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Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ἄρχισε τὸ κήρυγμά Του μὲ 
κλήση σὲ Μετάνοια, διότι ἔφθασε ἡ «Βα-

σιλεία» Του (Ματθ. δ’ 23). Αὐτήν, κατὰ τὴν 
ἐντολή Του, κήρυτταν καὶ οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοί 
Του, καὶ γι’ αὐτὴν παρέδωσε νὰ προσευχόμα-
στε καὶ νὰ παρακαλοῦμε: «ἐλθέτω ἡ Βασιλεία 
Σου».
 Ἡ Βασιλεία Του εἶναι ἡ ἁγία 
Ἐκκλησία Του, τὴν ὁποία κέρδι-
σε καὶ ἐξαγόρασε μὲ τὸ ἴδιο τὸ 
πανάγιον Αἷμα Του καὶ τὴν κα-
θαγίασε μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, 
ὄντας Κεφαλὴ Αὐτῆς. Διὰ τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας συνεχί-
ζεται τὸ σωτηριῶδες ἔργο τοῦ 
Κυρίου μας, κηρύττεται ἡ θεία 
Ἀλήθεια καὶ ἁγιάζονται οἱ πι-
στοὶ στὸν ἀγῶνα καὶ τὴν πο-
ρεία τους πρὸς τὴν αἰώνια Βα-
σιλεία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἐν 
Οὐρανοῖς.
 Γιὰ τὴν ἵδρυση καὶ ἐξάπλω-
ση τῆς Ἐκκλησίας Του δίδασκε 
ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, μετὰ 
τὴν Ἀνάστασή Του, τοὺς Μαθητὲς καὶ Ἀπο-
στόλους Του, «ὀπτανόμενος δι’ ἡμερῶν τεσσα-
ράκοντα καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς Βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ» (Πράξ. α’ ε). Τοῦτο θὰ πραγματοποιεῖτο 
μὲ τὴν ἔλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅταν οἱ 
Ἅγιοι Ἀπόστολοι θὰ ἐνδύοντο «τὴν ἐξ ὕψους 
δύναμιν» τῆς Χάριτος καὶ ὡς πνευματικοὶ 
στρατηγοὶ καὶ ἀξιωματικοὶ τῆς Ἐκκλησίας θὰ 
καθίσταντο Μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως «ἕως 
ἐσχάτου τῆς γῆς».

***
 ΔΙΑ τῆς Ἐκκλησίας φανερώθηκε στὸν κό-
σμο «τὸ μυστήριον τοῦ Θεοῦ» (Ἀποκαλ. ι’ 7), τὸ 
ὁποῖο ἀποκορυφώθηκε στὸν Σταυρό, στὸν 
φρικτὸ Γολγοθᾶ, τότε ποὺ ὁ Κύριος ἡμῶν δέ-
χθηκε ἑκούσια τὸν πιὸ ἀτιμωτικὸ θάνατο 
κατὰ τὸ ἀνθρώπινο, γιὰ νὰ κατανικήσει καὶ 

κατασυντρίψει τὸν ἐχθρὸ διάβολο καὶ νὰ μᾶς 
χαρίσει «ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν» μὲ τὴν ἔνδοξη 
Ἀνάστασή Του. Ὁ μιαρὸς Σατανᾶς ἀπατήθη-
κε: «Ἔλαβε σῶμα, καὶ Θεῷ περιέτυχεν. Ἔλαβε 
γῆν, καὶ συνήντησεν Οὐρανῷ. Ἔλαβεν, ὅπερ 
ἔβλεπε, καὶ πέπτωκεν, ὅθεν οὐκ ἔβλεπε», ὅπως 

βεβαιώνει περίλαμπρα ὁ ἱερὸς 
Χρυσόστομος.
 Ὁ Χριστός μας, ἐντὸς τῆς Ἐκ
κλη σίας Του, χαρίζει ἴαση καὶ 
σωτηρία, μὲ τὶς ἅγιες Ἀρετὲς 
καὶ τὰ ἅγια Μυστήρια, ἀλλὰ 
ἕνας σκληρὸς πόλεμος διεξά-
γεται ἀπὸ τὸν διάβολο καὶ τὰ 
ὄργανά του, ἀπίστους καὶ αἱρε-
τικούς, ἐναντίον Αὐτῆς καὶ τῶν 
ἀληθινῶν μελῶν της, γιὰ νὰ 
παρεμποδισθεῖ ἤ καὶ ματαιω-
θεῖ τὸ σωτηριῶδες ἔργο της. Ὁ 
πόλεμος αὐτὸς θὰ διαξάγεται 
μέχρι τῆς Δευτέρας Παρουσί-
ας ἀμείωτος, καὶ μάλιστα αὐ
ξα νόμενος σὲ ἔνταση· ὅμως, 
ὁ Κύριος θὰ ἔλθει θριαμβευ-

τής, Κραταιὸς καὶ Δυνατός, γιὰ νὰ φέρει τὴν 
δίκαιη ἀνταπόδοση καὶ νὰ διαλευκάνει πλή-
ρως αὐτὸ τὸ «μυστήριον». Τὸ ἀπολύτως βέβαι-
ον εἶναι, ὅτι ἡ τελικὴ νίκη εἶναι δική Του καὶ 
ὅσων εἶναι μαζί Του. Γι’ αὐτὸ καὶ μᾶς ἐμψυ-
χώνει καὶ μᾶς ἐνθαρρύνει, τονίζοντας σὲ κάθε 
ἕναν ἀπὸ ἐμᾶς: «Μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος 
καὶ ὁ ἔσχατος καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρός, 
καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» 
(Ἀποκαλ. α’ 1718).

***
 ΕΜΕΙΣ δὲ οἱ ἐλάχιστοι, ὡς μέλη τῆς ἁγίας 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, εἴμαστε σὲ ἰδι-
αίτερα πλεονεκτικὴ θέση στὸν κόσμο τοῦτο: 
«ἡμῶν τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ 
οὗ καὶ Σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον Ἰη σοῦν 
Χριστὸν» (Φιλιπ. γ’ 20). Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστια-

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2698
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καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Ἀποκαλ. α’ 17-18)

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀναστάντι·
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νοὶ συνδεόμαστε μυστηριακὰ μὲ τὸν Σωτῆρα 
μας, ποὺ εἶναι στοὺς Οὐρανούς, καὶ Τὸν ἀνα-
μένουμε ἀπὸ ἐκεῖ ὡς Κριτὴ καὶ Λυτρωτή. Δὲν 
μοιάζουμε στοὺς ἀπίστους, οἱ ὁποῖοι δὲν στη-
ρίζονται στὴν Ἀλήθεια, ἀλλὰ στὴν γήϊνη δύ-
ναμή τους· ἐκεῖνοι ἀπατῶνται οἰκτρά, ὅταν 
νομίζουν ὅτι μποροῦν νὰ τὰ καταφέρουν ὅπως 
ὑπολογίζουν μόνοι τους, στὴν πλάνη, στὸ 
ψεῦδος καὶ στὴν ἀδικία τους. Ἐμεῖς δὲν εἴμα-
στε σὰν τὶς ἀδύναμες καὶ ἀσταθεῖς καλαμιὲς 
στὴν δίνη τῶν ἀνέμων τοῦ κόσμου τούτου καὶ 
τῶν ἀπίστων διωκτῶν μας. Ἔχουμε Σωτῆρα 
στὸν Οὐρανό, ὅπως καὶ ἀήττητους Συμμά-
χους, πανίσχυρους καὶ πανέτοιμους σὲ βοή-
θειά μας: τὴν Ὑπέρμαχο Στρατηγὸ Παναγία 
μας, τὶς τροπαιοῦχες Ταξιαρχίες τῶν Ἀσωμά-
των Δυνάμεων, τοὺς ἐνδόξους Ἁγίους τῆς Πί-
στεώς μας! Αὐτοὶ δύνανται νὰ ἐπέμβουν ὅταν 
τοὺς καλοῦμε μὲ ζωντανὴ πίστη, γιὰ νὰ μᾶς 
προστατεύσουν σὲ κάθε δύσκολη περίσταση.
 Καὶ ὅταν ἀκόμη φαίνεται, ὅτι ὁ Ἀναστὰς 
Κύριός μας δὲν ἐπεμβαίνει, τότε νὰ γνωρί-
ζουμε ὅτι αὐτὸ δὲν γίνεται ἀπὸ ἀδυναμία ἤ 
ἀδιαφορία, ἀλλὰ διότι ἔτσι πρέπει νὰ γίνει. 
Παραχωρεῖ τὴν ἔξαρση τῆς ἀνομίας καὶ φαί-

νεται ὅτι δῆθεν οἱ δυνάμεις τοῦ Ἀντιχρίστου 
προχωροῦν: «ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι καὶ ὁ ρυ-
παρὸς ρυπαρευθήτω ἔτι» (Ἀποκαλ. κβ’ 11). Καὶ 
αὐτό, γιὰ νὰ δείξουμε οἱ πιστοὶ τὴν ὑπομονὴ 
καὶ τὸν ἀγῶνα μας ἕως θανάτου, προκειμένου 
νὰ λάβουμε τὸν στέφανο τῆς Νίκης ἀπὸ τὸν 
Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος μᾶς καλεῖ 
σὲ συσταύρωση μαζί Του, γιὰ νὰ μᾶς χαρίσει 
τὴν αἰώνια Ζωὴ καὶ Βασιλεία.

***
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀναστάντι·

 ΑΣ μὴ καμπτόμαστε καὶ ἄς μὴ δειλιάζουμε 
ἀπὸ ὅσα δυσάρεστα καὶ ἀπειλητικὰ συμβαί-
νουν γύρω μας· ἀλλά, ἄς ἀνανεώνουμε τὴν 
πίστη καὶ τὴν πεποίθησή μας στὴν νίκη κατὰ 
τῶν παθῶν καὶ ὅλων τῶν ἐχθρῶν, ὁρατῶν καὶ 
ἀοράτων, μὲ τὴν ἄμαχο θεία Προστασία καὶ 
Ἀντίληψη, ἀναφωνοῦντες πρὸς πᾶσα κατεύ-
θυνση ὅτι: «μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός· γνῶτε ἔθνη καὶ 
ἡττᾶσθε, ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός!»· καὶ ἐπίσης, 
ψάλλοντες συνεχῶς τὸν ἀναστάσιμο νικητή-
ριο παιάνα: «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θα-
νάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμα-
σι ζωὴν χαρισάμενος»!

Χριστὸς Ἀνέστη!

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος

    Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Τὰ Μέλη

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

† Ὁ Φιλίππων καὶ Μαρωνείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
† Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Λούνης ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ 
† Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ
† Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ
† Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
† Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
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 ΣΥΝΟΔ ΙΚΑ Ι  Α ΝΑΚΟ Ι ΝΩΣΕ Ι Σ

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς 15/28-03-2018

Τὴν Τετάρτην, 15/28-03-2018, εἰς τὴν Aἴθου-
σαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» 

(Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἑβδό-
μην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 
Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. 
Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν 
ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
 1) Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τοῦ Συνοδικοῦ ἑορ-
τασμοῦ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐν Θεσ-
σαλονίκῃ.
 2) Συνεζητήθησαν ζητήματα τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Φιλίππων καὶ Μαρωνείας.
 3) Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα περὶ 
τῶν ἐξελίξεων εἰς δικαστικὰς ὑποθέσεις τῆς 
Ἐκκλησίας ἡμῶν.
 4) Ἐνημερώθη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὑπὸ τοῦ Θεο-
φιλ. Μεθώνης διὰ ζητήματα τῆς Ἱεραποστολῆς 
ἡμῶν ἐν Γαλλίᾳ.
 5) Ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ἐνημέρωσε 
τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῆς προόδου τῆς Ἱερα-
ποστολῆς ἡμῶν ἐν Σουηδίᾳ.
 6) Ὁ αὐτὸς ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ περὶ 

ζητημάτων τινῶν τῆς ἐν Γεωργίᾳ Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς.
 7) Συνεζητήθη αἴτημα λαϊκῶν τινῶν ἐν ἐπαρ-
χιακῇ πόλει τῆς Ἑλλάδος περὶ τοῦ προσφοροτέ-
ρου τρόπου τῆς ὀργανώσεώς των, προκειμένου 
νὰ προσφέρουν φιλανθρωπικὸν ἔργον, ἐν συνερ-
γασίᾳ μετὰ τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου.
 8) Ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν 
Σύνοδον περὶ τῆς προσφάτου ἐπισκέψεως αὐτοῦ 
εἰς Βουλγαρίαν καὶ τῶν ἐκεῖ συζητήσεων αὐτοῦ 
μετὰ τοῦ Σεβασμ. Τριάδιτσα κ. Φωτίου.
 9) Ἐγένετο συζήτησις περὶ τῆς προσφάτου 
ἀποφάσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας περὶ 
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
 10) Συνεζητήθη ἡ ἀπάντησις τῆς Γενικῆς Γραμ-
ματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, 
Ἐρεύνης καὶ Θρησκευμάτων εἰς κατάλογον ἐρω-
τημάτων ὑποβληθέντων ὑπὸ τῆς Ἀρχιγραμματεί-
ας καὶ ἀπεφασίσθη ἡ δημοσίευσις αὐτῆς.
 11) Ἐνεκρίθη ἡ ἀνάρτησις εἰς τὸν Συνοδικὸν 
Ἱστότοπον συντόμου Ἀνακοινώσεως περὶ ἀνωνύ-
μων λιβελλογραφημάτων.
 12) Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχού-
σης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς 05/18-04-2018

ἡ ὁποία ἔχει προγραμματισθῆ νὰ γίνῃ τὸ Σάββα-
τον, παραμονὴν τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου, 
15/28.4.2018.
 2) Ἐλήφθη ἀπόφασις περὶ ἐνάρξεως Ἱεραπο-
στολικοῦ καὶ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας 
μας εἰς χώραν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.
 3) Συνεζητήθη ἡ ἐν Βουλγαρίᾳ κατάστασις.
 4) Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα περὶ 
τῶν ἐξελίξεων εἰς δικαστικὰς ὑποθέσεις τῆς 
Ἐκκλησίας ἡμῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Τὴν Τετάρτην, 05/18-04-2018, εἰς τὴν Aἴθουσαν 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γα-

λαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ὀγδόην τα-
κτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας 
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, 
ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινί-
κου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν 
κάτωθι θεμάτων:
 1) Συνεζητήθησαν αἱ λεπτομέρειαι τῆς προετοι-
μασίας τῆς Τελετῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Νέου Ἐλεήμονος τοῦ ἐν Ἀμφιάλῃ, 
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Πάντοτε ἐντὸς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ 
ὅσον πλησιάζει ἡ μεγάλη Ἑορτὴ τοῦ Πάσχα, 

ἐντείνεται ὁ πόλεμος ἐκ μέρους τῶν ἀντιχριστια
νικῶν δυνάμενων κατὰ τῶν θεσμῶν καὶ τῶν ἱερῶν 
Προσώπων τοῦ Χριστιανισμοῦ. Βλάσφημοι ταινί
αι, θεατρικαὶ παραστάσεις, ἀκόμη καὶ διαφημίσεις 
ἐπιστρατεύονται πρὸς σκανδαλισμὸν τῶν πιστῶν 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Κατ’ αὐτάς, ἐνεφανίσθη 
διαφήμισις εἰς τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα ἐνημερώσε
ως, ἐμφανίζουσα δῆθεν τὸν «Θεὸν» νὰ λαμβάνῃ 
βραβεῖον καὶ νὰ εὐχαριστῇ διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τοὺς 
Εὐαγγελιστὰς Αὐτοῦ Ματθαῖον, Μᾶρκον, Λουκᾶν 
καὶ Ἰωάννην! Πρόκειται προφανῶς περὶ βλασφη
μίας καὶ ἀπαιτεῖται ἡ διαμαρτυρία ἡμῶν. Τὸ αὐτὸ 
ἰσχύει καὶ διὰ τὴν θεατρικὴν παράστασιν «Ἰησοῦς 
Χριστὸς ὑπέρλαμπρον ἄστρον», ἀποτελοῦσαν 
μίαν ἀνανεωμένην μορφὴν παλαιᾶς βλασφήμου 
καὶ προκλητικῆς παραγωγῆς.
 Θὰ πρέπει εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο νὰ τονίσωμεν, 
ὅτι ἐπίκεντρον τῆς συνήθους προσβολῆς καὶ βλα
φημίας ἱερῶν Προσώπων, ἀποτελοῦν κατὰ κανόνα 
τὰ ἱερὰ Πρόσωπα τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ οὐδέπο

τε διανοοῦνται οἱ δημιουργοὶ τῶν διαφημιστικῶν 
προβολῶν, νὰ προσβάλουν π.χ. τὰ ὑπὸ τῶν Μωα
μεθανῶν θεωρούμενα ὡς ἱερὰ πρόσωπα, διότι θὰ 
προεκάλουν ἐκρηκτικὴν καὶ βιαίαν ἀντίδρασιν ἐκ 
μέρους τῶν Μωαμεθανῶν.
 Τὸ ζήτημα τοῦτο ἀπησχόλησε τὴν Ἱερὰν ἡμῶν 
Σύνοδον ἐσχάτως, ἡ ὁποία ἀπεφάσισεν, ἀφ’ ἑνὸς 
νὰ προβῇ εἰς τὰ δεούσας ἀναφορὰς πρὸς τὰς ἁρμο
δίους ἀρχάς, ἀφ’ ἑτέρου δὲ νὰ καλέσῃ τὸ εὐσεβὲς 
τῆς Ἐκκλησίας Πλήρωμα εἰς πνευματικὴν ἐγρή
γορσιν, ὥστε ἐντεινομένης τῆς προσευχῆς καὶ τῆς 
νηστείας ἐκ μέρους ἡμῶν τῶν ἐλαχίστων, νὰ παρα
καλέσωμεν τὸν Κύριον ὄχι μόνον ὑπὲρ ἡμῶν τῶν 
ἰδίων καὶ τῶν οἰκείων ἡμῶν, ἀλλ’ ὑπὲρ παντὸς τοῦ 
Γένους ἡμῶν. Ἰδιαιτέρως μάλιστα κατὰ τὰς παρού
σας ἡμέρας, ὅταν ἀπειλαὶ καὶ κίνδυνοι ἐμφανίζων
ται ἐξ ἀνατολῶν καὶ στρατιωτικοὶ τῆς Πατρίδος 
μας αἰχμαλωτίζονται ὑπὸ τῶν βαρβάρων, προέχει 
ἡ θερμὴ παράκλησις ἁπάντων τῶν εὐσεβῶν Ὀρθο
δόξων Χριστιανῶν πρὸς τὸν Θεόν, ὥστε νὰ παρίδῃ 
τὰς βλασφημίας καὶ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ νὰ ἐλε
ήσῃ ἅπαν τὸ Ἔθνος ἡμῶν.

Ἀνακοίνωσις περὶ βλασφήμων ἔργων καὶ διαφημίσεων

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2701 ΑΘΗΝΑΙ 13/26032018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Μετ’ εὐχῶν διὰ καλὸν Πάσχα!
Τῇ ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς
† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος

Ἀνακοίνωσις περὶ ἀνωνύμων λιβελλογραφημάτων

 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησί-
ων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν 
Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, κα-
ταδικάζει ὡς ἐντελῶς ἀνυπόστατες τὶς συκο-
φαντικὲς διαδόσεις, γραπτὲς ἤ προφορικές, 
ἀνωνύμων λιβελλο γράφων ἐναντίον Ἀρχιερέ-
ων-Μελῶν Αὐτῆς, περὶ δῆθεν συμμετοχῆς τους 
σὲ φανε ρὰ ἤ μυστικὰ Οἰκουμενιστικὰ Συνέδρια, 
πρὸς ἐπικύρωσιν ἤ προώθησιν τῶν ἀποφασι-

σθέντων ἀπὸ τὴν ψευδο-σύνοδο τοῦ Κολυμβα-
ρίου Κρήτης τοῦ Ἰουνίου 2016.
 Οἱ διαδίδοντες τέτοιου εἴδους ψευδέστατες 
κακοήθειες «τῷ διαβόλῳ ὑπηρετοῦσι καὶ λα-
τρεύουσι», γιὰ τὸν λόγο δὲ αὐτὸ προ τρέ πεται 
τὸν εὐσεβὲς Ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ μὴν 
δίδει καμμία ἀπολύτως σημασία σὲ αὐτές.

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ἀθήνα, 15/28-03-2018
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Ἀπάντησις τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων
εἰς ἐρωτήματα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τοῦ Ν. 4301/2014

 Ἡ ἀπάντησις ἀναφέρει τὸ ἁρμόδιον διὰ τοὺς ΓΟΧ 
γραφεῖον, τὸ ὁποῖον εἶναι: Ἡ Διεύθυνσις Θρησκευ-
τικῆς Διοικήσεως.

 5. Τὰ στοιχεῖα τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι 
ὑπέγραψαν διὰ τὴν σύστασιν Θρησκευτικῶν Νο
μικῶν Προσώπων, εὑρίσκονται εἰς τὸ Τμῆμα Ἑτε
ροδόξων - Ἑτεροθρήσκων ;
 Βεβαιοῦται, ὅτι εὑρίσκονται στὸ ἀρχεῖον τῆς 
Ὑπηρεσίας (τοῦ Ὑπουργείου). Εἶναι προφανές, ὅτι 
τὰ Τμήματα τοῦ Ὑπουργείου δὲν ἔχουν ἀποθηκευτι-
κοὺς χώρους γιὰ τέτοιες ἀρχειοθετήσεις.

 6. Τὸ Μητρῶον Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώ
πων καὶ τὸ Μητρῶον Θρησκευτικῶν Λειτουρ γῶν 
εὑρίσκονται εἰς τὸ Τμῆμα Ἑτεροδόξων - Ἑτεροθρή
σκων ;
 Διευκρινίζεται, ὅτι εἶναι ἠλεκτρονικὰ ἀρχεῖα, ἄρα 
ἡ «φυσική» τους παρουσία εἶναι μὲ μαγνητικὴ μορφὴ 
στοὺς διακομιστὲς (σέρβερς) τοῦ Ὑπουργείου.

 7. Ἄν τὰ μητρῶα αὐτὰ εἶναι ἠλεκτρονικά, ἡ εἰσα
γωγὴ δεδομένων εἰς αὐτὰ θὰ γίνεται ἀποκλειστικῶς 
ἀπὸ ὑπαλλήλους τοῦ Τμήματος Ἑτεροδόξων - Ἑτε
ροθρήσκων, ἢ καὶ ἀπὸ ὑπαλλήλους τοῦ γραφείου, τὸ 
ὁποῖον ἀσκεῖ τὴν ἐποπτείαν ἐπὶ τῶν ΓΟΧ ;
 Ἀπαντᾶται, ὅτι οἱ ἐξουσιοδοτημένοι ὑπάλληλοι 
τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Διοικήσεως (οἱ 
ὁποῖοι χειρίζονται τὰ ζητήματα τῶν ΓΟΧ) ἔχουν 
πρόσβαση στὰ Μητρῶα αὐτά.

Τὴν 08-03-2018 (ν.ἡ.), παρελήφθη στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας (Κάνιγγος 32) ἡ ἀπάντησις 
τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων εἰς τὰ ἐρωτήματά μας (ἀπὸ 06/19-10-2017), ὡς πρὸς τὴν 

διευκρίνισιν σημείων, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἠγέρθη ὡς μὴ ὤφειλεν ἀμφισβήτησις ἤ καὶ πολεμικὴ ἀπό τινας, ἐκ 
διαστρεβλώσεως τῆς πραγματικότητος.
 Δεδομένου, ὅτι στὸ ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου ὑπάρχουν μόνον αἱ ἀπαντήσεις, ἀκολούθως παρατίθενται τὰ 
ἐρωτήματα, εἰς τὰ ὁποῖα κατὰ ἀντιστοιχίαν ἀπαντῶνται. Προσετέθη καὶ μία περίληψις τῶν ἀπαντήσεων, 
αἱ ὁποῖαι εἶναι ἐκτενεῖς, καθὼς ἀναφέρονται εἰς τὴν σχετικὴν νομολογίαν. Οἱοσδήποτε ἐπιθμεῖ ἐπιπλέον δια-
σαφήσεις, δύναται νὰ ἀπευθυνθῇ ἀπὸ εὐθείας εἰς τὴν Γενικὴν Γραμματείαν Θρησκευμάτων. Τὸ ἀπαντητικὸν 
ἔγγραφον ἐστάλη ἐκ τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Διοικήσεως καὶ ὑπογράφεται ἀπὸ τὸν Προϊστάμενον 
αὐτῆς κ. Κωνσταντῖνον Πιτταδάκην.

 1. Ὁ Ν.4301 ἔγινε μόνον γιὰ τοὺς ἑτεροδόξους 
καὶ ἑτεροθρήσκους;
 Ἡ ἀπάντησις ἀναφέρει, ὅτι ἔγινε γιὰ ὅλες τὶς ὑπό-
λοιπες θρησκευτικὲς κοινότητες, οἱ ὁποῖες θὰ ἤθελαν 
νὰ κάνουν χρῆσιν, ἐκτὸς ἀπὸ τρεῖς κατηγορίες: α) 
τὰ κλίματα τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ κλη σίας 
ἐν κοινωνίᾳ μετὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, β) 
τὶς Μουφτεῖες τῆς Θράκης καὶ γ) τὶς Ἰσραηλιτικὲς 
Κοινότητες.

 2. Παλαιότερα ἔγγραφα τοῦ Ὑπουργείου σας ἀνέ
φερον, ὅτι οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δὲν εἶναι 
οὔτε ἑτερόδοξοι, οὔτε ἑτερόθρησκοι. Ἔχει τώρα με
ταβληθῆ αὐτὴ ἡ θέσις;
 Ἡ ἀπάντησις ἐπαναλαμβάνει τὴν σχετικὴν νο-
μολογίαν καὶ ἐπιβεβαιώνει, ὅτι οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι 
Χριστιανοὶ δὲν θεωροῦνται οὔτε ἑτερόδοξοι, οὔτε ἑτε-
ρόθρησκοι.

 3. Ἂν ὄχι, τότε οἱ ΓΟΧ ἀνήκουν εἰς τὴν ἔννοιαν 
τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας, ἢ ἀποτελοῦν ἰδιαιτέραν 
κατηγορίαν ;
 Ἡ ἀπάντησις εἶναι, ὅτι οἱ ΓΟΧ ἀπολαμβάνουν 
πλήρως τῆς Συνταγματικῆς προστασίας τοῦ ἄρθρ. 13 
τοῦ Συντάγματος (τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὶς γνωστὲς 
θρησκεῖες) καὶ ὅτι δὲν ὑπάγονται στὶς προβλέψεις τοῦ 
ἄρθρου 3 Σ (περὶ τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας).

 4. Ποῖον γραφεῖον τοῦ Ὑπουργείου σας ἀσκεῖ τὴν 
κατὰ τὸν νόμον ἐποπτείαν ἐπὶ τῶν ΓΟΧ; Τὸ Τμῆμα 
Ἑτεροδόξων  Ἑτεροθρήσκων ;

 • Τὸ πρωτότυπον τῆς ἀπαντήσεως τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων ἀναρτήθηκε εἰς τὴν Ἱστο
σελίδα τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου.
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ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ
Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου

τοῦ Νέου Ἐλεήμονος καὶ Θαυματουργοῦ
τοῦ ἐν Ἀμφιάλῃ διαλάμψαντος 

πνευματικῶς μετὰ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν 
Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ, ἐκάρη 
δὲ Μοναχὸς λαβὼν τὸ ὄνομα Ἰωάννης, ἐκ τοῦ 
Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ 
τῆς ἀγάπης Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, κατόπιν 
θείας ἀποκαλύψεως. Ἀργότερον δὲ λαβὼν 
τὸ τῆς Ἱερωσύνης ἀξίωμα, ἔκειρε Μοναχὰς 
τὴν μητέρα καὶ τὰς τρεῖς ἀδελφὰς αὐτοῦ, 

αἵτινες ἐπεπόθουν ὡσαύτως τὸν 
Μοναχικὸν βίον. Ἀνεγείρας δύο 
Μονάς, τὴν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου 
Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ 
Μυροβλήτου ἐν Ἀμφιάλῃ Πειραιῶς 
καὶ τὴν τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐν Πεν
τέλῃ Ἀττικῆς, διέπρεψεν ἐν Ὁσιό
τη τι καὶ Δικαιοσύνῃ, ὡς λειτουργὸς 
τῶν θείων Μυστηρίων ἀκαταπόνη
τος καὶ Πνευματικὸς Πατὴρ ἄρι
στος, ἀναριθμήτους ψυχὰς ὡδηγή
σας εἰς νομὰς σωτηρίους, ἐν κα

λῇ δὲ Ὁμολογίᾳ ἐστολισμένος, ἤσκησε 
κατ’ ἐξοχὴν τὴν ἀρετὴν τῆς ἐλεημοσύνης. 
Δου λα γωγῶν δὲ καὶ ὑποπιάζων τὸ σῶμα 
αὐτοῦ, κατὰ τὸν θεοκήρυκα Ἀπόστολον 
Παῦ λον, ἔφερε κρυ φί ως ἁλυσίδας χιαστί. 
Ἠξιώ θη νὰ πληροφορηθῇ ἐν ὁράματι τὴν 
ἐκδημίαν τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου τοῦ Νέ ου 
Ὁμολογητοῦ, ἀκούσας αὐτοῦ καὶ τὴν τελευ
ταίαν ἐξομολόγησιν. Πολλὰ θαύματα τοῦ 
ἰδίου μαρτυροῦνται ἔτι αὐτοῦ ζῶντος, μετὰ 
δὲ τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημίαν αὐτοῦ, τῇ κζ΄ 
Ἰανουαρίου τοῦ χιλιοστοῦ ἐννεακοσιοστοῦ 
ἑξηκοστοῦ καὶ ἕκτου σωτηρίου ἔτους, καὶ 
μέχρι τῆς ἀνακομιδῆς τῶν Λειψάνων αὐτοῦ, ἐν 
ἔτει δισχιλιοστῷ καὶ τρίτῳ, ἁγίασμα ἀνέβλυζε 
κατ’ ἔτος ἐκ τοῦ τάφου αὐτοῦ, ὅπερ ἐγένετο 
ἰαματικὸν νοσημάτων πολλῶν.
 Θεμελιωθείσης δ᾿ οὕτω περὶ αὐτοῦ αὐθορ
μήτως ὑπὸ συγχρόνων καὶ μεταγενεστέρων τῆς 
ἀναγνωρίσεως αὐτοῦ ὡς Ὁσίου, Ἐλεήμονος καὶ 
Θαυματουργοῦ, καὶ λαβόντες ὑπ᾿ ὄψιν καὶ ὅσα 
δι᾿ ἀναφορᾶς αὐτοῦ καὶ εἰσηγήσεως ἐξέθηκε 
καὶ Συνοδικῶς ἐβεβαιώσατο ὁ Σεβασμιώτατος 

Λέγει ὁ Ἱερὸς Ψαλμωδός: «Εἰς μνημόσυνον 
αἰώνιον ἔσται δίκαιος» καὶ ἀκολούθως: 

«ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησι, ἡ δικαιοσύνη 
αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα» (Ψαλμ. ρια´, 6, 9). 
Ἅπαντας δὲ τοὺς Δικαίους, τοὺς ἐπιποθήσαν
τας τὴν εὐαγγελικὴν τελειότητα καὶ ἄραντας 
τὸν ζυγὸν τοῦ Χριστοῦ, τηρήσαντας δὲ τὸν 
νό μον Αὐτοῦ ἐπακριβῶς, ὡς ἀληθῶς Αὐτὸν 
ἠγα πηκότας, κατὰ τὸ γεγραμμένον 
«ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν 
αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με» 
(Ἰωάν. ιδ’, 21), ἅμα δὲ τὴν τελείαν 
αὐτῶν ἀγάπην τε καὶ πίστιν πρὸς 
τὸν Θεὸν ἐμπράκτως ἀποδείξαντας, 
μιμηταὶ Αὐτοῦ γενόμενοι δι’ ἔργων 
ἀγάπης καὶ φιλανθρωπίας, τούτους 
τοίνυν ἱεραῖς μνήμαις καὶ ἑορταῖς, 
συνάξεσί τε καὶ πανηγύρεσι σεμνύ
νειν καὶ τιμᾶν καὶ ἐπαινεῖν ἄνωθεν 
καὶ ἐξ ἀρχῆς παρὰ τῶν Πατέρων 
ἡμῶν ἐλάβομεν. Τοῦτο γὰρ ποιοῦμεν πιστεύ
οντες, ὅτι ὁ τιμῶν Κύριον τιμᾷ καὶ ῞Αγιον, ὁ 
δὲ ἀτιμάζων ῞Αγιον ἀτιμάζει καὶ τὸν ἑαυτοῦ 
Δεσπότην, ὡς κάλλιστά που διδάσκει ὁ τῆς 
Σαλαμῖνος Ἱερὸς ᾿Επιφάνιος· ἔτι δέ, εἰς τὴν 
πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεὸν ἱκεσίαν τούτους 
ἐπικαλεῖσθαι, τοῦ δι᾿ αὐτῶν, ἤγουν διὰ τῆς 
μεσιτείας αὐτῶν, ἵλεων ἡμῖν γενέσθαι Αὐτόν, 
καὶ λύτρον ἡμῖν τῶν πταισμάτων δοθῆναι.
 Ἐκ τῆς πρωτευούσης τῆς ἑλληνικωτάτης 
Ἰωνίας, ἤγουν τῆς μαρτυρικῆς Σμύρνης, 
καταγόμενος ὁ κατὰ κόσμον Γεώργιος Βαξε
βανόπουλος, ἐγεννήθη ἐν ἔτει χιλιοστῷ ὀκτα
κοσιοστῷ ἐννενηκοστῷ καὶ ἐνάτῳ. Ἐλθὼν δὲ 
ἐν Ἑλλάδι ὡς πρόσφυξ κατὰ τὴν  κρίμασιν 
οἷς οἶδεν ὁ Κύριος ἡμῶν  Μικρασιατικὴν 
Καταστροφήν, κατώκησεν ἐν Πειραιεῖ μετὰ 
τῶν οἰκείων αὐτοῦ, διακρινομένων ἁπάντων 
διὰ τὴν βαθυτάτην εὐσέβειαν αὐτῶν. Κατ’ 
ἐπίγνωσιν δὲ ζηλωτὴς τῶν Ἱερῶν Παραδόσεων 
ὑπάρχων ὁ Ἀοίδιμος, οὐκ ἠκολούθησε τὴν 
ἑορτολογικὴν Καινοτομίαν, παραμείνας εἰς 
τὴν Πατρῴαν εὐσέβειαν πανοικί. Συνεδέθη 
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Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κύριος 
Χρυσόστομος, περὶ κατατάξεως τοῦ εἰρημένου 
Γέροντος ἐν τῇ τῶν Ὁσίων καὶ Θαυματουργῶν 
χορείᾳ διατυπούμενος, ἡ ἐλαχιστότης ἡμῶν 
ἁπάντων τῶν Ἐπισκόπων τῶν συγκροτούντων 
τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας 
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς 
Ἑλλάδος, ἀπιδόντες πρὸς τὴν θεάρεστον 
αὐτοῦ βιοτὴν καὶ πολιτείαν, τοὺς ὑπὲρ τῆς 
Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ Εὐσεβείας ἀτρύτους 
αὐτοῦ ἀγῶνας καὶ καμάτους, καὶ περὶ τῆς 
πνευματικῆς ὠφελείας τῶν πιστῶν πρόνοιαν 
ποιούμενοι, καὶ διαφημισθείσης τῆς φήμης 
πρὸς ἡμᾶς, ὅτι τὰ τίμια αὐτοῦ Λείψανα, πλήρη 
εὐωδίας πνευματικῆς, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίου 
Δημητρίου Ἀμφιάλης Πειραιῶς, ἐντὸς ἱερᾶς 
θήκης φυλάσσονται καὶ εἰς προσκύνησιν ὑπὸ 
τῶν πιστῶν πρὸς ἁγιασμὸν αὐτῶν ἤδη τίθεν
ται, καὶ ὅτι θαυμάτων παρεκτικὰ ταῦτα ὁ 
Κύριος ἀνέδειξεν, ἔγνωμεν συνῳδὰ τοῖς πρὸ 
ἡμῶν Θείοις Πατράσι τῷ κοινῷ τῆς ᾿Εκκλησίας 
ἔθει κατακολουθοῦντες, τὴν προσήκουσαν 
τοῖς ἁγίοις ἀνδράσι καὶ τούτῳ ἀπονεῖμαι τιμήν.
 Διὸ καὶ ἀποφαινόμεθα Συνοδικῶς, θε
σπί ζο μεν καὶ διορίζομεν καὶ ἐν Ἁγίῳ διακε

λευόμεθα Πνεύματι, ὅπως ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς 
τὸ ἑξῆς εἰς αἰῶνα τὸν ἅπαντα, ὁ προῤῥηθεὶς 
ἀοίδιμος Γέρων Ἰωάννης ὁ Νέος Ἐλεήμων 
καὶ Θαυματουργός, ὁ ἐν Ἀμφιάλει Πειραιῶς 
διαλάμψας, συναριθμῆται τῷ χορῷ τῶν 
Ὁσίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἐτησίαις 
ἱεροτελεστίαις καὶ ἀγιστείας τιμώμενος παρὰ 
τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῶν πιστῶν καὶ 
ὕμνοις ᾀσμάτων καὶ ἐγκωμίοις γεραιρόμενος 
τῇ κς´ Ἰανουαρίου, 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 
πανηγύρεσιν.
 Εἰς ἔνδειξιν δὲ τούτου καὶ βεβαίωσιν ἐγέ
νετο 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 δισχιλιοστοῦ καὶ δεκάτου ἑβδόμου.

Ἐβεβαιώθη ἐν Ἀμφιάλῃ, ἐν ἔτει σωτηρίῳ 
δισχιλιοστῷ καὶ δεκάτῳ ὀγδόῳ,

κατὰ μῆνα Ἀπρίλιον, τῇ δεκάτῃ πέμπτῃ.

Ἡ Διακήρυξις τῆς Ἁγιότητος
τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τῆς Ἀμφιάλης

τοῦ νέου Ἐλεήμονος

 Τὸ ἀπόγευμα τῆς παρα-
μονῆς τελέσθηκε ὁ Πανη-
γυρικὸς Μέγας Ἑσπερινός, 
ψαλλείσης τῆς Ἱερᾶς Ἀκο-
λουθίας τοῦ νέου Ἁγίου, 
ἡ ὁποία συνετέθη ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, γιὰ νὰ ψάλλε-
ται κατὰ τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου τὴν 26η Ἰανουαρίου 
ἑκάστου ἔτους.
 Χοροστάτησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητρο-
πολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, μὲ 
συγχοροστατία τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς 
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Τορόντο κ. Μω-
υσέως, Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καὶ Ὠρωποῦ & 
Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ. Ἔλαβαν μέρος πλῆθος Ἱε-
ρέων καὶ Διακόνων. Ἔψαλε ὁ Χορὸς τῆς τοπικῆς 
Μητροπόλεως ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Μουσικοδι-
δασκάλου κ. Ἀθανασίου Ἰωαννίδη.
 Ἡ μικρὴ Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς ὑπὸ τὴν Γε-
ρόντισσα Θέκλα Μοναχὴ ἔχαιρε πνευματικὰ γιὰ 
τὴν τιμὴ ὑπὸ τῆς ἐπιγείου Ἐκκλησίας τοῦ ἀοιδίμου 

Σύμφωνα μὲ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Χρι-

στιανῶν Ἑλλάδος ἀπὸ 5/18-9-2017, τελέσθηκε ἡ 
ἐπίσημη Διακήρυξη τῆς Ἁγιότητος τοῦ Ὁσίου Ἰω-
άννου τοῦ νέου Ἐλεήμονος ἐν Ἀμφιάλῃ Πειραιῶς 
(† 1966), στὴν Ἱερὰ αὐτοῦ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Δη-
μητρίου στὸ Κερατσίνι στὸν Πειραιᾶ, τὸ Σάββατο, 
15/28-4-2018.
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ρων τοῦ Μονυδρίου καὶ ἐκτός, ἔμπροσθεν αὐτοῦ 
στὸν χῶρο ποὺ εἶχε καταλλήλως διαρρυθμισθεῖ, 
ἀκούοντας τὴν Θ. Λειτουργία ἀπὸ τὰ μεγάφωνα 
ἀλλὰ καὶ παρακολουθῶντας ἀπὸ μεγάλες ὀθόνες. 
Ὁμιλία ἐμβριθῆ γιὰ τὸν τιμώμενο Ἅγιο Γέροντα 
Ἰωάννη, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, εἶχε 
προετοιμάσει καὶ ἀνέγνωσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος 
παιδιόθεν ἦταν ἐνορίτης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ 
ὁ Ἅγιος ἦταν ὁ Πνευματικὸς Ὁδηγὸς τῶν γονέων 
καὶ προγόνων του.
 Κοινώνησαν ἀρκετοὶ ἐκ τῶν πανηγυριστῶν ἀπὸ 
δύο ἅγια Ποτήρια.
 Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, ἐψάλη Δοξολογία, ἀνε-
γνώσθη ὑπὸ τοῦ Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος ἡ Συνο-
δικὴ Πρᾶξις Διακηρύξεως τῆς Ἁγιότητος τοῦ τιμω-
μένου Ἁγίου, ἡ ὁποία ὑπεγράφη κατὰ σειρὰν ἀπὸ 
ὅλους τοὺς παρόντας Ἀρχιερεῖς, ἀρχῆς γενομένης 
ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Καλλίνικο, 
ἐπὶ τοῦ ἱ. Εὐαγγελίου καὶ ἐνώπιον τῆς ἁγίας Κάρας 
Αὐτοῦ, ἐψάλη τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, 
ὁ Μακαριώτατος εὐλόγησε τὸ πλῆθος μὲ τὴν ἁγία 
Κάρα, καὶ διαβάσθηκαν τὰ Κόλλυβα τοῦ Ἁγίου, 
φέροντα τὴν σεπτὴ Μορφή του.

Ὁσίου Γέροντος Αὐτῆς, τὸν ὁποῖον ὁ Θεὸς δόξα-
σε γιὰ τὴν Πίστη καὶ τὶς Ἀρετές του.
 Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν, μὲ ἀπόδοση 
τιμῆς στὰ χαριτόβρυτα Λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, 
τὰ ὁποῖα ἐκπήγαζαν θεία εὐλογία καὶ παρηγορία. 
 Τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου, τελέσθηκε πολυαρχιε-
ρατικὸ Διορθόδοξο Συλλείτουργο, προεξάρχοντος 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ 
Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. Ἔλαβαν μέρος ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης καὶ Πρωθιεράρχης τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς κ. Ἀγαθάγγελος, οἱ 
Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. 
Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, 
Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. Φώ-
τιος, Τορόντο κ. Μωυσῆς, Ἀμερικῆς κ. Δημήτρι-
ος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, οἱ Θεοφ. 
Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος, Πλοεστίου 
κ. Ἀντώνιος, Ἰασίου κ. Γλυκέριος καὶ Σιμπιοὺ 
κ. Εὐλόγιος τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας Ρουμανίας, ἐπίσης οἱ Θεοφ. Ἐπίσκο-

ποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλή-
μης, καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Χάϊφας κ. Ρωμανὸς 
τῆς ΡΟΕΔ. Παρέστησαν συνολικὰ 16 Ἀρχιερεῖς.
 Ἐπίσης, ἔλαβαν μέρος Κληρικοὶ ἀντιπροσωπευ-
τικὰ ἀπὸ τὶς διάφορες Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας 
μας ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ. Ἔψαλε καὶ πάλι ὁ 
Χορὸς τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως ὑπὸ τὸν Πρωτο-
ψάλτη κ. Ἀθανάσιο Ἰωαννίδη.
 Παρέστη μεγάλος ἀριθμὸς Κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι 
ἐνεδύθησαν ἄμφια γιὰ τὴν ἱερὰ Λιτανεία ποὺ ἐπα-
κολούθησε, Μοναχοὶ καὶ Μοναχὲς καὶ μεγάλο 
πλῆθος πιστῶν καὶ ἐντὸς τῶν περιορισμένων χώ-

 Ἀκολούθως, ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Πειραιῶς 
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἀπηύθυνε σύντομο 
πνευματικὸ Μήνυμα, μὲ εὐχαριστίες στοὺς προσ-
ελθόντας ἁγίους Ἀρχιερεῖς, Κληρικοὺς καὶ πι-
στούς, καὶ σὲ ὅσους ἐκοπίασαν γιὰ τὴν ὀργάνωση 





10 Η� ΦΩΝΗ

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΖΩΗΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Χειροτονίες Κληρικῶν στὶς Η.Π.Α.
 Τὴν Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 26-2/4-3-2018, 
στὴν Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μα-
ξίμοβιτς στὸ Cobleskill τῆς Πολιτείας τῆς Νέας Ὑόρκης τῶν 
Η.Π.Α., ὁ Ἡγούμενος αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. 
Δημήτριος χειροτόνησε Ἱεροδιάκονο τὸν Μοναχὸ Δημήτριο 
(βλ. φωτογρ.). Τὴν ἑπομένη, Κυριακὴ Δ΄ Νηστειῶν, 5/18-3-
2018, στὴν αὐτὴ Ἱερὰ Μονή, ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος χει-
ροτόνησε Διάκονο τὸν Ὑποδιάκονο Πέτρο Gilstrap.

 Τὴν δὲ Ε΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, 12/25-3-2018, ὁ Σεβ. 
Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος προέβη στὴν χειροτονία σὲ Ἱερομόναχο 
τοῦ μέχρι τώρα Ἱεροδιακόνου τῆς Μονῆς π. Ἰωακείμ.

Ἐκδήλωση τὴν Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν
στὴν Πάτρα

 Τὴν Δ΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, 5/18-3-2018, τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, ἡ «Ἕνωση Ὀρθοδόξων Ἐπιστημόνων 
Πάτρας» μαζὶ μὲ τὸ Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων 
Πάντων Γ.Ο.Χ. Πατρῶν διοργάνωσε Ἐκδήλωση στὸ ξενοδοχεῖο 
«Ἀστὴρ» τῆς πόλεως, μὲ θέματα: «Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα-
λαμᾶς ὡς Πατέρας τῆς Ἐνάτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου» καὶ «Ὁ 
Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ὡς ὁδηγὸς στὴν ἀσκητικὴ ζωή».
 Τὶς Ὁμιλίες μὲ τὰ ἀνωτέρω θέματα ἀνέπτυξαν ἐνώπιον τοῦ 
ἀκροατηρίου ὁ ἐλλογ/τος ἀδ. Ζήσης Τσιότρας, θεολόγος-ἐκπαι-

τῆς ὅλης λαμπρᾶς καὶ ἐπιτυχοῦς Τελετῆς.
 Ἐν συνεχείᾳ, τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία, τῆς ἱ. 
Εἰκόνος καὶ τῶν ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, 
ὅπως καὶ τῶν Ἁλυσίδων ποὺ ἔφερε χιαστὶ κατά-
σαρκα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀσκητικῆς βιοτῆς 
του, μὲ συμμετοχὴ τῶν Ἀρχιερέων, τοῦ ἱ. Κλήρου, 
Μοναχῶν καὶ Μοναζουσῶν καὶ πλήθους πιστῶν, 
ὑπὸ τὶς ψαλμωδίες τοῦ Χοροῦ καὶ τοὺς ἤχους τῆς 
Φιλαρμονικῆς τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος.
 Μὲ τὴν ἐπιστροφὴ στὸν Ναό, ἔγινε Ἀπόλυσις ὑπὸ 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου, 
ὁ ὁποῖος ἀπηύθυνε κατάλληλες εὐχές, ἀνεκρούσθη 
ὁ Ἐθνικός μας Ὕμνος καὶ τέλος στὸν Ναὸ διενεμή-
θη τὸ Ἀντίδωρο καὶ οἱ εὐλογίες καὶ συνεχίσθηκε ἡ 

προσκύνησις τῆς ἁγίας Κάρας καὶ τῶν ἱ. Λειψάνων 
τοῦ Ἁγίου, τοῦ ὁποίου ἡ εὐλογία ἦταν ἔκδηλη.
 Τράπεζα γιὰ τοὺς Κληρικοὺς παρετέθη στὴν 
Αἴθουσα τοῦ σχετικὰ πλησίον εὑρισκομένου Ἱεροῦ 
Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κερατσινίου, μετὰ τὴν ὁποί-
αν, στὸ Ἱερὸ Βῆμα τοῦ Ναοῦ, οἱ Ἀρχιερεῖς ὑπέγρα-
ψαν σχετικὴ ἀφιερωματικὴ ἐνθύμηση, γραφεῖσα 
στὴν πρώτη λευκὴ σελίδα τοῦ ἱ. Εὐαγγελίου, διενε-
μήθησαν εὐλογίες (Ἱερὴ Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, 
δύο Ἱερὲς Ἀκολουθίες Αὐτοῦ, καὶ τμῆμα ἐκ τῶν ἱ. 
Λειψάνων του γιὰ ἑκάστη Ἐπισκοπὴ μὲ ἐπίσημο Συν-
οδικὸ Πιστοποιητικὸ γνησιότητος) καὶ κατόπιν, στὸν 
Ναό, βγῆκαν ἀναμνηστικὲς φωτογραφίες.
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δευτικός, τὴν πρώτη, καὶ ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Νικόλαος Δημαρᾶς, 
τὴν δεύτερη, ὁ ὁποῖος ἦταν καὶ Παρουσιαστὴς τῆς ὅλης ἐπιτυ-
χοῦς Ἐκδηλώσεως. Ἀκόμη, προβλήθηκαν ὀπτικὲς μαρτυρίες γιὰ 
τὸ Θαῦμα τῆς Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς στὴν ἀρχιλοχία Βασι-
λικὴ Πλεξίδα. Τὴν Ἐκδήλωση πλαισίωσε Βυζαντινὴ Χορωδία 
μὲ ἀπόδοση ἐπικαίρων ὕμνων.

Ἐκκλησιαστικὴ Μουσικὴ Ἐκδήλωση
στὴν Χαλκίδα

 Σημαντικὴ κατανυκτικὴ Μουσικὴ Ἐκδήλωση μὲ θέμα τὸ 
Τριώδιο καὶ τὴν Μ. Τεσσαρακοστὴ ἔλαβε χώρα τὸ ἀπόγευμα 
τοῦ Σαββάτου τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, 11/24-3-2018, στὸν Ἱ.Ν. 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Χαλκίδος, μὲ τίτλο: «Ἄνθη Θεῖα 
Δρεψώμεθα», ἀπὸ τὸ Μουσικὸ Σχολεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας «Πατριαρχικὴ Μουσικὴ Ὁδοιπορία», 
ὑπὸ τὴν Διεύθυνση τοῦ Ἀθανασίου Ἰωακειμίδη καὶ τὴν γενικὴ 
ἐποπτεία τοῦ Ἀναστασίου Βλάχου.  Τὴν Ἐκδήλωση τίμησαν μὲ 
τὴν παρουσία τους ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτι-
ος, καὶ ὁ Πανοσιολ. Ἱερομόναχος π. Καλλίνικος Ἡλιόπουλος, 
καθὼς καὶ ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Τιμόθεος 
Βλάχος καὶ πλῆθος πιστῶν.

ἐπονομαζομένης Πορταϊτίσσης, πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός 
Ναός  τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν στό Μοσχᾶτο. Στόν Ἀναστά-
σιμο Ὄρθρο καί στήν Θεία Λειτουργία χοροστάτησε καί ὡμίλη-
σε καταλλήλως ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἐλλάδος κ. Καλλίνικος, παρουσίᾳ πολλῶν πιστῶν. Μετά 
τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε ἡ Ἱερά Λι-
τάνευση τῆς Εἰκόνος τῆς Παναγίας.

Πανηγύρεις Ζωοδόχου Πηγῆς
 Τήν Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου, 31-3/13-4-2018, ἑορτή 
τῆς Παναγίας μας Ζωοδόχου Πηγῆς, πανηγύρισε ἡ ὁμώνυμος 
Ἱερά Γυναικεία Μονή Ἄνω Συχαινῶν Πατρῶν. Τῆς Ἀναστάσι-
μης Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπός μας, Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, μέ τήν 
συμμετοχή τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ Κλήρου καί πλήθους πιστῶν. Τόν 

 Ἀκούστηκαν ἰδιαίτερα καὶ κατανυκτικὰ ἄσματα τῆς πε-
ριόδου ἀπὸ τὴν Κωνσταντινουπολίτικη Παράδοση, ἐνῶ στοὺς 
Προλογισμοὺς τονίσθηκαν σημαντικὰ θέματα σχετικὰ μὲ τὴν 
πνευματικὴ καὶ παιδαγωγικὴ ἀξία τῆς μουσικῆς ἐκκλησιαστικῆς 
παραδόσεως στὰ παιδιὰ τοῦ δημοτικοῦ σχολείου. Στὸν παρόντα 
Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιο προσφέρθηκε σπάνιο βιβλίο ἀνατυ-
πώσεως τοῦ 1890 σχετικὰ μὲ τὴν ἱστορία τῆς μουσικῆς ἀπὸ τοὺς 
ἀποστολικοὺς ἀκόμη χρόνους. 

Πανήγυρις Παναγίας Πορταϊτίσσης
 Τήν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου, 28-03/10-04-2018, ἑορτή 
τῆς Συνάξεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς 

πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Παν/τος  Ἱερομ. π. Καλ-
λίνικος ἀναφερθείς στό πνευματικό νόημα τῆς Ἀναστάσεως 
τοῦ Κυρίου, ἀλλά καί στά θαυμάσια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ κα-
θιερωμένη λιτάνευση πέριξ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς, τέλος δέ 
ἡ φιλόξενος Ἀδελφότης ὑπό τήν Γερόντισσα Νικολία παρέθεσε 
τράπεζα σέ ὅλους τούς εὐσεβεῖς πανηγυριστές.

 Στό Κρυονέρι Ἀττικῆς πανηγύρισε ἡ Ἱερά Μονή Κοσμοσώ-
τηρος, ὅπου τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, συμπαραστατού-
μενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, 
τοῦ ἐκφωνήσαντος ἑόρτια Ὁμιλία, ὡς καί πολλῶν Κληρικῶν. 
Κατά τήν διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καί Βοιω-
τίας κ. Χρυσόστομος προέβη στήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία 
τοῦ προσφάτως χειροτονηθέντος Ἱεροδιακόνου π. Μιχαήλ.
 Στόν Ριζόμυλο Βελεστίνου τοῦ νομοῦ Μαγνησίας ἑώρτασε 
ἡ ἱστορική Ἱερά Γυναικεία Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς. Στό ἱ. Συλ-
λείτουργο πού τελέσθηκε, προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δη-
μητριάδος κ. Φώτιος μέ τήν συμμετοχή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
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Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, καθώς καί πέντε Ἱερέων, 
παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν.

νιστικῆς Ἐπιτροπῆς, καθώς καἰ 30 περίπου νέοι καί νέες ἀπό 
Ἀθήνα, Πειραιᾶ, Φυλή καί ἄλλα μέρη τῆς Ἀττικῆς. Ἡ ἐκδρομή 
περιλάμβανε καί τό Πολιτιστικό Ἵδρυμα «Σταῦρος Νιάρχος», 
μέ περιήγηση στούς ἐντυπωσιακούς χώρους του.

Πανήγυρη Μονῆς Ἁγίων Μυροφόρων
στὶς Σπέτσες

 Τὴν Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων, 9/22-4-2018, πανηγύρισε 
τὴν δεύτερη Ἑορτή της ἡ Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Παναγίας Γορ-
γοϋπηκόπου καὶ Ἁγίων Μυροφόρων Γυναικῶν στὸ νησὶ τῶν 
Σπετσῶν, ὑπὸ τὴν Γερόντισσα Ἐλισάβετ.



 Στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ζωοδόχου 
Πηγῆς στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, 
ὑπὸ τὴν Γερόντισσα Εὐπραξία. Τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ 
οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. 
Κυπριανός, μὲ Κληρικούς, καὶ συμμετοχὴ Μοναζουσῶν καὶ 
εὐλαβῶν πιστῶν.

Ἐκπαιδευτική Ἐκδρομή στό Θωρηκτό Ἀβέρωφ
 Τό μεσημέρι τοῦ Σαββάτου, 8/21-4-2018, πραγματοποιήθη-
κε ἡ ἐκπαιδευτική ἐκδρομή τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέ-
σμου (Νε.Ο.Σ.) τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ ξενάγηση στό Θωρηκτό 
Ἀβέρωφ, τό ἱστορικό πλοῖο τῆς Ἑλλάδος πού μεγαλούργησε 
στό πρῶτο  μισό τοῦ 20οῦ αἰῶνος, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ πλέον 
πλωτό Ναυτικό Μουσεῖο, στήν Μαρῖνα Φλοίσβου στὀ Παλαιό 

Φάληρο. Ἀπό πλευρᾶς τοῦ Νε.Ο.Σ. ἦταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Δημητριάδος κ. Φώτιος, Μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νε-
ότητος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, Πρόεδρος 
τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νε.Ο.Σ., τἀ Μέλη τῆς Συντο-

 Στὴν Θ. Λειτουργία προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μη-
τροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ ἔλαβαν 
μέρος καὶ ἄλλοι Κληρικοί, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Ἱερομ. π. 
Συμεών, ὁ ὁποῖος εἶχε χειροτονηθεῖ στὸν βαθμὸ τοῦ Πρεσβυτέ-
ρου μόλις τὴν προτεραία στὸν Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
στὰ Μανιάτικα Πειραιῶς. Ἔψαλε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ 
Βυζαντινὴ Χορωδία ὑπὸ τὸν Μουσικοδιδάσκαλο κ. Μιχαὴλ 
Μακρῆ. Παρέστη πλῆθος προσκυνητῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων 
πρασῆλθε καὶ ὁ Δήμαρχος τῆς νήσου κ. Π. Λυράκης. Ὁ Σεβ. κ. 
Γερόντιος ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία καὶ μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία 
ἔγινε Λιτανεία τῆς ἱ. Εἰκόνος τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων πέριξ 
τῆς Μονῆς, μὲ δέηση ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ Γέροντος τῆς Μονῆς 
Ἀρχιμ. π. Χρυσοστόμου Σπύρου. Ἑόρτια τράπεζα προσφέρθηκε 
ἀπὸ τὴν Μονὴ γιὰ τοὺς πολυπληθεῖς προσκυνητές. 

Λιτανεία τοῦ Ταξιάρχη στὰ Νένητα Χίου
 Ἐπίσης, τὴν Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων, ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος λειτούργησε στὴν 
Ἱερὰ Μονὴ Ταξιαρχῶν στὰ Νένητα Χίου, μὲ τὸν Ἡγούμενο τῆς 
Μονῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιο καὶ τὸν Διάκο-
νο Κωνσταντῖνο, ἐκφωνήσας ἑόρτιο λόγο, καὶ ἐν συνεχείᾳ τελέ-
σθηκε ἡ καθιερωμένη Λιτανεία τοῦ θαυματουργοῦ ὁλόσωμου 
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Εἰκονίσματος τοῦ Ἁγίου Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὰ Νένητα, μὲ 
συμμετοχὴ μεγάλου πλήθους προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν περιοχή.

Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Γεωργία
 Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Γεωργία πραγματοποίησε γιὰ 
ἄλλη μία φορὰ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυ-
πριανός, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Γκλντάνι, μὲ ἕναν 
Ἱερέα μας ὡς μεταφραστὴ καὶ ἕναν Ὑποδιάκονο. Τὸ πρόγραμ-
μα περιλάμβανε Θ. Λειτουργίες, ἐπισκέψεις, συζητήσεις κλπ. 
μὲ τὸ Ποίμνιό μας στὴν Γεωργία, ὅπως καὶ προσκυνηματικὲς 
ἐπισκέψεις σὲ σεβάσματα παλαιὰ τῆς Χριστιανικῆς παρουσίας 
καὶ μαρτυρίας στὴν χώρα. Ἐκτὸς τῶν ἄλλων, τελέσθηκε καὶ 
ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Θυρανοιξίων στὸν Ναὸ τῶν 
Ἁγίων Μυροφόρων Γυναικῶν, στὸ νεόδμητο Ἱερὸ Γυναικεῖο 
Ἡσυχαστήριο τῆς Ἁγίας Προφήτιδος Ἄννης στὸ Τελέτι τῆς Τι-
φλίδος, ὅπου καὶ τελέσθηκε ἡ Θ. Λειτουργία τὴν 11/24-4-2018. 

σκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος· ἐπίσης, οἱ ἐκ Ρουμανίας Θεοφ. 
Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος, Πλοεστίου κ. Ἀντώνιος 
καὶ Ἰασίου κ. Γλυκέριος, καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Χάϊφας κ. Ρω-
μανὸς τῆς ΡΟΕΔ· ἀκόμη, Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα 
καὶ τὸ ἐξωτερικό, καὶ προσῆλθε πλῆθος προσκυνητῶν. Ἔψαλε 
ἡ Χορωδία «Πάτριον Ἀναλόγιον» τῆς τοπικῆς Ἱ. Μητροπόλεως 
ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Ἰω. Κιαχόπουλου. Πρὸ τῆς Ἀπολύσε-
ως τελέσθηκε Τρισάγιο ἐπὶ τοῦ Τάφου τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου τῆς Ἐκκλησίας μας Χρυσοστόμου († 2010).
 Κατὰ καλὴ δὲ συγκυρία, ἡ ἡμέρα ἐκείνη ἀποτελοῦσε Ἐπέ-
τειο 60 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς Μονῆς, τὸ 1958, ὅταν οἱ 
τρεῖς πρῶτες Ἀδελφές, οἱ ὁποῖες κοιμήθηκαν τὴν πρώτη βρα-
διὰ στὸ ὕπαιθρο, εἶδαν θεῖο οὐράνιο φῶς, εἰς ἔνδειξιν τῆς θείας 
εὐλογίας γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς Μονῆς. Μετὰ τὴν τράπεζα ποὺ ἐπα-
κολούθησε, ἔγινε προβολὴ σὲ παρακείμενη αἴθουσα ἱστορικοῦ 
ὑλικοῦ σχετικὰ μὲ τὴν ἀγομένη Ἐπέτειο τῆς Μονῆς.

Εαρινή Αιμοδοσία του Νε.Ο.Σ.
 H προγραμματισμένη εαρινή αιμοδοσία του Νεανικού Ορ-
θοδόξου Συνδέσμου της Εκκλησίας μας πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή του Παραλύτου, 16/29-4-2018, στην αίθουσα του 
Καθεδρικού Ναού Αγίου Αθανασίου στη Νέα Φιλαδέλφεια. 
Παρά τη δυσκολία της περιόδου (τετραήμερο πρωτομαγιάς), 
με τις κατάλληλες ενέργειες της Συντονιστικής Επιτροπής του 
Συνδέσμου, προσήλθε ικανοποιητικός αριθμός εθελοντών, που 

Ἡ Ἀδελφότης ὑπὸ τὴν Γερόντισσα Νίνα προσεχώρησε πρόσφα-
τα στὴν Ἐκκλησία μας, ἐγκαταλείψασα τὸ τοπικὸ Πατριαρχεῖο 
ἕνεκα τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Διορθόδοξο Συλλείτουργο
στὴν Μονὴ Παναχράντου στὰ Μέγαρα

 Τὴν Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου, 16/29-4-2018, σὰν συνέχεια 
τῆς Ἑορτῆς τῆς Διακηρύξεως τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ἀμφιάλης 
στὸν Πειραιᾶ τῆς προτεραίας, τελέσθηκε ἱερὸ Συλλείτουργο τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. 
Καλλινίκου μετὰ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου καὶ Προκαθημένου 
τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς κ. Ἀγαθαγγέλου, στὸ ὁποῖο ἔλαβαν 
μέρος Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας, ἤτοι ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης 
Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ 
ὁποῖος ἐκφώνησε καὶ τὴν Ὁμιλία τῆς ἡμέρας, οἱ Σεβ. Μητρο-
πολῖτες Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, 
Τορόντο κ. Μωυσῆς, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπί-

ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και ενίσχυσε την προσπάθεια που 
γίνεται, με σκοπό την στήριξη των αδελφών μας που έχουν 
ανάγκη από αίμα. Η αιμοδοσία αυτή τη φορά στηρίχθηκε στο 
μεγαλύτερο βαθμό από τις Ενορίες της Αθήνας και έπειτα από 
κάποιες Ενορίες του Πειραιά και της Αττικής και συνέβαλαν ο 
Εφημέριος του Ναού Αρχιμ. π. Νικηφόρος και το Εκκλησια-
στικό Συμβούλιο, καθώς και ο κ. Γ. Κυριακόπουλος. Τον χώρο 
επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του 
Νε.Ο.Σ. Θεοφ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, καθώς επίσης 
και ο Αρχιμ. π. Στέφανος.

Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Πολωνία
 Κατόπιν προσκλήσεως τῶν πιστῶν μας στὴν Πολωνία, 
ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, Τοποτηρητὴς τῆς 
Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας (Τσεχίας, Σλοβακίας, Πολωνίας) 
τῆς Ἐκκλησίας μας, πραγματοποίησε τὴν πρώτη ποιμαντικὴ 
ἐπίσκεψή του στὴν μεγάλη αὐτὴ χώρα. Μαζὶ μὲ τὸν Αἰδ. π. Γε-
ώργιο Γιὰν ὡς μεταφραστὴ καὶ ἕναν Ὑποδιάκονο, ἀφίχθηκαν 
ἀεροπορικῶς στὴν Βαρσοβία τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 18-4/1-5-
2018, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μετέβησαν ὁδικῶς κατόπιν ταξιδίου ἀρκετῶν 
ὡρῶν βορειο-ανατολικά, στὴν περιοχὴ κοντὰ στὰ σύνορα μὲ τὴν 
Λευκορωσία. Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 19-4/2-5, ἔγινε ὑπο-
δοχὴ τοῦ Ἐπισκόπου στὴν ἐνοριακὴ Κοινότητα «Σταυρονίκη», 
σὲ ἐξοχικὴ περιοχή, ὅπου ἔχει ἑτοιμασθῆ ἕνας μικρὸς Ναὸς γιὰ 
τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν λίγων πιστῶν μας στὴν χώρα. Ἀκολού-
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θησε ἡ τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Θυρανοιξίων ἀπὸ τὸν Θεοφ. 
Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, μὲ συμμετοχὴ τοῦ Αἰδ. π. Γεωργίου, 
ἀλλὰ καὶ τοῦ Αἰδ. π. Βλαδιμήρου Μοχορίτα, Ἐφημερίου μας 
στὴν Σλοβακία, ὁ ὁποῖος ἐξυπηρετεῖ καὶ τοὺς πιστούς μας στὴν 
Πολωνία. Κατόπιν, ὁ Θεοφ. κ. Κλήμης χοροστάτησε στὶς Ἀκο-
λουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ Ὄρθρου, κατὰ τὶς ὁποῖες ἐψάλη μαζὶ 
μὲ τὰ μεθέορτα τῆς Μεσοπεντηκοστῆς καὶ ἡ Ἀκολουθία τοῦ το-
πικοῦ Ἁγίου Παιδομάρτυρος Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος μαρτύρησε τὸ 
1690 σὲ ἡλικία μόλις 6 ἐτῶν. Τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης, 20-4/3-5, 
ὁ Θεοφ. Γαρδικίου τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία στὸν Ναὸ μαζὶ μὲ 
τοὺς δύο προαναφερθέντες Ἱερεῖς, μὲ χειροθεσία Ἀναγνώστου 
καὶ ἑόρτιο λόγο. Ἐπιστροφὴ στὴν Ἑλλάδα ἔγινε τὸ βράδυ τῆς 
ἑπομένης ἡμέρας.

Πανηγύρεις τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
τοῦ Τροπαιοφόρου

 Τὴν Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, 23-4/6-5-2018, συνέπεσε 
φέτος ἡ Ἑορτὴ τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τρο-
παιοφόρου, κατὰ τὴν ὁποίαν πανηγύρισαν Ναοὶ τῆς Ἐκκλησίας 
μας σὲ διάφορες περιοχές. Στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο Φαρσάλων 
τοῦ νομοῦ Λαρίσης, πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου. Στὸν Μέγα Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος τὸ πρωὶ τῆς 
Κυριακῆς τέλεσε καὶ τὴν ἑόρτια Θ. Λειτουργία μετὰ τοῦ Πρωτ. 
π. Γεωργίου Κεπάπογλου.

 Στὸν Μέγα Ἑσπερινὸ τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου στὰ Ἄνω Λιόσια Ἀττικῆς χοροστάτησε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος. Παρέστη 
πλῆθος πιστῶν, ὅπως καὶ οἱ τοπικὲς ἀρχές, μεταξὺ τῶν ὁποίων 
καὶ ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Χρῆστος Παπποῦς.



 Στὸν Πειραιᾶ, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
καὶ στὸν Μέγα Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. 
Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Μετὰ τὸ 
πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἔγινε Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου 
μὲ τὴν συμμετοχὴ τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Πειραιῶς.
 Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. 
Γερόντιος λειτούργησε στὸν ἐπίσης πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Ἀμφιάλη τοῦ Δήμου Κερατσινίου.

 Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυ-
σόστομος προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν πανηγυρίζοντα 
Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στοὺς Θρακομακεδόνες Ἀττικῆς.

 Στὴν Θέρμη Θεσσαλονίκης τῶν ἑορτίων Ἀκολουθιῶν τοῦ 
Μεγάλου Ἑσπερινοῦ καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρ-
χης Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος.
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 Στὴν Κατερίνη Πιερίας, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. 
Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, τῆς Θ. Λειτουργίας στὸν πανηγυ-
ρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου προέστη ὁ Θεοφ. Ἐπί-
σκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης. 

Συνεορτασμὸς στὴν Μολδαβία
 Τὴν Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, 23-4/6-5-2018, τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἐπὶ τῇ 

εὐκαιρίᾳ ἐπισκέψεώς του στὴν Δημοκρατία τῆς Μολδαβίας, 
ἔλαβε μέρος σὲ Συλλείτουργο στὴν Μονὴ τῆς Ἀναστάσεως 
τοῦ Χριστοῦ στὴν Τσιμισλία μὲ τοὺς Ἀδελφοὺς τῆς Ρωσικῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς. Στὴν Θ. Λειτουργία προΐστατο ὁ 
Πρωθιεράρχης τῆς ΡΟΕΔ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἀγαθάγγελος, 
καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κισνοβίου κ. Γεώργιος, 
Ἱδρυτὴς τῆς Μονῆς καὶ ἄγων τὰ ὀνομαστήριά του, ὁ Θεοφ. Ἐπί-
σκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Βεσ-
σαραβίας κ. Ἄνθιμος. Ἐπίσης, συμμετεῖχαν Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι 
καὶ παρέστη πλῆθος πιστῶν.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου
καὶ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου στὸ Κορωπὶ

 Τὴν Τρίτη, 25-4/8-5-2018, πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου 
Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου στὸ Κορωπὶ Ἀττικῆς. 
Λειτούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. 
Χρυσόστομος μὲ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιῶς καὶ Σα-
λαμῖνος κ. Γερόντιο καὶ ἔλαβαν μέρος καὶ ἄλλοι Κληρικοί. Ὁ 

Σεβ. Ἀττικῆς ἐκφώνησε ἑόρτιο λόγο. Τελέσθηκε Λιτανεία στοὺς 
χώρους τῆς Μονῆς καὶ Τρισάγιο στὸν Τάφο τοῦ Κτήτορος Σεβ. 
Μητροπολίτου Χίου καὶ Οἰνουσσῶν κυροῦ Στεφάνου. 

Στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν Διακήρυξη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ἀμφιάλης
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Ἡ οὐσία τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς
παραμονεύει στὴν καρδιά τους καὶ (μήπως) τὰ πάθη 
ἐξαφανίζουν ὅλη τὴν ἀξία τῆς τυπικῆς εὐσεβοῦς ζωῆς 
τους.
 Ἄς ἐξετάσουμε τὸ ἑξῆς περιστατικό· κάποιος 
ἐκτελεῖ μὲ ἐλλείψεις τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας του καὶ 
κάποτε συναισθάνεται αὐτό, (ὅπως) καὶ τὸ ἀβέβαιον 
τῆς πορείας τοῦ ὅλου ἔργου του. Ὁπότε, εἶναι δυ-
νατὸν σὲ αὐτὴ τὴν διαπίστωση τῶν ἐλλείψεών του νὰ 
στραφεῖ ἀπὸ τὴν ἀτελῆ αὐτὴ ἐξωτερικὴ καὶ τυπικὴ 

εὐσέβεια στὴν πραγματικὴ ἐσωτερι-
κή. Στὴν ἀλλαγὴ αὐτὴ εἶναι δυνατὸν 
νὰ τὸν ὁδηγήσει μιὰ ἀνάγνωση σχε-
τικῶν βιβλίων ἤ μιὰ συζήτηση μὲ κά-
ποιο πρόσωπο ποὺ ἔχει πεῖρα σχετικὰ 
μὲ τὴν οὐσία τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς, 
ἤ καὶ ἁπλῶς ἡ προσωπικὴ ἔλλειψη 
ἱκανοποιήσεως ἀπὸ τὴν ἐσωτερική 
του κατάσταση. Δηλαδή, συναισθά-
νεται ὅτι δὲν ἔχει αὐτό, τὸ ὁποῖο τοῦ 
ἔχει δοθεῖ ὡς παρακαταθήκη γιὰ νὰ 
γίνει ἀληθινὸς Χριστιανός: «εἰρήνη 
καὶ χαρὰ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ» (Ρωμ. 
ιδ΄ 17). Τότε εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴν 

στραφεῖ στὸν ἑαυτό του καὶ νὰ μὴν ἀποκαταστήσει 
μαζὶ μὲ τὸν Ἰησοῦ ὅλα τὰ ἐντός του. 
 Ὅσοι δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἔλθουν στοὺς ἑαυτούς τους 
καὶ ἐπαναπαύονται στὴν ὑποτυπώδη καὶ ἐπιφανειακὴ 
αὐτὴ ἐξωτερικὴ πνευματικὴ ζωή, θὰ μένουν ξένοι 
τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων καὶ ἀπληροφόρητοι 
γιὰ τὴν σωτηρία τους.

 Ἀπὸ τὶς «Ἐπιστολὲς περὶ Πνευματικῆς Ζωῆς» τοῦ Ἁγίου 
Ἐπισκόπου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου («Ἡ Νοερὰ Ἄθλησις 
ἤτοι περὶ Προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ», μετάφραση ἀπὸ τὰ ρωσικά, 
«Γέννησις Χριστοῦ», Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους 1978, σελ. 
106107, σὲ ἡμέτερη νεοελληνικὴ ἁπλοποίηση).

Οἱ Χριστιανοὶ ἀποδίδουν σημασία στὴν χριστιανικὴ 
ἀνατροφή, ὅμως δὲν φθάνουν μέχρι τέλους. Διότι 

ἀφήνουν ἀπαρατήρητα τὰ πιὸ οὐσιώδη καὶ δυσκο-
λώτερα σημεῖα τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς καὶ περιο-
ρίζονται μόνον στὰ ἐλαφρότερα, τὰ ἐπιφανειακὰ καὶ 
ἐξωτερικά. Ἡ ἀτελὴς αὐτὴ ἀνατροφὴ διαμορφώνει 
πρόσωπα ἱκανὰ μὲν νὰ ἐκτελοῦν κατὰ γράμμα τὴν 
ἐξωτερικὴ τάξη μιᾶς εὐσεβοῦς ζωῆς, τὰ ὁποῖα ὅμως 
δὲν ἀποδίδουν τὴν δέουσα προσοχὴ στὶς ἐσωτερικὲς 
κινήσεις τῆς καρδιᾶς καὶ στὴν ἀλη-
θινὴ πρόοδο τῆς ἐσωτερικῆς τους 
πνευματικῆς ζωῆς.
 Τὰ πρόσωπα αὐτὰ ἀπέχουν ἴσως 
ἀπὸ τὶς θανάσιμες ἁμαρτίες, δὲν 
ἐνδιαφέρονται ὅμως καθόλου γιὰ τὶς 
ἐφάμαρτες κινήσεις τῶν λογισμῶν 
τῆς καρδιᾶς τους. Γιὰ αὐτὸ ἀκριβῶς 
ἐπιτρέπουν στοὺς ἑαυτούς τους τὴν 
κατάκριση, τὴν κενοδοξία, τὴν ὑπερη-
φάνεια, καὶ τὸν θυμὸ γιὰ τὸ ἄδικο τῆς 
ὑποθέσεώς τους. Κάποτε πάλι προσ-
ελκύονται ἀπὸ τὴν [σωματικὴ] ὀμορ-
φιὰ καὶ ἀπὸ τὶς διασκεδάσεις, ἤ προξε-
νοῦν λύπη σὲ κάποιον ἐξ αἰτίας κάποιας δυσαρέσκειάς 
τους, ραθυμοῦν στὴν προσευχή τους καὶ κατὰ τὴν δι-
άρκειά της πολλὲς φορὲς καταληστεύεται ἡ προσοχή 
τους ἀπὸ τοὺς μάταιους καὶ αἰσχροὺς λογισμούς τους 
κτλ., κτλ., καὶ μένουν ἀμέριμνοι, σὰν νὰ μὴν συμβαίνει 
τίποτε, ἤ ἀδιαφοροῦν γιὰ ὅλα αὐτά, ὡς ἀσήμαντα.  
 Πηγαίνουν στὴν Ἐκκλησία ἤ καὶ προσεύχονται 
στὸ σπίτι τους, κατὰ τὴν καθιερωμένη συνήθεια, 
τακτοποιοῦν ὅλες τὶς ὑποθέσεις κανονικὰ καὶ φυσικὰ 
εἶναι εὐχαριστημένοι καὶ ἀμέριμνοι.
 Τί ὅμως λαμβάνει χώρα ἐν τῷ μεταξὺ στὴν καρ-
διά τους; Καθόλου δὲν ἐνδιαφέρονται μήπως ἡ κακία 


