁποῖο δὲν εἶχε, καὶ κατόπιν 
χειροτονήθηκε Διάκονος ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ἀμε-
ρικῆς κ. Δημήτριο, ὅπως καὶ Πρεσβύτερος ὅπως ἐγράφη 
ἀνωτέρω. Ὁ π. Εὐάγγελος εἶναι ἔγγαμος καὶ ἔχει τέσσερα 
τέκνα. Ἔχει ἱδρύσει μικρὴ Ἐνορία στὴν Ἀβάνα τῆς Κούβας, 
ὅπου καὶ θὰ διακονήσει γιὰ τὴν διάδοση τῆς ἀληθινῆς Πί-
στεως πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Θερινή Εκδρομή του Νε.Ο.Σ.
 ΤΟ Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε η 
καλοκαιρινή εκδρομή του Νεανικού Ορθοδόξου Συνδέσμου 

με τη συμμετοχή 50 νέων από τις Μητροπόλεις της Εκκλη-
σίας μας που βρίσκονται κυρίως στο λεκανοπέδιο. Αρχικός 
προορισμός μας ήταν το ιστορικό Μοναστήρι του Αγίου 
Γεωργίου στην Φενεό Κορινθίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στην Μονή διατηρείται «Κρυφό Σχολειό», πάνω από τον 
Νάρθηκα του Καθολικού, που λειτουργούσε κατά τα χρόνια 
της Οθωμανικής Κυριαρχίας.

 Επόμενος προορισμός, το βυζαντινό εκκλησάκι του 
Αγίου Φανουρίου, το οποίο βρίσκεται μέσα στην τεχνητή 
λίμνη Δόξα, κάτω από την Μονή του Αγίου Γεωργίου. Εκεί 
ψάλθηκε η Παράκληση του Αγίου. Τελευταίος σταθμός της 
εκδρομής μας ήταν η περιοχή της Στυμφαλίας, όπου παρα-
τέθηκε μεσημβρινό γεύμα.
 Την εκδρομή συνόδευσε ο Πρόεδρος της Συντονιστι-
κής Επιτροπής του Νε.Ο.Σ καθώς και μέλος της Συνοδικής 
Επιτροπής Νεότητος Θεοφ. Επίσκοπος Γαρδικίου Κλή-
μης. Επίσης, την εκδρομή συνόδευσαν και οι Μητροπολι-
τικοί Συντονιστές Ζαχαρούλα Στέφα (Ιερά Αρχιεπισκοπή 
Αθηνών), Μέλλου Βαρβάρα (Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς & 
Σαλαμίνας), Σιμέλα Λαζαρίδη (Ιερά Μητρόπολη Αττικής 
& Βοιωτίας), και η Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου (Ιερά Μη-
τρόπολη Ωρωπού & Φυλής). Κατά την διαδρομή είχαμε 
την ευκαιρία να ψάλλουμε χριστιανικούς ύμνους αλλά και 
να τραγουδήσουμε παραδοσιακά τραγούδια. Η προσκυνη-
ματική και ψυχαγωγική αυτή εξόρμηση ήταν ωφέλιμη για 
όλους όσοι έλαβαν μέρος από κάθε άποψη και η ευχή ήταν 
να επαναλαμβάνονται τέτοιες σημαντικές ευκαιρίες υγιούς 
νεανικής συναναστροφής και επικοινωνίας.

Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου
Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου

 ΤΗΝ Κυριακὴ Γ΄ Ματθαίου, 12/25.6.2017, τῶν Ἁγί-
ων Ἁγιαναννιτῶν Πατέρων καὶ τοῦ Πρώτου αὐτῶν Ὁσίου 
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Γερον τίου, ἑώρτασε τὸ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Τὸ ἀπόγευμα 
τῆς παραμονῆς ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινὸς τελέσθηκε στὴν Ἱερὰ 
Μονὴ Παναγίας Φλεβαριωτίσσης στὸ Αἰάντειο Σαλαμῖνος, 
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. κ. Γεροντίου. Ἔλαβαν μέρος 
Κληρικοὶ τῆς Μητροπόλεως καὶ εὐρύτερα καὶ παρέστη 
πλῆθος προσκυνητῶν, ὅπως καὶ ἡ Δήμαρχος Σαλαμῖνος κ. 
Νάννου.
 Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, ἡ ἑόρτιος Θεία Λειτουργία τε-
λέσθηκε στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεο-
τόκου στὸν Πειραιᾶ. Προέστη ὁ ἑορτάζων οἰκεῖος Ἱεράρ-
χης καὶ συλλειτούργησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς & 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης 
κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, Ἱερεῖς τῆς Μητρο-
πόλεως καὶ δύο Διάκονοι. Ἔψαλαν πανηγυρικὰ οἱ Χοράρ-
χες τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως κ. Ἀθ. Ἰωαννίδης καὶ τῆς 
Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Ἰω. Κιαχόπουλος. 
Ὁμιλία κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ἐκφώνησε ὁ Σεβ. 
Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς 
περικοπῆς τῆς ἡμέρας καὶ τῆς ὁσιακῆς ἑορτῆς, ἐκφράσας 
ἑόρτιες εὐχὲς στὸν συνιεράρχη. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς 
Ἀπολύσεως, μετὰ τὴν εὐλόγηση τοῦ δίσκου τῶν Κολλύ-
βων τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου μὲ τὴν σεπτὴ μορφή του ἐπ’ 
αὐτῶν, ὁ Σεβ. Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος εὐχαρί-
στησε δεόντως τοὺς προσελθόντας καὶ δέχθηκε τὶς ἐγκάρ-
διες εὐχὲς Κλήρου καὶ Λαοῦ. Στὴν ἐπακολουθήσασα τρά-
πεζα στὴν αἴθουσα παραπλεύρως τοῦ Ναοῦ, προσῆλθε γιὰ 
νὰ εὐχηθεῖ καὶ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν & 
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος εἶχε προηγουμέ-
νως λειτουργήσει σὲ Ναὸ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Ἡ Ἑορτὴ καὶ Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου
Ἱεράρχου Γλυκερίου στὴν Ρουμανία

 Ἑωρτάσθηκε μὲ τὴν δέουσα ἱεροπρέπεια ἡ Πανήγυρις 
τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου († 1985) στὴν Ἱερὰ Μονὴ 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Σλατιοάρα τῆς Μολ-
δαβίας, στὴν βόρεια Ρουμανία, τὴν Τετάρτη, 15/28-6-2017.
Στὶς ἑορταστικὲς ἱερὲς Ἀκολουθίες τῆς παραμονῆς καὶ 
στὴν ὑπαίθρια Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτα-
τος Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης τῆς Ἀδελφῆς ἐν 
Ρουμανίᾳ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κ. Βλάσιος καὶ 
ἔλαβαν μέρος οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ρουμανίας, οἱ ἐξ Ἑλλά-
δος ἀντιπρόσωποι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας 
Σεβ. Μητροπολῖται Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ 
Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, δύο Ἀρχιερεῖς τῆς 
Ρωσικῆς Διασπορᾶς (ὑπὸ τὸν Μητρ. κ. Ἀγαθάγγελο), καὶ 
ἑκατοντὰς περίπου Ἱερέων καὶ Διακόνων. Ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα 
συμμετεῖχαν ἐπίσης ὁ Ἀρχιμ. π. Ἀνδρέας Ντάγκινης ἀπὸ 
τὴν Κρήτη καὶ ὁ Αἰδ. π. Ματθαῖος Μαβίδης ἀπὸ τὴν Ἀττι-
κή, καθὼς καὶ τρεῖς λαϊκοὶ ἀδελφοί. Ἔψαλε πανηγυρικὰ ὁ 

Μητροπολιτικὸς Χορὸς ὑπὸ τὸν Αἰδ. π. Ἀνδρέα σὲ ἄψογη 
βυζαντινὴ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ ἀπόδοση. Παρέστη μεγά-
λο πλῆθος πιστῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ρουμανίας. 
Στὴν Θεία Λειτουργία ὁ Μακαριώτατος κ. Βλάσιος προέ-
βη στὴν χειροτονία δύο Ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Με-
ταμορφώσεως, τοῦ π. Ἀντωνίου εἰς Ἱερομόναχον καὶ τοῦ 
π. Βενιαμὶν εἰς Ἱεροδιάκονον. Μετὰ τὴν Ἀπόλυση καὶ τὴν 
Ὁμιλία τοῦ Μακαριωτάτου κ. Βλασίου, ἔγινε Λιτανεία τοῦ 
ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκε-
ρίου πέριξ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς.



 Οἱ ἡμέτεροι Ἱεράρχαι μετέφεραν τὶς ἀδελφικὲς εὐχὲς 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου καὶ 
τῆς Ἐκκλησίας μας στοὺς Ρουμάνους Ἀδελφούς. Ὅπως 
δὲ χαρακτηριστικῶς ἐγράφη ἀπὸ τοὺς συμμετασχόντας 
Ἀδελφούς: «Ἡ κατάνυξη στὶς Ἀκολουθίες, ἡ δεδομένη 
φιλοξενία ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς Ρουμάνους, ἡ ζεστὴ 
ὑποδοχὴ τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἡ 
ἀνανέωση τοῦ πνευματικοῦ συνδέσμου ἀνάμεσα στὶς 
δύο τοπικὲς Ἐκκλησίες, Ρουμανίας καὶ Ἑλλάδος, 
ἦταν τὰ κύρια γνωρίσματα αὐτῆς τῆς ἀποστολῆς».

Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰσαύρου
στὴν Κέρκυρα

 Πανηγύρισε τὴν Παρασκευή, 17/30.6.2017, ὁ ἱστο-
ρικὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἰσαύρου στὴν Γαρίτσα Κερκύρας, 
Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς 
Ἀττικῆς. Συµµετεῖχαν Κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἀπὸ Ἀθήνα, 
Ἀγρίνιο, Πάτρα, Ἡγουµενίτσα καὶ Πτολεµαΐδα, παρὰ τὶς 
δύσκολες καιρικὲς συνθῆκες λόγῳ καύσωνος. Τὴν παρα-
μονὴ τελέσθηκε ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινὸς καὶ τὴν ἡμέρα τῆς 
Ἑορτῆς ἔγινε ἱερὸ Συλλείτουργο μὲ τοὺς Ἱερεῖς Ἀρχιµ. 
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π. Ἀθανάσιο Ἁγιοκυπριανίτη, π. Νικόλαο Δηµαρᾶ, π. 
Ἄγ γελο Μουρλᾶ καὶ π. Νικόλαο Ματσούλια. Ὁ π. Νικό-
λαος Δηµαρᾶς ἐξεφώνησε ἑόρτια Ὁµιλία, µὲ θέµα τὴν 
ἀξία καὶ ἀναγκαιότητα τῆς Ὁµολογίας, ἀλλὰ καὶ τὴν στά-
σι µας στὴν σύγχρονη ἐποχή, σύµφωνα µὲ τὸ µαρτυρικὸ 
πνεῦµα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου Ἰσαύρου.

Ἑορτὴ Παναγίας Ὁδηγητρίας

σεις μὲ πιστοὺς καὶ φιλικὰ διακειμένους κληρικούς, τελέ-
σθηκε Ἑσπερινὸς στὸν Ναό μας τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καὶ 
τοῦ Ἁγίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου τοῦ νέου Ἀσκητοῦ καὶ 
Ὁμολογητοῦ († 1985), ὅπου ἐκεῖ τὸ Σάββατο πρωὶ τελέ-
σθηκε ἱερατικὴ Θεία Λειτουργία. Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββά-
του, 18 Ἰουν./1 Ἰουλ., τελέσθηκε ἑόρτιος Ἑσπερινὸς στὸν 
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς στὸ 
Γιεζντοβίτσε τῆς Τσεχίας. Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, ἡμέρα 

 ΤΗΝ Δευτέρα, 20-6/3-7-2017, πανηγύρισε ὁ Ναὸς τῆς 
Παναγίας Ὁδηγητρίας στὸν ἱστορικὸ ὁμώνυμο Οἶκο Εὐγη-
ρίας τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Γλυφάδα Ἀττικῆς. Στὴν Θεία 
Λειτουργία χοροστάτησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Μακαριώτα-
τος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλί-
νικος. Λειτούργησαν οἱ Ἱερεῖς Αἰδ. π. Συλιανὸς Τομαὴς καὶ 
Ἱερομ. π. Ἀθανάσιος Τζεννῆς καὶ π. Ἀβέρκιος Ζλάτκοβιτς.

 Ἐπίσης, πανηγύρισε τὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Παναγίας 
Ὁδηγητρίας Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς, ὄπου στὸν ἑόρτιο Ἑσπε-
ρινὸ χοροστάτησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης 
Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, παρουσίᾳ Κληρικῶν 
τῆς Μητροπόλεως, ὅπως καὶ τοῦ Ἐφημερίου Ἀρχιμ. π. 
Παρθενίου, καθὼς καὶ μεγάλου πλήθους πιστῶν. Ὁ Σεβ. 
κ. Χρυσόστομος ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία καὶ ἀκολούθησε 
μεγάλη Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας στὶς 
ὁδοὺς τῶν Ἀχαρνῶν.

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψη
στὴν Ἐπισκοπὴ Μοραβίας

 ΤΗΝ Παρασκευή, 17/30-6-2017, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος 
Γαρδικίου κ. Κλήμης μὲ λίγους συνοδοὺς ἀφίχθηκε ἀερο-
πορικῶς στὴν Πράγα, πρωτεύουσα τῆς Τσεχίας, προκειμέ-
νου νὰ ἐπισκεφθεῖ ὡς Τοποτηρητὴς τῆς Ἐπισκοπῆς Μο-
ραβίας τὶς μικρὲς ἱεραποστολικὲς Κοινότητες τῆς Γνησίας 
Ὀρθοδοξίας στὴν Τσεχία καὶ Σλοβακία.
 Στὴν ἐντυπωσιακὴ γιὰ τὴν ὡραιότητά της τσεχικὴ πρω-
τεύουσα ἔγιναν ἐπισκέψεις σὲ ἱστορικὰ μνημεῖα, συναντή-

μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου († 1966), ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. 
Κλήμης λειτούργησε στὸν ἑορτάζοντα Ναὸ καὶ ἐκφώνησε 
ἑόρτια Ὁμιλία. Ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφημέριος Αἰδ. π. Ἱερε-
μίας Τσβάκ, οἱ Αἰδ. π. Γεώργιος Γιάν, μεταφραστής, καὶ π. 
Χαρίτων Μράζεκ, καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ Ἁγιοκυπρι-
ανίτης, ὁ ὁποῖος θὰ παρέμενε στὸν Ναὸ τὸ διάστημα τῶν 
ἑπομένων ἡμερῶν γιὰ ἐπικόλληση ἁγιογραφιῶν. 

 Τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. 
Κλήμης μὲ τοὺς Ἱερεῖς π. Ἱερεμία καὶ π. Γεώργιο καὶ πι-
στοὺς μετέβησαν στὴν ἱστορικὴ πόλη Μποσκοβίτσε, ὅπου 
τελέσθηκε ὁ Ἁγιασμὸς τῶν Θυρανοιξίων τοῦ νέου Ἱεροῦ 
Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ 
Θεολόγου.
 Τὴν Δευτέρα, 20 Ἰουν./3 Ἰουλ., ὁ Θεοφ. κ. Κλήμης καὶ 
οἱ σὺν αὐτῷ μετέβησαν ὁδικῶς σὲ ὁλοήμερο ταξίδι μέχρι 
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τὸ Μιχαλάνυ τῆς Σλοβακίας, ὅπου ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Βα-
σιλομάρτυρος Ροστισλάβου, στὸν αὔλειο χῶρο τῆς οἰκίας 
τοῦ Αἰδ. π. Βλαδιμήρου Μοχορίτα. Οἱ συγκεντρωθέντες 
πιστοί, κάποιοι καὶ ἐκ Πολωνίας, ἐπιφύλαξαν θερμὴ ὑπο-
δοχὴ στὸν ἐξ Ἑλλάδος Ἐπίσκοπο. Τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης, 21 
Ἰουν./4 Ἰουλ., τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Θεοφ. 
Ἐπίσκοπο κ. Κλήμεντα, ἐκφωνήσαντα κατάλληλη Ὁμιλία, 
μὲ τοὺς Αἰδ. π. Βλαδίμηρο καὶ π. Γεώργιο· ἔψαλε σλαβονικὴ 
χορωδία ἀπὸ πιστοὺς κυρίως ἐκ Πολωνίας. Τὸ ἀπόγευμα, 
μετὰ τὸν Ἑσπερινό, πραγματοποιήθηκε πνευματικὴ σύναξη 
μὲ ἀπαντήσεις ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο ἐπὶ ἐρωτημάτων πιστῶν 
καὶ ἐπίσης κατ’ ἰδίαν συναντήσεις μὲ πιστοὺς γιὰ θέματά 
τους, εἴτε νεοφωτίστους εἴτε ἐνδιαφερομένους νὰ εἰσέλ-
θουν στὴν γνησία Ὀρθοδοξία.
 Τὴν Τετάρτη, 22 Ἰουν./5 Ἰουλ., ὁ Θεοφ. Γαρδικίου μὲ 
τὴν συνοδία του ταξίδευσαν στὴν Βουδαπέστη τῆς Οὑγγα-
ρίας, ἀπ’ ὅπου ἀφίχθησαν σὺν Θεῷ ἀεροπορικῶς στὴν Ἀθή-
να μὲ θετικὲς ἐντυπώσεις ἀπὸ τὸ καρποφόρο αὐτὸ ποιμαν-
τικὸ ταξίδι στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη.

Ἀρχιερατικὴ Ἐπίσκεψις εἰς Η.Π.Α.
καὶ Πανήγυρις Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς

 ΕΞ ἀφορμῆς τῆς Πανηγύρεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς εἰς Cοbleskill Νέας Ὑόρκης, εἰς 
τὴν ὁποίαν Ἡγούμενος εἶναι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμε-
ρικῆς κ. Δημήτριος, γίνεται ἡ ἐτησία Σύναξις Κληρικῶν 
τῆς Ἀμερικῆς καθὼς καὶ Συνεδρίασις τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχι-
ακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ.  Ἑλλάδος. 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, μετέβη ἐξ 
Ἑλλάδος προκειμένου νὰ συμμετάσχῃ εἰς τὰς ἑορτίους 
ἐκδηλώσεις και συνεδριάσεις, μεταφέρων τὰς εὐχὰς καὶ 
εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ 
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας μας. Ὁ Σεβ. κ. Φώτιος ἀφίχθη εἰς Νέαν Ὑόρ-
κην τὴν Πέμπτην, 9/22 Ἰουνίου  2017, καὶ τὴν Κυριακὴν 
τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων, 12/25 Ἰουνίου, προέστη τῆς Θ. 
Λειτουργίας εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Μαρ-
κέλλης εἰς τὴν Ἀστόριαν τῆς Νέας Ὑόρκης, ὅπου παρέστη 
συμπροσευχόμενος καὶ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης πρ. Ἀμε-
ρικῆς κ. Παῦλος.

 Τὴν Τετάρτην, 15/28 Ἰουνίου, ἤρχισαν νὰ καταφθάνουν 
οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Κληρικοὶ ἀπὸ τὰ διάφορα μέρη τῆς Ἀμε-
ρικῆς εἰς τὰ νεοαποκτηθέντα γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Ἀμερικῆς. Πρόκειται δι᾽ ἕν κτίριον εἰς τὸν οἰκισμόν τοῦ 
Cοbleskill, πλησίον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Μαξίμοβιτς, ἐκτάσεως περίπου 840 τ.μ. Εἰς τοὺς χώρους 
τῶν νέων γραφείων συμπεριλαμβάνεται καὶ τὸ ὑπὸ διαμόρ-
φωσιν Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου πρ. Φλωρί-
νης τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ, εἰς τὸ ὁποῖον θὰ γίνωνται ἐφ᾽ 
ἑξῆς αἱ Συνεδριάσεις τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου. Αἱ 
ἐργασίαι τῆς Κληρικῆς Συνάξεως διήρκεσαν ἐπί διήμερον 
(Πέμπτην, 16/29 Ἰουνίου καὶ Παρασκευήν, 17/30 Ἰουνίου). 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος ἀνέπτυξε τὸ 
θέμα «Ὁ ἐκ δεξιῶν πειρασμός», ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Δημητριάδος κ. Φώτιος ἔκαμε μίαν συνοπτικὴν ἐνημέρω-
σιν περὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Καταστάσεως ἐν Ἑλλάδι, ὁ 
Σεβ. Ἐπίσκοπος Ἔτνα & Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος παρουσία-
σε μίαν ἐμπεριστατωμένην εἰσήγησιν περὶ τῆς Ὀρθοδόξου 
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Φωτίου, εἰς Ἔτνα Καλιφορ-
νίας, ἡ ὁποία ὡλοκλήρωσεν ἤδη τὸ πρῶτον ἀκαδημαϊκὸν 
ἔτος λειτουργίας καὶ ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Παναγιώτης 
Καραθανάσης ἀνεφέρθη εἰς τὴν ψευδοσύνοδον τῆς Κρή-



 Τὴν Δευτέραν, 13/26 Ἰουνίου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης 
Δημητριάδος κ. Φώτιος ὁμοῦ μετὰ τοῦ Σεβασμ. Μητρο-
πολίτου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου μετέβησαν εἰς τὴν Ἱερὰν 
Μονὴν Ἁγίας Τριάδος Jοrdanνille Νέας Ὑόρκης εἰς προσ-
κύνησιν τοῦ τάφου τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου Μητροπολίτου 
τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς.
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της τῆς συνελθούσης κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος. Ἐγένοντο 
καὶ ἄλλαι εἰσηγήσεις περὶ διαφόρων θεμάτων καὶ ἐγένετο 
ὑποβολὴ ἐρωτημάτων και συζήτησις τῶν Ἀρχιερέων μετὰ 
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.
 Τὴν Παρασκευήν, 17/30 Ἰουνίου, συνεδρίασεν ἡ Ἱερὰ Ἐπαρ-
χιακὴ Σύνοδος Ἀμερικῆς καὶ συνεζήτησε διάφορα ζητήματα.

ἐτελέσθη ἡ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ οἰκείου 
Ἱεράρχου Σεβ. κ. Φωτίου μὲ τὴν συμμετοχὴν τῶν Παν/των 
Ἱερομονάχων Νικοδήμου καί Καλλινίκου καὶ τοῦ Ἐφημερί-
ου Αἰδ/του Πρεσβυτέρου π. Κωνσταντίνου Παπανάτσιου.

Ἡ Ἐορτή τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων
Πέτρου καί Παύλου

 ΤΗΝ Τετάρτη, 29-06/12-07-2017, πανηγύρισε μετά τῆς 
δεούσης λαμπρότητος ὁ ἱστορικός Ναός Ἁγίων Ἀποστόλων 
Πέτρου καί Παύλου Δάφνης Ἀθηνῶν. Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ 
πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου μας, Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινί-
κου, μετά τό πέρας τοῦ ὁποίου πραγματοποιήθηκε λαμπρή 

 Τὸ Σάββατον, 18 Ἰουνίου/1 Ἰουλίου, ἐτελέσθη ὁ πανη-
γυρικὸς ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς εἰς τὴν 
ὁμώνυμον Ἱερὰν Μονὴ εἰς Cοbleskill, Ν.Y. προεξάρχοντος 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καὶ τῇ συμ-
μετοχῇ ἁπάντων τῶν μελῶν τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου 
Ἀμερικῆς, τῶν παρευρισκομένων Κληρικῶν, καθὼς καὶ τῶν 
ἑκατοντάδων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι συνέρρευσαν εἰς τὴν Ἱερὰν 
Μονὴν διὰ τὴν Πανήγυριν. Τὴν Κυριακήν, 19 Ἰουνίου / 2 
Ἰουλίου 2017, ὁ Σεβ. Δημητριάδος προεξῆρχεν εἰς τὴν Θ. 
Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ 
Βοστώνης καὶ τὴν ἑπομένην ἐπέστρεψεν εἰς Ἑλλάδα.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Γενεθλίου
τοῦ Τιμίου Προδρόμου

 ΤΗΝ Παρασκευή, 24-6/7-7-2017, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορ-
τάζει τὸ Γενέσιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἱω-
άννου. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος μας Ἀθηνῶν καὶ 

πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος ἐτέλεσε τὴν ἀρχιερατικὴν Θ. 
Λειτουργίαν εἰς τὴν πανηγυρίζουσαν Ἱερὰν Μονὴν Γενεθλί-
ου τοῦ Τιμίου Προδρόμου Περαχώρας Λουτρακίου, συμπα-
ραστατούμενος ὑπό τῶν Παν/των Ἱερομονάχων Καλλίστου 
καί Ἀβερκίου καὶ τοῦ Αἰδ/του Πρεσβυτέρου π. Περιάνδρου. 
 Στήν πόλη τοῦ Βόλου ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱε-
ρός Ναός μετὰ τῆς δεούσης λαμπρότητος. Ἀφ᾽ ἑσπέρας 
ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος 
τοῦ  Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου καὶ ἐν συ-
νεχείᾳ ἐπηκολούθησεν ἱερὰ Λιτανεία πέριξ τῶν ὁδῶν τοῦ 
Ναοῦ καί ἡ εὐλόγησις τῶν ἄρτων. Τήν κυριώνυμον ἡμέραν 

λιτανευτική πομπή, μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβ. Ἀρχιερέ-
ων, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καί Δημητριάδος 
κ. Φωτίου, πλειάδος Ἱερέων καί Διακόνων. Τήν ἱερά Εἰκόνα 
πλαισίωσαν νέοι καί νέες ἐνδεδυμένοι μέ τίς παραδοσιακές 
ἐθνικές ἐνδυμασίες, καθώς καί ἡ φιλαρμονική μπάντα τοῦ 
Δήμου Δάφνης, ἐνῶ τούς ἱερούς ὕμνους ἀπέδωσε κλιμάκιο 
τῆς Ο.Ε.ΒY.Χ ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Μιχαήλ Μακρῆ.

 Τήν κυριώνυμο ἡμέρα ἐτελέσθη ἀρχιερατικό Συλλεί-
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τουργο προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
μας κ. Καλλινίκου καί συνιερουργούντων τῶν Σεβ. Μητρο-
πολιτῶν Δημητριάδος κ. Φωτίου καί Φιλίππων & Μαρωνεί-
ας κ. Ἀμβροσίου, μέ τήν συμμετοχή τριῶν Ἱερέων καί ἑνός 
Διακόνου. Καταλλήλως διά τήν ἑορτή ὡμίλησε ὁ Σεβ. Δη-
μητριάδος κ. Φώτιος.

στόλων, μέσα σέ κλῖμα ἱερᾶς συγκινήσεως καί πνευματικῆς 
χαρᾶς, ἐτελέσθη ἡ εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ ἀπό 
τριετίας Μουσικολογιωτάτου Διακόνου π. Λεωνίδου Πίττου 
ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυ-
σοστόμου, στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
στίς Ἀχαρνές Ἀττικῆς. Στήν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχε 
καί ὁ ἐν Ἀθήναις παρεπιδημῶν Σεβ. Μητροπολίτης Φι-
λίππων & Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε 
ἑόρτια Ὁμιλία, καθώς καί πλειάδα Ἱερέων καί δύο Διάκο-
νοι, ἐνῶ στό Ἱερό Βῆμα παρέστη συμπροσευχόμενος καί ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Ὁ 
νέος Κληρικός εἶναι πτυχιοῦχος ΑΕΙ, ἔγγαμος καί πατέρας 
δύο ἀνηλίκων τέκνων.

Πανήγυρις Ναοῦ Ἁγίων ΙΒ΄ Ἀποστόλων
στὰ Κύμηνα Θεσσαλονίκης

 ΤΗΝ Πέμπτη, 30-6/13-7-2017, πανηγύρισε ὁ ἱστορικὸς 
Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων ΙΒ΄ Ἀποστόλων στὰ Κύμηνα Θεσ-
σαλονίκης. Στὸν ἑόρτιο Ἑπερινὸ τῆς παραμονῆς χοροστά-
τησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος καὶ 
παρέστησαν ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Γλυκέριος, 
καὶ οἱ Αἰδ. π. Παναγιώτης, π. Λάζαρος καὶ π. Κωνσταντῖνος. 
Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, ἔγινε ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο ἡ χει-
ροθεσία σὲ Ἀναγνώστη τοῦ εὐλαβοῦς νέου Στεφάνου Ρά-
ουτσα, ρουμανικῆς καταγωγῆς, σπουδαστοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπὸ 
πολλῶν ἐτῶν διακονεῖ μὲ ζῆλο στὶς ἀνάγκες τοῦ Ναοῦ καὶ 



 Ὡσαύτως, πανηγύρισε ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Παύλου 
Κοκκινιᾶς Πειραιῶς (Ἁγίου Ἰωάννου Ρέντη), ὅπου τῶν 
ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πει-
ραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, καθώς καί ὁ παλαιός ἱστο-
ρικός Ἱερός Ναός Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου στά Λεύκτρα 
Βοιωτίας, ὅπου τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.

Συνοδικός Ἐσπερινός
Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου

 ΤΗΝ Τετάρτη, 29-06/12-07-2017, πραγματοποιήθηκε ὁ 
ἐτήσιος ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν 
Παύλου, τοῦ καί ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν. Ὁ καθιε-
ρωμένος Συνοδικός Ἑσπερινός ἐψάλη στόν ἱστορικό  Ναό Ἁγί-
ας Παρασκευῆς στό Μοναστηράκι Ἀθηνῶν χοροστατοῦντος 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλά-

δος κ. Καλλινίκου, μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν 
Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. 
Χρυσοστόμου καί Φιλίππων & Μαρωνείας κ. Ἀμβροσίου. Τούς 
ἱερούς ὕμνους τῆς ἑορτῆς ἔψαλε ἡ Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας «Πάτριον Ἀναλόγιον» ὑπό 
τήν διεύθυνση τοῦ Χοράρχου αὐτῆς κ. Ἰωάννη Κιαχόπουλου. 
Ἐμπνευσμένη Ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Φιλίππων & Μαρω-
νείας κ. Ἀμβρόσιος μέ θέμα: «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ οἱ 
τρεῖς Ποιμαντικές του Ἐπιστολὲς (Πρὸς Τιμόθεον Α΄ & 
Β΄ καὶ Πρὸς Τῖτον)».

Χειροτονία Πρεσβυτέρου
 ΤΗΝ Πέμπτη, 30-06/13-07-2017, ἑορτή τῆς Συνάξε-
ως τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καί Πανευφήμων  Δώδεκα Ἀπο-
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στὸ ἱερὸ Ἀναλόγιο ὡς μαθητὴς τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Νικο-
λάου Πολύχρου. Μετὰ τὴν Χειροθεσία ἔγιναν συγκινητικὴ 
προσφώνηση ἀπὸ τὸν νέο Ἀναγνώστη καὶ διδακτικὴ ἀντι-
φώνηση ἀπὸ τὸν οἰκεῖο Ἱεράρχη, ὁ ὁποῖος ἐπίσης ἐκφώνη-
σε Ὁμιλία.

 Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα, ὁ Σεβασμιώτατος ὁμοῦ μετὰ 
τοῦ προαναφερθέντος Ἱερομονάχου τέλεσαν τὴν 
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸ κατανυκτικὸ Κα-
θολικὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, παρούσης τῆς διασωθείσης 
μετὰ τῶν συγγενῶν καὶ φίλων της, καθὼς καὶ εὐλαβῶν 
προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι ἅπαντες εἶχαν νὰ διηγηθοῦν 
θαύματα τῆς Παναγίας. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἀκο-
λουθίας τοῦ Ὄρθρου κατέφθασαν μὲ ἑλικόπτερο ὁ 
Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Παναγιώτης Καμμένος 
καὶ ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ κ. 
Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς, προκειμένου νὰ τιμήσουν τὴν 
Ἱερὰν Μονήν, νὰ ἐκφράσουν καὶ αὐτοὶ τὴν εὐγνωμο-
σύνη τους πρὸς τὴν Θεοτόκο, ἡ ὁποία ἀπέδειξε γιὰ 
ἄλλη μία φορὰ τὴν ζωντανὴ παρουσία Της καὶ τὴν σω-
τήρια ἐπέμβαση σὲ ὅσους μὲ πίστη Τὴν ἐπικαλοῦνται. 
Προσέφεραν συμβολικὰ δῶρα στὴν Μονὴ καὶ ζήτησαν 
ἀπὸ τὴν Ἡγουμένη καὶ τὸν Ἱερὸ Κλῆρο τὶς προσευχές 
τους ὑπὲρ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καὶ γενικῶς ὑπὲρ 
τῆς Πατρίδος μας.

 Τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης, τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ 
Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ ἔλαβαν μέρος 
οἱ Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιος (ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιο) καὶ π. Γλυκέριος 
Ἁγιοκυπριανῖται, καὶ οἱ Αἰδ. π. Βιτάλιος (ἀπὸ τὴν Κατερίνη), 
π. Λάζαρος, π. Γρηγόριος καὶ π. Νικόλαος (ἀπὸ τὴν Πτολε-
μαΐδα). Παρέστη μεγάλο πλῆθος εὐλαβῶν πιστῶν ἀπὸ τὴν 
περιοχὴ καὶ εὐρύτερα. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ 
ἑόρτια Ὁμιλία γιὰ τὸ ἔργο, τὸ μήνυμα καὶ τὴν τιμὴ τῶν Ἁγί-
ων Ἀποστόλων, ἐκφώνησε ὁ λειτουργὸς Θεοφ. Γαρδικίου 
κ. Κλήμης. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἀπολύσεως πραγματοποι-
ήθηκε Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος πέριξ τοῦ Ναοῦ καὶ πρὸ 
αὐτοῦ εὐλογήθηκε ἡ Ἀρτοκλασία.

Εὐχαριστήριος Λειτουργία
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς Σερίφου
 ΤΗΝ Πέμπτη, 30-6/13-7-2017, ἑορτὴ τῶν Ἁγίων 
ΙΒ΄ Ἀποστόλων, ἀλλὰ ταυτοχρόνως καὶ τοπικὴ ἑορτὴ 
τῆς Παναγίας τῆς Μεταλλειορυχειτίσσης (Προστάτι-
δος τῶν Μεταλλορύχων), ἑορτὴ ἡ ὁποία τιμᾶται ἰδι-
αιτέρως στὴν Σέριφο, τὸ νησὶ τῶν Κυκλάδων μὲ τὰ 
πολλὰ μεταλλεῖα σιδήρου, ἐτελέσθη εὐχαριστήριος 
Θεία Λειτουργία γιὰ τὴν θαυματουργικὴ διάσωση τῆς 
Ἀρχιλοχίου του Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ Βασιλικῆς Πλεξί-
δα, ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ ἑλικοπτέρου στὸ Σαραντάπο-
ρο τὴν 6/19 Ἀπριλίου 2017. Στὸν ἑόρτιο Ἑσπερινὸ 
τῆς παραμονῆς χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Δημητριάδος κ. Φώτιος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ 
τὸν Πανοσ. Ἱερομόναχο π. Ἀθανάσιο Τζεννῆ.

 Ἡ διασωθεῖσα εὐλαβεστάτη κ. Βασιλικὴ Πλεξίδα, 
μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, σταθεῖσα εἰς τὸ μέ-
σον τοῦ Ναοῦ  διηγήθηκε πρὸς ὅλους λεπτομερῶς τὸ 
θαῦμα τῆς διασώσεώς της καὶ προσέφερε στὴν Μονὴ 
τὴν στρατιωτικὴ φόρμα καὶ τὴν λοιπὴ ἐξάρτηση, τὴν 
ὁποία φοροῦσε κατὰ τὴν ὥρα τοῦ δυστυχήματος, ὡς 
τεκμήριο τοῦ θαύματος, ἀλλὰ καὶ ὡς εὐλογημένα ἀντι-
κείμενα, ἐφ᾽ ὅσον ἡ Θεοτόκος τὰ ἄγγιξε κατὰ τὴν θαυ-
ματουργὸ διάσωσή της. Τὸ συγκλονιστικὸ θαῦμα ὅπως 
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τὸ περιέγραψε ἡ ἴδια, ἔχει ἐν ὀλίγοις ὡς ἑξῆς: 
 Ὅταν συνέβη τὸ πρῶτο κτύπημα ἀπὸ τὴν πρόσ-
κρουση του ἑλικοπτέρου, ἔκανε τὸ σημεῖο τοῦ Τ. 
Σταυροῦ καὶ ἐπικαλέσθηκε τὴν βοήθεια τῆς Παναγίας. 
Τότε εἶδε τὴν μορφὴ τῆς Θεοτόκου, ὅπως εἶναι ἱστο-
ρημένη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς Σε-
ρίφου (καθὼς ἐπισκεπτόταν συχνὰ τὸ Μοναστήρι καὶ 
εἶχε τακτικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὴν Γερόντισσα), ἡ ὁποία 
κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανό, τὴν ἔπιασε δυνατά, ὅπως 
ἦταν δεμένη στὸ κάθισμα, καὶ ἀφοῦ ἀπέσπασε τό κά-
θισμα μαζί μὲ τμῆμα ἀπὸ τὴν βάση του, ἀπομάκρυνε 
τὴν Βασιλικὴ ἀπὸ τὸ ἑλικόπτερο καὶ τὴν ἐναπέθεσε 
σὲ ἕναν θάμνο μὲ τὴν πλάτη γυρισμένη στὰ συντρίμ-
μια, γιὰ νὰ μὴ βλέπει τὸ θέαμα τῆς συντριβῆς. Ἐκεῖ ἡ 
Θεοτόκος παρέμεινε μαζί της κρατῶντας τὸ χέρι της, 
μέχρι ποὺ ἐμφανίσθηκε ἕνας τεχνικὸς τῆς ΔΕΗ, ποὺ 
εἶχε σταλεῖ στὴν περιοχὴ γιὰ νὰ ἀποκαταστήσει τὴν 
διακοπὴ ρεύματος, προξενηθείσης ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ 
ἑλικοπτέρου. Ὁ τεχνικὸς αὐτὸς ἀντίκρυσε τὸ θέαμα 
τῆς συντριβῆς τοῦ ἑλικοπτέρου καὶ 20 μέτρα μακρύ-
τερα ἐπάνω σὲ ἕναν θάμνο, ἕναν ἄνθρωπο ζωντανό, 
δεμένο στὸ κάθισμά του καὶ δίπλα του τὰ προσωπικά 
του ἀντικείμενα: τὸ κράνος καὶ ἕνα κινητό τηλέφωνο, 
τὸ ὁποῖο ἐκείνη τὴν στιγμὴ ἄρχισε νὰ κτυπάει. Ἀπήν-
τησε στὴν κλήση ποὺ ἦταν ἀπὸ τὴν βάση τῶν ἑλικο-
πτέρων, ἔδωσε τὸ στίγμα τοῦ σημείου τῆς συντριβῆς 

καὶ ἔσπευσε τὸ ἑλικόπτερο μὲ τοὺς διασῶστες, ποὺ 
μετέφερε τὴν Βασιλικὴ στὸ Νοσοκομεῖο. Τὰ τραύματα 
(ἐκδορές, κατάγματα), τὰ ὁποῖα ἔφερε ἦταν ἀσήμαντα 
σὲ σχέση μὲ τὸ μέγεθος τοῦ δυστυχήματος. Ἀλλὰ καὶ 
πάλι θὰ ἔπρεπε νὰ μείνει κάποιους μῆνες στὸ νοσοκο-
μεῖο, ὅπως εἶπαν οἱ γιατροί. Τότε πάλι ἐμφανίσθηκε 
ἡ Θεοτόκος στὴν Βασιλικὴ λέγοντάς της ὅτι θὰ βγεῖ 
σύν τομα ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο. Πράγματι, τὰ τραύματά 
της παρουσίασαν θεαματικὴ βελτίωση, ὥστε μετὰ ἀπὸ 
δύο-τρεῖς ἑβδομάδες βγῆκε ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο. Ἡ 
Παναγία τῆς εἶπε νὰ διαδόσει τὸ θαῦμα, ὥστε νὰ ἐνδυ-
ναμωθεῖ ἡ πίστη τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ μπορέσουν νὰ 
ὑπομείνουν τὶς δυσκολίες ποὺ ἔρχονται.
 Τὸ γεγονὸς τοῦ θαύματος αὐτοῦ γνώρισε εὐρύ-
τατη διάδοση, ἀλλὰ ταυτόχρονα ἔγινε γνωστὸ καὶ τὸ 
ταπεινὸ καὶ πτωχὸ Μοναστηράκι τῆς Παναγίας τῆς 
Ἀκρωτηριανῆς τῆς Σερίφου τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ 
ἡ ἁπλὴ Γερόντισσα Ἀνθοδόχη, ποὺ μονάζει (κυριολε-
κτικῶς) ἐκεῖ. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ Θεοτόκος μᾶς 
διδάσκει ὅτι ὁ Θεὸς εὐαρεστεῖται περισσότερο ὅπου 
συνυπάρχει ἡ Ὀρθοδοξία μὲ τὴν ταπείνωση καὶ τὴν 
ἁπλότητα. Εἶναι παρήγορο τὸ γεγονὸς ὅτι σὲ ἐποχὲς 
δύσκολες γιὰ τὴν Πατρίδα μας, τουλάχιστον ἡ Ἡγεσία 
τοῦ Στρατεύματος ἐπικαλεῖται τὴν βοήθεια τῆς Ὑπερ-
μάχου Στρατηγοῦ καὶ τὶς προσευχὲς τῶν Μοναχῶν 
καὶ Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.





Ἡ ἀνάγκη τῆς ἐσωτερικῆς μετανοίας καὶ καθάρσεως
καὶ ἡ προϋπόθεσις τῆς Πνευματικῆς Εὐθύτητος

ρείας καὶ κατευθύνσεως στὸν ἄνθρωπο, εἶναι 
ἀνάγκη προηγουμένως νὰ πραγματοποιηθῆ 
ἐν Χάριτι μία βαθειὰ ἐσωτερικὴ μεταστροφή. 
 Χρειάζεται ἀπαραιτήτως νέα καρδία καὶ 
νέο πνεῦμα. ῾Οπότε, ἡ ᾿Εξομολόγησι δὲν νο-
εῖται σὰν μία παράθεσι τῶν πτώσεων καὶ 
ἀδυναμιῶν μας, ἀλλὰ σὰν μία εὐλογημένη 
ἀπόπειρα ἀλλαγῆς καρδίας, μεταβολῆς 
γνώμης καὶ στροφῆς σὲ νέα ἐνδιαφέροντα, 
μὲ ἀποτίναξι τῶν ἐφαμάρτων παλαιῶν. ῎Αν 
πίπτουμε συνεχῶς καὶ μὲ μεγάλη εὐκολία στὰ 
ἴδια πταίσματα καὶ ἁμαρτήματα, εἶναι διότι 
δὲν καταβάλλουμε αὐτὴ τὴν προσπάθεια 
ἐσωτερικῆς μεταστροφῆς, δὲν τὴν ἐπιζητοῦμε 
καὶ δὲν τὴν ἐπιδιώκουμε· δὲν πονοῦμε καρ-
διακὰ καὶ δὲν παρακαλοῦμε σὰν τὸν Προφήτη 
γιὰ καθαρὰ καρδία καὶ γιὰ Πνεῦμα εὐθές, 
ὥστε νὰ φυλαχθοῦμε ἀπὸ τὶς «συνηθισμένες» 

Ενα σοβαρὸ ζήτημα στὴν πνευματική μας 
ζωή εἶναι ὄχι μόνον νὰ μετανοοῦμε γιὰ 

ὅσες ἁμαρτίες διαπράξαμε, ἀλλὰ καὶ νὰ προ-
φυλαγόμαστε ἀπὸ μελλοντικὲς πτώσεις. Δια-
φορετικά, δὲν θὰ ἔχουμε μόνιμη ἐγκατοίκησι 
καὶ διαμονὴ τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ μέσα μας. 
Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ὁ μετανοημένος Προφήτης 
Δαυΐδ, τὸ ὑπόδειγμα τῆς Μετανοίας ἀνὰ τοὺς 
αἰῶνες, παρακαλεῖ τὸν Κύριο στὸν περίφημο 
Ψαλμὸ τῆς Μετανοίας του καὶ γιὰ τὰ ἑξῆς με-
ταξὺ τῶν ἄλλων: «Καρδίαν καθαρὰν κτίσον 
ἐν ἐμοὶ ὁ Θεός, καὶ Πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον 
ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου» (Ψαλμ. ν´ 12).
 ῞Οπως μᾶς ἐβεβαίωσε ὁ Κύριός μας στὸ ἅγιο 
Εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. ιε´ 18-19), ἀπὸ τὴν «καρδίαν» 
ἐξέρχονται ὅσα μολύνουν τὸν ἄνθρωπο, καὶ 
ἄρα αὐτὴ πρωτίστως ἔχει ἀνάγκη ἐσωτερικῆς 
καθάρσεως. Γιὰ νὰ ὑπάρξη ἀλλαγή ζωῆς, πο-
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πτώσεις, μὲ τὶς ὁποῖες φαίνεται νὰ εἴμαστε 
τόσο ἐξοικειωμένοι.
 ῾Ο ῞Αγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος βε-
βαιώνει χαρακτηριστικά, ὅτι γιὰ νὰ δεχθῆ ὁ 
ἄνθρωπος τὸ ῎Ελεος τοῦ Θεοῦ πρέπει νὰ εἶναι 
Εὐθύς. ῾Ο εὐθὺς εἶναι ἀληθής· ὁ ἀληθὴς εἶναι 
ταπεινός· καὶ ὁ ταπεινὸς μόνον εἶναι ἄξιος τοῦ 
᾿Ελέους. Τὸν μὴ εὐθὺ ὁ Θεὸς δὲν δύναται νὰ 
τὸν ἐλεήση. Τὸ ῎Ελεος τοῦ Θεοῦ εἶναι μετοχὴ 
στὴν ῾Αγιότητά Του. Γι᾿ αὐτὸ εἶναι ἀδύνατη 
ἡ ἕνωσι τοῦ Θεοῦ μὲ σκολιὰ (στρεβλὴ) ψυχή. 
Προέχει, λοιπόν, ἡ ἱκεσία νὰ γίνουμε πρῶτα 
εὐθεῖς, γιὰ νὰ ἀξιωθοῦμε θείου ᾿Ελέους (βλ. 
«᾿Αλφαβητικὰ Κεφάλαια», Ζ´).
 Μία προσπάθεια πρὸς τὴν ὀρθὴ αὐτὴ κα-
τεύθυνσι, ἀποτελεῖ ἡ ἐπιμελὴς καὶ ἀποφα-
σιστικὴ ἀπομάκρυνσί μας ἀπὸ τὰ αἴτια τῶν 
πτώσεών μας, ἡ ἀποφυγὴ τῶν κακῶν καὶ βλα-
πτικῶν συναναστροφῶν καὶ ἡ ἐπίδειξι σταυ-
ρικῆς ὑπομονῆς στὴν μὴ ἐκπλήρωσι τῆς πιέσε-
ως τῶν παθῶν μας. Διὰ τοῦ τρόπου τούτου 
ἑλκύουμε τὴν θεία ᾿Αντίληψι καὶ Βοήθεια, ἡ 
ὁποία ὄντως θαυματουργεῖ καὶ ἀπεργάζεται 
τὴν ἐσωτερική μας ἀλλαγὴ καὶ μεταστροφή. 
῾Η Χάρις τοῦ Θεοῦ, ἡ ῾Οποία καθαίρει καὶ 
εὐθύνει, ἔρχεται μόνον κατόπιν συνεχοῦς 
ἐπικλήσεως. Παράλληλα, ἄς μᾶς φοβίζη 
πάντοτε ἡ ἀστάθειά μας καὶ ἄς φροντίζου-
με νὰ μὴ στρεβλώνουμε τὴν καρδιά μας. Τὰ 
κύρια πάθη τῆς φιλαυτίας, φιλοκτημοσύνης 
καὶ φιληδονίας ἀπομακρύνουν τὴν ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ ἀπὸ μέσα μας μὲ μία φοβερὴ δύναμι καὶ 
στρεβλώνουν τὴν καρδιά μας, ἡ ὁποία ἴσως 
εἶχε ἤδη ἀρχίσει νὰ εὐθύνεται μὲ τὴν μετάνοια 
ποὺ εἴχαμε ἐπιδείξει νωρίτερα.
 Οἱ μικρὲς ἀπροσεξίες ἐπιφέρουν μεγάλα 
καὶ καταστροφικὰ ἀποτελέσματα. Γιὰ τὸν 
λόγο αὐτό, στὴν ῾Αγία Γραφὴ ἔχουμε συχνὰ 
προτροπὲς γιὰ προσοχὴ σὲ πρακτικὰ ζητήμα-
τα, τὰ ὁποῖα συνήθως παραβλέπονται εὔκο-
λα ἀπὸ τοὺς πολλούς: Μὴ καθίσης, γράφει 
κάπου γιὰ παράδειγμα, μὲ γυναῖκα ἄλλου, 
«μήποτε ἐκκλίνει (διαστρέψει) ἡ ψυχή σου ἐπ᾿ 
αὐτὴν» (Σοφ. Σειρ. θ´ 9). Τὰ τραγικὰ παραδείγμα-
τα ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι ἀστόχη-
σαν, εἶναι γνωστὰ καὶ ἐπώδυνα. «῾Ο δοκῶν 
ἐστάναι, βλεπέτω μὴ πέσῃ» (Α´ Κορ. ι´ 12)!
 Γι᾿ αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητο τὸ Πνεῦμα τὸ 
Εὐθές, ὥστε ἐσωτερικὰ ἡ καρδία νὰ καθαίρε-
ται καὶ νὰ εὐθυδρομῆ. Νὰ ἐλέγχουμε συχνὰ 
καὶ μὲ ἐπιμέλεια ποῦ εὑρισκόμεθα, γιὰ νὰ μὴ 
καταντοῦμε ὑποκριτές. ῾Η ἀληθινὴ Μετάνοια 

μᾶς ἀσποσπᾶ ἀπὸ τὰ κτίσματα καὶ μᾶς στρέφει 
καὶ μᾶς κατευθύνει στὸν Κτίστη καὶ Δημι-
ουργὸ τῶν ἁπάντων. Πρέπει νὰ φυλάξουμε 
πάσῃ θυσίᾳ αὐτὴ τὴν εὐθύτητα τῆς καρδίας! 
Αὐτὸ συμβαίνει μόνο μὲ τὴν τήρησι τῶν θείων 
᾿Εντολῶν, μὲ τὴν Θεανθρώπινη μεθοδολογία 
τῆς ᾿Εκκλησίας μας, μὲ τὶς ἅγιες ᾿Αρετὲς καὶ 
τὰ ἅγια Μυστήρια. ᾿Επίσης, μὲ τὴν Νοερὰ 
Προσευχή, ἔστω καὶ σὲ μία ἁπλῆ καὶ «ἀρχα-
ριακὴ» μορφή της. ῎Εχει ἐπίσης μεγάλη ση-
μασία ἡ ἔλλογος ὑπακοὴ στὸν Πνευματικό 
μας πατέρα, ἡ ὑπομονὴ ἐν εὐχαριστίᾳ σὲ ὅλα 
τὰ δεινὰ τοῦ βίου καὶ ἡ φιλάνθρωπη διάθεσι, 
τὸ ῎Ελεος καὶ ἡ ᾿Αγάπη. ῎Αν ἐπιζητοῦμε ὅμως 
νὰ ἀρέσουμε, κοσμικῷ τῷ τρόπῳ, καὶ στὸν 
Θεὸ καὶ στοὺς ἀνθρώπους, τότε ἐξαπατώμεθα 
καὶ ἡ εὐθύτης στρεβλώνεται. 
 ῎Αν ὀπισθοχωροῦμε ἐνώπιον τῶν πει-
ρασμῶν καὶ πράττουμε, λέγουμε, σκεπτόμα-
στε καί ἐπιθυμοῦμε τὰ τοῦ κόσμου τῆς ἐμπα-
θείας καὶ ἁμαρτίας, τότε χαλοῦμε τὴν πιθανὴ 
καλή μας κατάστασι καὶ μολυνόμαστε καὶ 
πάλι... ̔́ Ομως, «μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, 
ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεόν ὄψονται!» (Ματθ. ε’ 8). 
 Γι᾿ αὐτὸ οἱ ̔́ Αγιοι μᾶς προτρέπουν: «Καθάρι
σον τὴν ἀγάπην σου, καθάρισον τὴν καρδίαν 
σου!». 
 Γι᾿ αὐτὸ συνεχῶς ψάλλουμε καὶ ὁμολο-
γοῦμε: «Καθάρισον, Κύριε, τόν ῥύπον τῆς 
ψυχῆς μου καὶ σῶσόν με, ὡς Φιλάνθρωπος»!... 

†  Ἐ.Γ.Κ.
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Ἔκδοση Βιβλίου

τὴν Ἑνότητα, τὸν Ἔλεγχο στὴν 
Ἐκκλησία, τὸ θεῖον Φῶς, τὴν 
Ἱεραποστολή, τὴν Μετάνοια, τὸ 
Ἐκκλησιαστικὸ Φρόνημα, τὶς 
ἱερὲς Εἰκόνες καὶ τὰ Θαύματα, 
τὴν Πολιτικὴ Ἐξουσία, τὴν Οἰ
κο νομικὴ Κρίση κλπ.

Κάποια κείμενα ἀσχολοῦνται 
ἐξειδικευμένα μὲ τὴν ἱστορία, 
κριτικὴ παρουσίαση καὶ ἀντί
κρουση τοῦ συγχρόνου ἀπο
στατικοῦ φαινομένου τῆς Οἰκου
μενικῆς Κινήσεως.

Τὸ βιβλίο εἶναι 222 σελίδων, 
σχήματος 14x21 ἑκ., μὲ ἔγχρω-
μο ἐξώφυλλο καὶ ἐσωτερικὴ δι-

χρωμία, καὶ ἀποτελεῖ μία καλαίσθητη καὶ ἐπιμε-
λημένη ἔκδοση.

Κυκλοφόρησε ἕνα νέο βιβλίο 
τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρ

δικίου κ. Κλήμεντος, Γραμ μα
τέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκ
κλησίας μας.

Τὸ βιβλίο τιτλοφορεῖται 
«Μαρτυρία Πίστεως καὶ
Ζωῆς» καὶ περιέχει Προλογικὸ 
σημείωμα καὶ ἕνδεκα χαρακτη
ριστικὰ κείμενα, τὰ ὁποῖα παρου
σιάσθηκαν τὰ τελευταῖα χρόνια 
ὡς Ὁμιλίες σὲ Ἐκδηλώσεις, καὶ 
ὡς Εἰσηγήσεις, Διαλέξεις καὶ 
Ἄρθρα.

Καλύπτουν εὐρεία καὶ ἐνδια
φέρουσα θεματολογία, μὲ βάση 
τὴν Πατερικὴ σκέψη τῆς Ὀρθοδοξίας, σχετικὰ 
μὲ τὴν Ἀγάπη, τὴν Ἀλήθεια, τὴν Ἐλευθερία, 

Ἐπίσης, κυκλοφόρησαν τρεῖς ψηφιακοὶ δίσκοι (CD) μὲ Ὁμιλίες τοῦ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμεν
τος:

– Ἀριθ. 1: Ὁμιλία ἑσπερινή: «Ποιά εἶναι ἡ ἀληθινὴ Ἀγάπη;».
– Ἀριθ. 2: Ὁμιλίες σὲ πρωϊνὲς Θ. Λειτουργίες: (α) Στὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου, (β) Στὴν Κυ-

ριακὴ τῶν Βαΐων, (γ) Στὸ Μεγάλο Σάββατο.
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