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Η ΜEΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Τ

O ὄρος Σινᾶ, τὸ Χωρήβ, τὸ Καρμήλιον, τὸ
ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, τὸ ὄρος τῶν Πειρασμῶν,
τὸ ὄρος τῶν Μακαρισμῶν, ὁ Γολγοθᾶς, εἶναι
ὑψώματα γῆς, εἰς τὰ ὁποῖα ὁ Θεὸς κατὰ προτίμησιν ἔκαμε τὰς πλέον σημαντικὰς ἐμφανίσεις Του, καὶ τὰ καθηγίασε διὰ γεγονότων,
τὰ ὁποῖα ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος πάντοτε θὰ ἀναφέρῃ
μετ’ εὐλαβείας, διότι διὰ τῶν γεγονότων τούτων συνετελέσθη ἡ
ἐκ τῆς ἁμαρτίας πρὸς τὴν ἀρετὴν
καὶ ἡ ἐκ τοῦ διαβόλου πρὸς τὸν
ἀληθῆ Θεὸν χειραγώγησις τοῦ
ἀνθρώπου.
Τὸ ὄρος Θαβὼρ προωρίσθη διὰ
τὴν θείαν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Μεταμόρφωσιν, ἵνα ἐκπληρωθῇ καὶ
ἡ Ψαλμικὴ Προφητεία τοῦ Δαβίδ:
«Θαβὼρ καὶ Ἑρμὼν ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται». Εἰς τὸ ὄρος τοῦτο τὸ «ὑψηλὸν» ὀλίγας
ἡμέρας πρὸ τοῦ Πάθους, ὁ Σωτὴρ ἀνῆλθε παραλαβὼν τοὺς τρεῖς προσφιλεστέρους τῶν Μαθητῶν Αὐτοῦ, τοὺς ἀπὸ χαρακτῆρος ἐκπροσώπους τῶν τριῶν μεγάλων θεολογικῶν ἀρετῶν·
τὸν Πέτρον, τὸν Μαθητὴν τῆς θερμῆς καὶ μέχρις αὐταπαρνήσεως Πίστεως, τὸν Ἰάκωβον,
τὸν Μαθητὴν τῆς μαρτυρικῆς Ἐλπίδος καὶ τὸν
Ἰωάννην, τὸν Μαθητὴν τῆς τελείας καὶ ἀδόλου
Ἀγάπης, τοὺς ὁποίους καὶ εἰς τὰς τελευταίας
στιγμὰς τοῦ βίου Του ὁ Σωτὴρ ἐν τῇ φρικτῇ ἀγωνίᾳ τῆς Γεθσημανῆς μεθ’ Ἑαυτοῦ παρέλαβεν.
Εἰς τὸ ὄρος τοῦτο μετεμορφώθη ἔμπροσθεν
αὐτῶν κατὰ τρόπον ὄντως θεοτερπῆ. «Καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια
αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς» (Ματθ. ιζ’ 2).
Κατὰ τὴν θείαν Μεταμόρφωσιν ἐνεφανίσθησαν ἑκατέρωθεν τοῦ Ἰησοῦ συλλαλοῦντες καὶ
δύο Προφῆται τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ πρὸ
πολλοῦ ἀποθανὼν Μωϋσῆς καὶ ὁ εἰσέτι ζῶν
Ἠλίας, πρὸς δηλοποίησιν ὅτι ὁ μεταμορφούμενος Σωτὴρ «ζώντων καὶ νεκρῶν κυριεύει».
Ἡ ἐν τῇ σαρκὶ τοῦ Ἰησοῦ κρυπτομένη Θεότης
ἀφῆκε μικρὰν μόνον αὐτῆς Ἀκτίνα, ἀλλ’ ἡ λάμψις τοσοῦτον ἐγοήτευσε τοὺς Μαθητάς, ὥστε ὁ
Πέτρος ἐπιλαθόμενος τῶν γηΐνων καὶ ἔνθους
γενόμενος εἶπεν εἰς τὸν Ἰησοῦν: «Κύριε, καλόν

ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις, ποιήσωμεν ὧδε
τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ Μωϋσεῖ μίαν καὶ
μίαν Ἠλίᾳ». Ταῦτα ὁ Πέτρος εἶπεν ἀγνοῶν, ὅτι
σκοπὸς τῆς θείας Μεταμορφώσεως ὑπῆρξεν,
ὅπως αὐτὸς καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ δύο Μαθηταί,
ἐπειδὴ ἐπρόκειτο μετ’ ὀλίγον νὰ γίνωσι θεαταὶ
τῶν φρικτῶν παθημάτων τοῦ Ἰησοῦ καὶ τοῦ ἐπονειδίστου Αὐτοῦ
Σταυρικοῦ θανάτου, ἰδόντες τὰ
ὑπερφυῆ Αὐτοῦ θαυμάσια, μὴ
δειλιάσωσι Αὐτοῦ τὰ παθήματα
καὶ κλονισθῶσιν εἰς τὴν πίστιν.
Τοῦ Πέτρου δὲ ταῦτα λέγοντος,
«ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς
νεφέλης λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ
Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε». Οὕτω καὶ
ἐνταῦθα ὡς καὶ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ἐγένετο ἡ φανέρωσις τοῦ ὑπερφυοῦς Μυστηρίου τῆς ὑπερουσίου Τριάδος. Διότι ἡ Νεφέλη ἐνταῦθα ἦτο αὐτὸ
τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ὅπερ ἐκεῖ ἐφανερώθη ἐν εἴδει
Περιστερᾶς· ἡ δὲ ἐκ τῆς Νεφέλης Φωνὴ ἦτο τοῦ
Ἀνάρχου Πατρός, ὅστις ὁμοίως ἐνταῦθα ὡς καὶ
ἐν Ἰορδάνῃ, περὶ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Μεταμορφουμένου ἐμαρτύρησεν, ὅτι ἐν Αὐτῷ εὐδόκησεν.
Ἡ θεία Μεταμόρφωσις εἶναι γεγονὸς τῆς
Γραφῆς, ὅπερ οἱ θεῖοι Πατέρες πολλάκις ἐπεκαλέσθησαν πρὸς καταπολέμησιν τῶν κακοδοξιῶν τοῦ Ἀρείου καὶ τῶν μὴ παραδεχομένων
ἀθανασίαν ψυχῆς, δόγμα οὗτινος ἡ ἀλήθεια
καταδεικνύεται ἐκ τῆς ἐμφανίσεως ἐν τῇ θείᾳ
Μεταμορφώσει τοῦ πρὸ πολλοῦ ἀποθανόντος
Προφήτου Μωϋσέως.
Ἡ θεία Μεταμόρφωσις ἐπίσης παρέχει ἡμῖν
τὸ ἐχέγγυον τῆς ἐλπίδος, καθὼς ἡ Ἐκκλησία
ἡμῶν κατ’ αὐτὴν ψάλλει, ὅτι «οἱ τῷ ὕψει τῶν
ἀρετῶν διαπρέψαντες καὶ τῆς ἐνθέου δόξης
ἀξιωθήσονται».
Ἀρχιμ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΝΑΣΛΙΜΗΣ
Περιοδ. «Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀριθ. 112/8.8.1938,
σελ. 4. Ὁ συγγραφεὺς τοῦ συντόμου καὶ ἁπλοῦ, ἀλλὰ συνάμα περιεκτικοῦ αὐτοῦ ἄρθρου, μετέπειτα μακαριστὸς
Ἐπίσκοπος Μαγνησίας Χρυσόστομος († 1973), ἔγραψε
αὐτὸ σὲ νεανικὴ ἡλικία (28 ἐτῶν).
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Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου

Τ

18ης / 31ης Ἰουλίου 2015

ὴν Παρασκευήν, 18ην / 31ην Ἰουλίου 2015, εἰς
τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς
ἔκτακτον Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.
Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ
οἱ Ἀρχιερεῖς: Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος,
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ
τῶν κάτωθι θεμάτων:
1. Ἐνημερώθη περὶ τῶν νεωτέρων ἐξελίξων εἰς τὴν
ὑπόθεσιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων Χίου

καὶ μάλιστα περὶ τῆς νομικῆς πτυχῆς τῆς ὑποθέσεως.
2. Συνεζητήθησαν διοικητικὰ ζητήματα τῆς Ἱερᾶς
Ἐπισκοπῆς Λούνης καὶ Ἐξαρχίας Ἰταλίας σχετικῶς
πρὸς τὰς ἐν Ἰταλίᾳ ρουμανικὰς Ἐνορίας καὶ ἐπεφορτίσθησαν οἱ Θεοφιλέστατοι Μαραθῶνος καὶ Μεθώνης
νὰ συζητήσουν τὸ θέμα μετὰ τῶν Ρουμάνων Ἀρχιερέων κατὰ τὴν προσεχῆ μετάβασίν των εἰς Σλατιοάραν
διὰ τὴν Ἑορτὴν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.
3. Ἐγένετο συζήτησις περὶ τῆς πορείας ἐπιτεύξεως
ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἐν
Βουλγαρίᾳ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
4. Συνεζητήθησαν ζητήματά τινα τρεχούσης φύσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἱστορικὲς Σελίδες

Ὁ ἑορτασμὸς τῆς Κοιμήσεως τοῦ 1926
Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ καὶ ἐπινοητικότητα τῶν
Προπατόρων μας στὴν Γνησία Ὀρθοδοξία ἦταν
ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος ὑπὲρ τοῦ
Πατρίου Ἡμερολογίου ἐντυπωσιακή. Ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἀναδημοσιεύουμε
διήγησι αὐτόπτου μάρτυρος ἀπὸ τὸν ἑορτασμὸ τῆς
Κοιμήσεως τοῦ 1926, ὅπως παρατίθεται στὸ ἐπίσημο περιοδικό μας «Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας»,
ἀριθ. 339/23.5.1960, σελ. 3. Ἡ Παναγία μας θέρμαινε τὸν ζῆλο τους, ὥστε νὰ ἀψηφοῦν τὶς διώξεις
καὶ νὰ ἐμμένουν στὴν Ἀκαινοτόμητη Ὀρθοδοξία,
καταισχύνοντας τοὺς θλιβεροὺς διῶκτες τους καὶ
ὑπερασπιζόμενοι τοὺς γνησίους Λειτουργοὺς τοῦ
Ὑψίστου. Τὸ κείμενο-μαρτυρία, ὑπογραφόμενο
ἀπὸ τὸν Κ.Ν., ἔχει ὡς ἑξῆς:

Κ

ατὰ τὸ 1926, 14-15 Αὐγούστου,
ἐπήγαμε κάτωθεν ἀπὸ τὶς Βασιλικὲς Γέφυρες, ὅπου εἶναι πρὸς τὰ
Λιόσια. Εἶναι τὸ περιβόλι τοῦ Τουρκαμπῆ, τὸ ὁποῖον ἔχει μέσα δύο
Ἐκκλησίες, τὸν Ἅγιον Νικόλαον καὶ
τὴν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου. Ἐπήγαμε καὶ τοὺς παρακαλέσαμε νὰ μᾶς
ἀφίσουνε νὰ κάνουμε τὴν Ἀγρυπνία
τῆς Κοιμήσεως καὶ οἱ νοικοκυραῖοι
μᾶς ἄφισαν καὶ ἀφοῦ ἐπήγαμε καὶ
ἀρχίσαμε τὴν Ἀκολουθία, στὰς

11.30 μ.μ., ἐπαρουσιάστηκε ἀστυνομικὴ ἀρχὴ
καὶ ἐζητοῦσαν τὸν Ἱερέα, χωρὶς ὀνομαστικὸν
ἔνταλμα.
Ἐγὼ ἔψαλλα καὶ ἤλθανε καὶ μοῦ λένε:
−Ζητᾶνε τὸν Ἱερέα.
Τότε ἄφισα ἄλλον στὸ ἀναλόγιον καὶ
ἐβγῆκα ἔξω καὶ ἄλλοι μαζί μου, Βαπορίδης, Σιδέρης κλπ. καὶ ἐκαλησπέρισα τὸν ἐπικεφαλῆς
καὶ ρωτῶ, τί ζητοῦν; Καὶ μοῦ λένε:
−Τὸν Ἱερέα. Καὶ τοὺς λέγω:
−Νὰ τὸν πάρετε, παιδιά, ἀλλὰ ὄχι τώρα. Διότι ἄν τὸν πάρετε τώρα, δὲν σᾶς ἐγγυοῦμαι τὶ θὰ
πάθετε ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτὸν - ἦταν ἕως 2 μὲ 2
½ χιλιάδες Λαός. Ἀλλὰ θὰ ἀφίσετε, συνέχισα,
νὰ τελειώσῃ τὴν Λειτουργίαν καί, ἑωσότου νὰ
κάμῃ τὴν κατάλυσιν ὁ Ἱερεύς, ὁ κόσμος θὰ φύγῃ καὶ ἔτσι μὲ ἡσυχίαν
τὸν παίρνετε καὶ πᾶτε στὴν δουλειά
σας – καὶ ἀναπαυθήκανε οἱ κύριοι,
ὅτι ἔτσι τὸν εἴχανε στὰ χέρια τους.
−Πάντως, καθίσατε στὸ ὄχημά
σας καὶ φυλᾶτε.
Ἐμεῖς ἀμέσως ἐπήγαμε μέσα στὸν
Ἱερέα καὶ τοῦ λέμε νὰ τὰ πῇ λίγο σύν
τομα διὰ νὰ φύγῃ, διότι τὸν ζητάει ἡ
Ἀστυνομία. Καὶ λέγει ὁ Ἱερεύς:
−Πῶς θὰ φύγω; Ἐμεῖς τοῦ εἴπαμε:
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ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ
Τοῦ Ἁγίου Νέου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης
«Ἐνεδρεύσωμεν δὲ τὸν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστι καὶ ἐναντιοῦται τοῖς ἔργοις
ἡμῶν καὶ ὀνειδίζει ἡμῖν ἁμαρτήματα νόμου καὶ
ἐπιφημίζει ἡμῖν ἁμαρτήματα παιδείας ἡμῶν·
ἐπαγγέλλεται γνῶσιν ἔχειν
Θεοῦ καὶ παῖδα Κυρίου ἑαυτὸν
ὀνομάζει· ἐγένετο ἡμῖν εἰς ἔλεγχον ἐννοιῶν ἡμῶν· βαρύς ἐστιν
ἡμῖν καὶ βλεπόμενος» (Σοφ. Σολ. Β΄
12-14), λέγει ὁ Σοφὸς Σολομῶν,
περιγράφων τὴν ἀντίδρασιν
τῶν παρανομούντων εἰς τὸν δίκαιον ἔλεγχον ὑπὸ τῶν ἐναρέτων. Ἀντίδρασις, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ
τούτους καὶ εἰς τὸν φόνον τοῦ
δικαίου ὑπὸ τῶν ἐλεγχομένων,
ὅπως ἐν συνεχείᾳ ἀναφέρεται:
«ὕβρει καὶ βασάνῳ ἐτάσωμεν
αὐτόν, ἵνα γνῶμεν τὴν ἐπιείκειαν αὐτοῦ καὶ δοκιμάσωμεν τὴν ἀνεξικακίαν
αὐτοῦ· θανάτῳ ἀσχήμονι καταδικάσωμεν
αὐτόν, ἔσται γὰρ αὐτοῦ ἐπισκοπὴ ἐκ λόγων
αὐτοῦ» (Σοφ. Σολ. Β΄ 19-20).
Ἐπειδὴ τοίνυν εἷς μιμητὴς τοῦ βίου τοῦ Τι-

μίου Προδρόμου ἐλεγκτὴς τῶν παρανόμων
ἰσχυρῶν γεγονώς, Ὀρθοδόξῳ ζήλῳ κοσμούμενος καὶ ἀρετῇ διαλάμψας, ὑπῆρξεν καὶ ὁ ἐκ
Δεσφίνης Παρνασσίδος καταγόμενος Ἰωσήφ,
ὁ κατὰ κόσμον κληθεὶς Ἰωάννης Ἀντωνίου, ἀποταξάμενος τῷ κόσμῳ καὶ τῇ ματαιότητι τοῦ βίου ἠκολούθησε τὴν
στενὴν καὶ τεθλιμμένην ὁδὸν
τῆς Μοναδικῆς Πολιτείας, κοσμηθεὶς δὲ διὰ τῆς χάριτος τῆς
Ἱερωσύνης ἐγένετο διαπρύσιος τῆς Ὀρθοδοξίας κῆρυξ καὶ
διὰ τὸν λόγον τοῦτον πεῖραν
ἔλαβε δεσμῶν καὶ φυλακῆς καὶ
ποικίλων διώξεων ὑπὸ τῶν
ἀστυνομικῶν ὀργάνων. Γενόμενος δὲ Λειτουργὸς τῶν Γνησίων Ὀρθοδοξων Χριστιανῶν
τῆς ὀρεινῆς Κορινθίας εἰς καιρὸν πολέμου καὶ
ἐμφυλίου σπαραγμοῦ, ἤλεγξε τὴν ἀδελφοκτόνον τακτικὴν τῶν ἀθέων κρατούντων τῆς
περιοχῆς· διὰ τοῦτο συνελήφθη, ἐβασανίσθη
καὶ ἐξετελέσθη ὑπ’ αὐτῶν τῇ κβ΄ Ἰουλίου τοῦ




−Ἐσεῖς θὰ βγῆτε (δηλ. τελειῶστε) συντομώτερα καὶ ὅταν θὰ πῆτε τὴν Ὀπισθάμβωνον
Εὐχὴν νὰ τὴν πῆτε σιγὰ καὶ ἐγὼ θὰ τὴν πῶ
δυνατὰ ὅταν ἐσεῖς θὰ ἔχετε φύγει.
Ἐγὼ ἐξακολούθησα νὰ ψάλλω καὶ πιὸ δυνατά. Ὅταν κατὰ τὶς 3.30 ἐτελείωσε ὁ Ἱερεὺς
ὅλην του τὴν ὑπηρεσίαν, ἐπήραμε ἀπὸ τρεῖς
Καλόγρηες τὰ καλύμματά τους καὶ τὸν ἐντύσαμε Καλογραῖα, τοῦ ἀφίσαμε μόνον τὰ μάτια
ἀσκέπαστα. Ἐπήραμε καὶ δυὸ γερόντισσες καὶ
τὸν ἐπιάσαν, μία δεξιὰ καὶ ἡ ἄλλη ἀριστερά,
καὶ τοῦ εἴπαμε νὰ κουτσαίνη λίγο.
Βγαίνοντας ἔξω τοῦ λέγανε οἱ γερόντισσες:
−Ἔλα, κακομοίρα μου, ποὺ ἤθελες καὶ ἐσὺ
Ἀγρυπνία ἀπόψε!...
Καὶ τοῦ ἐδώσαμε καὶ ἕνα παιδάκι νὰ παρακολουθήσῃ τὸν Ἱερέα, μόλις φύγῃ ἀπὸ τὴν περιφέρειαν τῆς Ἐκκλησίας, νὰ μᾶς εἰδοποιήσῃ,
τότε νὰ σταματήσουμε.
Ἀφοῦ ἔφυγεν ὁ Ἱερεὺς καὶ ἐμπῆκε καὶ στὸ
σπίτι του, εἰδοποιήθηκα καὶ ἐτελείωσα, λέγοντας

τὸ «Δι’ εὐχῶν» δυνατά, νὰ τὸ ἀκούσουνε καὶ οἱ
Χωροφύλακες. Καὶ ἀμέσως ἔτρεξαν νὰ μὴν τοὺς
φύγῃ καὶ ἀφοῦ ἐμπήκανε μέσα στὴν Ἐκκλησία
καὶ ἔψαξαν παντοῦ, καὶ στὸ Ἱερόν, μοῦ λένε:
−Ποῦ εἶναι ὁ Ἱερεύς; Τοὺς λέω καὶ ἐγώ:
−Ἐμένα τὸν ζητᾶτε τὸν Ἱερέα; Δὲν σᾶς εἶπα
νὰ φυλᾶτε; Καὶ τοὺς λέω:
−Ξεύρετε, παιδιά, ὅταν ὁ Ἱερεὺς εἶναι ἀπὸ
Λειτουργίαν, ἔχει τὴν χάριν καὶ πετάει, γίνεται
ὑπόπτερος ἀετός.
−Βρὲ μᾶς κοροϊδεύεις;
Τότε τοὺς λέγω καὶ ἐγώ:
−Ἑπτὰ χρόνια στρατιώτης ἔκανα καὶ θὰ μοῦ
πάρετε ἐσεῖς τὸν Ἱερέα;...
Ἐθύμωσαν, ἐφώναξαν. Ἀλλὰ ἔφυγαν ἄπρακτοι καὶ ἔτσι ἐδοξολογήσαμε τὴν Βασίλισσα
τῶν Ἀγγέλων, τὴν Ἁγίαν της Κοίμησιν, μὲ ἁψιμαχίες.
Ἄς δοξολογήσωμεν τὸν Θεὸν διὰ τὰς δωρεὰς
ὅπου μᾶς παρέχει. Ἀμήν, γένοιτο!
Κ.Ν.

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
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Ὁ Ἑορτασμὸς καὶ ἡ Ἐπίσημος Διακήρυξις τῆς Ἁγιότητος
τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης

Σ

τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων
Πέτρου καὶ Παύλου Δάφνης
Ἀθηνῶν, κατὰ τὸ διήμερο Δευτέρα,
21-7/3-8-2015, μὲ Τρίτη, 227/4-8-2015, ὁλοκληρώθηκαν οἱ
Ἐκδηλώσεις τοῦ πρώτου ἐπίσημου
Ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου νέου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης
(† 22-8-1944). Ἐψάλη μάλιστα γιὰ
πρώτη φορὰ ἡ εἰδικῶς πρὸς τοῦτο
συντεθεῖσα ἱερὰ Ἀκολουθία ἀπὸ
σεβαστὴ Καθηγουμένη Γυναικείας
Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἐκκλησίας μας.
Τὴν παραμονὴ ἑσπέρας ἔγινε ὁ
πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου.



χιλιοστοῦ ἐννεακοσιοστοῦ τεσσαρακοστοῦ
τετάρτου ἔτους, ἐνῷ τὰ ἱερὰ Αὐτοῦ Λείψανα
εὑρέθησαν ἔπειτα θαυματουργικῶς.
Ἐπειδὴ τοίνυν ἤδη ἐν Πελοποννήσσῳ, ἀπὸ
τοῦ χιλιοστοῦ ἐννεακοσιοστοῦ ὀγδοηκοστοῦ
ὀγδόου ἔτους, κατόπιν Ἀποφάσεως τοῦ τότε
Μητροπολίτου Ἀχαΐας καὶ πάσης Πελοποννήσου καὶ νῦν Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ὁ μακάριος Ἰωσὴφ ὁ ἐκ
Δεσφίνης τιμᾶται τοπικῶς ὡς Ἅγιος, καὶ Εἰκόνες Αὐτοῦ ἱστοροῦνται καὶ Θαύματα μαρτυροῦνται, πρός δε λαβόντες ὑπ᾿ ὄψιν καὶ ὅσα
δι᾿ Ἀναφορᾶς αὐτοῦ καὶ Εἰσηγήσεως ἐξέθεσε
καὶ Συνοδικῶς ἐβεβαιώσατο ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κύριος Φώτιος, περὶ
κατατάξεως τοῦ ἀοιδίμου Ἰωσὴφ ἐν τῇ τῶν
Ἁγίων Ἱερομαρτύρων χορείᾳ διατυπούμενος,
ἡ ἐλαχιστότης ἡμῶν ἁπάντων τῶν Ἱεραρχῶν
τῶν συγκροτούντων τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ἀπιδόντες πρὸς
τὴν θεάρεστον αὐτοῦ ἄθλησιν, καὶ περὶ τῆς
πνευματικῆς ὠφελείας τῶν πιστῶν πρόνοιαν ποιούμενοι, καὶ γνωστοῦ γενομένου πρὸς
ἡμᾶς, ὅτι τὰ Τίμια Αὐτοῦ Λείψανα ἐν τῇ Ἱερᾷ
Μονῇ Ἁγίας Σκέπης Κερατέας Ἀττικῆς ἐντὸς
ἱερᾶς θήκης φυλάσσονται καὶ μαρτυρικοῦ Σκη-

Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα στὸν
Ὄρθρο καὶ τὴν Θεία Λειτουργία
προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος.
Ἔλαβαν ἐπίσης μέρος τέσσερις
Πρεσβύτεροι καὶ δύο Ἱεροδιάκονοι. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ἀρκετοὶ Κληρικοί μας ἀπὸ τὶς
ὅμορες Μητροπόλεις, Μοναχοὶ καὶ
Μοναχές, ὡς καὶ ἀρκετοὶ πιστοί.
Ἔψαλαν ἑόρτια οἱ Ἱεροψάλτες τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.
Τὸν θεῖο Λόγο σχετικὰ μὲ τὸν
Βίο τοῦ τιμωμένου νέου Ἁγίου
ἐκήρυξε ὁ Θεοφ. Μαραθῶνος κ.


νώματος τιμὴν ἤδη ἀποδέχονται, ἔγνωμεν
συνῳδὰ τοῖς πρὸ ἡμῶν Θείοις Πατράσι, τῷ
κοινῷ τῆς ᾿Εκκλησίας ἔθει κατακολουθοῦντες,
τὴν προσήκουσαν τοῖς ἁγίοις Ἱερομάρτυσι καὶ
τούτῳ ἀπονεῖμαι τιμήν.
Διὸ καὶ ἀποφαινόμεθα Συνοδικῶς, θεσπίζομεν καὶ διορίζομεν καὶ ἐν Ἁγίῳ διακελευόμεθα Πνεύματι, ὅπως ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς
τὸ ἑξῆς εἰς αἰῶνα τὸν ἅπαντα, ὁ προῤῥηθεὶς
ἀοίδιμος Ἰωσὴφ συναριθμῆται τῷ χορῷ τῶν
Ἁγίων Ἀθλοφόρων καὶ Ἱερομαρτύρων τῆς
Ἐκκλησίας, ἐτησίαις ἱεροτελεστίαις καὶ ἀγιστείας τιμώμενος παρὰ τοῦ εὐσεβοῦς Πληρώματος τῶν πιστῶν καὶ ὕμνοις ᾀσμάτων
καὶ ἐγκωμίοις γεραιρόμενος τῇ κβ΄ Ἰουλίου, ἐν
ᾗ τὸν βίον αὐτοῦ ἐτελεύτησεν, εἰς τιμὴν μὲν
αὐτοῦ, δόξαν δὲ τοῦ ἐν Ἁγίοις θαυμαστοῦ
Θεοῦ ἡμῶν, τοῦ τοὺς Ἁγίους δοξάζοντος καὶ
ἐνδοξαζομένου ἐν ταῖς ἁγίαις αὐτῶν μνήμαις
καὶ ἱεραῖς πανηγύρεσι.
Εἰς ἔνδειξιν δὲ τούτου καὶ βεβαίωσιν ἐγένετο καὶ ἡ παροῦσα Συνοδικὴ ἡμῶν Πρᾶξις,
καταστρωθεῖσα καὶ ὑπογραφεῖσα ἐν τῷ ἱερῷ
Κώδικι τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς
Ἑλλάδος, τῇ ε΄ τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου τοῦ
ἔτους δισχιλοστοῦ καὶ δεκάτου τετάρτου.

Ἐβεβαιώθη ἐν Ἀθήναις, ἐν ἔτει σωτηρίῳ δισχιλιοστῷ καὶ δεκάτῳ πέμπτῳ,
κατὰ μῆνα Ἰούλιον, τῇ εἰκοστῇ δευτέρᾳ.

Η ΦΩΝΗ
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ΛΟΓΟΣ
Εἰς τὸν Ἅγιον Νέον Ἱερομάρτυρα Ἰωσὴφ τὸν ἐκ Δεσφίνης
ἐκφωνηθεὶς κατὰ τὸν Α΄ ἐπίσημον ἑορτασμὸν τῆς μνήμης αὐτοῦ
ὑπὸ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Δάφνης Ἀθηνῶν
[Τρίτη, 22-7/4-8-2015]
Μακαριώτατε, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Τίμιον Πρεσβυτέριον, Λαὲ τοῦ Θεοῦ περιούσιε,
«Πάντες δὲ οἱ θέλοντες ζῆν εὐσεβῶς ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ διωχθήσονται»
(Α΄ Τιμοθ. Γ΄ 12).

Α

ν τὸ προηγούμενο ἀξίωμα ἰσχύει δι᾽ ἅπαντας τοὺς
πιστούς, πολὺ δὲ περισσότερον ἰσχύει διὰ τοὺς
Ἁγίους, τοὺς εὐαρεστήσαντας τὸν Θεὸν καὶ γενομένους τύπους καὶ ὑποδείγματα δι᾽ ἡμᾶς.
Ἀλλὰ ποῖος θεωρεῖται Ἅγιος ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας;
Αὐτὰ τὰ ὁποῖα θεωροῦνται κατὰ γενικὴν παραδοχὴν
ὡς γνωρίσματα ἢ κριτήρια ἁγιότητος εἶναι:
α) τὸ Ἱερὸ Βάπτισμα



Φώτιος κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ.
Πρὸ τοῦ τέλους τῆς Θείας Λειτουργίας,
ἀνεγνώσθη ἀπὸ τὸν Θεοφ. Ἀρχιγραμματέα τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου κ. Φώτιο ἡ Συνοδικὴ Πρᾶξις Ἁγιοκατατάξεως, ἡ ὁποία ἐν συνεχείᾳ ὑπεγράφη ἀπὸ
ὅλους τοὺς παριστάμενους Ἀρχιερεῖς:
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Καλλίνικο, Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, καὶ τοὺς Θεοφ.
Ἐπισκόπους Μαραθῶνος κ. Φώτιο, Μεθώνης κ.
Ἀμβρόσιο καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντα.
Κατὰ τὴν διάρκεια τούτου, ἐψάλησαν στίχοι Δοξολογίας καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ νέου Ἁγίου. Ἐπίσης, εὐλογήθηκαν Κόλλυβα πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου

β) τὸ ὀρθόδοξον φρόνημα
γ) ὁ ἐνάρετος βίος
δ) αἱ ἐξαιρετικαὶ ὑπηρεσίαι καὶ ἡ προσφορὰ πρὸς
τὴν Ἐκκλησίαν
ε) ἡ θαυματουργία
στ) τὰ Ἱερὰ Λείψανα.
Αὐτὰ ἠμποροῦν νὰ θεωρηθοῦν ὡς τὰ γνωρίσματα ἢ
κριτήρια γιὰ νὰ εἶναι κάποιος Ἅγιος. Ἀλλὰ τὸ τεκμήρι-



Νεο-ιερομάρτυρος.
Οἱ παρευρεθέντες πιστοὶ εἶχαν τὴν δυνατότητα
νὰ προσκυνήσουν τμῆμα τῶν εὐωδιαζόντων ἱερῶν
Λειψάνων τοῦ Ἁγίου νέου Ἱερομάρτυρος Ἰωσήφ,
τὰ ὁποῖα εἶχαν μεταφερθῆ γιὰ τὴν περίσταση ἀπὸ
τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Σκέπης Κερατέας, καὶ νὰ
λάβουν ἀντίτυπο τῆς ἱερᾶς Αὐτοῦ Εἰκόνος, ἡ ὁποία
εἶχε ἱστορηθῆ ἐν ὄψει τῆς Ἁγιοκατατάξεως ἀπὸ τὸ
«Ἐργαστήριον Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς.
Κατὰ γενικὴν δὲ ὁμολογίαν, ἡ εὐλογία τοῦ Ἁγίου Ἰωσὴφ ἦταν διάχυτη, πρὸς ἐνίσχυσιν καὶ παρηγορίαν τῆς ὁμολογιακῆς πορείας τῆς μαρτυρικῆς
Ἐκκλησίας μας.

ΤΗΣ
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ον τῆς ἁγιότητος εἶναι ἡ θέωσις τοῦ προσώπου. Νὰ
ἔχῃ δηλαδὴ ὁ Ἅγιος ἰδῇ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ
ἔχῃ γνωρίσει τὰ μυστήρια περὶ τῆς Βασιλείας τῶν
Οὐρανῶν (Βλ. Εἰσήγησιν Θεοφ. Ἐπισκόπου Χριστανουπόλεως κ. Γρηγορίου Περὶ τῶν Κριτηρίων Ἁγιότητος).

Ἀναφορικῶς ὡς πρὸς τὸν τρόπον διὰ τοῦ ὁποίου
ἀναγνωρίζεται κάποιος ὡς Ἅγιος, πρέπει νὰ σημειωθῇ ὅτι δὲν μετρᾶ τόσον ἡ Συνοδικὴ
ἀπόφασις, ἀλλὰ ἡ συνείδησις τοῦ
πληρώματος τῶν πιστῶν τῆς Τοπικῆς
Ἐκκλησίας, περὶ τῆς ἁγιότητος κάποιου
πιστοῦ μέλους Της. Ἡ Σύνοδος ἔρχεται
νὰ διαπιστώσῃ τὸ γεγονὸς τοῦτο ἐκ τῶν
ὑστέρων. Πρέπει δὲ νὰ ἐπισημανθῇ ὅτι
εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην, ἡ ἁγιότης
ἀναγνωρίζεται ὑπὸ τῶν Ἀρχιερέων μὲ
βάσιν τὴν φανέρωσιν αὐτῆς ἀπὸ τὸν
ἴδιον τὸν Θεόν, μέσῳ τῆς διενεργείας
αὐθεντικῶν θαυμάτων εἰς τὸ πλήρωμα
τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.
Εἰδικῶς, ὅμως, διὰ τὴν τιμὴν τῶν Ἁγίων Μαρτύρων,
οὔτε τὰ προαναφερθέντα κριτήρια θεωροῦνται ἀναγ
καῖα, ὅπως ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης παρατηρεῖ: «τῶν μαρτύρων τὰ λείψανα προσκυνοῦνται ὡς
ἅγια καὶ χωρὶς θαυμάτων καὶ εὐωδίας, μὲ τὸ νὰ γίνεται
φανερὸν εἰς ὅλους διὰ τῆς ἐμπράκτου ἀποδείξεως τοῦ
μαρτυρίου, ἡ εἰς Θεὸν τελεία πίστις καὶ τελεία ἀγάπη
αὐτῶν». Ἀρκεῖ βεβαίως τὸ μαρτύριον νὰ γίνεται ὄντως
διὰ τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι χάριν ἑτέρου ἰδανικοῦ, ἐθνικοῦ ἢ φιλοσοφικοῦ ἢ οἱουδήποτε ἄλλου.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τότε καὶ ἄνευ θαυμάτων ἢ μυροβλυσίας, ἁπλῶς διακηρύσσει δημοσίως τὴν ἁγιότητα τοῦ Μάρτυρος. Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος
ἀναφέρει: «... ἢ ποῦ ἠκούσθη εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ
Θεοῦ οἱ Θεῖοι Μάρτυρες νὰ καρτεροῦν τὴν ἐπίγειον
κρίσιν νὰ κυρώσῃ τὸ μαρτύριόν τους, καὶ νὰ βεβαιώσῃ
ἐκείνους, ὅπου ἤδη ἐσφράγισαν τὸ τέλος τους μὲ τὴν
ὁμολογίαν τῆς θείας πίστεως, καὶ τοὺς ὁποίους εὐθὺς
ἐν τῷ ἅμα ὁ ἀγωνοθέτης Χριστὸς ἄνωθεν ἐστεφάνωσεν»; Τοῦτο μόνον εἶναι ἐξεταστέον ἐν προκειμένῳ,
ἐὰν τὸ μαρτύριον ἐγένετο ὄντος ὑπὲρ Χριστοῦ καὶ ὄχι
δι᾽ ἄλλην αἰτίαν.
Εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ σήμερον τιμωμένου Ἁγίου,
ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης τῆς Ἐκκλησίας μας Πεν
ταπόλεως κυρὸς Καλλιόπιος εἰς τὸν Η´ Τόμον τῶν ΠΑΤΡΙΩΝ συνέλεξεν ἄφθονον ὑλικὸν παρὰ ἀξιοπίστων
μαρτύρων περὶ τοῦ βίου καὶ τοῦ μαρτυρίου του, καὶ
ἐκ τῶν στοιχείων τούτων σταχυολογοῦμεν τὰ κάτωθι.
Ὁ π. Ἰωσήφ, κατὰ κόσμον Ἰωάννης Ἀντωνίου τοῦ
Νικολάου καὶ τῆς Εὐθυμίας, ἐγεννήθη εἰς τὴν κωμόπο-

7
λιν Δεσφίναν τῆς Ἐπαρχίας Παρνασσίδος τοῦ Νομοῦ
Φωκίδος τὸ ἔτος 1900. Ἐγεννήθη, ἐβαπτίσθη καὶ
ἀνετράφη ὡς εὐσεβὴς Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς καὶ ἐκ
νεαρᾶς ἡλικίας ἠκολούθησε τὸν Μοναχικὸν βίον καὶ
ἐχειροτονήθη Ἱερεὺς (1925).
Ἀπὸ τὸ ἔτος 1933, ὁ Ἱερομόναχος Ἰωσὴφ ἐνετάγη
εἰς τὸν Ἱερὸν Κλῆρον τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ἀποκηρύξας τὴν
Καινοτομίαν τοῦ Νέου Ἡμερολογίου.
Τὸ 1934 ἀνέλαβε νὰ ἱερουργῇ εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Ἀετοῦ Καρυστίας καὶ τὸ αὐτὸν ἔτος
καθηρέθη ὑπὸ τῶν σχισματικῶν ἀρχιερέων «ἐπὶ παλαιοημερολογιτισμῷ».
Τὰ Θεοφάνεια τοῦ 1935 ὠργάνωσε
πάνδημον τελετὴν καταδύσεως τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ μὲ τὴν συμμετοχὴν
τῶν πιστῶν ὅλων τῶν χωρίων τῆς περιοχῆς (τὰ ὁποῖα ἠκολούθουν τὸ Πάτριον
Ἑορτολόγιον) εἰς τὸν κεντρικὸν λιμένα
τῆς Καρύστου, ἐκφωνήσας πύρινον λόγον κατὰ τῆς
Καινοτομίας τοῦ Παπικοῦ ἑορτολογίου. Τὸ ἔτος 1938
συνελήφθη, ἐφυλακίσθη, ἀπεσχηματίσθη καὶ ἐξυρίσθη
βιαίως ἀπὸ τὰ ἀστυνομικὰ ὄργανα.
Περὶ τοῦ ἐναρέτου βίου τοῦ ἀοιδίμου π. Ἰωσήφ
μαρτυροῦν ὅσοι τὸν εἶχον γνωρίσει. Ἐτήρη αὐστηρῶς
τὰ νηστείας, ἐτέλει συχνότατα Ἀγρυπνίας καὶ ἀνελλιπῶς τὰς ἱερὰς Ἀκολουθίας πρωΐ-βράδυ εἰς τοὺς
Ναοὺς τοὺς ὁποίους ὑπηρέτει, ἐνῶ ἐλειτούργει προσηλωμένος εἰς τὸ μυστήριον. Ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κυρὸς Χρυσόστομος ἐδιηγεῖτο
ὅτι ἐπαρατήρει τοῦτον νὰ ἱερουργῇ καὶ τὸν εἶχε χαρακτηρίσει «ἐπίγειον Ἄγγελον». Ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κυρὸς Γερόντιος
καὶ ἄλλοι πολλοὶ ἐδιηγοῦντο περὶ τῶν ἀρετῶν τῆς ἐλεημοσύνης καὶ τῆς φιλοξενίας, αἱ ὁποῖαι τὸν διέκρινον.
Κατὰ τὴν περίοδον τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς διένειμεν
ἅπαντα τὰ τρόφιμα, τὰ ὁποῖα ἔδιδον εἰς αὐτὸν οἱ πιστοί.
Ὁ μακαριστὸς Πρωτοπρεσβύτερος π. Σπυρίδων Μπαχταλιᾶς εἶχε φιλοξενήσει τὸν π. Ἰωσὴφ εἰς τὸν οἶκον
του εἰς τὸ Ζευγολατειὸν Κορινθίας καὶ ἐδιηγιεῖτο τὴν
θαυματουργὸν ἴασιν τοῦ υἱοῦ του Δημητρίου ὑπὸ τοῦ
π. Ἰωσήφ. Ἕτεροι δὲ διηγοῦνται προρρήσεις τοῦ ἰδίου,
αἱ ὁποῖαι ἐξεπληρώθησαν ἐπακριβῶς.
Τὴν περίοδον τῆς Κατοχῆς, ὁ π. Ἰωσὴφ ἐδραστηριοποιεῖτο εἰς χωρία τῆς ὀρεινῆς Κορινθίας, τὰ ὁποῖα
ἦσαν ὑπὸ τῶν ἔλεγχον τῶν Κομμουνιστῶν ἀνταρτῶν.
Κατὰ τὸ ἔτος 1944, ὅτε διεφένετο ἡ ἧττα τῶν δυνάμεων
τοῦ Ἄξονος, αἱ ἀνταρτικαὶ ὀργανώσεις ἡτοιμάζοντο διὰ
τὴν διάδοχον κατάστασιν. Εἰς τὴν ὀρεινὴν Κορινθίαν
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αἱ ἀνταρτικαὶ ὀργανώσεις ἤρχισαν νὰ ἐπιδίδωνται εἰς
μεγάλον βαθμὸν εἰς ἀδελφοκτόνον τακτικήν, ἐκτελοῦντες τοὺς κατ᾽ αὐτοὺς θεωρουμένους ὡς ἀντιφρονοῦντας ἀδελφοὺς Ἕλληνας. Συνεπῶς, ὁ πληθυσμὸς τῆς
ὀρεινῆς Κορινθίας ἐθρήνει διπλῶς τὰ ἡμέρας ἐκείνας,
διὰ τὰς ἐκτελέσεις ἀθώων ἐκ μέρους τόσον τῶν Γερμανῶν, ὅσον καὶ τῶν ἀνταρτῶν. Ὁ π. Ἰωσὴφ ἐθεώρησε καθῆκον του νὰ μὴ σιωπήσῃ, ἀλλὰ νὰ στηλιτεύσῃ
ἀπ᾽ ἄμβωνος τὴν ἀδελφοκτόνον τακτικὴν ἐκ μέρους
τῶν ἀθέων ἀνταρτῶν. Ἐκάλει τούτους εἰς μετάνοιαν
καὶ ἐπιστροφὴν εἰς τὴν πατρώαν πίστιν. Ἐκ τούτου, οἱ
ἀντάρται ἀπεφάσισαν τὴν θανατικήν του καταδίκην.
Ὁ ἴδιος ὁ π. Ἰωσήφ, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι παρόντες εἰς
Λειτουργίαν τινὰ ἕνα μῆνα πρὸ τοῦ θανάτου, ἐδιηγοῦντο τὴν εἴσοδον εἰς τὸν Ναὸν ἑνὸς ἀγνώστου σεβασμίου λευκογενείου Γέροντος, ὅστις μετὰ τὸ πέρας
τῆς λειτουργίας προεῖπεν εἰς αὐτὸν περὶ τοῦ μαρτυρικοῦ
του θανάτου.
Ὁ π. Ἰωσὴφ συνελήφθη, ἐβασανίσθη
καὶ ἐσφαγιάσθη ὑπὸ τῶν κομμουνιστῶν
ἀνταρτῶν, τὴν 22αν τοῦ μηνὸς Ἰουλίου,
οἵτινες ἔθαψαν προχείρως τὸ σῶμα του
πλησίον τοῦ τόπου τῆς ἐκτελέσεως ἔξω
τοῦ χωρίου Παναρίτη τῆς ὀρεινῆς Κορινθίας. Ἐπὶ τοῦ σημείου τοῦ μαρτυρίου του ἐπὶ πολλὰς
νύκτας ἐνεφανίζετο ἓν φῶς ὡς φλὸξ κανδηλίου.
Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν, οἱ οἰκεῖοι του ἀνεζήτουν
τὸ σημεῖον ταφῆς διὰ νὰ λάβουν τὸ Λείψανον μετ᾽ αὐτῶν
καὶ δὲν ἠδύνατο νὰ εὕρουν τοῦτο, ἕως ὅτου τὸ ὀνάριον
[γαϊδουράκι] τοῦ π. Ἰωσήφ, τὸ ὁποῖον ἦτο μετ᾽ αὐτῶν,
ἐστάθη εἰς ἓν σημεῖον, κροῦον τὸ ἔδαφος διὰ τοῦ ἐμπροσθίου του ποδὸς καὶ κινοῦν τὰ ὦτα, ὑπέδειξε -τρόπον
τινὰ- εἰς τοὺς ἀνθρώπους τὸν τόπον διὰ νὰ σκάψουν.
Καὶ ὄντως ἐκεῖ εὑρέθη τὸ Λείψανον τοῦ π. Ἰωσὴφ μετὰ
τῆς καλογηρικῆς ζώνης, ἐκ τῆς ὁποίας καὶ ἀνεγνωρίσθη.
Τὸ Λείψανον ἦτο εὐωδιάζον. Ἡ εὐωδία τοῦ Λειψάνου
διετηρήθη καὶ μετὰ ταῦτα, ὅπως μαρτυρεῖ καὶ ἐξ ἰδίας
πείρας ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης κυρὸς Καλλιόπιος.
Ὁ ἀείμνηστος π. Ἰωσὴφ ἐξεπλήρωσεν ἐπακριβῶς
τὸ λόγιον: «Ἕως θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας» (Σ. Σειρ. Δ´ 28). Ἐλάλησε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἤλεγξε τοὺς ἀδελφοκτόνους, ὅπως ὁ Τίμιος Πρόδρομος
ἤλεγξε τὸν παρανομοῦντα Βασιλέα. Τὸ μαρτύριόν του
δὲν ἐγένετο χάριν τῆς πολιτικῆς του τοποθετήσεως,
διότι ὁ π. Ἰωσὴφ κατὰ τὰ δύο πρῶτα ἔτη τῆς Κατοχῆς,
ὅσον οἱ ἀντάρται ἐμάχοντο κατὰ τοῦ βαρβάρου κατακτητοῦ, δὲν ὡμίλει ἐναντίον των. Τοὺς ἤλεγξεν ὅταν
ἐστράφησαν κατὰ τῶν ἀντιφρονούντων ἀδελφῶν των
Ἑλλήνων: Ἱερέων, Διδασκάλων καὶ χωρικῶν. Ἤλεγξε τὴν ἀδελφοκτονίαν καὶ ἐκάλει τοὺς ἀντάρτας εἰς
μετάνοιαν καὶ διὰ τοῦτο ἐθανατώθη. Ἐάν, βλέπων

Η ΦΩΝΗ
τὸ συντελούμενον ἔγκλημα, ἐσιώπα ἐκ φόβου, ἤθελε σώσει τὴν ζωήν του. Τοιουτοτρόπως, ἐμιμήθη τὸν
Τίμιον Πρόδρομον καὶ ἐγένετο Μάρτυς. Ἀπόδειξις δὲ
τῆς εὐαρεσκείας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς γνησιότητος τοῦ
μαρτυρίου του ὑπῆρξαν τὰ ἐπακολουθήσαντα Θαύματα τῆς ἐμφανίσεως τοῦ θείου Φωτὸς εἰς τὸν τόπον τῆς
ταφῆς, τῆς θαυματουργικῆς εὑρέσεως τῶν Λειψάνων
καὶ τῆς εὐωδίας τούτων.
Ἐκ τῶν προηγουμένων, ἀπεδείχθη ὅτι ὁ ἀοίδιμος π.
Ἰωσὴφ ὁ ἐκ Δεσφίνης, ἐμαρτύρησεν ὄντως ὑπὲρ τῆς εἰς
Χριστὸν πίστεως. Τοῦτο μόνον ἀρκεῖ διὰ τὴν ἀναγνώρισιν τῆς ἁγιότητός του. Ἔτι δὲ περισσότερον, ὅταν εἰς
τὴν περίπτωσίν του ἐκπληροῦνται ἅπαντα τὰ γενικῶς
θεωρούμενα κριτήρια ἁγιότητος, διότι ὁ π. Ἰωσήφ: α)
ἐβαπτίσθη εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, β) εἶχεν
ὀρθόδοξον φρόνημα, διὰ τὸ ὁποῖον καὶ ὑπέστη διώξεις,
γ) ἔζησεν ἐνάρετον βίον, δ) προσέφερε τὰ μέγιστα εἰς
τὴν Ἐκκλησίαν διὰ τῆς δράσεώς του,
ἀλλὰ κυρίως διὰ τῆς ὑψίστης προσφορᾶς
τῆς ζωῆς του, ε) ἀναφέρονται μαρτυρίαι
Θαυμάτων, τὰ ὁποῖα ἐτέλεσεν ἐν ζωῇ
καὶ ς) τὰ ἱερὰ αὐτοῦ Λείψανα ἀποπνέουν
θαυμαστὴν εὐωδίαν.
Ταῦτα πάντα ὡδήγησαν τὸν τότε Μητροπολίτην Ἀχαΐας καὶ πάσης Πελοποννήσου καὶ
νῦν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.
Καλλίνικον νὰ ἐκδώσῃ τὴν 8ην Νοεμβρίου 1988
τὴν ἀπόφασιν, περὶ ἀναγραφῆς τοῦ ὀνόματος τοῦ π.
Ἰωσὴφ εἰς τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς
Πελοποννήσου.
Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας μας κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 5ης /18ης
Σεπτεμβρίου 2014, προέβη εἰς τὴν διαπίστωσιν τῆς
ἁγιότητος τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νέου Ἱερομάρτυρος
Ἰωσήφ, προκειμένου σύσσωμος ἡ Ἐκκλησία μας νὰ
τιμᾶ καὶ ἑορτάζῃ τοῦτον ἀξιοχρέως κατὰ τὴν 22αν
Ἰουλίου ἑκάστου ἔτους, ὁμοῦ μετὰ τῆς Ἁγίας Μαγδαληνῆς τῆς Ἰσαποστόλου καὶ τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Μαρκέλλης τῆς Χιοπολίτιδος.
Σήμερον, ἡμέραν τοῦ πρώτου ἐπισήμου ἑορτασμοῦ
τοῦ Νέου Ἱερομάρτυρος Ἰωσήφ, ἂς παρακαλέσωμεν
τοῦτον νὰ δέεται ὑπὲρ ἡμῶν. Ὑπὲρ τοῦ κλήρου καὶ
τοῦ λαοῦ τῶν γνησίων Ὀρθοδόξων, νὰ ἔχουν ὑπομονὴν εἰς τὰς θλίψεις τοῦ βίου, ἀλλὰ καὶ τὰς διώξεις
ἐκ μέρους τῶν κρατούντων, αἱ ὁποῖαι δὲν ἔπαυσαν.
Νὰ πρεσβεύῃ καὶ ὑπὲρ τοῦ γένους ἡμῶν, ὥστε νὰ ἔλθῃ
μὲν εἰς μετάνοιαν καὶ ἐπιστροφὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ
νὰ προστατεύῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς ὀλεθρίου διχονοίας καὶ
ἀδελφομαχίας.
Ναί, Ἅγιε Ἱερομάρτυς Ἰωσήφ, πρέσβευε ὑπὲρ
πάντων ἡμῶν. Ἀμήν!

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

9

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀναργύρων
Ἐλευσῖνος Μάνδρας

Ὁμιλία, ὡς καὶ Κληρικοί. Μετὰ τὸ πέρας Αὐτῆς, παρε
τέθησαν κεράσματα στὴν Αἴθουσα τοῦ Ναοῦ καὶ ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος ἀπηύθυνε ἐπίκαιρες
πνευματικὲς νουθεσίες.

Ἡ ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Μαρίνης

Τὴν Τρίτη, 1/14.7.2015, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ ἐκ Ρώ
μης στὴν Ἐλευσῖνα Μάνδρας Ἀττικῆς. Τὸ ἀπόγευμα
τῆς παραμονῆς ἐψάλη ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς χοροστα
τοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας
κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία,
συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης
κ. Ἀμβροσίου. Ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ
Αἰδεσιμ. π. Ἀθανάσιος Κανατσούλης, ὁ πρώην Ἐφημέ
ριος γηραιὸς Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Σταύρου καὶ ἄλλοι
Κληρικοί. Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν καὶ ἔγινε
ἡ καθιερωμένη Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τῶν τιμωμένων
θαυματουργῶν Ἁγίων, τὴν ὁποία ἔφεραν νέοι μὲ παρα
δοσιακὲς ένδυμασίες, καὶ ἐπίσης ἐτέθησαν πρὸς προ
σκύνησιν τμήματα τῶν ἱερῶν Λειψάνων Αὐτῶν.

Στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ἐνοριακὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας
Μαρίνης Καλλιπόλεως Πειραιῶς ἐτελέσθη λαμπρὸς
ἑόρτιος Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητρο
πολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, μὲ τὴν
συμμετοχὴ πλήθους πιστῶν.

Πανηγύρησε καὶ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Μαρίνης Κε
ρατέας Ἀττικῆς, στὴν ὁποία προΐσταται ὁ Ἀρχιμ. π.
Γρηγόριος Ταυλάριος. Τῶν ἱερῶν πανηγυρικῶν Ἀκο
λουθιῶν τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας
προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας
κ. Χρυσόστομος.
Τὸ πρωὶ ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας προεξῆρχε
τῆς Θείας Λειτουργίας, στὴν ὁποίαν ἔλαβε μέρος καὶ
ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος τῇ
προτροπῇ τοῦ Σεβ. κ. Χρυσοστόμου ἐκφώνησε ἑόρτια

Χειροτονία νέου Διακόνου στὶς Η.Π.Α.
Tὸ Σάββατο, 19.7/1.8.2015, στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ
Ναὸ τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ στὸ Glen Allen
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μέγα πλῆθος πιστῶν τῆς περιοχῆς καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη
(Λάρισα, Ἐλασσόνα κλπ.) καὶ ἔψαλαν ἐκλεκτοὶ τοπικοὶ
Ἱεροψάλτες.

Ἡ ἑορτὴ τῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου

(Richmond) τῆς Βιρτζίνιας τῶν Η.Π.Α., ὁ Σεβ. Μητρο
πολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος χειροτόνησε Διάκονο
τὸν Ἰωσὴφ Clatterbuck, ἔγγαμο καὶ πατέρα δύο μικρῶν
τέκνων. Στὴν Θ. Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφημέ
ριος τῆς Ἐνορίας Αἰδ. π. Νικόδημος Gayle, ὁ Αἰδ. π.
Γεώργιος Ψαρομμάτης ἀπὸ τὴν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νι
κολάου τοῦ Μέρυλαντ, ὁ Ἀρχιδιάκονος Ἀγαθάγγελος
καὶ ὁ Διάκονος Ἀνδρέας Wales, συμπροσευχόμενος
δὲ παρέστη καὶ ὁ Αἰδ. π. Χρῆστος Πατίτσας ἀπὸ τὴν
Ἐνορία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου τῆς
Πεννσυλβάνιας.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ στὴν Βερδικοῦσσα

Τὴν Κυριακή, 20.7/2.8.2015, πανηγύρισε ὁ ἱστο
ρικὸς Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἠλιοὺ στὴν
Βερδικοῦσσα Ἐλασσόνος τοῦ νομοῦ Λαρίσης, ὁ ὁποῖος
ἀποτελεῖ μία δυναμικὴ καὶ πολυπληθῆ Ἐνορία τῆς
Ἐκκλησίας μας. Κατόπιν προσκλήσεως καὶ εὐλογίας,
στὴν Πανήγυρι μετέβη ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου
κ. Κλήμης. Τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου ἐψάλη ὁ Μέγας
Ἑσπερινὸς καὶ πραγματοποιήθηκε ἐντυπωσιακὴ Λιτα
νεία στοὺς δρόμους τῆς γραφικῆς κωμοπόλεως. Τὴν
πρωία τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία,
στὴν ὁποία προεξῆρχε ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης,
συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο Πρωτοπρ. π.
Ἀθανάσιο Τσιότρα καὶ τὸν Πρωτοπρ. π. Λάζαρο Κων
σταντινίδη, Ἐφημέριο στὴν Περαία Θεσσαλονίκης,
ἀπὸ τὴν Πορταριὰ Ν. Μουδανιῶν Χαλκιδικῆς. Παρέστη

Μὲ λαμπρότητα ἑωρτάσθηκε ἀνὰ τὴν ἐπικράτεια ἡ
μνήμη τῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου τῆς Θαυ
ματουργοῦ καὶ Ἰαματικῆς, παντοῦ ὅπου ὑπάρχει Ναὸς
πρὸς τιμήν της. Ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ ἦταν ἡ Ἱερὰ
Μονὴ τῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στὴν Λυκό
βρυσι Ἀττικῆς, τὸ Καθολικὸ τῆς ὁποίας εἶναι ὁ πρῶτος
Ναὸς στὴν ἱστορία, ποὺ ἀφιερώθηκε στὴν μνήμη της.
Στὴν Ἀγρυπνία τῆς Πανηγύρεως προεξῆρχε ὁ Μακα
ριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
κ. Καλλίνικος μὲ συλλειτουργοὺς τοὺς Σεβ. Μητρο
πολῖτες Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, Πειραιῶς
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, καὶ τοὺς Θεοφ. Ἐπισκόπους
Μαραθῶνος κ. Φώτιο καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, καὶ
τὸν Ἱερὸ Κλῆρο. Χιλιάδες πιστῶν προσῆλθαν καὶ πάλι
πρὸς τιμὴν τῆς λαοφιλοῦς Ὁσίας Εἰρήνης.

Στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ὁσίας στὴν Κομοτη
νή, στὸν Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος
Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, ἐνῶ στὸν Ὄρθρο
καὶ τὴν Θ. Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος
Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, ὁ Θεοφ. Χριστιανουπόλεως

ΤΗΣ
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κ. Γρηγόριος λειτούργησε στὸν Ἐνοριακὸ Ἱερὸ Ναὸ
τῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στὸ Σιδηρόκαστρο
Σερρῶν.
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στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἀθικίων Κο
ρινθίας. Ὁ ἑορτάζων λειτούργησε μὲ τοὺς Σεβ. Μη
τροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο καὶ
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο καὶ τοὺς Θεοφ.
Ἐπισκόπους Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριο καὶ Μα
ραθῶνος κ. Φώτιο, καθὼς καὶ Ἱερεῖς καὶ Διακόνους
ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ Ἐξωτερικό. Τὸν πανηγυρικὸ
τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. Μαραθῶνος κ. Φώτιος,
ἐκφράσας τὶς εὐχὲς ἁπάντων στὸν σεπτὸ Προκαθήμενο
τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ὁποῖος ἀντιφώνησε δεόντως.

Συνεορτασμὸς τῆς Μεταμορφώσεως στὴν Ρουμανία

Ἑώρτασε ἐπίσης καὶ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίας Εἰρήνης
Χρυσοβαλάντου στὸν Βατώντα Ν. Ἀρτάκης Εὐβοίας.
Στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ προεξῆρχε ὁ γηραιὸς Σεβ.
Μητροπολίτης Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. Ἰουστῖνος, ἐνῶ
τὴν κυριώνυμο ἡμέρα λειτούργησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος.

Ὀνομαστήρια Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Τὴν 29.7/11.8.2016, ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του
ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, διὰ ἱεροῦ Συλλείτουργου

Παρὰ τὸν βροχερὸ καιρὸ καὶ τὶς δυσμενεῖς
προγνώσεις τῆς μετεωρολογικῆς ὑπηρεσίας, χιλιάδες
πιστῶν προσῆλθαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος στὴν Σλατιοάρα Ρουμανίας, προκειμένου
νὰ παραστοῦν στὴν μεγάλη ἐτήσια Πανήγυρη αὐτῆς.
Τὴν Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
τῆς Ἑλλάδος ἐκπροσώπησαν σὲ αὐτὴ τὴν σημαντικὴ
Ἑορτὴ τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ρου
μανίας, οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Μαραθῶνος κ. Φώτιος
καὶ Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος. Ἐκεῖ συνάντησαν καὶ τὸν
Ἀρχιμ. π. Ἀλέξιο, Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου
Ἐδουάρδου Μπρούκγουντ Ἀγγλίας, ὁ ὁποῖος ἔλαβε
ἐπίσης μέρος στὶς ἑόρτιες Ἀκολουθίες. Ὁ Μακαριώτα
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Βαρβάρας Ἀττικῆς τῶν ἑορτίων Ἀκολουθιῶν προέστη
ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος μετὰ Κληρικῶν του, παρου
σίᾳ μεγάλου πλήθους εὐλαβῶν πιστῶν.

τος Πρωθιεράρχης κ. Βλάσιος στὴν Ὁμιλία του κατὰ
τὸ πανηγυρικὸ Συλλείτουργο στὸν αὔλειο χῶρο τῆς
πανηγυριζούσης Μονῆς, ἀνεφέρθη στὴν σημασία τῆς
ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καὶ ὁ Θεοφ.
Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος μετέφερε τὶς εὐχὲς
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς
Ἑλλάδος.
Οἱ Θεοφιλέστατοι εἶχαν ἐπίσης τὴν εὐκαιρία νὰ
συζητήσουν μὲ τὸν Μακαριώτατο Μητροπολίτη κ.
Βλάσιο καὶ ἄλλους Ρουμάνους Ἀρχιερεῖς τῆς τοπικῆς
Ἐκκλησίας διάφορα ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα κοινοῦ
ἐνδιαφέροντος.

Στὴν ἑορτάζουσα Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Με
ταμορφώσεως στὸν Βαρνάβα Ἀττικῆς, τοῦ ἀοιδίμου
Σεβασμ. Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κυροῦ Παϊσίου († 1987),
τῆς Ἀδελφότητος τῆς ὁποίας προΐσταται ἡ Καθηγου
μένη Γερόντισσα Χριστονύμφη, λειτούργησε ὁ οἰκεῖος
Ἱεράρχης Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας
κ. Χρυσόστομος μετὰ τοῦ Ἱερομ. π. Παντελεήμονος καὶ
τοῦ Διακόνου Λεωνίδου.

Πανηγύρεις Μεταμορφώσεως
Τὴν Τετάρτη, 6/19.8.2015, πανηγυρίσθηκε ἡ με
γάλη Δεσποτικὴ Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος στοὺς Ναοὺς καὶ Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας μας.
Στὸν ἱστορικὸ Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως στὴν Κυψέλη
Ἀθηνῶν, στὸν Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς χοροστάτησε
ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος μετὰ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου
Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου, μὲ συμμετοχὴ Κλη
ρικῶν καὶ εὐλαβῶν πιστῶν.
Στὸν Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως στὸν Δῆμο Ἁγίας

Στὸ ἑορτάζον Ἡσυχαστήριο τῆς Μεταμορφώσεως
στὸ Συκάμινο Ἀττικῆς, τῆς μικρᾶς Ἀδελφότητος τοῦ
ὁποίου προΐσταται ἡ Γερόντισσα Ἱλαρία Μοναχή, λει
τούργησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης,
μετὰ τοῦ Ἐφημερίου π. Κωνσταντίνου Σωτηριάδη καὶ
τοῦ Αἰδ. π. Σωτηρίου Γιούλη, παρουσίᾳ ἀρκετῶν προ
σκυνητῶν. Μετὰ τὴν ἑόρτια Ὁμιλία, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου
εὐλόγησε ὑπαιθρίως τὴν Ἀρτοκλασία καὶ τὰ καθιερω
μένα Σταφύλια τῆς Ἑορτῆς.

Ἑορτὴ Ἁγίου Τριανταφύλλου στὴν Ζαγορὰ Πηλίου
Τὴν Παρασκευή, 8/21.8.2015, ὁ Σεβασμ. Μητροπο
λίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ ὁποῖος
ἀσκεῖ ἐπιτροπικῶς τὴν διαποίμανσι τῆς Μητροπόλε
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τροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος μετὰ τοῦ Ἀρχιδια
κόνου του π. Ἀγαθαγγέλου, ἐπισκέφηκαν τοὺς Ρώσους
ἐν Ἀμερικῇ Ἀδελφούς, καὶ ἔλαβαν μέρος στὴν ἑόρτια
Θεία Λειτουργία στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων
τῆς Ρωσίας, πρὸς χαρὰν καὶ παρηγορίαν ὅλων τῶν
συμμετασχόντων.

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στὴν Χίο

ως Δημητριάδος ἕνεκα τῶν προβλημάτων ὑγείας τοῦ
Σεβασμ. κ. Μαξίμου, προέστη τῆς πανηγυρικῆς Θείας
Λειτουργίας στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ τοπικοῦ
Ἁγίου Νεομάρτυρος Τριανταφύλλου στὴν Ζαγορὰ Πη
λίου τοῦ νομοῦ Μαγνησίας. Ἔλαβαν μέρος ὁ Ἀρχιμ.
π. Γρηγόριος Ταυλάριος, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, ὁ Αἰδεσιμ. π.
Δημήτριος Μίγδος, Ἐφημέριος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βόλου καὶ ὁ Αἰδεσιμ. π. Κων
σταντῖνος Παπανάτσιος, ἐξ Ἁλμυροῦ Μαγνησίας. Παρέ
στη καὶ ὁ Ἀρχιμ. π. Νικηφόρος Νάσσος, ὡς καὶ ἀρκετοὶ
πιστοί.

Πνευματικὸς Συνεορτασμὸς

Στὰ μέσα τοῦ Ἰουλίου τοῦ 2015, στὸ Πνευματικὸ καὶ
Μορφωτικὸ Κέντρο τῆς Ἀδελφῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς «Mountain View» στὴν Πο
λιτεία τῆς Νέας Ὑόρκης στὴν Ἀμερική, ἕδρα τοῦ Σεβ.
Ἀρχιεπισκόπου Συρακουσῶν καὶ Νικόλσκυ κ. Ἀνδρονί
κου, μὲ Ναὸ ἀφιερωμένο στοὺς Ἁγίους Νεομάρτυρες
τῆς Ρωσίας, πραγματοποιήθηκε Συνέδριο ἀφιερωμένο
στὴν Ὀρθόδοξη Οἰκογένεια. Συγκεντρώθηκαν Κληρι
κοὶ καὶ πιστοὶ ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τῆς Ἀμερικῆς γιὰ
τὸ σημαντικὸ αὐτὸ γεγονός, τὸ ὁποῖο περιελάμβανε
λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις, ἐνδιαφέρουσες διαλέξεις καὶ
ἄλλες δημιουργικὲς δραστηριότητες γιὰ μικροὺς καὶ
μεγάλους. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ αὐτῇ, ὁ ἡμέτερος Σεβ. Μη

Μορφὴν πανηγύρεως ἔλαβε στὴν Ἱερὰ Μονὴ
τῶν Ἁγίων Πατέρων Προβατείου Ὄρους Χίου ἡ εἰς
Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ προερχομένου ἐξ Ἁγίου
Ὄρους, μονάσαντος νωρίτερα ἐπὶ ἔτη στὴν Κάλυμνο,
π. Ἀθανασίου Ἀγιακάτσικα, τὴν Τρίτη, 12/25.8.2015,
χειροτονηθέντος Διακόνου λίγες ἡμέρες ἐνωρίτερα.
Παρὰ τὸ ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ ἐργάσιμη ἡμέρα καὶ ἡ χει
ροτονία ἀνηγγέλθη μόλις πρὸ πέντε ἡμερῶν, εὐλαβεῖς
πιστοὶ τῆς Χίου κατέκλυσαν τὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς, γιὰ
νὰ συμμετάσχουν στὴν χαρὰ τῆς ἀποκτήσεως γνησίου
διαδόχου τοῦ ἐκλιπόντος Δικαίου μακαριστοῦ Γέρον
τος Ἀμβροσίου Ψωμιᾶ. Τὴν χειροτονία τέλεσε ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας καὶ Τοποτηρητὴς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Λέσβου καὶ Σάμου τῆς
Ἐκκλησίας μας κ. Χρυσόστομος, ἐνῷ στὴν Θ. Λειτουργία
ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος
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κ. Φώτιος. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε κατάλληλες
πνευματικὲς νουθεσίες. Ὁ Θεοφ. Μαραθῶνος κ. Φώτι
ος ἐξέφρασε ἐπίσης τὴν χαρά του, δίνοντας τὶς εὐχές
του στὸν νεοχειροτονηθέντα παραδελφό του. Ἅπαντες
δὲ οἱ παρευρισκόμενοι ἀνεφώνησαν τὸ «ἄξιος» στὸν π.
Ἀθανάσιο καὶ εὐχήθηκαν νὰ εἶναι στερεωμένος καὶ νὰ
φέρη εἰς πέρας τὴν ἀποστολή του.

Πανηγύρεις Κοιμήσεως Θεοτόκου
α) Στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, ὁ Μακαριώτα
τος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος χοροστάτησε στὸν
Μ. Ἑσπερινὸ στὸν ἑορτάζοντα ἐνοριακὸ Ναὸ τῆς Κοι
μήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Περιστέρι, ὅπου ἐφημερεύει
ὁ Αἰδ. π. Ἀρσένιος Κοντογιαννόπουλος, μὲ συμμετοχὴ
καὶ ἄλλων Κληρικῶν, πραγματοποιηθείσης καὶ Λιτανεί
ας μὲ συνοδεία φιλαρμονικῆς.

Στὸν Μ. Ἑσπερινὸ στὸν ἱστορικὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσε
ως τῆς Θεοτόκου στὸν Κολωνό, χοροστάτησε ὁ Θεοφ.
Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος.
Τὴν κυρία ἡμέρα, Παρασκευή, 15/28.8.2015, ὁ Μακα
ριώτατος κ. Καλλίνικος χοροστάτησε στὴν Θ. Λειτουρ
γία στὴν ἑορτάζουσα Μονὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτό
κου στὸν Ἅγιο Δημήτριο (Μπραχάμι), τῆς ὁποίας τὴν
ἐφημεριακὴ εὐθύνη ἔχει ὁ Αἰδ. π. Στυλιανὸς Τομαής.
β) Ἐπίσης, πανηγύρισε μὲ μεγαλοπρέπεια καὶ ὁ
Καθεδρικὸς Ναὸς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς. Στὸν Μ. Ἑσπερινὸ χο

ροστάτησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Πει
ραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, μὲ συγχοροστασία
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυ
σοστόμου, παρουσίᾳ πολλῶν Κληρικῶν καὶ μεγάλου
πλήθους πιστῶν. Στὴν ἐπακολουθήσασα ἱερὰ Λιτανεία
συμμετεῖχε καὶ τιμητικὸ ἄγημα ὅπως καὶ ἡ φιλαρμο
νικὴ τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ. Τὸ πρωΐ τῆς Ἑορτῆς,
στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης κ. Γερόντιος.
γ) Ἀκόμη, πανηγύρισε καὶ ὁ Καθεδρικὸς Ναὸς τῆς
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δη
μητριάδος στὸν Βόλο. Στὸν Μ. Ἑσπερινὸ χοροστάτησε
ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, παρουσίᾳ
τοῦ τοπικοῦ Κλήρου καὶ ἑκατοντάδων εὐλαβῶν πιστῶν
καὶ πραγματοποιήθηκε Λιτανεία. Στὴν Θεία Λειτουρ
γία, τὴν ὁποία τέλεσε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ

ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία, συμμετεῖχαν ὁ Ἐφη
μέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Δημήτριος Μίγδος, ὁ Ἀρχιμ.
π. Νικιφόρος Νάσσος καὶ ὁ Αἰδ. π. Κωνσταντῖνος Πα
πανάτσιος, τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου
Βόλου, καὶ παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν ἀπὸ τὴν
περιοχὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη (Λάρισα κλπ.), οἱ περισσό
τεροι τῶν ὁποίων κοινώνησαν τὰ Ἅγια Μυστήρια.
δ) Στὴν κώμη Βίτωλη, στὰ 2/3 περίπου τῆς δια
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δρομῆς Λαμίας–Καρπενησίου, πανηγύρισε ὁ Ναός
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὁ ὁποῖος πλέον
λειτουργεῖ ὡς κανονικὴ Ἐνορία μὲ Ἐφημέριο τὸν Ἱε
ρομ. π. Μωϋσέα Σαμαρᾶ. Στὴν ἑόρτιο Θεία Λειτουργία
προέστη ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος,
Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
Στὴν Πανήγυρι παρέστη πλῆθος πιστῶν, κάποιοι ἐκ
τῶν ὁποίων ἐκ Καρπενησίου, ὅπου δὲν ὑφίσταται ἐπὶ
τοῦ παρόντος Ἐνορία τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁπότε οἱ
ἐκεῖ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι ἐξυπηρετοῦνται στὴν Βίτωλη.

Ἐπίσκεψις στὴν Ζάκυνθο
Τρίτης, 26.8/8.9.2015, χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητρο
πολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ συμ
μετεῖχαν ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδεσ. π. Ἀλέξανδρος
Διζὲς καὶ ἀρκετοὶ ἄλλοι Κληρικοί μας. Παρέστη μεγάλο
πλῆθος πιστῶν, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν στὴν Λιτανεία
τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου σὲ ὁδοὺς περὶ τὸν Ναόν.
Τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης, στὸν πανηγυρίζοντα Ναὸ
λειτούργησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Μακαριώτατος Ἀρχι
επίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος,
μαζὶ μὲ ὀκτὼ Ἱερεῖς καὶ ἕναν Διάκονο. Ἐκτὸς ἄλλων,
εὐλογήθηκαν καὶ οἱ καθιερωμένες Φανουρόπιττες
πρὸς τιμὴν τοῦ λαοφιλοῦς θαυματουργοῦ Ἁγίου.
Τὴν Τρίτη, 26.8/8.9.2015, ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀδρια
νοῦ καὶ Ναταλίας, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ.
Φώτιος τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ναὸ τῶν Ἁγί
ων Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης, στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστή
ριο τῶν Ἁγίων Πάντων, στὴν περιοχὴ μεταξὺ Πλάνου
καὶ Τσιλιβὶ τῆς νήσου Ζακύνθου. Παρέστη και ὁ Θεοφ.
Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος κήρυξε τὸν
θεῖο λόγο, ὁ δὲ Θεοφ. Μαραθῶνος ἀπηύθυνε ἐπίσης
σύντομο λόγο στὸ τέλος τῆς Λειτουργίας στοὺς λίγους
πιστούς μας, οἱ ὁποῖοι εἶχαν συγκεντρωθῆ, λόγῳ δὲ
τοῦ ἐργασίμου τῆς ἡμέρας καὶ τῆς περιόδου δυσκολεύ
θηκαν νὰ συμμετάσχουν καὶ ἕτεροι. Ἐπίσης, τελέσθη
κε Τρισάγιο γιὰ τὸν Γέροντα Ἀρχιμ. Ἀδριανὸ († 2004)
τὸν πρώην Σιναΐτη, τοῦ ὁποίου τὰ ὀστᾶ βρίσκονται σὲ
μαρμάρινη θήκη στὸν Ναό, Κτήτορα τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυ
χαστηρίου, ποὺ εἶχε ἐγγράψει ἰδιοκτησιακά, πρὶν ἀπὸ
τὴν κοίμησί του, στὸ Γενικὸ Ταμεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἑορτὴ Ἁγίου Φανουρίου
Ἑωρτάσθηκε μὲ ἐκκλησιαστικὴ τάξι καὶ ἐπισημό
τητα ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ
Νεοφανοῦς στοὺς Ναοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας τοὺς ἀφι
ερωμένους στὸ ὄνομά του.
Στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Φανουρίου στὴν Γλυφάδα
Ἀττικῆς, στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ τὸ ἀπόγευμα τῆς

Ὁ δὲ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος
λειτούργησε στὸ ἑορτάζον Περακκλήσιο τοῦ Ἁγίου
Φανουρίου στὴν Σαλαμῖνα.
Στὸν πανηγυρίζοντα ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου
Φανουρίου στὸ Κορωπὶ Ἀττικῆς, στὸν Μέγα Ἑσπε
ρινὸ χοροστάτησε ὁ οἰκεῖος
Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυ
σόστομος, παρουσίᾳ πολλῶν
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως
καὶ μεγάλου πλήθους πιστῶν,
καὶ πραγματοποιήθηκε ἐπίσης
ἡ καθιερωμένη Λιτανεία σὲ
ὁδοὺς τῆς κωμοπόλεως.
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Σημαντικὴ Ἔκδοσις

† Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς

Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης
(1903 – 1985)

Τ

Ο νέο βιβλίο, μετὰ τὸν Ἅγιο Ἱεράρχη Γλυκέριο τῆς Ρουμανίας, τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, περὶ τοῦ Ἁγίου
Μητροπολίτου Φιλαρέτου τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, ἦλθε νὰ καλύψη ἕνα σημαντικὸ κενό,
διότι ἦταν πράγματι ἀναγκαῖο νὰ ὑπάρχη διαθέσιμο στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα ἕνα ἐπαρκὲς
Συναξάριο γιὰ τὸν σύγχρονο αὐτὸ μέγα Ἅγιο
Ἀσκητὴ καὶ Ὁμολογητὴ Ἱεράρχη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.
Μὲ τρόπο προσεγμένο, σὲ γλῶσσα κατανοητή, περιγράφεται ὁ θαυμαστὸς Βίος τοῦ
Ἁγίου Φιλαρέτου, ἤτοι ἡ προπαιδεία του, ἡ μοναχική του ἀφιέρωσις, ἡ ποιμαντική του δραστηριότης, οἱ ὁμολογιακοί του ἀγῶνες κατὰ
τῶν παγανιστῶν καὶ ἀθέων, ἡ ἀνάδειξίς του
στὴν Πρωθιεραρχία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, ὁ ρωμαλέος Ἀντιοικουμενιστικός του Ἀγῶνας καὶ ἡ ὑποστήριξίς
του πρὸς τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς τῆς Ἑλλάδος· ἀκόμη, σκιαγραφεῖται ἡ
πνευματική του φυσιογνωμία, περιγράφονται
τὰ τῆς μακαρίας Κοιμήσεώς του († 8.11.1985),
παρατίθενται 14 ἐνδεικτικὰ Θαύματά του καὶ
τονίζεται ἡ πνευματική του Παρακαταθήκη
Πίστεως καὶ Ζωῆς.
Σὲ Παράρτημα, δημοσιεύονται τὰ κύρια
Ἀντι-οικουμενιστικὰ κείμενά του (Α’ καὶ Β’
Ἐπιστολὲς Πόνου καὶ Κατὰ τῆς «Ὁμολογίας
Θυατείρων»), ὡς ἐπίσης καὶ τέσσερα ἄλλα
πνευματικοῦ καὶ ποιμαντικοῦ περιεχομένου.
Ἀκόμη, παρατίθεται πλήρης Βιβλιογρα-

φικὸς κατάλογος πηγῶν, ἑλληνικῶν καὶ
ἀγγλικῶν.
Ἡ ἔκδοσις τοῦ σημαντικοῦ καὶ ἐπικαίρου
αὐτοῦ ἔργου κοσμεῖται μὲ πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικό. Εἶναι σχήματος 14 x 21 ἑκ., ἔχει 242
σελίδες καὶ τιμᾶται 9 εὐρώ.
Γιὰ παραγγελίες: κ. Χοροζίδης Γεώργιος,
τηλ. 6932437930.
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