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ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ 2021
«Ἀναστάσεως ἡμέρα· λαμπρυνθῶμεν λαοί· Πάσχα Κυρίου Πάσχα·

ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς Οὐρανὸν
Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμᾶς διεβίβασεν· ἐπινίκιον ἄδοντας»

(Εἱρμός, Ὠδὴ α’ Ἀναστασίμου Κανόνος)

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί· τέκνα ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι·

Θεσ. δ’ 17). Αὐτοὶ μόνον ἐξανασταίνονται «εἰς 
ζωὴν αἰώνιον», «ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων», 
«ἔνθα ἦχος καθαρὸς ἑορταζόντων καὶ βοώντων 
ἀπαύστως, Κύριε δόξα Σοι»!

***
Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφὲς

ἐν Κυρίῳ Ἐγερθέντι·
 Πανηγυρίζουμε τὴν λαμπρότητα τῆς Ζωῆς, 
τὴν νίκη κατὰ τοῦ θανάτου, κάτω ἀπὸ συνθῆκες 
δύσκολες καὶ πρωτοφανεῖς. Ὁ βιολογικὸς θά-
νατος φαίνεται νὰ ἀπειλεῖ τοὺς πάν τες, χωρὶς 
ἐξαίρεση, καὶ οἱ διάφοροι κατὰ κόσμον «εἰδι-
κοὶ καὶ σοφοὶ» χρησιμοποιοῦν αὐτὴ τὴν ἄμεση 
ἀπειλὴ γιὰ νὰ ἐνσπείρουν φόβο καὶ ἀπόγνωση, 
ὅπως καὶ κυρίως νὰ ἐφαρμόσουν ἕτοιμες ὑπο-
τιθέμενες καὶ ἐλπιζόμενες σωτήριες λύσεις, 
γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κινδύνου ἐπιδημιῶν 
καὶ ἀσθενειῶν σὲ ὅλο τὸν κόσμο, μὲ σκοπὸ τὴν 
ὅποια μικρὴ παράταση τῆς ἐπίγειας ζωῆς.
 Χωρὶς νὰ λησμονοῦμε τὴν ἔλλογη φροντί-
δα καὶ γιὰ τὴν παροῦσα ζωή, ἐμεῖς οἱ πιστοὶ 
τῆς Ἀναστάσεως δὲν πρέπει νὰ τὴν ἀπολυτο-
ποιοῦμε· ἡ παροῦσα ζωὴ εἶναι δοκιμαστήριο 
γιὰ τὸ ἄν ἀξίζουμε νὰ ζήσουμε στὴν αἰωνιό-
τητα μαζὶ μὲ τὸν Θεὸ ἢ χωριστὰ ἀπὸ Αὐτόν. 
Ὁ βιολογικὸς θάνατος οὕτως ἢ ἄλλως μᾶς πο-
λιορκεῖ συνεχῶς ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς γεννήσε-
ώς μας καὶ ἀναμένεται ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ νὰ 
μᾶς κάνει αἰφνιδιασμὸ «ὡς κλέπτης ἐν νυκτί» 
(Α’ Θεσ. ε’ 2). Ἀλλὰ τοῦτο συμβαίνει κατὰ θείαν 
Οἰκονομίαν γιὰ τὸν σωφρονισμὸ καὶ τὴν παιδα-
γωγία μας, ὥστε νὰ συσταλοῦμε ἀπὸ τὴν προ-
τίμηση τῶν ὀλεθρίων παθῶν, ποὺ ἀποτελοῦν 
τὸν πραγματικὸ μολυσμὸ τῆς ζωῆς μας, καὶ νὰ 
στραφοῦμε ὅσο εἶναι καιρός, ἐν μετανοίᾳ, στὸ 
ἄπειρον Ἔλεος τοῦ θείου Λυτρωτοῦ μας.
 Μὴ λησμονοῦμε ποτὲ ὅτι ἡ Πρόνοια τοῦ 
Θεοῦ δὲν ἀφορᾶ μόνον στὰ τῆς παρούσης 
ζωῆς, τὰ ὁποῖα ὄντως διέπει καὶ περικλείει· 

Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν 
Ἁγίων Πατέρων καὶ Ὑμνωδῶν τῆς Ἐκκλησί-

ας, προσκαλεῖ ὅλους τοὺς πιστοὺς Ὀρθοδόξους 
Χριστιανοὺς κατὰ τὴν λαμπροφόρο Ἀνάστα-
ση τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, σὲ ἀνάταση καὶ 
ἔξαρση λαμπρότητος ψυχῆς τε καὶ σώματος. 
Διότι ὁ Ἀναστημένος Κύριός μας «συνήγειρεν 
ἡμᾶς» ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ζοφερᾶς ἁμαρτίας· καὶ 
μᾶς ζωοποίησε ἀπὸ τὴν νεκρότητα τῶν παρα-
πτωμάτων μας· καὶ μᾶς διεπέρασε ἀπὸ τὸν θά-
νατο στὴν ζωή, ἀπὸ τὸ σκοτάδι στὸ φῶς, ἀπὸ 
τὴν σκλαβιὰ στὴν ἐλευθερία, ἀπὸ τὴν ἐχθρότη-
τα στὴν συμφιλίωση, ἀπὸ τὴν γῆ στὸν Οὐρανό!
 Αὐτὴ εἶναι πράγματι ἀνεκδιήγητη δωρεὰ 
καὶ ἀνεκλάλητη χάρις· αὐτὸ εἶναι ὑπερβάλλον 
μέγεθος ἀγαπήσεως θείας καὶ μοναδικῆς.
 Ὁ Ἀναστὰς Σωτῆρας μας εἶχε προείπει 
σαφῶς: «Τοῦτο δε ἐστι τὸ θέλημα τοῦ πέμψαν
τός με Πατρός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέ μοι, μὴ ἀπολέ
σω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτῷ ἐν τῇ ἐσχάτῃ 
ἡμέρᾳ» (Ἰωάν. στ’ 39). Ὁ Θεὸς Πατὴρ δίδει τὴν 
μεγίστη δωρεὰ τῆς πίστεως πρὸς τὸν Υἱό Του 
τὸν Μονογενῆ σὲ ὅσους ἔχουν καλὴ προαί-
ρεση καὶ ἀγαθὴ διάθεση. Ὥστε νὰ τύχουν μὲ 
τὴν πνοὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ζωοποιήσεως 
πνευματικῆς ἀπὸ τὸν Υἱὸ καὶ Λόγο στὴν ζωὴ 
αὐτή, ὅπως καὶ λαμπρᾶς ἀναστάσεως στὴν 
ἄλλη ζωή, τὴν ἀληθινὴ καὶ αἰώνια. 
 Στὴν γενικὴ Ἀνάσταση, ὅλοι οἱ πάντες θὰ 
ἀναστηθοῦν· ὅμως οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἀφώτι-
στοι, οἱ ἀμετανόητοι, θὰ μείνουν κάτω ὡς κατά-
κριτοι. Ἐνῶ οἱ δίκαιοι, αὐτοὶ ποὺ κράτησαν τὴν 
Πίστη ἕως θανάτου καὶ ποὺ δὲν δελεάσθηκαν 
ἀπὸ τὴν πλάνη καὶ ἀπάτη τῶν ἡδονῶν καὶ τῶν 
παθῶν, αὐτοὶ ποὺ ἀντιτάχθηκαν στὶς παγῖδες 
τοῦ διαβόλου καὶ στὶς ἀπειλὲς τῶν ὀργάνων 
τοῦ ἀντιχρίστου, ὅπως καὶ αὐτοῦ τοῦ ἰδίου, θὰ 
ἀνυψωθοῦν καὶ θὰ ἁρπαγοῦν/ἀναληφθοῦν «ἐν 
νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα» (Α’ 
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ἀλλὰ κυρίως ἀποσκοπεῖ νὰ 
φθάσουμε στὰ ἐπέκεινα, στὰ 
ἔσχατα, σὲ ἐκεῖνα στὰ ὁποῖα 
κατευθυνόμαστε γοργὰ καὶ 
ἀναπόδραστα. Δὲν ἔχει πρώ-
τιστη σημασία πῶς καὶ πότε 
θὰ φύγουμε ἀπὸ τὸν παρόντα 
κόσμο, ἀλλὰ ἄν εἴμαστε ἕτοι-
μοι γιὰ τὴν θεία ὅραση καὶ συ-
νάντηση, γιὰ τὴν δίκαιη κρίση 
καὶ ἀνταπόδοση.
 Ἄς γινόμαστε λοιπὸν ἕτοι-
μοι, ἐλεύθεροι ἀπὸ τὴν ἀπο-
στασία καὶ τὴν ἁμαρτία, ὥστε 
νὰ βαδίζουμε στὴν ζωὴ μὲ φρό-
νηση καὶ ἀνδρεία, ὡς «ἀφό-
βητοι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ 
θάλασσαν» (Ἅγιος Θεόδωρος 

Στουδίτης) καὶ κατὰ ἀέραν. Ἄς 
ἔχουμε ἔνοικο τὸν Ἀναστάν τα 
Ἰησοῦ Χριστό μας, γιὰ νὰ ἀνα-
φωνοῦμε μὲ θάρρος καὶ βε-
βαιότητα σὲ κάθε δυσάρεστο 
συμβὰν τῆς παρούσης ζωῆς: 
«Οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι Σὺ 
μετ΄ ἐμοῦ εἶ» (Ψαλμ. κβ’ 4)· «οὐ 
φοβηθήσομαι ἀπὸ μυριάδων 
λαοῦ τῶν κύκλῳ συνεπιτιθε
μένων μοι» (Ψαλμ. γ’ 7)· «οὐ φο
βηθήσομαι ἐν τῷ ταράσσεσθαι 
τὴν γῆν καὶ μετατίθεσθαι ὄρη 
ἐν καρδίαις θαλασσῶν» (Ψαλμ. 
με’ 3)!
 Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες, Χρι
στὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέ-
στη!

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος

    Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Τὰ Μέλη

† Ὁ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
† Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
† Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
† Ὁ Θεσσαλονίκης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
† Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ
† Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ
† Ὁ Ἀμερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

† Ὁ Φιλίππων καὶ Μαρωνείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
† Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ
† Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ
† Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
† Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
† Ὁ Πελαγονίας ΜΑΞΙΜΟΣ

Ἀνάσταση καὶ Κρίση
Ἐκεῖνος ποὺ δὲν περιμένει ν’ ἀναστηθεῖ, οὔτε ν’ ἀποδώσει λογαριασμὸ γιὰ τὶς πράξεις του ποὺ ἔκανε ἐδῶ, 

ἀλλὰ νομίζοντας ὅτι τὰ δικά μας σταματοῦν στὴν παροῦσα ζωὴ κι ὅτι δὲν ὑπάρχει παραπέρα τίποτε περισ-
σότερο, οὔτε γιὰ τὴν ἀρετὴ θὰ φροντίσει. Γιατὶ πῶς νὰ φροντίσει, ἀφοῦ δὲν περιμένει καμμιὰ ἀνταμοιβὴ γιὰ 
τοὺς κόπους του; Οὔτε ἀπ’ τὴν κακία θ’ ἀπέχει, ἀφοῦ δὲν περιμένει νὰ τιμωρηθεῖ καθόλου γιὰ τὶς κακές του 
πράξεις, ἀλλά, ἀφοῦ παραδώσει τὸν ἑαυτό του στὶς παράλογες ἐπιθυμίες, θ’ ἀκολουθήσει κάθε εἶδος πονηρίας. 

Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ ἔχει πιστέψει στὴ μέλλουσα κρίση, κι ἔχει ἐνώπιόν του τὸ φοβερὸ ἐκεῖνο δικαστήριο καὶ 
τὶς ἀναπότρεπτες τιμωρίες καὶ τὴν ἀδέκαστη κρίση, μὲ κάθε τρόπο θὰ προσπαθήσει ν’ ἀσκήσει τὴ σωφροσύνη 
καὶ τὴν ἐπιείκεια καὶ κάθε ἀρετή, ἀποφεύγοντας τὴν ἀκολασία καὶ τὴν αὐθάδεια καὶ κάθε ἄλλη πονηρία. Ἐπί-
σης θὰ μπορέσει αὐτὸς μὲ πολλὴ ἄμεση ν’ ἀποστομώσει στὴ συνέχεια ἐκείνους ποὺ κατηγοροῦν τὴν Πρόνοια 
τοῦ Θεοῦ.

(Ἱ. Χρυσοστόμου, ἀπὸ τὴν Ὁμιλία του «Περὶ τοῖς τῶν νεκρῶν Ἀναστάσεως») 
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 ΣΥΝΟΔ ΙΚΑ Ι  Α ΝΑΚΟ Ι ΝΩΣΕ Ι Σ

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας
9ης/22ας Μαρτίου 2021

 1. Ἐνημερώθη περὶ διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν 
ἐξελίξεων ἐν Ἑλλάδι καὶ ἐν τῷ ἐξωτερικῷ καὶ συνε-
ζήτησεν ἐποικοδομητικῶς ἐπ’αὐτῶν.
 2. Ἐνέκρινε κατόπιν ἐκτενοῦς συζητήσεως τὴν 
ἔκδοσιν Ἀνακοινώσεως σχετικῆς πρὸς τὴν ἐπίκαι-
ρον προβληματολογίαν ἐπὶ θεμάτων τῆς ἐπιδημίας.
 3. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζη-
τήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Τὴν Δευτέραν, 09/22-03-2021, συνῆλθεν εἰς 
ἑβδόμην 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 ἕνδεκα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ 
Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε δὲ 
καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας
7ης/20ῆς Ἀπριλίου 2021

Περὶ τούτου θέλει ἐκδοθῇ εἰδικὴ Ἐγκύκλιος.
 3.  Συνεζητήθη ἡ παροῦσα κατάστασις ἐν Σερβίᾳ 
καὶ ἀπεφασίθη ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν ἀναγνωρίζει 
ὡς μόνην νόμιμον καὶ κανονικὴν ἐκκλησιαστικὴν 
ἀρχὴν δρῶσαν εἰς τὰ ἐδάφη τῆς πρώην Γιουγκο-
σλαυΐας μόνον τὴν καθ’ ἡμᾶς Ἱερὰν Μητρόπολιν 
ΓΟΧ Σερβίας καὶ τοὺς Κληρικοὺς αὐτῆς.
 4.   Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα περὶ 
τῶν τρεχόντων νομικῶν ζητημάτων.
 5. Συνεζητήθησαν ζητήματα βιοηθικῆς φύσε-
ως διὰ τὰ ὁποῖα χρειάζονται περισσότεραι ἔγκυροι 
πληροφορίαι πρὶν τὴν διαμόρφωσιν τελικῆς ἀπο-
φάσεως.
 6. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζη-
τήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Τὴν Τρίτην, 07/20-04-2021, συνῆλθεν εἰς 
ὀγδόην 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 
δώδεκα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτε-
ρικοῦ, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε δὲ καὶ 
ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
 1. Συνεζητήθη αἴτησις προσχωρήσεως φερομέ-
νου τινος ὡς Κληρικοῦ ἐκ παρασυναγωγῆς. Ἀπεφα-
σίσθη ἡ πιθανὴ ἀποδοχὴ τούτου εἰς τὴν τάξιν τῶν 
λαϊκῶν.
 2. Ἐγένετο ἐκτίμησις τῆς τρεχούσης καταστάσε-
ως ἐν Ἑλλάδι καὶ συνεζητήθη ὁ τρόπος λειτουργίας 
τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατὰ τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδα. 

Κακὸ εἶναι τὸ νὰ κάνει κανεὶς τὸ κακὸ
Πρέπει νὰ θρηνοῦμε σὲ κάθε περίπτωση ὄχι ἐκεῖνον ποὺ κακοποιεῖται, ἀλλ’ ἐκεῖνον ποὺ κακοποιεῖ. Γιατὶ 

αὐτὸ εἶναι χειρότερο ἀπὸ ἐκεῖνο, ἢ καλύτερα ἐκεῖνο δὲν εἶναι κακό, τὸ νὰ κακοπαθεῖ δηλαδή, ἀλλὰ κακὸ εἶναι 
τὸ νὰ κάνει κανεὶς τὸ κακό. Γιατὶ τὸ νὰ κακοπαθοῦμε αὐτὸ μᾶς προσφέρει τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, ἐνῶ τὸ 
νὰ κάνουμε τὸ κακὸ μᾶς γίνεται αἰτία τῆς γέενας καὶ τῆς κολάσεως. 

(Ἱ. Χρυσοστόμου, ἀπὸ τὴν Ὁμιλία Α΄ «Εἰς τὴν προδοσίαν τοῦ Ἰούδα»)
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Συνοδικὴ προσευχητικὴ προτροπὴ

Η Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 
Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικο, συμ-

μετέχουσα στὴν ὀδύνη ἀπὸ τὰ θλιβερὰ ἀποτελέσματα στὴν ζωὴ τοῦ Ποιμνίου 
της καὶ γενικὰ ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἐξ αἰτίας τῆς ἐπιδημίας ποὺ μαστίζει τὸν 
κόσμο, προβαίνει στὴν ἑξῆς προτροπή:

 Καλεῖ ὅλο τὸ θεοφιλὲς Αὐτῆς Ποίμνιο, Κλῆρο καὶ Λαό, σὲ συστράτευση προ-
σευχῆς τὴν Τετάρτη, 25-3/7-4-2021, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Κυρίας Θεοτόκου, 
καὶ ὥρα 19:00’, πρὸς ἐκζήτησιν τοῦ θείου Ἐλέους καὶ τῆς ἄνωθεν βοηθείας καὶ 
παρηγορίας. Οἱ Κληρικοὶ παρακαλοῦνται μετὰ τὸν Μεθέορτο Ἑσπερινὸ τῆς 
ἡμέρας νὰ τελέσουν Παράκληση στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, οἱ δὲ λαϊκοί, ὅπου 
καὶ ἄν εὑρίσκονται, νὰ προσπέσουν γονυκλινῶς, ἐν μετανοίᾳ, κατανύξει καὶ 
κλαυθμῷ στὸν Πανάγαθο Θεό μας, ὥστε νὰ ἐκζητηθεῖ ἡ θεία Χάρις στὸν κάθε 
ἕναν καὶ σὲ ὅλους μας, πρὸς ἀποτροπὴν τῶν περαιτέρω δεινῶν καὶ ἐξάλειψη 
τῶν ὑπαρχόντων.

 Ἡ ἀληθινὴ καὶ ἐγκάρδια προσευχή, κατὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο, ὡς κορυφαι-
ότατο ἀγαθό, συνιστᾶ συνομιλία καὶ ἕνωση μὲ τὸν Θεό, καὶ παρέχει ἰατρεία 
καὶ γαλήνη ψυχῆς, προφυλάσσει ἀπὸ κάθε ἀσθένεια καὶ διανοίγει τὶς πῦλες 
τῶν ἀρετῶν. Γι΄ αὐτό, μικροὶ καὶ μεγάλοι, νέοι καὶ γέροντες, ἀκόμη καὶ τὰ 
ἀθῶα παιδιά, νὰ προσπέσουμε στὸν Πανοικτίρμονα Κύριο καὶ Θεό μας, γιὰ 
νὰ γίνει ἵλεως καὶ νὰ παύσει ἡ δοκιμασία ποὺ διερχόμεθα.

 Εἴθε ὁ Φιλάνθρωπος Χριστός μας, μὲ τὶς ἱκεσίες τῆς Παναγίας Μητρὸς 
Αὐτοῦ, νὰ ἐπικαμφθεῖ ἀπὸ τὶς δεήσεις τῶν δούλων Του καὶ νὰ καταπέμψει σὲ 
ὅλους μας, στὴν πατρίδα μας καὶ γενικῶς στὴν ἀνθρωπότητα τὴν ἰαματικὴ 
εὐλογία, δωρεὰ καὶ ἀναψυχὴ τῆς ἀνεκφράστου θείας Εὐσπλαγχνίας Του!

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ἀθῆναι, 213/342021

Περιφρόνηση τῶν παρόντων
Τίποτε δὲν κάνει κάποιον τόσο νὰ ὁμιλεῖ μὲ παρρησία καὶ δὲν τὸν παρακινεῖ νὰ ἔχει θάρρος σὲ ὅλα τὰ 

δεινὰ καὶ δὲν τὸν καθιστᾶ ἀδάμαστο καὶ ἰσχυρό, ὅσο τὸ νὰ μὴν κατέχει τίποτε καὶ νὰ μὴν ἔχει καμμιὰ ἐπιθυ-
μία. Ἑπομένως, ἄν θέλει κανεὶς νὰ ἀποκτήσει πολλὴ δύναμη, ἄς ἐπιζητήσει τὴν πτωχεία, ἄς περιφρονήσει τὴν 
παροῦσα ζωή, ἄς μὴ θεωρεῖ τίποτε τὸν θάνατο.

(Ἱ. Χρυσοστόμου, ἀπὸ τὴν Β΄ Ὁμιλία του «Ἀσπάσασθε Πρίσκιλαν καὶ Ἀκύλαν»)
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Ἐγκύκλιος διὰ τὴν τέλεσιν
τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν κατὰ τὴν Μ. Ἑβδομάδα

Ἀριθ. Πρωτ. 3111 Ἐν Ἀθήναις, 10/23-04-2021

Πρὸς
ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἐν Ἑλλάδι

Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Πανοσιολογιώτατοι καὶ Αἰδεσιμώτατοι Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες·

Xάρις καὶ εἰρήνη παρὰ Κυρίου τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν!

τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα κατὰ τὸ Μ. Σάββατον, ὡς 
ἐκ τούτου δὲ ἀπεφασίσθη ὅπως ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀνα-
στάσεως καὶ ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Πάσχα τελεσθοῦν 
ὄρθρου βαθέος τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα (ὅπως ἐγέ-
νετο καὶ κατὰ τὴν περίοδον τῆς γερμανικῆς κατοχῆς): 
διὸ καὶ περὶ τὰς 5.00΄ π.μ., ὅτε ἐπιτρέπεται πλέον ἡ 
κυκλοφορία, θέλει ἐκκινήσῃ ἡ Ἀκολουθία μετὰ τοῦ 
Κανόνος «Κύματι θαλάσσης...», ἐν συνεχείᾳ ἡ τελετὴ 
τῆς Ἀναστάσεως, ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία.
 Αἱ ὑπόλοιποι Ἀκολουθίαι τῆς Μεγάλης Ἑβδομά-
δος θὰ τελεσθοῦν ὡς συνήθως, πλὴν ὅμως μετὰ τῆς 
τηρήσεως τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων ὅσον τὸ δυνατὸν 
καλύτερον (ἀποστάσεις, χρῆσιν ἀντισηπτικοῦ εἰς τὰς 
εἰσόδους καὶ ἐξόδους, χρῆσιν μασκῶν κλπ.) καὶ ἐνω-
ρίτερον ὡς πρὸς τὴν ὥραν ἐνάρξεως, ὥστε οἱ πιστοὶ νὰ 
προφθάσουν νὰ ἐπιστρέψουν ἐγκαίρως εἰς τὰς οἰκίας 
των, πρὸ τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς κυκλοφορίας.
 Ἐπισημαίνομεν τὴν προσοχὴν ἑκάστου, ὥστε ἐὰν 
διαπιστώσῃ εἰς ἑαυτὸν οἱοδήποτε σύμπτωμα μετα-
δοτικῆς ἀσθενείας, εἴτε Κληρικὸς εἶναι εἴτε λαϊκός, 
νὰ παραμείνῃ κατ᾽ οἶκον, διότι ὡς ἀναφέρει ὁ Ἅγιος 
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: «ὡς φονεὺς κανονίζεται 
καὶ ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἐν καιρῷ πανώλης 
ἠξεύρωντας ὅτι εἶναι μεμολυσμένος, ὑπάγει εἰς οἴκους 
καὶ πολιτείας καὶ μολύνει καὶ τοὺς ἄλλους καὶ γίνεται 
πολλῶν φόνων αἴτιος» (ὑποσημ. εἰς τὸν ξς´ Ἀποστολικόν).
 Ἐπὶ τούτοις, διατελοῦμεν εὐχόμενοι ὑπὲρ τῆς ἄνω-
θεν ἐνδυναμώσεως ἁπάντων ἡμῶν, ἵνα διερχώμενοι 
τὸν πειρασμὸν τῆς παρούσης δοκιμασίας ἴδωμεν καὶ 
τὴν ἔκβασιν αὐτῆς.

Καθὼς ἔφθασεν ἤδη ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομὰς 
καὶ ἕνεκα τῆς ἐξακολουθούσης ἐκρύθμου κατα-

στάσεως ἐκ τῆς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ καὶ τῶν 
σχετικῶν μέτρων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, δίδομεν 
εἰς ἕνα ἕκαστον ἐξ Ὑμῶν τὰς γενικὰς κατευθύνσεις 
περὶ τοῦ πρακτέου, ὅσον ἀφορᾶ τὴν τέλεσιν τῶν Ἱερῶν 
Ἀκολουθιῶν. Ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος διεφώνησεν ὡς 
πρὸς τὴν πρακτικὴν τῆς τελέσεως τῆς Ἀκολουθίας τῆς 
Ἀναστάσεως καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Πάσχα πρὸ 
τοῦ μεσονυκτίου καὶ ἀπεστείλαμεν εἰς τὸ Ὑπουργεῖον 
Παιδείας και Θρησκευμάτων ἐπιστολήν, εἰς τὴν ὁποί-
αν ἀνεφέρομεν –μεταξὺ τῶν ἄλλων- ὅτι:
 «Πληροφορούμεθα σχεδιασμὸν διὰ πρόωρον τέλεσιν 
τῆς ἀκολουθίας τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας 
τοῦ Πάσχα, πρὸ τοῦ μεσονυκτίου τοῦ Μεγάλου Σαββά-
του πρὸς Κυριακὴν τοῦ Πάσχα. Παρακαλοῦμεν ὅπως 
λάβητε ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι σοβαροὶ λόγοι, οἱ ὁποῖοι ἀφοροῦν 
τὴν πιστὴν τήρησιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῆς Ἱερᾶς 
Παραδόσεως, ἀπαγορεύουν εἰς ἡμᾶς, τοὺς Γνησίους 
Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, τὴν τέλεσιν τῆς Θείας Λει-
τουργίας τοῦ Πάσχα πρὸ τοῦ μεσονυκτίου, ὡς ἐκ τούτου 
αἰτούμεθα ὅπως, εἰδικῶς διὰ τὴν νύκτα τοῦ Μεγάλου 
Σαββάτου πρὸς Κυριακὴν τοῦ Πάσχα, παραταθῇ ἡ 
ἐλευθέρα κυκλοφορία τῶν πολιτῶν κατὰ τὰς πρῶτας 
πρωϊνὰς ὧρας προκειμένου νὰ τελεσθῇ ὁ ἑορτασμὸς 
τοῦ Πάσχα κατὰ τὰς Ἱερὰς ἡμῶν Παραδόσεις».
 Τὸ αἴτημα ἡμῶν δὲν ἐγένετο δεκτόν, διότι ἡ Πο-
λιτεία, διὰ λόγους γνωστοὺς εἰς αὐτήν, δὲν ἐπιθυμεῖ 
τὴν παράτασιν τῆς ἐλευθέρας κυκλοφορίας μέχρι τὰς 
πρῶτας πρωϊνὰς ὧρας τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα. Ἡμεῖς 
ὅμως εἶναι ἀδύνατον νὰ τελέσωμεν τὴν Λειτουργίαν 

Καλὴν Ἀνάστασιν!

Διὰ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

† Ὁ Ἀθηνῶν Καλλίνικος
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Ἀνακοίνωσις περὶ τῆς χρήσεως ἐμβρυϊκῶν κυτταρικῶν σειρῶν
προερχομένων ἀπὸ ἔκτρωση γιὰ «ἐπιστημονικοὺς» λόγους

σκοπῶν. Τοῦτο εἶναι ἀπαράδεκτο, ἀνεπίτρε-
πτο καὶ ἀνήθικο σύμφωνα μὲ τὴν πίστη τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.
 Ἐπιπλέον, θεωρεῖ ἐπαινετὴ καὶ ἄξια ὑπο-
στηρίξεως κάθε προσπάθεια ἀντικαταστάσε-
ως τῶν κυτταρικῶν αὐτῶν σειρῶν ἀπὸ ἄλλα 
ἐρευνητικὰ προγράμματα ἀποσυνδεδεμένα 
ἀπὸ τὶς ἐκτρώσεις, καθὼς καὶ κάθε εἰρηνικὴ 
καὶ νόμιμη κίνηση γιὰ τὴν προστασία τῶν δι-
καιωμάτων τοῦ ἀγεννήτου παιδιοῦ.
 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος εὑρίσκεται στὴν διαδικα-
σία τῆς ἐξακριβώσεως ἐξ ἐγκύρων πηγῶν 
σχετικῶς μὲ τὸ ποιὰ σκευάσματα ἰατρικὰ ἢ 
μὴ σχετίζονται μὲ τὶς κυτταρικὲς αὐτὲς σειρὲς 
καὶ σὲ ποιὸ βαθμό, προκειμένου νὰ ἐξειδικεύ-
σει τὴν στάση της.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος

Ἀθῆναι, 21-04/04-5-2021

Διευκρινίζεται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς 
Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, πρὸς ἀπο-

φυγὴν ὁποιασδήποτε παρερμηνείας ἢ πα-
ρανοήσεως, ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν πιστεύει 
πλήρως στὴν ἱερότητα καὶ τὸν σεβασμὸ τῆς 
ἀνθρωπίνης ζωῆς ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς συλλή-
ψεως τοῦ θεοπλάστου ἀνθρώπου ἐντὸς τῆς 
μήτρας τῆς μητρός αὐτοῦ.
 Καταδικάζει δὲ ἀπεριφράστως κάθε προ-
σπάθεια διακοπῆς τῆς κυήσεως ὡς φόνου καὶ 
δηλώνει τὴν πλήρη ἀντίθεσή της στὸ φοβερὸ 
ἁμάρτημα τῶν ἀμβλώσεων, ὑπὸ ὁποιεσδήπο-
τε συνθῆκες καὶ γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο καὶ 
ἄν ἐπιτελεῖται.
 Ἐπίσης, ἐκφράζει τὴν κατηγορηματικὴ 
ἀντίθεσή της στὴν δημιουργία ἀνθρωπίνων 
ἐμβρυϊκῶν κυτταρικῶν σειρῶν προερχομέ-
νων ἀπὸ ἔκτρωση γιὰ ὁποιονδήποτε σκοπὸ 
καὶ λόγο, πειραματικὸ ἢ ἄλλο, πρὸς δῆθεν 
ἐπίτευξη «κοινωφελῶν» καὶ «θεραπευτικῶν» 

Τὸ μόνο φοβερό, ἡ ἁμαρτία
Μὴν ἀπελπιστεῖς, παρακαλῶ. Διότι ἕνα εἶναι τὸ φοβερό, ἕνας ὁ πειρασμός, ἡ ἁμαρτία μόνον. Ὅλα τὰ 

ἄλλα εἶναι μύθος, εἴτε ἐπιβουλὲς ἀναφέρεις, εἴτε ἀπέχθειες, εἴτε δόλους, εἴτε συκοφαντίες, εἴτε λοιδορίες, εἴτε 
κατηγορίες, εἴτε δημεύσεις, εἴτε ἐξορίες, εἴτε ξίφη ἀκονισμένα, εἴτε πέλαγος, εἴτε τὸν πόλεμο ὅλης τῆς οἰκου-
μένης. Ὅποια κι ἄν εἶναι αὐτά, εἶναι πράγματι πρόσκαιρα καὶ φθαρτά. Συμβαίνουν στὸ θνητὸ σῶμα καὶ δὲν 
παραβλάπτουν τὴν ἄγρυπνη ψυχή. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς κι ὁ Παῦλος, θέλοντας νὰ δείξει τὴν εὐτέλεια τῶν ἀγαθῶν 
καὶ τῶν κακῶν τοῦ παρόντος βίου, φανέρωσε τὸ πᾶν μὲ μιὰ λέξη: «Τὰ βλεπόμενα εἶναι πρόσκαιρα» (Β΄ Κορ. 
4, 18). Γιατί, λοιπόν, φοβᾶσαι τὰ πρόσκαιρα ποὺ παραρρέουν σὰν ποτάμια ρεύματα; Τέτοιο πράγμα εἶναι τὰ 
παρόντα, εἴτε καλὰ εἴτε ἄσχημα.

(Ἱ. Χρυσοστόμου, ἀπὸ τὴν Ὁμιλία «Εἰς τὴν ἐπίλυσιν τῆς Χαναναίας»)
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Πατερικὲς Ἐρωταποκρίσεις Ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ Σιναΐτου

στεύει στὸν Υἱὸ ἔχει μεταβεῖ ἀπὸ τὸν θάνατο στὴν 
ζωή» (πρβλ. Ἰω. 5, 24). Δὲν εἶπε θὰ μεταβεῖ, ἀλλὰ ἔχει 
κιόλας μεταβεῖ, ἀναφέροντας ὡς γενόμενα αὐτὰ ποὺ 
ἀναντίρρητα πρόκειται νὰ συμβοῦν στὸ μέλλον.
 Ἔτσι καὶ στὸν ληστὴ προεῖπε αὐτὸ ποὺ ὁπωσ-
δήποτε θὰ γινόταν. Ἄλλωστε καὶ οἱ ἰατροὶ ὅταν δοῦν 
κάποιον ποὺ δὲν ἔχει ἐλπίδες νὰ ζήσει, λέγουν· ἔχει 
ἤδη πεθάνει, εἶναι νεκρός, ἄν καὶ τὸν βλέπουν ἀκό-
μη νὰ ἀναπνέει. Καὶ ὅπως ἐκεῖνος δὲν ἔχει ἐλπίδα 
σωτηρίας καὶ ἔχει πεθάνει γιὰ τοὺς ἰατρούς, ἔτσι καὶ 

ὁ ληστὴς ἐπειδὴ δὲν ὑπῆρχε ἡ πιθα-
νότητα νὰ ἐπιστρέψει στὴν ἀπώλεια, 
εἰσῆλθε στὸν παράδεισο μὲ τὴν ἀπό-
φαση, ἀλλὰ ὄχι πραγματικά. Ἔτσι 
καὶ ὁ Ἀδὰμ ἄκουσε· «Τὴν ἡμέρα ποὺ 
θὰ φᾶτε ἀπὸ τὸ δένδρο, θὰ πεθάνετε» 
(Γεν. 2, 17). Ὄχι βέβαια ὅτι πέθανε τὴν 
ἡμέρα αὐτή, γιατὶ ἔζησε ἐννιακόσια 
τριάντα χρόνια μετὰ ἀπὸ τὴν ἡμέρα 
ἐκείνη. Πῶς λοιπὸν ὁ Θεὸς εἶπε ὅτι, 
«Αὐτὴ τὴν ἡμέρα θὰ πεθάνετε;». 
Ἐννοοῦσε τὴν ἀπόφαση, καὶ ὄχι τὴν 
πραγματοποίηση.
 Ἔτσι λοιπὸν νὰ ἐννοεῖς καὶ αὐτὰ 
ποὺ εἰπώθηκαν γιὰ τὸν ληστή, ἀφοῦ 
δὲν ἦταν ἀκόμη ὁ καιρὸς τῆς ἀντα-
ποδόσεως. Διότι ὁ Ἀπόστολος λέγει 

γιὰ τοὺς δικαίους· «Ὅλοι αὐτοί, ἄν καὶ εἶχαν καλὴ 
μαρτυρία γιὰ τὴν πίστη τους, δὲν ἔλαβαν ὅ,τι τοὺς 
ὑποσχέθηκε ὁ Θεός, ἐπειδὴ γιὰ μᾶς προέβλεψε κάτι 
καλύτερο, γιὰ νὰ μὴ φθάσουν ἐκεῖνοι στὴν τελειότητα 
χωρὶς ἐμᾶς» (Ἑβρ. 11, 39-40).

 Ἐρώτηση 150ή: Πῶς πρέπει νὰ ἐννοοῦμε τό, 
«Αὐτὸς ποὺ ἔχει ἱμάτιο νὰ τὸ πουλήσει καὶ νὰ ἀγορά-
σει μαχαίρι;»

Ἀπάντηση:
 Θέλοντας ὁ Κύριος νὰ κάνει γνωστὴ στοὺς ἀπο-
στόλους τὴν ἐναντίον του ἐπίθεση τῶν Ἰουδαίων, τὴν 
δήλωσε μὲ τὸν συμβολισμὸ τοῦ μαχαιριοῦ. Γιατί, ἀφοῦ 
εἶπε «ἄς ἀγοράσει μαχαίρι» (Λουκ. 22, 36), πρόσθεσε· 
«διότι πρέπει νὰ ἐκπληρωθοῦν ὅσα εἶναι γραμμένα γιὰ 
μένα, δηλαδή, Συναριθμήθηκε μεταξὺ τῶν ἀνόμων» 
(Λουκ. 22, 37). Ὥστε λοιπὸν οὔτε τὸ ἀποσιώπησε τε-
λείως, γιὰ νὰ μὴν ταραχθοῦν μὲ τὴν ξαφνικὴ ἔφοδο, 

 Ἐρώτηση 71η: Πῶς πρέπει νὰ ἐννοοῦμε τό «Νὰ 
προσεύχεσθε νὰ μὴ συμβεῖ ἡ φυγή σας κατὰ τὸν χει-
μώνα ἢ τὸ Σάββατο;» (Ματθ. 24, 20).

Ἀπάντηση:
 Πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἔκανε κακὸν χει-
μώνα ἢ Σάββατο. Γιατὶ εἶναι γραμμένο· «Τὸ καλο-
καίρι καὶ τὴν ἄνοιξη σὺ τὰ ἔπλασες αὐτά» (Ψαλμ. 
73, 17). Σὲ χειμώνα βέβαια βρισκόμαστε ὅταν μᾶς 
καταδυναστεύουν τὰ πάθη τῆς σάρκας μας, ἐνῶ σὲ 
Σαββάτο ὅταν περνοῦμε τὴν ζωή μας 
χωρὶς νὰ ἐργαζόμαστε. Γι’ αὐτὸ λέγει· 
«Εἶναι μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, τὸν 
ὁποῖον ὅταν θὰ ἔλθει ὁ Κύριος θὰ τὸν 
βρεῖ ἄγρυπνο» (πρβλ. Λουκ. 12, 37).

 Ἐρώτηση 73η: Πῶς ὁ ληστὴς 
εἰσῆλθε στὸν Παράδεισο πρὶν ἀπὸ τὴν 
Ἀνάσταση;

Ἀπάντηση:
 Αὐτοὶ ποὺ ἀρνοῦνται τὴν ἀνάσταση 
τῶν σωμάτων, προβάλλουν τό· «Σή-
μερα θὰ εἶσαι μαζί μου στὸν παρά-
δεισο» (Λουκ. 23, 43), λέγοντας ὅτι οἱ 
ψυχὲς ἀπολαμβάνουν τὶς ἀμοιβὲς χωρὶς 
τὰ σώματα. Γιατὶ ὁ ληστής, λέγουν, 
μπῆκε στὸν παράδεισο χωρὶς τὸ σῶμα, καὶ εἶναι φα-
νερὸν ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀνάσταση τῶν σωμάτων.
 Ὡστόσο, ὅταν ἔπρεπε νὰ ἀγωνισθοῦμε, τὸ μεγα-
λύτερο μέρος τῶν ἱδρώτων τὸ δέχθηκε τὸ σῶμα, καὶ 
ὅταν ἔρχεται ὁ καιρὸς τοῦ στεφανώματος, στεφανώ-
νεται μόνον ἡ ψυχή; Δὲν ἀκοῦς τὸν Παῦλο ποὺ λέγει· 
«Πρέπει νὰ παρουσιασθοῦμε στὸ βῆμα τοῦ Χριστοῦ, 
γιὰ νὰ λάβει ὁ καθένας τὴν ἀμοιβή του ἀνάλογα μὲ τὰ 
ὅσα ἔκανε μὲ τὸ σῶμα» (Β΄ Κορ. 5, 10), καὶ ὅτι «πρέπει 
τὸ θνητὸ αὐτὸ σῶμα νὰ ἐνδυθεῖ τὴν ἀθανασία»; (Α΄ 
Κορ. 15, 53).
 Ὥστε λοιπὸν ὁ Κύριος, μιλῶντας γι’ αὐτὸ ποὺ θὰ 
γινόταν ὁπωσδήποτε στὸ μέλλον, εἶπε στὸν ληστή· 
«Σήμερα κιόλας θὰ εἶσαι μαζί μου στὸν παράδεισο», 
ὅπως καὶ ἀλλοῦ λέγει· «Αὐτὸς ποὺ δὲν πιστεύει στὸν 
Υἱό, ἔχει ἤδη καταδικασθεῖ» (Ἰω. 3, 18). Ἄν καὶ βέ-
βαια δὲν ἔχει ἀκόμη γίνει ἡ ἀνάσταση οὔτε ἡ κόλαση. 
Πῶς λοιπὸν ἔχει καταδικασθεῖ; Ὁπωσδήποτε ἀπὸ 
τὶς ἁμαρτίες του. Καὶ ἀλλοῦ πάλι· «Αὐτὸς ποὺ πι-
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οὔτε πάλι τοὺς τὴν ἔκανε τελείως γνωστή, γιὰ νὰ μὴν 
κυριευθοῦν ἀπὸ κάποια δειλία. Καὶ ὅταν οἱ μαθητὲς 
εἶπαν, «νά, ἐδῶ ὑπάρχουν δύο μαχαίρια», χωρὶς νὰ 
ἔχουν καταλάβει τὸ λεχθέν, αὐτὸς ἀπάντησε· «εἶναι 
ἀρκετά» (Λουκ. 22, 38).
 Ἄν καὶ βέβαια δὲν ἦταν ἀρκετά. Γιατί, ἄν ἤθελε 
αὐτοὶ νὰ χρησιμοποιήσουν ἀνθρώπινη βία, δὲν ἔφταναν 
οὔτε καὶ ἑκατὸ μαχαίρια ἄν ὑπῆρχαν. Ἐὰν πάλι δὲν 

ἤθελε αὐτό, τότε καὶ τὰ δύο ἦταν περιττά. Καὶ ὅμως, 
δὲν διέλυσε τὸ αἴνιγμα. Αὐτὸ ἄλλωστε φαίνεται νὰ τὸ 
κάνει σὲ πολλὲς περιπτώσεις. Ὅταν δηλαδὴ δὲν κα-
ταλαβαίνουν αὐτὸ ποὺ εἶπε, τὸ παρατρέχει καὶ ἀφήνει 
μὲ τὴν ἔκβαση τῶν πραγμάτων νὰ κατανοηθοῦν αὐτὰ 
ποὺ ἐλέχθησαν, ὅπως κα ὶὅταν εἶπε· «γκρεμίστε τὸν 
ναὸ τοῦτο» (Ἰω. 2, 19).

 ([Ἁγίου] Ἀναστασίου τοῦ Σιναΐτου, «Ἐρωταποκρίσεις», Ἅπαντα τὰ ἔργα, Φιλοκαλία, τ. 13Γ, ἐκδ. ΕΠΕ, Θεσσαλονίκη 1998, 
σελ. 68-69, 72-75, 220-221, μὲ κάποιες τακτοποιήσεις στὴν ἀπόδοση).

Διηγήσεις Μετανοίας

Θαυμαστὰ περιστατικὰ ἀπὸ τὸν Γέροντα
Χρύσανθο Βρέτταρο († 1981)

 Μοῦ εἶχε πεῖ ὁ Γέ-
ροντας:
 ‒Ὅταν τελειώσεις 
μὲ τὴν Καλογριά, 
νἄρθεις ἐδῶ.
 Εἶχε πάει 12 ἡ ὥρα, 
ἀλλὰ ἐγὼ ἔπρεπε νὰ 
κάνω ὑπακοὴ καὶ νὰ 
πάω. Ὅταν γύρισα, 
τὸν εἶδα νὰ περιμένει 
ἔξω στὸ δρόμο καθι-
σμένος στὸ σκαμνάκι. 
Μόλις τὸν εἶδα τοῦ 
λέω:
 ‒Γέροντα, ἐδῶ κάθεστε;
 ‒Ἔλα βρὲ γιόκα μου, ἀνησυχῶ. Εἶσαι καλά;
 Τοῦ λέω:
 ‒Καλά, Γέροντα, ἔτσι κι ἔτσι μοῦ συνέβη.
 Ξαφνικὰ ἄρχισε νὰ χτυπάει τὰ χέρια του στὰ πό-
δια καὶ νὰ λέει:
 ‒Ἄκου, βρὲ γιόκα, πῶς τὸ ἀνέχεται ὁ Θεός; Ξέ-
ρεις τί εἶναι νά ’ναι Χριστιανὸς ἄνθρωπος καὶ νὰ 
λέει σαπρόλογα; Πῶς τὸν ἀνέχεται ὁ Θεός; Αὐτὸ 
διερωτῶμαι!
 Τοῦ λέω:
 ‒Κι ἐγὼ, Γέροντα, λέω σαπρόλογα.
 ‒Πέστο, βρὲ εὐλογημένε, ποὺ δὲν τό ’χεις πεῖ 
ποτὲ στὴ ζωή σου!...

 ΗΜΟΥΝΑ ἕνα βραδάκι στὸ Γέροντα καὶ ἐκεῖ 
ποὺ καθόταν παραμιλοῦσε καὶ ἔλεγε συχνά:
 ‒Σκυλάραπα, δὲν θὰ σοῦ περάσει!
 Ὕστερα ἀπὸ καμμιὰ μισὴ ὥρα, βλέπω μιὰ κοπέ-
λα νὰ ἔρχεται δειλὰ καὶ νὰ ρωτάει:
 ‒Ὁ π. Χρύσανθος εἶναι ἐδῶ;
 ‒Ἔλα, κόρη μου, καὶ σὲ περίμενα. Πόση ὥρα 
κάνεις βόλτες ἀπ’ ἔξω;
 ‒Μιάμιση μὲ δύο ὧρες.
 Ξεκίνησε νὰ λέει τὶ τῆς συνέβη καὶ ὁ Γέροντας 
τῆς ἔλεγε:
 ‒Μέσα θὰ τὰ πεῖς.
 ‒Ὄχι, αὐτὸ θὰ τὸ πῶ τώρα.
 ‒Ὄχι, μέσα θὰ τὰ πεῖς.
 ‒Ὄχι, συγχωρέστε με, αὐτὸ θὰ τὸ πῶ τώρα.
 Αὐτὴ ἡ κοπέλα ἦταν πόρνη καὶ σκεφτόταν νὰ 
φουν τάρει. Καὶ ἐκεῖ ποὺ τὸ σκεφτόταν παρουσιά-
ζεται μιὰ μαυροφόρα γυναίκα καὶ τῆς λέει:
 ‒Θὰ πᾶς στὸ τάδε μέρος. Θὰ βρεῖς τὸν π. Χρύ-
σανθο κι ἐκεῖνος θὰ σὲ βοηθήσει. Θὰ σοῦ πεῖ τὶ νὰ 
κάνεις.
 Τὰ ὑπόλοιπα τὰ εἴπανε μέσα. Τὸ ἀποτέλεσμα 
ἦταν ὅτι αὐτὴ ἔγινε Καλόγρια στὴν Πάρνηθα. Ἔζη-
σε περίπου ἕνα χρόνο στὸ Μοναστήρι καὶ κοιμήθη-
κε ὁσιακά. Εἶχα πάει στὴν κηδεία της.

***
 Ἕνα βράδυ, μὲ εἶχε στείλει νὰ πάω μιὰ Καλόγρια 
στὸν Πειραιᾶ, στὴ Νεάπολη. Ἐγὼ τὸν Πειραιᾶ δὲν 
τὸν ξέρω καλὰ καὶ χάθηκα.

 Γέροντας Χρύσανθος 1895-1981: «Διηγοῦνται γιὰ τὸν Γέρον τα», ἄ.χ., Ἱ. Μονὴ Παναγίας Ὁδηγητρίας Μῶλος Λοκρίδος, 
σελ. 78-79.
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Στοὺς ἀφανεῖς τοῦ 1821
Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος - Θεολόγος

	 Περίπου	23.500	ἀτομικοί	φάκελοι	ἀγωνιστῶν	
τοῦ	1821	φυλάσσονται	στό	Τμῆμα	Χειρογράφων	
καί	Ἱστορικῶν	Ἀρχείων	τῆς	Ἐθνικῆς	μας	Βιβλιοθή-
κης.	Κάθε	φάκελος	ἐπισημειωμένος	μέ	ἕνα	ὄνομα	
μοιάζει	μέ	ἱερή	κειμηλιοθήκη.	Περιέχουν	κυρίως	
ἀναφορές	τῶν	ἰδίων	ἤ	τῶν	ἀπογόνων	τους	πρός	
τήν	ἀρτιγέννητη	ἑλληνική	πολιτεία.	Μέ	πειθαρχη-
μένη	εὐλάβεια	ἀπευθύνονται	πρός	τήν		Ἐπιτροπή	
Ἀγῶνος	καί	περιέχουν	ὑπομνήσεις	ὑπηρεσιῶν	καί	
διεκδικήσεις	δικαιωμάτων,	ἀπό	τίς	ὁποῖες	ποιός	
νά	ξέρει	πόσες	ἱκανοποιήθηκαν...	«Εἰς	τὰς	Σκιὰς	
τῶν	Ἀγνώστων	Ἡρώων»	ἀπευθύνεται	καί	ὁ	ποι-
ητής	Ἀχιλλέας	Παράσχος:
 «Ὦ ἥρωες ἀγνώριστοι, πεσόντες εἰς τὰ σκότη!
 ἐὰν ἡ μνήμη λησμονῇ τὴν ἔξοχον θυσίαν,
 ἐκεῖ ἐπάνω τοῦ Θεοῦ τὸ βλέμμα δὲν ὑπνώττει·
 ……………………………
 ἄν εἶσθε κάτω ἔσχατοι, ἐπάνω εἶσθε πρῶτοι!».
	 Ἀπό	τό	Λεύκωμα	τῶν	ἀφανῶν	ἡρώων	στέκομαι	
ἐνδεικτικά	σέ	κάποια	ὀνόματα	πολύ	ἐπιγραμμα-
τικά:
	 Ὁ	κύπριος	Φιλόθεος	Χατζῆς,	ἐπίσκοπος	Δημη-
τσάνης	ἀπό	τό	1795,	ἔδωσε	ἰδιαίτερη	ἔμφαση	
στήν	ἐκπαίδευση,	ἱδρύοντας	ἤ	ἐνισχύοντας	σχο-
λεῖα	στήν	ἐπισκοπή	του.	Ἀπό	τή	στιγμή	πού	μυή-
θηκε	στή	Φιλική	Ἑταιρεία,	δόθηκε	ὁλοκληρωτικά	
στόν	Ἀγῶνα.	Ὁ	ἴδιος	μύησε	στή	Φιλική	Ἑταιρεία	
-μοναδικό	φαινόμενο-	 ὁμαδικά	 ὁλόκληρο	 τόν	
πληθυσμό	 τῆς	 Δημητσάνας.	 Τό	 γεγονός	 αὐτό	
συνέβαλε	στό	νά	λειτουργήσουν	στή	Δημητσά-
να	οἱ	περίφημοι	«μπαρουτόμυλοι»	τῶν	ἀδελφῶν	
Νικολάου	καί	Σπυρίδωνος	Σπηλιωτοπούλου,	πού	
παρήγαγαν	μεγάλες	ποσότητες	πυρίτιδας	γιά	τόν	

Ἀγῶνα.	Ἡ	ὅλη	ἐπιχείρηση	
κατασκευῆς	 καί	 ἀποθή-
κευσης	 πυρίτιδας	 ἦταν	
ἐπικίνδυνη	 καί	 γινόταν	
μέ	κάθε	μυστικότητα	ὑπό	
τήν	ἐπίβλεψη	τοῦ	ἐπισκό-
που.	Στίς	ἀρχές	τοῦ	1821	
ὁ	Φιλόθεος	προσκλήθηκε	
ἀπό	τούς	Τούρκους	στήν	
Τρίπολη,	μαζί	μέ	ἄλλους	

Μέσα	στήν	ἐθνική	κατάνυξη	πού	δημιουργεῖ	
ὁ	ἑορτασμός	γιά	τά	200	χρόνια	ἀπό	τό	1821,	

ὁραματιζόμαστε	νά	ἀναδύονται	ἀπό	ὅλα	τά	ση-
μεῖα	τοῦ	ἑλληνικοῦ	ὁρίζοντα	οἱ	ἀθάνατες	σκιές	
τῶν	στρατιωτικῶν	 καί	πολιτικῶν	συντελεστῶν	
τοῦ	ἱεροῦ	Ἀγῶνα.	Ὁ	ἀντίλαλος	τῆς	ἱστορίας	ἐπα-
ναλαμβάνει	τά	ὀνόματά	τους	κι	ὁ	ἀπόηχος	τῆς	
θυσίας	 τους	 ξαναζωντανεύει	 τίς	 ἀνδραγαθίες	
τους.	
	 Ὅλοι	οἱ	ἐπιφανεῖς,	οἱ	ἔνδοξοι,	παρόντες	στό	
ἀναστάσιμο	προσκλητήριο	τῆς	ἐθνικῆς	εὐγνω-
μοσύνης.	Τό	νεοελληνικό	λεύκωμα	τῶν	ἡρώων	
καί	 τῶν	 μαρτύρων	 τῆς	 ἐθνικῆς	 ἀνεξαρτησίας	
φαντάζει	πλῆρες!	Σίγουρα	δέν	ἀπουσιάζει	κα-
νείς;	Ἀπουσιάζει	 κάποιος.	Ποιός;	Ὁ ἄγνωστος 
πολεμιστής! Χρέος	μας	νά	προσέλθουμε	σήμε-
ρα,	νά	προσκυνήσουμε	εὐλαβικά	τό	ἀνεπίγραφο	
κενοτάφιο	ἐκείνων	πού	δικαιοῦνται	τό	πᾶν,	γιατί	
ἀρκοῦνται	στό	τίποτε!	Ἄλλωστε	ἀπό	τό	ἀνώνυμο	
πλῆθος	τοῦ	λαοῦ	προῆλθαν	καί	οἱ	ἐπώνυμοι,	οἱ	
ἔξοχοι	ἄντρες·	ἀποτελοῦν	σπλάχνο	 τῶν	σπλά-
χνων	τοῦ	λαοῦ,	νεῦρο	τῶν	νεύρων	του,	καρδιά	
τῆς	καρδιᾶς	του,	ψυχή	τῆς	ψυχῆς	του.	Ἄν	αὐτό	
ἰσχύει	γιά	ὅλα	τά	ἔθνη,	πολύ	περισσότερο	ἰσχύει	
γιά	τήν	Ἑλλάδα	τοῦ	1821.
	 	Ἄς	θυμηθοῦμε	τό	Μεσολόγγι.	Ποιός	συνέθεσε	
τό	ἀθάνατο		ἔπος	του,	πού	εἶχε	συνταράξει	τήν	
οἰκουμένη	ὁλόκληρη;	Ἡ	«Φρουρά»!	Ἐκείνη	δημι-
ούργησε	 τούς	 «Ἐλεύθερους	Πολιορκημένους».	
Μήπως	τό	Σούλι,	τό	Ζάλογγο	δέν	ἐπιβεβαιώνουν	
τοῦ	 λόγου	 τό	ἀσφαλές;	Διάσπαση	 τοῦ	ἀτόμου	
ὑπῆρξε	ἡ	ἔκρηξη	τῆς	Ἐπανάστασης	τοῦ	1821	καί	
πυρηνική	ἐνέργεια	ἡ	ἐξάπλωσή	της.	Μέσα	στήν	
ἱστορική	 αὐτή	 ἀλήθεια	
μποροῦμε	νά	προσμετρή-
σουμε	τό	μέγεθος	καί	τήν	
ἀξία	 τῆς	 συμβολῆς	 τῶν	
ἀφανῶν	ἡρώων	τοῦ	1821·	
νά	 συλλάβουμε	 τήν	 κα-
θαρότητα	τοῦ	ἡρωισμοῦ	
τους,	 τήν	 ἁγνότητα	 τῆς	
θυσίας	τους,	τή	μεγαλο-
σύνη	τῆς	ἀνωνυμίας	τους.
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τούς	Μανιάτες.	 Τόν	 Ἰούλιο	 τοῦ	 1826	
ἐντάχθηκε	 στόν	 τακτικό	 στρατό	 τοῦ	
Φαβιέρου	 καί	 πῆρε	 μέρος	 στή	 μάχη	
στό	Χαϊδάρι,	ὅπου	πληγώθηκε	σοβα-
ρά,	ἀλλά	τελικά	σώθηκε.	Τόν	Αὔγουστο	
τοῦ	1827	ἐπέστρεψε	στή	Μάνη.	Ἤθελε	
νά	ξαναδεῖ	τό	σπίτι	της	στό	Οἴτυλο·	ἐκεῖ	

ἔμελλε	νά	συναντήσει	τόν	ἀλλαξοπιστήσαντα	γιό	
της	Νικόλα	Στάρκο,	ὁ	ὁποῖος	εἶχε	ἐπιθυμήσει	τό	
σπίτι	πού	γεννήθηκε.	Στό	κατώφλι	τοῦ	σπιτιοῦ	
μάνα	καί	γιός	συναντιοῦνται.	Ὀργισμένη	ἡ	μάνα	
καταριέται	τόν	γιό	της:	«Νά	μή	σέ	ξαναδοῦν	τά	
μάτια	μου!».	Καί	ἀφοῦ	τίποτα	πιά	δέν	τήν	κρα-
τοῦσε	στή	γῆ	τῶν	προγόνων	της,	ἡ	Ἀνδρονίκη	
-ἀπέφευγε	νά	χρησιμοποιεῖ	τό	ἐπώνυμό	της	λόγῳ	
τοῦ	γιοῦ	της,	ἀρχιπειρατῆ	τοῦ	Αἰγαίου-	συνέχισε	
τόν	ἀγῶνα	γιά	τήν	ἐλευθερία	τῆς	Ἑλλάδας.
	 Ἀναμφισβήτητα,	σήμερα,	ὅλοι	μαζί,	ἐπιφανεῖς	
καί	ἀφανεῖς,	μᾶς	προσφέρουν	τ’	ἀθάνατο	κρασί	
τοῦ	’21.	Κι	ἄν	οἱ	ἐπιφανεῖς	ἀπαιτοῦν	ἀπό	μᾶς	νά	
φωτιστοῦμε	ἀπό	τά	ἔργα	τους,	οἱ	ἀφανεῖς	δέν	
ἀπαιτοῦν	τίποτε	ἄλλο	παρά	μόνον	νά	μήν	ἀποκό-
ψουμε	τούς	ψυχικούς	μας	δεσμούς	ἀπό	τήν	ἔνδο-
ξη	ἀφετηρία	τῆς	νεότερης	Ἑλλάδας,	πού	εἶναι	τό	
1821.	Αὐστηρό	τό	παράγγελμα	τοῦ	ὑψηλοῦ	προ-
σανατολισμοῦ	τους,	νά	μή	λησμονοῦμε	ποτέ	ὅτι	
ἡ	ἐθνική	μας	πορεία	ἐκτυλίσσεται	ἀπαρέγκλιτα	
στόν	ἄξονα	πού	χάραξε	τό	πύρινο	σύνθημα	τῆς	
Ἁγίας	Λαύρας:	«Ἐλευθερία ἤ θάνατος!».

 (Ἱστολόγιο «Ἀκτῖνες», 5-4-2021).

ἱεράρχες	τῆς	Πελοποννήσου.	Αὐτούς,	
μαζί	καί	μέ	προκρίτους,	συνολικά	18	
ἄτομα,	 οἱ	 Τοῦρκοι	 τούς	 συνέλαβαν	
στήν	Τρίπολη	καί	τούς	φυλάκισαν	δέ-
νοντας	ὀγκώδεις	ἁλυσίδες	στόν	λαιμό	
τους.	Ὁ	κύπριος	ἱεράρχης,	μή	ἀντέχον-
τας	τή	σκληρότατη	διαβίωση	στή	φυ-
λακή,	πέθανε	ἐκεῖ	μέσα	(10	Σεπτεμβρίου	1821),	
λίγο	πρίν	τήν	ἀπελευθέρωση	τῆς	Τρίπολης.
	 Ἡρωική	μορφή	τοῦ	᾽21	ἦταν	ὁ	καταγόμενος	
ἀπό	τούς	Παξούς	Γεώργιος	Ἀνεμογιάννης	(1798-
1821).	 Ὑπηρετοῦσε	 ὡς	 ναύτης	 στό	 πλοῖο	 τῆς	
Μπουμπουλίνας	«Οἱ	Σύμμαχοι»,	τό	ὁποῖο	συμ-
μετεῖχε	στόν	ἀποκλεισμό	τῆς	Ναυπάκτου	καί	στήν	
ἐπίθεση	ἐναντίον	τοῦ	φρουρίου	της	(25	Μαΐου	
1821).	Ἡ	ἐπίθεση	ἀπέτυχε	καί	ἀποφασίστηκε	ἡ	
πυρπόληση	τοῦ	τουρκικοῦ	στόλου	πού	βρισκόταν	
προστατευμένος	κάτω	ἀπό	τό	φρούριο	τῆς	Ναυ-
πάκτου.	Πρόθυμα	προσφέρθηκε	ὁ	Ἀνεμογιάννης	
γιά	τήν	«πλοήγηση»	τοῦ	πυρπολικοῦ.	Παρά	τήν	
ἀνδρεία	πού	ἔδειξε,	ἡ	ἐπιχείρηση	ἀπέτυχε·	οἱ	
Τοῦρκοι	τόν	συνέλαβαν	καί	ἀρνήθηκαν	νά	τόν	
ἀνταλλάξουν	μέ	αἰχμαλώτους	τους	ἤ	χρήματα.	
Βρῆκε	 φρικτό	 θάνατο	 μέ	 ἀνασκολοπισμό.	 Τό	
ἄψυχο	σῶμα	του	παρέμεινε	γιά	ἀρκετές	μέρες	
στίς	ἐπάλξεις	τοῦ	φρουρίου	γιά	παραδειγματι-
σμό	καί	ἐκφοβισμό.
	 Ἀξίζει	νά	μνημονεύσουμε	καί	μία	γυναικεία	
μορφή.	Ἡ	Ἀνδρονίκη	Στάρκου,	ὠθούμενη	ἀπό	
δυνατή	ἀγάπη	γιά	τήν	ἀνεξαρτησία	τῆς	πατρί-
δας,	συμμετεῖχε	στήν	πρώτη	τακτική	μάχη	πού	
δόθηκε	στόν	Μοριά,	ὅταν	ὁ	Κολοκοτρώνης,	στίς	
ὄχθες	τοῦ	Ρουφιᾶ,	ἐπιτέθηκε	στούς	κατοίκους	
τοῦ	Φαναρίου	 καί	 τῆς	 Καρύταινας,	 πού	 εἶχαν	
πάρει	τό	μέρος	τῶν	Τούρκων.	Ἐπίσης,	πολέμησε	
στή	μά-χη	τοῦ	Βαλτετσίου.	Κατά	τή	διάρκεια	μιᾶς	
ναυμαχίας	μέ	ναύαρχο	τόν	Μιαούλη,	ἡ	Ἀνδρονί-
κη	εἶδε	τά	τουρκικά	πλοῖα	νά	τρέπονται	σέ	φυγή.	
Δυστυχῶς,	σέ	ἕνα	ἀπό	αὐτά	διέκρινε	τόν	γιό	της,	
πού	 ὁδηγοῦσε	 τήν	 ὀθωμανική	 μοίρα.	 Ἔνιωσε	
τόσο	μεγάλη	ντροπή,	πού	ὅρμησε	σάν	λυσσα-
σμένη	στή	μάχη,	γυρεύοντας	τή	λύτρωση	στόν	
θάνατο.	Ἦταν	ὁ	πόνος	τῆς	μάνας	γιά	τόν	γιό	της,	
πού	᾽γινε		προδότης.
	 Τή	 βρίσκουμε	 ἐπίσης	 στίς	 ἐκστρατεῖες	 τοῦ	
1825	 καί	 τοῦ	1826,	στή	μάχη	 τῶν	στενῶν	 τῆς	
Βέργας,	ὅπου	ὁ	 Ἰμπραήμ	κατατροπώθηκε	ἀπό	
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Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
καὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου

Τὴν Τετάρτη, 25-3/7-4-2021, Ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Κυρίας Θεοτόκου καὶ Ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τῆς 
ἡρωϊκῆς Ἐπαναστάσεως τῶν προγόνων μας τοῦ 1821 κατὰ 
τοῦ Τουρκικοῦ ζυγοῦ, τελέσθηκαν ἑόρτιες Λειτουργίες καὶ 
εὐχαριστήριες τελετὲς σὲ Ναοὺς καὶ Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας 
μας, σύμφωνα μὲ τὰ ἰσχύοντα μέτρα ἐκ τῆς ἐπιδημίας.Ὁ 
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος 
κ. Καλλίνικος προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουρ-
γίας στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἀθικίων Κο-
ρινθίας.

Στὴν ἑορτάζουσα Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὸ 
Λονδῖνο, ὁ μεταβὰς γιὰ τὴν περίσταση ἐκεῖ Θεοφ. Ἐπίσκοπος 
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος λειτούργησε μετὰ τοῦ ἐπισκέπτου ἐκ 
Ρουμανίας Θεοφ. Ἐπισκόπου Σουτσάβας κ. Σωφρονίου. 

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΖΩΗΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Στὸν πανηγυρίζοντα ἱστορικὸ Ναὸ τῆς Εὐαγγελιστρίας 
στὸ Καραβᾶ Πειραιῶς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ 
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος προεξῆρχε τόσο τοῦ Μ. Ἑσπερινοῦ 
τῆς παραμονῆς, ὅσο καὶ τῆς ἑορτίου Θ. Λειτουργίας, ἐκφω-
νήσας ἑόρτιο λόγο.

Στὸν ἐπίσης πανηγυρίζοντα ἱστορικὸ Ναὸ τῆς Εὐαγγελι-
στρίας στὴν Θήβα, τοῦ Μ. Ἑσπερινοῦ τῆς παραμονῆς καὶ τῆς 
Θ. Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς 
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτιο 
λόγο γιὰ τὴν διπλῆ Ἐπέτειο καὶ τέλεσε Ἐπιμνηνόσυνη Δέη-
ση γιὰ τοὺς ἡρωϊκῶς πεσόντας ἀγωνιστὰς τῆς Ἐλευθερίας 
τῆς Πατρίδος μας.

Στὴν κωμόπολη τῆς Στυλίδος στὴν Φθιώτιδα  πανηγύ-
ρισε ὁ Ναός τῆς Εὐαγγελιστρίας, ὅπου τῶν ἱερῶν Ἀκολου-
θιῶν καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Δημητριάδος κ. Φώτιος. Ἐπρόκειτο γιὰ τὴν πρώτη φορὰ 
ποὺ τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία μετὰ τὸ ἀτύχημα αὐτοῦ τοῦ 
παρελθόντος Ὀκτωβρίου. 

Ἡ μεγάλη Θεομητορικὴ Ἑορτὴ τιμήθηκε δεόντως καὶ 
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς 
Ἀττικῆς, ὅπου μετὰ τὴν ἑόρτια Θ. Λειτουργία, προεξάρ-
χοντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, 
τελέσθηκε Δοξολογία Εὐχαριστήριος γιὰ τὴν Ἐθνική μας 
Ἐπέτειο καὶ Ἐπιμνημόσυνη Δέηση γιὰ τοὺς θυσιασθέντας 
ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος.

Στοὺς Ναοὺς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μὲ τὴν 
εὐχὴ τοῦ Μακαριωτάτου, τελέσθηκε μὲ λαμπρότητα ἡ Θ. 
Λειτουργία καὶ ἡ Δοξολογία γιὰ τὴν Ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς 
Παλιγγενεσίας.

Τέλος, στὸν Ναὸ τῆς Εὐαγγελιστρίας στὴν πόλη τῆς 
Χαλκίδος Εὐβοίας τήν ἑόρτια Θ. Λειτουργία τέλεσε ὁ  Ἱε-
ρομ. π. Εἰρηναῖος.



13ΤΗΣ�ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Χειροτονία Διακόνου στὴν Ἀμερικὴ

Τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων, 12/25-4-2021, ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος χειροτόνησε Διάκονο τὸν 

κ. Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος λειτούργησε ἀνήμερα στὸν ἑορτάζον-
τα Ναὸ στὴν Κατερίνη, ἐκφωνήσας ἑορτίους λόγους. Ἐπίσης, 
ἱερατικὲς Λειτουργίες τελέσθηκαν στοὺς ἑορτάζοντες Ναοὺς 
Θεσσαλονίκης καὶ Ἁγίου Πνεύματος Σερρῶν.

Νικόλαο Λαγγῆ στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρκέλλης 
στὴν Ἀστόρια τῆς Νέας Ὑόρκης τῶν Η.Π.Α.. Ὁ νέος Διάκο-
νος πρόκειται νὰ ὑπηρετήσει στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου 
στὴν Νότια Καρολίνα.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου
Τὴν Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου, 23-4/6-5-2021, τοῦ Ἁγί-

ου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, πανηγύ-
ρισαν πολλοὶ ἑορτάζοντες Ναοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας. Στὸν 
Πειραιᾶ τελέσθηκε τὴν παραμονὴ ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινὸς τοῦ 
ὁμωνύμου Ναοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, ὁ ὁποῖος ἀνήμερα τὸ 
πρωὶ τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία στὸν πανηγυρίζοντα Ναὸ τοῦ 
Ἁγίου στὸ Κερατσίνι, κηρύξας τὸν θεῖο λόγο.

Στὴν Θέρμη Θεσσαλονίκης στὸν πανηγυρίζοντα Ναὸ χο-
ροστάτησε ἀφ’ ἑσπέρας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 

Στὴν ἑορτάζουσα Μονὴ στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο Φαρ-
σάλων, στὸν Ἑσπερινὸ ἦσαν οἱ ἑορτάζοντες Πρωτ/ροι π. 
Γεώργιος Κεπάπογλου, ὁ ὁποῖος τέλεσε ἀνήμερα καὶ τὴν 
Θ. Λειτουργία, καὶ π. Γεώργιος Κοντοθανάσης ἀπὸ τὸν Κα-
θεδρικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Λαρίσης.

Στὸν ἑορτάζοντα Ναὸ στὴν Κάρυστο, λειτούργησε ὁ 
Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος, Ἡγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου 
Κυ πριανοῦ Φυλῆς.

Στοὺς ἑορτάζοντες Ναοὺς Θρακομακεδόνων καὶ Ἄνω 
Λιοσίων Ἀττικῆς λειτούργησαν ἀντιστοίχως Κληρικοὶ τῆς 
τοπικῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς
Τὴν Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου, 24-4/7-5-2021, 

ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τῆς Θεοτόκου, πανηγύρισε ἡ 
Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Κοσμοσώτειρας στὸ Κρυονέρι Ἀττικῆς, 
ὅπου στὸν Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ καὶ Γέροντας τῆς 
Μονῆς, ὁ ὁποῖος λειτούργησε τὸ πρωὶ τῆς κυρίως ἑορτῆς 
μὲ τοὺς Ἀδελφοὺς Κληρικοὺς τῆς Μονῆς καὶ ἄλλους Ἱερεῖς 
τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως, παρέστη δὲ καὶ ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.
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Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς στὸν Ριζόμυλο τοῦ Βελεστίνου τελέσθηκε Ἀγρυπνία, στὴν ὁποία προεξῆρχε ὁ Σεβ. 

Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν Ὁσιώτ. Ἱερομ. π. Ἀρσένιο Τσιότρα καὶ τοὺς Αἰδ. 
Πρεσβυτέρους π. Κωνσταντῖνο Σωτηριάδη καὶ π. Γεώργιο Μπουχάους.

Στὴν δὲ ἑορτάζουσα Ἱερὰ Μονὴ στὴν Πάτρα τελέσθηκε ἱερατικὸ συλλείτουργο, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου, προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Χριστοδούλου.

Χειροτονία Διακόνου στὴν Δράμα
Τὸ Σάββατο τῆς Δικαινησίμου, 25-4/8-5-2021, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος προέβη 

στὴν εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ Μεγαλοσχήμου Μοναχοῦ π. Ἰὼβ στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν 
στὴν Δράμα. Στὴν Θ. Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Ἀρχιμ. π. Παφνούτιος καὶ ὁ Αἰδ. π. Εὐστράτιος, μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ 
τοῦ Ὑποδιακόνου π. Χριστοδούλου. Στὴν κατανυκτικὴ καὶ χαρμόσυνη μυστηριακὴ τελετὴ παρέστησαν ἀρκετοὶ πιστοὶ τη-
ρουμένων τῶν ἰσχυόντων μέτρων ἐκ τῆς ἐπιδημίας.

Ἐκδημία π. Εὐθυμίου Δανηλάτου

ΤΗΝ Τετάρτη πρὸ τῶν Βαΐων, 8/21-4-2021, ἐκοιμήθη κατόπιν ἀσθε-
νείας σὲ νοσοκομεῖο ὅπου νοσηλευόταν ὁ Ἀρχιμ. π. Εὐθύμιος Δα-

νηλάτος, Ἁγιορείτης, ἡ δὲ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του ἐψάλη τὴν ἑπομένη 
στὸ Ἱ. Κελλίο τῶν Ἁγίων τριῶν Ὁσιομαρτύρων στὴν Σκήτη Ἰβήρων 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τόπο τῆς μετανοίας του ἀπὸ τὴν νεότητά του, 
ὅπου καὶ ἐτάφη.
 Ἐξόδιος Ἀκολουθία του ἐψάλη καὶ ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καὶ Κληρικῶν του στὸν Ἱερὸ 
Ναὸ Ἁγίου Μηνᾶ Βιλίων Ἀττικῆς, ὅπου ὁ μεταστὰς π. Εὐθύμιος ὑπη-
ρέτησε ἐφημεριακῶς ἐπὶ 40ετίαν. Παράλληλα, ἐξυπηρετοῦσε πνευ-
ματικὰ Μονὲς καὶ Ναοὺς στὴν περιοχὴ κυρίως τῆς Ἀττικῆς καὶ ἦταν 
γνωστὸς εὐρύτερα στὸ Ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ τὴν θυσιαστι-
κή του διακονία. Εἶχε χειροτονηθεῖ ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολί-
του Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κυροῦ Ἀκακίου. 
 Εἴθε ὁ Κύριός μας νὰ ἀναπαύει τὴν ψυχή του ἐν σκηναῖς Δικαίων!
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«Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις;»
Ἁγίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς († 1985)

Η ἁγία Ἐκκλησία μᾶς ὑποδεικνύει ὅτι στὸν Μεγάλο Κανόνα τῆς Μετανοίας, τὸ κεντρικό του σημεῖο εἶναι τὸ 
Κοντάκιο, τὸ ὁποῖον ἀρχίζει μὲ τοὺς λόγους: «Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις; Τὸ τέλος ἐγγίζει 

καὶ μέλλεις θορυβεῖσθαι…». 
Ποιός λέγει τοῦτο; Ὁ συγγραφέας τοῦ Κανόνος ὁμιλεῖ στὸν ἴδιο 

του τὸν ἑαυτό. Καὶ αὐτὸς ἦταν ἕνας μεγάλος Ἱεράρχης, ἕνας ἀπὸ 
τοὺς μεγαλυτέρους Ἁγίους τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας Ἀρχιεπί-
σκοπος Κρήτης, γνωστὸς γιὰ τὴν σοφία του καὶ τὴν εὐλαβῆ ἀσκη-
τική του ζωή. Εἶναι ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἡ Ἐκκλησία καλεῖ «ἐπί-
γειο ἄγγελο καὶ οὐράνιο ἄνθρωπο». Αὐτὸς εἶναι ποὺ λέγει στὸν 
ἑαυτό του: «Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις;».

Πράγματι, ἡ ψυχή μας κοιμᾶται… Ἀκόμη καὶ τώρα, στὰ χρόνια 
μας, εἰδικὰ ὅταν ὁ κόσμος ταρακουνιέται ἀπὸ κάθε εἴδους θλίψεις, 
φοβερὲς ἐφιαλτικὲς καταστάσεις, κι ὅμως ἡ ἀνθρωπότητα πνευ-

ματικὰ κοιμᾶται! Βέβαια, ὑπάρχει μεγάλη συζήτηση σχετικὰ μὲ ὅλες αὐτὲς τὶς καταστάσεις, γιὰ τὶς στρατιω-
τικὲς ἐπεμβάσεις, γιὰ τὶς ἐπαναστατικὲς ἐνέργειες, γιὰ ὅλα τὰ εἴδη τῶν πραγμάτων αὐτῶν. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς 
Χριστὸς μᾶς ἔχει προειδοποιήσει γι’ αὐτὰ λέγοντας: «μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· 
ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε (νὰ μὴν φοβηθεῖτε)· δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ’ οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος» (Ματθ. 24:6).

Ὅταν ἀκοῦτε τοὺς λόγους τοῦ Κανόνος αὐτοῦ Μετανοίας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, πρῶτα ἀπ’ ὅλα πρέπει νὰ 
ἀναρωτιέσθε: τί χρειάζεται νὰ κάνουμε; Ἄν ἕνας ἄνθρωπος πρόκειται νὰ ὑπακούσει στὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, 
ἡ ζωή του χρειάζεται νὰ εἶναι ἐντελῶς γεμάτη ἀπὸ ἕνα διαφορετικὸ περιεχόμενο. Γι’ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία μᾶς 
προσφέρει αὐτὲς τὶς βαθιές, συγκινητικὲς Σαρακοστιανὲς προσευχές, ὥστε νὰ κοιτάξουμε βαθύτερα μέσα στὶς 
ψυχές μας καὶ νὰ δοῦμε τί ὑπάρχει ἐκεῖ. Ὅμως, οἱ ψυχὲς κοιμοῦνται!... Σὲ τοῦτο ἔγκειται ἡ θλίψη μας καὶ ἡ 
κακοδαιμονία μας!

Θυμηθεῖτε τί λέγουμε στὴν θαυμάσια προσευχὴ τοῦ Ἁγίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου: «Κύριε καὶ Δέσποτα… δώ-
ρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα»! Διότι δὲν τὰ βλέπω, ἡ ψυχή μου κοιμᾶται, εἶναι σὲ λήθαργο καὶ ἔτσι 
ἀδυνατῶ νὰ δῶ τὰ πταίσματά μου, ὅπως θὰ ἔπρεπε. Πῶς θὰ μετανοήσω γι’ αὐτά;!

Γι’ αὐτὸ εἶναι λοιπόν, ἐπαναλαμβάνω, ποὺ πρέπει νὰ συγκεντρωθοῦμε περισσότερο τὶς ἡμέρες αὐτές, ἀξι-
ολογῶντας τὴν ζωή μας καὶ τὸ περιεχόμενό της μὲ τὸ αὐστηρὸ εὐαγγελικὸ μέτρο, καὶ ὄχι μὲ κάτι ἄλλο. Ἄν ὁ 
Χριστιανὸς προσεγγίσει τὸν ἀγῶνα του καὶ τὸ ἔργο τῆς μετανοίας καὶ προσευχῆς μὲ τὸν τρόπο αὐτό, τότε, μὲ 
τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ μπορέσει νὰ κατορθώσει κάποια πνευματικὴ σπορὰ στὴν καρδιὰ καὶ τὴν ψυχή του, 
καὶ τότε ὁ χρόνος τῆς μετανοίας του δὲν θὰ εἶναι ἄχρηστος καὶ χαμένος γι’ αὐτόν, ἀλλὰ θὰ ἀποδώσει σίγουρα 
καρποὺς ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ὁ Κύριος ἀναμένει ἀπὸ αὐτὸν καὶ ποὺ ἡ Ἐκκλησία τὸν προτρέπει. Ἀμήν.  

Ἁγίου Φιλαρέτου (Βοζνεσένσκι), Κηρύγματα, σελ. 43-44 (μετάφραση ἀπὸ τὰ ἀγγλικά).

Γαστριμαργία
 Ὅπως τὸ νὰ τρώγει κανεὶς ὅταν χρειάζεται καὶ μὲ μέτρο, παρέχει μεγάλη ὠφέλεια καὶ στὴν ὑγεία τοῦ σώ-
ματος καὶ στὴν ὅλη κατάσταση τῆς ψυχῆς, ἔτσι πάλι ἡ ἀμετρία στὸ φαγητὸ βλάπτει τὸν ἄνθρωπο καὶ σωματικὰ 
καὶ ψυχικά. Γιατὶ ἡ πολυφαγία καὶ ἡ μέθη παραλύει τὴν δύναμη τοῦ σώματος καὶ βλάπτει τὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς.

(Ἱ. Χρυσοστόμου, ἀπὸ τὴν «Κατήχησιν Ε΄»)
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Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος καὶ θαυματουργὸς

 …Ὁ Ἅγιος Γεώργιος κατ΄ ἐξοχὴν ὑπέμεινε καρτερικὰ τὰ μαρ-
τύρια τοῦ τροχοῦ, τοῦ λογχισμοῦ, τῶν θανάσιμων φαρμάκων, τῆς 
ἀσβέστου, τοῦ ξυλοδαρμοῦ, τῆς φυλακῆς ἀλλὰ καὶ κάθε στέρηση 
καὶ κακουχία ἀντὶ τῶν τιμῶν καὶ τῆς ἐγκόσμιας δόξας, διότι ἡ 
καρδιά του καταυγαζόταν ἀπὸ τὸ ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως.
 Γνώριζε καλὰ ὅτι, «οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς 
τὴν μέλλουσαν ἀποκαλυφθῆναι δόξαν» (Ρωμ. 8, 18). Στὸν Ἅγιο Γε-
ώργιο ἀποδόθηκε τὸ προσωνύμιο «Μεγαλομάρτυς» καὶ τιμᾶται 
ὄχι μόνον ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς ὅλων τῶν αἰώνων, ἀλλὰ καὶ οἱ 
ἀλλόθρησκοι μωαμεθανοὶ σέβονται τὸν Ἅγιο, ἐπικαλούμενοι τὴ 
βοήθειά του μέχρι σήμερα. Ἀκόμη καὶ ὁλόκληρη χώρα, ἡ Γεωργία, 
φέρει τὸ ὄνομά του.
 Στὴν ἐκκλησιαστικὴ γραμματολογία σῴζονται πολλοὶ ἐγκωμι-
αστικοὶ λόγοι, καὶ πάμπολα θαύματα ἀναφέρονται γιὰ τὸν Ἅγιο 
Γεώργιο ποὺ συντάχθηκαν, ἐκφωνήθηκαν καὶ συνέβησαν σὲ δι-
άφορες ἐποχὲς καὶ περιστάσεις.
 Στὸν Πόντο ὑπῆρχε ἡ φημισμένη Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
Περιστερεώτα. Ἡ θαυματουργὸς εἰκόνα τοῦ Μεγαλομάρτυρος προσήλκυε ὅλους τοὺς Ποντίους 
ὡς μαγνήτης καὶ ἦτο ἡ παρηγοριά τους. Τὸ ξακουστὸ καὶ περίλαμπρο Μοναστήρι διαλύθηκε 
στὶς 17 Ἰανουαρίου 1923, ὅταν κατέφθασε σ΄ αὐτὸ Τουρκικὸ τάγμα στρατοῦ, τὸ ὁποῖο ἐξεδίωξε 
τοὺς Πατέρας. Ἡ Εἰκόνα εἶναι μαρμάρινη καὶ εἰκονίζει ἔφιππο τὸν Ἅγιο Γεώργιο, ἔχοντα χρυσὸ 
φωτοστέφανο. Στὸ κάτω μέρος ἔχει τὴν ἑξῆς ἐπιγραφή: «…ἡ λιθίνη αὕτη κλῖμαξ ἀνεκαινίσθη, 
ὑπό τοῦ αἰδ. ἡγ. Ἰωαννικίου τοῦ Τραπεζουντίου τὸ 1846». Ἡ Εἰκόνα, ἡ ὁποία σύμφωνα μὲ τὶς γνω-
ματεύσεις τῶν ἀρχαιολόγων ἀνάγεται στὸν 9 μ.Χ. αἰῶνα, μεταφέρθηκε στὴν Ἑλλάδα καὶ στὶς 
24-8-1969 ἐνθρονίσθηκε σὲ νέο Ναὸ ποὺ ἔκτισε ἡ πίστη τῶν Ποντίων στὸ Ροδοχώρι Ναούσης.
 Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους ὑπάρχει μιὰ μεγάλη Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, 
ἡ ὁποία κατὰ τὴν παράδοση ἔφθασε πλέοντας στὴν παραλία. Στὸ σημεῖο τῆς ἀκτῆς (ὅπου προ-
σάραξε ἡ ἁγία Εἰκόνα) ἀναβλύζει ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα ἰαματικὸ ἁγίασμα.
 Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ζωγράφου Ἁγίου Ὄρους (Βουλγάρικο) ὑπάρχουν τρεῖς θαυματουργὲς Εἰκό-
νες, μία τῶν ὁποίων εἶναι ἡ τοῦ ἡγεμόνα τῆς Μολδοβλαχίας Στεφάνου, ποὺ στὸν ὕπνο του εἶδε 
τὸν Ἅγιο Γεώργιο λουσμένο στὸ φῶς καὶ τοῦ λέγει: «Πάρε θάρρος καὶ μὴ φοβᾶσαι τὸ πλῆθος 
τῶν ἀντιπάλων σου, θὰ τοὺς νικήσεις. Μετὰ τὴν νίκη σου θέλω νὰ βοηθήσεις στὴν ἀνακαίνιση τῆς 
Μονῆς μου· ὀνομάζεται Ζωγράφου καὶ εἶναι στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ θέλω νὰ ἀφιερώσεις τὴν Εἰκόνα 
μου ποὺ ἔχεις». Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος Ἁγίου Ὄρους φυλάσσεται ἡ θαυματουργὸς 
Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου «τοῦ Φανερωμένου». Ἡ προσωνυμία «Φανερωμένος» δόθηκε στὸν 
Ἅγιο μετὰ ἀπὸ θαῦμα ποὺ ἔγινε τὸ 1821.
 Ὁ Ἅγιος Γεώργιος μέ τήν πίστη του στόν Χριστό μέχρι θανάτου, διδάσκει πίστη καὶ γενναι-
ότητα καὶ μὲ τίς θαυματουργές Εἰκόνες του καὶ τὰ ἄπειρα θαύματά του προσφέρει αἰσιοδοξία 
καὶ ἐλπίδα καὶ καλεῖ ὅλους, ὅσοι τόν τιμοῦμε, νά τόν μιμούμεθα, καθ΄ ὅτι «τιμή Ἁγίου μίμησίς 
ἐστιν Ἁγίου».


