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ΔΙΔΑΧΗ ΣΤ´
Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ

Ἁγία Τριάς, Ἐλέησον καὶ Σῶσον Ἡμᾶς. Ἀμήν.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, Βοήθησον καὶ Σῶσον Ἡμᾶς. Ἀμήν.

καὶ τὸ ἔργον τῶν χειρῶν 
σας. Καὶ τὸ πρῶτον νὰ μᾶς 
εὐσπλαχνισθῇ, νὰ συγχω-
ρήσῃ τὰ ἁμαρτήματά μας· 
καὶ νὰ σᾶς ἀξιώσῃ, παιδιά 
μου, νὰ περάσετε καὶ ἐδῶ 
καλὰ καὶ εἰρηνικά, καὶ νὰ 
σᾶς βάλῃ εἰς τὸν παράδει-
σον νὰ δοξάζετε τὴν Ἁγίαν 
Τριάδα.
 Καὶ εἰς ὁποίαν χῶραν ἐπήγαιναν οἱ Ἀπόστολοι, 
χειροτονοῦσαν ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, εὐλογοῦσαν τὴν 
χῶραν ἐκείνην καὶ γίνουνταν ἕνας ἐπίγειος παρά-
δεισος, χαρὰ καὶ εὐφροσύνη, κατοικία τῶν ἀγγέ-
λων, κατοικία τοῦ Χριστοῦ μας. Καὶ εἰς ὁποίαν 
χῶραν δὲν τοὺς ἐδέχονταν, ἔμενε κατάρα καὶ ὄχι 
εὐλογία, κατοικία τοῦ διαβόλου καὶ ὄχι τοῦ Χριστοῦ 
μας. Πρέπον καὶ εὔλογον εἶνε, ἀδελφοί μου χρι-
στιανοί, νὰ ἀρχίσω τὴν διδασκαλίαν μου καὶ ὅταν 
τελειώσωμεν, νὰ εὐχαριστήσωμεν τὸν Θεόν.

Ἡ τελεία Ἀγάπη
 Πολλὰ ὀνόματα ἔχει ὁ Θεός, ἀδελφοί μου. Τὸ κύ-
ριον ὄνομα τοῦ Θεοῦ μας εἶνε ἡ ἀγάπη. Ἁγία Τριὰς 
εἶνε, Πατήρ, Υἱὸς καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, μία φύσις, μία 
δόξα, μία βασιλεία, ἕνας Θεός. Πρέπει πρῶτον νὰ 
ἀγαπῶμεν τὸν Θεόν, ἀδελφοί μου, διατὶ μᾶς ἔδωσε 
τόσον μεγάλην γῆν καὶ κατοικοῦμεν τόσες χιλιά-
δες ἄνθρωποι, χορτάρια, βρύσες, ποταμούς, θά-
λασσαν, ὀψάρια, ἀέρα, νύκτα καὶ ἡμέραν, οὐρανόν, 
ἄστρα, ἥλιον, φεγγάριον. Μᾶς ἔκαμεν ἀνθρώπους 
καὶ ὄχι ζῶα· μᾶς ἔκαμεν εὐσεβεῖς χριστιανοὺς καὶ 
ὄχι αἱρετικούς. Τώρα σᾶς ἐρωτῶ, ἀδέλφια μου, νὰ 
μὲ εἰπῆτε, ποῖον θέλετε, τὸν Θεὸν ἢ τὸν διάβολον; 
Τὸν Θεὸν θέλομεν. Ναί, πολὺ καλὰ τὸ λέγετε, παι-
διά μου, φρονιμώτατα, νὰ ἔχω τὴν εὐχήν σας, μό-
νον νὰ ἰδοῦμεν αὐτὴν τὴν ἀγάπην. Αὐτὴ ἡ ἀγάπη 
ἄρα νὰ εἶνε πιστή, νὰ εἶνε τελειωμένη ἢ τῆς λείπει 
τίποτε πουθενά; Πρέπει νὰ τὸ καταλάβωμεν ἀπὸ 
λόγου μας· ἐσύ, ἀδελφέ μου χριστιανέ, ἔχεις ἕνα 
παιδί· ἐγὼ σὲ τιμῶ καὶ λέγω καλὸν εἶνε τὸ παιδί 
σου, ἀλλὰ τὸ δέρνω, τὸ καταφρονῶ, παίρνω τὸ ψω-
μίον του καὶ τὸ τρώγω. Τί λέγεις, ἔτσι εἶνε ἡ ἀγάπη; 
Ἡ ἀγάπη, μὲ φαίνεται νὰ λέγῃς, ὄχι δὲν εἶνε ἔτσι. 
Καὶ ἡμεῖς καθὼς ἀγαποῦμεν τὸν Θεόν μας νὰ ἀγα-
ποῦμεν καὶ τὸν ἀδελφόν μας, διατὶ εἶνε φυσικὸν 
νὰ ἀγαποῦμεν τὸν ἀδελφόν μας, παρὰ φύσιν εἶνε 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀδελφοί μου, καὶ 
Θεός, ὁ γλυκύτατός μας αὐθέντης καὶ Δεσπό-

της, ὁ ποιητὴς τῶν Ἀγγέλων καὶ πάσης νοητῆς καὶ 
αἰσθητῆς κτίσεως, παρακινούμενος ἀπὸ τὴν ἄμε-
τρον εὐσπλαχνίαν του καὶ ἀπὸ τὴν πολλήν του ἀγά-
πην ὁποὺ εἶχεν εἰς τὸ γένος μας, σιμὰ εἰς τὰ ἄπειρα 
καὶ πολλὰ χαρίσματα, ὁποὺ μᾶς ἐχάρισεν ὁ Θεός, 
ἐκαταδέχθη καὶ ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος ἐκ Πνεύ-
ματος Ἁγίου, ἀπὸ τὰ καθαρώτατα αἵματα τῆς Δε-
σποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας, 
διὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὰς χεῖρας τοῦ πονηροῦ 
διαβόλου καὶ νὰ μᾶς κάμῃ υἱοὺς καὶ κληρονόμους 
τῆς βασιλείας του, νὰ χαιρώμεθα καὶ νὰ εὐφραινώ-
μεθα μὲ τοὺς ἁγίους Ἀγγέλους πάντοτε, διὰ νὰ μὴ 
καιώμεθα μὲ τοὺς τρισαθλίους δαίμονας πάντοτε.

Οἱ Ἀπόστολοι κηρύττουν
καὶ ἡ γῆ γίνεται ἐπίγειος Παράδεισος

 Καθὼς ἕνας ἄρχοντας ὁποὺ ἔχει ἀμπέλια καὶ 
χωράφια καὶ βάζει ἐργάτας, ἔτσι καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν 
Ἰησοῦς ἔχει ἡμᾶς ἀμπέλι. Ἐπῆρε δώδεκα Ἀποστό-
λους καὶ τοὺς εὐλόγησε καὶ τοὺς ἔστειλε εἰς ὅλον τὸν 
κόσμον. Καὶ εἰ μὲν θελήσουν οἱ ἄνθρωποι νὰ περά-
σουν καὶ ἐδῶ εἰς τοῦτον τὸν μάταιον κόσμον καλὰ 
καὶ εἰρηνικά, θέλει τοὺς εὐσπλαχνισθῇ ὁ πανάγαθος 
Θεὸς νὰ τοὺς βάλῃ εἰς τὸν παράδεισον. Τοῦτο τοὺς 
ἐπαρήγγειλε, νὰ πιστεύωμεν καὶ νὰ βαπτιζώμεθα 
εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος καὶ νὰ φυλάγωμεν τὰ προστάγματα 
τοῦ Θεοῦ μας. Εἰς ὁποίαν χῶραν ἐπήγαιναν οἱ ἅγιοι 
Ἀπόστολοι καὶ δὲν τοὺς δέχονται οἱ ἄνθρωποι, εἶπεν 
ὁ Κύριος νὰ τινάζουν τὰ τσαρούχια καὶ νὰ φεύγουν. 
Λαμβάνοντας τὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος 
ἔτρεξαν ὡς ἀστραπὴ καὶ μὲ ἐκείνην τὴν χάριν τοῦ 
Παναγίου Πνεύματος ἰάτρευαν χωλούς, κουτσούς, 
τυφλοὺς καὶ δαιμονισμένους καὶ μὲ τὴν προσταγὴν 
τοῦ Χριστοῦ μας ἀνέστησαν νεκρούς.
 Πρέπον καὶ εὔλογον εἶνε, ἀδέλφια μου, νὰ εἶχα 
καὶ ἐγὼ ὁ ἀνάξιος καὶ ἁμαρτωλὸς δοῦλος του τὴν 
καρδίαν καθαράν, ὡσὰν τοὺς ἁγνοὺς Ἀποστόλους, 
καὶ νὰ ἔχω καὶ ἐκείνην τὴν χάριν τοῦ Παναγίου καὶ 
τελεταρχικοῦ Πνεύματος, ἐγὼ ποὺ ἀξιώθηκα καὶ 
ἦλθα εἰς τὴν χῶραν σας. Ἐπειδὴ καὶ εἶμαι ἁμαρ-
τωλὸς καὶ δὲν ἔχω τὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύ-
ματος, παρακαλῶ ὅμως τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν 
Χριστὸν νὰ στείλῃ οὐρανόθεν τὴν χάριν του καὶ 
νὰ εὐλογήσῃ τὴν χῶραν σας καὶ τὰ πράγματά σας 
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νὰ μὴν τὸν ἀγαπῶμεν. Πρέπει νὰ ἀγαπῶμεν τὸν 
ἀδελφόν μας, ὅτι ἔχομεν μίαν Πίστιν, ἕνα Βάπτι-
σμα, τὰ Πανάχραντα Μυστήρια μεταλαμβάνομεν, 
ἕνα παράδεισον ἐλπίζομεν νὰ ἀπολαύσωμεν, μίαν 
κεφαλὴν ἔχομεν, τὸν Χριστόν μας.
 Ἀδέλφια μου, ἡ ἀγάπη ἔχει δυὸ ἰδιώματα, δυὸ 
χαρίσματα· τὸ ἕνα δυναμώνει τὸν ἄνθρωπον εἰς 
τὰ καλά, καὶ τὸ ἄλλον ἀδυνατίζει εἰς τὰ κακά. Ἐγὼ 
ἔχω ἕνα ψωμίον νὰ τὸ φάγω καὶ νὰ πίω, μὰ ἐσὺ 
καλὰ δὲν ἔχεις. Ἡ ἀγάπη μὲ λέγει: Μὴ τὸ τρώγῃς 
μοναχός σου, ἀλλὰ δῶσε καὶ τὸν ἀδελφόν σου. Ἔχω 
φορέματα, μὰ ἐσὺ δὲν ἔχεις. Ἡ ἀγάπη μὲ λέγει: 
Δῶσε του ἕνα τὸν ἀδελφόν σου. Ἀνοίγω τὸ στόμα 
μου νὰ σὲ κατηγορήσω, νὰ σὲ εἰπῶ ψεύματα, ἡ 
ἀγάπη ὅμως νεκρώνει τὸ στόμα μου, τὸ βουλώνει. 
Ἁπλώνω τὸ χέρι μου νὰ ἁρπάξω τὰ πράγματά σου, 
ἡ ἀγάπη δὲν μὲ ἀφήνει. Εἴδατε, ἀδελφοί μου, τί χα-
ρίσματα ἔχει ἡ ἀγάπη;

Ὁ προορισμὸς τῶν Σχολείων
 Τὴν ἀγάπην, ἐπειδὴ δὲν τὴν ἠξεύρετε, πρέπει, 
παιδιά μου, νὰ στερεώνετε σχολεῖα· διατὶ πάντα εἰς 
τὰ σχολεῖα γυμνάζονται οἱ ἄνθρωποι καὶ ἠξεύρουν 
καὶ μανθάνουν τὸ τί ἐστιν ὁ Θεός, τὸ τί εἶνε οἱ ἅγιοι 
ἄγγελοι, τί εἶνε οἱ καταραμένοι δαίμονες καὶ τὸ τί 
εἶνε ἡ ἀρετὴ τῶν δικαίων. Τὸ σχολεῖον φωτίζει τοὺς 
ἀνθρώπους. Ἀνοίγουν τὰ ὀμάτια τῶν εὐσεβῶν καὶ 
ὀρθοδόξων χριστιανῶν νὰ μανθάνουν τὰ μυστήρια.

Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν
 Διαβάζοντας, ἀδελφοί μου, τὴν θείαν καὶ Ἱερὰν 
Γραφὴν εὑρίσκω ὅτι ὁ προφήτης Ἠλίας εἶνε ζων
τανὸς καὶ τὸν ἔχει ὁ Θεὸς χιλιάδες χρόνους καὶ 
μέλλει νὰ τὸν στείλῃ καὶ τότε θέλει νὰ χαλάσῃ ὁ 
κόσμος… 
 Λυπηρὸν εἶνε νὰ σᾶς τὸ εἰπῶ, ἀδέλφια μου, μὰ 
ἡ Ἱερὰ καὶ Ἁγία Γραφὴ μὲ προστάζει νὰ σᾶς τὸ 
εἰπῶ: Σήμερον αὔριον καρτεροῦμεν πεῖνες, δίψες, 
πανοῦκλες, λοιμούς, θανατικὰ μεγάλα, νὰ μὴ προ-
φθάνουν τοὺς ἀποθαμένους. Σήμερον αὔριον καρ-
τεροῦμεν νὰ γίνῃ μέγας σεισμός, νὰ πέσουν ὅλα τὰ 
βουνά, ὁ ἥλιος καὶ τὸ φεγγάρι νὰ σκοτίζωνται, τὰ 
ἄστρα νὰ πέσουν καὶ ὁ οὐρανὸς νὰ τυλιχθῇ ὡσὰν 
ἕνα χαρτίον καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ ἀποθάνουν.

Δευτέρα Παρουσία καὶ Κρίσις
 Καὶ ἔπειτα μέλλει νὰ λάμψῃ ὁ πανάγιος Σταυρὸς 
περισσότερον ἀπὸ τὸν ἥλιον, μέλλει νὰ λάμψῃ ὁ 
γλυκύτατός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἑπτὰ φορὲς πε-
ρισσότερον ἀπὸ τὸν ἥλιον καὶ νὰ ἀναστήσῃ ὅλον 
τὸν κόσμον μὲ τὴν ψυχὴν καὶ μὲ τὸ σῶμα (καὶ ὁ 
καλὸς θὰ εἶνε ὡσὰν τὸν ἄγγελον καὶ ὁ κακὸς θὰ 
εἶνε ὡσὰν τὸν τρισκατάρατον τὸν διάβολον) καὶ νὰ 
εἰπῇ εἰς τοὺς δικαίους: Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ 
Πατρός μου νὰ κληρονομήσετε τὴν βασιλείαν τοῦ 
Πατρός μου, διότι ἐφυλάξατε τὰ προστάγματά μου 
καὶ τὴν πίστιν μου. Ἔπειτα θὰ εἰπῇ ὁ Κύριος εἰς 

τοὺς ἁμαρτωλούς: Πηγαίνετε ἐσεῖς οἱ κατηραμένοι 
εἰς τὴν κόλασιν, νὰ εἶσθε μαζὶ μὲ τὸν πατέρα σας 
τὸν διάβολον, διατὶ δὲν ἐφυλάξατε τὰ προστάγμα-
τά μου καὶ τὴν πίστιν μου. Καὶ τότε θέλει ἀνοίξει ὁ 
Κύριος ἕνα πύρινον ποταμὸν ὡσὰν θάλασσαν νὰ 
φλογίζῃ τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ τοὺς ἀσεβεῖς, καὶ νὰ 
βάλῃ τοὺς δικαίους εἰς τὰ δεξιά, τοὺς ἁμαρτωλοὺς 
εἰς τὰ ἀριστερά.
 Ἡμεῖς, ἀδελφοί μου, τί εἴμαστε, δίκαιοι ἢ ἁμαρ-
τωλοί; Εἰ μὲν καὶ εἴμαστε δίκαιοι, καλότυχοι καὶ 
τρισμακάριοι· εἰ δὲ καὶ εἴμαστε ἁμαρτωλοί, πρέπει 
τώρα, ὁποὺ ἔχομεν καιρόν, νὰ μετανοήσωμεν, νὰ 
διορθωθοῦμεν.

Ἡ νοερὰ προσευχὴ
 Σᾶς παραγγέλλω λοιπὸν τοῦτο νὰ κάμετε· νὰ 
πάρετε ὅλοι ἀπὸ ἕνα κομπολόγιον καὶ αὐτὸ τὸ κομ
πολόγιον νὰ ἔχῃ ἑκατὸν τρία σπυρία καὶ εἰς κάθε 
σπυρίον νὰ λέγετε: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ καὶ 
Λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, διὰ τῆς Θεοτόκου καὶ 
πάντων τῶν Ἁγίων ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ 
ἀνάξιον δοῦλόν σου». Λοιπὸν ἐγὼ μέλλω νὰ σᾶς 
ἀφήσω τὴν ὑγείαν ψυχικὰ καὶ σωματικά. Μέσα εἰς 
τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἀδέλφια μου, θε-
ωρεῖται ἡ Ἁγία Τριὰς καὶ πάντες οἱ Ἅγιοι μὲ τὸν τί-
μιον Σταυρόν, μὲ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν 
ἐσταυρώθηκαν ψυχικὰ καὶ σωματικά. Ἀδελφοί μου, 
ἡμεῖς πρέπει νὰ εὐλογοῦμεν τὴν γῆν, τὸν οὐρανόν, 
τὴν θάλασσαν καὶ νὰ πηγαίνετε εἰς τὸν παράδει-
σον νὰ χαίρεσθε καὶ νὰ εὐφραίνεσθε πάντοτε. […]

Ἡ εἰλικρινὴς Ἐξομολόγησις
 Πάντοτε, παιδιά μου, ἐδῶ ὁποὺ ἦλθα, ἔχω χαρὰν 
καὶ λύπην. Ἔρχονται οἱ χριστιανοὶ κατὰ μόνας νὰ 
μοῦ εἰποῦν τὸ παράπονόν τους, καὶ δὲν δύναται 
ἕνας δοῦλος νὰ δουλεύσῃ δυὸ αὐθεντάδες, καὶ δὲν 
δύναμαι νὰ τοὺς ἐξομολογήσω ἀπὸ ἕνα καὶ τοὺς 
διώχνω, καὶ ἡ καρδία μου κόπτεται ὡσὰν ἕνας 
ὁποὺ ἔχει ἕνα παιδίον, τὸ ὁποῖον εἶνε ἄρρωστον, 
καὶ δὲν τὸ δέχεται. Ἀλλὰ πρέπει νὰ σᾶς ἐξομολο-
γήσω παρρησία. Καὶ ἂν οὕτως, παιδιά μου, θέλετε 
πάρει τέσσερις τρίχες ἀπὸ τὰ γένεια μου, καὶ ἐγὼ 
παίρνω τὸ βάρος ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματά σας. Ἀπὸ τὸν 
καιρὸν ὁποὺ ἐγεννηθήκατε ὅλα ἐπάνω μου εἶνε. 
Καὶ σεῖς νὰ ἐξηγήσετε τὰ τέσσερα νοήματα καὶ νὰ 
τὰ μάθετε. Καὶ ἂν θέλετε, παιδιά μου, νὰ σᾶς εἰπῶ, 
νὰ εὑρῆτε ἕνα πνευματικὸν πρακτικὸν καὶ ἀρετῆς 
ἄνθρωπον, νὰ ἐξομολογηθῆτε, νὰ εἰπῆτε τὰ ἁμαρ-
τήματά σας. Νὰ μὴ ἀφήσετε κανένα· καὶ ἂν ἀφήσε-
τε, ὅλον τὸν μισθὸν τὸν χάνετε. Καὶ νὰ συγχωρᾶτε 
τὸν ἐχθρόν σας καὶ νὰ μὴ φροντίζετε μοναχὰ διὰ 
λόγου σας, ἀλλὰ νὰ ἑρμηνεύετε καὶ τὰ ἀδέλφια σας 
καὶ τὰ παιδιά σας. Καὶ νὰ ἔχετε τὴν εὐχήν μου καὶ 
τὴν εὐχὴν τῆς Παναγίας καὶ τὴν εὐχὴν τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἐσταυρωμένου καὶ ἀλη-
θινοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
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Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
5ης/18ης Ἰουλίου 2022

 ΣΥΝΟΔ ΙΚΑ Ι  Α ΝΑΚΟ Ι ΝΩΣΕ Ι Σ

ΤΗΝ Δευτέραν, 05/18 Ἰουλίου 2022, συνῆλθεν ἐν 
Ἀθήναις, εἰς τὸ Συνοδικὸν Κέντρον τῆς Ἁγίας Φι-

λοθέης τῆς Ἀθηναίας (Κλειδήμου 6 Πετράλωνα), εἰς 
δεκάτην τρίτην Συνεδρίαν τοῦ τρέχοντος Ἐκκλησι-
αστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν 
Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ 
ἑτέρων ἕξ Ἀρχιερέων, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν 
ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τῆς τελετῆς καταθέσεως 
τῶν ἱ. Λειψάνων τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Κασσάνδρας 
τῆς Τραπεζουντίας εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Παναγίας Σου-
μελᾶ Ἀσπροπύργου. Ἡ ὅλη ἐντύπωσις ὑπῆρξε θετική.

2. Συνεζητήθησαν ὀργανωτικὰ ζητήματα τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Σύδνεϋ Αὐστραλίας.

3. Ἐγένετο ὁ ἐτήσιος ἀπολογισμὸς τοῦ ἔργου τῶν 
Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν καὶ συνεζητήθησαν τρόποι κα-
λυτέρας ὀργανώσεως αὐτῶν.

4. Ἡ σύνθεσις τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων καὶ Συ-
νοδικῶν Ἐπιτροπῶν διατηρεῖται ἡ αὐτή.

5. Ἀνενεώθησαν καὶ παραμένουν ὡς εἶχον αἱ τοπο-
τηρητεῖαι τῶν χηρευουσῶν Ἐπαρχιῶν.

6. Ἐγένετο ὁ προγραμματισμός τοῦ Συνοδικοῦ ἑορτα-
σμοῦ τοῦ Ἁγίου νέου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ ἐκ Δεσφίνης, 
εἰς Δεσφίναν Φωκίδος καὶ ἀπεφασίσθη, ὅπως τελῆται ἐπὶ 
τὸ λαμπρότερον ὁ κατ᾽ ἔτος ἑορτασμὸς τῶν Ἁγίων, τῶν 
ἀνακηρυχθέντων ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου.

7. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ νομικῶν θεμάτων, ζη-
τημάτων Ἱεραποστολῆς, καθὼς καὶ περὶ τῶν Ἀδελφῶν 
Ἐκκλησιῶν.

8. Ἐνεκρίθη ἡ δημοσίευσις ἄρθρου περὶ τοῦ θορύ-
βου ἀπὸ ἀπαραδέκτους δηλώσεις καὶ πράξεις Οἰκου-
μενιστῶν ἀρχιερέων.

Ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ, ἀπεφασίσθη ὅπως δηλωθῇ, ὅτι κατὰ 
τὴν παραδοθεῖσαν πρᾶξιν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ βάπτισις 
τῶν νηπίων τελεῖται ὑπὸ τὴν ἀναγκαίαν προϋπόθεσιν 
ὅτι ταῦτα θὰ ἀνατραφοῦν εἰς περιβάλλον ὀρθοδόξου 
οἰκογενείας.

9. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερά τινα 
ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
2ας/15ης Αὐγούστου 2022

ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Συνεζητήθη ἐπιστολὴ - αἴτησις ὑπαγωγῆς Κοινό-
τητος τινὸς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

2. Ἐξῃτάσθη αἴτησις προσχωρήσεως Κληρικοῦ 
τινὸς ἐκ τῶν λεγομένων ἐπισήμων Ἐκκλησιῶν. 

3. Συνεζήτησε ζητήματα ἀφορῶντα τὰς Ἀδελφὰς 
Ἐκκλησίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ΤΗΝ Δευτέραν, 02/15 Αὐγούστου 2022, συνῆλθεν 
εἰς δεκάτην τετάρτην ἔκτακτον Συνεδρίαν τοῦ 

τρέχοντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος 
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 
Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχι-
επισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, 
καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἕξ Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος, 
μέσῳ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν 

Συμβουλὲς Ὁσίων Γερόντων
ΕΙΠΕ ὁ σοφώτατος Ἀββᾶς Ἀγάθων:
-Ὅταν ἀντιληφθῶ πὼς ἕνα πρόσωπο, καὶ τὸ πιὸ ἀγαπητό μου ἀκόμη, γίνεται ἀφορμὴ ν’ ἀποκτήσω κάποιο 

ἐλάττωμα, κόβω ἀμέσως κάθε δεσμὸ μαζί του.

ΕΝΑΣ ἀρχάριος Μοναχὸς συμβουλεύθηκε κάποιον διακριτικὸ Γέροντα:
-Ἄν ἡ συμπεριφορὰ τοῦ Ἀδελφοῦ μου μὲ σκανδαλίζει, Ἀββᾶ, πρέπει ἐγὼ νὰ τοῦ ζητήσω συγγνώμην;
-Ζήτησέ του συγγνώμην, ἀποκρίθηκε ὁ Γέροντας, ἀλλὰ πᾶψε νὰ τὸν συναναστρέφεσαι. Δὲν ἀκοῦς τὸν Μέγα 

Ἀρσένιο τί συμβουλεύει; Μὲ ὅλους ἔχε ἀγάπη, ἀλλ’ ἀπὸ ὅλους ἄπεχε.
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Σημεῖο τῶν καιρῶν:
Προβολὴ διαστροφῆς ἀπὸ ἐπίσημα χείλη

[μπορεῖ] νὰ λειτουργεῖ λίγο πιὸ πνευματικὰ (μὲ 
ἀξιοπρέπεια, χωρὶς πολλοὺς καὶ ἐναλλασσόμε-
νους συντρόφους)…Ἕνα παιδὶ ἔχει τὸ δικαίωμα 
νὰ ἐπιλέξει τὴν ζωή του, ἄν θέλει νὰ γίνει 
ὁμοφυλόφιλος… (Ὁ Χριστὸς) ἦλθε νὰ σώσει 
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἀνεξαρτήτως τί εἶναι ὁ 
καθένας… Ἡ ὁρμὴ πρὸς τὸ ἴδιο φύλο ὑπάρ-
χει. Δὲν ξέρω γιατὶ ὑπάρχει. Ὅταν τὴν δίνει 
ὁ Θεός, θὰ πολεμήσω αὐτήν;…».
  Ἡ προφανῶς σκόπιμη διαστρέβλωση εἶναι 
τόσο κραυγαλέα, ὥστε νὰ ἀπορεῖ κανεὶς γιὰ τὸ 
μέγεθος τῆς ἀναίδειας ποὺ διαδίδεται δημοσίως 
ἀπὸ ὑποτιθέμενο ἐκκλησιαστικὸ πρόσωπο. Θὰ 
τὸν ἐπαναφέρει στὴν τάξη ἡ ἐκκλησιαστική 
του ἀρχή; Ἤ θὰ συγκαλύψει τὰ πράγματα, 
ὅπως ἔκανε καὶ παλαιότερα, γιὰ δηλώσεις 
ὑπὲρ τῶν προγαμιαίων σχέσεων σὲ περιοδικὸ 
ἀσέμνου περιεχομένου ἀπὸ ἄλλον ὁμόσχημο 
τολμητία;  
  Στὸ ἀνωτέρω ἀπόσπασμα ἀπηχοῦνται συ-
ζητήσιμες σύγχρονες ἀπόψεις, καὶ μάλιστα 
ἐδῶ «ἠθικὸς αὐτουργὸς» κατὰ τὸν ἐν λόγῳ δι-
αστρεβλωτὴ ποὺ θέλει νὰ δώσει πνευματικὸ 
ἐπίχρισμα, εἶναι πλέον ὁ ἴδιος ὁ Θεός! Ἴσως νὰ 
ὑποκρύπτεται ἐδῶ κάποια Λουθηρανικῆς προ-
ελεύσεως ἀπενοχοποίηση τῆς συγκεκριμένης 
ἁμαρτίας, ποὺ ὁ Καινοτόμος κληρικὸς υἱοθέτη-
σε ἀπὸ τὴν πολυετῆ ἐντρύφησή του σὲ συνάξεις 
τοῦ «Π.Σ.Ε.» στὴν Γενεύη, ὅπου σύχναζε ἀπὸ 
ἀρχιμανδρίτης, καὶ ἀλλοῦ. Εἶναι γνωστὸν ὅτι 
ἀναπτύχθηκαν προτεσταντικὲς διδασκαλίες οἱ 
ὁποῖες τείνουν νὰ ἀπενοχοποιήσουν κάθε ἁμαρ-
τωλὴ διαστροφή, διότι κατ’ αὐτοὺς πρόκειται 
περὶ ὀντολογικῆς καταστάσεως στὸν ἄνθρωπο, 
ὥστε αὐτὲς νὰ τύχουν ἀκόμη καὶ θεσμικῆς ἀνα-
γνωρίσεως ὡς «ἀτομικὰ δικαιώματα» καὶ «φυ-
σικὲς λειτουργίες».
  Ἄλλωστε, εἴμαστε σὲ ἀποκαλυπτικὴ ἐποχὴ 
γενικευμένης Ἀποστασίας καὶ καθολικῆς ἀνταρ-
σίας τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ. 
Ἡ ἠθικὴ παρακμὴ καταλήγει σὲ «ἔκφυλη ἠθική» 
καὶ γιγάντωση τῶν σαρκικῶν παθῶν καὶ δια-
στροφῶν, τὰ ὁποῖα στὸν Δυτικὸ κόσμο καὶ τὸν 
Δυτικὸ ψευδοχριστιανισμὸ βρίσκουν σημαντικὴ 
ἀπήχηση· καὶ τοῦτο διότι τὸ κριτήριο ἔχει μετα-

ΣΤΙΣ θλιβερὲς ἡμέρες μας ἐκπληρώνεται ὁ 
προφητικὸς λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, 

ὅτι θὰ ὑπάρξουν ἄνδρες μεταξὺ τῶν φερομέ-
νων ὡς Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι θὰ 
λαλοῦν διεστραμμένα, διαστρεβλώνοντας τὴν 
Ἀλήθεια γιὰ νὰ ἐξαπατοῦν τοὺς πολλοὺς (βλ. 
Πράξ. 20:30).
 Σὲ αὐτὴ τὴν κατηγορία ἀνήκει ἀναμφίβο-
λα μητροπολίτης τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, ὁ 
ὁποῖος ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μακρόχρονη Οἰκουμε-
νιστικὴ δραστηριότητά του καὶ τὶς πολιτικὲς 
διασυνδέσεις του, προκάλεσε δυσμενῶς τὸ χρι-
στιανικὸ αἴσθημα μὲ τὶς σχετικὰ μὲ τὴν ὁμο-
φυλοφιλία ἀπαράδεκτες ἀπόψεις του. Αὐτὸς 
λοιπὸν τόλμησε νὰ ἀποδώσει τὶς ὁμοφυλοφι-
λικὲς τάσεις κάποιων ἀνθρώπων στὸν ἴδιο τὸν 
Θεό, πρᾶγμα ἀπαράδεκτο καὶ δαιμονικό!
  Διότι αὐτὸ ποὺ ξεκάθαρα ὁ διαιώνιος λό-
γος τοῦ Θεοῦ θεωρεῖ βαρύτατη ἐκτροπή, ἀτι-
μία καὶ ἀναισχυντία ποὺ ἐπισύρει καταδίκη 
καὶ εἰδικὴ ἀγωγὴ Μετανοίας (βλ. Λευϊτ. 18:22, 
20:13, Ρωμ. 1:26-27, Α΄ Κορ. 6:26-27, Ζ΄ καὶ ΞΒ΄ 
Ἱ. Κανόνα Μ. Βασιλείου, Δ΄ Γρηγορίου Νύσσης, 
ΙΗ΄ Ἰωάννου Νηστευτοῦ, μὲ ἐπικύρωση ἀπὸ Β΄ 
ἁγίας ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου), δὲν μπορεῖ 
νὰ ἀλλάξει ὅσο καὶ ἄν κάποιοι προσπαθοῦν 
νὰ ἀποδείξουν ὅτι διαφορετικὸ εἶναι τὸ νόημα 
καὶ τὰ ἰσχύοντα γιὰ τοὺς συγχρόνους «ἀγαπη-
μένους σὲ μοναδικὴ σχέση» ὁμοφυλόφιλους.
  Ἡ σοβαρὴ αὐτὴ πάθηση, ὡς μὴ φυσικὴ κατά-
σταση, ὀφείλεται σὲ ψυχιατρικὰ καὶ γενικὰ ψυ-
χοπαθολογικὰ προβλήματα. Ὁ ἑρμαφροδιτισμὸς 
καὶ κάποιες ὁρμονικὲς ἤ ὀργανικὲς διαταραχὲς 
παραπέμπονται σὲ εἰδικὴ θεραπεία. Ἀλλὰ ἀκόμη 
καὶ ἡ πιθανότητα βιολογικῶν αἰτίων, πρᾶγμα συ-
ζητήσιμο ὡς ἐξαιρετικὰ σπάνιο, δὲν ἀμνηστεύει 
τὸ ἐμπαθὲς τοῦ προβλήματος καὶ τὴν ἀνάγκη 
γιὰ σοβαρὴ ἀντιμετώπιση.
  Ὅμως, ὁ περὶ οὗ ὁ λόγος κάνει τὸ ἀπίθανο 
τονίζοντας: «Ἐκ τῶν πραγμάτων ὁ Θεὸς ἔχει 
δώσει σὲ μερικοὺς ἀνθρώπους νὰ αἰσθά-
νονται τὴν ἕλξη πρὸς τὸ ἴδιο φύλο, δὲν 
μπορῶ νὰ ξέρω γιατί, δὲν θὰ κατηγορήσω 
ἐγὼ τὸν Θεό… (Ἡ ὁμοφυλοφιλία) εἶναι μία 
σχέση, ἡ ὁποία, ἐὰν ὑπάρχει μέσα ὁ Χριστός, 
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τεθεῖ ἀπὸ τὸν Θεάνθρωπο στὸν πτωτικὸ ἀλύ-
τρωτο ἄνθρωπο, στὴν ἐκπλήρωση τῶν ἀκαθάρ-
των ἐπιθυμιῶν του, στὴν ἑωσφορικὴ αὐτοθέωσή 
του, στὴν σχιζοφρενικὴ ὑπερηφάνειά του, στὸ 
καταστροφικὸ σύνθημά του: «Κάνε ὅ,τι θέλεις, 
ὅπως θέλεις, μὲ ὅποιον θέλεις»!...
  Ἕτερος δὲ βαθμοφόρος ἀπὸ ἄλλη Ἤπειρο, 
ἀρχι επίσκοπος τῆς ἀπελπισίας καὶ συμφορᾶς, 
ἐπισφραγίζοντας τὶς παραπάνω δηλώσεις καὶ 
ἐπιβραβεύοντας ζεῦγος ὁμοφυλοφίλων, προέβη 
σὲ ὑποτιθέμενη βάπτιση τῶν παιδιῶν τους (!) 
σὲ ναὸ στὴν Ἀττικὴ πρόσφατα, καὶ κατόπιν, 
μαζὶ μὲ τὸν ἐξ Ἑλλάδος ὁμόφρονα μητροπολίτη 
τῆς παρανομίας, συλλειτούργησαν σὲ Ἁγιορει-
τικὸ Μετόχι (!) στὴν Βόρειο Ἑλλάδα, δίδοντες 
ἕναν ἰδιαίτερα «παραδοσιακὸ τόνο» στὶς δρα-
στηριότητές τους!... Ἄλλωστε οἱ προκαθήμε-
νοί τους, Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ἀθηνῶν, 
συνευωχοῦντο ἑορτίως στὴν πρωτεύουσα τῆς 
Ἠπείρου, στὴν ὑποτιθέμενη τιμὴ συγχρόνου 
κατ’ αὐτοὺς ὁσίου Ἁγιορείτου Γέροντος!
  Εἰς πεῖσμα τῆς θλιβερῆς αὐτῆς συμπαιγνίας, 
στὴν ὁποίαν συμμετέχουν καὶ οἱ ψευδο-ορ-
θόδοξοι τῆς σήμερον, θυμίζουμε ὅτι κατὰ τὸν 
ἀπαράμιλλο ἑρμηνευτὴ τοῦ θείου λόγου Ἅγιο 
Ἰωάννη Χρυσόστομο, «πάντα μὲν ἄτιμα τὰ 
πάθη, μάλιστα δὲ ἡ κατὰ τῶν ἀρρένων μα-
νία» (Ὁμιλία Ε΄ στὴν πρὸς Ρωμαίους). Αὐτοῦ 
τοῦ εἴδους τοὺς ἀνθρώπους «τοὺς λέγω πὼς 
εἶναι χειρότεροι ἀπὸ τοὺς δολοφόνους γιατὶ 
εἶναι καλύτερο νὰ πεθάνει κανείς, παρὰ νὰ 
ζεῖ καὶ νὰ προσβάλλεται ἔτσι. Γιατὶ ὁ δο-
λοφόνος ἀπέσπασε τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὸ σῶμα, 
ἐνῶ αὐτὸς κατέστρεψε τὴν ψυχὴ μαζὶ μὲ τὸ 
σῶμα. Καὶ ὅποιο ἁμάρτημα καὶ ἄν πεῖς, 
δὲν θὰ πεῖς κανένα ἴσο μὲ τὴν παρανομία 
αὐτή. Καὶ ἄν ἐκεῖνοι ποὺ παθαίνουν αὐτὰ τὰ 
αἰσθάνονταν θὰ δέχονταν ἄπειρους θανάτους, 
προκειμένου νὰ μὴν πάθαιναν αὐτό. “Οὐ γάρ 
ἐστιν, οὐκ ἔστι ταύτης τῆς ὕβρεως ἀλογώ-
τερόν τε καὶ χαλεπώτερον”»!
  Εἶναι τόσο φοβερὸ τὸ ἁμάρτημα, συνεχίζει 
ὁ ἱερὸς Πατήρ, ὥστε συνέβη νὰ ἀναγκάσει 
κάποτε νὰ ἐμφανισθεῖ πρὶν ἀπὸ τὸν καιρό 
της ἡ γέενα τῆς κολάσεως στὴν γῆ κατὰ 
τὸν ἐμπρησμὸ τῶν Σοδόμων.
  Γιατί δὲ κάποιοι φθάνουν σὲ αὐτὸ τὸ φρικτὸ 
κατάντημα; Ἐρωτᾶ ὁ ἱερὸς Πατὴρ καὶ ἀπαντᾶ 
μὲ φυσικὴ ἀπολυτότητα: Ἀπὸ θεία ἐγκατά-
λειψη. Ὥστε κάποιοι νὰ διαμορφώνουν 
«δόγμα σατανικόν» καὶ «βίον διαβολικόν». 

Ὅ,τι ξεφεύγει ἀπὸ τοὺς νόμους ποὺ τέθηκαν 
ἀπὸ τὸν Θεόν, αὐτὸ καὶ ἐπιθυμεῖ ὅ,τι τὸ ἀλλό-
κοτο καὶ ἀηδές. Σὰν κάποιον, ὁ ὁποῖος ἀπὸ 
τὴν σφοδρή του δίψα ἐπιθυμεῖ ἀκόμη καὶ τὸν 
βόρβορο. Ἔτσι καὶ οἱ ἀρρενομανεῖς ἐκβράσθη-
καν σὲ τοῦτο τὸν παράνομο ἔρωτα. Καὶ αὐτὸ 
τὸ παθαίνουν ἀπὸ ἐγκατάλειψη Θεοῦ.
  Λοιπόν, ἡ κατὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο θεία 
ἐγκατάλειψη ἐκλαμβάνεται μὲ τρόπο δια-
στρεβλωτικὸ ἀπὸ τὸν θλιβερὸ συνήγορο τῆς 
παρανομίας Νεοημερολογίτη μητροπολίτη ὡς 
θεία δόση (!)… Πρόκειται, προφανῶς, γιὰ θεία 
ἐγκατάλειψη…
  Ὁ Σωτῆρας μας Χριστὸς βεβαίως καὶ ἦλθε 
γιὰ νὰ σώσει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ κή-
ρυξε ὡς βάση ἐξ ἀρχῆς τὴν Μετάνοια εἰς ἄφε-
σιν ἁμαρτιῶν. Ὅλους χωρεῖ ἡ Ἐκκλησία Του 
καὶ ὅλους συγ-χωρεῖ, ἐφ’ ὅσον ἀπαρνηθοῦν τὸν 
κακὸ ἑαυτό τους. Ὅλοι δύνανται νὰ μεταμορ-
φωθοῦν ἐν Χριστῷ, διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
ἐφ’ ὅσον ἐγκαταλείψουν μὲ «τέλειον μῖσος» 
τὰ πάθη τῆς βδελυρίας. Οὐδεὶς ἀποστρέφε-
ται τὸν ἁμαρτωλό, ἀλλὰ δὲν δικαιολογεῖ οὔτε 
ὡραιοποιεῖ τὴν ἁμαρτία του, ἄν πρέπει νὰ τὸν 
ὁδηγήσει σὲ ἐπίγνωση ἀληθείας, σὲ μετάνοια, 
θεραπεία καὶ σωτηρία.
  Ἄν δεχθοῦμε ὅτι ὅποια ὁρμὴ καὶ ἐπιθυμία, 
ἀκόμη καὶ ἡ πιὸ ἀκάθαρτη καὶ ἀναίσχυντη, 
εἶναι μέσα στὸν ἄνθρωπο ἐκ Θεοῦ καὶ πρέπει 
νὰ βρεθεῖ τρόπος ἱκανοποιήσεώς της (ἔστω 
καὶ «ἀξιοπρεπῶς»!), τότε καταλύουμε τὸ ἔργο 
τῆς σωτηρίας. Κάθε πάθος νομιμοποιεῖται καὶ 
ἀμνηστεύεται καὶ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ 
μετατρέπεται ἀπὸ ἐργαστήριο Ἁγιότητος σὲ 
προθάλαμο τῆς ἀπωλείας!
  Μόνον ὅταν λέγουμε καὶ ὁμολογοῦμε τὴν 
Ἀλήθεια, παραμένουμε πραγματικὰ μαθητὲς 
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ὁ θεῖος λόγος ἰσχύει 
καὶ θὰ ἰσχύει καὶ κανεὶς διαστρεβλωτής, ὅ,τι 
θέση καὶ νὰ ἔχει, δὲν δύναται νὰ τὴν κλονίσει· 
ἁπλῶς ἐκπίπτει στὸ ἔρεβος τοῦ ψεύδους καὶ 
συμπαρασύρει ὅσους ἐξαπατᾶ. 
  Εὐχόμενοι μετάνοια στοὺς διαστρεβλωτές, 
θυμίζουμε τὰ θεόπνευστα καὶ ἀκλόνητα ἀπο-
στολικὰ λόγια: «μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι 
οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μα-
λακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε πλεονέκται 
οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι οὐ λοίδοροι οὐχ 
ἅρπαγες, βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομή-
σουσι» (Α΄ Κορ. 6:9-10).

† Λ.&Π.Κ.
30-6-2022
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Ὅτι οὐ χρεία χρίσεως Μύρου τῶν ἁγίων Εἰκόνων
καὶ τῶν ἱερῶν Σκευῶν

θεν ἐξ αὐτοῦ τοῦ ὀνόματος πλήρη ὄντα ἁγιασμοῦ τε καὶ 
χάριτος. Τοὔνεκεν ὡς σεπτὰ καὶ τιμῶμεν καὶ ἀσπαζόμεθα· 
αὐτὸς οὖν ὁ τύπος τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ χωρὶς Εὐχῆς 
ἱερᾶς γινόμενος παρ᾽ ἡμῖν, σεβάσμιός ἐστι, καὶ ἀρκούμεθα 
τῷ τύπῳ αὐτοῦ λαμβάνειν τὸν ἁγιασμόν, διά τε τῆς γινο-
μένης παρ᾽ ἡμῶν εἰς αὐτὸν προσκυνήσεως, τῆς τε μετώπῳ 
σημειώσεως, καὶ τῆς ἐν τῷ ἀέρι διὰ δακτύλων γινομένης 
σφραγῖδος ἀποδιώκειν δαίμονας ἐλπίζομεν· ὡσαύτως καὶ 
ἐπὶ τῆς Εἰκόνος, διὰ τῆς τοῦ ὀνόματος σημασίας εἰς τὴν τοῦ 
πρωτοτύπου τιμὴν ἀναφερόμεθα, καὶ ἀσπαζόμενοι ταύτην 
καὶ τιμητικῶς προσκυνοῦντες, μεταλαμβάνομεν ἁγιασμοῦ. 
Ἐπεὶ καὶ ἱερὰ διάφορα Σκεύη ἔχοντες, ταῦτα ἀσπαζόμεθα καὶ 
περιπτυσσόμεθα, καὶ ἁγιασμόν τινα εἰληφέναι παρ᾽ αὐτῶν 
ἐλπίζομεν· ἤ καὶ τὸν Σταυρόν, καὶ τὰ ἱερὰ Σκεύη φληναφή-
σουσι κοινὰ καὶ ἄτιμα εἶναι, ὡς ἀπήρτησεν αὐτὰ ὁ Τέκτων 
(τεχνίτης) καὶ ὁ Ζωγράφος, καὶ ὁ Ὑφάντης, ἐπειδὴ οὐκ ἔχου-

σιν Εὐχὴν ἱερὰν ἁγιάζουσαν αὐτά, ἤ καὶ 
τὰς σεπτὰς Εἰκόνας ὡς ἱεράς, καὶ ἁγίας, 
καὶ τιμίας ἀποδέξονται».
 Ταῦτα ἐλέχθησαν καὶ ἐκυρώθησαν 
παρὰ τῆς ἁγίας Οἰκουμενικῆς [Ζ΄] 
Συνόδου πρὸς ἀνατροπὴν τῆς κακο-
φροσύνης καὶ πονηρᾶς παγῖδος τῶν 
εἰκονομάχων καὶ στοχάσου δι᾽ ἀγάπην 
Θεοῦ, ὅτι καθὼς ὁ τίμιος καὶ ζωοποιὸς 

Σταυρὸς οὔτε εὐχὴν πρὸς ἁγιασμὸν ἔχει, οὔτε τὰ ἄλλα ἅγια 
Σκεύη, Δισκοπότηρον, Ἀστήρ, Λόγχη καὶ τὰ Καλύμματα, 
καὶ προσκυνοῦμεν καὶ ἀσπαζόμεθα αὐτά, οὕτω καὶ αἱ ἅγιαι 
Εἰκόνες, οὔτε εὐχήν, οὔτε μύρωμα χρεία εἶναι νὰ δέχωνται· 
εἰ δὲ καί τινες μυρώνουσι Δισκοπότηρον, καὶ δι᾽ αὐτὰ εἶναι 
τυπωμέναι εὐχαί, καθὼς εἶναι καὶ τυπωμέναι εὐχαὶ διὰ μύ-
ρωμα τῶν Εἰκόνων, τοῦτο ἐξ ἀρχῆς ἐφεύρεμα εἶναι τῶν 
Εἰκονομάχων, ἤ μετὰ ταῦτα τινὸς ἄφρονος ἐπίνοια, καὶ ἐν 
τοῖς τύποις τὰ τοιαῦτα δὲν στοχάζονται, καὶ οἱ εὑρίσκοντες 
τυπωμένα δέχονται ἐνεργοῦντες, μὴ γινώσκοντες, ὅτι αὐτὰ 
εἶναι ἀπαράδεκτα, καὶ κεκωλυμένα παρὰ ἁγιωτάτης Οἰκου-
μενικῆς Συνόδου· καὶ δὲν εἶναι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
ἡμῶν ψῆφος καὶ παράδοσις, ἀλλὰ σπορεὺς ζιζανίων ταῦτα 
ἐσύνθεσε, καὶ εἰς τύπον ἔβαλεν.
 Εἰ δέ τις ἀνθίσταται ἀλόγως ἐν τούτῳ, καὶ ἐκ τῆς τοῦ 
τύπου γραφῆς συνεθισθεὶς εἰς πείσματος ἔπεσεν ἐπιμονήν, 
τὸν ἐρωτῶ· ὦ ἀδελφέ, προσκυνεῖς τὸν τίμιον καὶ ζωοποιὸν 
Σταυρὸν ἄνευ εὐχῆς ὄντα, καὶ ἀμύρωτον; Τὸ ἅγιον θαυ-
ματουργὸν Μανδήλιον τῆς Εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ μυρω-
μένον ἦτον; Τὰς Εἰκόνας, αἱ ὁποῖαι ζωγραφοῦνται ἐπάνω 
τῶν θυρῶν τῶν Ἐκκλησιῶν, καὶ ἄλλας ἔξω καὶ ἔνδον τοῖς 
τοίχοις τῶν Ἐκκλησιῶν, καὶ τὰς προκυνοῦμεν, μυρωμέναι 
εἶναι; Ἄχ ἀδελφέ· ἄν τὰ κεκωλυμένα παρὰ τῶν Οἰκουμε-
νικῶν ἁγίων Συνόδων δὲν φυλάξωμεν, ἕπεται κάθε πλά-

‒ Ἀλλ᾽ εἰπέ μοι, εἶναι χρεία νὰ μυρώνωνται αἱ ἅγιαι Εἰκό-
νες ἤ οὐ; Ὅτι φιλονεικοῦσι τινὲς περὶ τούτου ἄνευ ἀποδείξε-
ως ἐκ τῶν θείων Πατέρων.
 Ἕως τοῦ καιροῦ τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου δὲν 
φαίνεται πουθενὰ νὰ εἶπέ τις διὰ εὐχὰς καὶ μύρωμα τῶν 
ἁγίων Εἰκόνων, ἐπειδὴ ἡμεῖς τὸν τύπον προσκυνοῦμεν καὶ 
τιμῶμεν ἐκείνου, ὁ ὁποῖος εἶναι τύπος καὶ εἰκών· καθὼς 
προσκυνοῦμεν καὶ τὸν τύπον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς ὅ,τι 
ὕλην καὶ ἄν εἶναι καὶ ποτὲ Σταυρὸν δὲν μυρώνουσι, διότι τὸ 
μέγα Μῦρον χριόμενον ἄλλα χαρίσματα χαρίζει διὰ Πνεύ-
ματος Ἁγίου εἰς ἐκείνους, τοὺς Ὁποίους χρεία εἶναι νὰ τὰ 
ἔχουν, ὡς ἐδιδάχθημεν εἰς τὸ Βάπτισμα τῶν Χριστιανῶν, 
καθ᾽ ὅ ὕστερον μυρώνεται ὁ βαπτισθείς, καὶ τὰ ἀπολαμ-
βάνει· τὰ ὁποῖα χαρίσματα χρεία δὲν εἶναι νὰ δίδωνται εἰς 
τύπον Σταυροῦ καὶ Εἰκόνων. Λοιπὸν οὔτε Εὐχῆς, οὔτε Μύ-
ρου χρεία ἐπ᾽ αὐτοῖς.
 Ἀλλ᾽ ἐκ τῶν Πρακτικῶν τῆς Ζ΄ 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου συμπεραίνομεν, 
τοῦτο φαίνεται νὰ εἶναι ἐφεύρεμα τῶν 
εἰκονομάχων, καὶ διδασκαλία αὐτῶν μὲ 
ἄλλον τρόπον πονηρὸν καὶ κακόφρονα 
νὰ ἐξουθενώσουν τὰς ἁγίας Εἰκόνας. 
Ἀλλ᾽ ἡ αὐτὴ ἁγία Σύνοδος ταύτην τὴν 
παγίδα συνέτριψε, κελεύουσα Εὐχὴ ἐπὶ 
ἁγίων Εἰκόνων νὰ μὴ ἀναγινώσκεται· 
καὶ ἑπόμενον εἶναι, οὔτε Μύρου χρῖσις, ὅτι δι᾽ εὐχῆς τοῦτο 
γίνεται. Καὶ ὅρα ἐν τόμῳ Β΄ καινῶν Συνοδικῶν, φύλ. 844, 
ἔνθα ὁ εἰκονομάχος Γρηγόριος λέγει: «Οὔτε εὐχὴν ἱερὰν 
ἁγιάζουσα αὐτὴν (δηλαδὴ τὴν Εἰκόνα), ἵνα ἐκ τούτου πρὸς 
τὸν Ἅγιον ἐκ τοῦ κοινοῦ προσενεχθῇ, ἀλλὰ μένῃ κοινὴ καὶ 
ἄτιμος, ὡς ἀπήρτησεν αὐτὴν ὁ Ζωγράφος».
 Στοχάσου παγίδα τῶν Εἰκονομάχων, οἱ ὁποῖοι λέγοντες 
τὰς Εἰκόνας κοινὰς καὶ ἀτίμους, μᾶς συμβουλεύουν διὰ 
νὰ ἀναγινώσκωμεν ἐπ᾽ αὐτὰς τὰς Εἰκόνας Εὐχάς, διὰ νὰ 
ἔχουν τάχα τὸν ἁγιασμὸν ἐκ τῶν Εὐχῶν, καὶ ἑπομένως τοῦ 
Μύρου, ὅτι ἀλλέως εἶναι κοινή, ἄτιμος καὶ τὸ οὐδέν· μὴ 
στοχαζόμενοι, ὅτι ἡμεῖς τὰς Εἰκόνας τιμῶμεν καὶ προσκυ-
νοῦμεν διὰ τὸν τύπον, ὄχι διὰ τὴν Εὐχὴν καὶ τὸ Μύρον. 
Ὁ ῥηθεὶς Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Νεοκαισαρείας φαίνεται 
μετανοήσας διὰ τὴν εἰκονομαχίαν, καὶ Λίβελλον δοὺς ἐσυγ-
χωρήθη ὑπὸ τῆς Συνόδου καὶ συνεκάθησε.
 Ἀλλ᾽ ἡ ἁγιωτάτη αὕτη Σύνοδος ἀντέστη μὲ ζῆλον θεῖον, 
καὶ ἀπολογεῖται εἰς ταῦτα διὰ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ τὴν 
πονηρὰν συμβουλὴν καὶ κακόφρονα γνώμην τῶν εἰκονο-
μάχων δὲν δέχεται, προστάττουσα Εὐχὰς ἐπὶ τῶν ἁγίων 
Εἰκόνων νὰ μὴ γίνωνται, καὶ ἑπομένως οὔτε χρῖσις Μύρου. 
Λέγει γὰρ τοῦτο ρητῶς:
 «Καὶ τ᾽ ἀληθὲς ἀκουσάτωσαν (οἱ Εἰκονομάχοι)· πολλὰ 
τῶν ἐν ἡμῖν καθιερωμένων Εὐχὴν ἱερὰν οὐ δέχονται, αὐτό-
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νην νέαν εὐκόλως καὶ ἀλόγως νὰ δεχώμεθα· μὴ γένοιτο, 
ὅτι ἡμεῖς διὰ Κανόνων καὶ ἱερῶν Παραδόσεων βαδίζομεν, 
καὶ Ὀρθόδοξοι ἀπλανεῖς χρηματίζομεν· ὅτι Θεὸς διὰ τοῦ 
Προφήτου Ἱερεμίου οὕτω μᾶς προστάζει: «στῆτε ἐπὶ ταῖς 
ὁδοῖς καὶ ἴδετε, καὶ ἐρωτήσατε τρίβους Κυρίου αἰωνίους, 
καὶ ἴδετε, ποῖά ἐστιν ἡ ὁδὸς ἡ ἀγαθὴ καὶ βαδίσατε ἐν αὐτῇ, 
καὶ εὑρίσκετε ἁγιασμὸν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν». Καὶ πάλιν ἡ 
θεία Γραφὴ μᾶς προστάζει: «γίνεσθε δόκιμοι τραπεζῖται, 
τὰ μὲν ἀποδοκιμάζοντες, τὸ δὲ καλὸν κατέχοντες».
 Ἀλλ᾽ ἴσως ἐρωτήσῃ τίς, πόθεν ἐν ταῖς ἐσχάταις ταύ-
ταις ἡμέραις ἔλαβε τὴν ἀρχὴν τοῦτο τὸ δι᾽ Εὐχῆς μύρωμα 

τῶν Εἰκόνων, κωλυόμενον ὑπὸ τῆς ἁγίας Οἰκουμενικῆς Ζ΄ 
Συνόδου; Ἀποκρινόμεθα, ὅτι ἴσως ἔλαβε τὴν ἀρχὴν ἀπὸ 
ἑνὸς Ἀρχιερέως Ἐπαρχίας μεγάλης (ὅρα τὸν Μακάριον 
Δοσίθεον ἐν τῷ περὶ τῶν πατριαρχευσάντων ἐν Ἱεροσολύ-
μοις Βιβλ. ζ΄, Κεφ. β΄, Παραγρ. δ΄), ὁ ὁποῖος κατεσκεύαζεν 
Ἀγάλματα καὶ Εἰκόνας ἐκ κηροῦ, μύρου καὶ βαλσάμου καὶ 
ὕδατος ἁγιασμοῦ, καὶ ἔπεμπε τοῖς Βασιλεῦσι δῶρον· καὶ 
ὁ Μακάριος Δοσίθεος ταῦτα ἀνατρέπει, λέγων: «Ἡμεῖς οὐ 
διὰ τὴν ὕλην, καὶ τὰ τοιαῦτα, ἀλλὰ διὰ τὸν τύπον προσκυ-
νοῦμεν τὰς Εἰκόνας». Ὅρα ἐκεῖ, καὶ εὑρήσεις πολλά.

(Βλ. Ἐπισκόπου Καμπανίας Θεοφίλου, Ταμεῖον Ὀρθοδοξίας,
ἔκδ. ε΄ ὑπὸ Ἰω. Μουστακοπούλου, Ἀθῆναι 1908, Κεφ. ΝΔ΄, σελ. 105-107).

 ● Ὅθεν, πλέον παραδοσιακὴ κρίνεται ἡ πρᾶξις τινῶν, οἵτινες τὰ ἱερὰ Σκεύη πρὶν νὰ θέσουν εἰς χρῆσιν διὰ πρώτην φοράν, 
πλύνουσι καλῶς καὶ εἶτα ραντίζουν ἁπλῶς δι᾽ Ἁγιασμοῦ, ἐγκαινιάζοντες τρόπον τινὰ ταῦτα εἰς ἐκκλησιαστικὴν χρῆσιν.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑΙ
ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠ᾽ ΑΥΤΑΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΒΑΛΣΑΜΩΝ.

Ἐρώτησις Γ΄.
 Τὰ τῶν ἁγίων Ποτηρίων καὶ τῶν ἁγίων Δίσκων σκεπάσματα, καὶ ἡ λοιπὴ ὡσαύτως ἑτοιμασία Τραπέζης τῆς ἁγίας, καὶ 
τὰ ἀγγεῖα, ἐν οἷς τὰ ἅγια Βαπτίσματα γίνονται, διὰ εἰδικῶν εὐχῶν ἁγιάζονται, ἤ ἀρκεῖ τούτοις εἰς ἁγιασμὸν ἡ τῶν ἁγίων 
κοινωνία καὶ μέθεξις;

Ἀπόκρισις.
  Ἐπίστευσε, φησίν, Ἀβραὰμ τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην· διὸ καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν ἁγιάζεσθαι τὰ 
Ποτηροκαλύμματα, καὶ τὰ Δισκοκαλύμματα, καὶ τὰ λοιπά, ἅμα τῷ τεθῆναι εἰς τὴν ἁγίαν Τράπεζαν, καὶ καλύψαι τὰ ἅγια, 
καὶ εἰδικῶν εὐχῶν εἰς τὸ ἁγιασθῆναι μὴ δέεσθαι...
 Ὅσα γοῦν καθολικαῖς Ἐκκλησίαις, ἤ θείοις Ναοῖς Μοναστηρίων προσάγονται παρά τινων, σκεπάσματα δηλονότι 
ἁγίων Ποτηρίων καὶ ἁγίων Δίσκων, ἀλλὰ μὴν καὶ ἕτερά τινα Σκεύη, ἐπὶ πλάτος καὶ Εἰκονίσματα, διὰ χειρὸς ἐπισκοπικῆς 
ἤ ἱερατικῆς, ἀπεντεῦθεν ὡς ἀνατεθειμένα τῷ Θεῷ γίνονται ἅγια καὶ ἱερά...

(Βλ. Σύνταγμα θείων καὶ ἱερῶν Κανόνων, Ράλλη-Ποτλῆ, τ. Δ΄, σελ. 450)
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Τήν ἑπομένη, Σάββατο 3/16-07-2022, τελέστηκε πολυαρ-
χιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. 
Στό Κοινωνικό ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος κατά τήν 

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΖΩΗΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ὑποδοχή καί κατάθεση τῶν Λειψάνων
τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Κασσάνδρας

ΤΗΝ Παρασκευή, 2/15-07-2022, πραγματοποιήθηκε ἕνα 
ἱστορικό γεγονός γιά τήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα μας. 
Ἔγινε ἡ ὑποδοχή καί ἡ κατάθεση τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῆς 
Ἁγίας Νεομάρτυρος Κασσάνδρας τῆς Τραπεζουντίας ἡ 
ὁποία ὑπῆρξε πρόγονος τῶν ἡρώων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανά-
στασης Ἀλεξάνδρου καί Δημητρίου Ὑψηλάντη, ἐκ τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Παναγίας Κοσμοσώτηρος Κρυονερίου Ἀττικῆς στόν 
νέο προσκυνηματικό Ναό Παναγίας Σουμελᾶ Ἀσπροπύργου.

Περί ὥραν 19.00΄ ἔγινε ἡ ὑποδοχή τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου 
στήν κεντρική πλατεῖα τοῦ Ἀσπροπύργου ὑπό τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. 
Καλλινίκου καί τῶν Σεβ/των Μητροπολιτῶν, τοῦ ἐπιχω-
ρίου Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Πειραιῶς καί 
Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, Δη-
μητριάδος κ. Φωτίου καί Ὠρωποῦ καί Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ. 
Στήν συνέχεια τό Ἱερό Λείψανο τοποθετήθηκε σέ στρατιω-
τικό κιλίβαντα καί σχηματίστηκε λιτανευτική πομπή μέ τήν 
συμμετοχή τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, τῆς φιλαρμονικῆς μπάντας 
τοῦ Δήμου, νέων, νεανίδων καί παιδιῶν ἐνδεδυμένων μέ 
παραδοσιακές ἐνδυμασίες, παιδιῶν τῶν Κατηχητικῶν Σχο-
λείων τῆς Μητροπόλεως Ἀττικῆς & Βοιωτίας, τῆς Χορω-
δίας Πάτριον Ἀναλόγιον ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Ἰωάννη 
Κιαχόπουλου, ἐκπροσώπων τῆς Πολιτείας καί τῆς τοπικῆς 
αὐτοδιοίκησης καθώς καί πλήθους πιστῶν.

Πρό τῶν πυλῶν τοῦ Ναοῦ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Χρυ-
σόστομος ἐκφώνησε ἑόρτια ὁμιλία ἀναφερόμενος στόν βίο 
τῆς Νεομάρτυρος Κασσάνδρας καθώς καί στό ἱστορικό τῆς 
εὑρέσεως τῶν Λειψάνων της. Στήν συνέχεια ἐψάλη ὁ Μέγας 
πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτά-
του Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ . Καλλινίκου.

Ἀπόλυση ἐξέφρασε τίς δέουσες εὐχαριστίες. Τέλος δέ ἡ 
Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας παρέθεσε τράπεζα 
πρός τούς Ἀρχιερεῖς, τόν κλῆρο καί τούς ἱεροψάλτες στήν 
αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης 
Ἀσπροπύργου.

Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης
ΤΟ Σάββατο, 17/30-07-2022, μνήμη τῆς Ἁγίας ἐνδόξου 

Παρθενομάρτυρος Μαρίνης, πανηγύρισαν Ναοί καί Μονές 
τῆς Ἐκκλησίας μας. Στόν Πειραιᾶ στήν Καλλίπολη πανηγύ-
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ρισε ὁ ἱστορικός Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρίνης. Στόν Μεγάλο 
Ἑσπερινό καί τήν Λιτανεία τῆς παραμονῆς χοροστάτησε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, 
ἐνῶ ἀνήμερα τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος.

Ὁ Σεβ. Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἀνήμερα 
τέλεσε τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Παρεκκλήσιο 
τῆς Ἁγίας Μαρίνης στήν Σαλαμῖνα.

Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Μαρίνης στήν Ντάρδεζα Κερα-
τέας τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς παραμονῆς καί τῆς κυρι-
ωνύμου ἡμέρας προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λει-
τουργίας ἐψάλη Τρισάγιον ἐπί τοῦ μνήματος τοῦ μακαριστοῦ 
κτίτορος τῆς Μονῆς π. Γρηγορίου Ταυλαρίου. 

Ναὸ Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου, καὶ σὲ κάθε Λειτουργία χει-
ροτονοῦσε Διάκονο καὶ  Ἱερέα πρὸς ἀντικατάσταση τῶν Κλη-
ρικῶν ποὺ ἀπεβίωσαν μετὰ τὴν τελευταία του ἐπίσκεψη. Τὸ 
βράδυ τῆς Τρίτης ἔγινε Σύναξις τοῦ Κλήρου τῆς περιοχῆς 
Ἰσημερίου, καὶ τὴν ἑπομένη ἐπέστρεψαν (κατόπιν ἑπτάωρης 
ἀναμονῆς στὸ ἀεροδρόμιο) στὴν πρωτεύουσα Κινσάσα.

Τὴν Πέμπτη 31 Ἰουν. μετέβη ὁ Σεβ. κ. Ἀμβρόσιος στὸ 
Μενκάο, περίπου 80 χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν πόλη, ὅπου ὑπάρχει 
ἀσκητική Γυναικεία Σκήτη τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, καὶ 
ὅπου ὁ π. Λεωνίδας τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸ μόλις 
ἀναγειρόμενο Παρεκκλήσιο τοῦ Ἀσκητηρίου.

Τὴν Παρασκευὴ ὁ Σεβ. κ. Ἀμβρόσιος (μόνος, διότι ὁ σύ-
νοδός του διαγνώσθηκε με κορωνοϊὸ) πέρασε τὸν μεγάλο 
ποταμό Κογκὸ πρὸς τὴν πρωτεύουσα τῆς γείτονος χώρας 
Μπραζαβίλ, ὅπου ἔγινε ἐνθουσιωδῶς δεκτὸς ἀπὸ τοὺς ἐντο-
πίους πιστούς. Τὴν Παρασκευὴ τὸ ἀπόγευμα παρακολούθησε 
Παράκληση στὴν Παναγία μας στὸν Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
στὸ Μαντίμπου. Ἡ Ἀκολουθία, μὲ ἄψογη τάξη, ἔγινε κατὰ 
τὸ ἥμισυ στὰ  Ἑλληνικά!

Τὸ Σάββατο ἔγινε ὁμαδικὴ βάπτισις ἐνηλίκων Κατηχουμέ-
νων στὸ ποτάμι Ννζοῦε, καὶ τὸ ἀπόγευμα  Ἑσπερινὸς στὸν 
νεόδμητο Ναὸ  Ἁγίου Κυρίλλου στὸ ὁμώνυμο Ἡσυχαστήριο 
λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη πρὸς νότον.

Τὴν Κυριακὴ ὁ Σεβ. κ. Ἀμβρόσιος τέλεσε τὴν Θεία Λει-
τουργία στὸν κεντρικὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Κινσούντι μὲ 
ὅλους τοὺς Κληρικοὺς τῆς χώρας (π.  Ἐμμανουήλ,  π. Γε-
ώργιο καὶ π. Κοσμᾶ) καὶ χειροτόνησε τὸν Διάκονο Ἐπιφάνιο 
σὲ Πρεσβύτερο. Τὴν Δευτέρα, πολὺ εὐχαριστημένος ἀπὸ 
τὴν πρόοδο τῆς τοπικῆς ἱεραποστολῆς, ὁ Σεβ/τος Μεθώνης 
ἐπέστρεψε μὲ τὸ πλοῖο στὴν Κινσάσα.

Τὴν Τρίτη, οἱ ἐπισκέπτες ἔπρεπε νὰ ἀναχωρήσουν μὲ 
ἀεροπλᾶνο γιὰ τὴν πόλη Τσικάπα, πρωτεύουσα τοῦ νόμου 
Κασάι, ἀλλὰ εἰδοποιήθηκαν ὅτι ἡ πτῆσις θὰ ἀναχωροῦσε 
τὴν Τετάρτη, τὴν Τετάρτη ἄκουσαν γιὰ Παρασκευή, καὶ 
τελικῶς ἡ πτῆσις ἀκυρώθηκε τελείως, ἐνῷ στὴν Τσικάπα 
ἀνέμεναν τὸν Σεβ/το ἑκατοντάδες πιστοί, ποὺ ἦλθαν ἀπὸ 
μεγάλες ἀποστάσεις. Τέτοια εἶναι ἡ Κογκολέζικη ζωή! Δι᾽ 
αυτὸ ὁ Σεβ. κ. Ἀμβρόσιος ἔδωκε ἐντολὴ καὶ κατόρθωσαν 
νὰ φθάσουν στὴν Κινσάσα, κατόπιν πολλῆς ταλαιπωρίας, οἱ 
ἐκπρόσωποι τῆς περιοχῆς Κασάι, οἱ Ἀρχιερατικοὶ ἐπίτροποι 
Κασάι καὶ Κεντρικῆς Κασάι π. Κοσμᾶς καὶ π. Θεόδωρος, καὶ 
ὁ π. Στέφανος ἀπὸ τὴν Ἀνατολικὴ Κασάι, οἱ ὁποῖοι ἔφθα-
σαν τὴν Κυριακὴ τὸ πρωΐ, καὶ συλλειτούργησαν μὲ τὸν Σεβ. 
κ. Ἀμβρόσιο στὸν Ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου, στὸ Λιμετέ. 
Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβ. κ. Ἀμβρόσιος χειροθέτησε 
τὸν π. Θεόδωρο Πρωτοπρεσβύτερο πρὸς ἀντικατάστασιν 
τοῦ ἄρτι κοιμηθέντος π. Προδρόμου, ὁ ὁποῖος ὑπηρετοῦσε 
ἐπὶ 14 χρόνια ὡς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Κεντρικοῦ Κασάι. 

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἰδίας ἡμέρας, ἔκει-
ρε σὲ Ρασοφόρο Μοναχὸ τὸν δόκιμο μοναχό Σεραφείμ, ὁ 
ὁποῖος διαμένει πιστῶς ἐπὶ δεκαετίαν καὶ πλέον στὴν Μονὴ  
Ἁγίας Τριάδος στὴν Κανάγκα. Τοῦ ἔδωσε τὸ νέο ὄνομα  
Ἀθανάσιος, εἰς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ  Ἀθωνίτου. 

Ὁ Σεβ. κ. Ἀμβρόσιος εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ συζητήση 
πολλὰ θέματα, σχέδια καὶ προβλήματα μὲ τοὺς προσερχο-
μένους κληρικοὺς  καὶ νὰ ἀπαντήση στὶς ἐρωτήσεις τους, 
ὥστε, παρὰ τὴν ματαίωση σημαντικοῦ μέρους τῆς ἐπισκέ-
ψεώς του, νὰ ρυθμισθοῦν πολλὰ θέματα διὰ τὴν πρόοδο τῆς 
τοπικῆς  Ἐκκλησίας.  

Ἡ ἑορτή τοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ
Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου ἑορ-

Ἐπίσης πανηγύρισε καί ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρίνης στό 
νησί τῆς Πάρου, ὅπου τήν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Αἰδ. 
Πρεσβύτερος π. Ἀρσένιος Κοντογιαννόπουλος.

Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου στὸ Κογκὸ

Ἀπὸ τὴν 23 Ἰουνίου μέχρι 13ης Ἰουλίου 2022 (ἐκ.ἡμ.) ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κανάγκας τοῦ Κογκὸ τῆς Ἐκκλησί-
ας μας, πραγματοποίησε ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Μητρό-
πολη Κανάγκας συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν συνηθισμένο του 
συνοδό, κ. Ἀναστάσιο Βασιλόπουλο. Τὴν Πέμπτη 24 Ἰουν. 
λειτούργησε, μαζὶ μὲ τὸν ἐντόπιο κλῆρο, στὸν ἑορτάζοντα 
Ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου Κινσάσας, καὶ τὴν ἑπομένη χορο-
στάτησε στὸν ἑσπερινὸ στὸν Ναὸ Ἁγίου Δημητρίου Μασίνα. 

Τὸ Σάββατο ἀνεχώρησαν, μαζὶ μὲ τὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπί-
τροπο τοῦ Ἰσημερίου, π. Λεωνίδα Κασέγια, στὴν πόλη Μπά-
ντακα, κατόπιν μιᾶς συνηθισμένης ὀκτάωρης ἀναμονῆς στὸ 
ἀεροδόμιο. Ἐκεῖ, τὴν Κυριακή, Δευτέρα καὶ Τρίτη, ὁ Σεβ. κ. 
Ἀμβρόσιος τελοῦσε καθημερινῶς τὴν Θ. Λειτουργία στὸν 
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τάστηκε σέ Ναούς καί Μονές τῆς Ἐκκλησίας μας τὴν Τρίτη, 
20-7/2-8-2022. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος μετέβη στό Ἱερό Ἡσυχα-
στήριο Προφήτου Ἠλιοῦ στό χωριό Μηλιές Λάλα τοῦ Νομοῦ 
Ἠλείας, ὅπου καί χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίου π. Γρηγορίου Ἰωάννου. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας παρετέθη τράπεζα 
πρός τούς κληρικούς καί τούς προσελθόντες πιστούς. Τέλος 
δέ ψάλθηκαν ἐκκλησιαστικά καί παραδοσιακά ἐθνικά ἄσματα 
ὑπό πνευματικῶν τέκνων τοῦ π. Γρηγορίου.

ὅλη ἐπιμέλεια καί προετοιμασία τῆς ἑορτῆς ἀνέλαβε ἡ τέως 
Δήμαρχος Δεσφίνης κ. Παναγιώτα Καμπαφλῆ μετά τῶν συ-
νεργατῶν της.

Ἑορτὴ Ἁγίας Θεοπρομήτορος Ἄννης
ΤΗΝ Κυριακὴ 25-7/7-8-2022, πανηγύρισε τὸ Παρεκ-

κλήσιο τῆς Ἁγίας Θεοπρομήτορος Ἄννης στὴν Ἱερὰ Μονὴ 
Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ στὸ Χορτοκόπι Παγγαίου, ὅπου 
χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρω-
νείας κ. Ἀμβρόσιος.

Στήν Βερδικοῦσσα Ἐλασσόνος Λαρίσης στόν ἐκεῖ πανη-
γυρίζοντα Ἱερό Ναό Προφήτου Ἠλιοὺ μετέβη ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Λαρίσης καί Πλαταμῶνος κ. Κλήμης 
καὶ προέστη τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Μεγάλου Ἑσπερι-
νοῦ μετὰ ἱερᾶς Λιτανείας καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας ἀνήμε-
ρα. Συμμετεῖχαν καὶ ἄλλοι Κληρικοί, ἐκφωνήθηκαν ἑόρτιοι 
λόγοι, ἔψαλλαν ἐκλεκτοὶ ἱεροψάλτες καὶ παρέστη μεγάλο 
πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.

Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος
Ἰωσήφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης

ΤΗΝ Παρασκευή 23-07/5-08-2022 ἑορτάστηκε ἡ μνήμη 
τοῦ Ἁγίου νέου Ἱερομάρτυρος Ἰωσήφ στήν κωμόπολη τῆς 
Δεσφίνης τοῦ Νομοῦ Φωκῖδος. Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ πα-
νηγυρικός Ἑσπερινός ὑπό τοῦ Αἰδ/του Πρωτοπρεσβυτέρου 
π. Στυλιανοῦ Τομαῆ στόν ἱστορικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου. Ἀνήμερα τελέστηκε ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου, 
ἐνῶ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος παρέστη συμπροσευχόμενος. Στήν 
Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν ὁ Αἰδ/τος Πρωτ. π. Στυλιανός 
καί ὁ Παν/τος Ἱερομ. π. Συμεών, ἐνῶ τούς ἱερούς ὕμνους 
ἀπέδωσε ὁ Παν/τος Ἱερομόναχος π. Καλλίνικος. Σημειωτέον 
ὅτι παρετέθη πρός προσκύνηση τεμάχιο τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου 
τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου πρός εὐλογία τῶν πιστῶν. Τήν 

Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας
Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς

ΜΕ λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας ἐνδό-
ξου Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς σέ Ναούς καί Μο-
νές τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
ἈΘηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος μετέβη στόν 
Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς στήν Πλάκα τῆς Ἀθήνας, ὅπου 
προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας συμπαρα-
στατούμενος ὑπό τῶν Αἰδ/των Πρεσβυτέρων π. Ἰωάννου 
Γκλιόγκου καί π. Κωνσταντίνου Τερζάκη.

Στήν πόλη τῆς Χαλκίδας πανηγύρισε ὁ ἱστορικός Ἱερός 
Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς στό κέντρο τῆς πόλης. Ἀφ’ ἑσπέ-
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ρας ἐψάλη ὁ Μέγας Ἑσπερινός καί ἐν συνεχεία πραγματο-
ποιήθηκε μεγάλη Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καί τοῦ Ἱεροῦ 
Λειψάνου τῆς Ἁγίας μέ την συμμετοχή τῶν Παν/των Ἱερομο-
νάχων π. Καλλινίκου καί π. Εἰρηναίου, τοῦ Αἰδ/του Πρεσβυ-
τέρου π. Νικολάου Γκαρλῆ καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ἀγαπίου. 
Ἀνήμερα τελέστηκε ἡ Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ ἐφημερίου 
τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας π. Νικολάου.

Στόν Πειραιᾶ ἑόρτασε τό ὁμώνυμο Ἱερό Ἠσυχαστήριο 
στήν Ἁγία Βαρβάρα. Ἀφ’ ἑσπέρας τελέστηκε ὁ Ἑσπερινός 
καί ἡ Λιτανεία, ἐνῶ ἀνήμερα προσῆλθε ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ὅπου τέλεσε τήν 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Στό Λουτουφί Βοιωτίας πανηγύρισε τό Ἱ. Παρεκκλήσιο 
Ἁγίας Παρασκευῆς, ὅπου στήν Θεία Λειτουργία χοροστάτησε 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.

καί Μονές τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ ἡ 
Ἱερά Μονή Ὀσίας Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου στήν 
Λυκόβρυση Ἀττικῆς, ὅπου τελέστηκε ὡς εἴθισται Ἱερά Ἀγρυ-
πνία μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβ/των Μητροπολιτῶν  Ἀττικῆς 
καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. 
Γεροντίου, Δημητριάδος κ. Φωτίου καί Ὠρωποῦ καί Φυλῆς 

Στίς Ἀχαρνές Ἀττικῆς ἑόρτασε ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς, ὅπου στόν Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ἐνῶ στήν 
ἐπακολουθήσασα ἱερά ἀγρυπνία τήν Ἀρχιερατική Θεία Λει-
τουργία τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καί Φυλῆς 
κ. Κυπριανός.

Τέλος στόν Ἀμπελῶνα Λαρίσης πανηγύρισε ὁ ὁμώνυ-
μος Ἱερός Ναός, ὅπου μετά τοῦ Ἐφημερίου π. Ζήση Τσιό-
τρα συμμετεῖχαν ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος Κοντοθανάσης και 
ὁ Ἱερομ. π. Ἀπόστολος Γαλατσίδας, τοῦ Σεβ. Λαρίσης & 
Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος μή δυνηθέντος νά λάβει μέρος 
λόγῳ ἰώσεως, ἀποστείλαντος ὅμως εἰδικό ἑόρτιο μήνυμα 
πρός ἀνάγνωσιν. Τό ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς τελέσθηκε 
ἱερά Λιτανεία καί τό πρωί ἱερό Συλλείτουργο.

Ἡ ἑορτή τῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου
ΤΗΝ Τετάρτη 28-07/10-08-2022 ἑορτάστηκε ἡ μνήμη 

τῆς λαοφιλοῦς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου σέ Ναούς 

κ. Κυπριανοῦ. Μετά τό πέρας τῆς ἀγρυπνίας πραγματοποι-
ήθηκε λαμπρή λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καί τοῦ ἱεροῦ 
Λειψάνου τῆς Ὁσίας παρουσία πλήθους πιστῶν.

Στόν Βατῶντα Νέας Ἀρτάκης Εὐβοίας πανηγύρισε τό 
ὁμώνυμο Ἱερό Προκύνημα. Τό ἀπόγευμα τελέσθηκε ὁ Μεγά-
λος Ἑσπερινός και το πρωί ἡ Θ. Λειτουργία, προεξάρχοντος 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου.

Στήν πόλη τῆς Κομοτηνῆς πανηγύρισε ὁ Ἱερός Ναός 
Ὁσίας Εἰρήνης, ὅπου τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καί Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος 
μέ τήν συμμετοχή τῶν Παν/των Ἀρχιμ. π. Παφνουτίου καί 
Ἱερομ. π. Ἰώβ. 

Στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στό Σιδηρόκαστρο Σερρῶν τε-
λέστηκε ἱερό συλλείτουργο μέ τήν συμμετοχή τοῦ τοπικοῦ 
κλήρου, ἐνῶ ἑόρτασε καί τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Ὁσίας 
Εἰρήνης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου στήν Θέρμη 
Θεσσαλονίκης.

Τέλος δέ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου 
στήν Ἐλαφόνησο Λακωνίας τήν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ 
Παν/τος Ἱερομόναχος π. Καλλίνικος Ἠλιόπουλος.

Τά ὀνομαστήρια τοῦ Μακαριωτάτου Προκαθημένου μας
ΤΗΝ Πέμπτη 29-07/11-08-2022, μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρ-

τύρων Καλλινίκου καί Θεοδότης, ἑορτάστηκαν μέ λαμπρό-
τητα τά ὀνομαστήρια τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου στήν Ἱερά Μονή 
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν στά Ἀθίκια Κορινθίας. Τελέστηκε 
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πολυαρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Μακα-
ριωτάτου Προκαθημένου τῆς ἐν Ἑλλάδι Γνησίας Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου, μέ τήν 
συμμετοχή τῶν Σεβ/των Μητροπολιτῶν Πειραιῶς καί Σα-
λαμῖνος κ. Γεροντίου, Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, 
Δημητριάδος κ. Φωτίου, Ὠρωποῦ καί Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ 
καί Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, πλειάδος ἱερέων καί ἑνός δι-
ακόνου. Στόν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ἐνῶ τήν διακονία τοῦ 
λόγου ἀνέλαβε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. 
Χρυσόστομος. Κατά τήν Ἀπόλυση ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπός μας κ. Καλλίνικος ἐξέφρασε τίς δέουσες εὐχαριστίες 
πρός ὅλους καθώς καί ἀναφέρθηκε στίς ἔξωθεν ἀπειλές κατά 
τῆς πατρίδας καί τῆς πίστης μας, πού ἐπιτρέπονται ἀπό τήν 
πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά νά δοκιμασθοῦμε. Τέλος δέ ἡ φιλόξε-
νος Ἀδελφότης τῆς Μονῆς ὑπό τήν Ὁσιωτάτη Γερόντισσα 
Σεμνή παρέθεσε τράπεζα σέ ὅλους τούς προσελθόντες.

Ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
ΤΗΝ Παρασκευή 6/19-08-2022, ἑορτή τῆς Μεταμορ-

φώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, πανηγύρισαν Ναοί καί Μο-
νές τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καί πάσης  Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος μετέβη στόν 
ἄρτι ἀνακαινισθέντα ἱστορικό Ναό Μεταμορφώσεως στήν 
πόλη τῆς Κορίνθου, ὅπου προέστη τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας 
Λειτουργίας.

Λειτουργίας.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσό-

στομος μετέβη στήν ὁμώνυμη Ἱερά Μονή στόν Βαρνάβα 
Ἀττικῆς (τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Εὐρίπου κυροῦ 
Παϊσίου), ὅπου προέστη τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος προ-
έστη τῆς ἱερᾶς Πανηγύρεως τοῦ ὁμωνύμου ἀνδρώου Ἡσυ-
χαστηρίου στήν Νεοκαισάρεια Πιερίας.

Στον ἱστορικό Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως στήν Κυψέλη 
στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς παραμονῆς χοροστάτησε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος. Ἀνήμερα τήν 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Παν/
των π. Ἀβερκίου καί π. Μάρκου.

Στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως Ἁγίας Βαρβάρας 
Ἀττικῆς ὁ  Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. 
Γερόντιος χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό καί στήν Ἱερά Λι-
τανεία, ἐνῶ ἀνήμερα προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας 

Τέλος δέ πανηγύρισε καί τό Ἱερό ἀνδρῶο Ἡσυχαστήριο 
Μεταμορφώσεως στήν Μουρτερή Αὐλωναρίου Εὐβοίας. 
Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό συμμετεῖχαν ὁ Παν/τος Ἱερομό-
ναχος π. Καλλίνικος καί ὁ Αἰδ/τος Πρεσβύτερος π. Νικόλαος 
Γκαρλῆς. Ἀνήμερα τελέστηκε ἡ ἑόρτια Θεία Λειτουργία ὑπό 
τοῦ Παν/του π. Καλλινίκου συμπροσευχομένου τοῦ Γέρον-
τος τῆς Μονῆς Παν/του Ἀρχιμ. π. Ἀκακίου Μπαρόλα.

Πανηγύρεις Κοιμήσεως Θεοτόκου
Κατά τό διήμερο Σαββάτου 14/27-08-2022 καί Κυριακῆς 

15/28-08-2022 ἡ Ἐκκλησία μας ἑόρτασε τήν Θεομητορική 
Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως καί Μεταστάσεως τῆς Ὑπεραγίας 
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Θεοτόκου, ὅπου πανηγύρισαν Ναοί καί Μονές. Ὁ Μακα-
ριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. 
Καλλίνικος χοροστάτησε στόν Μεγάλο Ἑσπερινό καί στήν 
ἐπακολουθήσασα Ἱερά Λιτανεία στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου στό Περιστέρι. Ἀνήμερα χοροστάτησε στόν 
Ὄρθρο καί στήν Θεία Λειτουργία στήν ὁμώνυμη Ἱερά Μονή 

Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα 
τό ἑσπέρας ἐψάλη ὁ μεθέορτος Ἑσπερινός καί ἐπηκολού-
θησε λαμπρά Ἱερά Λιτανεία.

Στὴν Λάρισα τελέσθηκε ἡ δεύτερη ἑορτὴ καὶ πανήγυρις 
τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης 

στόν Ἅγιο Δημήτριο Ἀττικῆς, ὅπου καί ἐκεῖ τήν παραμονή 
ἐψάλη ὁ Ἑσπερινός καί πραγματοποιήθηκε Ἱερά Λιτανεία. 

Ἐπίσης πανηγύρισε καί ὁ ἱστορικός Ναός Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου στόν Κολωνό Ἀθηνῶν, ὅπου τήν Θεία Λειτουργία 
τέλεσε ὁ Αἰδ. Πρεσβύτερος π. Ἀλέξιος Τσιπλακώφ.

Στόν Πειραιᾶ ἐπίκεντρο τῆς ἑορτῆς ἦταν ὁ Καθεδρι-
κός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὅπου στόν Μεγάλο 
Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς 
καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καί στήν ἐπακολουθήσασα Ἱερά 
Λιτανεία συμμετεῖχε καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος. Ἀνήμερα ὁ Σεβ/τος κ. Γερόντιος 
προεξῆρχε τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας.

Στόν Ἀσπρόπυργο Ἀττικῆς πανηγύρισε ὁ νεόδμητος 
προσκυνηματικός Ναός Παναγίας Σουμελᾶ, ὅπου ἀφ’ ἑσπέ-
ρας ἐψάλη ὁ Μέγας Ἑσπερινός καί ἀνήμερα τελέστηκε ἡ 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 

χοροστάτησε στὸν Μ. Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς, ὅπου τελέ-
σθηκε καὶ ἱερὰ Λιτανεία, καὶ προεξῆρχε τῆς Θ. Λειτουργίας 
ἀνήμερα.

Στήν Βίτωλη Φθιώτιδος πανηγύρισε ὁ Ἱερός Ναός Κοι-
μήσεως τῆς Θεοτόκου, ὅπου τελέσθηκε ἱερατική Θ. Λει-
τουργία. Ἐπίσης, πανηγύρισε καί ὁ ἑορτάζων Ναός στό Κα-
ψούρι στόν Κάβο Ντόρο Εὐβοίας ὅπου τελέσθηκε ἱερατική 
Θ. Λειτουργία.

Συμμετοχὴ στὴν ἑορτὴ τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ 
στὴν Σόφια τῆς Βουλγαρίας

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος μετέβη 
στὴν Σόφια τῆς Βουλγαρίας ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ νὰ συμμετάσχει στὴν Πανή-
γυρη τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς 
Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς γείτονος χώ-
ρας. Ἐκεῖ ἔλαβε μέρος στὴν Θεία Λειτουργία κατὰ τὴν ἡμέ-
ρα τῆς ἑορτῆς, τὴν Κυριακὴ 15/28-8-2022, σὲ συλλείτουργο 
μὲ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Τριαδίτσης κ. Φώτιο, τὸν Βοηθὸ 
Ἐπίσκοπο αὐτοῦ Θεοφ. Σωζοπόλεως κ. Σεραφείμ, ὅπως 
καὶ τὸν εὐλαβῆ τοπικὸ Κλῆρο. Ἡ συμμετοχὴ τοῦ εὐλαβοῦς 
Ποιμνίου ἦταν ἐντυπωσιακή. Ὁ Σεβ/τος κ. Ἀμβρόσιος εἶχε 



15ΤΗΣ�ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ἐπίσης τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Γυναικεία Ἱ. Μονὴ 
Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου στὸ Κνιάζεβο τῆς Σόφιας, καὶ 
τὸ απόγευμα τῆς Κυριακῆς νὰ τελέσει τὸ Μυστήριο τοῦ Γά-
μου δύο πνευματικῶν του τέκνων. 

Ποιµαντικὴ Διακονία στὴν Γεωργία
Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ 

Φυλῆς κ. Κυπριανὸς πραγματοποίησε, ὡς Τοποτηρητής, τὴν 
καθιερωμένη θερινὴ Ποιμαντική του Ἐπίσκεψι στὴν Γεωργία 
(11-18 Αὐγούστου 2022 ἐκ. ἡμ.). Τὸ κεντρικὸ γεγονὸς τῆς 
Ἐπισκέψεως αὐτῆς ἦταν ἡ Ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία ἐπὶ τῇ 
Θεομητορικῇ Ἑορτῇ τῆς πανσέπτου Κοιμήσεως καὶ Μετα-
στάσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ ὁποία τελέσθηκε στὸν 
Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς, ἀφιερωμένο στὴν 
Παναγία Πορταΐτισσα, στὸ Γκτάλνι τῆς Τιφλίδος. Κατὰ τὴν 

πολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, μετὰ ἱερᾶς 
Λιτανείας. Τὴν δὲ πρωία τῆς Θ. Λειτουργίας προέστη ὁ 
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος καὶ 
ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος 
καὶ οἱ Ἀρχιμ. π. Χριστόδουλος καὶ Ἱερομ. π. Καλλίνικος ὁ καὶ 
Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ.

Θ. Λειτουργία στὴν ὁποία συμμετεῖχαν ἅπαντες οἱ Κληρικοὶ 
τῆς Ἐπαρχίας  καὶ πλῆθος πιστῶν ἐτελέσθησαν οἱ Χειρο-
θεσίες εἰς Ἐκκλησιαστικὴν Διακονίαν 7 Ὑποδιακόνων, καὶ 
5 Ψαλτῶν· ἡ Χειροτονία εἰς Διάκονον τοῦ εὐλαβεστάτου 
Ἀνδρέου Ντανέλια· ἡ Χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον τοῦ Δια-
κόνου π. Γεωργίου Ἀτσελασβίλι (ἐγγονοῦ τοῦ Ἀρχιερατικοῦ 
Ἐπιτρόπου π. Βασιλείου Μκαλαβισβίλι), ὁ ὁποῖος θὰ ἐξυπη-
ρετῆ τὴν Ἐνορία τῆς Παναγίας Πορταϊτίσσης καὶ ἡ Βάπτισις 
τῆς μικρῆς Τατιανῆς, δισεγγονῆς τοῦ π. Βασιλείου.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ποιμαντικῆς αὐτῆς ἐπισκέψεως, 
ὁ Σεβασμ. Τοποτηρητὴς παρέστη σὲ Θ. Λειτουργίες καὶ σὲ 
ἄλλες Ἐνορίες τῆς Ἐκκλησίας μας, πραγματοποίησε συσκέ-
ψεις καὶ κατ’ ἰδίαν συναντήσεις γιὰ τὴν ἐπίλυση διαφόρων 
ζητημάτων, ὡς καὶ προσκυνήματα ἰδιαιτέρως στὰ ἴχνη τῆς 
Ἁγίας Ἰσαποστόλου Νίνας.

Πανηγύρεις Ἁγίου Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς
ΤΗΝ Παρασκευή, 27-8/9-9-2022, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς 

Ναὸς Ἁγίου Φανουρίου στὴν Γλυφάδα. Τὸ ἀπόγευμα τελέ-
σθηκε ὁ Μεγ. Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητρο-

Ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος λειτούργη-
σε στὸν ἑορτάζοντα Ναὸ στὴν Σαλαμῖνος, καὶ ἐπίσης στὸν 
ἑορτάζοντα Ναὸ στὸ Κορωπὶ Ἀττικῆς τοῦ Μεγ. Ἑσπερινοῦ 
προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυ-
σόστομος.

Ἀποτομὴ τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου
ΤΗΝ Κυριακὴ 29-8/11-9-2022, μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς 

Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, 
ἑόρτασαν οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ στὸ Λουτουφὶ Θηβῶν, ὅπου στὸν 

Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, στὸ ὁμώνυμο Ἡσυχαστήριο στὸ 
Βαθὺ Αὐλῖδος, ὅπου ὁ Σεβ/τος κ. Χρυσόστομος λειτούργη-
σε τὴν πρωί, ὅπως καὶ στὴν Μεσορόπη Παγγαίου Καβάλας, 
ὅπου τῆς ἱερᾶς Πανηγύρεως προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος. 
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Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

H Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή ΓΟΧ Ἀθηνῶν μέ χαρά ἀνακοινώνει τήν δημιουργία Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς ξε-
κινῶντας συνεργασία μέ τό Μουσικό Διδασκαλεῖο «Πατριαρχική Μουσική Ὁδοιπορία». Ἡ Σχολή τῆς 

Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν τελεῖ ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Ἀθανασίου Ἰωακειμίδη καί τήν ὑποδιεύθυνση 
τοῦ Ἀναστασίου Βλάχου. Μέ τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. 
Καλλινίκου ἀρχίζει αὐτή ἡ προσπάθεια γιά τήν εὐόδωση τοῦ ἔργου τῆς διάδοσης καί μεταλαμπάδευσης σέ 
νεότερες γενιές τῆς καθ’ ἡμᾶς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς παράδοσης. Ἡ Σχολή θά στεγάζεται στό νεόδμητο 
κτήριο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁγίας Φιλοθέης στά Πετράλωνα Ἀθηνῶν (Κλειδήμου 6). Ἡ ἐπίσημη ἔναρξη καί 
τά μαθήματα θά ἀρχίσουν τόν Σεπτέμβριο. Γιά πληροφορίες ἀπευθύνεστε στα email: iaathgoc@gmail.com, 
romania333@hotmail.com, tasosvlaxos1@gmail.com .

Ἀπὸ τὴν σοφία τῶν Ὁσίων Γερόντων

ΟΤΑΝ ἐπρόκειτο νὰ κοιμηθεῖ ὁ Ὅσιος Ἀγάθων, ἔμεινε τρεῖς ἡμέρες ἀκίνητος στὸ στρῶμα μὲ τὰ μάτια ἀνοικτά, γυρισμέ-
να πρὸς τὸν Οὐρανό. Τὴν τρίτη ἡμέρα, σἄν συνῆλθε λίγο, τὸν ρωτοῦσαν οἱ μαθητές του, ποὺ τὸν εἶχαν περιτριγυρίσει 

νὰ τοὺς εἰπεῖ ποῦ βρισκόταν τὸ πνεῦμα του σ’ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα.
-Στὸ κριτήριον τοῦ Θεοῦ, ψιθύρισε ἐκεῖνος τρέμοντας.
-Κι’ ἐσὺ φοβᾶσαι, πάτερ; Τὸν ρώτησαν μὲ ἀπορία οἱ ἀδελφοί.
-Προσπάθησα, ὅσο μποροῦσα, νὰ φυλάξω τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ σὲ ὅλο μου τὸν βίο. Μὰ εἶμαι ἄνθρωπος. Πῶς νὰ 

ξέρω ὅτι ἔχω εὐχαριστήσει τὸν Θεό; Εἶπε πάλι μὲ πολὺ κόπο ὁ Ὅσιος.
-Δὲν εἶσαι βέβαιος πὼς τὰ ἔργα σου ἦταν κατὰ Θεόν; Εἶπαν ἔκπληκτοι ἐκεῖνοι.
-Ὄχι, προτοῦ βρεθῶ μπροστὰ στὸν Δημιουργό μου, ἀποκρίθηκε ὁ Ὅσιος, γιατὶ μὲ ἄλλο κριτήριο κρίνουν οἱ ἄνθρωποι 

καὶ μὲ ἄλλο ὁ Θεός.
Ἤθελαν καὶ ἄλλα ὠφέλιμα γιὰ τὴν ψυχή τους νὰ ρωτήσουν οἱ ἀδελφοί, ἀλλ’ ὁ Ὅσιος τοὺς ἔκανε νόημα νὰ μὴ ὁμι-

λοῦν πιά.
-Εἶμαι ἀπασχολημένος, ψιθύρησαν τὰ χείλια του.
Ἡ μορφή του ἔλαμψε! Οἱ μαθητές του τὸν εἶδαν νὰ φεύγει ἀπὸ τὸν μάταιο κόσμο γιὰ τὴν αἰώνιο ζωή, μὲ τὴν χαρὰ 

ποὺ νοιώθει κανεὶς σὰν ξεκινᾶ νὰ συναντήσει τὸ πιὸ ἀγαπημένο του πρόσωπο.

Ο ΚΑΛΟΣ χριστιανός, λέγει ὁ σοφὸς Ἀββᾶς Νισθερώ, πρέπει νὰ κάνει λογιαριασμοὺς μὲ τὸν ἑαυτό του πρωὶ καὶ 
βράδυ καὶ νὰ λέγει:

-Τί, ἀπὸ ὅσα θέλει ὁ Θεός, ἔκανα καὶ τί παραμέλησα νὰ πράξω; Ἔτσι μόνο θὰ κατορθώσει νὰ πολιτεύεται σύμφωνα 
μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ο ΑΒΒΑΣ Μᾶρκος ἐρώτησε κάποτε τὸν Ὅσιο Ἀρσένιο γιατί οἱ περισσότεροι εὐσεβεῖς καὶ ἐνάρετοι νὰ φεύγουν ἀπὸ 
τὸν κόσμο μὲ πολλὲς θλίψεις καὶ στερήσεις.

-Οἱ θλίψεις γιὰ κείνους ποὺ τὶς δέχονται μὲ ὑπομονή, ἀποκρίθηκε ὁ Ὅσιος, εἶναι τὸ ἁλάτι ποὺ προλαβαίνει τὴν σήψη 
τῆς ἁμαρτίας καὶ κάνει τοὺς ἀνθρώπους νὰ παρουσιάζονται στὸν Οὐρανὸ καθαροί.

ΑΝ ἡ προσευχή μας δὲν συμφωνήσει μὲ τὰ ἔργα μας, ἄδικα κοπιάζουμε σ’  αὐτήν, ἔλεγε συχνὰ στοὺς νεώτερους ὁ 
Ἀββᾶς Μωυσῆς.

-Πῶς θὰ κατορθώσουμε μιὰ τέτοια συμφωνία; Ἐρώτησαν μιὰ μέρα ἐκεῖνοι.
-Ὅταν ἐφαρμόζουμε ἐκεῖνα ποὺ γυρεύουμε μὲ τὴν προσευχή μας, ἐξήγησε ὁ Ὅσιος. Τότε μόνο μπορεῖ νὰ συμφιλιωθεῖ 

ἡ ψυχὴ μὲ τὸν Δημιουργό της καὶ νὰ γίνεται δεκτὴ ἡ προσευχή της, ὅταν ἀφήσει κατὰ μέρος ὅλα της τὰ κακὰ θελήματα.


