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Ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ Λόγου εἰς τὴν Πεντηκοστὴν
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

γιὰ τὸ Ἅγιο 
Πνεῦμα…
 Τ ὸ  Ἅ γ ι ο 
Πνεῦ μα πάντο-
τε ὑπῆρχε καὶ 
ὑπάρχει καὶ θὰ ὑπάρχει, δὲν ἔχει οὔτε ἀρχὴ οὔτε τέ-
λος, ἀλλ’ εἶναι πάντοτε ἑνωμένο καὶ ἀριθμεῖται μαζὶ 
μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱό. Διότι δὲν θὰ ἅρμοζε ποτὲ 
νὰ ἐλλείπει ὁ Υἱὸς ἀπὸ τὸν Πατέρα ἤ τὸ Πνεῦμα ἀπὸ 
τὸν Υἱό, ἐπειδὴ θὰ ἦταν σὲ μέγιστο βαθμὸ ἄδοξη ἡ 
θεότητα, σὰν ἀπὸ μεταμέλεια ἀκριβῶς νὰ ἦλθε σὲ 
συμπλήρωση γιὰ νὰ γίνει τέλεια. [Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα] 
λοιπὸν πάντοτε καὶ αἰώνια μεταλαμβάνεται, δὲν με-
ταλαμβάνει· ὁδηγεῖ στὴν τελείωση [τοὺς ἀνθρώπους], 
δὲν τελειώνεται· παρέχει τὴν πνευματικὴ πλήρωση, 
δὲν ἔχει ἀνάγκη πληρώσεως· ἁγιάζει, δὲν ἁγιάζεται· 
κάνει [τοὺς ἀνθρώπους] θεούς, δὲν θεώνεται αὐτὸ 
πρὸς Ἑαυτό, καὶ πρὸς ἐκείνους μὲ τοὺς ὁποίους εἶναι 
ἑνωμένο, εἶναι πάντοτε τὸ ἴδιο καὶ ἀπαράλλακτο· ἀό-
ρατο, ἄχρονο, ἀχώρητο, ἀναλλοίωτο, ὑπεράνω ἀπὸ 
κάθε ἔννοια ποιότητας, ποσότητας καὶ μορφῆς, ἀψη-
λάφητο, κινούμενο ἀφ’ Ἑαυτοῦ, κινούμενο συνεχῶς, 
ἔχοντας ἀφ’ Ἑαυτοῦ ἐξουσία, ἔχοντας ἀφ’ Ἑαυτοῦ δύ-
ναμη, παντοδύναμο (ἂν καὶ ὡς πρὸς τὴν πρώτη ἀρχή, 
ὅπως ἀκριβῶς ὅλα τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὸν Μονογενῆ 
Υἱό, ἔτσι καὶ τοῦ Πνεύματος ἀνάγεται [εἰς τὸν Θεὸν 
Πατέρα]). Εἶναι ζωὴ καὶ πρόξενος ζωῆς, τὸ φῶς καὶ 
χορηγεῖ φῶς, ἀφ’ Ἑαυτοῦ ἀγαθὸ καὶ πηγὴ ἀγαθότητας. 
Πνεῦμα εὐθές, ἡγεμονικό, κύριο [καλεῖ καί] ἀποστέλ-
λει [τοὺς ἄξιους, ὅπως ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱός], θέτει ὅρια 
[σὲ ὅλη τὴν κτίση], κάνει τοὺς ἀνθρώπους ναούς Του, 
ὁδηγεῖ, ἐνεργεῖ ὅπως θέλει, διανέμει χαρίσματα. Εἶναι 
Πνεῦμα υἱοθεσίας [κάνει τοὺς ἀνθρώπους υἱοὺς τοῦ 
Θεοῦ], ἀληθείας, σοφίας, συνέσεως, γνώσεως, εὐσε-
βείας, βουλῆς, δυνάμεως, φόβου [θείου], ὅσων ἔχουν 
ἀπαριθμηθεῖ. Διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γνωρίζεται 
ὁ Πατὴρ καὶ δοξάζεται ὁ Υἱός, καὶ ἀπὸ Αὐτοὺς μόνο 
γνωρίζεται Αὐτό, εἶναι δηλαδὴ τὰ τρία πρόσωπα ἕν, 
μία εἶναι ἡ λατρεία καὶ ἡ προσκύνηση [ποὺ προσφέρε-
ται], μία ἡ δύναμη, ἡ τελειότητα, ἕνας ὁ ἁγιασμὸς [ποὺ 
παρέχεται]. Καὶ γιατί νὰ μακρολογῶ; Ὅλα ὅσα ἔχει ὁ 
Πατήρ, εἶναι τοῦ Υἱοῦ, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀγεννησία. Ὅλα 
ὅσα ἔχει ὁ Υἱός, εἶναι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐκτὸς ἀπὸ 
τὴν γέννηση. Αὐτὰ (τὰ ἰδιώματα), ὅσο βέβαια μπορῶ 
νὰ ἐκφρασθῶ μὲ τὸν λόγο μου, δὲν ξεχωρίζουν οὐσίες, 

ΤΗΝ Πεντηκοστὴ ἑορτάζουμε καὶ τὴν παρουσία 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τὴν πραγματοποίηση 

τῆς ὑποσχέσεως καὶ τὴν ἐκπλήρωση τῆς ἐλπίδος. Τὸ 
μυστήριο, πόσο καὶ μεγάλο εἶναι καὶ σεβαστό! Τε-
λειώνουν λοιπὸν ὅσα ἔχουν σχέση μὲ τὸ σῶμα τοῦ 
Χριστοῦ, ἤ μᾶλλον μὲ τὴ σωματικὴ παρουσία Του. 
Διότι διστάζω νὰ πῶ τὰ σωματικά, ἐφ’ ὅσον κανένας 
λόγος δὲν μπορεῖ νὰ μὲ πείσει ὅτι θὰ ἦταν καλύτερα 
νὰ εἶχε ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὸ σῶμα [ὁ Χριστός]. Ἀρχίζουν 
δὲ ὅσα ἔχουν σχέση μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.
 Ποιά δὲ ἦταν ὅσα ἔχουν σχέση μὲ τὸν Χριστό; Ἡ 
Παρθένος, ἡ γέννηση, ἡ φάτνη, τὸ σπαργάνωμα, οἱ 
ἄγγελοι ποὺ τὸν δοξάζουν, οἱ ποιμένες ποὺ τρέχουν 
πρὸς Αὐτόν, ἡ διαδρομὴ τοῦ ἀστέρα, ἡ προσκύνηση 
καὶ ἡ προσφορὰ τῶν δώρων ἀπὸ τοὺς μάγους, ὁ φό-
νος τῶν νηπίων ἀπὸ τὸν Ἡρῴδη, ὁ Ἰησοῦς ποὺ φεύγει 
στὴν Αἴγυπτο, ποὺ ἐπιστρέφει ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο, ποὺ 
περιτέμνεται, ποὺ βαπτίζεται, ποὺ δέχεται τὴν μαρτυ-
ρία ἀπὸ τὸν οὐρανό, ποὺ πειράζεται, ποὺ λιθάζεται γιὰ 
μᾶς (γιὰ νὰ μᾶς δώσει ὑπόδειγμα κακοπάθειας ὑπὲρ 
τοῦ Λόγου), ποὺ προδίνεται, ποὺ προσηλώνεται [στὸν 
Σταυρό], ποὺ θάπτεται, ποὺ ἀνασταίνεται, ποὺ ἀνεβαί-
νει [στοὺς οὐρανούς]. Ἀπὸ αὐτὰ καὶ τώρα ὑφίσταται 
πολλὰ ἀπὸ τοὺς μισόχριστους μέν, αὐτὰ ποὺ Τὸν ἀτι-
μάζουν καὶ τὰ ὑπομένει (διότι εἶναι μακρόθυμος)· ἀπὸ 
τοὺς φιλόχριστους δέ, αὐτὰ ποὺ Τοῦ ἀποδίδουν τιμή. 
Καὶ ἀναβάλλει νὰ ἀνταποδώσει ὅπως σ’ ἐκείνους τὴν 
ὀργή, ἔτσι σέ μᾶς τὴν ἀγαθότητα· ἐπειδὴ ἴσως σ’ ἐκεί-
νους μὲν δίνει καιρὸ μετανοίας, σέ μᾶς δὲ δοκιμάζει 
τὸν πόθο, ἐὰν δὲν λιποψυχοῦμε καὶ δὲν ἀποκάμουμε 
στὶς θλίψεις καὶ στοὺς ἀγῶνες γιὰ τὴν εὐσέβεια· ὅπως 
ἀκριβῶς ὁρίζεται ἀπὸ τὴν θεία οἰκονομία καὶ τὰ ἀνε-
ξιχνίαστα κρίματά Του, μὲ τὰ ὁποῖα κυβερνᾷ μὲ σοφία 
τὴ ζωή μας.Ὅσα λοιπὸν ἀναφέρονται στὸ Χριστὸ εἶναι 
αὐτά, καὶ τὰ πέρα ἀπ’ αὐτὰ θὰ τὰ δοῦμε ἐνδοξότερα 
[στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν] καὶ μακάρι καὶ μεῖς νὰ 
φανοῦμε [δοξασμένοι ἀπὸ τὸ Θεό].Ὅσα δὲ ἀναφέρον
ται στὸ Ἅγιο Πνεῦμα, παρακαλῶ τὸ Πνεῦμα νὰ ἔλθει 
ἐντός μου καὶ νὰ μοῦ δώσει λόγον ὅσον ἐπιθυμῶ κι’ ἂν 
ὄχι τόσον, ἀλλ’ ὅσος ἀπαιτεῖται σ’ αὐτὴ τὴν περίπτω-
ση. Πάντως ὅμως θὰ ἔλθει μὲ ἐξουσία δεσποτική, καὶ 
ὄχι μὲ τρόπο δουλικό, οὔτε περιμένοντας πρόσταγμα, 
ὅπως νομίζουν μερικοί. Διότι πνέει ὅπου θέλει, καὶ σ’ 
ὅσους θέλει, καὶ ὅποτε καὶ ὅσο θέλει. Μ’ αὐτὸν τὸν 
τρόπο ἐμεῖς ἐμπνεόμαστε νὰ νοοῦμε καὶ νὰ μιλοῦμε 
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ἀλλ’ ὁρίζουν τὴν μία καὶ ἑνιαία οὐσία τῆς θεότητας…
 Αὐτὸ [τὸ Ἅγιο Πνεῦμα] ἐνεργοῦσε πρὶν ἀπ’ ὅλα 
στὶς ἀγγελικὲς καὶ οὐράνιες δυνάμεις, σ’ ὅσες εἶναι 
πρῶτες μετὰ τὸ Θεὸ καὶ σ’ ὅσες εἶναι κοντὰ στὸ Θεό. 
Διότι ἡ τελείωση καὶ ἡ ἔλλαμψη σ’ αὐτὲς καὶ ἡ δυ-
σκινησία ἤ ἡ ἀκινησία τους πρὸς τὸ κακὸ δὲν εἶναι 
ἀπὸ ἄλλη αἰτία, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ἔπειτα 
[ἐνεργοῦσε] στοὺς Πατέρες καὶ τοὺς Προφῆτες. Ἀπ’ 
αὐτοὺς οἱ μὲν εἶχαν θέα τοῦ Θεοῦ ἤ Τὸν ἐγνώρισαν 
[μὲ ἀποκάλυψη], οἱ δὲ προγνώρισαν καὶ τὸ μέλλον, 
μὲ τὸ νὰ σχηματίζει τὸ Πνεῦμα εἰκόνες στὸ νοῦ τους 
καὶ σὰν νὰ ἦσαν παρόντες συναναστρεφόμενοι ὅσα 
ἐπρόκειτο νὰ πραγματοποιηθοῦν στὸ μέλλον. Τέτοια 
εἶναι ἡ δύναμη τοῦ Πνεύματος. 
Ἔπειτα [ἐνεργοῦσε] στοὺς μαθητὲς 
τοῦ Χριστοῦ (διότι δὲν λέγω γιὰ 
τὸ Χριστό, στὸν Ὁποῖο παρευρί-
σκετο [τὸ Ἅγιο Πνεῦμα] ὄχι ὡσὰν 
νὰ ἐνεργοῦσε, ἀλλ’ ὡς συμπαρευ-
ρισκόμενο σὲ ὁμότιμη σχέση [μὲ 
Αὐτόν])· καὶ σ’ αὐτοὺς κατὰ τρεῖς 
τρόπους, στὸ μέτρο ποὺ μποροῦσαν 
νὰ Τὸ δεχθοῦν, καὶ κατὰ τρεῖς και-
ρούς: πρὶν νὰ δοξασθεῖ ὁ Χριστὸς 
μὲ τὸ πάθος Του· ἀφοῦ δοξάσθη-
κε μὲ τὴν Ἀνάσταση· καὶ μετὰ τὴν 
Ἄνοδό Του στοὺς οὐρανοὺς ἤ τὴν 
ἀποκατάσταση, ἤ ὅπως καὶ πρέπει 
νὰ τὴν ὀνομάσουμε, φανερώνει δὲ 
[τὴν ἐνέργεια αὐτή] ἡ πρώτη θεραπεία καὶ κάθαρση 
ἀπὸ τὶς ἀσθένειες καὶ τὰ πονηρὰ πνεύματα, ἡ ὁποία 
βέβαια δὲν γινόταν χωρὶς τὸ Ἅγιο Πνεῦμα· καὶ τὸ 
ἐμφύσημα [τοῦ Κυρίου στὰ πρόσωπα τῶν μαθητῶν 
Του] μετὰ τὴν τελείωση τῆς [ἐνσάρκου] οἰκονομίας, 
ποὺ εἶναι φανερὰ προσθήκη περισσοτέρας χάριτος· 
καὶ τώρα ὁ διαμερισμὸς τῶν πύρινων γλωσσῶν, ποὺ 
πανηγυρίζουμε. Ἀλλὰ τὸ πρῶτο ἔγινε ἀμυδρά· τὸ 
δεύτερο, πιὸ φανερά· καὶ τὸ [τρίτο] τώρα, τελειότε-
ρα. Καὶ δὲν παρίσταται τώρα [τὸ Ἅγιο Πνεῦμα] κατὰ 
τὴν ἐνέργεια, ὅπως πρωτύτερα, ἀλλὰ κατὰ τὴν οὐσία 
[κατὰ τὴν πληρότητα], ἤ ὅπως ἀλλιῶς θὰ μποροῦσε 
νὰ τὸ πεῖ κανείς, καὶ μένοντας μαζί τους καὶ μέσα 
τους [στοὺς ἁγίους Ἀποστόλους] βοηθὸς καὶ παρα-
στάτης στὸ ἔργο τους. Διότι ἔπρεπε, ἀφοῦ ὁ Υἱὸς 
συνανεστράφη μέ μᾶς σωματικά, καὶ Αὐτὸ νὰ φανε-
ρωθεῖ σωματικά· καὶ ἀφοῦ ἐπανῆλθε πρὸς Ἑαυτὸν ὁ 
Χριστός, Ἐκεῖνο νὰ κατέλθει πρὸς ἐμᾶς· καὶ ἔρχεται 

μὲν ὡς Κύριο, «πέμπεται» [ἀποστέλλεται] δὲ ὄχι ὡς 
κατώτερο. Διότι οἱ λέξεις αὐτὲς [ἔρχεται, πέμπεται] 
φανερώνουν ἐξ ἴσου τὴν ἑνότητα καὶ ὁμοτιμία [τῶν 
προσώπων] παρὰ χωρίζουν τὶς φύσεις…
 Αὐτὸ [τὸ Ἅγιο Πνεῦμα] κηρύχθηκε μὲν ἀπὸ τοὺς 
προφῆτες, ὅπως στὸ «Πνεῦμα Κυρίου ἐπ’ ἐμέ»· καί, 
θ’ ἀναπαυθοῦν ἐπ’ αὐτὸν ἑπτὰ Πνεύματα· καὶ «κατέ-
βηκε Πνεῦμα ἀπὸ τὸν Κύριο καὶ ὁδήγησε αὐτούς»· 
καί, Πνεῦμα ἐπιστήμης ποὺ ἐγέμισε τὸν Βεσελεὴλ τὸν 
ἀρχιτέκτονα τῆς σκηνῆς· καί, Πνεῦμα ποὺ παροργί-
ζεται καί, Πνεῦμα ποὺ σήκωσε ψηλὰ τὸν Ἠλία μέσα 
σὲ ἅρμα καὶ ποὺ ὁ Ἐλισσαῖος ἐζήτησε διπλάσιο· καί, 
Πνεῦμα ἀγαθὸ καὶ ἡγεμονικὸ ἀπὸ τὸ ὁποῖο ὁ Δαβὶδ 

ὁδηγήθηκε καὶ στηρίχτηκε. Τὸ ὑπο-
σχέθηκε δὲ [ὁ Θεός], προηγουμένως 
μὲν μὲ τὸν προφήτη Ἰωήλ: «Καὶ 
στὶς ἔσχατες ἡμέρες [ὅταν θὰ ἔλθει 
ὁ Μεσσίας] λέγοντας (ὁ Θεὸς ὅτι 
θὰ συμβεῖ τοῦτο) θὰ ἐκχύσω χαρί-
σματα ἀπὸ τὸ Πνεῦμα μου εἰς ὅλους 
τούς ἀνθρώπους (ποὺ πιστεύουν 
δηλαδή) καὶ εἰς τοὺς υἱούς σας καὶ 
εἰς τάς θυγατέρας σας» καὶ τὰ ἑξῆς. 
Ὁ Ἰησοῦς δὲ ὕστερα, ὁ Ὁποῖος δο-
ξάζεται [ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα] καὶ 
ἀντιδοξάζει [Αὐτό], ὅπως καὶ τὸν 
Πατέρα καὶ [δοξάζεται] ἀπὸ τὸν 
Πατέρα. Καὶ ἡ ὑπόσχεση [τοῦ Χρι-
στοῦ], ὡς πλούσια, βεβαιώνει ὅτι 

[τὸ Ἅγιο Πνεῦμα] θὰ μένει μὲ τοὺς πιστοὺς αἰώνια, 
δηλαδὴ τώρα μὲ τοὺς ἄξιους σὲ κάθε καιρό, ὕστερα δὲ 
μ’ ἐκείνους ποὺ ἀξιώνονται [νὰ κληρονομήσουν] τὰ 
ἐκεῖ [ἀγαθά], ὅταν φυλάξουμε Αὐτὸ ὁλόκληρο μὲ τὴν 
[ἐνάρετη] ζωή μας, καὶ δὲν χωρισθοῦμε [ἀπὸ Αὐτό] 
τόσο, ὅσο ἁμαρτάνουμε…
 Ἐμεῖς μὲν πρέπει νὰ ἀπολύσουμε τὴν σύναξη (διότι 
ἦταν ἀρκετὸς ὁ λόγος), τὴν πανήγυρη ὅμως οὐδέπο-
τε. Ἀλλ’ εἶναι ἀνάγκη νὰ ἑορτάσουμε, τώρα μὲν καὶ 
σωματικὰ [συμμετέχοντας στὰ τελούμενα], ὕστερα 
δὲ ἀπὸ λίγο ἐντελῶς πνευματικὰ [σὲ ἡσυχία μὲ πνευ-
ματικὴ μελέτη καὶ νοερὰ προσευχή]· ὅπου καὶ τοὺς 
λόγους αὐτῶν [τῶν ὑμνῳδῶν] θὰ κατανοήσουμε καθα-
ρότερα καὶ σαφέστερα, ἑνωμένοι μὲ Αὐτὸν τὸν Λόγο 
καὶ Θεὸ καὶ Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, τὴν ἀληθινὴ 
ἑορτὴ καὶ ἀγαλλίαση τῶν σωζομένων, μὲ τὸν Ὁποῖον 
ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ στὸν Πατέρα καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, 
τώρα καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
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 ΣΥΝΟΔ ΙΚΑ Ι  Α ΝΑΚΟ Ι ΝΩΣΕ Ι Σ

Πνεῦμα Ἅγιον καὶ Εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ

κάθε περιβάλλον· «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με».
Ὡς ἄνθος ἀμάραντον καὶ δένδρον εὐσκιόφυλλον πε-
φυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος γίνεται ἡ ψυχή σου ὅταν λέγης· «Κύριε Ἰη-
σοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με».
 Λέγε τὴν Εὐχὴν καὶ ἄφησε τὴν χάριν τοῦ Ἁγιου Πνεύ-
ματος νὰ εἰσέλθη εἰς τὰ βάθη τῆς ψυχῆς σου. Γίνε τότε 
ἄγρυπνος θυρωρὸς τοῦ οἴκου τῆς ψυχῆς σου καὶ θε-
ατὴς τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ λέγε μετ’ 
εὐφροσύνης· «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με».
 Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἶναι ἡ εὐλογία ὅλου τοῦ κό-
σμου. Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἶναι τὸ φῶς καὶ ἡ ζωὴ τῆς 
ψυχῆς, ἡ ὁποία ἀνυμνεῖ καὶ δοξολογεῖ ἀπὸ τὰ βάθη 
αὐτῆς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος!

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας
5ης/18ης Μαΐου 2021

καὶ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσι-
σεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἠσχολήθη μετὰ τῶν ἐν ἐξελίξει νομικῶν ζη-
τημάτων, δίδουσα τὰς δεούσας κατευθύνσεις διὰ 
τὸν χειρισμὸν αὐτῶν.

2. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζη-
τήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ΤΟ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον σκεπάζει τὴν ψυχὴν ποὺ εὔχε-
ται. Εἰσέρχεται μέχρι τὰ βάθη τῆς ψυχῆς, ἐλέγχει 

ὅλον τὸν ἐσωτερικὸν κόσμον τῆς ψυχῆς καὶ τὸν κατευ-
θύνει πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τὸ ἅγιον. Τότε μόνον ἡ 
ψυχὴ ἔχει τὴν δύναμιν νὰ εἰπῆ μαζὺ μὲ τὸν Προφήτην: 
«Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ πάντα τὰ ἐντός μου, 
τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ» (Ψαλμ. 102, 1). Λέγε λοιπὸν 
τὴν εὐχὴν διὰ νὰ ἔχης τὴν σκέπην τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
 Ὅταν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον καλύπτη τὴν ψυχήν σου, 
αἰσθάνεσαι μία πληρότητα καὶ μία ταπείνωσιν. Δὲν ἐπη-
ρεάζεσαι ἀπὸ τὴν ἀδικίαν, τὴν εἰρωνείαν ἢ τὸν ἔπαινον.
Ζῆς σὲ μίαν ἀτμόσφαιρα πνευματικὴν ποὺ δὲν εἰσέρχε-
ται εὔκολα ὁ ἰὸς τῆς ἁμαρτίας. Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον σοῦ 
δίδει ἄλλα μάτια καὶ ἄλλην κρίσιν.
 Λέγε συνεχῶς τὴν ευχήν, διά νὰ ζῆς ἄνετα μέσα σὲ 

ΤΗΝ Τρίτην, 05/18-05-2021, συνῆλθεν εἰς 
ἐνάτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθο-
δόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ 
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ 
ἑτέρων δεκατριῶν Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ 
τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ φυσικῆς παρουσίας ἀλλὰ 

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας
4ης/17ης Ἰουνίου 2021

τήματα.
3. Λαβοῦσα γνῶσιν, ὅτι διακινοῦνται μέσῳ δια-

δικτύου ποικίλαι γνῶμαι διαφόρων κληρικῶν, ἐνί-
οτε δὲ καὶ ἀκραῖαι, ἑδραζόμεναι κυρίως εἰς τὴν 
μεγάλην σύγχυσιν ἕνεκα ἀλληλοσυγκρουομένων 
διαδικτυακῶν πληροφοριῶν, θεωρεῖ ἀναγκαῖον 
νὰ τονίσῃ ὅτι ἡ ἡμετέρα Ἐκκλησία τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ἐκφράζεται 
αὐθεντικῶς καὶ ἀποκλειστικῶς ἀπὸ τὴν νόμιμον καὶ 
κανονικὴν Ἱερὰν ἡμῶν Σύνοδον.

4. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη μὲ προβλήματα 
τῆς ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.

5. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντιμετώπισε καὶ ἕτερα ζη-
τήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ΤΗΝ Πέμπτην, 04/17-06-2021, συνῆλθεν εἰς 
δεκάτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδό-
ξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης 
Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων 
ἕνδεκα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτε-
ρικοῦ, μέσῳ φυσικῆς παρουσίας ἀλλὰ καὶ τηλεδια-
σκέψεως, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν 
κάτωθι θεμάτων:

1. Συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισε διὰ διάφορα θέμα-
τα διοικητικῆς καὶ πρακτικῆς φύσεως, ἀφορῶντα 
τὰς ἐπαφὰς τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου μετὰ τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας τῆς Διασπορᾶς.

2. Ἐνημερώθη διὰ τὰς ἐξελίξεις εἰς νομικὰ ζη-
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Ὁ Ἅγιος Ἀχίλλειος Ἐπίσκοπος Λαρίσης
θυνε τὴν Ἐπισκοπή του μὲ μεγάλη ποιμαν τικὴ 
φρον τίδα, τόσο στὶς πνευματικὲς ὑποθέσεις ὅσο 
καὶ στὴν ἀρωγὴ πρὸς τοὺς πτωχούς, τοὺς ἀσθε-
νεῖς καὶ τοὺς ξένους. Μὲ τὴν προσευχή του ἔκα-
νε νὰ σταματήσει ἡ ξηρασία, προεῖδε εἰσβολὲς 
βαρβάρων καὶ ἔγινε «τὰ πάν τα τοῖς πᾶσι», προ-
κειμένου νὰ ὁδηγήσει τὸ κατὰ Χριστὸν Ποίμνιό 

του στὴ Βασιλεία τῶν 
Οὐρανῶν.
 Ἡ φήμη του ἔφθασε 
ἕως τὸν Αὐτοκράτορα 
Μέγα Κωνσταντῖνο 
καὶ κλήθηκε στὴν 
ἁγία καὶ μεγάλη Α΄ 
Οἰκουμενικὴ Σύνο-
δο τῆς Νικαίας (325), 
ὅπου ὑπερασπίσθηκε 
μὲ γενναιότητα τὴν 
Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ 
μάλιστα, ἀφοῦ προκά-
λεσε τοὺς αἱρετικοὺς 
Ἀρειανούς, ἔκανε μὲ 

τὴν προσευχή του νὰ ἀναβλύσει ἀπὸ μία πέ-
τρα πηγὴ θείου ἐλαίου! Ὁ Αὐτοκράτορας Ἅγιος 
Κωνσταντῖνος, εἰς ἔνδειξιν θαυμασμοῦ, τοῦ 
ἔκαμε πλούσια δῶρα, τὰ ὁποῖα ὁ Ἅγιος ἔσπευ-
σε νὰ μοιράσει στοὺς πτωχούς.
 Μετὰ τριανταπέντε χρόνια ἀρχιερατείας, ὁ 
Ἅγιος Ἀχίλλειος ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ στὴ Λά-
ρισα καὶ γιὰ αἰῶνες ἐτιμᾶτο καὶ τιμᾶται ὡς 
Πολιοῦχος τῆς πόλεως, ἑορταζόμενος τὴν 15η 
Μαΐου.
 Ὁ τάφος του, ἀπὸ τὸν ὁποῖον, καθώς λέγε-
ται, ἀνέβλυζε ἅγιο Μῦρο παρόμοιο μὲ ἐκεῖνο 
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴ Θεσσαλονίκη, 
ὑπῆρξε ἕνα ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα κέντρα προ-
σκυνήματος τῆς Ἑλλάδος, ἕως τὴν εἰσβολὴ τῶν 
Βουλγάρων τὸ ἔτος 985, οἱ ὁποῖοι μετέφεραν 
τὰ τίμια Λείψανά του στὴν τότε πρωτεύουσά 
τους Πρέσπα, στὸ νησάκι τῆς λίμνης ποὺ ἔλα-
βε τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου καὶ ὅπου ἀνεγέρθηκε 
μεγάλη Βασιλική. Σχετικὰ πρόσφατα, πρὸ μι-
σοῦ περίπου αἰῶνος, βρέθηκαν ἐκεῖ κατὰ τὴ δι-
άρκεια ἀρχαιολογικῶν ἀνασκαφῶν Λείψανα, 
τὰ ὁποῖα εἰκάζεται ὅτι εἶναι τοῦ Ἁγίου καὶ τὰ 
ὁποῖα μεταφέρθηκαν καὶ πάλι στὴ Λάρισα.

Ο ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Ἀχίλλειος γεννήθηκε 
στὴν Καππαδοκία ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶ εὐγε-

νεῖς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι τοῦ ἐξασφάλισαν καλὴ 
μόρφωση στὴν κοσμικὴ παιδεία καὶ κυρίως 
στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη.
 Ὅταν ἐνηλικιώθηκε, μὲ τὴ νηστεία, τὶς 
ἀγρυπνίες καὶ τὴν κατὰ Θεὸν ἄσκηση, «διέ-
θετε ἀναβάσεις ἐν τῇ 
καρδίᾳ αὐτοῦ», κατὰ 
τρόπον ὥστε νὰ φυ-
λάγει τὸ πνεῦμα του 
ἀπρόσιτο ἀπὸ τὶς τα-
ραχὲς καὶ τὶς μέριμνες 
τοῦ κόσμου τούτου, 
σύντομα δὲ ἔγινε ἄξιο 
κατοικητήριο τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος.
 Εἶχε ὄψη ἀγγελική, 
στὴ συμπεριφορά του 
ἦταν ἁπλοῦς καὶ προ-
σηνής, ἐνῶ οἱ λόγοι 
του, οἱ ὁποῖοι εἶχαν με-
γάλη γλυκύτητα, ὠθοῦσαν ὅσους τὸν πλησία-
ζαν στὸ νὰ μιμοῦνται τὶς ἀρετές του.
 Οἱ γονεῖς του πέθαναν ἐν’ ὅσῳ ἦταν ἀκόμη 
νέος καὶ τότε διένειμε τὴν περιουσία του καὶ ξε-
κίνησε γιὰ προσκύνημα στοὺς Ἁγίους Τόπους. 
Παραμένοντας στὸν Πανάγιο Τάφο, τὸν ὁποῖον 
ἔραινε μὲ τὰ δάκρυά του καὶ ἔκανε θαυμάσιες 
προόδους στὴν προσευχή, πῆγε νὰ ἐπισκεφθεῖ 
τὰ Μοναστήρια ποὺ βρίσκονταν στὴν ἔρημο 
κοντὰ στὴν Ἱερουσαλήμ, προκειμένου νὰ βρεῖ 
ἐκεῖ παραμυθία ὁ φλογερὸς πόθος ποὸ τὸν 
ἔφλε γε βλέποντας τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ.
 Ὠθούμενος ἀπὸ τὴ θεία Πρόνοια, μετέβη σὲ 
προσκύνημα καὶ στὴ Ρώμη (πιθανῶς τὸ ἔτος 
313). Τὴν ὥρα ποὺ προσκυνοῦσε τὸν τάφο τῶν 
ἁγίων Ἀποστόλων, ἔλαβε αἴφνης τὴ χάρη τοῦ 
ἀποστολικοῦ κηρύγματος καὶ ἄρχισε νὰ μετα-
δίδει τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο μὲ τέτοια δύναμη, ποὺ 
ὁδήγησε στὴν ἀληθινὴ Πίστη πλῆθος ἐθνικῶν, 
ἐνῶ ταυτόχρονα ἐπιτέλεσε πολλὲς ἰάσεις.
 Διέτρεξε χῶρες πολλές, ὡς ἄλλος Ἀπόστο-
λος, καὶ ἔφθασε τελικὰ στὴ Λάρισα τῆς Θεσσα-
λίας, ὅπου τὸ κήρυγμα καὶ τὰ θαύματά του τὸν 
ἀνεβίβασαν στὸ ἐπισκοπικὸ λειτούργημα. Διεύ-
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Μέτρα τοῦ Μ. Κωνσταντίνου ὑπὲρ τοῦ Χριστιανισμοῦ

στήρια καὶ στὶς ἄλλες ὑπηρεσίες καὶ νὰ λατρεύουν τὸ 
θεῖο μὲ εὐχὲς καὶ ἱκεσίες. Τιμοῦσε τὴν Κυριακή, διότι 
κατ’ αὐτὴν ἀναστήθηκε ὁ Χριστὸς ἀπὸ τοὺς νεκρούς, 
καὶ τὴν ἄλλη, διότι κατ’ αὐτὴν σταυρώθηκε. Πράγματι 
ἔδειχνε πολὺ σεβασμὸ γιὰ τὸν θεῖο σταυρό, καὶ ἐξ 
αἰτίας τῶν ἀποτελεσμάτων ποὺ εἶχε στὶς μάχες κατὰ 
τῶν ἐχθρῶν, καὶ ἐξ αἰτίας τῆς θεοσημείας ποὺ τοῦ εἶχε 
παρουσιασθεῖ γι’ αὐτόν. Βέβαια ἀκύρωσε μὲ νόμο τὴ 
χρήση τῆς τιμωρίας τοῦ σταυροῦ ἀπὸ τὰ δικαστήρια, 
ποὺ ἦταν μέχρι τότε (314) καθιερωμένη στοὺς Ρωμαί-
ους, καὶ διέταξε τὸ θεῖο αὐτὸ σύμβολο νὰ ζωγραφίζε-

ται καὶ νὰ τυπώνεται πάντοτε μαζὶ μὲ 
τὴ μορφή του, ὅταν σχηματιζόταν στὰ 
νομίσματα καὶ χαρασσόταν στὶς εἰκό-
νες. Καὶ μαρτυροῦν ἕως τώρα εἰκόνες 
του ποὺ φέρουν τὸ σχῆμα αὐτό. Καὶ 
φρόντιζε μὲ ζῆλο νὰ ὑπηρετεῖ τὸ Θεῖο 
σὲ ὅλα τὰ πράγματα, ἰδιαιτέρως μάλι-
στα μὲ τὴ νομοθεσία.
 Διότι φαίνεται ὅτι ρύθμισε τὸ θέμα 
τῶν ἀκολάστων καὶ ἀνόμων γάμων 
ποὺ δὲν ἐμποδίζονταν προηγουμένως, 
ὅπως εἶναι δυνατὸ ν’ ἀντιληφθεῖ κα-
νεὶς ἀπὸ τοὺς σχετικοὺς μὲ αὐτοὺς 
νόμους, ἄν βέβαια ἐνδιαφέρεται γι’ 
αὐτό. Τώρα ὅμως δὲν θεωρῶ εὔκαι-
ρο νὰ πραγματευθῶ τὸ θέμα αὐτὸ σὲ 

ἔκταση. Ἀντίθετα εἶναι ἀναγκαῖο νὰ πραγματευθοῦμε 
πέρα ἀπὸ ὅσα λέχθηκαν προηγουμένως, τὶς διατάξεις 
ποὺ ἐκδόθηκαν σχετικὰ μὲ τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν ὀργά-
νωση τῆς θρησκείας, ἐπειδὴ εἶναι μέρος τῆς ἐκκλησι-
αστικῆς ἱστορίας. 
 Θ’ ἀρχίσω λοιπὸν ἀπὸ ἐδῶ. Ὑπῆρχε στοὺς Ρωμαί-
ους παλαιὸς νόμος ποὺ ἐμπόδιζε τοὺς ἀγάμους ἀπὸ 
εἴκοσι πέντε ἐτῶν καὶ ἄνω νὰ ἔχουν ἴσα δικαιώματα 
μὲ τοὺς ἐγγάμους. Μεταξὺ ἄλλων ὅριζε νὰ μὴ κληρο-
νομοῦν μὲ διαθήκη οἱ ἄγαμοι ποὺ δὲν ἦταν στενότατοι 
συγγενεῖς, ἐνῶ οἱ στενότατοι συγγενεῖς ἔπαιρναν μόνο 
τὰ μισά, ἄν ἦσαν ἄτεκνοι. Καὶ εἶχαν ψηφίσει αὐτὸ 
τὸ νόμο οἱ παλαιοὶ Ρωμαῖοι μὲ τὴ σκέψη ὅτι ἡ Ρώμη 
καὶ ἡ ὑπήκοος χώρα θὰ γίνει πολυάνθρωπη, ἐπειδὴ 
λίγο καιρὸ πρὶν ἀπὸ τὸ νόμο ἔτυχε νὰ χάσουν πολλοὺς 
ἀνθρώπους στοὺς ἐμφυλίους πολέμους.
 Βλέποντας λοιπὸν ὁ βασιλιὰς ὅτι μὲ αὐτὸ τὸ νόμο 
ἀδικοῦνταν ὅσοι ἀσκοῦσαν παρθενία καὶ ἀτεκνία 
γιὰ χάρη τοῦ Θεοῦ, θεώρησε ἀφελὲς ὅτι τὸ γένος 
τῶν ἀνθρώπων μπορεῖ νὰ αὐξηθεῖ ἀπὸ τὴν ἐπιμέ-
λεια καὶ τὸν ζῆλο τους, ἀφοῦ ἡ φύση δέχεται πάντο-

ΕΠΕΙΔΗ τὸ κράτος εὐημεροῦσε γιὰ τὸν Κων-
σταντῖνο, αὐξανόταν ἀνάλογα καὶ ἡ θρησκεία. 

Μετὰ τὸν πόλεμο κατὰ τοῦ Λικινίου σημείωσε τέτοιες 
ἐπιτυχίες στοὺς πολέμους κατὰ τῶν ἀλλοφύλων, ὥστε 
νίκησε τοὺς Σαυρομάτες καὶ τοὺς ἀποκαλούμενους 
Γότθους καὶ στὸ τέλος σύναψε χαριστικὴ συνθήκη μὲ 
τοὺς δεύτερους. Αὐτὸ τὸ ἔθνος κατοικοῦσε τότε πέρα 
ἀπὸ τὸν ποταμὸ τοῦ Ἴστρου καὶ ὅπως ἦταν πολεμι-
κώτατο καὶ ἕτοιμο πάντοτε γιὰ πόλεμο μὲ τὸ πλῆθος 
καὶ τὸ μέγεθος τῶν σωμάτων, νικοῦσε τοὺς ἄλλους 
βαρβάρους καὶ εἶχε ἀντιπάλους μόνο τοὺς Ρωμαίους. 
Ἐπίσης καὶ σ’ αὐτὸ τὸν πόλεμο λέγε-
ται ὅτι δείχθηκε στὸν Κωνσταντῖνο 
ὄχι λιγότερο ἀπὸ πρὶν μὲ θαύματα 
καὶ ὄνειρα πόσης θείας πρόνοιας εἶχε 
ἀξιωθεῖ. Καὶ ἀφοῦ νίκησε σὲ ὅλους 
τοὺς πολέμους ποὺ διεξήγαγε, θέλον
τας κατὰ κάποιο τρόπο νὰ μὴ φανεῖ 
κατώτερος τοῦ Χριστοῦ ὡς πρὸς τὴ 
γενναιοδωρία, τὸν εὐχαριστοῦσε μὲ 
τὴ φροντίδα πρὸς τὴ θρησκεία καὶ 
προτρέποντας τοὺς ὑπηκόους αὐτὴ 
μόνο νὰ πρεσβεύουν καὶ νὰ θεωροῦν 
σωτήρια.
 Ἀπὸ τὴ φορολογήσιμη γῆ σὲ κάθε 
πόλη ἀπέσυρε ἕνα καθορισμένο ποσὸ 
τοῦ δημοσίου φόρου καὶ τὸ χορη-
γοῦσε στὶς τοπικὲς ἐκκλησίες καὶ τοὺς κληρικοὺς καὶ 
νομοθέτησε νὰ ἰσχύει αὐτὴ ἡ δωρεὰ διαπαντός. Γιὰ νὰ 
συνηθίσει τοὺς στρατιῶτες νὰ σέβονται τὸν Θεό, ὅπως 
αὐτὸς ὁ ἴδιος, σημείωσε τὰ ὅπλα τους μὲ τὸ σύμβολο 
τοῦ σταυροῦ, κατασκεύασε στ’ ἀνάκτορα εὐκτήριο 
οἶκο, καὶ ὅταν ἐκστράτευε κατὰ τῶν ἐχθρῶν, ἔφερε 
μαζὶ μιὰ σκηνὴ μὲ τὴ μορφὴ μιᾶς ἐκκλησίας, ὥστε 
οὔτε ὅταν ζεῖ στὴν ἔρημο νὰ μὴ λείπει σ’ αὐτὸν καὶ στὸ 
στρατὸ ὁ οἶκος τοῦ Θεοῦ, στὸν ὁποῖο πρέπει κανεὶς νὰ 
ἐξυμνεῖ τὸν Θεὸ καὶ νὰ προσεύχεται καὶ νὰ συμμετέχει 
στὰ μυστήρια. Γιατὶ ἀκολουθοῦσαν ἱερεῖς καὶ διάκονοι 
ποὺ ἔμεναν κοντὰ στὴ σκηνὴ καὶ οἱ ὁποῖοι σύμφωνα 
μὲ τοὺς νόμους τῆς Ἐκκλησίας κρατοῦσαν τὴν τάξη 
ποὺ ἁρμόζει σ’ αὐτά. Ἀπὸ τὸ γεγονὸς αὐτὸ καὶ τὰ ρω-
μαϊκὰ τάγματα, ποὺ τώρα τὰ ὀνομάζουν ἀριθμούς, 
κατασκεύασε δική του σκηνὴ τὸ καθένα καὶ διέθετε 
ἱερεῖς καὶ διακόνους.
 Τὴν Κυριακὴ ἡμέρα, ποὺ οἱ Ἑβραῖοι ὀνομάζουν 
πρώτη καὶ οἱ Ἐθνικοὶ ἀφιερώνουν στὸν ἥλιο, καθὼς 
καὶ τὴν πρὶν ἀπὸ τὴν ἑβδόμη ἡμέρα [τὴν Παρασκευὴ 
δηλαδή], νομοθέτησε νὰ τηροῦν ὅλοι ἀργία στὰ δικα-
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τε τὴ φθορὰ καὶ τὴν αὔξηση σύμφωνα μὲ τὴν ἄνω 
ἐπιμέτρηση. Ἔτσι δημοσίευσε ἕνα νόμο, μὲ βάση 
τὸν ὁποῖον οἱ ἄγαμοι καὶ ἄτεκνοι ἀπολαμβάνουν ἴσα 
δικαιώματα μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους πολίτες καὶ μάλι-
στα νομοθέτησε νὰ ἔχουν παραπάνω ὅσοι ζοῦν μὲ 
ἐγκράτεια καὶ παρθενία, δίδοντας σὲ ὅλους, στοὺς 
ἄρρενες καὶ στὶς θήλειες, ἀκόμη κι ἄν εἶναι ἀνήλι-
κοι, τὸ δικαίωμα νὰ κληροδοτοῦν ἀντίθετα ἀπὸ τὸ 
κοινὸ ἔθιμο ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν πολιτεία τῶν Ρωμαί-
ων. Διότι θεώρησε σωστὸ νὰ ρυθμίσει τὰ πράγματα 
γιὰ ὅλους, ὅσοι ἔχουν ἔργο νὰ ὑπηρετοῦν πάντοτε 
τὸ Θεῖο καὶ ν’ ἀσκοῦν φιλοσοφία, ἀφοῦ γι’ αὐτὸ τὸν 
λόγο καὶ οἱ παλαιοὶ Ρωμαῖοι νομοθέτησαν γιὰ τὶς 
Ἑστιάδες παρθένους νὰ κάμουν διαθῆκες ἐλεύθερα, 
ἀκόμη κι ἄν εἶναι ἕξι ἐτῶν.
 Ἀπόδειξη μεγάλη τοῦ σεβασμοῦ τοῦ βασιλιᾶ γιὰ τὴ 
θρησκεία εἶναι καὶ αὐτό. Μὲ τὴν ἔκδοση ἑνὸς νόμου 
ἐξαίρεσε ἀπὸ τὴ φορολογία τοὺς κληρικοὺς σὲ ὅλα 
τὰ μέρη, ἐνῶ ἐπέτρεπε στοὺς δικαζόμενους νὰ ἐπι-
καλοῦνται τὴν κρίση τῶν ἐπισκόπων, ἄν ἤθελαν νὰ 
παραιτηθοῦν ἀπὸ τὴν κρίση τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων, 
καὶ ὅριζε νὰ εἶναι ἔγκυρη ἡ ἀπόφασή τους κι’ ἀνώτερη 
ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τῶν ἄλλων δικαστῶν, σὰν νὰ ἐκφέ-

ρεται ἀπὸ τὸν βασιλιά, καὶ διέτασσε τοὺς ἄρχοντες καὶ 
τοὺς ὑπὸ τὶς διαταγές τους στρατιῶτες νὰ ἐκτελοῦν τὶς 
ἀποφάσεις τους· ἐπὶ πλέον ὅριζε νὰ μένουν ἀμετάτρε-
πτοι οἱ ὅροι τῶν συνόδων.
 Φθάνοντας στὸ σημεῖο αὐτὸ τοῦ συγγράμματος, 
θεωρῶ ἄξιο νὰ μὴ παραλείψω ὅσα νομοθετήθηκαν 
γιὰ χάρη τῶν ἐλευθερομένων στὶς ἐκκλησίες. Διότι 
ἐξ αἰτίας τῆς αὐστηρότητος τῶν νόμων καὶ παρὰ τὴ 
θέληση τῶν κυρίων, ὑπῆρχε μεγάλη δυσχέρεια γιὰ τὴν 
ἀπόκτηση ἀπὸ τοὺς δούλους τῆς πλήρους ἐλευθερί-
ας, τὴν ὁποίαν οἱ Ρωμαῖοι καλοῦν πολιτεία. Ὁ Κων-
σταντῖνος ἐξέδωσε τρεῖς νόμους, μὲ τοὺς ὁποίους ὅλοι 
ὅσοι ἐλευθερώνονταν στὶς ἐκκλησίες μὲ μάρτυρες 
τοὺς ἱερεῖς, ἀξιώνονταν τὰ δικαιώματα τοῦ Ρωμαίου 
πολίτου. Μαρτυρία αὐτοῦ τοῦ εὐσεβοῦς μέτρου φέρει 
ἕως τώρα ἀκόμη ὁ χρόνος, ἀφοῦ ἐπικρατεῖ ἡ συνήθεια 
οἱ σχετικοὶ μὲ αὐτὸ νόμοι νὰ καταγράφονται ἐπάνω 
στὰ πιστοποιητικὰ τῶν ἐλευθεριῶν.
 Αὐτὲς λοιπὸν ἦταν οἱ διατάξεις ποὺ ἐξέδωσε ὁ 
Κωνσταντῖνος καὶ αὐτὰ εἶναι τὰ μέτρα μὲ τὰ ὁποῖα 
φρόντιζε νὰ τιμᾶ τὴ θρησκεία. Ἀλλὰ ἡ [χριστιανικὴ] 
θρησκεία ἦταν καὶ ἀπὸ μόνη της φημισμένη ἐξ αἰτίας 
τῆς ἀρετῆς τῶν ὀπαδῶν της.

	 Σαλαμινίου	Ἑρμείου	Σωζομενοῦ,	Ἐκκλησιαστικὴ	Ἱστορία,	τόμ.	Πρῶτος,	Κεφ.	8	καὶ	9	(βλ.	Σαλαμινίου	Σωζομενοῦ	Ἅπαντα	τὰ	Ἔργα,	
1,	ΕΠΕ,	Θεσσαλονίκη	1995,	σελ.	59-65,	παράθεση	τῆς	νεοελληνικῆς	ἀποδόσεως	τοῦ	ἀρχαιοελληνικοῦ	πρωτοτύπου	μὲ	μικρὲς	τακτο-
ποιήσεις).	Σημειωτέον,	ὅτι	ὁ	ἐκκλησιαστικὸς	ἱστορικὸς	Σωζομενός,	διακρινόμενος	γιὰ	τὴν	ἀξιοπιστία	του,	γράφει	ἕναν	περίπου	αἰῶνα	
μετὰ	τὰ	ἐξιστορούμενα	γεγονότα	περὶ	τοῦ	Μ.	Κωνσταντίνου.

Εὐχὴ Ὁσίου Θαλασσίου τοῦ Λίβυος
(οὗ ἡ μνήμη τῇ κ΄ Μαΐου)

 ΔΕΣΠΟΤΑ τῶν ἁπάντων, Χριστέ, ἐκ πάντων τούτων ἡμᾶς ἐλευθέρωσον· τῶν τε παθῶν καὶ τῶν ἐξ 
αὐτῶν τικτομένων λογισμῶν.
 Ἕνεκά σου γεγόναμεν, ἵνα κατατρυφήσωμεν ἐν Παραδείσῳ τεθέντες τῷ ὑπὸ σοῦ φυτευθέντι.
 Τήν τε νῦν ἀτιμίαν ἑαυτοῖς ἐπεσπασάμεθα, τῆς μακαρίας τρυφῆς τὴν ὀλεθρίαν προτιμήσαντες.
 Ἧς τὴν ἀντιμισθίαν ἐν ἑαυτοῖς ἀπελάβομεν, ζωῆς ἀϊδίου θάνατον ἀνταλλαξάμενοι.
 Νῦν, οὖν, Δέσποτα, καθὼς ἐπέβλεψας, καὶ τέλος ἐπίβλεψον· καθὼς ἐνηνθρώπησας, καὶ σῶσον πάντας 
ἡμᾶς.
 Σῶσαι γὰρ ἦλθες τοὺς ἀπολωλότας ἡμᾶς. Μὴ χωρίσῃς ἡμᾶς τῆς τῶν σῳζομένων μερίδος.
 Ἀνάστησον ψυχὰς καὶ σῶσον σώματα· καθάρισον πάντας ἡμᾶς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ.
 Ῥῆξον τὰ δεσμὰ τῶν κατεχόντων ἡμᾶς παθῶν, ὁ ῥήξας τὰς φάλαγγας τῶν ἀκαθάρτων δαιμόνων.
 Καὶ ἀπάλλαξον ἡμᾶς τῆς ἐξ αὐτῶν τυραννίδος, ἵνα σοὶ μόνῳ λατρεύσωμεν τῷ αἰωνίῳ φωτί.
 Ἀναστάντες ἐκ νεκρῶν καὶ σὺν Ἀγγέλοις χορεύοντες τὴν μακαρίαν καὶ αἰωνίαν καὶ ἀκατάλυτον χορείαν. 
Ἀμήν.  

(Εἰς τὸ τέλος τῆς τρίτης ἑκατοντάδος Περὶ Ἀγάπης καὶ Ἐγκρατείας
καὶ τῆς κατὰ νοῦν Πολιτείας, ἐν Φιλοκαλίᾳ, τ. γ΄)
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Ὁμιλία στήν Μεσοπεντηκοστή
Ἁγίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς († 1985)

	 Ὁ	Κύριος	λέει,	σέ	ἀντίθεση	πρός	τοῦτο:	Ὁ	ζυ-
γός	μου	εἶναι	εὔκολος,	καί	τό	φορτίο	μου	εἶναι	
ἐλαφρύ,	καί	καθόλου	αὐτό	τό	τρομερό	φορτίο	
πού	ὁ	κόσμος,	ὁ	ὁποῖος	ἔχει	χάσει	τό	μυαλό	του,	
φορτώνει	στά	τέκνα	του.	Ἄν	μόνο	τά	τέκνα	αὐτῆς	
τῆς	ἐποχῆς	καταλάβαιναν	τήν	ἔκκληση	τοῦ	Κυρί-
ου,	ὅτι	μόνον	ὁ	Κύριος	μπορεῖ	νά	δώσει	ἀνάπαυ-
ση	στήν	ψυχή	καί	νά	ἀφαιρέσει	αὐτό	τό	βάρος	

πού	τήν	βαραίνει,	τότε	ὅλη	ἡ	ζωή	θά	
ἄλλαζε	ἐντελῶς	θαυμάσια.
 Ἀλλά	ἀλίμονο!	Γνωρίζουμε	τόσο	
ἀπό	 τό	 Εὐαγγέλιο	ὅσο	 καί	ἀπό	 τά	
ἔργα	τῶν	Ἁγίων	Πατέρων,	ὅτι	τό	σκο-
τάδι	πού	ὑπάρχει	στήν	ἀνθρωπότη-
τα	θά	συνεχίσει	νά	πυκνώνει	καί	νά	
συμπυκνώνεται	καί	θά	γίνεται	ἀκό-
μη	πιό	σκοτεινό.	
 Ἀρκεῖ	νά	θυμηθοῦμε	ὅτι	τόσο	τό	
Εὐαγγέλιο	ὅσο	καί	οἱ	Ἅγιοι	Πατέρες	
μᾶς	ἔχουν	προειδοποιήσει	ὅτι	ἡ	ζωή	
θά	γίνει	χειρότερη	καί	δυσκολότε-
ρη.	Ὁρισμένοι	ἀπό	αὐτούς	μιλοῦν	
γιά	 κάποιου	 εἴδους	 ἐπακόλουθη	
βελτίωση.	Ἀλλά	ὁ	μεγάλος	Γέροντας	
(Ὅσιος)	Ἀμβρόσιος	τῆς	Ὄπτινα	[στήν	

Ρωσία]	 εἶχε	συμπεράνει	 ἐκ	 τῶν	προτέρων	ὅτι	
αὐτό	τό	σκοτάδι	ὅλο	καί	θά	πυκνώνει	καί	ὅτι	τά	
πράγματα	θά	γίνονται	ὅλο	καί	πιό	δύσκολα	γιά	
τούς	ἀνθρώπους.
 Τελικά θά φθάσει ἡ ἐποχή τοῦ Ἀντιχρίστου, 
κατά τήν ὁποίαν ὅσοι εἶναι πραγματικά πιστοί 
στόν Θεό καί στήν Ἐκκλησία θά ὑποστοῦν τέ-
τοιες δοκιμασίες πού κανείς δέν ἔχει γνωρίσει 
στό παρελθόν. Ταυτόχρονα, ὅσοι θά εἶναι πι-
στοί στόν Κύριο, θά βεβαιώνουν ὅτι ὁ ζυγός 
Του εἶναι εὔκολος καί τό φορτίο Του ἐλαφρύ. 
Ὅποιος σκύψει τό κεφάλι του κάτω ἀπό αὐτόν 
τόν καλό ζυγό καί αὐτό τό ἐλαφρύ φορτίο τοῦ 
Χριστοῦ, θά νιώσει ἀμέσως ὅτι εἶναι ἐλεύθερος, 
ὅτι ὁ ζυγός τοῦ Χριστοῦ δέν τόν πνίγει, ὅτι δέν 
κάνει τή ζωή του πιό δύσκολη, ἀλλά, ἀντίθετα, 
τήν ἁπαλύνει.
	 Ἄν	μόνο	ἡ	ἀνθρωπότητα,	πού	ἔχει	βγεῖ	ἐκτός	

ΟΛΟΙ γνωρίζουμε	ὅτι	ἡ	Ἐκκλησία	ψάλλει	τό	πε-
ριεκτικό	καί	συγκινητικό	τροπάριο	τῆς	Ἑορτῆς,	

στό	 ὁποῖο	 λέγεται:	 «Μεσούσης	 τῆς	 ἑορτῆς,	
διψῶσάν	 μου	 τήν	 ψυχήν	 εὐσεβείας	 πότισον	
νάματα».	Αὐτή	ἡ	ἔκκληση	πρός	τήν	χριστιανική	
ψυχή	εἶναι	κατανοητή	σέ	ὅλους,	καί	ἰδιαίτερα,	
βέβαια	 στήν	 τρομακτική	 ἐποχή	 μας,	 πού	 δέν	
ἀκοῦμε	γιά	τά	«νάματα	τῆς	εὐσεβείας»,	ἀλλά	
μᾶλλον	γιά	τά	κύματα	τῆς	ἀσεβεί-
ας,	ἡ	ὁποία	 ξεχύνεται	ὅλο	καί	πε-
ρισσότερο	σέ	ὁλόκληρο	τόν	κόσμο	
καί	σέ	ὁλόκληρη	τήν	ἀνθρωπότητα.	
Ἡ	χριστιανική	ψυχή,	κάτω	ἀπό	τήν	
πίεση	αὐτῆς	τῆς	ἀσεβείας,	προσεύ-
χεται	νά	τήν	ποτίσει	ὁ	Κύριος,	καθώς	
εἶναι	διψασμένη,	μέ	τά	νάματα	τῆς	
εὐσεβείας.	
	 Ἡ	ἀπάντηση	σέ	αὐτή	τήν	ἔκκληση	
ἔρχεται	ἀπό	τό	Εὐαγγέλιο,	στό	ὁποῖο	
ὁ	Κύριος,	σάν	νά	ἐξέρχεται	νά	συναν
τήσει	 τήν	ψυχή	πού	 Τόν	 καλεῖ	 στό	
τροπάριο,	λέει:	Ἐλᾶτε	σέ	μένα	ὅλοι	
ὅσοι	κοπιάζετε	καί	εἶστε	φορτωμέ-
νοι,	καί	ἐγώ	θά	σᾶς	ἀναπαύσω	[Ματθ.	
11:28].	Γνωρίζετε	ἐπίσης	τό	ἐν	συνε-
χείᾳ	συγκινητικό	χωρίο	τοῦ	Εὐαγγελίου,	στό	ὁποῖο	
ὁ	Κύριος	λέει:	Πάρτε	ἐπάνω	σας	τόν	ζυγό	μου	καί	
μάθετε	ἀπό	μένα,	ὅτι	εἶμαι	πρᾶος	καί	ταπεινός	
στήν	καρδιά	καί	θά	βρεῖτε	ἀνάπαυση	στίς	ψυχές	
σας.	Διότι	ὁ	ζυγός	μου	είναι	ἀγαθός	(εὔκολος),	καί	
τό	φορτίο	μου	εἶναι	ἐλαφρύ	[Ματθ.	11:29].
	 Ἕνας	Ἀπόστολος	εἶπε	κάποτε	ὅτι	οἱ	ἐντολές	τοῦ	
Κυρίου	δέν	εἶναι	βαριές	(δύσκολες)	[Α΄	Ἰωάν.	5:3].	
Ἐδῶ	ὁ	Κύριος	μᾶς	καλεῖ	νά	μάθουμε	ἀπό	Αὐτόν,	
ὅτι	εἶναι	πρᾶος	καί	ταπεινός	στήν	καρδιά.		Ἄν	μά-
θουμε	αὐτή	τήν	πραότητα	καί	τήν	ταπείνωση	ἀπό	
Αὐτόν,	θά	βροῦμε	ἀμέσως	ἀνάπαυση	στίς	ψυχές	
μας.	Ὅμως,	ἐδῶ	εἶναι	καὶ	ἡ	παροῦσα	ζωή	μας,	
μέ	τή	ματαιοδοξία	καί	τόν	μολυσμό	της,	μέ	ὅλες	
τίς	κακουχίες	καί	τίς	δυσκολίες	της		μήπως	εἶναι	
τοῦτο	κάποια	κακοδαιμονία	πού	βρίσκεται	στόν	
ἄνθρωπο,	ὑπό	τήν	ὁποία	ἀσφυκτιᾶ	καί	χάνει	τή	
δύναμή	του;	
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ἑαυτοῦ,	καταλάβαινε	ἐπιτέλους	αὐτή	τήν	Εὐαγ-
γελική	ἔκκληση	καί	στρεφόταν	πρός	τόν	Σωτῆρα	
της,	πού	τήν	καλεῖ	στόν	ἑαυτό	Του,	καί	μάθαινε	
ἀπό	Αὐτόν,	ὅτι	εἶναι	πρᾶος	καί	ταπεινός	στήν	καρ-
διά		τότε	(ἡ	ἀνθρωπότητα)	θά	καταλάβαινε	ποῦ	
βρίσκεται	στήν	πραγματικότητα	ἡ	άλήθεια	καί	τό	
φῶς	καί	ποῦ	τό	ψέμα	καί	ἡ	ἀπάτη.	
	 Ἀλλά,	 ἐπαναλαμβάνω,	 δέν	 ὑπάρχει	 καμία	
ἐλπίδα	ὅτι	ἡ	ἀνθρωπότητα	θά	καταλάβει,	διότι	
οἱ	προβλέψεις	τῆς	Ἁγίας	Γραφῆς	καί	τῶν	Ἁγίων	
Πατέρων	δέν	μιλοῦν	καθόλου	γι’	αὐτό.	Ὅμως	
ὁ	Χριστιανός	δέν	πρέπει	 νά	 καταθλίβεται	 στό	
πνεῦμα.	Ὁ	Κύριος	γνωρίζει	τούς	πιστούς	Του	καί	
τούς	προστατεύει	ὡς	κόρην	ὀφθαλμοῦ.	Θυμη-
θεῖτε	πόσο	ἐπιδοκιμαστικά	μιλάει	ὁ	Κύριος	στήν	
Ἀποκάλυψη,	στόν	ἄγγελο	τῆς	Ἐκκλησίας	τῆς	Φι-
λαδέλφειας,	πού	μπορεῖ	νά	ἐκληφθεῖ	πρός	ὅλους	

ὅσοι	τοῦ	εἶναι	πιστοί.	Λέει:	Ἐπειδή	κράτησες	τόν	
λόγο	τῆς	ὑπομονῆς	μου	(τόν	θεῖο	λόγο),	θά	σέ	
φυλάξω	κι	ἐγώ	ἀπό	τήν	ὥρα	τοῦ	πειρασμοῦ,	πού	
θά	ἔρθει	σέ	ὅλη	τήν	οἰκουμένη	[Ἀποκ.	3:10].	
	 Ὁ	Κύριος	Ἰησοῦς	Χριστός,	ὅπως	γνωρίζουμε	
πολύ	καλά,	δέν	μίλησε	ποτέ	ἀναληθῶς:	ἄν	αὐτό	
εἶπε,	αὐτό	καί	θά	γίνει!	Προκύπτει	λοιπόν	ὅτι	τό	
καθῆκον	μας	πρέπει	νά	εἶναι	νά	διατηρήσουμε	
τήν	 πίστη	 σ’	 Αὐτόν.	 Ἄν	 κρατήσουμε	 τόν	 λόγο	
τῆς	ὑπομονῆς	Του,	τόν	Θεῖο	Του	λόγο,	ὡς	ἅγιο,	
καί	τόν	ἐκπληρώσουμε,	τότε	θά	ἐκπληρώσει	κι	
Ἐκεῖνος	τόν	Θεῖο	Του	λόγο	καί	δύναται	νά	μᾶς	
σώσει	ἀπό	αὐτές	τίς	θλίψεις,	ἀπό	αὐτά	τά	χρόνια	
τῶν	πειρασμῶν,	τὰ	ὁποῖα	ἔχουν	ἤδη	ἀρχίσει	καί	
πού	ἀκόμη	συνεχίζονται.	Ἀμήν.

 Μετάφρασις ἀπό τό Ἱστολόγιο: St. Philaret of New York.

Κοίμησις Καθηγουμένης Ἀρσενίας στὴν Λυκόβρυση

ΤΗΝ Πέμπτη, 14/27-5-2021, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ μετὰ μακρὰν 
ἀσθένειαν κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, πλήρης ἡμερῶν, ἡ Καθη-

γουμένη Ἀρσενία Μοναχὴ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Εἰρήνης Χρυ-
σοβαλάντου Λυκοβρύσεως Ἀττικῆς. Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία της 
ἐψάλη τὴν ἑπομένη, Παρασκευὴ 15/28-5, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου στὸ Καθο-
λικὸ τῆς Μονῆς, παρουσίᾳ μόνον τῆς Ἀδελφότητος καὶ προσώπων 
ποὺ διακονοῦν στὴν Μονή, λόγῳ τῆς ἐπιδημίας. Ὁ Σεβ/τος κ. Χρυ-
σόστομος ἐξεφώνησε τὸν ἐπικήδειον, ἀναφερθεὶς στὸ πρόσωπο 
καὶ τὴν διακονία τῆς μακαριστῆς Καθηγουμένης. Ἐτάφη δὲ στὸ 
Κοιμητήριο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
 Ἡ ἀείμνηστος, κατὰ κόσμον Ἀναστασία Τσιολάκη ἐκ Σερρῶν, 
ἀφιερώθηκε στὴν ἡλικία τῶν 28 ἐτῶν, τὸ ἔτος 1961, μετὰ ἀπὸ θεία 
νεύση. Ὑπηρέτησε ἐν ὑπακοῇ στὴν Μονὴ τῆς λαοφιλοῦς Θαυ-
ματουργοῦ Ὁσίας, κατὰ τὴν περίοδο τῆς μεγάλης ἀνακαινίσε-
ως αὐτῆς. Ἔζησε ἀπὸ κοντὰ καὶ ἔλαβε τὶς εὐχὲς τῶν ἀοιδίμων 
Κτητόρων καὶ πρωτεργατῶν τῆς Μονῆς, Γεροντίσσης Μελετίας 
Μοναχῆς Καθηγουμένης, Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κυκλάδων Γαβριὴλ καὶ Γεροντίσσσης 
Παϊσίας Μοναχῆς Καθηγουμένης. Τὸ ἔτος 1998 ἐξελέξη Ἡγουμένη ὑπὸ τῆς Ἀδελφότητος, ἀνα-
δειχθεῖσα Πνευματικὴ Μητέρα καὶ Ὁδηγὸς καὶ ὑπηρετοῦσα μὲ τὰ χαρίσματά της στὴν πρόοδο 
τῆς ἱστορικῆς Μονῆς, ἡ ὁποία εἶναι περιάκουστη ὄχι μόνον ἀνὰ τὸ Πανελλήνιον, ἀλλὰ καὶ δι-
εθνῶς.
 Εἴθε ὁ Πανάγαθος Θεός, μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, νὰ τὴν ἀναπαύ-
σει ἐκ τῶν κόπων της ἐν Σκηναῖς Δικαίων, καὶ νὰ ἀναδείξει τὴν ἄξια διάδοχό της πρὸς συνέχισιν 
τοῦ πνευματικοῦ καὶ θεοφιλοῦς ἔργου!
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ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΖΩΗΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ἑορτὴ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου

ΤΟ Σάββατο, 2/15-5-2021, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου 
Ἀλεξανδρείας τοῦ Μεγάλου, ἑόρτασε ὁ ὁμώνυμος Ἱερὸς Κα-
θεδρικὸς Ναὸς στὴν Νέα Φιλαδέλφεια. Τὴν Θεία Λειτουργία, 
τῇ προτροπῇ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. 
Καλλινίκου, τέλεσε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλή-

μης, μαζὶ μὲ τὸν Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Κωνσταντῖνο 
Τερζάκη. Ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ναοῦ κ. Νεκτάριος Κατσί-
ρης μὲ τοὺς βοηθούς του ἀπέδωσε τοὺς ἱεροὺς ὕμνους.
Στὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ Ὁμιλία γιὰ τὸν ἑορταζόμενο 
Ἅγιο μὲ ἔμφαση στὸ πνευματικό του μήνυμα ἐκφώνησε ὁ 
λειτουργῶν Ἑπίσκοπος, ἐκφράσας τὶς δέουσες εὐχὲς στοὺς 
προσελθόντας πιστούς.

Ἁγίων Τιμοθέου καὶ Μαύρας στὴν Κάρυστο
ΤΗΝ Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων, 3/16-5-2021, συνέπε-

σε φέτος καὶ ἡ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τιμοθέου καὶ 
Μαύρας καὶ πανηγύρισε τὸ Ἱερὸ Προσκύνημα τῶν Ἁγίων 
στὴν Κάρυστο τῆς Εὐβοίας.Τὴν ἑόρτια Θ. Λειτουργία τέλεσε 
ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος μετέ-
βη κατόπιν προσκλήσεως, Συνοδικῇ ἀδείᾳ, μαζὶ μὲ τὸν Αἰδ. 
π. Κων/νο Τερζάκη, ποὺ ἐξυπηρετεῖ ἐφημεριακὰ τὸν Ναὸ 
ὅποτε τοῦ δίδεται ἡ εὐκαιρία. Προσῆλθαν ἀρκετοὶ πιστοὶ 
στὴν ἱερὰ Πανήγυρη τῶν ἀγαπητῶν Ἁγίων τῆς περιοχῆς 
στὸ ἱστορικὸ Μονύδριό τους, τὸ ὁποῖο βρίσκεται στὸ στάδιο 
ἀνακαινίσεως, τῇ συνδρομῇ εὐλαβῶν πιστῶν. Μετὰ τὴν Θ. 
Λειτουργία ἔγινε περιφορὰ τῆς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων γύρω 
ἀπὸ τὸν Ναὸ καὶ ἀκολούθησε ἡ τέλεση τῆς Ἀρτοκλασίας 
στὸν αὔλειο χῶρο, ἐπὶ τῆς ὑπαρχούσης ἐξέδρας, ἀπὸ ὅπου 
ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἀπηύθυνε τὴν ἑόρτια Ὁμιλία.             
Μετὰ δὲ τὸ πέρας τῆς Πανηγύρεως, ὁ Θεοφ. κ. Κλήμης 
ἐπισκέφθηκε ἐνισχυτικὰ τὸν ἀσθενοῦντα Ἀρχιμ. π. Νικόλαο 
Καφεντζῆ, διατελέσαντα ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες Ἐφημέριο 
τοῦ Προσκυνήματος, στὴν οἰκία συγγενικῶν του προσώπων 
στὴν Κάρυστο.

Χειροτονία Πρεσβυτέρου
ΤΗΝ Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, 17/30-5-2021, τελέ-

σθηκε ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ἀπὸ πενταμήνου 
Διακόνου π. Ἀποστόλου Φύκια ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυ-
πριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς. Στὴ Θ. Λειτουργία 

ἔλαβαν μέρος καὶ οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσι-
ος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. 
π. Θεοδόσιος καὶ ἄλλοι Κληρικοί. Θεῖο Κήρυγμα ἐκφώνησε 
ὁ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος. Παρέστη μεγάλο πλῆθος 
εὐλαβῶν, οἱ ὁποῖοι εὐχήθηκαν στὸν νέο Πρεσβύτερο ἄξια 
διακονία στὸ ἱερὸ Θυσιαστήριο.

Χειροτονία Ἱερέως στὴ Δράμα
ΤΟ Σάββατο, 23-5/5-6-2021, τελέσθηκε ἡ εἰς Πρεσβύτε-

ρον χειροτονία τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ἰὼβ Μουρουζίδη ἀπὸ 
τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιο 
στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν 
πόλη τῆς Δράμας. Στὴ Θ. Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Ἀρχιμ. 

π. Παφνούτιος ἀπὸ τὴν Κομοτηνή, ὁ Αἰδ. π. Ἐλευθέριος ἀπὸ 
τὴν Κατερίνη καὶ ὁ Αἰδ. π. Εὐστράτιος ἀπὸ τὴ Μεσορόπη. 
Ἐπίσης καὶ ὁ ὑποδιάκονος π. Χριστόδουλος. Ὁ νέος Πρε-
σβύτερος Ἱερομόναχος π. Ἰὼβ θὰ εἶναι συνεφημέριος μετὰ 
τοῦ Ἀρχιμ. π. Ἰγνατίου, στὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν 
στὴ Δράμα, καὶ γενικὰ θὰ βοηθεῖ στὶς ἀνάγκες τῆς τοπικῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῆς Ἐκκλησίας μας.

Νέα Αἱμοδοσία στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν
ΤΗΝ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων, 31-5/13-6-2021, μὲ 

τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. 
Καλλινίκου, πραγματοποιήθηκε μὲ ἐπιτυχία νέα αἱμοδοσία 
στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπή, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων 
Πέτρου καὶ Παύλου Δάφνης. Στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευματι-
κοῦ Κέντρου τοῦ Ναοῦ ὑπῆρξε κατάλληλη διαμόρφωση τοῦ 
χώρου, ὥστε κλιμάκιο ἀπὸ τὸ Τζάνειο Νοσοκομεῖο σὲ συ-
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νεργασία μὲ ὑπευθύνους τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 
Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου (ΝεΟΣ) τῆς Ἐκκλησίας 
μας, κύριους διοργανωτὲς τῆς ὅλης προσπάθειας, μαζὶ καὶ 
μὲ τὸν Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ Αἰδ. Πρωτ. π. Στυλιανὸ Τομαή, 
ἦταν σὲ θέση νὰ διεκπεραιώσουν τὴν αἱμοδοσία. Παρὰ τὶς 
δυσκολίες ἀπὸ τὴν ἐπιδημία, ὑπῆρξε ἱκανοποιητικὴ συμμε-
τοχὴ αἱμοδοτῶν. Ἡ συγκέντρωση ἀρκετῶν φιαλῶν αἵματος 
εἶναι γεγονὸς μεγάλης σημασίας εἰδικὰ στὶς ἡμέρες μας καὶ 
οἱ ἐθελοντὲς αἱμοδότες πράττουν ἐπαινετὸ ἔργο φιλοθεΐας 
καὶ φιλανθρωπίας.

Αἱμοδοσίες ὀργανώθηκαν μὲ ἐπιτυχία καὶ ἀπὸ Ἱ. Μητρο-
πόλεις τῆς Ἐκκλησίας μας στὸ Λεκανοπέδιο.

Κουρὰ Μοναχοῦ καὶ Χειροτονία Διακόνου
στὶς Σπέτσες

ΤΟ ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 29-5/11-6-2021, ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ 
ὁποῖος μετέβη μὲ Κληρικούς του στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας 
Γοργοϋπηκόου Σπετσῶν γιὰ τὴν τέλεση τοῦ Μνημοσύνου 
τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου 
Σπύρου, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ 
προέβη στὴν Μοναχικὴ Κουρὰ τοῦ δοκίμου ἀδ. Ἰωάννου Σίδε-
ρη, καθηγητοῦ πληροφορικῆς, διατελέσαντος πνευματικοῦ 
τέκνου τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Χρυσοστόμου. Παρέστη 
καὶ ὁ νῦν Πνευματικός του πατέρας Ἱερομ. π. Ἀρσένιος ἐξ 
Ἁγίου Ὄρους, ὁ ὁποῖος καὶ τὸν προσήγαγε ὡς πνευματικός 
του Ἀνάδοχος στὸν Σεβ/το Ἱεράρχη. Ὁ νεόκουρος ἔλαβε τὸ 
ὄνομα Χρυσόστομος, εἰς τιμὴν τοῦ πρώην Γέροντός του καὶ 
τοῦ ἀπηύθυνε λόγους πατρικῆς καὶ πνευματικῆς νουθεσίας 
ὁ Σεβ/τος κ. Γερόντιος.

Τάφου του στὸν αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ, παρισταμένων τῆς 
Ἀδελφότητος τῆς Μονῆς καὶ ἀρκετῶν προσκυνητῶν.

Χειροτονία Διακόνου στὴ Θεσσαλονίκη
ΤΗΝ Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 8/21-6-2021, στὸν 

Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Θέρμης Θεσσαλονίκης, ὁ Σεβ. 
Μητρ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος λειτούργησε καὶ προ-
έβη στὴν χειροτονία εἰς Διάκονον τοῦ Ἀντωνίου Ἀβραμί-
δη, ἐγγονοῦ τοῦ πολιοῦ Αἰδ. π. Ὀνουφρίου Ἀβραμίδη. Στὸ 

Τὸ Σάββατο, 30-5/12-6, στὴν τελεσθεῖσα Θεία Λειτουρ-
γία, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόν-
τιος προέβη στὴν εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ Μοναχοῦ 
π. Χρυσοστόμου, εὐχηθεὶς τὰ δέοντα. Ἐν συνεχείᾳ δὲ ἐτε-
λέσθη τὸ Μνημόσυνο τοῦ Γέροντος Χρυσοστόμου ἐπὶ τοῦ 

χαρμόσυνο γεγονὸς ἔλαβαν μέρος Ἱερεῖς τῆς τοπικῆς Μη-
τροπόλεως. Ὁ νέος Διάκονος π. Ἀντώνιος εἶναι ἔγγαμος, 
πατέρας δύο τέκνων, ἀπόφοιτος Μηχανολόγος Ὀχημάτων 
καὶ ἐργαζόταν στὸν Δῆμο Εὐόσμου. Εἴθε νὰ ἀναδειχθεῖ ἄξιος 
ἐργάτης τοῦ θείου Ἀμπελῶνος!

Πανηγύρεις Ἁγίας Τριάδος
ΟΙ μεγάλες Ἑορτὲς τῆς Πεντηκοστῆς καὶ τοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος πανηγυρίσθηκαν δεόντως, ἰδίως σὲ Ναούς, 
Μονὲς καὶ Ἡσυχαστήρια τιμώμενα στὴν Ἁγία Τριάδα σὲ 
πολλὲς περιοχὲς τῆς πατρίδος μας.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γε-
ρόντιος τὴν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 8/21-6-2021, 
λειτούργησε στὸ πανηγυρίζον Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τῆς Ἁγίας 
Τριάδος στὴν νῆσο τῆς Αἰγίνης.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσό-
στομος παρίστατο ἀπὸ τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου σὲ πα-

νηγυρίζοντες Ναοὺς τῆς Μητροπόλεώς του, ἐκφωνήσας 
ἑορτίους λόγους: στὸν Ἀσπρόπυργο, ὅπου τέλεσε καὶ τὴν 
ἑόρτιο Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς μὲ τὸν 
Ἑσπερινὸ τῆς Γονυκλισίας, στὴν Λιβαδειὰ γιὰ τὸν Ἑσπερινὸ 
τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, καὶ στὴν Ροδόπολη Ἀττικῆς τὸ 
πρωὶ τῆς Δευτέρας.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος προέστη 
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τῆς Πανηγύρεως τῆς Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς Ἁγίας Τριά-
δος Μενδενίτσης Φθιώτιδος.

ρικῶν τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως.
Στὴν Πτολεμαΐδα τῆς Δυτ. Μακεδονίας στὴν Πανήγυρη 

τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Πάντων προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ 
Ἐφημέριος Αἰδ. π. Νικόλαος καὶ ὁ νεοχειροτόνητος Διάκο-
νος π. Ἀντώνιος.



Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμ-
βρόσιος τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία στὸν πανηγυρίζοντα Ναὸ 
Ἁγίας Τριάδος στὸ Βαθυχώριο Κυργίων Δράμας, μὲ τὸν το-
πικὸ Κλῆρο καὶ συμμετοχὴ πλήθους πιστῶν.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς 
τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν πανηγυρίζοντα προσκυνη-
ματικὸ Ναὸ στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ στὶς Ἀφῖδνες Ἀττικῆς, 
ἐκφωνήσας ἑόρτια ὁμιλία. Ἔλαβαν μέρος καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπί-
σκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, ὡς καὶ Κληρικοὶ τῆς τοπικῆς 
Μητροπόλεως, παρουσίᾳ Μοναζουσῶν καὶ πλήθους πιστῶν 
προσκυνητῶν.

Πανηγύρεις Ναῶν Ἁγίων Πάντων
ΤΗΝ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, 14/27-6-2021, πα-

νηγύρισαν Ναοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας σὲ διάφορα μέρη τῆς 
χώρας μας.

Στὴ Θήβα, στὴν Πανήγυρη τοῦ ὡραίου Ναοῦ τῶν Ἁγίων 
Πάντων, προεξῆρχε τόσο στὸν Ἑσπερινὸ ὅσο καὶ στὴν Θεία 
Λειτουργία ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. 
Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος καὶ ἐκφώνησε ἐπίκαιρο ἑόρτιο λόγο, 
τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἐφημερίου Αἰδ. π. Στυλιανοῦ καὶ Κλη-

Στὴν Κατερίνη, κατόπιν προτροπῆς τοῦ Σεβ. Θεσσαλονί-
κης, στὴν Πανήγυρη τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Πάντων τὴν Θεία 
Λειτουργία τέλεσε, ἐκφωνήσας καὶ ἑόρτια Ὁμιλία, ὁ Θεοφ. 
Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης. Συμμετεῖχαν ὁ Ἐφημέριος 
Αἰδ. π. Βιτάλιος, καὶ ὁ Αἰδ. π. Ἐλευθέριος, Ἐφημέριος τοῦ 
ἑτέρου Ναοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας τῆς αὐτῆς πόλεως τοῦ 
Ἁγίου Μεγ/ρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, καθὼς καὶ 
πλῆθος εὐλαβῶν πιστῶν.

Στὸ Ἀγρίνιο, στὰ Σφυρέϊκα, πλησίον τῆς πόλεως, πανη-
γύρισε ὁ Μετοχιακὸς Ναὸς τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου τῶν 
Ἁγίων Πάντων, ὅπου λειτούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, μετὰ τοῦ Ὑπευθύνου 
αὐτοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἀθανασίου.

Πανηγύρεις Ναῶν τελέσθηκαν καὶ στὸν Βύρωνα Ἀθηνῶν, 
στὴν Πάτρα, στὴν Ζάκυνθο καὶ στὸν Ἀετὸ Καρύστου

Ἑορτὴ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς,
Σύναξις Ἱ. Κλήρου Ἀμερικῆς
καὶ χειροτονία Πρεσβυτέρου

ΜΕ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς πανη-
γύρεως τῆς Ἱερᾶς Ἀνδρώας Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Μαξίμοβιτς Cοbleskill Νέας Ὑόρκης τῶν Η.Π.Α., ἀπὸ τὴν 
Τετάρτη 17/30 Ἰουνίου 2021 ἕως τὴν Παρασκευὴ 19 Ἰουνί-
ου / 2 Ἰουλίου, ἔλαβε χώρα ἡ ἐτήσια Σύναξη Κληρικῶν τῆς 
Ἐκκλησίας μας ἐν Ἀμερικῇ καὶ - κατὰ τὴν τελευταία ἡμέρα 
- ἡ συνεδρίαση τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς. 
Λόγῳ τῶν περιορισμῶν στὶς μετακινήσεις ἀρκετοὶ Κληρι-
κοὶ (ἀνάμεσά τους καὶ οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες κ.κ. Φώτιος 
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και Μωυσῆς) δὲν κατόρθωσαν νὰ παραστοῦν στὴν Ἱερατικὴ 
Σύναξη καὶ συμμετεῖχαν μέσῳ διαδικτύου. Οἱ ἐργασίες τῆς 
Συνάξεως καὶ τῆς Συνόδου ἔλαβαν χώρα στὰ Γραφεῖα τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς στὴν πόλη Cοbleskill τῆς 
Πολιτείας τῆς Ν. Ὑόρκης. 

Βοιωτίας προσῆλθε καὶ αὖθις στὴν Ἱερὰ Μονή, συμπαρα-
στατούμενος ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σα-
λαμῖνος κ. Γεροντίου, μετὰ δὲ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου 
καὶ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς Θείας Λειτουργίας, τελέσθηκε 
μετὰ κατανύξεως καὶ ἱεροπρεπείας ἡ Ἐνθρόνισις τῆς νέας 
Καθηγουμένης τῆς περιπύστου Ἱερᾶς Μονῆς Παϊσίας Μο-
ναχῆς. Ἡ νέα Καθηγουμένη, ἀπόφοιτος τῆς Φιλοσοφικῆς 
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὑπηρέτησε μετὰ αὐτα-
παρνήσεως ἀπὸ τὴ θέση τῆς Γραμματέως ἐπὶ σειρὰν δε-
καετιῶν τὴν Ἱερὰ Μονὴ καὶ προσέφερε ἀνεκτίμητες ὑπη-
ρεσίες στὴ διακονία Αὐτῆς καὶ μάλιστα στὴν ἀνάδειξη τῆς 
θαυμαστῆς καὶ λαοφιλοῦς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου 
μέσῳ τῆς ἐκδόσεως τοῦ ὁμωνύμου Περιοδικοῦ, ὅπως καὶ 
συναφῶν βιβλίων καὶ συγγραφῶν. Μετὰ τὴν προσκύνηση 
τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Ἁγίας, ἡ Γερόντισσα Παϊσία 
προσῆλθε πρὸ τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως, ὁ ὁποῖος τῆς ἀνέ-
γνωσε τὶς Εὐχὲς τῆς Χειροθεσίας, παραδώσας εἰς αὐτὴν 
νέο Ράσο, ἐπιστήθιο σταυρὸ καὶ Ἡγουμενικὸ Μανδύα καὶ 
τὴν ἐνεθρόνισε στὸ κέντρο τοῦ περιλάμπρου Καθολικοῦ, 
στὸν Ἡγουμενικὸ Θρόνο τῆς πρώτης Καθηγουμένης τῆς 
Μονῆς Μελετίας Μοναχῆς († 1977), καὶ τῆς ἐνεχείρισε τὴν 
Ἡγουμενικὴ Βακτηρία πρὸς διαποίμανσιν τῆς Ἀδελφότη-
τος εἰς νομὰς σωτηρίας. Ἡ δὲ Ἀδελφότης ἀνύψωσε αὐτὴν 
τρὶς ἀναφωνήσασα τὸ «Ἀξία»! Κατόπιν, ἡ νέα Καθηγουμένη 
ἐκφώνησε τὸν Ἐνθρονιστήριο λόγο της, ἐνῶ ὁ Σεβ. Ἀττικῆς 
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ἀπηύθυνε ἐπίσης κατάλληλο 
νουθετήριο λόγο εἰς αὐτήν. Ἐπίσης, ὁμιλίες ἐκφώνησαν 
καὶ ὁ πρώην Δήμαρχος Πεύκης-Λυκόβρυσης κ. Δ. Φωκιανὸς 
ὅπως καὶ φίλη τῆς Μονῆς δημοσιογράφος, ἀνεφερθέντες 
στὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο τῆς ἐνθρονιζομένης Γε-
ροντίσσης Παϊσίας Μοναχῆς. Ἀκολούθως τελέσθηκε ἡ δι-
σαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, στὴν ὁποία παρέστη πλῆθος 
πιστῶν, ἀντιπροσωπίες Μονῶν, ὁ Δήμαρχος Πεύκης-Λυκό-
βρυσης κ. Ἀν. Μαυρίδης καὶ ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἀστυνομικοῦ 
Τμήματος Πεύκης-Λυκόβρυσης, εὐχηθέντες ἅπαντες στὴν 
Καθηγουμένη Παϊσία Μοναχὴ πεπνυμένη διαποίμανση τῆς 
Ἀδελφότητος τῆς  Μονῆς-Προσκυνήματος, ἡ ὁποία εἶναι 
γνωστὴ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης.Τέλος δέ, ἡ Ἀδελφό-
της τῆς Μονῆς παρέθεσε τράπεζα. Εἴθε ἡ νέα Καθηγουμένη 
Γερόντισσα Παϊσία νὰ συνεχίσει ἐργαζομένη γιὰ τὴν δόξα 
τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν τιμὴ τῆς Μεγαλοδώρου Ἁγίας Εἰρήνης 
Χρυσοβαλάντου τῆς Θαυματουργοῦ καὶ Ἰαματικῆς!

Πανήγυρις Ἱερᾶς Μονῆς στό Ἄργος
ΤΗΝ Κυριακή Β΄ Ματθαίου, 21-6/4-7-2021, ἑορτή τῆς 

Συνάξεως τῶν ἐν Ἄθῳ Ἁγίων Πατέρων, πανηγύρισε ἡ Ἱερά 

Τὴν Παρασκευὴ ἑσπέρας, στὴν παρακείμενη Ἱερὰ Μονὴ 
Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς, τελέσθηκε πο-
λυαρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς καὶ ἐν συνεχείᾳ Ἀγρυπνία καὶ τὸ 
πρωΐ του Σαββάτου, 20 Ἰουνίου / 3 Ἰουλίου, Θεία Λειτουρ-
γία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. 
Δημητρίου μὲ συλλειτουργοὺς τὸν Σεβασμ. Ἐπίσκοπο Ἔτνα 
καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιο καὶ τὸν  Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Πελα-
γονίας κ. Μάξιμο. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας 
χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος ὁ Αἰδ. π. Νεκτάριος Πῖττος, 
πατέρας 4 τέκνων, πολεοδόμος στὸ ἐπάγγελμα. Ὁ νεοχει-
ροτονηθείς, παρέμεινε σχεδὸν ἕνα χρόνο Διάκονος καὶ θὰ 
ἐξυπηρετεῖ τὶς Ἐνορίες τῆς  Φλώριδας καὶ τῆς Πολιτείας 
τῆς Γεωργίας. Ἐπίσης, παρὰ τὶς δυσκολίες στὶς μετακινή-
σεις, πάνω ἀπὸ 200 πιστοὶ κατάφεραν νὰ προσέλθουν, νὰ 
συμμετάσχουν στὴν Ἱερὰ Πανήγυρη καὶ νὰ λάβουν πλούσια 
τὴν εὐλογία τοῦ νεοφανοῦς θαυματουργοῦ Ἁγίου Ἰωάννου.

Ἐνθρόνιση Ἡγουμένης στὴν Ἱ. Μονὴ Ἁγίας Εἰρήνης
Χρυσοβαλάντου στὴ Λυκόβρυση

ΤΟ Σάββατο 20-6/3-7-2021, τελέσθηκε ἀπὸ τὸν Σεβ. 
Μητροπολίτη Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο ἡ Θεία 
Λειτουργία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου 
Λυκοβρύσεως Ἀττικῆς, καὶ ἔλαβε χώρα τὸ ἱερὸ 40νθήμε-
ρο Μνημόσυνο τῆς ἀειμνήστου Καθηγουμένης Ἀρσενίας 
Μοναχῆς ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτῆς. Ὁ δὲ Σεβ. 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ἐκφώνησε Ὁμιλία γιὰ τὴν περίσταση 
καὶ τέλεσε ἐπίσης Τρισάγιον ἐπὶ τοῦ τάφου τῆς μακαριστῆς.

Τὴν δὲ Κυριακὴ Β΄ Ματθαίου, 21-6/4-7-2021, τῶν Ἁγί-
ων Ἁγιορειτῶν Πατέρων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ 
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Μονή Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ στό Ἄργος, ἐπί τῇ ἀναμνή-
σει τῆς ἐπετείου τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Καθολικοῦ της. Ἀφ’ 
ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστα-
τοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου. 
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα ἐτελέσθη Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο 
προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, συλλειτουργούντων τοῦ 
Σεβ. Δημητριάδος κ. Φωτίου, Ἱερέων καί Διακόνου. Τόν πα-
νηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ὁ Σεβ. κ. Φώτιος. Μετά 
τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε Ἱερά 
Λιτανεία πέριξ τῆς Μονῆς ἕως καί τόν νεόδμητο Ἱερό Ναό 
τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Θεοκλήτου, ὅπου ὁ Μακαριώτατος 



ἐτέλεσε τά Θυρανοίξια μετά τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ. 
Ἐκεῖ ἔγινε καί ἡ Ἀπόλυσις καί ἡ διανομή τοῦ ἀντιδώρου, 
ἀφοῦ ὁ Αἰδ/τος Πρωτ. π. Στυλιανός (ὁ ὁποῖος ἐξυπηρετεῖ 
ἐφημεριακῶς τήν Ἱερά Μονή) ἀπηύθυνε εὐχαριστίες.Τέλος 
δέ ἡ φιλόξενη Ἀδελφότητα ὑπό τήν Ὁσιωτάτη Γερόντισ-
σα Χριστοφόρα παρέθεσε τράπεζα στον ἱερό Κλῆρο καί σέ 
ὅλους τούς εὐλαβεῖς προσκυνητές.

Ἑορτὲς Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου
ΤΗΝ Τετάρτη, 24-6/7-7-2021, πανηγύρισε ἡ ἱστορικὴ 

Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὴν 
Περαχώρα, ἄνωθεν τοῦ Λουτρακίου, στὰ Γεράνεια Ὄρη. 
Στὴν ἑόρτια Θ. Λειτουργία προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχι-
επίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, καὶ 
ἔλαβαν μέρος ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, 4 
Πρεσβύτεροι καὶ ἕνας Διάκονος. Παρέστη πλῆθος προσκυ-
νητῶν. Ὁμιλία κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ἐκφώνησε 
ὁ Πρωτ. π. Νικόλαος Δημαρᾶς. Στὸ τέλος, λιτανεύθηκε ἡ 
ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Ἑορτῆς πέριξ τοῦ Ναοῦ, πρὸ δὲ τῶν πυλῶν 
ἔγινε Δέησις καὶ πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν καὶ τῆς διανομῆς τοῦ 
Ἀντιδώρου ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἀπηύθυνε πνευ-
ματικὲς νουθεσίες καὶ εὐχὲς στὸ ποίμνιο τῶν πιστῶν. Ἀπὸ 
τὴν Ἀδελφότητα τῆς ἱερᾶς Μονῆς προσφέρθηκε τράπεζα 
στοὺς εὐσεβεῖς προσκυνητές. 

Ἐπίσης, πανηγύρισε καὶ ὁ Καθεδρικὸς Ναὸς τῆς Μητρο-

πόλεως Δημητριάδος στὸν Βόλο. Στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ 
τῆς παραμονῆς ἀλλὰ καὶ στὸν Ὄρθρο καὶ τὴν ἀρχιερατικὴ 
Θ. Λειτουργία τῆς κυριωνύμου ἡμέρας προέστη ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, συμπαραστατούμενος 
ὑπό τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ Κλήρου.

Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου

ΤΗΝ Κυριακὴ Γ΄ Ματθαίου, 28-6/11-7-2021, τῶν Ἁγίων 
Ἁγιαναννιτῶν Πατέρων μὲ πρῶτο τὸν Ὅσιο Γερόντιο τὸν ἐν 
Βουλευτηρίοις, ἑόρτασε τὰ Ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Τὸ ἀπόγευμα 
τῆς παραμονῆς, στὸν Ἑσπερινό, χοροστάτησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ 
Ἁγίου Σπυρίδωνος στὴν Σαλαμῖνα, ὅπου δέχθηκε τὶς εὐχὲς 
τῶν προσελθόντων Κληρικῶν καὶ τοῦ τοπικοῦ Ποιμνίου.

Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, στὸ ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο 
στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸν 
Πειραιᾶ, τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, 
καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σα-
λαμῖνος κ. Γερόντιος, οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος καὶ 
Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. 
Κλήμης, πολλοὶ Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι. Προσῆλθαν δὲ ἀρκετοὶ 
πιστοὶ γιὰ νὰ εὐχηθοῦν στὸν Σεβ/το Ποιμενάρχη τους. Θεῖο 
Κήρυγμα ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτία κ. Χρυσό-
στομος, ἐκφράσας καὶ τὶς δέουσε εὐχὲς στὸν Ἀδελφὸ Συ-

νεπίσκοπο. Στὴν Ἀπόλυση, ἐκ μέρους τοῦ τοπικοῦ Κλήρου 
εὐχὲς ἐξέφρασε ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Πρωτ. 
π. Γεώργιος Κοντογιώργης, ὁ δὲ ἑορτάζων Σεβ. Γερόντιος 
εὐχαρίστησε τοὺς προσελθόντες. 

Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου
καί Χειροτονία Διακόνου

Ἡ μνήμη τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί 
Παύλου ἑορτάσθηκε στόν ὁμώνυμο ἱστορικό Ναό στή Δάφνη.
Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό, ὁ ὁποῖος τελέστηκε ἔξωθεν τοῦ 
Ναοῦ, χοροστάτησε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ 
Σεβασμ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου, Κληρικῶν 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί Διακόνων. Ἔψαλε κλιμάκιο 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας ὑπό 
τήν διεύθυνση τοῦ Στυλιανοῦ Μακρῆ. Κατά τήν Ἀπόλυση ὁ 
Σεβασμ. κ. Χρυσόστομος ἐκφώνησε πανηγυρική ὁμιλία. 

Τό πρωί ἐτελέσθη ἀρχιερατικό συλλείτουργο, προε-
ξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, μέ τήν συμμετοχή τῶν Σε-
βασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Δημητριάδος κ. Φωτίου καί 
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Ὠρωποῦ καί Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, Ἱερέων καί Διακόνου. Κατ’ 
αὐτὸ τελέσθηκε ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ εὐλαβεστά-
του ἀδελφοῦ Ζήση Τσιότρα. Μετά τό πέρας τῆς Δοξολογίας 
χειροθετήθηκε Ὑποδιάκονος ὑπό τοῦ Σεβασμ. Δημητριά-
δος κ. Φωτίου. Μετά τό « Ἄξιόν ἐστιν...» ὁ Μακαριώτα-
τος ἀναφέρθηκε στό μεγάλο Μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης καί 
ἀπηύθυνε πατρικές νουθεσίες στόν χειροτονούμενο καί στή 
συνέχεια ἐτελέσθη ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία του ὑπό τῶν 
σεπτῶν  χειρῶν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας. Ὁ 
νέος Διάκονος π. Ζήσης Τσιότρας, ἐξ Ἀμπελῶνος Λαρίσης 
ὁρμώμενος καί κατοικῶν στή Χαλκίδα, εἶναι ἔγγαμος καί 
πατέρας τεσσάρων ἐνηλίκων τέκνων, τυγχάνει πτυχιοῦχος 
τῆς Ἀκαδημίας καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ἐργά-
σθηκε ἐπί συναπτά ἔτη ὡς διδάσκαλος στήν πρωτοβάθμια 
ἐκπαίδευση, ὡς θεολόγος στή μέση εκπαίδευση ἀλλά καί ὡς 
καθηγητής στή Σχολή Κατηχητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Κατά 
τό Κοινωνικό, τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Παν/
τος Ἱερομ. π. Καλλίνικος. Τέλος, στήν Ἀπόλυση ὁ δραστήρι-
ος Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδ/τος Πρωτ. π. Στυλιανός ἔκανε 
τίς δέουσες εὐχαριστίες.

Πανήγυρις Ναοῦ στὰ Φάρσαλα
ΤΗΝ Δευτέρα, 29-6/12-7-2021, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 

Πέτρου καὶ Παύλου, πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερὸς Ναὸς στὰ 
Φάρσαλα τοῦ νομοῦ Λαρίσης. Για τὴν Πανήγυρη προσκλή-
θηκε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος 
χοροστάτησε στὸν ἑόρτιο Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς, στὸν 
πλήρως ἀνακαινισμένο ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ Ἱερὸ Ναὸ 
τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων. Ἔλαβαν μέρος 
ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου καὶ ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. 
Γεώργιος Κοντοθανάσης ἀπὸ τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Εὐαγ-
γελιστρίας Λαρίσης. Ἔψαλε ὁ πρωτοψάλτης κ. Ν. Μηλιώνης 

ἀπὸ τὸν Ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀμπελῶνος Λαρίσης. 
Παρέστησαν ἀρκετοὶ πιστοί.Τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας, τὴν Θεία 
Λειτουργία τέλεσε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης μετὰ τοῦ 
Πρωτ. π. Γεωργίου Κεπάπογλου, ἐκφωνήσας ἑόρτιο λόγο. 
Πραγματοποιήθηκε λιτάνευση τῆς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Ἀπο-
στόλων πέριξ τοῦ Ναοῦ, ὅπως συνέβη καὶ στὸν Ἑσπερινό, 
καὶ τελέσθηκε ἡ Ἀρτοκλασία. Τέλος διενεμήθησαν στοὺς 
πιστοὺς εὐλογίες.

Εὐχὴ φέρουσα ψυχικὴν ἀνάπαυσιν

 ΚΥΡΙΕ ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, ἀνάπαυσον πάντας τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν, κατὰ τὰς 
ἀνάγκας τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων αὐτῶν· οἶδας γάρ, Φιλάνθρωπε, ὅτι ἄνευ Σοῦ πάσχουσιν ἔνδειαν 
τοῦ Ἀγαθοῦ καὶ οὐ δύνανται ἀναπαυθῆναι ἀληθῶς καὶ ἀξίως.
 Ὁ κόσμος, ἡ ἁμαρτία καὶ ὁ πονηρὸς ἐπίβουλος αὐτῶν ἐκτρέπουσιν αὐτοὺς ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ 
καὶ ἀνύδρῳ. 
 Δὸς αὐτοῖς, Κύριε, πάντα τὰ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, εἴτε εἰσὶν εὐχάριστα εἴτε δυσάρεστα· 
ἵνα ἐν τῇ ἀναπαύσει αὐτῶν εὑρήσει χαρὰν καὶ ἀνάπαυσιν καὶ ἡ ψυχὴ ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ ἀναξίου 
δούλου Σου, κατὰ τὸ ἄπειρον πλῆθος τῆς Σῆς ἀγαθότητος. Ἀμήν.  

Εὐχὴ ἐνισχυτικὴ διὰ τοὺς δυσκόλους καιροὺς
 ΚΥΡΙΕ γενηθήτω τὸ θέλημά Σου εἰς ἐμέ. Βοήθησόν με νὰ παραμείνω πιστὸς εἰς Σὲ ἕως τέλους τῆς ζωῆς 
μου.
 Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσόν με τὸν ἁμαρτωλόν.
 Ἅγιε Ἰωάννη Θεολόγε ἔσο ὁ καθοδηγητής μου καὶ ὁ μεσίτης μου ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ τῆς Παναχράντου 
Μητρός Αὐτοῦ!
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Ἐνδιαφέρουσα ἔκδοση γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Λεόντιο

ΕΚΔΟΘΗΚΕ τὸ βιβλίο τοῦ Νικολάου Μάννη, δασκάλου, μὲ τίτλο: «Ὁ Λέων τῆς Ὀρθοδοξίας  Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Λεόντιος Φιλίπποβιτς (19041971) καὶ ἡ προσφορά του στὴν ἀληθινὴ Ὀρθοδοξία». Εἶναι 440 σελίδων, μὲ πολλὲς 

ἱστορικὲς φωτογραφίες, σχήματος 14x21 ἑκ.. Προλογίζει ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης.
Πρόκειται γιὰ ἐνδιαφέρουσα βιογραφία τοῦ ἡρωϊκοῦ Ἀρχιερέως τῆς Ρωσικῆς 

Διασπορᾶς Ἀρχιεπισκόπου Χιλῆς καὶ Περοῦ Λεοντίου, ὁ ὁποῖος ἦλθε θυσια-
στικὰ στὴν πατρίδα μας τὸν Μάϊο τοῦ 1962 καὶ προέβη μαζὶ μὲ τὸν Γέροντα 
Ἐπίσκοπο Ταλαντίου Ἀκάκιο στὴν χειροτονία Ἀρχιερέων. Μὲ τὸν τρόπο δὲ αὐτὸ 
ἐξασφαλίσθηκε ἡ Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ συνεστήθη ἡ 
Ἱερὰ Σύνοδος αὐτῆς.

Ὁ ἄγνωστος βίος, ποὺ μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ καὶ ὡς ἕνα σύγχρονο Συναξάριο, 
γραμμένος μὲ εὐλαβικὴ ἐπιμέλεια βάσει σημαντικῶν πηγῶν καὶ μάλιστα ρω-
σικῶν, μᾶς παρουσιάζει τὴν ζωὴ ἑνὸς ἀληθινοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ. Μὲ ἀφετηρία 
τὸ Κίεβο, τόπο γεννήσεώς του, παρακολουθοῦμε τοὺς ταραγμένους χρόνους ποὺ 
ἔζησε ὁ κατοπινὸς Ἀρχιερεὺς Λεόντιος, κατὰ κόσμον Βασίλειος Φιλίπποβιτς, 
στὴν ἐπαναστατημένη Ρωσία μὲ ὅλες τὶς συμφορὲς καὶ τοὺς διωγμοὺς ποὺ τὴν 
ἔπληξαν μετὰ τὸ 1917. Παρὰ τὶς ἀντιξοότητες, ὁ ἐξιστορούμενος ἔγινε Μονα-
χός, Κληρικός, Θεολόγος, Κατακομβίτης, Ἐπίσκοπος. Τὰ πολεμικὰ γεγονότα 
τὸν ὁδήγησαν σὲ αὐτοεξορία, μαζὶ μὲ τὸ Ποίμνιό του, καὶ βρέθηκε στὴν Δυτικὴ 
Εὐρώπη στὴν Ρωσικὴ Διασπορά. Καὶ ἀπὸ ἐκεῖ, ἐστάλη γιὰ διακονία ἐκκλησια-
στικὴ καὶ ἱεραποστολικὴ στὴν μακρινὴ Νότιο Ἀμερική.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Λεόντιος διακρίθηκε γιὰ τὸν δυναμισμὸ καὶ τὴν πνευματικότητά του, καὶ κυρίως γιὰ τὴν 
ἐνίσχυση ποὺ παρέσχε στὴν διωκομένη ἀληθινὴ Ὀρθοδοξία ὅπου γῆς, καὶ μάλιστα στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ρωσία. 
Ἦταν ἐποχὴ ποὺ οἱ ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ, μὲ διάφορες μορφὲς καὶ ὀνομασίες, σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση, ἐνέτειναν τὶς 
προσπάθειές τους ἀνοικτοῦ καὶ κρυφοῦ διωγμοῦ κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, προκειμένου νὰ ἀνοίξουν τὸν 
δρόμο πρὸς τὴν Ἀποστασία.

Ἡ ἐξιστόρηση αὐτὴ περιέχει ὄχι μόνον ἐντυπωσιακὲς καὶ ἔνδοξες σελίδες, ἀλλὰ καὶ μελανές. Ὁ ἀγωνιστὴς 
Ἐπίσκοπος μὲ τὸ μαρτυρικὸ φρόνημα δὲν εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει μόνον τοὺς ἐξωτερικοὺς ἐχθρούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς 
ἐσωτερικούς. Γι’ αὐτό, ψέγονται συμπεριφορὲς προσώπων, τὰ ὁποῖα ἔδρασαν ἀρνητικὰ σὲ ἰδιαίτερα κρίσιμες στιγ-
μές. Καὶ αὐτὸ χάριν τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας, ἀλλὰ καὶ σὰν ὑπενθύμιση ὅτι ἀκόμη καὶ ἡ ἐπίγεια ἱστορία καταγράφει 
τὰ πάντα, προκειμένου ὅσοι δὲν φοβοῦνται τὸν Θεὸ τουλάχιστον νὰ ὑπολογίζουν τὴν κρίση τῶν ἀνθρώπων.

Μέσῳ αὐτοῦ τοῦ ἔργου, ἐμπλουτίζεται σημαντικὰ τόσο ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, ἡ ὁποία 
διήρχετο περίοδο κρίσιμης καμπῆς, ὅσο καὶ ἡ ἡμετέρα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος. Εἰδικῶς, ἡ ἀδελφικὴ 
σχέση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Λεοντίου μὲ τὸν Ἅγιο Ἀρχιεπίσκοπο Ἰωάννη Μαξίμοβιτς παρουσιάζεται διδακτικά, καθὼς 
καὶ μὲ τὸν ἡμέτερο Ἐπίσκοπο Ἀστορίας Πέτρο. Ἡ δὲ προσπάθεια τοῦ Χιλῆς Λεοντίου νὰ βοηθήσει στὴν ὑπέρβαση 
προβλημάτων ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας μας μετὰ τὸ 1962 ἔχει σημασία γιὰ τὴν κατανόηση τῶν τότε πραγμάτων, ὅπως 
καὶ τῶν διαφαινομένων ὄχι καλῶν ἐξελίξεων στὸν χῶρο μας λόγῳ ἀκαταλλήλων ἐκπροσώπων.

Τέλος, ὁ Ἀρχιερεὺς τοῦ Θεοῦ Λεόντιος ἀναδεικνύεται σὲ ἕναν Ἱεράρχη οἰκουμενικῆς σημασίας καὶ ἀξίας, ὁ 
ὁποῖος κακοπάθησε ὑπὲρ τῆς θείας δόξης, τῆς διωκομένης Ὀρθοδοξίας στὸν φοβερὸ Κ΄ αἰ. καὶ τοῦ θεοφιλοῦς Ποι-
μνίου, τοῦ διασκορπισμένου σὲ ὅλη τὴν ὑφήλιο. Τοῦ ἀνήκει δίκαιος εὐγνώμων ἔπαινος, καὶ σὲ τοῦτο συμβάλλει τὸ 
σημαντικὸ αὐτὸ βιβλίο. Ἐλπίζουμε δὲ ὅτι εὔχεται ἐν Οὐρανοῖς μαζὶ μὲ τοὺς Συναγωνιστές του ἐπὶ γῆς, γιὰ ὅλους 
ὅσοι τὸν εὐλαβοῦνται ὡς Ὁμολογητὴ Πατέρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὸν αἰῶνα ποὺ πέρασε, τὸ δὲ ἠχηρὸ 
μήνυμά του διατηρεῖ τὴν ἀξία καὶ διαχρονικότητά του στὰ δύσκολα χρόνια ποὺ ζοῦμε. 

Τὸ βιβλίο διατίθεται ἀπὸ τὸν συγγραφέα (krufosxoleio@yahoo.gr) καθὼς καὶ σὲ ἐπιλεγμένα βιβλιοπωλεῖα. 


