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Η ΦΩΝΗ

Ἁγιασμὸς στὸ νέο Συνοδικὸ κτήριο τῆς Ἁγίας Φιλοθέης

Τ

ελέσθηκε τὸ μεσημέρι τῆς Δευτέρας,
10/23-5-2022, ὁ Ἁγιασμὸς ἐνάρξεως λειτουργίας στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, ἐντὸς τοῦ νεόδμητου
κτηρίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὰ Πετράλωνα
Ἀθηνῶν (Κλειδήμου 6), πρὶν ἀπὸ τὸν ἔναρξη
τῆς τακτικῆς Συνοδικῆς Συνεδριάσεως ια’ τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
μας. Τὸν Ἁγιασμὸ τέλεσε ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
κ. Καλλίνικος καὶ παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ παρόντες ἐκ τῶν Συνοδικῶν Μελῶν
Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος
κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, Ὠρωποῦ & Φυλῆς κ. Κυπριανός,
Λαρίσης & Πλαταμῶνος κ. Κλήμης, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ
Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος ἀπὸ τὴν Καλιφόρνια
τῶν Η.Π.Α.. Παρέστησαν ἐπίσης ὁ Γραμματεὺς β’ καὶ Πρακτικογράφος Ὁσιολ. Ἱερομ. π.
Καλλίνικος Ἠλιόπουλος καὶ ὁ Κωδικογράφος
Ἱεροδιάκονος Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης.
Μετὰ τὸν Ἁγιασμό, ἀκολούθησε ἡ Συνοδικὴ
Συνεδρίασις ἐντὸς τῆς προεκτάσεως τοῦ χώρου τοῦ Παρεκκλησίου, τὸ ὁποῖο θὰ χρησιμοποιεῖται μόνον γιὰ τὶς Συνοδικὲς ἀνάγκες.
Ἐπρόκειτο γιὰ ἱστορικὸ πολυαναμενόμενο
γεγονὸς ἐδῶ καὶ ἔτη, ἐφ’ ὅσον τὸ κτήριο ἑτοιμα-

ζόταν ἀπὸ μακροῦ, ἀλλὰ λόγῳ τῶν δυσχερῶν
περιστάσεων τῶν τελευταίων ἐτῶν ὑπῆρξε
καθυστέρησις. Ἕνα καινούργιο καὶ σύγχρονο
τετραώροφο κτήριο, στὸ ὁποῖο ὑπολείπονται
βέβαια κάποιες ἀκόμη ἐργασίες πρὸς τελειοποίησίν του, ἀποτελεῖ πλέον κόσμημα τῆς
Ἐκκλησίας μας καὶ ἀναμένεται νὰ συμβάλει
στὴν καλύτερη διαξαγωγὴ τοῦ Συνοδικοῦ
ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως καὶ στὴν φύλαξη καὶ ἀνάδειξη τῶν ἱστορικῶν μαρτυριῶν
καὶ κειμηλίων τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας
μας. Ὁ δὲ Μακαριώτατος Πρόεδρος κ. Καλλίνικος ἐξέφρασε τὶς εὐχαριστίες του πρὸς τοὺς
Ἀρχιερεῖς, Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι
συνέβαλαν γιὰ τὴν αἴσια ἀποπεράτωση τοῦ
ἔργου πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ διευκόλυνσιν τοῦ
Συνοδικοῦ καὶ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου.
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ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
!νακο&νωσισ !ποφ-σεων /ερ1σ Συν4δου τ7σ /εραρχ&ασ
10ησ/23ησ Mα:ου 2022

Τ

HN ∆ευτ0ραν, 10/23-05-2022, συν%λθεν
.ν 7θ?ναισ, ε>σ TνδεκOτην τακτικUν Συνεδρ,αν το: τρ0χοντοσ Iκκλησιαστικο: Vτουσ, 4 5ερ6
ΣEνοδοσ τ%σ 5εραρχ,ασ τ%σ Iκκλησ,ασ τGν Γνησ,ων XρθοδDξων ΧριστιανGν [λλOδοσ, \π# τUν
Προεδρ,αν το: ΜακαριωτOτου 7ρχιεπισκDπου
7θηνGν καL πOσησ [λλOδοσ κ. Καλλιν,κου, καL
τ_ συµµετοχ_ Tτ0ρων `νδεκα 7ρχιερ0ων .ξ [λλOδοσ καL το: .ξωτερικο:, τινGν µ0σa τηλεδιασκ0ψεωσ.

Πρ# τ%σ Συνεδρ,ασ .τελ0σθη 4 5ερ6 7κολουθ,α το: ;γιασµο: ε>σ τ# Συνοδικ#ν Παρεκκλ?σιον τιµ@µενον .πB CνDµατι τ%σ πολιοEχου τGν
7θηνGν ;γ,ασ Φιλοθ0ησ τ%σ 7θηνα,ασ.
Iν συνεχε,J, τ# 5ερ#ν Συνοδικ#ν ΣGµα συνεζ?τησε καL MπεφOσισε κυρ,ωσ .πL τρεχοEσησ φEσεωσ θεµOτων, >διαιτ0ρωσ δQ ε>σ Mπαντ?σεισ ε>σ
.πιστολ6σ πρ#σ αRτ?ν.
!κ τ$σ &ρχιγραµµατε.ασ

!νακο&νωσισ !ποφ-σεων /ερ1σ Συν4δου τ7σ /εραρχ&ασ
8ησ/21ησ ;ουν&ου 2022

Τ

<ν Τρ,την, 08/21 jουν,ου 2022, συν%λθεν .ν
7θ?ναισ, ε>σ τ# Συνοδικ#ν Κ0ντρον τ%σ ;γ,ασ
Φιλοθ0ησ τ%σ 7θηνα,ασ (Κλειδ?µου 6 ΠετρOλωνα), ε>σ δωδεκOτην τακτικUν Συνεδρ,αν το: τρ0χοντοσ Iκκλησιαστικο: Vτουσ, 4 5ερ6 ΣEνοδοσ τ%σ
5εραρχ,ασ τ%σ Iκκλησ,ασ τGν Γνησ,ων XρθοδDξων ΧριστιανGν [λλOδοσ, \π# τUν Προεδρ,αν το:
ΜακαριωτOτου 7ρχιεπισκDπου 7θηνGν καL πOσησ
[λλOδοσ κ. Καλλιν,κου, καL τ_ συµµετοχ_ Tτ0ρων
`νδεκα 7ρχιερ0ων .ξ [λλOδοσ καL το: .ξωτερικο:, τινGν µ0σa τηλεδιασκ0ψεωσ, συνεζ?τησε δQ
καL MπεφOσισεν .πL τGν κOτωθι θεµOτων:
1. Iνεκρ,θη 4 5ερ6 7κολουθ,α τ%σ ;γ,ασ ΝεοµOρτυροσ ΚασσOνδρασ τ%σ Τραπεζουντ,ασ.
2. Συνεζητ?θη αlτησισ προσχωρ?σεωσ Κληρικο: τινοσ .κ τGν λεγοµ0νων «.πισ?µων» IκκλησιGν. Πρ# τ%σ τελικ%σ MποφOσεωσ, αmτη θ6 .ξε-

τασθ_ περαιτ0ρω.
3. c Σεβασµ. Μεθ@νησ Mνεφ0ρθη ε>σ τUν
πρDσφατον ποιµαντικUν .π,σκεψιν αRτο: ε>σ Ν.
Xσσετ,αν.
4. Συνεζητ?θησαν `τερα ζητ?µατα 5εραποστολ%σ.
5. 7πεφασ,σθη fπωσ 4 κατOθεσισ τGν ΛειψOνων τ%σ ;γ,ασ ΝεοµOρτυροσ ΚασσOνδρασ τ%σ
Τραπεζουντ,ασ ε>σ τ#ν νεDδµητον 5ερ#ν Να#ν
Παναγ,ασ Σουµελi 7σπροπEργου τελεσθ_ ΣυνοδικGσ τUν ΠαρασκευUν 2/15 jουλ,ου, προεξOρχοντοσ το: ΜακαριωτOτου 7ρχιεπισκDπου
7θηνGν κ. Καλλιν,κου.
6. k 5ερ6 ΣEνοδοσ Mντεµετ@πισε καL `τερO
τινα ζητ?µατα τρεχοEσησ φEσεωσ.
!κ τ$σ &ρχιγραµµατε.ασ
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Ἐγκύκλιος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς
Γιὰ τὴν κατάργηση τῆς ἀπόφασης «Roe κατὰ Wade»
Ἀγαπητοὶ κληρικοὶ καὶ πιστοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας,
Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη, ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι!

Σ

τὸ βιβλίο τοῦ Ἁγίου Προφήτη Ἰωνᾶ, διαβάζουμε ὅτι, ὡς ἀπάντηση στὰ λόγια τοῦ Προφήτη
τοῦ Θεοῦ, «ὁ λαὸς τῆς Νινευῆ πίστεψε στὸν Θεὸ
καὶ κήρυξε νηστεία καὶ φόρεσε σάκο, ἀπὸ τὸν
μεγαλύτερο ἀπ᾽ αὐτοὺς μέχρι καὶ τὸν μικρότερο
ἀπ᾽ αὐτοὺς ... Καὶ ὁ Θεὸς εἶδε τὰ ἔργα τους, ὅτι
στράφηκαν ἀπὸ τὸν κακό τους δρόμο- καὶ ὁ Θεὸς
μετανόησε γιὰ τὸ κακὸ ποὺ εἶχε πεῖ ὅτι θὰ τοὺς
ἔκανε- καὶ δὲν τὸ ἔκανε» (Ἰωνᾶς 3: 5, 10).
Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2020, οἱ πιστοὶ τῆς θεοφρούρητης Μητρόπολής μας ἀνέλαβαν εἰδικὴ
τριήμερη νηστεία μετανοίας - ἕνα «τριήμερον» ἀνταποκρινόμενοι στὴν ἱεραρχικὴ ἔκκλησή μου,
γιὰ νὰ προστατεύσει ὁ Θεὸς τὴν Ἐκκλησία μας,
τὶς Οἰκογένειες καὶ τὸ Ἔθνος μας καὶ νὰ ἀπομακρύνει καὶ νὰ διαλύσει τὴν ὀργὴ ποὺ ἔχει ἐπιπέσει ἐναντίον μας καὶ τῶν γειτόνων μας, ἐξ αἰτίας
τῶν πολλῶν ἁμαρτιῶν μας.
Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα μετὰ τὴν νηστεία τῆς μετανοίας, ὁ Κύριός μας προέβλεψε γιὰ τὴν μελλοντικὴ ἀνατροπὴ τῆς διαβόητης ἀπόφασης «Roe
κατὰ Wade» μὲ τὴν ἐκλογὴ καὶ τὸν ἐπακόλουθο
διορισμὸ ἑνὸς ἀκόμη δικαστὴ ὑπὲρ τῆς ζωῆς στὸ
Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν
τῆς Ἀμερικῆς.
Στὶς 11/24 Ἰουνίου 2022, ἑορτὴ τῆς Παναγίας
«Ἄξιόν Ἐστιν», τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο ἀκύρωσε
τελικὰ τὸ πεντηκονταετὲς νομικὸ προηγούμενο
ποὺ εἶχε ἐπιτρέψει τὴν δολοφονία δεκάδων ἑκατομμυρίων ἀθώων βρεφῶν κατὰ τὴ διάρκεια τῶν
δεκαετιῶν.
Ἡ ἀνατροπὴ τοῦ βδελύγματος ποὺ ἦταν τὸ
«Roe κατὰ Wade» εἶναι ἕνα γεγονὸς μεγάλης
σημασίας. Γιὰ ἐμᾶς, αὐτὸ δὲν εἶναι ἕνα πολιτικὸ
ζήτημα, ἀλλὰ μᾶλλον ἕνα πνευματικὸ ζήτημα. Ἡ
ἔκτρωση εἶναι φόνος. Τὸ νὰ τὴν ἐπιτρέπεις εἶναι
σὰν νὰ εἶσαι συνένοχος στὸν φόνο. Τὸ νὰ τὴν
ἐπιδοκιμάζεις εἶναι σὰν νὰ ἐπιδοκιμάζεις τὴν δολοφονία ἀθώων - στὸν βαθμὸ ποὺ τὸ νὰ εἶσαι
«ὑπὲρ τῆς ἐπιλογῆς» [ἐκτρώσεως] εἶναι ἐντελῶς
ἀσυμβίβαστο μὲ τὸ νὰ εἶσαι Ὀρθόδοξος Χριστιανός. Ἡ κατάργηση τῆς ἀπόφασης ποὺ ἐπέτρεψε
καὶ ἐνέκρινε τὶς ἀμβλώσεις σὲ ὅλη τὴν χώρα εἶναι

μιὰ νίκη γιὰ τὴν ἀλήθεια, τὴν καλοσύνη καὶ τὴν
δικαιοσύνη.
Ἀλλὰ τὸ πιὸ σημαντικό, εἶναι μιὰ ἐπίδειξη θεϊκῆς παρέμβασης. Σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ οἱ ἐλευθερίες μας ὁλοένα καὶ περισσότερο ἐγκλωβίζονται
ἀπὸ τὶς δυνάμεις τοῦ τεχνοκρατικοῦ δεσποτισμοῦ καί, εὐρύτερα, καθὼς τὸ μυστήριο τῆς ἀνομίας λειτουργεῖ ἀνεξέλεγκτα, ποιὸς θὰ μποροῦσε
νὰ προβλέψει ὅτι ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία καὶ οἱ
ἀρχὲς τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ θὰ ὑποστηρίζονταν
ἀπὸ τὰ κοσμικὰ δικαστήρια;
Οἱ ἁπλοὶ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ δὲν ἔχουν
πρόσβαση στοὺς διαδρόμους τῆς κοσμικῆς
ἐξουσίας γιὰ νὰ ἔχουν ἀκρόαση ἀπὸ τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἢ νὰ
ἐπηρεάσουν τὴν πολιτικὴ καὶ τὴ νομοθεσία. Οἱ
εὐσεβεῖς, ὡστόσο, ἔχουν πρόσβαση στὸν Κύριο
τῶν πάντων, ὁ ὁποῖος καθοδηγεῖ τὴν ἱστορία καὶ
φροντίζει γιὰ τὴν σωτηρία μας. Δὲν ἐμπιστεύονται τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων, διότι, πράγματι,
σ᾽ αὐτοὺς δὲν ὑπάρχει σωτηρία. Ἀντίθετα, παραδίδουν ὁλόκληρη τὴν ζωὴ καὶ τὴν ἐλπίδα τους
μόνον στὸν Θεό· καὶ ὁ Κύριος μας, ὅταν βλέπει
τοὺς γνήσιους καρποὺς τῆς μετάνοιας, ἀκούει
τὶς προσευχὲς τοῦ λαοῦ Του καὶ τοὺς ἱκανοποιεῖ τὰ αἰτήματά τους ποὺ εἶναι γιὰ τὴν σωτηρία.
Κατὰ συνέπειαν, ἡ πρόσφατη ἀπόφαση γιὰ τὴν
ἀνατροπὴ [τῆς προηγούμενης ἀπόφασης] καταδεικνύει τὴν δύναμη τῆς μετάνοιας καὶ τῆς προσευχῆς στὸ νὰ προσελκύουν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ
καὶ νὰ ἀνατρέπουν τὰ σχέδια τοῦ πονηροῦ. Γιὰ
τὸν λόγο αὐτό, συχνὰ λέω στοὺς πιστοὺς νὰ μὴν
ὑποτιμοῦν ποτὲ τὴν δύναμη τῆς προσευχῆς.
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἱερῆς ἱστορίας, ὅποτε ὁ
λαὸς τοῦ Θεοῦ μετανοοῦσε, ἀφοῦ ἀντιμετώπιζε
τὴν καταστροφὴ λόγω τῶν ἁμαρτιῶν του, ὁ Θεὸς
ἔδειχνε ἔλεος καὶ τὸν ἔσωζε ἀπὸ τὴν δίκαιη τιμωρία. Στὶς ζωὲς τῶν ἁγίων, βλέπουμε πὼς ὁ Θεός,
ἀνταποκρινόμενος στὴν προσευχὴ καὶ τὴν μετάνοια, ἀνέτρεπε τὰ σχέδια τοῦ πονηροῦ. Ἔτσι καὶ
στὴν δική μας ἐποχή, βλέπουμε τὰ σχέδια τῶν
δαιμόνων νὰ ἀνατρέπονται καὶ νὰ ἀκυρώνονται,
καὶ ἀπὸ αὐτὸ ἔχουμε τὴν σταθερὴ ἐλπίδα ὅτι τὸ
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Περὶ τοῦ ποιοὶ ἐπιτρέπεται νὰ εἰσέρχονται στὸ Ἅγιο Βῆμα
αρατηρεῖται τὸ ἐντελῶς ἄτοπο φαινόμενο νὰ
εἰσέρχονται στὸ Ἅγιο Βῆμα τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ
μάλιστα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θείας Λατρείας, διάφορα λαϊκὰ πρόσωπα, ἀνήλικα ἤ ἐνήλικα, δίχως κἄν
τὴν ἀπαιτούμενη εὐλάβεια καὶ συστολή.
Ὅμως, σύμφωνα μὲ τὴν Κανονικὴ Παράδοση τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Κληρικούς, ἀνωτέρους καὶ κατωτέρους, δὲν εἶναι ἐπιτρεπτὴ
ἡ εἴσοδος σὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο πρόσωπο ἐντὸς τοῦ
Ἱεροῦ Βήματος.
Ἀλλὰ καὶ οἱ ἱερουργοῦντες Κληρικοὶ ἤ ὅσοι βοηθοῦν στὴν ἐκκλησιαστικὴ ὑπηρεσία, πρέπει νὰ παρίστανται μὲ φόβο Θεοῦ, κατάνυξη καὶ δέος, διότι
εἰσέρχονται σὲ τόπο φοβερό, σὲ Θρόνο Δόξης Κυρίου, ἀλλὰ καὶ στὸν Τάφο τοῦ
Χριστοῦ, ὅπου προσφέρονται
οἱ ἀναίμακτες Θυσίες εἰς δόξαν
Θεοῦ καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Γιὰ
τὸν λόγο αὐτό, μόνον ἐν εὐλαβείᾳ δύνανται νὰ παραμένουν
ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ Βήματος ὅσοι
ἔλαβαν τὴν ἄδεια καὶ εὐλογία
πρὸς τοῦτο, ἔχοντας βαθιὰ ἐπίγνωση τῆς θείας δωρεᾶς, ἀλλὰ
καὶ τῶν εὐθυνῶν ποὺ αὐτὴ συνεπάγεται.
Ὁ ΞΘ΄ (69ος) Ἱερὸς Κανόνας τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου προβλέπει πλήρη ἀπαγόρευση γιὰ
κάθε λαϊκό: «Μὴ ἐξέστω καὶ τῶν ἁπάντων ἐν λαϊκοῖς τελοῦντα, ἔνδον τοῦ ἱεροῦ εἰσιέναι Θυσιαστηρίου», ἐκτὸς τοῦ Βασιλέως, ὁ ὁποῖος κατὰ παράδοσιν
ὡς «Χριστὸς Κυρίου» (λάμβανε ἅγιο Χρῖσμα) μποροῦσε νὰ εἰσέλθει γιὰ νὰ προσφέρει τὰ δῶρα του καὶ
νὰ κοινωνήσει (βλ. Ἱερὸν Πηδάλιον, σελ. 280-281),
ἄν καὶ αὐτὸ τελικὰ γινόταν μόνον κατὰ τὴν στέψη
του.
Ὁ Σχολιαστὴς τῶν Ἱερῶν Κανόνων Ματθαῖος

Π

Βλάσταρης, ἀναφερόμενος στὸν ΜΔ΄ (44ο) Ἱερὸ Κανόνα τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου («Ὅτι οὐ
δεῖ γυναῖκας ἐν τῷ Θυσιαστηρίῳ εἰσέρχεσθαι»), τονίζει ὅτι ἄν γιὰ τοὺς λαϊκοὺς ἄνδρες εἶναι ἐμποδισμένο νὰ εἰσέρχονται στὸ Ἱερὸ Βῆμα, πόσῳ μᾶλλον γιὰ
τὶς γυναῖκες (βλ. Ράλλη-Ποτλῆ, Σύνταγμα Θείων καὶ
Ἱερῶν Κανόνων, Σύνταγμα κατὰ στοιχεῖον: Γ, Κεφ.
ΚΒ΄, τόμος ἕκτος, σελ. 197 [Ἀθήνησιν 1859, φωτοτυπικὴ ἀνατύπωσις ἐκδ. «Γρηγόρη», 1966]).
Τὸ αὐτὸ βεβαιώνει καὶ ὁ Κανονολόγος Ἀλέξιος ὁ
Ἀριστηνός, ὅτι δηλαδὴ ὄχι μόνο γιὰ τὶς γυναῖκες τὸ
ἱερὸ Βῆμα εἶναι ἄβατο, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς λαϊκοὺς
ἄνδρες (βλ. Σύνταγμα Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων, τόμος τρίτος, σελ. 212).
Ὅσο γιὰ τοὺς Μοναχούς,
αὐτοὶ ποὺ ἔχουν Μοναχικὴ
Κουρὰ δύνανται νὰ εἰσέλθουν
στὸ Ἅγιο Θυσιαστήριο, προκειμένου ὄχι νὰ παραμείνουν ἐντὸς
αὐτοῦ ἤ νὰ κοινωνήσουν, ἀλλὰ
γιὰ νὰ ἐπιτελέσουν ἐκκλησιαστικὴ ὑπηρεσία, ὅπως γιὰ νὰ
ἀνάψουν κεριὰ καὶ κανδῆλες,
γιὰ νὰ εὐπρεπίσουν τὸν χῶρο
κλπ.. Δὲν δύνανται ὅμως νὰ
εἰσέλθουν οἱ Δόκιμοι Μοναχοί,
διότι δὲν ἔχουν ἀκόμη συνταχθεῖ μὲ τοὺς Μοναχοὺς
(βλ. Βαλσαμῶνος, Ἑρμηνεία στὸν Κανόνα Α΄ Νικολάου Κων/λεως, στὸ Σύνταγμα Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων, τόμος τέταρτος, σελ. 418).
Οἱ Μοναχὲς συγχωροῦνται ἐπίσης νὰ εἰσέλθουν,
οἱ ἔχουσες βεβαίως Εὐχὴ πρὸς τοῦτο, γιὰ τὴν προαναφερθεῖσα ὑπηρεσία, ἀλλά, ὅπως σημειώνει ὀρθῶς
ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ὄχι σὲ ὅλες τὶς
Ἐκκλησίες, ὅπου βρίσκονται καὶ ἄνδρες, διότι τοῦτο
εἶναι ἀπρεπές, παρὰ μόνον στὸν Ναὸ τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς τους.


ἔλεός Του θὰ ἐπικρατήσει. Σὲ αὐτὸ βρίσκουμε
μεγάλη παρηγοριά, γιατὶ ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας.
Ἂς συνεχίσουμε, λοιπόν, τὴν μετάνοιά μας καὶ
ἂς εὐχαριστήσουμε τὸν Κύριο, ὥστε νὰ συνεχίσει
νὰ μᾶς βοηθεῖ στὸν ἀγῶνα γιὰ νὰ ξεπεράσουμε
πλήρως τὸ μεγάλο κακὸ τῆς ἔκτρωσης. Ὁ Ἅγιος
Ἰσαὰκ ὁ Σύρος διδάσκει ὅτι ἡ εὐγνωμοσύνη ἀπὸ
τὸν δέκτη ὑποκινεῖ τὸν Δότη νὰ χαρίζει δῶρα μεγαλύτερα ἀπὸ πρίν. Σὲ ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης
πρὸς τὸν Κύριό μας γιὰ τὴν ἔκδηλη εὐεργεσία
καὶ τὸ ἔλεός Του, ἂς ψάλλουν ὅλες οἱ ἐνορίες τῆς

Θεοφρούρητης Ἱερᾶς Μητρόπολής μας Εὐχαριστήρια Δοξολογία μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία τῆς
Κυριακῆς, 13/26 Ἰουνίου 2022.
Τέλος, ἂς συνεχίσουμε νὰ μετανοοῦμε, διότι οἱ
ἡμέρες εἶναι πονηρές. Ὁ πονηρὸς δὲν θὰ πάψει
ποτὲ νὰ πολεμᾶ τὴν Ἐκκλησία. Ἀλλὰ ἂς θυμόμαστε: ἂν ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας, ποιός μπορεῖ νὰ
εἶναι ἐναντίον μας;
Ἔνθερμος ἱκέτης σας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ,
† Μητροπολίτης Ἀμερικῆς Δημήτριος
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Μήνυμα γιὰ τὴν Δ’ Κυριακὴ Ματθαίου 2022
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ο

Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος στὴν Καθολικὴ
Ἐπιστολή του ἀναφέρει: «ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις
ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν».
Ἡ ὑπερηφάνεια ἀποτελεῖ τὴν πηγὴ ὅλων τῶν
κακῶν ποὺ ταλαιπωροῦν τὴν ἀνθρωπότητα. Ἀρκεῖ
νὰ σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι ἡ ὑπερηφάνεια τοῦ Ἑωσφόρου εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ καταποντισθεῖ καὶ ἀπὸ
ὑπέρλαμπρος νὰ γίνει σκοτεινὸς καὶ νὰ κληρονομήσει τὴν αἰώνια κόλαση. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος μὲ
ἐπιμονὴ βρίσκεται στὸ πάθος τῆς ὑπερηφανείας,
ὅταν δηλαδὴ θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του καλύτερο ἀπὸ
ὅλους τοὺς ὑπολοίπους καὶ τοὺς ἀντιμετωπίζει μὲ
ἀλαζονεία, ὁ Θεὸς φεύγει ἀπὸ κοντά του. Καὶ ὅταν
ὁ Θεὸς φύγει, ἀμέσως ἔρχονται οἱ συμφορές.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ταπεινοφροσύνη ἀποτελεῖ τὴν

πηγὴ ὅλων τῶν καλῶν ποὺ μπορεῖ νὰ ἀπολαύσει
ἡ ἀνθρωπότητα. Ἀπὸ ταπεινοφροσύνη ἡ Παναγία
μας δέχθηκε τὸ Θεῖο Θέλημα. Ἀπὸ ταπεινοφροσύνη πάλι, ὁ Χριστός μας, ὁ Δημιουργὸς τοῦ κόσμου,
ἔλαβε σάρκα, ἐμπαίχθηκε, σταυρώθηκε. Ὁ ταπεινὸς ἄνθρωπος εἶναι σὲ ὅλους -ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς
ἐμπαθεῖς- προσιτὸς καὶ ἀγαπητός, διότι μέσα του
ἀναπαύεται ἡ Θεία Χάρις.
Ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος ὑπῆρξε ὁ ἑκατόνταρχος τῆς σημερινῆς Εὐαγγελικῆς Περικοπῆς, ὁ
ὁποῖος, σημειωτέον, δὲν ἀνῆκε στὸν ἐκλεκτὸ λαὸ
τοῦ Ἰσραήλ. Ὅταν ὁ Κύριος τελείωσε τὴν διδασκαλία, ὁ ἑκατόνταρχος Τὸν πλησίασε καὶ Τοῦ εἶπε μὲ
εὐγένεια: «Κύριε, ὁ δοῦλος μου εἶναι στὸ σπίτι κατάκοιτος καὶ ὑποφέρει». «Ἐγὼ θὰ ἔλθω καὶ θὰ τὸν



Στοὺς ἐνοριακοὺς Ναοὺς ὁ Ἐφημέριος δύναται νὰ
ἐξυπηρετεῖται στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἱεροῦ Βήματος ἀπὸ
κάποιο πρόσωπο τῆς ἐμπιστοσύνης του, διακρινόμενο γιὰ τὴν καθαρότητα, εὐλάβεια καὶ συναίσθησή
του. Εἶναι δὲ ἀνάγκη νὰ ἀποφεύγεται ἡ εἴσοδος ἀσχέτων προσώπων, μικρῶν ἤ μεγάλων, τὰ ὁποῖα εἰσέρχονται στὸ Ἱερὸ Βῆμα σὲ διάφορες στιγμὲς γιὰ διάφορες αἰτίες, δῆθεν γιὰ νὰ ἐρωτήσουν κάτι ἀναγκαῖο
ἤ γιὰ νὰ βοηθήσουν, ἀλλὰ ἐκτρέπονται καὶ συνομιλοῦν, θορυβοῦν, εἴτε ἀκόμη καὶ χαριεντίζονται ἤ ἀτακτοῦν (ἰδίως τὰ παιδιὰ) μὲ διαπληκτισμούς, παίγνια
κλπ., πρὸς καταφρόνησιν τῶν θείων προσταγῶν τῶν
Ἱερῶν Κανόνων, ὅπως καὶ τῆς ἱερότητος τοῦ χώρου.
Σημειωτέον ὅτι σὲ κάποιους Ναούς, λόγῳ ἐλλείψεως καταλλήλου προσωπικοῦ, δίδεται εὐλογία μὲ
εἰδικὴ ἀρχιερατικὴ εὐχὴ ἐκκλησιαστικῆς ὑπηρεσίας
ἀκόμη καὶ σὲ εὐλαβεῖς γυναῖκες, ὥριμης ἡλικίας καὶ
μὲ βίο σεμνὸ καὶ ἱεροπρεπῆ, νὰ εἰσέρχονται στὸ ἱερὸ
Βῆμα πρὸς εὐπρεπισμόν, ἀλλὰ τοῦτο νὰ γίνεται ἐκτὸς
ἱερᾶς Ἀκολουθίας καὶ ἄνευ παρουσίας ἄλλων προσώπων στὸν Ναό.
Ἐπίσης, οἱ Ἀναγνῶστες καὶ Ἱεροψάλτες εἰσέρχονται μόνον γιὰ νὰ φορέσουν τὸ ράσο τους καὶ νὰ
λάβουν εὐχὴ πρὸς ἐπιτέλεσιν τῆς διακονίας τους στὸ
ἱερὸ Ἀναλόγιο καὶ ὄχι γιὰ κάτι ἄλλο, ἐκτὸς καὶ ἄν
κληθοῦν κάποιες εἰδικὲς στιγμές (π.χ. στὴν ψαλμωδία τοῦ Ἅγιος ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ Βήματος σὲ ἀρχιερατικὴ
Θ. Λειτουργία ὅταν οἱ παρόντες Κληρικοὶ ἀδυνατοῦν
νὰ ἀνταποκριθοῦν καταλλήλως).
Ἀκόμη ὅμως καὶ οἱ ἱερουργοῦντες, εἶναι ἀνάγκη

νὰ προσέχουν τὶς κινήσεις τους ὥστε ἡ παρουσία
τους στὸ ἱερὸ Βῆμα νὰ εἶναι ἱεροπρεπής, ὅπως καὶ
οἱ ἐκφράσεις καὶ συνομιλίες τους. Ἄν πρέπει νὰ γίνει
συνεννόηση μεταξύ τους γιὰ κάποιο ἀναγκαῖο θέμα,
εἶναι καλύτερο νὰ ἀπέρχονται σὲ παρακείμενο χῶρο,
γιὰ νὰ μὴν ἀκούγονται δυνατὲς ὁμιλίες ἐκ τοῦ Ἱεροῦ,
πρᾶγμα ἀπρεπὲς καὶ μάλιστα παρεξηγήσιμο ἀπὸ τοὺς
προσευχομένους λαϊκοὺς ἐντὸς τοῦ Ναοῦ. Ἄν πρέπει νὰ διατηροῦμε τὴν ἡσυχία κατὰ τὴν θεία Λατρεία,
πρῶτοι ἐμεῖς οἱ Ἱερουργοὶ ὀφείλουμε νὰ δίδουμε τὸ
καλὸ παράδειγμα.
Εἶναι συνεπῶς μεγάλη ἡ εὐθύνη τῶν Κληρικῶν
γιὰ τὴν τήρηση τῆς τάξεως στὸν Ναὸ καὶ μάλιστα
στὸ ἱερὸ Βῆμα, ὥστε ὁ Ἅγιος Νικόδημος νὰ τοὺς παρακινεῖ νὰ ἀποκόψουν τὴν παράνομη συνήθεια, ποὺ
ἐπικρατεῖ σὲ πολλοὺς τόπους, νὰ εἰσέρχονται λαϊκοὶ
ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Βήματος (βλ. Ἱερὸν Πηδάλιον, σελ.
281, ὑποσημ. 1).
Μὲ τὴν εὐλαβῆ στάση μας καὶ τὴν ἀκριβῆ τήρηση τῶν θείων παραγγελμάτων ἐφελκύουμε τὴν Χάρη
καὶ τὸ Ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἀντίθετα μὲ τὴν ἀνευλάβεια, ἀπροσεξία καὶ ἀνεπίτρεπτη συμπεριφορὰ καὶ
ἀδιαφορία μας, ἡ ὁποία ἐπέρχεται ἀπὸ τὴν βλαπτικὴ
ἐξοικείωση μὲ τὰ Θεῖα, ἀποδιώκουμε τὴν εὐλογία τοῦ
Θεοῦ, ὡς παραβάτες τῆς ἐκκλησιαστικῆς εὐπρεπείας
καὶ τάξεως.
Λοιπόν, ἄς προσέξουμε καὶ ἄς πράξουμε ἀναλόγως, ὡς «καλοὶ Οἰκονόμοι» τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ!
† Ὁ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος Κλήμης

Ο

ΤΗΣ ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
θεραπεύσω» ἀπάντησε ἀμέσως ὁ Φιλάνθρωπος
Θεός. Ὁ ἑκατόνταρχος δὲν πῆγε ἀλαζονικὰ νὰ
πεῖ στὸν Χριστό: «θεράπευσέ μου τὸν δοῦλο. Δεῖξε
μου κάποιο θαῦμα». Ὅταν οἱ δῆθεν πνευματικοὶ
τῆς ἐποχῆς, οἱ Φαρισαῖοι, εἶχαν συμπεριφερθεῖ
κατὰ τέτοιον τρόπο ἀπαιτῶντας ἀπὸ τὸν Χριστὸ
νὰ κάνει κάποιο θαῦμα γιὰ νὰ πιστέψουν, Ἐκεῖνος
τοὺς ἔκοψε τὸ θέλημα. Αὐτόν, ὅμως, ποὺ μὲ εὐγένεια καὶ ταπείνωση τὸν πλησίασε, ὁ Χριστὸς τὸν
βεβαίωσε ὅτι θὰ πάει ὁ Ἴδιος στὸ σπίτι του γιὰ νὰ
θεραπεύσει τὸν δοῦλο.
Χρειαζόταν ὁ Χριστὸς νὰ πάει ὣς τὸ σπίτι γιὰ νὰ
γίνει τὸ θαῦμα; Ὄχι. Τότε γιατὶ ὁ Χριστὸς εἶπε «θὰ
ἔρθω καὶ θὰ τὸν θεραπεύσω»; Διότι ὁ ἑκατόνταρχος ἦταν πολὺ ἐνάρετος καὶ ταπεινὸς ἄνθρωπος
καὶ ὁ Χριστὸς θέλησε νὰ κάνει γνωστὴ σὲ ὅλους
μας τὴν ἀρετή του, ἡ ὁποία φάνηκε ἀπὸ τὴν ἀπάντησή του: «Κύριε, δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ εἰσέλθεις στὸ
σπίτι μου. Μόνο πὲς ἕναν λόγο καὶ ὁ δοῦλος μου θὰ
θεραπευθεῖ». Ἀκούοντας τὴν φράση αὐτή, ὁ Χριστός, ὄχι μόνον ἐθαύμασε, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐπαίνεσε δημοσίως, προβάλλοντάς τον ὡς παράδειγμα
πρὸς μίμησιν. Σήμερα ἄν κάποιος ἔχει ἀρετὲς ἤ ἄν
κάνει καλὲς πράξεις, κανένας δὲν τὸν ἐπαινεῖ γιὰ
νὰ μὴν πέσει σὲ ὑπερηφάνεια. Αὐτὸ εἶναι σωστὸ
σὲ κάποιες περιπτώσεις. Σὲ κάποιες ἄλλες, ὅμως,
ὅπως αὐτὴ τοῦ ἑκατοντάρχου, ὁ ἔπαινος ἐπιβάλλεται διότι προσφέρει ἠθικὴ στήριξη καὶ διδάσκει
ποιό εἶναι τὸ καλὸ παράδειγμα ποὺ πρέπει νὰ μιμηθοῦμε.
Ὁ ἑκατόνταρχος μὲ τὰ λίγα ποὺ εἶχε ἀκούσει
ἀπὸ τὸν Κύριο, εἶχε καταλάβει ποιόν εἶχε ἀπέναντί του. Εἶχε πιστέψει ὅτι ὁ Ἰησοῦς δὲν εἶναι ἕνας
κοινὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ὁ Θεός, γιὰ τὸν Ὁποῖο τὰ
πάντα εἶναι δυνατά. Ἀντιθέτως, οἱ ἀπόγονοι τοῦ
Ἀβραάμ, ἐκεῖνοι ποὺ ὑπερηφανεύονταν ὅτι ἦταν
ὁ ἐκλεκτὸς λαὸς τοῦ Ἰσραὴλ, δὲν εἶχαν καταλάβει.
Ἑμεῖς, ἄραγε, σὲ ποιά μερίδα ἀνήκουμε; Εἴμαστε
ἀρεστοὶ στὸν Θεὸ ὅπως ὁ ἑκατόνταρχος, ἤ σὰν
τοὺς Ἰουδαίους κομπάζουμε κι ἐμεῖς ὅτι εἴμαστε
οἱ ἐκλεκτοί, ἀλλὰ τελικὰ δὲν μποροῦμε νὰ διακρίνουμε τὸ Φῶς ἀπὸ τὸ σκοτάδι;
Σήμερα ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τὴν
ἀνατολὴ καὶ τὴν δύση, ἄνθρωποι ποὺ δὲν περιμένουμε, θὰ εἰσέλθουν στὸν Παράδεισο, ἐνῶ ἐκεῖνοι
ποὺ θεωροῦνται κληρονόμοι τῶν Οὐρανῶν, θὰ
καταλήξουν στὸ σκοτάδι. Ἔχει πεῖ ἄλλωστε καὶ
ἀλλοῦ ὅτι «πολλοὶ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ
οἱ ἔσχατοι πρῶτοι». Ὁ ἑκατόνταρχος προσέγγισε τὸν Χριστὸ θεωρῶντας τὸν ἑαυτό του ἔσχατο,
τελευταῖο, ἀνάξιο, καὶ ὁ Χριστὸς τὸν τίμησε, τὸν
ἀντάμειψε θεραπεύοντας ἀμέσως τὸν δοῦλο του
καὶ τὸν ὁμολόγησε ἄξιο τῆς αἰώνιας ζωῆς. Ἑμεῖς
πιστεύουμε ὅτι εἴμαστε ἀνάξιοι, ἤ θεωροῦμε ὅτι
ἔχουμε καὶ δικαιώματα ἐπειδὴ εἴμαστε καλοὶ χριστιανοί; Ἴσως πρέπει νὰ ἀναθεωρήσουμε μέσα
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μας κάποια πράγματα.
Σὲ δύο ἡμέρες ἡ Ἐκκλησία μας θὰ τιμήσει τὴν
μνήμη τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων
Πέτρου καὶ Παύλου. Θὰ ἀναφερθῶ μόνο στὸν
πρῶτο, διότι σχετίζεται μὲ τὸν ἑκατόνταρχο τῆς
περικοπῆς. Εἴδαμε καὶ θαυμάσαμε μαζὶ μὲ τὸν
Κύριο τὴν ταπείνωση τοῦ ἑκατοντάρχου ποὺ θεωροῦσε τὸν ἑαυτό του ἀνάξιο τῆς ἐπισκέψεως τοῦ
Κυρίου στὸν οἶκο του. Ἄς δοῦμε τώρα τὴν ταπείνωση τοῦ Πρωτοκορυφαίου Πέτρου, ὁ ὁποῖος ὅταν
κατάλαβε ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ ἁπλὸ
ἄνθρωπο, Τοῦ εἶπε: «Κύριε, φύγε ἀπὸ κοντά μου,
διότι εἶμαι ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος». Θεωροῦσε ὅτι
ἦταν ἀνάξιος μέχρι καὶ νὰ στέκεται δίπλα στὸν
Χριστό. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἀξιώθηκε νὰ λάβει τὴν
Ἀποστολικὴ Χάρη καὶ νὰ γίνει Διδάσκαλος τῆς
Οἰκουμένης. Ἐὰν ἐκεῖνοι, λοιπόν, θεωροῦσαν τοὺς
ἑαυτούς τους ἀναξίους, πόσο ἀναξίους πρέπει νὰ
θεωροῦμε τοὺς ἑαυτούς μας ἐμεῖς ποὺ μεταλαμβάνουμε τὸ Ἄχραντον Σῶμα καὶ τὸ Τϊμιον Αἷμα
τοῦ Χριστοῦ μας; Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μόνον ἄν πιστέψουμε εἰλικρινὰ ὅτι εἴμαστε ἀνάξιοι
τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ, θὰ εἶμαστε πραγματικὰ
ἄξιοι, διότι ἐδῶ δεσπόζει ἡ ταπεινοφροσύνη.
Ἄς προσέξουμε, λοιπόν, ἀφενὸς νὰ μὴν ἀπελπιζόμαστε, διότι ὅσα καὶ ἄν εἶναι τὰ σφάλματά μας
καὶ οἱ πτώσεις μας, μιμούμενοι τὴν ταπείνωση τοῦ
ἑκατοντάρχου μποροῦμε νὰ ἀξιωθοῦμε τὰ ἀγαθὰ
τοῦ Παραδείσου. Ἀφετέρου, νὰ μὴν νομίζουμε ὅτι
εἴμαστε καλύτεροι ἀπὸ τοὺς ἄλλους, οὔτε νὰ κρίνουμε κανέναν, διότι καὶ οἱ ἐκλεκτοὶ τοῦ Ἰσραὴλ
τὸ ἴδιο ἔκαναν, μά, τελικά, ἔμειναν ἔξω τοῦ
Νυμφῶνος Χριστοῦ.
† ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας Χρυσόστομος
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Γι# τ% ντ'σιµο κα, τ- σωφροσ'νη

Ε

νασ 9π/ τοVσ βασικ7τερουσ καν7νεσ στ;ν
πνευµατικ; ζω; εXναι ν& θυµ\σαι 4τι καJ τ/
καλ/ καJ τ/ κακ/ ξεκινοAν 9π/ κ0τι µικρ7. Στ/
Bιβλ"ο τοA a^β συναντ\µε µι& αlνιγµατικ; λ3ξη
«µυρµηκολ3ων», mσ nνοµασ"α κ0ποιου NξωτικοA
oντοσ. Πρ7κειται γι& τ/ Bµαρτωλ/ π0θοσ, τ/
ZποKο, 4ταν Nµφαν"ζεται, εXναι µικρ/ σ&ν τ/ µυρµ)γκι, iσα ποV τ/ διακρ"νεισ µ= τ& µ0τια. Dµωσ,
qν χ0σεισ χρ7νο καJ δ=ν τ/ ξεριζMσεισ 9π/ τ;ν
καρδι0, γ"νεται λιοντ0ρι, ποV πι0νει τ/ θ)ραµ0
του καJ τοA µπ)γει τ& δ7ντια του. T7τε εXναι δGσκολο ν& παλεGεισ τ;ν Bµαρτ"α ποV Wχει κ0νει
κατ0ληψη στ;ν ψυχ). EXναι σ&ν ν& παλεGει Tνασ
[νθρωποσ µ= τ/ [γριο θηρ"ο. h Bγιοπατερικ;
Nµπειρ"α διδ0σκει ν& µ;ν RποχωροAµε στ;ν Bµαρτ"α στ& µικρ& καJ τ"ποτα ν& µ;ν θεωροAµε 9σ)µαντο στ;ν πνευµατικ; ζω). h Bµαρτ"α ποV δ=
γ"νεται 9ντιληπτ; καJ δ=ν ξεριζMνεται 9π/ τ;ν
ψυχ; µοι0ζει µ= σπ"θα ποV δ=ν σβ)στηκε Wγκαιρα καJ µπορεK ν& γ"νει φλ7γα ποV κατακα"ει τ&
π0ντα. Συχν0, 9π/ µι& µικρ; φωτι& στ/ δ0σοσ
ποV δ=ν εXχε σβηστεK, Wχουν καεK Zλ7κληρα δ0ση,
καJ 9π/ Tνα καρβουν0κι ποV βγHκε 9π/ τ/ τζ0κι,
κα"γεται Zλ7κληρο χωρι7. Πρ3πει ν& θυµ7µαστε
4τι U Bµαρτ"α εXναι Nκρηκτικ/ Rλικ7, τ/ ZποKο εXναι
κρυµµ3νο στ;ν ψυχ; τοA 9νθρMπου, καJ οS Nξωτερικ=σ NντυπMσεισ εXναι Z πυροκροτητ;σ ποV
βρ"σκεται κοντ0 του.
Y rγιοσ aγν0τιοσ Mπριαντσαν"νοβ - µεγ0λοσ
δ0σκαλοσ τHσ 9σκητικHσ - Rπογραµµ"ζει 4τι τ/
περιεχ7µενο καJ U µορφ; εXναι συνδεδεµ3να µεταξG τουσ. T/ περιεχ7µενο βρ"σκει τ;ν κατ0λληλη µορφ; καJ U µορφ; φυλ0σσει τ/ περιεχ7µενο.
sν µι& καν0τα µ= νερ/ ραγ"σει, τ/ νερ/ σταδιακ& θ& χυθεK 9π/ α.τ)ν. Y rγιοσ aγν0τιοσ συµβοGλευε τοVσ µοναχοVσ ν& µ;ν περιφρονοAν τ&
Nξωτερικ0, qν καJ τ7νιζε 4τι τ/ κ3ντρο τHσ µοναχικHσ ζωHσ εXναι U 9π7κτηση τHσ NσωτερικHσ
προσευχHσ. Y rγιοσ aγν0τιοσ 9ρχ"ζει τ/ βιβλ"ο
του «Προσφορ& στ/ σGγχρονο µοναχισµ/» µ=
τ;ν περιγραφ; τHσ NξωτερικHσ συµπεριφορ\σ,
λ=σ καJ µεταβα"νει 9π/ τ/ πι/ εtκολο στ/ πι/
δGσκολο. ΣυµβουλεGει πρ<τα ν& µ0θει κανεJσ
ν& κρατ0ει τ/ν Lαυτ7 του µ= ε.πρ3πεια, ν& κυβερν0ει τ/ σ<µα του, µετ& ν& Nλ3γχει τ& ψυχικ&
συναισθ)µατα καJ τ7τε µ7νο ν& µεταβα"νει στ;ν
καρδιακ; προσευχ), λ=σ καJ κινεKται 9π/ τ;ν περιφ3ρεια πρ/σ τ/ κ3ντρο.
h καρδι0 µασ εXναι U 9κρ7πολη, στ;ν Zπο"α
κατοικοAν U χ0ρη τοA βαπτ"σµατοσ καJ U Bµαρ-

τ"α. Γι& ν& κατακτ)σουµε α.τ/ τ/ κ0στρο, πρ3πει, 4πωσ στ/ν π7λεµο, ν& 9ρχ"σουµε σωστ&
τ;ν πολιορκ"α: πρ<τα µ= φ7βο ΘεοA ν& 9π3χουµε 9π/ βαρι=σ σωµατικ=σ Bµαρτ"εσ, στ; συν3χεια
ν& 9π3χουµε 9π/ τ"σ νοητικ3σ. Dποιοσ νοµ"ζει
4τι µ= τ; δGναµη τHσ θ3λησησ, χωρJσ 9ρκετ; προετοιµασ"α, µπορεK ν& LνMσει βρMµικο, 9π/ δι0φορεσ NντυπMσεισ καJ φαντασιMσεισ, νοA µ= παθητικ; καρδι0, α.τ/σ ξεγελι3ται 9π/ τ/ν δα"µονα.
Στ/ Γεροντικ/ Rπ0ρχει µι& Sστορ"α 4που Tνασ
Uλικιωµ3νοσ µοναχ7σ, ποV πHγε 9π/ τ;ν Wρηµο
στ;ν π7λη, εXδε Tναν νεαρ/ µοναχ/ ν& βγα"νει
9π/ τ& δηµ7σια λουτρ0. Y γ3ροντασ τ/ν Zδ)γησε στ;ν [κρη καJ [ρχισε ν& τ/ν νουθετεK 4τι µι&
τ7σο 9σGστολη Nλευθερ"α µπορεK ν& τελειMσει µ=
βαρι& πτMση. Y νεαρ/σ µοναχ/σ 9π0ντησε µ=
θρ0σοσ: «Γι& 4σουσ 9π3κτησαν Bγν7τητα καρδι\σ, 4λα εXναι καθαρ0». Y γ3ροντασ 9ναστ3ναξε καJ παραµ"λησε: «]γ^ γι& π0ρα πολλ& χρ7νια
βρ"σκοµαι στ;ν Wρηµο καJ δ=ν µπ7ρεσα ν& 9ποκτ)σω Bγν7τητα καρδι\σ. KαJ Z νεαρ/σ α.τ7σ,
ποV περιφ3ρεται στ& λουτρ& καJ τJσ 9γορ3σ,
νοµ"ζει 4τι Wφτασε σ= 9π0θεια». Mετ& 9π/ Tνα
δι0στηµα, Z φ7βοσ τοA γ3ροντα NπαληθεGτηκε:
Z νεαρ/σ µοναχ/σ πι0στηκε γι& µοιχε"α µ= τ; γυναKκα τοA δηµ0ρχου καJ Rπ3στη σοβαρ; τιµωρ"α,
καJ Nξαιτ"ασ του στιγµατ"στηκαν οS NρηµKτεσ.
MερικοJ χριστιανο", 4ταν 9φ)νονται σ= µ;
σMφρονεσ διασκεδ0σεισ, βεβαιMνουν 4τι δ= νιMθουν καν3να π0θοσ. T3τοιεσ διαβεβαιMσεισ εXναι
_ ψ3µα _ α.ταπ0τη. Y Dσιοσ aω0ννησ τHσ Kλ"µακοσ γρ0φει 4τι µερικ=σ φορ=σ Z δι0βολοσ 9ποχωρεK γι& Tνα δι0στηµα 9π/ τ/ν [νθρωπο, bστε
α.τ/σ ν& χ0σει τ/ν Wλεγχο, νοµ"ζοντασ 4τι Wχει
cδη νικ)σει τ;ν Bµαρτ"α. dτσι U 9λεποA κ0νει τ;
νεκρ), bστε τ/ πουλJ ν& καθ"σει στ/ κεφ0λι τησ,
νοµ"ζοντασ 4τι εXναι πτ<µα ποV µπορεK ν& τ/
τσιµπ)σει, καJ µετ0, ξαφνικ0, πετι3ται καJ Bρπ0ζει τ/ θ)ραµ0 τησ.
Λ3γαµε 4τι τ/ περιεχ7µενο καJ U µορφ; εXναι
στεν& συνδεδεµ3να µεταξG τουσ: U 9λλαγ; τοA
περιεχοµ3νου 9λλ0ζει τ; µορφ), καJ U 9λλαγ;
τHσ µορφHσ 9λλ0ζει τ/ περιεχ7µενο. fσ πρ/σ
α.τ7, τ& ροAχα εXναι 9παρα"τητο στοιχεKο τHσ
9νθρMπινησ gθικ7τητασ. h B"βλοσ 9ναφ3ρει 4τι
µετ& 9π/ τ;ν πτMση, U γGµνια τ<ν προπατ7ρων προκ0λεσε σ= α.τοVσ αiσθηµα π0θουσ, καJ
γιjαυτ7, Z Θε/σ τοVσ Wδωσε τ/ πρ<το Wνδυµα
9π/ δ3ρµα ζMων. N& κ0νουµε µι& παρ3νθεση,
Nπειδ; πρ3πει ν& διευκριν"σουµε 4τι Z kδ&µ καJ U
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ΤΗΣ ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Etα, πρJν 9π/ τ;ν πτMση, δ=ν uταν γυµνοJ 4πωσ
τ/ 9ντιλαµβαν7µαστε NµεKσ. TοVσ περιτGλιγε U
χ0ρη τοA ΘεοA mσ Nκτυφλωτικ/ φ<σ. ΦοροAσαν
Wνδυµα ποV λ=σ καJ uταν ραµµ3νο 9π/ α.τ/ τ/
Rπ3ρλαµπρο καJ lριδ"ζων φ<σ. kπ/ 4λα τ& oντα
ποV κατοικοAσαν στ;ν ]δ3µ, 9π/ 4λα τ& λουλοGδια ποV [νθιζαν NκεK, Z πι/ mραKοσ uταν Z
[νθρωποσ µεσ’ στ; χ0ρη τοA ΘεοA. Dπωσ Nπ"σησ στ;ν 9ν0σταση τ<ν νεκρ<ν οS [νθρωποι
δ= θ& 9ναστηθοAν γυµνο": οS δ"καιοι θ& λ0µπουν
σ&ν τ/ν wλιο, περικυκλωµ3νοι 9π/ φωτοστ3φανο 9π/ 9κτKνεσ, καJ οS BµαρτωλοJ θ& 9ναστηθοAν
µ= σκοAρα NνδGµατα, 4πωσ οS Bµαρτ"εσ τουσ, θ&
9ναστηθοAν µ= αlMνιο π3νθοσ.
h Nπαν0σταση στ/ν τοµ3α τHσ gθικHσ προκ0λεσε καJ τ;ν Nπαν0σταση στ/ ντGσιµο. ]µφαν"στηκαν ν3εσ µ7δεσ. sν γι& τοVσ χριστιανοVσ
Tνασ 9π/ τοVσ σκοποVσ τ<ν ροGχων εXναι ν&
προφυλ0ξουν τ/ν Lαυτ7 τουσ καJ τοVσ [λλουσ
9π/ τοVσ σκανδαλισµοGσ, οS
ν3εσ µ7δεσ, mσ NπJ τ/ πλεKστον,
Wχουν 9ντ"θετο σκοπ7: ν& τραβ)ξουν τ;ν προσοχ; στ/ σ<µα
τοA 9νθρMπου καJ ν& προκαλ3σουν αiσθηµα λαγνε"ασ. ]κεKνοι
ποV κυκλοφοροAν µισ7γυµνοι
καJ βεβαιMνουν 4τι δ= νιMθουν
π0θοσ, λ3νε ψ3µατα στ/ν Lαυτ7
τουσ. EXναι σ&ν τ/ν µεθυσµ3νο
ποV βεβαιMνει 4τι εXναι νηφ0λιοσ
καJ 4τι Bπλ& εXναι U γH ποV κουνι3ται κ0τω 9π/
τ& π7δια του. Dταν στοµMνει U ντροπ), φεGγει
U χ0ρη, τ/ π0θοσ γ"νεται συνεχ;σ κατ0σταση
τοA 9νθρMπου καJ δ=ν τ/ βλ3πει πλ3ον, σ&ν τ/
ψ0ρι ποV δ= βλ3πει τ/ νερ7, µ3σα στ/ ZποKο κολυµπ0ει.
ΣτJσ εlκ7νεσ οS sγγελοι παριστ0νονται µ= µακρι& [σπρα ροAχα καJ Z δα"µονασ γυµν7σ, µαAροσ,
σ&ν κ0ρβουνο, ποV σηµα"νει πλ)ρη 9πMλεια τHσ
χ0ριτοσ. aδια"τερα 9παρ0δεκτο εXναι ν& στ3κεται κανεJσ µισ7γυµνοσ στ/ Nα7, NνMπιον τοA
ΠροσMπου τοA ΘεοA. Στ; B"βλο 9ναφ3ρεται 4τι
Z Sερ3ασ πρ3πει ν& φορ0ει µακρι& NνδGµατα, ποV
κρGβουν τ/ σ<µα του οxτωσ bστε, 4ταν 9νεβα"νει τ& σκαλοπ0τια τοA θυσιαστηρ"ου γι& Sεροτελεστ"α, µ;ν τυχ/ν 9ποκαλυφθεK U γGµνια του
καJ προσβ0λει µ= α.τ/ τ/ν Θε7. Y kπ7στολοσ
ΠαAλοσ δ"νει Nντολ; στJσ γυναKκεσ ν& φορ\νε κ0λυµµα στ/ κεφ0λι: γι& τ;ν 9νGπαντρη α.τ/ εXναι
Wνδειξη τHσ παρθεν"ασ τησ καJ γι& τ;ν παντρεµµ3νη εXναι Wνδειξη τHσ πιστ7τητασ καJ τHσ RπακοHσ τησ στ/ σGζυγο. ΣGµφωνα µ= τοVσ ν7µουσ
Nκε"νησ τHσ NποχHσ, οS δοAλεσ καJ οS π7ρνεσ Wπρεπε ν& κυκλοφοροAν µ= 9κ0λυπτο τ/ κεφ0λι. Y
kπ7στολοσ γρ0φει 4τι U γυνα"κα πρ3πει ν& φορ0ει µαντ)λι γι& χ0ρη τοA kγγ3λου. Y φGλακασ
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sγγελοσ πλησι0ζει τJσ σMφρονεσ καJ LνMνει τ;ν
προσευχ) του µ= τ; δικ) τουσ. KαJ στ/ν [νθρωπο ποV σκανδαλ"ζει τοVσ [λλουσ, Z sγγελοσ
δ=ν µπορεK ν& πλησι0σει, 4πωσ τ/ περιστ3ρι δ=ν
πλησι0ζει στ/ν καπν/ τHσ φωτι\σ.
Y rγιοσ aω0ννησ Z Xρυσ7στοµοσ Nπιπλ)ττει
τ"σ γυναKκεσ, οS ZποKεσ, 4ταν π\νε στ;ν Nκκλησ"α, ντGνονται µ= 9κριβ& NνδGµατα, σγουρα"νουν
τ& µαλλι& καJ β0φουν τ/ πρ7σωπο. Mι& τ3τοια
γυναKκα δ= σκ3φτεται τ; µετ0νοια γι& τ"σ Bµαρτ"εσ τησ, 9λλ& τ/ π<σ ν& προκαλεK τ/ θαυµασµ/
τ<ν 9νδρ<ν καJ τ; ζ)λια τ<ν γυναικ<ν, 9κ7µα
καJ στ/ Nα7. ]π"σησ, Z rγιοσ aω0ννησ Nπιπλ)ττει καJ Nκε"νουσ ποV Nπ"τηδεσ φορ\νε φθαρµ3να
φτωχικ& ροAχα 9π/ κενοδοξ"α, γι& ν& τοVσ θεωροAν 9σκητ=σ καJ 9γωνιστ3σ. Y rγιοσ NπαινεK
τ;ν πνευµατικ) του κ7ρη, τ;ν yλυµπι0δα, Nπειδ;
ντυν7ταν Bπλ& καJ ταπειν& γι& ν& µ;ν ξεχωρ"ζει
9π/ τ/ν κ7σµο.
aδια"τερη 9γαν0κτηση προκαλεK U γυνα"κα ποV φιλ0ει τ"σ
εlκ7νεσ µ= βαµµ3να χε"λη, 9φ)νοντασ π0νω τουσ κ7κκινουσ λεκ3δεσ, _ ποV πλησι0ζει τ;ν Θε"α
Kοινων"α καJ τ/ κραγι7ν τησ ν&
π3φτει στ; λαβ"δα καJ ν& 9ναµειγνGεται µ= τ/ Azµα τοA XριστοA.
T& ροAχα πρ3πει ν& 9νταποκρ"νονται στ/ φAλο, στ;ν Uλικ"α καJ
στ/ν τ7πο, καJ τ/ σηµαντικ7τερο, στ;ν χριστιανικ; α.τοεπ"γνωση.
Tελευτα"α, οS γυναKκεσ Wχουν συν)θεια ν&
φορ\νε 9ντρικ& ροAχα, τ& ZποKα Nφαρµ7ζουν
σφιχτ& στ/ κορµ". A.τ=σ τ/ βρ"σκουν oµορφο,
[νετο καJ µοδ0το. Dµωσ, Nδ< Rπ0ρχει κ0τι
[λλο: U Nπιθυµ"α ν& δε"ξει τ/ περ"γραµµα τοA
κορµιοA τησ, σ&ν γραφικ; 9πεικ7νιση τοA σMµατ7σ τησ. Dταν 9ντJ γι& γυναικεKα ροAχα φορ\νε
τ& 9ντρικ0, καJ 4ταν οS [ντρεσ σγουρα"νουν τ&
µαλλι0 τουσ καJ β0φουν τ& χε"λη τουσ, Wχουµε
9πMλεια τHσ αiσθησησ τοA φGλου, ψυχικ; διαταραχ), καJ συχν& καJ Wνδειξη διεστραµµ3νησ φGσησ. {νασ Uλικιωµ3νοσ [νθρωποσ µοA Wχει διηγηθεK 4τι στ;ν παιδικ) του Uλικ"α εXχαν nργανMσει
Tνα π0ρτι µασκ3. OS γονεKσ εXχαν Lτοιµ0σει γι&
τ& παιδι0 τουσ 9συν)θιστα ροAχα. T/ν Tναν τ/ν
Wντυσαν lνδι0νο, γι& τ/ν [λλον Wκαναν µ0σκα
9ρκοGδασ, καJ τ/ν iδιο τ/ν Wντυσαν µ= µακρV
γυναικεKο φ7ρεµα, τοA Wβαψαν τ& χε"λη, τJσ βλεφαρKδεσ καJ Wτσι τ/ν Lτο"µασαν γι& τ/ µασκ=
π0ρτι. Θυµ7ταν 4τι ξαφνικ& εXχε νιMσει τ/ν Lαυτ7 του γυναKκα καJ 4τι στ;ν ψυχ) του ξGπνησαν
κ0ποια 9συν)θιστα αlσθ)µατα λαγνε"ασ. Ποτ3,
οtτε πρ"ν, οtτε µετ0, δ=ν τοA εXχε συµβεK κ0τι
9ν0λογο. ]πρ7κειτο γι& µι& ζωνταν; αiσθηση
9λλαγHσ φGλου.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
! 7oρτ$ τo* /γ0oυ Δov9τoυ
TO Σ6ββατo, 1/14-05-2022, <oρτ6στηκε μεθεoρτ(ως L
μv3μη τo8 Tγ(oυ ∆ov6τoυ ]πισκ-πoυ EEρε(ας τo8 Θαυματoυργo8, στ-v ?μXvυμo Fερ- Nα- στ- γραφικ- PιζoβoCvι
Πρεβ0ζης. ]π( τo8τo πρoσ%λθε ? MακαριXτατoς !ρχιεπ(σκoπoς !θηvRv κα( π6σης Yλλ6δoς κ. Kαλλ(vικoς, ? ?πoDoς
χoρoστ6τησε στ-v Wρθρo κα( στ3v Θε(α Λειτoυργ(α, στ3v

!ττικ%ς κα( Boιωτ(ας κ. Xρυσ-στoμoς /τ0λεσε τ3v ε4ς ∆ι6κovov χειρoτov(α τo8 9δελφo8 Kωvσταvτ(voυ Koκoλ%, τ3v
δ0 <πoμ0vη, 16/29-04-2022, ? Σεβ/τατoς κ. Xρυσ-στoμoς
χειρoτ-vησε ε4ς ΠρεσβCτερo τ-v π. KωvσταvτDvo Koκoλ%
στ-v αEτ-v Fερ- Nα-. G v0oς Fερ0ας εHvαι Iγγαμoς κα( πατ3ρ <v-ς τ0κvoυ. XειρoτovεDται δ0 σ0 Kριμη Lλικ(α, μ0 τ3v
εEχ3 v6 9vαδειχθεD Nξιoς λειτoυργ-ς τo8 Pψ(στoυ.

! παv$γυρη τo* Kαθεδρıκo* Nαo* /γ0oυ
1θαvασ0oυ κα0 χεıρoτov0α Πρεσβυτ6ρoυ

?πo(α συμμετεDχαv o_ Παv/τoι !ρχιμαvδρ(της π. Xριστ-δoυλoς κα( Fερoμ-vαχoς π. Kαλλ(vικoς. `ψαλαv καλλ(φωvoι
_ερoψ6λτες /κ ΠατρRv, /vR στ- Koιvωvικ- aμ(λησε ? Παv/
τoς Fερoμ. π. Kαλλ(vικoς. Kατ6 τ3v !π-λυση ? MακαριXτατoς μετ0φερε 9vαστ6σιμες εEχ0ς στoCς εEσεβεDς πιστoCς
πoC πρoσ%λθαv 9π- bλη τ3v cπειρo, /vR ? Παv/τoς !ρχιμ.
π. Xριστ-δoυλoς Iκαvε τις δ0oυσες εEχαριστ(ες.

T$v Kυριακ3 τo8 ΠαραλCτoυ, 2/15-05-2022, μv3μη τ%ς
9vακoμιδ%ς τRv Λειψ6vωv τo8 Tγ(oυ !θαvασ(oυ Πατρι6ρχoυ !λεξαvδρε(ας, παvηγCρισε ? Kαθεδρικ-ς Nα-ς Tγ(oυ
!θαvασ(oυ τ%ς FερUς !ρχιεπισκoπ%ς !θηvRv στ3v N0α
Φιλαδ0λφεια. Στ-v Wρθρo χoρoστ6τησε ? MακαριXτατoς
!ρχιεπ(σκoπoς !θηvRv κα( π6σης Yλλ6δoς κ. Kαλλ(vικoς
κα( στ3 συv0χεια πρoεξ%ρχε τ%ς !ρχιερατικ%ς Θε(ας Λειτoυργ(ας συμπαραστατoCμεvoς [π- τo8 Σεβασμιωτ6τoυ
Mητρoπoλ(τoυ ∆ημητρι6δoς κ. Φωτ(oυ, τo8 A4δ/τoυ Πρεσβυτ0ρoυ π. Kωvσταvτ(voυ (τo8 κα( /φημερ(oυ τo8 Nαo8),
τo8 Παv/τoυ Fερoμov6χoυ π. Kαλλιv(κoυ κα( τo8 ∆ιακ-voυ
π. Nικoλ6oυ. Kατ6 τ3v δι6ρκεια τ%ς Θε(ας Λειτoυργ(ας ?
MακαριXτατoς τ0λεσε τ3v ε4ς ΠρεσβCτερov χειρoτov(α τo8
π. Nικoλ6oυ Γκαρλ%. Πρ- τ%ς χειρoτov(ας ? π. Nικ-λαoς
9πηCθυvε σCvτoμo λoγCδριo, /vR ? MακαριXτατoς Iκαvε
9vτιφXvηση 9vαφερ-μεvoς στ- μεγ6λo μυστ3ριo τ%ς FερωσCvης κα( 9πευθCvovτας πατρικ0ς πvευματικ0ς voυθεσ(ες

Xεıρoτov0α Πρεσβυτ6ρoυ
T$v Παρασκευ3, 15/28-04-2022, ? Σεβ. Mητρoπoλ(της



TMρα, παρ0λληλα µ= τ;ν 9λλαγ; ροGχων, 4λο καJ διαδ"δονται διεστραµµ3νεσ σεξουαλικ=σ σχ3σεισ,
οS ZποKεσ σ&ν τσουν0µι Wχουν κατακλGσει τ; γH. TMρα, πε"θουν τοVσ 9νθρMπουσ 4τι οS διαστροφ=σ
εXναι φυσικ3σ, Nπειδ; Nξαρτ<νται δHθεν 9π/ τ/ Zρµονικ/ σGστηµα. Dµωσ, U Nεκρ& Θ0λασσα, ποV Wγινε
τ0φοσ γι& τοVσ σοδοµKτεσ µαζJ µ= τ/ Zρµονικ7 τουσ σGστηµα, εXναι αlMνιο µνηµεKο γι& τ/ π7σο βδελυρ;
Bµαρτ"α εXναι NνMπιον τοA ΘεοA. T& Σ7δοµα εXχαν 9ποτεφρωθεK 9π/ τ; φωτι& ποV κατ3βηκε 9π/ τ/ν
ο.ραν7. T& Nρε"πι0 τουσ τ& κ0λυψε U θ0λασσα, καJ U πεδι0δα γGρ| τουσ Wγινε BλατοAχο Wδαφοσ, 4που
στ; δι0ρκεια τρι<ν χιλι0δων χρ7νων δ=ν φGτρωναν δ3ντρα, δ=ν κτ"ζονταν π7λεισ καJ χωρι0, οS βεδου"νοι
δ=ν Wβοσκαν τ& πρ7βατα, 9κ7µα καJ τ& ψ0ρια δ=ν µποροAσαν ν& ζοAν στ& νερ& τHσ Nεκρ\σ Θ0λασσασ.
Στ; B"βλο Rπ0ρχει µι& τροµερ; προειδοπο"ηση, κ0τι σ&ν κατ0ρα, γι& τοVσ [ντρεσ ποV φοροAν
γυναικεKα ροAχα καJ τ"σ γυναKκεσ ποV φοροAν 9ντρικ0.
h σωφροσGνη εXναι καθολικ; Nντολ). Πρ3πει ν& εXναι Nσωτερικ; κατ0σταση τοA 9νθρMπου καJ ν&
φανερMνεται Nξωτερικ0. Y χριστιαν/σ πρ3πει ν& εXναι σMφρων καJ µπροστ& σ= [λλουσ 9νθρMπουσ
καJ 4ταν εXναι µ7νοσ. XωρJσ σωφροσGνη δ=ν εXναι δυνατ; U 9π7κτηση τHσ χ0ριτοσ, καJ χωρ"σ τη χ0ρη
δ=ν εXναι δυνατ; U χαρ& στ; γH καJ U αlMνια σωτηρ"α στ/ν ο.ραν7.
π.P.K.

Ο
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στ-v χειρoτovoCμεvo. Kατ6 τ- Koιvωvικ- μ(λησε /πικα(ρως
? Σεβ/τατoς κ. ΦXτιoς. Kατ6 τ3v !π-λυση ? v0oς ΠρεσβCτερoς π. Nικ-λαoς δι0vειμε τ- 9vτ(δωρo καθXς κα( dvα 9vαμvηστικ- ε4κov6κι τo8 Tγ(oυ Nικoλ6oυ.

! 7oρτ$ τ:v /γ0ωv Tıμoθ6oυ κα0 Mα=ρας
T$v ∆ευτ0ρα, 3/16-05-2022, παvηγCρισε L Fερ6 Mov3
Tγ(ωv Tιμoθ0oυ κα( MαCρας στ3v K6ρυστo EEβo(ας. T3v
παραμov3 /ψ6λη ? M0γας Yσπεριv-ς κα( 9v3μερα /τελ0σθη _ερατικ- συλλε(τoυργo παρoυσ(e πoλλRv πιστRv καθXς
κα( τo8 ∆ημ6ρχoυ τ%ς KαρCστoυ κ. ]λευθερ(oυ Pαβι-λoυ.
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/ξ Yλλ6δoς καf τo8 /ξωτερικo8 (!μερικ3, Σoυηδ(α).
Πλ%θoς εEλαβRv ΠρoσκυvητRv, MovαχRv καf λαϊκRv,
πρoσ%λθε vh λ6βει iγιασμj καf X6ρη 9πj τh τελoCμεvα kψιστα Mυστ3ρια. !ρκετof /π(σημoι /κ τRv 9ρχRv τ(μησαv τlv
!δελφ-τητα τ%ς Mov%ς μm τlv παρoυσ(α τoυς. Kατh τlv
δι6ρκεια τo8 Koιvωvικo8, ? Σεβασμ. Mητρoπoλ(της Λαρ(σης καf ΠλαταμRvoς κ. Kλ3μης /ξεφXvησε Y-ρτιo Λ-γo,
9vαφερθεfς στh τελoCμεvα _ερh ]γκα(vια. Mετh τj π0ρας
τRv ]γκαιv(ωv καf τ%ς πoλυαρχιερατικ%ς θε(ας Λειτoυργ(ας,
διεvεμ3θησαv σm bλoυς !vαμvηστικh τRv _ερRv ]γκαιv(ωv
μετh τεμαχ(oυ τRv 9πj τlv Tελετl iγιασμ0vωv μ6κτρωv καf
L !δελφ-της τ%ς Mov%ς, τ%ς ?πo(ας πρonσταται L ?σιωτ6τη
Γερ-vτισσα Tαξιαρχ(α Movαχ3, παρ0θεσε τρ6πεζα στooς
συμμετ0χovτες.

Παvηγ=ρεıς 1vαλ$ψεως τo* ΣωτBρoς
T$v Π0μπτη 20-05/2-06-2022, <oρτ3 τ%ς !vαλ3ψεως
τo8 Σωτ%ρoς Xριστo8 παvηγCρισε ? ?μXvυμoς Fερ-ς Nα-ς
στ3v !vθoCπoλη ΠατρRv. M0 τ3v εEχ3 τo8 Mακαριωτ6τoυ
!ρχιεπισκ-πoυ !θηvRv κα( π6σης Yλλ6δoς κ. Kαλλιv(κoυ,
/τελ0σθη Fερατικ- Συλλε(τoυργo μ0 τ3v συμμετoχ3 τRv
Παv/τωv !ρχιμ. π. !θαvασ(oυ, Fερoμ. π. ΣυμεXv καθXς κα(
τo8 A4δ/τoυ Πρωτ. π. Nικoλ6oυ ∆ημαρU, ? ?πoDoς κα( /κφXvησε τ-v παvηγυρικ- τ%ς Lμ0ρας.
Kατ6 τ3v !π-λυση ? /φημερεCωv A4δ/τoς ΠρεσβCτερoς π.
KωvσταvτDvoς Tερζ6κης μετ0φερε τ(ς εEχ0ς τo8 Mακαριωτ6τoυ !ρχιεπισκ-πoυ !θηvRv κα( π6σης Yλλ6δoς κ. Kαλλιv(κoυ καθXς κα( τo8 πoλιo8 Σεβ. Mητρoπoλ(τoυ EEρ(πoυ
κα( EEβo(ας κ. poυστ(voυ.

TC Dγκα0vıα τo* Kαθoλıκo*
τBς EερFς MovBς /γ0ωv 1γγ6λωv
TGv Kυριακl τ%ς Σαμαρε(τιδoς, 9/22-5-2022, /τελ0σθησαv μm κατ6vυξη καf μεγαλoπρ0πεια τh _ερh ]γκα(vια τo8
Kαθoλικo8 τ%ς _ερUς Γυκαιvε(ας Mov%ς τRv Tγ(ωv !γγ0λωv, στfς !φ(δvες !ττικ%ς, Mετoχ(oυ τ%ς FερUς Mov%ς τRv
Tγ(ωv Kυπριαvo8 καf poυστ(vης παρh τlv Φυλlv !ττικ%ς.
Th ]γκα(vια τ0λεσε ? Σεβασμ. Mητρoπλ(της qρωπo8 καf
Φυλ%ς κ. Kυπριαv-ς, ? καf πvευματικjς Πατlρ τ%ς !δελφ-τητoς, καf Iλαβαv μ0ρoς o_ Σεβασμ. MητρoπoλDτες Θεσσαλov(κης κ. Γρηγ-ριoς, Λαρ(σης καf ΠλαταμRμoς κ. Kλ3μης
καf MεθXvης κ. !μβρ-σιoς, aς καf ? /ξ !μερικ%ς Σεβασµ.
]π(σκoπoς `τvα καf Π-ρτλαvτ κ. AEξ0vτιoς. ΣυμμετεDχαv
? Παvoσιoλ. !ρχιμ. π. Θεoδ-σιoς, rγoCμεvoς τ%ς Mov%ς
τRv Tγ(ωv Kυπριαvo8 καf poυστ(vης, Kληρικof τ%ς τoπικ%ς F.
Mητρoπ-λεως καf 9vτιπρoσωπεDες _ερRv Γυvαικε(ωv MovRv

Στ$v μεγαλ-vησo Kρ3τη μετ0βη ? Σεβ. Mητρoπoλ(της
ΠειραιRς κα( ΣαλαμDvoς κ. Γερ-vτιoς, ? ?πoDoς κα( πρo0στη
τ%ς !ρχιερατικ%ς Θε(ας Λειτoυργ(ας στ3v παvηγυρ(ζoυσα
Fερ6 Mov3 !vαλ3ψεως τo8 Kυρ(oυ καf Παvαγ(ας ]λευθερωτρ(ας στ- rρ6κλειo.

Παvηγ=ρεıς /γ0ωv Kωvσταvτ0voυ καH Iλ6vης
T$v Παρασκευ3 21-05/3-06-2022, <oρτ3 τRv Tγ(ωv
Θεoστ0πτωv Bασιλ0ωv κα( pσαπoστ-λωv Kωvσταvτ(voυ κα(
Yλ0vης παvηγCρισε ? ?μXvυμoς _στoρικ-ς Fερ-ς Nα-ς στ-v
BCρωvα !ττικ%ς. Kατ6 τ-v Wρθρo χoρoστ6τησε ? Mακαρι-
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Xτατoς !ρχιεπ(σκoπoς !θηvRv κα( π6σης Yλλ6δoς κ. Kαλλ(vικoς, /vR στ3v συv0χεια /τελ0σθη _ερατικ- συλλε(τoυργo
μ0 τ3v συμμετoχ3 τo8 Παv/τoυ Fερoμ. π. !βερκ(oυ κα( τo8
A4δ/τoυ Πρεσβ. π. Nικoλ6oυ. Kατ6 τ3v δι6ρκεια τo8 Koιvωvικo8 aμ(λησε ? MακαριXτατoς !ρχιεπ(σκoπ-ς μας 9vαφερ-μεvoς στoCς <oρταζoμ0voυς Tγ(oυς. pδια(τερη εEλoγ(α
γι6 τoCς παρευρισκoμ0voυς πιστoCς sταv L πρoσκCvηση τo8
εEωδι6ζovτoς Fερo8 Λειψ6voυ (9π-τμημα /κ τo8 πoδ-ς) τ%ς
Tγ(ας Yλ0vης.

/πf τt εEκαιρ(e δm αEτt λειτoCργησε μm τjv τoπικj Kλ%ρo
καf στfς Nλλες δCo ]voρ(ες στlv χXρα αEτl bπως καf στlv
Γυvαικε(α Movl τ%ς Tγ(ας Φιλoθ0ης τ%ς !θηvα(ας. Tj πρ-γραμμα τ%ς /πισκ0ψεως περιλ6μβαvε /π(σης συvαvτ3σεις,
συv6ξεις μm Kληρικooς καf πιστoCς, /ξoμoλoγ3σεις κλπ.

Παvηγ=ρεıς /γ0ας Tρı9δoς
T$v ∆ευτ0ρα τo8 Tγ(oυ ΠvεCματoς, 31-05/13-06-2022,
παvηγCρισαv Nαo( κα( Mov0ς τ%ς ]κκλησ(ας μας. Στ-v FερNα- Tγ(ας Tρι6δoς στ-v ]λαιRvα !θηvRv χoρoστ6τησε
κατ’ /vτoλ3v τo8 Mακαριωτ6τoυ !ρχιεπισκ-πoυ !θηvRv κ.
Kαλλιv(κoυ, ? Σεβ. Mητρoπoλ(της !ττικ%ς κα( Boιωτ(ας κ.
Xρυσ-στoμoς στ-v Mεγ. Yσπεριv- καθXς κα( στ3v /πακoλoυθ3σασα Fερ6 Λιταvε(α, /vR 9v3μερα τελ0στηκε L Θε(α
Λειτoυργ(α.
J MακαρıKτατoς !ρχιεπ(σκoπoς !θηvRv κα( π6σης
Yλλ6δoς κ. Kαλλ(vικoς χoρoστ6τησε στ-v Wρθρo κα( στ3v
Θε(α Λειτoυργ(α στ-v vε-δμητo Fερ- Nα- Tγ(ας Tρι6δoς
στ- Λoυτρ6κι Koριvθ(ας.

Dπ0σης στ-v !σπρ-πυργo !ττικ%ς παvηγCρισε ? Fερ-ς
Nα-ς Tγ(ωv Kωvσταvτ(voυ κα( Yλ0vης. Στ-v ΠαvηγυρικYσπεριv- κα( τ3v Fερ6 Λιταvε(α πρo0στη ? Σεβ. Mητρoπoλ(της !ττικ%ς κα( Boιωτ(ας κ. Xρυσ-στoμoς συμπαραστατoCμεvoς [π- τo8 Σεβ. Mητρoπoλ(τoυ ΠειραιRς κα( ΣαλαμDvoς
κ. Γερovτ(oυ κα( τo8 τoπικo8 Kλ3ρoυ. !v3μερα ? Σεβ/τατoς
κ. Xρυσ-στoμoς πρo0στη τ%ς !ρχιερατικ%ς Θε(ας Λειτoυργ(ας κα( κ3ρυξε τov θεDo λ-γo.

T6λoς δ0 ? Σεβ. Mητρoπoλ(της Λαρ(σης κα( ΠλαταμRvoς
κ. Kλ3μης πρo0στη χoρoστατRv τ%ς _ερUς ΠαvηγCρεως στ-v
Fερ- Nα- Tγ(ωv Kωvσταvτ(voυ κα( Yλ0vης στ3v κωμ-πoλη
Moυζακ(oυ Kαρδ(τσης.

ΣτLv F. Nα- Tγ(ας Tρι6δoς Zωγρ6φoυ !θηvRv 9φ’
<σπ0ρας /ψ6λη ? M0γας Yσπεριv-ς κα( πραγματoπoι3θηκε
L Λιτ6vευση τ%ς F. E4κ-voς μ0 τ3v συμμετoχ3 τo8 Παv/τoυ
Fερoμov6χoυ π. Kαλλιv(κoυ κα( τo8 A4δ/τoυ Πρεσβυτ0ρoυ π.
Nικoλ6oυ, /vR τ3v <πoμ0vη τελ0στηκε _ερατικ3 Θ. Λειτoυργ(α.
J Σεβ. Mητρoπoλ(της !ττικ%ς κα( Boιωτ(ας κ. Xρυσ-στoμoς τ- Σ6ββατo, 29-05/11-06-2022 κα( τ3v Kυριακ3
τ%ς Πεvτηκoστ%ς, 30-05/12-06-2022 πρoεξ%ρχε τ%ς _ερUς
παvηγCρεως πρoεoρτ(ως στ-v Fερ- Nα- Tγ(ας Tρι6δoς
!σπρoπCργoυ, /vR τ3v ∆ευτ0ρα τo8 Tγ(oυ ΠvεCματoς τ0λεσε τ3v !ρχιερατικ3 Θε(α Λειτoυργ(α κα( πρoεξ%ρχε τ%ς
FερUς Λιταvε(ας στ-v ?μXvυμo Nα- στ3v Λειβαδι6.

ΠoıμαvτıκG Δıακov0α στGv Σoυηδ0α
J Σεβ. Mητρoπoλ(της qρωπo8 καf Φυλ%ς κ. Kυπριαvjς
μετ0βη γιh τlv <oρτl τo8 Fερo8 Nαo8 Tγ(ωv Kωvσταvτ(voυ
καf Yλ0vης στj B6μπεργκ τ%ς Στoκχ-λμης στlv Σoυηδ(α,

J Σεβ. Mητρoπoλ(της ΠειραιRς κα( ΣαλαμDvoς κ. Γερ-vτιoς μετ0βη στ3v Fερ6 Mov3 Tγ(ας Tρι6δoς στ3v N0α
Πεvτ0λη !ττικ%ς κατ-πιv 9δε(ας τo8 o4κε(oυ Fερ6ρχoυ, bπoυ

Ο
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τ0λεσε τ3v !ρχιερατικ3 Θε(α Λειτoυργ(α.
J Σεβ. Mητρoπoλ(της Θεσσαλov(κης κ. Γρηγ-ριoς μετ0βη μm KληρικoCς τoυ στjv <oρτ6ζovτα Fερj Nαj στuv
Pδρα(α !ριδα(ας τo8 voμo8 Π0λλης.
Στ$v Fερ6 Mov3 Tγ(ας Tρι6δoς στ3 Mεvδεv(τσα ΦθιXτι-

Dπ0σης, παvηγCρισαv κα( dτερoι Nαo( σ0 Nλλες περιoχ0ς, bπως Poδoπ-λεως, K6vτζας, !vαβCσσoυ κα( Kρωπ(ας
!ττικ%ς.

ΠoıμαvτıκG Mπ0σκεψıς στ$v N. Nσσετ0α

δoς τRv _ερRv !κoλoυθιRv πρo0στη ? Σεβ. Mητρoπoλ(της
∆ημητρι6δoς κ. ΦXτιoς.
J Σεβ. Mητρoπoλ(της Φιλ(ππωv κα( Mαρωvε(ας κ.

!μβρ-σιoς πρoεξ%ρχε τ%ς _ερUς ΠαvηγCρεως στ-v FερNα- Tγ(ας Tρι6δoς στ- BαθυχXριo Kυργ(ωv ∆ρ6μας, συμπαραστατoCμεvoς [π- τo8 τoπικo8 Kλ3ρoυ.
Στ$v Fερ6 Mov3 Tγ(ωv !γγ0λωv στ(ς !φ(δvες !ττικ%ς
παvηγCρισε ? πρoσκυvηματικ-ς Nα-ς Tγ(ας Tρι6δoς, bπoυ

KατLπıv τ%ς 9λλαγ%ς τ%ς /χθρικRς διακειμ0vης κυβερv3σεως τ%ς Noτ(oυ vσσετ(ας δι6 v0ας τoιαCτης, ? Σεβ.
MεθXvης κ. !μβρ-σιoς uδυv3θη vh πραγματoπoι3σει μ(α
πoιμαvτικl /π(σκεψη στ- κρατ(διo, μετh 9πj 9κoCσια 9πoυσ(α τεσσ6ρωv /τRv, κατh τlv περ(oδo τ%ς <oρτ%ς τ%ς iγ(ας Πεvτηκoστ%ς (M6ϊoς 2022). G τoπικjς πιστjς κ-σμoς
/ξ0φρασε μm Iκδηλo τρ-πo τlv μεγ6λη χαρ6 τoυ γιh τlv
παρoυσ(α τo8 πoιμ0voς τoυς, καf παρηγoρ3θηκε μm τlv λ3ξη
τ%ς 9δ(κoυ «/ξoρ(ας» τoυ. Kατh τlv δι6ρκειαv τ%ς wλιγoημ0-

ρoυ /πισκ0ψεXς τoυ, ? Σεβ/τoς MεθXvης λειτoCργησε τlv
Kυριακl τ%ς Πεvτηκoστ%ς στjv Kαθεδρικj vαj Γεvεθλ(oυ
τ%ς Θεoτ-κoυ τo8 Tσχιvβhλ παρoυσ(e <κατovτ6δωv πιστRv,
καf τlv ∆ευτ0ρα τo8 Tγ(oυ ΠvεCματoς στjv vαj τRv Tγ.
Kωvσταvτ(voυ καf Yλ0vης, πρo3δρευσε σm συvεδρ(αση τo8
/παρχιακo8 Συμβoυλ(oυ, /πισκ0φθηκε τηv Movlv T(ρ, /π0βλεψε τlv 9voικoδoμl τ%ς λεγoμ0vης K-κκιvης ]κκλησ(ας,
πoo Iπεσε 9πj σεισμj πρj ε4κoσαετ(ας, μ(λησε /κτεvRς μm
τj μικρj _ερατεDo (4 ΠρεσβCτερoι), /ξoμoλ-γησε πoλλooς
πιστoCς, καf /π(σης τακτoπo(ησε δι6φoρες /κκρεμ-τητες
πoo sταv 9πoτ0λεσμα τ%ς μακρUς 9πoυσ(ας τoυ.

! Ioρτ$ τ:v /γ0ωv Π9vτωv
τRv _ερRv !κoλoυθιRv πρo0στη ? Σεβ. Mητρoπoλ(της qρωπo8 κα( Φυλ%ς κ. Kυπριαv-ς.
J Σεβ. Mητρoπoλ(της Λαρ(σης κα( ΠλαταμRvoς κ. Kλ3μης τ0λεσε τ3v !ρχιερατικ3 Θε(α Λειτoυργ(α στ- ?μXvυμo
Παρεκκλ3σιo τo8 Fερo8 rσυχαστηρ(oυ Koιμ3σεως τ%ς Θεoτ-κoυ στ3v θ0ση Mαγo8λες ∆0vδρωv κovτ6 στ3v ΓιαvvoCλη
Λαρ(σης.

T$v Kυριακ3 τRv Tγ(ωv Π6vτωv, 6/19-6-2022, παvηγCρισε στ-v BCρωvα !ττικ%ς ? ?μXvυμoς Fερ-ς Nα-ς. !φ’
<σπ0ρας /ψ6λη ? μ0γας παvηγυρικ-ς Yσπεριv-ς μ0 τ3v
συμμετoχ3 τo8 A4δ/τoυ Πρωτ. π. Στυλιαvo8 Toμα% κα( τo8
Παv/τoυ Fερoμov6χoυ π. Kαλλιv(κoυ, /vR 9v3μερα /τελ0σθη L Θε(α Λειτoυργ(α [π- τo8 A4δ/τoυ Πρεσβ. π. Nικoλ6oυ
Γκαρλ%.
Στ$v Π6τρα παvηγCρισε ? ?μXvυμoς Fερ-ς Nα-ς, bπoυ
πραγματoπoι3θηκε Fερατικ- συλλε(τoυργo [π- τo8 A4δ/τoυ

Η ΦΩΝΗ

14
Πρωτ. π.Nικoλ6oυ ∆ημαρU κα( τo8 Fερoμ. π. ΣυμεXv.
Στ$v Θ3βα στ-v Fερ- Nα- Tγ(ωv Π6vτωv τRv _ερRv

!κoλoυθιRv τ%ς παραμov%ς και τ%ς κυριωvCμoυ Lμ0ρας
πρo0στη ? Σεβ. Mητρoπoλ(της !ττικ%ς κα( Boιωτ(ας κ. Xρυσ-στoμoς, συμπαραστατoCμεvoς [π- τo8 τoπικo8 κλ3ρoυ.
Στ$v Πτoλεμαnδα μετ0βη ? Σεβ. Mητρoπoλ(της Θεσσα-

Παvαχρ6vτoυ Mεγ6ρωv, FερUς Mov%ς Tιμ(oυ Πρoδρ-μoυ
Λoυτρακ(oυ, FερUς Mov%ς Tγ(ωv ΘεoδXρωv Π6ρoυ κ.N..
]π(σης, τoπικof Nρχovτες καf μεγ6λo πλ%θoς πιστRv 9πτlv !ργoλ(δα, Nλλα μ0ρη τ%ς Πελoπovv3σoυ καf 9πj τlv
!ττικ3. Kατh τj Koιvωvικ-, /πoικoδoμητικj λ-γo 9πηCθυvε
? Σεβασμ. Mητρ. ∆ημητρι6δoς κ. ΦXτιoς. Mετh τlv εEλ-γηση τRv KoλλCβωv τRv Tγ(ωv, 9κoλoCθησε L λιτ6vευσις
τRv FερRv E4κ-vωv τ%ς Γεvv3σεως τo8 Xριστo8 καf τ%ς Παvαγ(ας τ%ς !vαφωvητρ(ας, παιαvιζoCσης τ%ς φιλαρμovικ%ς
μπ6vτας τo8 ∆3μoυ xργoυς-MυκηvRv, τt συμμετoχt τRv
!ρχιερ0ωv, Fερ0ωv, MovαχRv, FερoψαλτRv, /κπρoσXπωv
τ%ς τoπικ%ς αEτoδιo(κησης, v0ωv καf vεαv(δωv /vδεδυμ0vωv
μm παραδoσιακmς στoλmς καf τo8 πιστo8 λαo8.

! 7oρτ$ τo* /γ0oυ Oσα=ρoυ στ$v K6ρκυρα

λov(κης κ. Γρηγ-ριoς, bπoυ πρoεξ%ρχε τ%ς Θε(ας Λειτoυργ(ας κα( τ%ς FερUς Λιταvε(ας.
Στ$v π-λη τ%ς Kατερ(vης παvηγCρισε ? ?μXvυμoς Nα-ς
bπoυ τ%ς !ρχιερατικ%ς Θε(ας Λειτoυργ(ας πρo0στη ? Σεβ.
Mητρoπoλ(της MεθXvης κ. !μβρ-σιoς.
T6λoς δ0 παvηγCρισε κα( ? Fερ-ς Nα-ς Tγ(ωv Π6vτωv
στ3v Z6κυvθo, bπoυ τ3v Θε(α Λειτoυργ(α τ0λεσε ? Σεβ. Mητρoπoλ(της ∆ημητρι6δoς κ. ΦXτιoς.

MovαστηρıακG παv$γυρıς στP Qργoς
MR μovαστηριακl τ6ξη παvηγCρισε καf φ0τoς L Fερh
Movl Γεvv3σεως τo8 Xριστo8 στj xργoς τlv 9v6μvηση τRv
]γκαιv(ωv αEτ%ς, τlv Kυριακl τRv TγιoρειτRv Πατ0ρωv,
13/26-6-2022. Tj Σ6ββατo <σπ0ρας χoρoστατo8vτoς τo8
Σεβασμ. Mητρoπoλ(τoυ ∆ημητρι6δoς κ. Φωτ(oυ, τt συμμετoχt σεπτo8 Fερατε(oυ καf πoλλRv πιστRv, /ψ6λη ? M0γ.
Yσπεριvjς στj Kαθoλικj τ%ς FερUς Mov%ς. Tlv Kυριακl τj
πρωf μετh τlv !κoλoυθ(α τo8 Wρθρoυ, τlv !κoλoυθ(α τo8
Tγιασμo8 (στlv φι6λη τ%ς FερUς Mov%ς) καf τlv 9ρτoκλασ(α,
/τελ0σθη !ρχιερατικj συλλε(τoυργo πρoεξ6ρχovτoς τo8
Mακαριωτ6τoυ !ρχιεπισκ-πoυ !θηvRv καf π6σης Yλλ6δoς κ. Kαλλιv(κoυ, τt συμμετoχt τRv Σεβασμ. MητρoπoλιτRv ΠειραιRς καf ΣαλαμDvoς κ. Γερovτ(oυ, ∆ημητρι6δoς
κ. Φωτ(oυ καf τo8 Fερo8 Kλ3ρoυ. Tooς kμvoυς 9π0δωσε L
«vρθ-δoξη ]κκλησιαστικl Bυζαvτιvl Xoρyδ(α» [πj τlv
διεCθυvση τo8 κ. Στυλιαvo8 Mακρ%. Παρ0στησαv 9vτιπρoσωπεDες FερUς MovRv τ%ς ]κκλησ(ας μας, bπως: /κ τ%ς
FερUς Mov%ς Tγ(oυ ΘεoδXρoυ τo8 Στoυδ(τoυ, FερUς Mov%ς

T$v Π0μπτη, 17/30-06-2022, μv3μη τo8 Tγ(oυ M6ρτυρoς pσαCρoυ τo8 !θηvα(oυ, παvηγCρισε ? Fερ-ς Nα-ς
Tγ(oυ pσαCρoυ στ3v Γαρ(τσα KερκCρας (μετ-χιov FερUς
Mov%ς Tγ(ωv Kυπριαvo8 κα( poυστ(vης Φυλ%ς). T3v παραμov3 /ψ6λη ? Mεγ. Yσπεριv-ς κα( 9v3μερα τελ0στηκε Fερατικ- συλλε(τoυργo μ0 τ3v συμμετoχ3 κληρικRv, τo8 Παv/
τoυ !ρχιμαvδρ(τoυ π. !θαvασ(oυ /ξ !γριv(oυ, τo8 A4δ/τoυ
Πρωτ. !γγ0λoυ MoυρλU, τo8 A4δ/τoυ Πρεσβ. π. Γρηγoρ(oυ
ΠρυvιU /κ Θεσσαλov(κης, τo8 A4δ/τoυ Πρεσβ. π. Nικoλ6oυ
MατσιoCλα /κ Πτoλεμαnδoς, τo8 Παv/τoυ Fερoμ. π. Kαλλιv(κoυ /ξ !θηvRv κα( τo8 Fερoδιακ-voυ π. Γαβρι3λ Tγιoκυπριαv(τoυ. `ψαλε ? μoυσικoλ. κ. Nικ-λαoς ΠoλCχρoς /κ
Θεσσαλov(κης. Στ- Koιvωvικ- μ(λησε ? A4δ/τoς π. !γγελoς,
/vR κατ6 τ3v !π-λυση ? Παv/τoς π. Kαλλ(vικoς μετ0φερε
τ(ς εEχ0ς τo8 Mακαριωτ6τoυ !ρχιεπισκ-πoυ !θηvRv κα(
π6σης Yλλ6δoς κ. Kαλλιv(κoυ. Mετ6 τ3v Θε(α Λειτoυργ(α
στ-v πρoαCλειo χRρo τo8 Nαo8 ? Παv/τoς π. !θαv6σιoς
μετ0φερε πvευματικ0ς voυθεσ(ες στ- τoπικ- πo(μvιo /vR ?
κ. Nικ-λαoς ΠoλCχρoς Iψαλε παραδoσικ6 Nσματα. T0λoς δ0
L φιλ-ξεvoς /voρ(α παρ0θεσε τρ6πεζα.

Ο

ΤΗΣ ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Nvoμαστ$ρıα Mητρoπoλ0τoυ
Πεıραı:ς & ΣαλαμSvoς κ. Γερovτ0oυ
T$v Kυριακ3 Γ´ Mατθα(oυ, 21-6/3-7-2022, μv3μη τo8
Gσ(oυ Γερovτ(oυ τo8 /v Boυλευτηρ(oις καf τ%ς λoιπ%ς χoρε(ας τRv TγιαvvαvιτRv Πατ0ρωv /v Tγ(y Wρει, <-ρτασε
τ6 wvoμαστ3ρι6 τoυ ? ΣεβασμιXτατoς Mητρoπoλ(της ΠειραιRς κα( ΣαλαμDvoς κ. Γερ-vτιoς. !φ’ <σπ0ρας χoρoστ6τησε στ-v παvηγυρικ- Yσπεριv- στ-v Mητρoπoλιτικ- NαTγ(oυ Σπυρ(δωvoς στ3v ΣαλαμDvα. !v3μερα πρoεξ%ρχε στπoλυαρχιερατικ- συλλε(τoυργo στ-v Kαθεδρικ- Nα- Koιμ3σεως τ%ς Θεoτ-κoυ ΠειραιRς μ0 τ3v συμμετoχ3 τRv Σεβ/

τ6τωv MητρoπoλιτRv !ττικ%ς κα( Boιωτ(ας κ. Xρυσoστ-μoυ, Θεσσαλov(κης κ. Γρηγoρ(oυ, ∆ημητρι6δoς κ. Φωτ(oυ
κα( MεθXvης κ. !μβρoσ(oυ, καθXς κα( τo8 τoπικo8 Kλ3ρoυ.
Kατ6 τ3v δι6ρκεια τo8 Wρθρoυ πρoσ%λθε ? MακαριXτατoς
!ρχιεπ(σκoπoς !θηvRv κα( π6σης Yλλ6δoς κ. Kαλλ(vικoς
γι6 v6 εEχηθεD /κ τo8 σCvεγγυς τ-v <oρτ6ζovτα Mητρoπoλ(τη κα( στ3v συv0χεια μετ0βη στ-v παvηγυρ(ζovτα Nατo8 Γηρoκoμε(oυ «Παvαγ(α L Gδηγ3τρια» στ3v Γλυφ6δα.
Στ- Koιvωvικ- aμ(λησε ? Σεβ. Mητρoπoλ(της !ττικ%ς κα(
Boιωτ(ας κ. Xρυσ-στoμoς, /vR κατ6 τ3v !π-λυση ? A4δ/τoς
Πρωτ. π. ΓεXργιoς KovτoγιXργης μετ0φερε εEχ0ς στ-v ΣεβασμιXτατo. ]π(σης εEχ0ς /ξ0φρασαv κα( λoιπo( φoρεDς τ%ς
Mητρoπ-λεως, τ0λoς δ0 ? Σεβ/τατoς κ. Γερ-vτιoς /ξ0φρασε
τ(ς δ0oυσες εEχαριστ(ες.
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Dπ0σης παvηγCρισε κα( ? Kαθεδρικ-ς Nα-ς Γεvεθλ(oυ
τo8 Πρoδρ-μoυ στ3v π-λη τo8 B-λoυ. T3v παραμov3 στ-v
Yσπεριv- χoρoστ6τησε ? Σεβ. Mητρoπoλ(της Λαρ(σης κα(
ΠλαταμRvoς κ. Kλ3μης, /vR στ3v /πακoλoυθ3σασα Fερ6

Λιταvε(α συμμετεDχε κα( ? Σεβ. Mητρoπoλ(της ∆ημητρι6δoς κ. ΦXτιoς. !v3μερα τ3v Θ. Λειτoυργ(α τ0λεσε ? Σεβ.
∆ημητρι6δoς κ. ΦXτιoς.
J Σεβ. Λαρ(σης κα( ΠλαταμRvoς τ- πρω( τ%ς Π0μπτης
χoρoστ6τησε στ- <oρτ6ζov Παρεκκλ3σιo τo8 T. Πρoδρ-μoυ στ- Mεζo8ρλo (Λατ(vια) λ(γo Iξω 9π- τηv Λ6ρισα, κα(
/κφXvησε <-ρτιo λ-γo. Tηv _ερατικ3 Θ. Λειτoυργ(α τ0λεσε
? Πρωτ. π. ΓεXργιoς Kovτoθαv6σης.

! 7oρτ$ τ:v /γ0ωv 1πoστLλωv Π6τρoυ κα0 Πα=λoυ
M6 λαμπρ-τητα <oρτ6στηκαv o_ ΠρωτoκoρυφαDoι !π-στoλoι Π0τρoς κα( Πα8λoς, ? κα( pδρυτ3ς τ%ς ]κκλησ(ας
τRv !θηvRv, σ0 NαoCς τ%ς ]κκλησ(ας μας. Στ-v Fερ- NαTγ(ωv !πoστ-λωv στ3v ∆6φvη στ-v Mεγ. Yσπεριv- χoρoστ6τησε ? Σεβ. Mητρoπoλ(της !ττικ%ς κα( Boιωτ(ας κ.
Xρυσ-στoμoς, /vR στ3v /πακoλoυθ3σασα _ερ6 Λιταvε(α

! 7oρτ$ τo* Γεvεθλ0oυ τo* T. ΠρoδρLμoυ
T$v Π0μπτη, 24-06/7-07-2022, <oρτ3 τo8 Γεvεθλ(oυ τo8
Tιμ(oυ Πρoδρ-μoυ κα( Bαπτιστo8 Fω6vvoυ, παvηγCρισε L
Fερ6 Mov3 Γεvεθλ(oυ τo8 T. Πρoδρ-μoυ στ3v ΠεραχXρα
πρoεξ%ρχε ? MακαριXτατoς !ρχιεπ(σκoπoς !θηvRv κα(
π6σης Yλλ6δoς κ. Kαλλ(vικoς. !v3μερα τελ0στηκε !ρχιερατικ- συλλε(τoυργo πρoεξ6ρχovτoς τo8 Mακαριωτ6τoυ
!ρχιεπισκ-πoυ κ. Kαλλιv(κoυ μ0 τ3v συμμετoχ3 τo8 Σεβ/
τ6τoυ κ. Xρυσoστ-μoυ.
ΣτLv Fερ- Nα- Tγ(oυ ΠαCλoυ στ-v zγιo Fω6vvη P0vτη

Λoυτρακ(oυ. !φ’ <σπ0ρας /ψ6λη ? παvηγυρικ-ς Yσπεριv-ς,
/vR 9v3μερα /τελ0σθη L !ρχιερατικ3 Θε(α Λειτoυργ(α πρoεξ6ρχovτoς τo8 Mακαριωτ6τoυ !ρχιεπισκ-πoυ !θηvRv κα(
π6σης Yλλ6δoς κ. Kαλλιv(κoυ.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣΟ ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
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Κοίμησις π. Νικολάου Καφεντζῆ στήν Κάρυστο

Τ

ήν Τετάρτη,16/29-06-2022, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ πλήρης ἡμερῶν, ἐτῶν 88, ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Νικόλαος
Καφεντζῆς Ἐφημέριος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Τιμοθέου καί Μαύρας καθώς καί τῶν λοιπῶν Ναῶν
καὶ Παρεκκλησίων στὴν περιοχὴ τῆς Καρύστου Εὐβοίας.
Ἐχειροτονήθη στήν Ἱερωσύνη ὑπό τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Ταλαντίου κυροῦ Ἀκακίου
ἀρχὰς τοῦ ’60 καί ἔκτοτε διακόνησε στήν Κάρυστο καί στά γύρω χωριά ἐπί ἑξῆντα συναπτά ἔτη. Ἀνήγειρε
καὶ ὁ ἴδιος Ναούς καί Παρεκκλήσια καί φρόντισε γιά τήν διακόσμησή
τους. Ἔχαιρε τῆς ἐκτιμήσεως τοῦ κάποτε πολυπληθοῦς ποιμνίου τῆς
περιοχῆς. Τά τελευταῖα δύο ἔτη δοκιμάστηκε μέ τήν ὑγεία του μή δυνάμενος πλέον νὰ ἐπιτελεῖ τά ἱερατικά του καθήκοντα.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας τίμησε τὸν Μάϊο τοῦ 2020 τόν
π. Νικόλαο μέ τό Μετάλλιο τῆς Γ’ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ,
γιὰ τὴν πολυετῆ διακονία καί προσφορά του, τό ὁποῖο τοῦ ἐπέδωσε
ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος.
Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐψάλη ὑπό Κληρικῶν τήν Πέμπτη, 17/30-62022, στήν Ἱερά Μονή Ἁγίων Τιμοθέου καί Μαύρας. Σύντομο ἐπικήδειο λόγο ἐκφώνησε ὁ Παν/τος Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐθύμιος Μπαρδάκας. Ἡ μνήμη του νά εἶναι αἰωνία!



ΠειραιRς τRv _ερRv !κoλoυθιRv τ%ς παραμov%ς κα( τ%ς
κυριωvCμoυ Lμ0ρας πρo0στη ? Σεβ. Mητρoπoλ(της ΠειραιRς
κα( ΣαλαμDvoς κ. Γερ-vτιoς.
T6λoς δ0 παvηγCρισε κα( ? Nα-ς στ6 Φ6ρσαλα Λαρ(σης.

Στ-v Mεγ. Yσπεριv- χoρoστ6τησε ? Σεβ. Mητρoπoλ(της
Λαρ(σης κα( ΠλαταμRvoς κ. Kλ3μης κα( 9v3μερα πρo0στη
τ%ς !ρχιερατικ%ς Θε(ας Λειτoυργ(ας.

Παvηγ=ρεıς /γ0ωv ΔKδεκα 1πoστLλωv

1κLμη, παvηγCρισε καf ? ?μXvυμoς Nαjς στj κ0vτρo
τ%ς Λαρ(σης, bπoυ στfς _ερmς !κoλoυθ(ες καf στlv Θε(α Λειτoυργ(α πρo0στη ? Σεβ. Mητρoπoλ(της Φιλ(ππωv καf Mαρωvε(ας κ. !μβρ-σιoς, τt συμμετoχt τo8 o4κε(oυ Fερ6ρχoυ
Σεβ. Mητρoπoλ(τoυ Λαρ(σης καf ΠλαταμRvoς κ. Kλ3μεvτoς
καf τoπικRv KληρικRv. T0λoς, πραγματoπoι3θηκε μεγ6λη
Λιταvε(α σm κεvτρικmς ?δooς τ%ς Λαρ(σης, bπoυ συμμετεDχε
πoλυπληθmς τoπικj πo(μvιo.

TGv Tετ6ρτη, 30-6/13-7-2022, <oρτl Συv6ξεως τRv
Tγ(ωv ∆Xδεκα !πoστ-λωv, <-ρτασε τj Fερj rσυχαστ3ριo
στlv A{γιvα, bπoυ τRv _ερRv !κoλoυθιRv πρo0στη ? Σεβ.
Mητρoπoλ(της ΠειραιRς καf ΣαλαμDvoς κ. Γερ-vτιoς.
Dπ0σης, παvηγCρισε ? ?μXvυμoς Fερjς Nαjς στh KCμιvα Θεσσαλov(κης, bπoυ τRv _ερRv !κoλoυθιRv καf τ%ς Θ.
Λειτoυργ(ας πρo0στη ? Σεβ. Mητρoπoλ(της Θεσσαλov(κης
κ. Γρηγ-ριoς μετh τo8 τoπικo8 Kλ3ρoυ.
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928. Δημοσιογραφικὸν Ὄργανον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.
Ἑλλάδος. Περίοδος Γ ́ ἔτος 72ον Τεῦχος 1028 Μάϊος-Ἰουνιος 2022. Ἱδρυτής: Ἀνδρέας Βαπορίδης († 1976). Ἐκδότης: Ἡ
Α.Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ. Διευθυντής: † Ὁ Δημητριάδος Φώτιος. Ἐπιμέλεια Ὕλης-Σελιδοποίησις: † Ὁ Λαρίσης Κλήμης. Ὑπεύθυνος Συνδρομῶν - Ἐμβασμάτων: Κατσαγώνης Κωνσταντῖνος,
Κάνιγγος 32, Τ.Κ. 106 82, ΑΘΗΝΑΙ. Συνδρομαί: Ἐσωτερικοῦ ἐτησία 15 εὐρώ, Ἐξωτερικοῦ 25 $ Η.Π.Α. Τιμὴ φύλλου 1
εὐρώ. ISSN: 1107-6763. Ἰδιοκτησία - Κεντρικὴ Διάθεσις: «ΓΕΝΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ» ὁδὸς
Κάνιγγος 32, Τ.Κ. 106 82, ΑΘΗΝΑΙ. Τηλ.: 2103828280 -Fax: 2103847365, www.ecclesiagoc.gr, e-mail: ecclesiagoc@gmail.com
Τά ἀνυπόγραφα ἄρθρα ἀποδίδονται εἰς τὴν διεύθυνσιν. Τραπεζικὸς Λογαριασμὸς Γενικοῦ Ταμείου Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ.
Ἑλλάδος εἰς Ἐθνικὴν Τράπεζαν (IBAN): GR0301100400000004029602812, ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΗΣ (BIC): ETHNGRAA

