«Οὐκ ἀρνησώμεθά σε Φίλη Ὀρθοδοξία...»

Η

ΦΩΝΗ

ΤΗΣ Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
«ΣΤΗΚΕΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΕΙΤΕ ΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ» ( Β΄ ΘΕΣΣΑΛ. Β΄ 15 )

ΙΔΡΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021, ΕΤΟΣ 71ΟΝ, ΑΡ. ΦΥΛ. 1024 ΑΘΗΝΑΙ (Τ.Κ. 106 82), ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 32 (Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ)

Καθολικὸν Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Γοργοϋπηκόου
νήσου Σπετσῶν, 1/14-10-2021.

Η ΦΩΝΗ

2

Σύντομο Μήνυμα
στὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
Ἁγίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς († 1985)

Σ

ΤΗΝ μεγάλη αὐτὴ Ἑορτὴ γίνεται ἡ ἐπίσημη τάξη
τῆς Ὑψώσεως, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὁ τίμιος
Σταυρὸς ἀνυψώνεται μὲ τὰ χέρια τοῦ Λειτουργοῦ καὶ
στὴν συνέχεια κατέρχεται σιγὰ σιγὰ μέχρι σχεδὸν τὸ
ἔδαφος, καὶ ἐν συνεχείᾳ καὶ πάλι, μὲ τὸν αὐτὸ τρόπο,
ἀνυψώνεται.
Στὴν τάξη αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία ἐπιδεικνύει τὴν μεγαλειώδη πράξη ποὺ ὁ Κύριός
μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἐπιτέλεσε
γιὰ μᾶς, κατερχόμενος ἀπὸ τὸν
Οὐρανὸ στὴν γῆ, καὶ ἀπὸ τὴν γῆ
στὰ καταχθόνια, ὥστε -ὅπως οἱ
Ἅγιοι Πατέρες τονίζουν- νὰ ἀναζητήσει, νὰ βρεῖ καὶ νὰ σώσει
τὸν ἄνθρωπο.
Ὅμως, εἶναι ἀνάγκη νὰ σημειώσουμε τὴν ἑξῆς διαφορά:
ἀπὸ τὸν Θρόνο τοῦ Θεοῦ κατῆλθε ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ,
τὸ δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, Θεὸς Παν
τοδύναμος καὶ Ἀπεριόριστος, ἡ μόνη Θεότης. Καὶ
ἀφοῦ ἐκπλήρωσε τὸ μέγα ἔργο, τὴν σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπου, Αὐτὸς ἀνῆλθε καὶ πάλι στοὺς Οὐρανούς,
ἀλλὰ δὲν ἦταν πλέον ὁ Υἱὸς καὶ μόνον τοῦ Θεοῦ καὶ
Θεὸς αὐτὸς ποὺ ἀνερχόταν, ἀλλ’ ἦταν Θεάνθρωπος.
Ἕνα Πρόσωπο, μία Ταυτότης, ἤ, καλύτερα σύμφωνα
μὲ τὴν Πατερικὴ ὁρολογία, μία Ὑπόστασις, ἀλλὰ σὲ
δύο Οὐσίες καὶ Φύσεις: Θεοῦ καὶ Ἀνθρώπου.
Διότι, στὸ Πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ Θεότητα καὶ ἡ Ἀνθρωπότητα ἑνώθηκαν πλήρως καὶ παντοτινά, γιὰ ὅλη τὴν αἰωνιότητα, καὶ ποτὲ
δὲν θὰ συμβεῖ κάποια ἀλλαγὴ σὲ τοῦτο. Ἐν τῷ μεταξύ, καὶ ἡ Θεία Φύση καὶ ἡ Ἀνθρώπινη Φύση (στὸν
Σωτῆρα Χριστὸ) διατηροῦν ὅλες τὶς ἰδιότητές τους
καὶ μόνον διὰ Θαύματος εἶναι ποὺ αὐτὲς ἑνώθηκαν
σὲ ἕνα Πρόσωπο.
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἀρέσκονται νὰ τονίζουν, ὅτι ὁ
Κύριός μας ἀνερχόμενος ἀπὸ τὴν γῆ στὸν Οὐρανό,

φώτισε τὴν ὁδὸ γιὰ μᾶς. Ἡ ψυχὴ ποὺ Τοῦ εἶναι πιστὴ
βλέπει σ’ αὐτὸ τὴν ἐκπλήρωση τῆς λαμπρᾶς ὑποσχέσεώς Του ὅταν ἔλεγε: «ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ἐκεῖ καὶ ὁ
διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται» (Ἰω. ιβ΄ 26). Καὶ τοῦτο, διότι ὁ Κύριος ἔχει διανοίξει τὴν ὁδὸ ἀπὸ τὴν γῆ στὸν
Οὐρανὸ γιὰ μᾶς, τὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας. Μόνον νὰ
προσέχει ἡ κάθε χριστιανικὴ ψυχή, ὥστε νὰ μὴν λάβει μαζί της ἐπίγειες ματαιότητες
στὸν Οὐρανό.
Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ζήσουμε
ἐδῶ στὴν γῆ μὲ τέτοιο τρόπο,
ὥστε ὅταν φθάσει τὸ τέλος αὐτῆς
τῆς πρόσκαιρης ζωῆς, νὰ θεωρηθοῦμε ἄξιοι τῆς εὐλογημένης
ζωῆς τοῦ Παραδείσου. Δηλαδή, νὰ εἴμαστε ἀπασχολημένοι,
νὰ ζοῦμε καὶ νὰ γευόμαστε ἐνῶ
εἴμαστε ἀκόμη ἐδῶ στὴν γῆ, αὐτὸ ποὺ ὑπάρχει στὰ
σκηνώματα τοῦ θείου Παραδείσου καὶ στὴν αἰώνια
καὶ μακάρια ζωή.
Εἶναι ἀναγκαῖο νὰ γνωρίζουμε, ὅτι τρίτη («μέση»)
ὁδὸς δὲν ὑπάρχει: ἄν ἡ ψυχὴ δὲν σωθεῖ, ἄν δὲν κληρονομήσει τὶς μονὲς τοῦ Παραδείσου, ἄν δὲν κατασκηνώσει σ’ αὐτές, τότε βέβαια θὰ πέσει στὴν θανατηφόρα ἄβυσσο τοῦ ἅδου· δὲν ὑπάρχει τρίτος δρόμος!
Γι’ αὐτὸ ἄς προσέχουμε τὶς ψυχές μας, Χριστιανοί
μου, γιὰ νὰ προετοιμασθοῦμε προκειμένου νὰ γίνουμε δεκτοὶ στὶς κατοικίες τοῦ Παραδείσου καὶ ὄχι στὴν
φρικτὴ ἄβυσσο τῆς κολάσεως, στὴν ὁποίαν ὑπάρχει
μόνον ὀδύνη καὶ στεναγμὸς καὶ οὐδεμία ἀπολύτως
ἀνακούφιση ἢ ἐλπίδα.
Καὶ θὰ εἶναι πράγματι εὐλογημένη ἐκείνη ἡ ψυχὴ
ποὺ θὰ κληρονομήσει τὴν αἰώνια ζωή, ὅπως ὁ Κύριός
μας Ἰησοῦς Χριστὸς ὑποσχέθηκε στοὺς μαθητές Του
καὶ μέσῳ αὐτῶν σὲ μᾶς, τοὺς πιστοὺς Ὀρθοδόξους
Χριστιανούς. Ἀμήν!

(Μετάφρασις ἀπὸ τὰ ἀγγλικὰ ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Ὁ Ποιμήν»
Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Ἐδουάρδου Ἀγγλίας, μηνὸς Σεπτεμβρίου τοῦ 1998, σελ. 3-4).
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ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 3ης/16ης Σεπτεμβρίου 2021

Τ

ΗΝ Πέμπτην, 03/16-09-2021, συνῆλθεν εἰς πρώ
την τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ νέου Ἐκκλησια
στικοῦ Ἔτους 2022, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρ
χίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πά
σης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέ
ρων δώδεκα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ
Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε
δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
1. Ἐγένετο ἐκτίμησις τῆς παρούσης καταστά
σεως, κατὰ τόπους, ἕνεκα τῆς διαρκούσης λοι
μικῆς νόσου καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς ποιμαντικῶν προ
βλημάτων.
2. Συνεζητήθησαν ποιμαντικὰ προβλήματα
τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἐν Ἀμερικῇ καὶ
ἐλήφθησαν αἱ δέουσαι ἀποφάσεις.
3. Ἐνεκρίθη Εἰσήγησις τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτρο
πῆς Δογματικῶν καὶ Κανονικῶν Ζητημάτων περὶ
ἀναφορᾶς τῶν Κληρικῶν εἰς τοὺς κατὰ τόπους
Ἀρχιερεῖς, ὡς πρὸς τὴν ποιμαντικὴν ἀντιμετώ
πισιν τῶν ἐπιστρεφόντων εἰς τὴν κανονικὴν Ἐκ

κλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. ἐκ τῆς ὁποίας ἐκπίπτουν ἐξ
αἰτίας ἐλαφρότητος ἢ πιέσεως.
4. Ἐγένετο ἀναφορὰ περὶ τῆς προσφάτου
ἐπισκέψεως τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης εἰς Ἀγγλίαν.
5. Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος προέβη εἰς ἐνημέ
ρωσιν ἐπὶ τῶν ἐν ἐξελίξει νομικῶν ζητημάτων.
6. Ἀπεφασίσθη τὸ ἀφιέρωμα τοῦ Συνοδικοῦ
Ἡμεροδείκτου τοῦ ἔτους 2023 νὰ εἶναι σχετικὸν
πρὸς τὸ κακόδοξον συνέδριον τῆς Κωνσταντι
νουπόλεως τοῦ ἔτους 1923, ἕνεκα τῆς συμπλη
ρώσεως ἑκατονταετηρίδος ἐξ αὐτοῦ.
7. Ὡρίσθη ὁ Ἱερὸς Ναὸς Κοιμήσεως τῆς Θεο
τόκου Περιστερίου ὡς ὁ τόπος τοῦ ἐφετινοῦ Συν
οδικοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Γ΄ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ κατὰ τὴν Κυριακὴν μετὰ τὴν Ὕψωσιν
τοῦ Τ. Σταυροῦ, ὅτε μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου
Προέδρου θὰ λειτουργήσουν οἱ Σεβ/τοι Μητρο
πολῖται Πειραιῶς & Σαλαμῖνος καὶ Ἀττικῆς &
Βοιωτίας, ὅστις θὰ εἶναι καὶ ὁ Ὁμιλητής.
8. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερα
ζητήματα τρεχούσης φύσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 6ης/19ης Ὀκτωβρίου 2021

Τ

ΗΝ Τρίτην, 06/19-10-2021, συνῆλθεν ἐν Πειραι
εῖ εἰς δευτέραν τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ νέου
Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους 2022 (πρώτην διὰ φυσικῆς
παρουσίας), ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.
Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἑπτὰ Ἀρχι
ερέων διὰ φυσικῆς παρουσίας καὶ ἕξ μέσῳ τηλε
διασκέψεως, ἐξ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καὶ
μετὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπὶ τῷ νέῳ
ἐκκλησιαστικῷ ἔτει, τελεσθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Σε
βασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ.
Γεροντίου, ὡς καὶ Τρισαγίου ὑπὲρ ἀναπαύσεως
τῆς ψυχῆς τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Λαρί
σης καὶ Πλαταμῶνος κυροῦ Ἀθανασίου, συνεζή
τησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
1. Ἐξήτασε τὴν αἴτησιν προσχωρήσεως Κλη
ρικοῦ τινος, προερχομένου ἐκ τῆς νεοημερολογι
τικῆς ἐκκλησίας· ἐδέχθη αὐτὸν εἰς ἀκρόασιν καὶ

ἐπεφυλάχθη διὰ νὰ ἀπαντήσῃ προσεχῶς.
2. Ἐξετίμησε τὴν διαμορφωθεῖσαν κατάστασιν
ἐν Ἑλλάδι καὶ τῷ ἐξωτερικῷ, ἕνεκα τῆς πανδημί
ας καὶ τῶν σχετικῶν μέτρων.
3. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τῶν ποιμαντικῶν ἐπι
σκέψεων τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ
καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ εἰς Γεωργίαν καὶ Σουηδίαν.
4. Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσι
ος ἀνεφέρθη εἰς τὰς ἐπισκέψεις αὐτοῦ εἰς Ἀγγλί
αν, Γαλλίαν καὶ Βέλγιον.
5. Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος προέβη εἰς ἐνη
μέρωσιν τοῦ Συνοδικοῦ Σώματος περὶ τῆς προ
σφάτου Κληρικολαϊκῆς συσκέψεως εἰς Λάρισαν,
ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τοῦ τεσσαρακονθημέρου Μνημοσύ
νου τοῦ Ἀειμνήστου Λαρίσης Ἀθανασίου καὶ τῶν
ἐκεῖ ἐπαφῶν αὐτοῦ, ὡς ἐκπροσώπου τοῦ Μακα
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου.
6. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερα
ζητήματα τρεχούσης φύσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
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Ὁμιλία στὴν μνήμη τοῦ μακαρίου Ἰωάννου Καποδίστρια
Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος
Σεβ/του Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ο

ἱ βασικὲς ἀρετὲς τῆς ψυχῆς ποὺ καθιστοῦν τὸν ἄν
θρωπο δοχεῖο τὴς Χάριτος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ φρό
νηση, ἡ σωφροσύνη, ἡ ἀνδρεία καὶ ἡ δικαιοσύνη. Τὶς
ἀρετὲς αὐτὲς ἔφερε πάνω του ἐκεῖνος ποὺ πρὶν ἀπὸ 190
ἀκριβῶς χρόνια ἔπεσε θῦμα τῆς ἀνθρώπινης ἐμπάθει
ας. Πρόκειται γιὰ ἕναν ἀπὸ τοὺς Μεγαλύτερους Ἕλλη
νες, τὸν Κυβερνήτη μας, τὸν Ἅγιο τῆς πολιτικῆς, Ἰωάν
νη Καποδίστρια.
Μὲ βαθειὰ αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καὶ καθήκον
τος, ἀποφασίσαμε νὰ τελεσθεῖ Τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύ
σεως τῆς ψυχῆς του καὶ νὰ ἐκφωνηθεῖ ἡ παροῦσα ὁμι
λία σὲ ὅλες τῆς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Ἰδίως στὴν ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἐθνική μας
παλιγγενεσία, αὐτὴ ἡ πράξη εἶναι τὸ λιγότερο ποὺ θὰ
μπορούσαμε νὰ κάνουμε γιὰ ἐκεῖνον. Μπορεῖ νὰ μὴν
συμμετεῖχε στὸ πεδίο τῆς μάχης τοῦ ἐπαναστατικοῦ
ἀγώνα, ἀλλὰ ἡ Ἐπανάσταση, ποὺ φέτος τιμοῦμε ἰδιαι
τέρως, κατέστη δυνατὴ χάρη στὶς διπλωματικὲς μάχες
ποὺ ἔδωσε στὴν Εὐρώπη, ὅπου ἀγωνίσθηκε μὲ ἀξιο
θαύμαστη αὐτοθυσία. Ἄν δὲν ἦταν ἐκεῖνος, ἴσως ἀκό
μη νὰ κινδυνεύαμε νὰ κάνουμε τὸν Σταυρό μας.
Ἐπειδὴ εἶναι ἀνθρωπίνως ἀδύνατον κάποιος νὰ
σκιαγραφήσει ἐπαρκῶς τὸν πλοῦτο τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ

ἔργου του, θὰ ἀρκεσθῶ μόνο σὲ ὁρισμένα σημεῖα.
Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας τῶν ἀριστοκρατῶν Ἀντω
νίου καὶ Ἀδαμαντίας γεννήθηκε στὴν Κέρκυρα τὸ 1776
καὶ ἦταν τὸ ἕκτο ἀπὸ τὰ δέκα παιδιὰ τῆς οἰκογένειας.
Οἱ γονεῖς του, εὐσεβεῖς καὶ φιλόθεοι, φρόντισαν νὰ δι
δάξουν στὸν Ἰωάννη καὶ στὰ ὑπόλοιπα τέκνα τους τὴν
εὐλάβεια πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη πρὸς
τὸν συνάνθρωπο. Ἡ ὀρθόδοξη αὐτὴ ἀνατροφή του, σὲ
συνδυασμὸ μὲ ἕνα θαῦμα ποὺ ἔζησε στὰ 16 του, ἔπαι
ξαν καθοριστικὸ ρόλο γιὰ ὅλη τὴν μετέπειτα πορεία του.
Στὴν Ἰταλία σπούδασε Ἰατρικὴ καὶ Νομική, ἐνῶ ἀμέ
σως μετὰ ἐπέστρεψε στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του καὶ ἔκα
νε βίωμα τὸ παράδειγμα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Παρέ
δωσε τὸν ἑαυτό του στὴν ὑπηρεσία τῶν ἀσθενῶν. Ὄχι
μόνον ἄσκησε δωρεὰν τὸ ἐπάγγελμά του, ἀλλά ἐπίσης
ἔβαζε χρήματα κάτω ἀπὸ τὸ μαξιλάρι τῶν ἀσθενῶν γιὰ
νὰ ἀγοράσουν τὰ φάρμακά τους, ἀνταποκρινόμενος
στὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου: «μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου
τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου». Δὲν μποροῦσε νὰ κάνει φανερὰ
ἐλεημοσύνη, διότι ὅπως ὁ ἴδιος εἶπε κάποτε στὸν πατέ
ρα του: «ὁ Θεὸς δὲν ἀναπαύεται στὴν ματαιοδοξία».
Ἡ πολιτικὴ σταδιοδρομία του ἄρχισε τὸν Ἀπρίλιο
τοῦ 1801, ὅταν ὡς ἐπίτροπος τοῦ κράτους τῶν Ἑπτανή

Περιλήψεις Ἀποφάσεων Συνοδικῶν Δικαστηρίων

Τ

ΗΝ 4ην/17ην τοῦ μηνὸς Ἰουνίου 2021, ἡμέραν
Πέμπτην, συνεδρίασαν τὰ Συνοδικὰ Δικαστήρια
τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος καὶ ἔλαβον τὰς ἑξῆς
ἀποφάσεις:
1. Τὸ Δευτεροβάθμιον δι᾽ Ἀρχιερεῖς Συνοδικὸν
Δικαστήριον ἐπέβαλεν εἰς τὸν Ἐπίσκοπον πρώην
Λούνης καὶ Ἰταλίας κ. Σιλουανόν, κατὰ κόσμον
Francesco Livi, γεννηθέντα εἰς Πιστόϊαν Ἰταλίας
ἐν ἔτει 1947, κάτοικον ὡσαύτως Πιστοΐας Ἰταλίας,
κατηγορούμενον ἐπί σχίσματι, τὸ ἐπιτίμιον τῆς καθαιρέσεως.
2. Τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ τοὺς Πρεσβυτέρους
Συνοδικὸν Δικαστήριον ἐπέβαλεν εἰς τὸν Ἱερομόναχον π. Ἀκάκιον, κατὰ κόσμον Νεμάνια Στάνκοβιτς,
τοῦ Μίρολιουμπ καὶ τῆς Σλαντάνας, γεννηθέντα ἐν
Ὄσιπεκ Κροατίας Νοτιοσλαυΐας τῇ 09/22-06-1972,
κάτοικον Σερβίας, κατηγορούμενον ἐπί καταφρονήσει Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς, Φατρίᾳ, Τυρείᾳ, Συνωμοσίᾳ, Παρασυναγωγῇ καὶ ἐν τέλει ἐπὶ Σχίσματι,
τὸ ἐπιτίμιον τῆς καθαιρέσεως.

3. Τὸ Κατώτερον Συνοδικὸν Δικαστήριον ἐπέβαλεν εἰς τὸν Ἱεροδιάκονον Γαβριήλ, κατὰ κόσμον
Rizal Sapanamuan τοῦ Sophian Pangaribuan καὶ τῆς
Dessymawati Tukiyah, γεννηθέντα ἐν Pontianak City
τῆς Ἐπαρχίας Δυτικοῦ Kalimantan Ἰνδονησίας τὴν
16-05-1996, κάτοικον ὡσαύτως Pontianak City, τὸ
ἐπιτίμιον τῆς καθαιρέσεως διὰ σοβαρὸν κανονικὸν
αὐτοῦ παράπτωμα.
4. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, ἐπέβαλεν εἰς
τὸν προαναφερθέντα πρώην Ἱεροδιάκονον Γαβριήλ,
τὸ ἐπιτίμιον τοῦ μεγάλου ἀφορισμοῦ μέχρι τῆς μετανοίας αὐτοῦ, δι’ ἕτερον σοβαρὸν κανονικὸν αὐτοῦ
παράπτωμα.
Αἱ ὡς ἄνω ἀποφάσεις ἀναρτῶνται ἐν περιλήψει
εἰς τὸν Ἱστότοπον τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
μετὰ τὴν καθαρογραφὴν καὶ ἀποστολὴν αὐτῶν εἰς
αὐτοὺς τοὺς ὁποίους ἀφοροῦν, ἡ δὲ δημοσίευσις
αὕτη ἐπέχει θέσιν ἐπισήμου κοινοποιήσεως, εἰς περίπτωσιν μὴ παραλαβῆς των.
Ἐκ τῆς Γραμματείας τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων
Ἀθῆναι, 10/23-09-2021

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

σων κλήθηκε νὰ ἀποκαταστήσει τὴν τάξη στὴν Κεφαλ
λονιά. Ἡ πρώτη του ἀποστολὴ στέφθηκε μὲ ἐπιτυχία
καὶ ἔδειξε σὲ ὅλους ὅτι ὁ Ἰωάννης εἶναι ἕνας πολλὰ
ὑποσχόμενος νέος. Λίγα χρόνια ἀργότερα, τέλη του
1806, ὅταν ὁ Ἀλῆ Πασᾶς θὰ εἰσέβαλε στὴν Λευκάδα,
ὁ Ἰωάννης στάλθηκε γιὰ νὰ ὀργανώσει τὴν ἄμυνα τοῦ
νησιοῦ. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ κάλεσε πολλοὺς ὁπλαρχη
γοὺς ἀπὸ τὴν τουρκοκρατούμενη Ἑλλάδα, ὀργάνωσε
τὸν στρατό, καὶ παράλληλα ἐφάρμοσε τὴν κατασκευὴ
ὀχυρωματικῶν ἔργων. Στὰ ἔργα αὐτὰ δούλεψε σκληρὰ
καὶ ὁ ἴδιος, σκάβοντας στὰ χαρακώματα. Τὸ ἀποτέ
λεσμα τῆς δράσης τοῦ τριαντάχρονου πολιτικοῦ ἦταν
διπλό∙ ἀφενός ὁ Ἀλῆ Πασᾶς δὲν τόλμησε νὰ εἰσβά
λει στὸ νησί, ἀφετέρου, οἱ ὁπλαρχηγοὶ ἀντάμωσαν καὶ
ἑνώθηκαν ὑπὸ τὸ σύνθημα «Ἐλευθερία ἤ Θάνατος».
Μετὰ τὴν ἀποχώρηση τοῦ Ἀλῆ
Πασᾶ, ὁ Ἰωάννης εἶπε μὲ ταπεί
νωση στοὺς συνέλληνές του: «ἡ
πατρίς θὰ μᾶς χρειαστεῖ ὅλους
γιὰ ἕναν πολὺ σοβαρώτερο
σκοπό». Οὐσιαστικά, ὁ Καποδί
στριας εἶχε θέσει τὶς βάσεις γιὰ
τὴν ἐπιτυχημένη ἐπανάσταση ποὺ
θὰ ἀκολουθοῦσε 14 χρόνια ἀρ
γότερα, τὸ 1821.
Ἡ πολιτικὴ δράση τοῦ Ἰωάν
νη δὲν διέφυγε τῆς προσοχῆς
τοῦ Τσάρου Ἀλεξάνδρου τοῦ Α΄,
ὁ ὁποῖος τὸν κάλεσε νὰ ἐργαστεῖ ὡς διπλωμάτης στὸ
τμῆμα τῶν ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων τῆς Ρωσίας. Ἡ διο
ρατικότητα καὶ ἡ συνέπειά του ὤθησαν τὸν Τσάρο νὰ
ἀναθέσει στὸν Καποδίστρια τὴν ὀργάνωση τοῦ διαμε
λισμένου κράτους τῆς Ἑλβετίας, τὸ ὁποῖο ἔπραξε μὲ
ἀπόλυτη ἐπιτυχία. Ὡς ἀποτέλεσμα; Ἡ Ἑλβετία μέχρι
σήμερα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πλουσιώτερα καὶ πιὸ καλὰ
ὀργανωμένα κράτη στὸν κόσμο, τὸ ὁποῖο ἐξακολου
θεῖ νὰ τιμᾶ τὸν ἄνδρα ποὺ συνέβαλε καθοριστικὰ στὴν
ἀνεξαρτησία της καὶ στὴ διαμόρφωση τοῦ συντάγματος
τοῦ νέου τότε κράτους.
Μετὰ τὴν ἧττα τοῦ Ναπολέοντα, πραγματοποιήθηκε
τὸ συνέδριο τῆς Βιέννης τὰ ἔτη 1814-1815. Ἐκεῖ ὁ Κα
ποδίστριας, ὡς σύμβουλος τοῦ ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν
τῆς Ρωσίας ἐπέδειξε τόση σύνεση, εὐφυία καὶ τόλμη,
ὥστε νὰ διορισθεῖ ἀπὸ τὸν Τσάρο ἀντιπρόσωπος τῆς
Ρωσίας στὴν ἐπιτροπὴ τῶν πέντε, ἡ ὁποία οὐσιαστικὰ
ἀποφάσιζε τὶς τύχες τῆς Εὐρώπης. Ὁ Ἕλληνας Καποδί
στριας κράτησε στὰ χέρια του τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης!
Ὡστόσο, παρὰ τὸ μεγάλο ἀξίωμα, παρέμεινε τα
πεινὸς καὶ δίκαιος. Ἀπό τὴν νέα θέση του ἔσωσε τὰ
γερμανικὰ κρατίδια ἀπὸ τὸν διαμοιρασμό τους στὶς Με
γάλες Δυνάμεις, συμβάλλοντας στὴν δημιουργία τῆς
Γερμανικῆς Συμπολιτείας. Ἐπίσης, ἵδρυσε τὴν Φιλό
μουσο Ἑταιρεία, ἕνα φιλελληνικὸ κίνημα μὲ σκοπὸ νὰ
φωτίσει τὴν κοινὴ γνώμη γιὰ τὰ δεινὰ ποὺ ὑπέφεραν οἱ
Ἕλληνες ἀπὸ τὸν Ὀθωμανὸ Τύραννο καὶ νὰ προσφέ
ρει τὰ μέγιστα στὴν παιδεία τῶν Ἑλληνοπαίδων μέσα

5
ἀπό ὑποτροφίες γιὰ σπουδές στὰ πανεπιστήμια τῆς
Εὐρώπης. Νὰ σημειωθεῖ στὸ σημεῖο αὐτὸ ὅτι ἕνα ἀπὸ
τὰ παιδιὰ ποὺ σπούδασε μὲ χρήματα τοῦ Καποδίστρια
στὸ Παρίσι, ἵδρυσε λίγα χρόνια ἀργότερα ἐφημερίδα
μὲ σκοπὸ τὴν ἀνατροπή του.
Στὸ Συνέδριο τοῦ Παρισιοῦ ὁ Ἕλληνας διπλωμά
της ἔσωσε τὸ κράτος τῆς Γαλλίας ἀπὸ τὸν διαμοιρασμὸ
στὶς Μεγάλες Δυνάμεις, ἐνῶ στὴν ἐπιθυμία τοῦ Γάλλου
Βασιλιᾶ νὰ δίνει πάγιο μισθὸ στὸν Ἰωάννη μέχρι τὸν
θάνατό του, ὁ ἀφιλάργυρος Ἰωάννης ἀρνήθηκε καὶ
τὸν παρακάλεσε νὰ στέλνει κάθε χρόνο δύο ἀντίτυπα
ἀπό τὰ ἐκδιδόμενα βιβλία τῆς Γαλλίας στὴν βιβλιοθή
κη τῆς Κέρκυρας γιὰ νὰ μορφώνονται οἱ νέοι. Κατὰ τὴν
διάρκεια τοῦ Συνεδρίου ὁ Τσάρος διόρισε τὸν Ἰωάννη
ὑπουργὸ ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας. Ἡ πρώτη ἐπιτυχία ποὺ
σημείωσε ἀπὸ τὴν νέα του θέση
ἦταν ἡ τοποθέτηση τοῦ κράτους
τῶν Ἰονίων Νήσων ὑπό τὴν προ
στασία τῆς Ἀγγλίας.
Τὸ 1821 ἐξαιτίας τεσσάρων
ἐξεγέρσεων ποὺ εἶχαν ἐκδηλω
θεῖ σὲ διάφορες χῶρες τῆς Εὐ
ρώπης, οἱ Μεγάλες Δυνάμεις
συνεδρίασαν γιὰ νὰ ἀντιμετωπί
σουν τὸ φλέγον ζήτημα ποὺ ἀπει
λοῦσε τὴν ἀκεραιότητά τους. Πα
ράλληλα, ὅμως, ὁ Ἀλέξανδρος
Ὑ
ψη
λάντης κήρυξε τὴν Ἑλλη
νικὴ Ἐπανάσταση στὴν Μολδοβλαχία. Τὸ γεγονὸς
συντάραξε τὶς Μεγάλες Δυνάμεις μὲ τὸν Καγκελάριο
τῆς Αὐστρίας καὶ ὁρκισμένο μισέλληνα Μέττερνιχ νὰ
ὑποστηρίζει ὅτι πρέπει νὰ καταπνιγεῖ ἐπειγόντως ἡ ἐπα
νάσταση τῶν Ἑλλήνων, ἕλκοντας μὲ τὸ μέρος του τὸν
Τσάρο Ἀλέξανδρο. Μετὰ τὴ σφαγὴ Ἑλλήνων τῆς Κων
σταντινούπολης, ὁ Καποδίστριας κατορθώνει, τελικὰ,
νὰ σώσει τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση.
Ἕνα χρόνο ἀργότερα, παραιτεῖται ἀπὸ τὴν θέση τοῦ
ὑπουργοῦ καὶ καταφεύγει στὴν Λωζάννη, ὅπου διαμέ
νει σὲ μία εὐτελέστατη κατοικία δύο δωματίων ζῶντας
ὡς κοσμοκαλόγερος. Ἀπὸ τὴ Λωζάννη ξεκίνησε δυ
ναμικὸ ἀγῶνα νὰ συγκινήσει τοὺς Εὐρωπαίους διανο
ούμενους γιὰ τὸ Ἑλληνικό ζήτημα. Ἔγινε ζητιάνος σὲ
αὐτοὺς γιὰ νὰ ἐνισχύσουν τὸν ἀγῶνα. Εἶχε ὅμως κάθε
δικαίωμα νὰ τὸ κάνει, διότι πρῶτος αὐτὸς διέθεσε ὅλη
του τὴν περιουσία γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδος.
Ἡ Ἐθνοσυνέλευση τῆς Τροιζήνας τὸν Μάρτιο τοῦ
1827 κλήθηκε νὰ ἐκλέξει Κυβερνήτη τοῦ Ἑλληνικοῦ
Κράτους. Ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ ἔλαβε τὸν λόγο καὶ
εἶπε: «θὰ καλέσουμε τὸν σπουδαιότερο Ἕλληνα ποὺ
ὑπάρχει, τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια». Ὅλοι ἀνεξαιρέ
τως, ἀκόμη καὶ ὅσοι ζήλευαν τὸν Ἰωάννη, παραδέχθη
καν ὅτι αὐτὴ ἦταν ἡ καλύτερη ἐπιλογή.
Ὁ Ἰωάννης ἔρχεται στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ ἀναλάβει
τὴν δυσκολώτερη ἀποστολὴ τῆς ζωῆς του, τὴν ὀργάνω
ση τοῦ ἀνύπαρκτου Ἑλληνικοῦ Κράτους. Στὴν ἐπίσημη
δοξολογία γιὰ τὴν ἀνάληψη τῆς νέας θέσης του, ἀρνεῖται
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νὰ καθίσει στὸν στολισμένο θρόνο, προτιμῶντας νὰ πα
ρακολουθήσει σεμνὰ καὶ προσευχητικὰ τὴν τελετή.
Σχετικὰ μὲ τὸν μισθό του, τὰ λόγια του εἶναι ἀπόλυ
τα: «ἐφ’ ὅσον τὰ ἰδιαίτερα εἰσοδήματά μου ἀρκοῦν διὰ
νὰ ζήσω, ἀρνοῦμαι νὰ ἐγγίσω μέχρι καὶ τοῦ ὀβολοῦ τὰ
δημόσια χρήματα, ἐνῶ εὑρισκόμεθα εἰς τὸ μέσον ἐρει
πίων καὶ ἀνθρώπων βυθισμένων εἰς ἐσχάτην πενίαν».
Δὲν λάμβανε μισθὸ ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος.
Ἔδωσε τὰ πάντα γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἤθελε τὸ ἴδιο νὰ
κάνουν καὶ οἱ ἄλλοι πολιτικοί, γεγονός ὅμως ποὺ τοῦ
ἐπιφύλασσε τὴν μεγαλύτερη ἀπογοήτευση. Οἱ ἐκλεκτοὶ
συνεργάτες του ἦταν ὅλοι ἄμισθοι. Ὅταν ἀντιλαμβα
νόταν ὅτι κάποιος εἶχε ἰδιοτέλεια, τὸν ἀπομάκρυνε ἀπὸ
θέσεις εὐθύνης, διότι θεωροῦσε ἀνήθικο νὰ παίζει κα
νεὶς μὲ τὸν πόνο τοῦ λαοῦ. Εἶχε γράψει ἄλλωστε ὅτι «ἡ
φωνὴ τοῦ λαοῦ μου ἔσκιζε τὴν καρδιά μου».
Εἶναι ἀσύλληπτο τὸ πλῆθος τῶν ἀγαθοεργιῶν ποὺ
μέσα σὲ τρισήμισυ χρόνια ἐπέδειξε ὁ Κυβερνήτης στὴν
Μητέρα Ἑλλάδα. Σὰν νὰ γνώριζε ὅτι θὰ φύγει καὶ ἔπρεπε
νὰ δράσει βιαστικά γιὰ νὰ θεμελιώσει τὸ νέο κράτος...
Ὁ Καποδίστριας ἔχτισε δημοτικὰ σχολεῖα καὶ σχο
λεῖα γιὰ δασκάλους, ἵδρυσε τὴν στρατιωτικὴ σχολὴ
Εὐελπίδων γιὰ νὰ διασφαλίσει τὴν ἀσφάλεια τῆς πα
τρίδας, ἵδρυσε γεωργικὴ σχολὴ στὴν Τίρυνθα, ἵδρυσε
ὀρφανοτροφεῖο, ἐργάσθηκε γιὰ τὴν αὔξηση τῶν ὁρίων
τῆς Ἑλλάδας, ἔκοψε δικό του νόμισμα καὶ ἔκανε πολλὰ
ἀκόμη ποὺ ὁ χρόνος δὲν ἐπιτρέπει νὰ ἀναλυθοῦν.
Ἡ ἀνιδιοτέλειά του καὶ ἡ συγκέντρωση τῶν ἐξου
σιῶν στὰ χέρια του γιὰ λίγα χρόνια, μὰ πάνω ἀπ’ ὅλα
ἡ ἐπιθυμία του νὰ ἀναστήσει ἕνα κράτος δικαίου κί
νησαν θύελλα ἀντιδράσεων ἀπὸ ἄνδρες ἐμπαθεῖς, οἱ
ὁποῖοι ἀδυνατοῦσαν νὰ κοιτάξουν πιὸ μακριὰ ἀπὸ τὴν
ἰδιοτέλειά τους. Ἐκεῖνοι ἤθελαν τὴν ἐξουσία γιὰ νὰ
ἱκανοποιήσουν τὴν ματαιοδοξία τους. Ὁ Καποδίστριας
ὅμως, δὲν ἦταν τέτοιος. Βρισκόμενος στὸ ἀπόγειο τῆς
ἀνθρώπινης δόξας ὡς ὑπουργός τοῦ Τσάρου, τοῦ προ
σφέρθηκαν πλούτη, χλιδὴ καὶ ὅ,τιδήποτε ἄλλο θὰ ἐπι
θυμοῦσε ἡ πλειοψηφία τῶν ἀριστοκρατῶν τῆς ἐποχῆς
του, γιὰ νὰ τὸν ἑλκύσουν στὸ σαθρὸ τρόπο ζωῆς τους.
Ἐκεῖνος, ὅμως, προτίμησε νὰ παραμείνει ἔντιμος καὶ νὰ
ἐργάζεται ἀπὸ τὴν περίοπτη θέση του γιὰ τὰ δίκαια τοῦ
ὑπόδουλου Γένους μας. Ἕνας Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς
δροῦσε στὶς αὐλὲς τῆς Εὐρώπης δίχως νὰ ντρέπεται γιὰ
τὴν ταυτότητά του, γιὰ τὸν τόπο του, γιὰ τὴν πίστη του.
Ἀντίθετα, ἀπὸ αὺτὰ ἀντλοῦσε τὴν δύναμη νὰ παραμέ
νει ἁγνός καὶ ἀκέραιος. Ὁποιαδήποτε ὁμιλία γιὰ τὸν
Μεγάλο Ἕλληνα δὲν μπορεῖ νὰ μὴν περιλαμβάνει τὴν
ὁμολογία τοῦ θανάσιμου ἐχθροῦ του, τοῦ Μέττερνιχ
ὅτι: «Ὁ μόνος ἀντίπαλος ποὺ δύσκολα ἡττᾶται εἶναι
ὁ ἀπόλυτα ἔντιμος ἄνθρωπος, καὶ ἕνας τέτοιος ἄν
θρωπος εἶναι ὁ Καποδίστριας»!

Η ΦΩΝΗ
Ἦρθε σὲ ἐπαφὴ μὲ ὅλες τὶς ἰδεολογίες ποὺ δέσπο
ζαν στὴν Εὐρώπη. Ἐκεῖνος, ὅμως, προτίμησε νὰ ζεῖ ὡς
κοσμοκαλόγερος, σύμφωνα με τὸν ὀρθόδοξο τρόπο
ζωῆς, διότι μόνο αὐτὸς ὁδηγεῖ στὴν αἰωνιότητα. Στὸ
ἀπόγειο τῆς ἀνθρώπινης δόξας ἐκεῖνος σκεφτόταν τὸν
θάνατο. Ἦταν συμφιλιωμένος μὲ αὐτόν.
Κυριακὴ 20 Σεπτεμβρίου 1831. Ὁ Αὐγουστῖνος
Καποδίστριας ἐμποδίζει τὸν ἀδερφό του νὰ πάει στὴν
Ἐκκλησία, διότι οἱ πάντες γνώριζαν ὅτι τὸν Κυβερνήτη
θὰ τὸν σκοτώσουν. Ἐκεῖνος πείθεται. Τὴν ἑπόμενη Κυ
ριακὴ ὡστόσο, 27 Σεπτεμβρίου 1831, δὲν μπορεῖ νὰ
ἀπουσιάσει ξανά. Φεύγει γιὰ τὴν Ἐκκλησία πρὶν χαρά
ξει, «ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγήν». Δὲν ἔκανε προεκλογικὸ
ἀγώνα. Πῆγε στὴν Ἐκκλησία μὲ σκοπὸ νὰ διαβάσει
-ὅπως συνήθιζε- τὸν Ἑξάψαλμο καὶ νὰ κοινωνήσει. Δὲν
πρόλαβε ὅμως. Στὸν δρόμο συναντᾶ τοὺς μέλλοντες
φονεῖς του. Τοὺς χαιρετᾶ. Ἐκεῖνοι γρήγορα κατευθύ
νονται πρὸς τὴν Ἐκκλησία. Ἔξω ἀπὸ τὴ θύρα διαπράτ
τουν τὸ μοιραῖο. Ὁ Κυβερνήτης ποὺ ἀγαπήθηκε ἀπὸ
τὸν λαὸ ὅσο κανείς ἄλλος, «τὸ εὐγενέστερο πλάσμα
τῆς Γῆς, δὲν ὑπάρχει πιά» (Ρωξάνδρα). «Ὁ κακοῦργος
ὅστις ἐδολοφόνησε τὸν Καποδίστρια, ἐδολοφόνησε
τὴν πατρίδα του» (Ἐϋνάρδος).
«Φθόνος γὰρ οὐ προτιμᾶ τὸ συμφέρον»... πόσο δια
φορετικὴ θὰ ἦταν ἡ πατρίδα μας καὶ ὅλη ἡ Εὐρώπη ἄν
ὁ φθόνος δὲν ὁδηγοῦσε στὸν φόνο!
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,
Κάθε κοινωνία, καὶ ἰδιαίτερα ἡ σημερινὴ ἑλληνικὴ
κοινωνία χρειάζεται στὸ τιμόνι της ἕναν ἀληθινὸ Κυβερ
νήτη μὲ πίστη στὸν Θεό. Δίχως συμπλέγματα κατωτερό
τητας. Μὲ φιλοπατρία. Μὲ παρρησία. Μὲ ἐντιμότητα ἡ
ὁποία τὸν καθιστᾶ ἰσχυρό. Μὲ δικαιοσύνη. Μὲ ἀγάπη
γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Μὲ ἀνιδιοτέλεια. Μὲ σωφροσύνη.
Μὲ διορατικότητα. Μὲ μνήμη θανάτου. Μὲ θυσιαστικὸ
πνεῦμα. Μὲ ἐπιμονὴ στὸ στόχο. Μὲ εὐθύνη ἀπέναντι
στὸ καθῆκον. Μὲ ταπείνωση. Κάθε κοινωνία χρειάζε
ται ἕναν Καποδίστρια. Κι ἄν τὸν ἀποκτήσει, πρέπει νὰ
τὸν φυλάξει καλά, καὶ νὰ τὸν ἀφήσει νὰ ἐργαστεῖ ὅπως
ἐκεῖνος ξέρει γιὰ τὸ κοινὸ καλό. Ἡ Ἑλβετία, τουλάχι
στον, αὐτὸ ἔκανε.
Μέσα στὴν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη γιὰ ἕναν ἄξιο Κυβερ
νήτη, δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι «κατὰ τὸν λαὸ καὶ
οἱ ἄρχοντες». Δὲν πρέπει νὰ τὰ περιμένουμε ὅλα ἀπὸ
ἕναν Καποδίστρια. Πρῶτοι ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ μιμη
θοῦμε τὴν ἁγία βιοτή του καὶ ἄν τὸ καταφέρουμε, ὁ
Θεὸς θὰ ἀναστήσει γιὰ τὴν πατρίδα μας πολλοὺς Κα
ποδίστριες.
Εἴθε ἡ μνήμη του νὰ εἶναι αἰωνία καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ
ἀναπαύεται, πλάι στοὺς Ἁγίους, νὰ πρεσβεύει γιὰ τὸ
ἔθνος ποὺ ἀγάπησε καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο ἔχυσε τὸ αἷμα του!
Κυριακὴ 27-9/10-10-2021
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Ἐπίκαιρες πνευματικὲς ὑπενθυμίσεις

Δ

ιερχόμαστε ἡμέρες κρίσιμες. Ὅλοι μας,
ἀτομικὰ καὶ κοινωνικά, αἰσθανόμαστε
πίεση καὶ ἀπορία. Ἀναρωτιόμαστε γιὰ τὴν
πορεία τῶν πραγμάτων καὶ γιὰ τὸ πιθανὸ
μέλλον μας. Ἀναζητοῦμε ἐναγώνια διέξοδο
καὶ εὐχόμαστε μὲ ἐλπίδα γιὰ θετικὴ ἔκβαση
τῶν πραγμάτων. Ὡς ἄνθρωποι ζωντανῆς πίστεως, ἔχουμε τὸ προνόμιο νὰ συνομιλοῦμε
μὲ τὸν Θεὸ τῶν ὅλων, τὸν Τριαδικὸ Θεό μας,
ὁ Ὁποῖος δὲν παύει νὰ μᾶς παρακολουθεῖ μὲ
ἐνδιαφέρον σὲ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς μας.
Ὁ Κύριος καὶ Σωτῆρας μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Θεάνθρωπος, ἀποτελεῖ τὴν Κεφαλὴ
τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἐμεῖς
εἴμαστε τὸ εὐλογημένο Σῶμα
Του καὶ ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς
εἶναι μέλος τοῦ Σώματος (βλ.
Α’ Κορ. 12:27), ἀλλὰ ἐπίσης εἴμαστε ὁ ἕνας μέλος τοῦ ἄλλου (βλ.
Ἐφεσ. 4:25) καὶ ἔτσι διατελοῦμε
σὲ ἀλληλεξάρτηση. Ὁ κοινὸς
Κύριος καὶ Δεσπότης μᾶς περιποιεῖται, μᾶς τρέφει, μᾶς φρον
τίζει καὶ μᾶς ἀγαπᾶ. Αὐτὸ ποτὲ
νὰ μὴν τὸ λησμονοῦμε.
Ὁ Ἐλεήμων καὶ Φιλάνθρωπος Σωτῆρας μας εἶναι γεμᾶτος θεία Εὐσπλαγχνία. Καὶ ὅταν βλέπει ἐμᾶς νὰ ἐξερχόμαστε
σὲ συνάντησή Του, ὅταν Τὸν ἐκζητοῦμε θερμὰ
καὶ εἰλικρινά, Αὐτὸς σπεύδει νὰ θεραπεύσει τὶς
ἀσθένειές μας (βλ. Ματθ. 14:14), πρωτίστως τὶς ψυχικές, ἀλλὰ κάποτε καὶ τὶς σωματικές. Εἶναι ὁ
πραγματικὸς Ἰατρὸς ψυχῶν καὶ σωμάτων.
Αὐτὸς μᾶς ἐνθαρρύνει στὶς τρικυμίες τοῦ
βίου, ὅταν μᾶς ἀπειλοῦν τὰ τεράστια κύματα
τῶν δοκιμασιῶν καὶ τῶν πειρασμῶν, ὥστε νὰ
μὴν ἔχουμε φόβο (βλ. Ματθ. 14:27), παρὰ νὰ Τὸν
ἐμπιστευόμαστε σὲ ὅλα μὲ ἀκράδαντη πίστη.
Ἀλλὰ καὶ ὅταν μᾶς φαίνεται ὅτι θὰ καταπον
τισθοῦμε, Αὐτὸς πατρικὰ μᾶς ἐπιτιμᾶ σὰν
ὀλιγόπιστους, καὶ μᾶς θέτει τὸ ἐρώτημα: γιατί
διστάζετε;…
Ὅπου ὁ Κύριος ἐμφανιζόταν, οἱ ἄνθρωποι
ἔσπευδαν νὰ Τὸν πλησιάσουν. Καὶ ὅσοι ἄγγιζαν μὲ πίστη τὸ ἄκρο τοῦ ἱματίου Του, αὐτοὶ

λάμβαναν ἴαση καὶ σωτηρία (βλ. Ματθ. 14:36).
Κι ἐμεῖς, δὲν ἔχουμε παρὰ νὰ διδαχθοῦμε
καὶ σήμερα καὶ πάντοτε ἀπὸ τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο, ὥστε νὰ πλησιάζουμε τὸν Κύριο καὶ Θεό
μας μὲ πίστη σὲ κάθε περίσταση τῆς ζωῆς μας·
ὥστε παρὰ τὴν ταπεινότητα καὶ ἀναξιότητά
μας νὰ λαμβάνουμε εὐεργεσία καὶ ἴαση. Ἡ
καταφυγὴ στὴν προσευχὴ εἶναι δυνατὴ πάν
τοτε. Καὶ ἡ συμμετοχὴ στὴν Θεία Εὐχαριστία
μᾶς προσφέρεται σὲ κάθε Θεία Λειτουργία,
κατόπιν βεβαίως προετοιμασίας καὶ εὐλογίας
τοῦ Πνευματικοῦ μας πατρός.
Στὸν κόσμο ποὺ μᾶς περιβάλλει, ἀκόμη καὶ
στὸν ἐσωτερικό μας ἄνθρωπο,
ὑπάρχουν συνήθως δύσκολα
καὶ ἀμφιλεγόμενα ζητήματα.
Ὅμως, ἡ νοοτροπία τοῦ κόσμου διέπεται ἀπὸ τὸ σαρκικὸ
φρόνημα καὶ ἀπὸ τὸ κοσμικὸ
πνεῦμα. Ἐμεῖς, ριζωμένοι στὸν
Χριστό μας, δὲν πρέπει νὰ
ἐπιτρέπουμε σὲ αὐτὸ τὸ ἀντίθετο πνεῦμα νὰ εἰσέρχεται
μέσα μας καὶ γύρω μας ὥστε
νὰ μᾶς ἀναστατώνει. Νὰ διαφυλάσσουμε μὲ κάθε θυσία
τὴν εἰρήνη τῆς καρδιᾶς μὲ τὴν μετάνοια καὶ
τὸν πνευματικὸ ἀγῶνα. Καὶ νὰ διατηροῦμε
τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητά μας ὡς πολύτιμο
δῶρο Θεοῦ, τὸ ὁποῖο μᾶς χαρίσθηκε γιὰ τὴν
σωτηρία μας.
Ὁ σκοπὸς τῆς πνευματικῆς προτροπῆς μας
εἶναι ἡ διαφύλαξη τῆς Ἀγάπης, ποὺ πηγάζει
ἀπὸ καθαρὴ καρδιά, ἀπὸ ἀγαθὴ συνείδηση καὶ
ἀπὸ εἰλικρινῆ πίστη (βλ. Α’ Τιμ. 1:5), σύμφωνα μὲ
τὸν Ἅγιο Ἀπόστολο Παῦλο.
Ἡ ἁμαρτία, φανερὴ ἢ συγκαλυμμένη, εἶναι
ἡ αἰτία ποὺ φέρνει διχασμό, ἀποξένωση καὶ
διαίρεση. Ἀντίθετα, ἡ χάρη τῆς Μετανοίας καὶ
Συγχωρήσεως φέρνουν ἐλευθερία, ἀνδρεία,
χαρά, δύναμη, θάρρος, διαύγεια σκέψεως,
εἰρήνη συνειδήσεως, ἐλπίδα στὸν Θεό, ἀγάπη
στὸν πλησίον καὶ πλούσιο νόημα στὴν ζωή· μὲ
ἕναν λόγο: θεία Εὐλογία!
† Ε.Γ.Κ.
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Halloween (Χαλογουΐν):

Ἡ σύγχρονη ἐκδοχή τοῦ ἀρχαίου Κέλτικου παγανισμοῦ
Ἀγγελικῆς Δ. Χατζηιωάννου, Δρ. Θεολογίας

Τ

ά τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται μία κίνηση γιά τήν
εἰσαγωγή στήν ἑλληνική κοινωνία, ἑορτῶν πού προέρχονται ἀπό δυτικές χῶρες καί κυρίως ἑορτῶν πού ἀπευθύνονται στή νεολαία.
Μία ἐξ αὐτῶν εἶναι καί ἡ προερχόμενη ἀπό τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς γιορτή τοῦ Halloween
(Χάλογουϊν). Σύμφωνα μέ τό ἔθιμο τῆς γιορτῆς, τά μικρά
παιδιά στίς 31 κάθε Ὀκτωβρίου ντύνονται μέ ἐνδυμασίες
μαγισσῶν, ξωτικῶν, δαιμόνων καί φαντασμάτων, ἐπισκέπτονται τά σπίτια προκειμένου νά συγκεντρώσουν ὅσο τό
δυνατόν περισσότερα γλυκά, μία ἐνέργεια ἡ ὁποία εἶναι
γνωστή ὡς «trick or treat» («φάρσα ἤ κέρασμα»).
Πολλοί συνδέουν τή συγκεκριμένη γιορτή μέ τίς ἑλληνικές ἀπόκριες, ὡστόσο αὐτή ἡ σύνδεση εἶναι λανθασμένη.
Πολλοί ἐρευνητές θεωροῦν πώς αὐτή ἡ γιορτή προέρχεται ἀπό τή ρωμαϊκή γιορτή πρός τιμή τῆς θεᾶς Pomona,
πού θεωρεῖτο θεά τῶν καρπῶν καί τῶν φρούτων, ἐνῶ
ἄλλοι ἀπό τήν ἀρχαία κελτική γιορτή Σαμαίν (Samhain ἤ
Samuin), πού σηματοδοτοῦσε τό τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ καί γιορταζόταν
τήν 1η Νοεμβρίου, ἐκδοχή πού εἶναι
καί ἡ πιό πιθανή.
Οἱ Κέλτες κατοικοῦσαν στή σημερινή Ἰρλανδία, στό Ἡνωμένο Βασίλειο
καί στά βόρεια τῆς Γαλλίας. Γιά τούς
Κέλτες ἡ ἡμέρα τῆς 31ης Ὀκτωβρίου,
ὅπου γιόρταζαν τή γιορτή Samhain σήμαινε τό τέλος τῆς
συγκομιδῆς τῶν καρπῶν καί τήν ἀρχή τοῦ χειμώνα.
Ὡστόσο ἡ ἡμέρα αὐτή πίστευαν, πώς ἔχει καί ὑπερφυσικό χαρακτήρα καθώς θεωρεῖτο, ὅτι τότε καταργοῦνταν
τά σύνορα τοῦ κάτω κόσμου καί τοῦ κόσμου τῶν ζων
τανῶν καί ὅτι τότε ἔρχονταν ἀπό τόν κάτω κόσμο στή γῆ
πνεύματα νεκρῶν καί πνεύματα τοῦ σκότους.
Τίς τελετές τῆς γιορτῆς τοῦ Σαμαίν πραγματοποιοῦσαν
οἱ ἱερεῖς τῶν Κελτῶν, πού ὀνομάζονταν Δρυΐδες. Οἱ Δρυΐδες προήδρευαν καί τῶν θυσιῶν πού τελοῦνταν γι᾽ αὐτή
τή γιορτή. Πολλοί μελετητές ὑποστηρίζουν, πώς οἱ θυσίες πού τελοῦνταν δέν ἦταν μόνο θυσίες ζώων, ἀλλά καί
ἀνθρωποθυσίες.
Οἱ ἀνθρωποθυσίες δέν ἦταν ἄγνωστες στή θρησκευτική λατρεία τῶν Κελτῶν. Πληροφορίες γι᾽ αὐτές δίνουν
Ρωμαῖοι συγγραφεῖς, ὅπως ὁ Κικέρωνας, ὁ Ἰούλιος Καίσαρας, ὁ Σουητώνιος καί ὁ Λουκιανός. Ὁ Πλίνιος ὁ Νεώτερος ἀναφέρει πώς ἀνθρωποθυσίες πραγματοποιοῦνταν
καί στή Βρετανία.
Παρά τό γεγονός, ὅτι οἱ ἀνθρωποθυσίες τυπικῶς ἀπαγορεύθηκαν ἐπί τῶν αὐτοκρατόρων Τιβερίου (14-16 ἕως
37 μ.Χ.) καί Κλαυδίου (45-54 μ.Χ.) καί ἀπό τόν ἅγ. Πατρίκιο στήν Ἰρλανδία δέν εἶναι βέβαιο, ὅτι αὐτές οὐσιαστικά καταργήθηκαν. Τό γεγονός, ὅτι Ρωμαῖοι αὐτοκράτορες προσπάθησαν νά καταργήσουν τή γιορτή τοῦ Σαμαίν,

ἴσως συνδέεται μέ τήν τέλεση τῶν ἀνθρωποθυσιῶν, πού οἱ
αὐτοκράτορες δέν δέχονταν ὡς τρόπο λατρείας θεοτήτων.
Εἶναι γνωστό, ὅτι οἱ Ρωμαῖοι ἦταν ἀνεκτικοί στή λατρεία
τῶν τοπικῶν θεοτήτων τῶν λαῶν πού περιλαμβάνονταν
στήν αὐτοκρατορία τους, φαίνεται ὅμως, πώς οἱ ἀνθρωποθυσίες ξεπερνοῦσαν τά ὅρια τῆς ἀνεκτικότητάς τους.
Μετά τήν ἐξάπλωση τοῦ Χριστιανισμοῦ ἡ γιορτή τοῦ
Σαμαίν προσέλαβε χριστιανικό χαρακτήρα καί συνδέθηκε
μέ τή γιορτή τῶν Ἁγίων Πάντων (πού γιορταζόταν στίς
13 Μαΐου, ἀλλά μετακινήθηκε [στή Δύση] στήν 1η Νοεμβρίου γιά νά ἐξαφανίσει τόν παγανιστικό χαρακτήρα του).
Ἀπό τή γιορτή τῶν Ἁγίων Πάντων ἡ γιορτή τοῦ Σαμαίν
ἔλαβε τή σημερινή ὀνομασία της Halloween δηλαδή All
Hallows even (παραμονή τῶν Ἁγίων Πάντων).
Σήμερα, σύμφωνα μέ τούς ὀπαδούς τοῦ Halloween,
εἶναι μία γιορτή χαρᾶς καί μεταμφιέσεων μέ εὔθυμες παρελάσεις καί κεράσματα σέ παιδιά καί ἐνήλικες.
Παρά τά ὅσα ἀναφέρουν οἱ ὑποστηρικτές τῆς γιορτῆς, τό
Halloween οὐδέποτε ἔπαψε νά συνδέεται μέ τήν ὑπερφυσική δραστηριότητα
καί τή μαγεία καί παρά τό γεγονός, ὅτι
σήμερα ἔχει φαινομενικά χριστιανικό
χαρακτήρα, στήν πραγματικότητα ποτέ
δέν ἀπέβαλε τίς παγανιστικές του ρίζες.
Ὁ σατανιστής Anton Lavey στή σα
τανιστική βίβλο του κατατάσσει τό
Halloween ὡς μία ἀπό τίς δύο σημαντικότερες γιορτές τοῦ
σατανιστικοῦ ἡμερολογίου, ἐνῶ ἡ γιορτή περιλαμβάνεται
στό ἡμερολόγιο, πού ἀκολουθοῦν οἱ μάγισσες (Wicca). Ἡ
γιορτή πραγματοποιεῖται σήμερα τόσο ἀπό τούς σατανιστές, ὅσο καί ἀπό μάγισσες (πρός τιμήν τῆς Μητέρας Γῆς),
ἀλλά καί ἀπό σύγχρονους παγανιστές.
Σύμφωνα μέ πολλές ἀναφορές, κατά τή διάρκεια τῆς
νύχτας τῆς 31ης Ὀκτωβρίου πραγματοποιοῦνται σατανιστικές τελετές καί θυσίες ζώων. Εἶναι χαρακτηριστικό,
ὅτι στίς Η.Π.Α. οἱ φιλοζωικές ὀργανώσεις σταματοῦν νά
δίνουν μαῦρες γάτες τίς παραμονές τῆς γιορτῆς καί μέχρι
τίς 2 Νοεμβρίου γιά υἱοθεσία «φοβούμενες βαναυσότητες
πρός τά αἰλουροειδῆ, τά ὁποῖα συνήθως γίνονται τό ἐπίκεν
τρο αὐτή τήν ἐποχή τοῦ χρόνου», ἐνῶ ἄλλες ἀπαγορεύουν
τήν υἱοθεσία μαύρων γατῶν ὅλο τόν Ὀκτώβριο. Σύμφωνα
μέ τήν ἀρθρογράφο Rachel Quigley ὁ φιλοζωικός ὀργανισμός “Animal Orphanage” ἀναφέρει, ὅτι πολλοί ἄνθρωποι
θυσιάζουν μαῦρες γάτες τήν ἡμέρα τοῦ Halloween.
Οἱ ὀπαδοί τοῦ Halloween ὑποστηρίζουν πώς τά σχετικά
μέ τίς θυσίες τῶν ζώων ἀποτελοῦν μῦθο, ἄν ὅμως ἔτσι ἔχουν
τά πράγματα, γιατί οἱ φιλοζωικές ὀργανώσεις ἀπαγορεύουν
τήν υἱοθεσία μαύρων γατῶν ἤ καλοῦν τούς ἰδιοκτήτες τῶν
γατῶν νά προσέχουν τά ζῶα τους αὐτή τήν περίοδο;
Ὅσον ἀφορᾶ στό ἐπιχείρημα, ὅτι ἡ γιορτή τοῦ Halloween
εἶναι σήμερα μόνο μία γιορτή εὐθυμίας, τραγουδιοῦ καί με-
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ἑορτὴ Ἀνδρώας Μονῆς στὴν Ἀγγλία
ΤΗΝ Πέμπτη, 3/16-09-2021, ἑορτὴ τῆς Ἀνακομιδῆς τοῦ
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Βασιλομάρτυρος Ἐδουάρδου, τελέσθηκε ἑόρτια Θεία Λειτουργία στὴν τιμώμενη ἐπ’ ὀνόματί
του Ἀνδρώα Μονὴ στὸ Μπρούγκουντ τῆς Ἀγγλίας ἀπὸ τὸν
Θεοφ. Ἐπίσκοπο Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο. Ἔλαβαν μέρος

τρεῖς Ἱερεῖς (π. Σάββας, π. Βορισλάβος, π. Νικόλαος), ὅπως
καὶ Ὑποδιάκονοι, ὁ δὲ Ἡγούμενος Ἀρχιμ. π. Ἀλέξιος δὲν
μπόρεσε νὰ συμμετάσχει λόγῳ προβλημάτων ὑγείας. Παρέστησαν ἀρκετοὶ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ διαφόρων ἐθνοτήτων.
Στὸ τέλος πραγματοποιήθηκε Λιτανεία τῆς Εἰκόνος καὶ τοῦ
τμήματος Λειψάνων τοῦ Ἁγίου ἐκτὸς τοῦ Ναοῦ, στὸν χῶρο
τῆς Μονῆς, καὶ τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ.

Ἑορτὴ Παναγίας Γιάτρισσας στὴν Καλαμάτα
ΤHN Κυριακή, 6/19-9-2021, ἑορτάσθηκε ἡ Σύναξη τῆς
Παναγίας Γιάτρισσας στὸν ὁμώνυμο Ἱερὸ Ναὸ στὸ Ἀσπρόχωμα Καλαμάτας. Στὸν ἀναστάσιμο Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς
χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ
ὁποῖος πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν ἀπηύθυνε στοὺς προσελθόντας
πιστοὺς σύντομο ἑόρτιο Μήνυμα σχετικὰ μὲ τὴν Ἑορτὴ ἐν
ὄψει τῶν συγχρόνων προβληματισμῶν. Τὸ πρωὶ προσῆλθε
στὸν Ναὸ καὶ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος. Στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ ἐν συνεχείᾳ στὴν
Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος. Ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Δημήτριος Παλιάκος
καὶ ὁ Ἐφημέριος τοῦ ἑτέρου Ναοῦ μας τῆς Καλαμάτας τῶν
Ἁγίων Πάντων Ἱερομ. π. Διονύσιος Ντανάσος. Στὸ Κοινω

νικὸ ἑόρτιο λόγο ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης.
Κοινώνησαν ἀρκετοὶ πιστοὶ καὶ μάλιστα μικρὰ παιδιά, τὰ
ὁποῖα πλεονάζουν στὴν ἀκμάζουσα αὐτὴ Ἐνορία. Πρὸ τοῦ
Δι’ εὐχῶν τελέσθηκε Λιτανεία τῆς Θεομητορικῆς Εἰκόνος
γύρω ἀπὸ τὸν Ναὸ καὶ πρὸ αὐτοῦ εὐλογήθηκαν οἱ Ἄρτοι
καὶ ἐν συνεχείᾳ διενεμήθη τὸ Ἀντίδωρο, ὅπως καὶ εὐλογίες
στοὺς συγκεντρωθέντας πιστούς.

Ὁ Ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου
τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ
ΤHN Δευτέρα, 7/20-9-2021, ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ
Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου Καβουρίδη († 1955) τοῦ ἀπὸ
Φλωρίνης, Νέου Ὁμολογητοῦ. Στὸν Ἱερὸ Ναὸ ἀφιερωμένο
πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου μας, κάτωθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὸ Κερατσίνι, τελέσθηκε ὁ Μέγας
Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου. Ἔλαβαν μέρος Κληρικοὶ
ἀπὸ τὴν τοπικὴ Μητρόπολη καὶ εὐρύτερα, καὶ συμμετεῖχαν
ἀρκετοὶ πιστοί, οἱ ὁποῖοι προσεκύνησαν τμῆμα Λειψάνου τοῦ
τιμωμένου Ἁγίου σὲ ἀργυρὰ Λειψανοθήκη μὲ τὴν Εἰκόνα τοῦ
Ἁγίου. Ἔψαλε ἡ Χορωδία τῆς Μητροπόλεως ὑπὸ τὸν κ. Ἀθ.
Ἰωαννίδη. Ὁ δὲ χοροστατῶν Ἱεράρχης ἐκφώνησε ἑόρτιο
λόγο. Τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία,
στὴν ὁποία μαζὶ μὲ τὸν οἰκεῖο Ἱεράρχη ἔλαβε μἐρος καὶ ὁ
Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος τῇ εὐγενῇ
ἀδείᾳ τοῦ προεξάρχοντος Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ.
Γεροντίου χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ ἐπίσης ἐκφώνησε
ἑόρτια ὁμιλία κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ. Μετὰ τὴν


ταμφιέσεων καί ἔχει χάσει τόν παλιό παγανιστικό της χαρακτήρα, πῶς δικαιολογεῖται τό γεγονός, ὅτι γιορτάζεται ἀπό τούς
σατανιστές, ἀλλά καί ἀπό τίς μάγισσες (Wicca), οἱ ὁποῖες μάλιστα στίς ἱστοσελίδες τους δίνουν ὁδηγίες γιά τόν τρόπο τοῦ
ἑορτασμοῦ (κατασκευή βωμοῦ, διακόσμηση τοῦ βωμοῦ μέ κρανία, ὀστᾶ, καρπούς κ.ἄ.);
Ἡ γιορτή τοῦ Halloween, ὅπως αὐτή γιορτάζεται σήμερα σέ ἀρκετές χῶρες τοῦ δυτικοῦ κόσμου δέν εἶναι τόσο ἀθώα,
ὅσο προσπαθοῦν οἱ θιασῶτες της νά ἀποδείξουν. Τό Halloween προβάλλει παγανιστικές θεωρήσεις περί κόσμου καί τῆς
σχέσεως τῶν πνευμάτων μέ αὐτόν καί ἀποτελεῖ προσπάθεια ἐξοικείωσης τῶν μικρῶν παιδιῶν μέ τό μαγικό στοιχεῖο.
Ἡ γιορτή αὐτή δημιουργεῖ τήν ἐντύπωση στούς ὀπαδούς της, πώς εἶναι δυνατή ἡ ἐπικοινωνία μέ τά πνεύματα τοῦ
κάτω κόσμου, ἐνῶ μπορεῖ νά ἀποτελέσει προθάλαμο γιά τήν ἔνταξη σέ ὁμάδες μαγισσῶν (Wicca) ἀνθρώπων, πού θέλουν νά ἀσχοληθοῦν ἰδιαίτερα μέ αὐτήν.
Γιά τούς παραπάνω λόγους καλό θά εἶναι οἱ χριστιανοί νά εἶναι ἰδιαίτερα προσεκτικοί μέ τή συμμετοχή τους ἤ τή
συμμετοχή τῶν παιδιῶν τους σέ αὐτή τή γιορτή, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖται τά τελευταῖα χρόνια νά εἰσαχθεῖ στήν πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση, λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψη τους, πώς τό Halloween ἀποτελεῖ μία σύγχρονη ἐκδοχή τοῦ ἀρχαίου κελτικοῦ
παγανισμοῦ, ἡ ὁποία βεβαίως εἶναι ἀσυμβίβαστη μέ τήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη.
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εὐλόγηση τῶν Κολλύβων τοῦ Ἁγίου, ὁ Σεβ. κ. Γερόντιος
ἀπεύθυνε εὐχὲς καὶ πατρικὲς νουθεσίες στὸ Ποίμνιο.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς στὸν Μεγάλο Ἑσπερινό, ὁ ὁποῖος τελέσθηκε στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων
Ἁγιορειτῶν Πατέρων στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου Θρακεμακεδόνων Ἀττικῆς, ὅπου ὡς γνωστὸν
ὑπάρχει ὁ Τάφος τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ καὶ ἀναπαύονται τὰ Ἱερὰ Λείψανά του. Ὁ Σεβ. κ.
Χρυσόστομος ἐκφώνησε σχετικὴ ἑόρτια ὁμιλία. Τὴν δὲ πρωία τελέσθηκε ἱερατικὸ συλλείτουργο.

Πανηγύρεις Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου
ΤHN Δευτέρα, 8/21-9-2021, ἑορτὴ τοῦ Γενεθλίου τῆς
Θεοτόκου, πανηγύρισε ἡ ὁμώνυμος ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ
στὴν Αἴγινα, ὅπου τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς παραμονῆς καὶ τῆς
Θείας Λειτουργίας ἀνήμερα προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.
Στὴν πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναχράντου στὰ Μέγαρα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος
προεξῆρχε τῆς ἑορτίου Θείας Λειτουργίας, στὴν ὁποίαν ἔλαβε
μέρος καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ
ὁποῖος ἐκφώνησε καὶ τὴν Ὁμιλία. Στὸ τέλος, τελέσθηκε Λι-

τανεία ἐντὸς τοῦ χώρου τοῦ προσκυνήματος τῆς Μονῆς καὶ
ἐπίσης ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου († 2010), τοῦ ὁποίου τέτοια ἡμέρα εἶχε τελεσθεῖ ἡ
Ἐξόδιος Ἀκολουθία πρὸ 11ετίας, τελέσθηκε Τρισάγιον.
Στὶς Σέρρες, πανηγύρισε ὁ ἐνοριακὸς Ναὸς τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, ὅπου τῶν ἱ. Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.
Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία.

Πανήγυρις στόν Πύργο Ἠλείας
ΤHN Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως, 13/26-09-2021, πανη-

γύρισε ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίων Κυπριανοῦ καί Ἰουστίνης στόν
Πύργο Ἠλείας, εἰς ἀνάμνησιν τῆς Ἐγκαινίων τοῦ Καθολικοῦ
της. Τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσkοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.
Καλλίνικος. Ἔλαβαν μέρος ὁ Προεστώς τῆς Μονῆς Παν/τος
Ἀρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος καθώς καί ὁ Παν/τος Ἱερομ.
π. Συμεών ἐκ Πατρῶν. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας
πραγματοποιήθηκε Λιτανεία ἐντός τῆς Μονῆς.

Ἑορτές Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ
ΤHN Δευτέρα, 14/27-09-2021, ἑορτή τῆς Παγκοσμίου
Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, στήν Ἀμαλιάδα
Ἠλείας μετέβη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος στόν πανηγυρίζοντα Ναό

τοῦ Τ. Σταυροῦ, ὅπου χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί στήν
τελετή τῆς Ὑψώσεως καί ἐν συνεχείᾳ τέλεσε τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ τοπικοῦ
ἱεροῦ Κλήρου.
Στήν Μαγούλα Ἀττικῆς, στόν ὁμώνυμο Ναό, τῶν ἱ. Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας
κ. Χρυσόστομος, ἐνῶ πανηγύρισε καί τό Καθολικό τῆς Μονῆς
τῶν Ἁγίων Πατέρων Προβατείου Ὄρους στήν Χίο.
Στὸ δὲ Ἀκρωτῆρι τῆς νήσου Θήρας (Σαντορίνης), στὸν ἐκεῖ
ἑορτάζοντα Ναὸ λειτούργησε ὁ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιος.

Ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς τῆς Γ´ Ἐμφανίσεως
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
ΤΗΝ Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωση, 20-9/3-10-2021, ἑορτάσθηκε ἡ καθιερωμένη Συνοδικῶς Ἀνάμνηση τῆς Τρίτης Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τὸ 1925 στοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους Προγόνους μας. Στὸν Ἱ. Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
στὸ Περιστέρι τελέσθηκε τρισαρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν Σεβ/
των Μητροπολιτῶν Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου καὶ

ΤΗΣ
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Ἐπίσης, πανηγύρισε καὶ ἡ ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ Μονὴ
στὴν Ἀμυγδαλέζα Σταμάτας Ἀττικῆς. Στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς & Βοιωτίας
κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία. Τὴν δὲ
πρωία τελέσθηκε ἱερατικὴ Θεία Λειτουργία.

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
Μητροπολίτου Λαρίσης κυροῦ Ἀθανασίου

Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π.
Ἀρσενίου (Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ), τῶν Ἱερομονάχων π. Συμεὼν
καὶ π. Λουκᾶ καὶ δύο Ἱεροδιακόνων. Στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε
ὁ Σεβ. κ. Γερόντιος, ἐνῶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ,
ἀπὸ τὸν Ἄμβωνα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐξεφώνησε Ὁμιλία ὁ Σεβ. κ.
Χρυσόστομος. Στὴν Ἀπόλυση, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός
μας, ἀπηύθυνε εὐχαριστίες καὶ εὐχές.

Ἑορτὲς Παναγίας Μυρτιδιώτισσας
ΤΗΝ Πέμπτη, 24-9/7-10-2021, ἑορτὴ τῆς Εἰκόνος τῆς
Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερὸς
Ναὸς στὸ Παλαιὸ Φάληρο, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν. Στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς χοροστάτησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος ἐν συγχοροστασίᾳ μὲ τοὺς Σεβ/τους Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιο.
Ἐκτὸς δὲ τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Ἱερομ. π. Παταπίου, ὡς
καὶ τοῦ Ἀρχιμ. π. Εὐθυμίου, παρέστησαν πολλοὶ Κληρικοί,

παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν. Ἔψαλαν εὐλαβεῖς Ἱεροψάλτες.
Στὸν Ναὸ προσῆλθε καὶ ὁ Δήμαρχος τῆς περιοχῆς καὶ συνεχάρη τοὺς πανηγυριστές. Ὁμιλία ἑόρτια ἐκφώνησε ὁ Σεβ.
Δημητριάδος κ. Φώτιος. Τὸ πρωί, στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ στὴν Θεία
Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς &
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Ἔλαβαν μέρος οἱ Ἱερεῖς π. Εὐθύμιος, π. Πατάπιος, π. Στυλιανός, π. Λουκᾶς καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος π. Χρυσόστομος. Ἑόρτιο λόγο κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ
Κοινωνικοῦ ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης. Πρὸ
τῆς Ἀπολύσεως ἐχειροθετήθησαν ὑπὸ τοῦ Σεβ. Πειραιῶς
& Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου δύο νέοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ ἀδ.
Γεώργιος καὶ ὁ ἀδ. Ἰωάννης, ὡς Ἀναγνῶστες καὶ ἐδέχθησαν
τὶς εὐχὲς τῶν εὐλαβῶν πανηγυριστῶν. Ὁ Σεβ. κ. Γερόντιος
ἐξέφρασε εὐχὲς καὶ ὁ Ἀρχιμ. π. Εὐθύμιος ἀπηύθυνε σχετικὲς
εὐχαριστίες.

ΤΟ Σάββατο, 26-9/9-10-2021, τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα τὸ Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου
Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κυροῦ Ἀθανασίου. Τὰ ἀπορφανισμένα πνευματικά του τέκνα τίμησαν τὸν σεπτὸ Ποιμενάρχη
τους μὲ σεβασμὸ καὶ τιμή. Γιὰ τὸ γεγονὸς πρασῆλθαν Ἀρχιερεῖς καὶ Κληρικοὶ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη, ὁ δὲ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος
ἐνῶ ἐπρόκειτο νὰ παρίσταται, τελικὰ δὲν προσῆλθε λόγῳ
προβλήματος ὑγείας. Ἐπίσης, γιὰ λόγους ὑγείας δὲν ἔλαβε
μέρος καὶ ὁ Ἐφημέριος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Εὐαγγελιστρίας Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος Κοντοθανάσης. Τὴν παραμονὴ ἔλαβε χώρα Σύναξη Κληρικῶν καί τινων λαϊκῶν ὑπὸ τὸν
Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιο καὶ συζητήθηκαν οἱ προοπτικὲς
γιὰ τὸ μέλλον τῆς τοπικῆς Ἱ. Μητροπόλεως.
Τὸ πρωὶ στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος
Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ στὴν Θεία Λειτουργία προέστη ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος.
Συμμετεῖχαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ἕτερος Ἐφημέριος τοῦ
Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Γαβριήλ, καὶ οἱ Ἱερεῖς Πρωτ. π.
Γεώργιος Κεπάπογλου, Αἰδ. π. Ἐλευθέριος ἀπὸ τὴν Κατερίνη, Αἰδ. π. Στυλιανὸς ἀπὸ τὴν Θήβα, Ἱερομ. π. Καλλίνικος
Ἠλιόπουλος, Ἱερομ. π. Ἰὼβ ἀπὸ τὴν Δράμα καὶ Αἰδ. π. Ζήσης
Τσιότρας. Εὔστοχη Ὁμιλία γιὰ τὸν κεκοιμημένο Ἱεράρχη,

τὸ ἐκκλησιαστικό του ἔργο καὶ τὴν σημασία τῆς ἑνότητος
στὴν Ἐκκλησία ἐκφώνησε ὁ προεξάρχων Σεβ. Φιλίππων καὶ
Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας τελέσθηκε τὸ ἱερὸ Μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς
ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου, στὸ ὁποῖο συμμετεῖχε καὶ
ὁ προσελθὼν ἐκ τοῦ ἑτέρου Ναοῦ τῆς Λαρίσης τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἱερομ. π. Ἀπόστολος. Στὸ Ἱ. Ἡσυχαστήριο
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἔξω ἀπὸ τὴν Γιάννουλη Λαρίσης, ἐπὶ τοῦ Τάφου τοῦ κεκοιμημένου Ἀρχιερέως, ἱερὸ
Τρισάγιο μετέβη καὶ τέλεσε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου
κ. Κλήμης. Κατόπιν, ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Ναοῦ,
μὲ κύριο ὑπεύθυνο τὸν δραστήριο ἀδ. Ἀθανάσιο Μπίκα, ἐκ
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τῶν ἐκλεκτῶν πνευματικῶν τέκνων τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου, παρέθεσε γεῦμα στοὺς Κληρικοὺς καὶ σὲ πιστοὺς
σὲ ἐξωτερικὸ χῶρο ἑστιατορίου.

Ἑορτὴ Μονῆς στὶς Σπέτσες
καὶ Χειροτονία Πρεσβυτέρου
ΤΗΝ Πέμπτη, 1/14-10-2021, πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Παναγίας Γοργοϋπηκόου καὶ τῶν Ἁγίων
Μυροφόρων Γυναικῶν στὶς Σπέτσες, τοῦ μακαριστοῦ π.
Χρυσοστόμου Σπύρου. Τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Θεομητορικῆς Ἑορτῆς τῆς Παναγίας Γοργοϋπηκόου προέστη ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος,
ὁ ὁποῖος χοροστάτησε στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς καὶ προέστη τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας
κατὰ τὴν κυριώνυμο ἡμέρα. Στὴν Θεία Λειτουργία προέβη
στὴν χειρονία εἰς Πρεσβύτερον τοῦ μέχρι τώρα Ἱεροδιακόνου π. Χρυσοστόμου Σίδερη πρὸς χαρὰν τῆς Ἀδελφότητος

Ἀνδρώα Μονὴ στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, παρὰ τὶς
δυσχερεῖς συνθῆκες ἀπὸ τὶς ραγδαῖες βροχοπτώσεις τῶν
ἡμερῶν. Ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 1/14.10.2021,
τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφ.
Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, συγχοροστατούντων
τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου τοῦ καὶ ἄγοντος τὰ ὀνομαστήριά του
Σεβ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ
τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου. Παρέστη
ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος καὶ πολλοὶ
Κληρικοί, καθὼς καὶ πλῆθος Μοναχῶν, Μοναζουσῶν καὶ
εὐλαβῶν πιστῶν. Ἔψαλαν ἑόρτια οἱ Χοροὶ τῆς Μονῆς μὲ
συνδρομὴ τοῦ ἐκ Θεσσαλονίκης Πρωτοψάλτου κ. Νικολάου
Πολύχρου. Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ χοροστατῶν Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐξεφώνησε ἑόρτιο λόγο καὶ ἐπίσης ἐξέφρασε
εὐχές. Τὸ πρωῒ τῆς Παρασκευῆς, 2/15.10.2021, τελέσθηκε
ὁ ἑόρτιος Ὄρθρος καὶ ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία. Τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
κ. Καλλινίκου μὴ δυνηθέντος νὰ παραστεῖ, παρὰ τὴν θέλησή του, προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος

καὶ τῶν συγκεντρωθέντων πιστῶν. Εἴθε ὁ νέος Ἱερομόναχος π. Χρυσόστομος νὰ ἀναδειχθεῖ ἄξιος ἐργάτης στὸν θεῖο
Ἀμπελῶνα τῆς Ἐκκλησίας μας!

Θεομητορικὲς Πανηγύρεις Ἱερῶν Μονῶν
ΤΗΝ Πέμπτη, 1/14-10-2021, πανηγύρισαν οἱ Ἱερὲς
Μονὲς Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου στὸ Δαφνὶ Ἀττικῆς, τῆς
καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, καὶ Παναγίας Γοργοϋπηκόπου στὴν Οἰνόη Ἀττικῆς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς
καὶ Βοιωτίας. Στὴν Ἁγία Σκέπη, τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ
τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δη-

Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου
κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἐξεφώνησε καὶ τὸν πανηγυρικὸ τῆς
ἡμέρας. Ἐπίσης, ἔλαβαν μέρος πολλοὶ Ἱερεῖς καὶ δύο Διάκονοι. Παρέστη πλῆθος πιστῶν ἀπὸ διάφορα μέρη, ὡς καὶ
μέλη τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως. Στὴν Ἀπόλυση, ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἀπηύθυνε
εὐχὲς στοὺς προσελθόντας Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.

Τρισάγιο γιὰ τὸν Κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια
στὸ Ναύπλιο
ΤΟ μεσημέρι τοῦ Σαββάτου, 3/17-10-2021, ὁ Θεοφ.
Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, σύμφωνα μὲ παλαιότερη
Συνοδικὴ ἀπόφαση καὶ μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου,
ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Θ. Λειτουργίας καὶ τοῦ Μνημοσύνου

μητριάδος κ. Φώτιος. Στὴν δὲ Παναγία Γοργοϋπήκοο τῶν
ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος,
ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτια ὁμιλία.

Ἡ Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης
Ἡ Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης τελέσθηκε μὲ σεμνοπρεπῆ ἱερότητα στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ
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τῆς Γεροντίσσης Χριστοφόρας στὴν Ἱερὰ Μονὴ Γεννήσεως
τοῦ Χριστοῦ Ἄργους, μετέβη στὸν ἱστορικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου
Σπυρίδωνος στὴν πόλη τοῦ Ναυπλίου, ὅπου ἐπὶ τῆς εἰσόδου
αὐτοῦ, στὸ σημεῖο ἀκριβῶς ποὺ φονεύθηκε πρὶν ἀπὸ 190
χρόνια ὁ πρῶτος Κυβερνήτης τῆς ἐλεύθερης Πατρίδος μας
Ἰωάννης Καποδίστριας, τέλεσε ἱερὸ Τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνεπανάληπτου Ἡγέτου τῆς Ἑλλάδος,
τοῦ χαρακτηρισθέντος δικαίως ὡς «Ἁγίου τῆς Πολιτικῆς».

Ἐπέτειος Ἐνθρονίσεως Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου
ΤΗΝ Κυριακὴ Β΄ Λουκᾶ, 4/17-10-2021, τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, ἡμέρα τῆς Ἐνθρονίσεως πρὶν ἀπὸ
ἕνδεκα ἔτη τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων
Πέτρου καὶ Παύλου στὴν Δάφνη στὴν Ἀθήνα. Προΐστατο ὁ
Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ Θεοφ.
Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ Ἀρχιμ. π. Χριστόδουλος,

ὁ Πρωτ. π. Στυλιανός, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καὶ ὁ
Ἱερομ. π. Λουκᾶς. Ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ.
Κλήμης. Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν τῆς Ἀπολύσεως, ὁ Σεβ. Πειραιῶς
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος μετέφερε ἑόρτιες εὐχὲς ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὸν Μακαριώτατο. Ἐπίσης, τὰ
παιδιὰ τοῦ Κατηχητικοῦ τοῦ Ναοῦ προσέφεραν ἀνθοδέσμη
ἀγάπης καὶ σεβασμοῦ καὶ ἡ Κατηχήτρια ἐξέφρασε εὐχές. Ὁ
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος, ἐμφανῶς συγ
κινημένος, εὐχαρίστησε θερμῶς γιὰ τὴν τιμὴ καὶ ἀπηύθυνε
εὐχὲς καὶ σκέψεις ἐλπίδος γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ἐκκλησίας μας,
διοικητικὰ καὶ ποιμαντικά, ἀφοῦ καὶ στελέχη ἱκανὰ διαθέτει
πρὸς συνέχισιν τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος μας, καὶ παιδιὰ καὶ νέους
ἔχει ποὺ ἀποτελοῦν τὴν φυσικὴ συνέχεια μας. Τέλος, οἱ
Ἱεροψάλτες ἀπέδωσαν τὸ Πολυχρόνιον τοῦ Μακαριωτάτου.

Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος μίλησε στὰ παιδιὰ
σχετικὰ μὲ τὶς Ἱερὲς Παραδόσεις. Οἱ Αἰδ. π. Γεώργιος Καμπερίδης καὶ π. Χρῆστος Κωνσταντίνου, μίλησαν γιὰ τὸ ἴδιο
θέμα στὶς ὁμάδες τῶν ἐφήβων καὶ τῶν ἐνηλίκων ἀντιστοίχως.
Στὴν συνέχεια, ὁ Σεβ. κ. Δημήτριος ἔκανε μία διάλεξη περὶ
τῆς Θείας Λειτουργίας. Ἡ Μοναχὴ Ἰουστίνη μίλησε στὰ παιδιὰ
γιὰ τὴν Ἱερὰ Εἰκονογραφία καὶ ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Γρηγόριος (τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ἔτνας
Καλιφόρνιας) ἔκανε ὁμιλία περὶ τῆς νηστείας. Ἀργότερα ὁ
π. Χρῆστος ἔκανε ἕνα εἰσαγωγικὸ μάθημα στὴν Βυζαντινὴ
Μουσική. Οἱ Πρωτοψάλτες Σπυρίδων Ἀντωνόπουλος καὶ Πέτρος Γεωργίου ἔκαναν μία πιὸ προχωρημένη ἀναφορὰ στὴν
Βυζαντινὴ Μουσική. Ὁμάδες ἐργασίας μὲ τὴν καθοδήγηση
ἐνοριτῶν τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου δίδασκαν τὶς
πρακτικὲς τῆς παρασκευῆς προσφόρων, τῆς παρασκευῆς
κολλύβων καὶ φανουρόπιτας, ἐνῶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ.
Δημήτριος κατηύθυνε μία ὁμάδα ἱεροπαίδων στὴν πρακτικὴ
τῆς ἐνδύσεως τοῦ Ἀρχιερέως. Τὰ μικρὰ παιδιὰ τὰ ὁποῖα δὲν
ἦταν δυνατὸν νὰ μετέχουν στὶς ὁμάδες ἐργασίας, τὰ ἀπασχόλησαν οἱ Αἰδ. Πρεσβύτεροι π. Ἰωάννης Σῶμερς (Διδάσκαλος
τῆς «Πρωτοβουλίας Ὀρθοδόξου Ἐκπαιδεύσεως Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός») μὲ διδαχὲς περὶ προσευχῆς, καὶ π.
Νικόλαος Τσερνιάφσκυ (τῆς Ἐνορίας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου,
Ρότσεστερ, Νέας Ὑόρκης) μὲ διηγήσεις ἀπὸ τοὺς βίους τῶν
Ἁγίων. Τὴν Κυριακή 10 Ὀκτωβρίου οἱ Σύνεδροι μαζί μὲ τοὺς
Ἐνορῖτες τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου συμμετεῖχαν
στὸ ἀποκορύφωμα τῆς Ὀρθοδόξου λατρείας, τὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καὶ συλλειτουργούντων ὅλων τῶν
παρισταμένων Κληρικῶν.

Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Χιοπολίτου
Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Πατέρων Προβατείου Ὄρους τῆς
Χίου ἀποτελεῖ ἐτησίως, στὶς 14/27 Ὀκτωβρίου, τὸ ἐπίκεντρο
τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Χιοπολίτου, κτήτορος τῆς ἐν λόγῳ Μονῆς. Ἐφέτος στοὺς πανηγυρικοὺς ἑορτασμοὺς συμμετεῖχαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ἀττικῆς & Βοιωτίας καὶ Τοποτηρητὴς Χίου κ. Χρυσόστομος

Συνέδριο Οἰκογενείας καὶ Νεολαίας
Ἀμερικῆς 2021
ΣΤΟΝ Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ τῆς
Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Βοστώνης καὶ Νέας Ἀγγλίας στὶς Η.Π.Α.,
κατὰ τὸ διάστημα τοῦ τριημέρου 8-10 Ὀκτωβρίου (ν.ἡ.) φιλοξενήθηκε τὸ Συνέδριο Οἰκογενείας καὶ Νεολαίας τῆς ἐν
Ἀμερικῇ Ἐκκλησίας ἡμῶν γιὰ τὸ τρέχον ἔτος. Στὸ Συνέδριο
συμμετεῖχαν πολλοὶ πιστοὶ ἀπὸ τὸ Σικάγο μέχρι τὴν Πολιτεία
τῆς Βιρτζίνια. Τὸ Σάββατο 9 Ὁκτωβρίου οἱ Σύνεδροι συμμετεῖχαν σὲ ὁμιλίες καὶ ὁμάδες ἐργασίας ἐποικοδομητικὲς
γιὰ τοὺς νέους, ἀλλὰ καὶ τοὺς γονεῖς, μὲ τὴν κατάρτιση νὰ
ἐπικεντρώνεται στὶς παραδόσεις καὶ τὶς πρακτικὲς τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἀρχικῶς ὁ Σεβ.
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καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόν
τιος. Οἱ δύο Ἀρχιερεῖς χοροστάτησαν στὸν Ἑσπερινὸ καὶ
συλλειτούργησαν στὴν Λειτουργία τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου.
Εἰδικῶς ὁ ἐφετινὸς ἑορτασμὸς εἶχε μία ἰδιαίτερη σημασία, διότι ἦταν ἡ πρώτη πανήγυρις μετὰ τὴν πανηγυρικὴ
ἀθώωση τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Πατέρων, Πανοσ.
Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀθανασίου, ἀπὸ τὸ Μονομελὲς Πλημμελειοδικεῖο Χίου ἕνα μῆνα νωρίτερα. Μετὰ τὴν ἐκδημία τοῦ
Μακαριστοῦ Γέροντος π. Ἀμβροσίου τὸν Μάϊο τοῦ 2015, ὁ
νεοημερολογίτης μητροπολίτης του Νησιοῦ θεώρησε ὅτι τὸ
Μοναστῆρι τῶν Ἁγίων Πατέρων εἶχε μείνει ἀπροστάτευτο
καὶ ὅρισε ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν διοίκησή του, θέλοντας νὰ δηλώσει μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν δικαιοδοσία του ἐπ᾽ αὐτοῦ,
παρὰ τὸ ὅτι τὸ Μοναστῆρι οὐδέποτε ἀποδέχθηκε τὸ Νέο
Ἡμερολόγιο καὶ τὸν Οἰκουμενισμό. Τρεῖς λαϊκοί, μέλη αὐτῆς
τῆς ἐπιτροπῆς, ὑπέβαλαν μήνυση κατὰ τοῦ Γέροντος Ἀθανασίου «γιὰ ἀντιποίηση ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς καὶ διατάραξη λειτουργίας ὑπηρεσίας Δημοσίου Δικαίου». Ἡ ὑπόθεσις
ἀρχικῶς εἶχε τεθεῖ στὸ ἀρχεῖο, ἀλλὰ ἀργότερα ἐπανῆλθε ὡς
πρὸς τὸ δεύτερο σκέλος αὐτῆς καὶ ὁρίσθηκε δικάσιμος τὴν
7/20-9-2021. Ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς μηνυτὲς ὑπαναχώρησε,
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς δύο ποὺ ἐπέμειναν, τελικῶς μόνον ὁ ἕνας
παρέστη στὴν δίκη. Τὸ ἀποτέλεσμα, ἔπειτα ἀπὸ τὶς καταθέσεις τῶν μαρτύρων καὶ τὰ παρατεθέντα στοιχεῖα, ἦταν ἡ
ἀθώωση τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Πατέρων
π. Ἀθανασίου, πρὸς μεγάλη χαρὰ τοῦ πλήθους τῶν πολιτῶν
τῆς Χίου (ὄχι μόνο Παλαιοημερολογιτῶν) ποὺ συνηγμένοι
ἔξωθεν τοῦ δικαστικοῦ μεγάρου ἀνέμεναν μὲ ἀγωνία τὴν
ἀπόφαση. Δόξα τῷ Θεῷ!

Ἐπετειακοὶ ἑορτασμοὶ
ΕΟΡΤΑΣΘΗΚΕ τήν Πέμπτη, 15/28-10-2021, ἡ Σύναξις
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ἐλευθερωτρίας καθώς και ἡ Ἐθνική Ἐπέτειος τῶν Νικητηρίων (15/28ης
Ὀκτωβρίου 1940) σέ Ναούς καί Μονές τῆς Ἑκκλησίας μας.
Τήν Κυριακή Γ΄Λουκᾶ τελέσθηκε μεθέορτος ἑορτασμός
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Φανουρίου Γλυφάδας, ὅπου ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος προέστη τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Παν/των Ἱερομονάχων π. Γελασίου
καί π. Καλλινίκου καί ἐν συνεχείᾳ τῆς Δοξολογίας και τῆς
δεήσεως ὑπέρ τῶν πεσόντων. Στήν Δοξολογία συμμετεῖχαν

παιδιά τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου τοῦ Ναοῦ ἐνδεδυμένα μέ
τίς ἐθνικές ἐνδυμασίες. Κατά τήν Ἀπόλυση ὁ Μακαριώτατος
ὡμίλησε καταλλήλως γιά τήν ἑορτή. Μετά το πέρας τῆς Θείας
Λειτουργίας, ἡ Ἐνορία πραγματοποίησε μία μικρή ἑορταστική
ἐκδήλωση εἰς τιμήν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας
ἐπί τῇ συμπληρώσει ἕνδεκα ἐτῶν στόν Ἀποστολικό Θρόνο

τῶν Ἀθηνῶν καί στό Πηδάλιο τῆς Μαρτυρικῆς μας Ἐκκλησίας,
μέ τήν προβολή βίντεο ἀπό τήν Τελετή Ἐνθρονίσεως τοῦ
Μακαριωτάτου καθώς καί βίντεο-ἀφιέρωμα μέ στιγμές ἀπό
τήν ἑνδεκαετή Ἀρχιεπισκοπική Ποιμαντορία του. Τέλος δέ
τά παιδιά καί οἱ νέοι τοῦ Ναοῦ ἔψαλαν τήν Φήμη τοῦ Μακαριωτάτου καί τοῦ εὐχήθηκαν εἰς ἔτη πολλά.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος
τήν Πέμπτη, 15/28 Ὀκτωβρίου, μετέβη στην Σαλαμῖνα, ὅπου
προεξῆρχε τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν στόν Μητροπολιτικό Ναό
Ἁγίου Σπυρίδωνος.
Στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Παναγίας Ἐλευθερωτρίας στό Κορωπί Ἀττικῆς στόν Μέγα Ἑσπερινό χοροστάτησε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος,
ἐνῶ ἀνήμερα τήν Πέμπτη, 15/28 Ὀκτωβρίου, στόν Ὄρθρο
καί στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προέστη ὁ οἰκεῖος
Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυ-

σόστομος. Μετά τὀ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐψάλη ἡ
Δοξολογία καί ἡ δέησις ὑπέρ τῶν πεσόντων, ἐνῶ ὁ Σεβ/τος
ἐκφώνησε ἐπίκαιρη Ὁμιλία. Τέλος δέ πραγματοποιήθηκε
μικρά Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος.
Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν τελέσθηκε ἱερὰ Ἀγρυπνία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὠρωποῦ καί Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, καὶ τιμήθηκε ἡ Ἐθνική
Ἐπέτειος μὲ Δοξολογία καὶ ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ τῶν
πεσόντων. Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίων Κυπριανοῦ καί Ἰουστίνης
Φυλῆς Ἀττικῆς, στήν Θεία Λειτουργία τῆς ἡμέρας αὐτῆς,
μέ Δοξολογία καί ἐπιμνημόσυνη δέηση, ὅπως καί σχετική
ὁμιλία, προεξῆρχε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης.

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στὶς Σέρρες
ΤΗΝ Παρασκευή, 23-10/5-11-2021 καὶ τὸ Σάββατο, 2410/6-11-2021, χειροτονήθηκε ἀντίστοιχα Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος ὁ π. Χρῆστος Ζάπριος στὸν Ἱερὸ Ναὸ Γενεθλίου
τῆς Θεοτόκου στὶς Σέρρες, ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριο. Ἔλαβαν μέρος Κληρικοὶ τῆς
τοπικῆς Μητροπόλεως καὶ πολλοὶ πιστοί, οἱ ὁποῖοι δέχθηκαν
μὲ χαρὰ τὴν ἄξια προαγωγὴ τοῦ νέου Κληρικοῦ, ὁ ὁποῖος

ΤΗΣ
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πρόκειται νὰ ὑπηρετήσει ὡς Ἐφημέριος στὸν ἐν λόγῳ Ἱερὸ
Ναὸ τῶν Σερρῶν. Ὁ νέος Πρεσβύτερος π. Χρῆστος ἡλικίας
46 ἐτῶν εἶναι ἔγγαμος, πατέρας τεσσάρων τέκνων, καὶ ἐργάζεται στὸν Δῆμο Ἡρακλείας Σερρῶν. Εἴθε νὰ φανεῖ ἄξιος
λειτουργὸς τοῦ ἱεροῦ Θυσιαστηρίου!

Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου
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προεξάρχοντος τοῦ ἐπιχωρίου Ἀρχιερέως, Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, καί συμμετοχή τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καί Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ ὁποῖος
καί ἐκφώνησε τόν θεῖο λόγο. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐψάλη ἡ Δοξολογία γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς
Θεσσαλονίκης τέτοια ἡμέρα τό ἔτος 1912, καθώς καί ἐπι-

ΤΗΝ Δευτέρα, 26-10/8-11-2021, τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, πανηγύρισε ἡ Ἱερά Μονή στήν Ἀμφιάλη
Πειραιῶς. Στόν Μεγάλο Ἑσπερινό καί στήν ἐπακολουθήσασα Ἱ. Λιτανεία χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς
καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ἐνῶ ἀνήμερα ἐτελέσθη Ἀρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ ὡς ἄνω οἰκείου
Ἱεράρχου μέ τήν συμμετοχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-

πολίτου Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος
ἐκφώνησε καί τόν ἑόρτιο λόγο.
Στήν συμπρωτεύουσα, τήν Θεσσαλονίκη, πρός τιμήν
τοῦ πολιούχου Ἁγίου ἐτελέσθη στόν Καθεδρικό Ναό τῶν
Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία

μνημόσυνος δέησις ὑπέρ τῶν πεσόντων.
Ὁ ἄγων τὰ ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς
κ. Δημήτριος τέλεσε τὴν ἑόρτια Θ. Λειτουργία στὴν Ἱερὰ
Ἀνδρώα Μονὴ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς
στὸ Κόμπλσκιλ τῆς πολιτείας τῆς Νέας Ὑόρκης τῶν Η.Π.Α.
Στήν Καβάλα, στήν ἑορτή τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου προεξῆρχε τῆς πανηγύρεως ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ.
Μητροπολίτης Φιλίππων καί Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος.
Τέλος δέ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Μεγαλομαρτύρων Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου καί Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου στά
Ἑξαμίλια Κορινθίας ἐτελέσθη ἱερά Ἀγρυπνία ὑπό τοῦ Παν/
του Ἱερομονάχου π. Καλλινίκου.

Πνευματικὲς Νουθεσίες
Ὁσίου Γέροντος Παχωμίου τοῦ ἐν Χίῳ († 14-10-1905)
* Τοῦτο καὶ μόνον εἶναι, Κύριε, φώτισόν με νὰ γνωρίσω
τὸ θέλημά σου, καὶ δῶσε μου ἰσχὺν νὰ τὸ τελειώσω, οἴμοι
τοῦ μιαροῦ καὶ ἀκαθάρτου.
* Ὅ,τι καλὸν κάνεις εἰς τοὺς ἀδελφούς σου, ὁ Χριστὸς τὸ
ἀναδέχεται εἰς τοῦ λόγου του.
* Ὅποιος ἀκούσει κανένα καὶ λέγει κατὰ τοῦ ἄλλου ἀδελφοῦ, ὀπίσω του, καὶ ὑπάγει καὶ τὸ φανερώσει, νὰ εἶναι ἐδῶ
καὶ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ἀσυγχώρητος.
* Πάντοτε νὰ ἐξουθενῇς τὸν ἑαυτόν σου καὶ μὴ δικαιώνεσαι, νὰ ῥίπτῃς τὸ σφάλμα ἐπάνω σου καὶ θὰ ἀναπαύεσαι.
* Τὸν κανόνα σου μὲ προσοχὴν μεγάλην νὰ κάμνῃς.
* Μὲ ἁπλότητα νὰ πορεύεσαι, δηλαδὴ σοῦ εἶπεν ἕνας τινὰ
λόγον καὶ ὑπομείνῃς ἢ σὲ ὕβρισεν ἢ σὲ ἐξουδένωσεν, νὰ
μὴ ἀνταποδίδῃς ἢ νὰ βαστᾷς κακίαν.
* Νὰ εἶσαι στρογγυλός.
* Νὰ λέγῃς φανερὰ τοὺς λογισμούς σου.
* Μὲ ταπείνωσιν νὰ παρακαλῶ τὸν Θεὸν νὰ μὲ φυλάξῃ
καὶ νὰ μὴ πιστεύω τὸν λογισμόν μου.
* Νὰ φυλάξῃς τὴν προσοχὴν τοῦ νοός σου.
* Προσοχὴ ὀνομάζεται νοὸς τήρησις, καρδιακὴ φυλακή,
νῆψις, νοερὰ ἡσυχία.

* Ὅταν προσεύχεσαι νὰ ἐννοῇς τὰ λεγόμενα.
* Φύλαττε συστολήν, ἡ ὁποία εἶναι ἀνωτέρα τῆς σιωπῆς,
συστολὴ δὲ εἶναι νὰ μὴ γελᾷς, νὰ μὴν ἀργολογῇς καὶ νὰ
μὴ καταλαλῇς.
* Κανένα πρᾶγμα δὲν εἶναι τὸ νὰ φεύγῃ τις τὴν ἁμαρτίαν
ὡς ἡ ἐνθύμησις τοῦ θανάτου.
* Ἀρετὴ χωρὶς ταπείνωσιν δὲν εἶναι ἀρετή.
* Ὅ,τι καὶ νὰ κάμῃς, ὅταν δὲν ἔχῃς ταπείνωσιν, καὶ κυρίως
ἀγάπην, δὲν εἶναι τίποτε.
* Ἡ ταπείνωσις εἶναι νὰ μὴν ἔχῃ τις κακίαν μὲ κανένα.
* Πάντοτε νὰ λέγωμεν τὴν Εὐχήν, ὅπου κι ἄν εἴμεθα.
* Ὅταν μέμφεσαι τὸν ἑαυτόν σου μὴ φοβῆσαι νὰ πλανηθῇς.
* Ὄχι τὸ θέλημά μου, ἀλλὰ τὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν.
* Νὰ εἶμαι ἕτοιμος πάντοτε διὰ τὸν θάνατον, ὡσὰν νὰ εἶναι
ἡ τελευταία ἡμέρα τῆς ζωῆς μου, οὕτω νὰ πορεύωμαι.
* Νὰ λέγω τὴν Εὐχὴν ταπεινὰ ὡς εἰς αὐτί.
* Νὰ προτιμῶ τοὺς μεγαλυτέρους μου πάντοτε.
* Νὰ κόπτω τὸ θέλημά μου, ὅταν μοῦ ἔρχεται ὁ λογισμὸς
νὰ ἰδῶ τι, ἐγὼ νὰ μὴ βλέπω· ἢ εἰπὲ τοῦτον τὸν λόγον νὰ
μὴ τὸ λέγω.
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Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Κοίμησις καὶ Ἐξόδιος Ἀκολουθία π. Δημητρίου Σουφτᾶ
στὴν Θεσσαλονίκη

ΗΝ Τετάρτη, 2/15-9-2021, ἐκοιμήθη πλήρης ἡμερῶν ὁ ἀπὸ ἐτῶν ἤδη σχολάζων λόγῳ γήρατος Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Σουφτᾶς στὴν Θεσσαλονίκη. Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του
ἐψάλη στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν τῆς αὐτῆς πόλεως. Προέστη ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος καὶ συμμετεῖχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος. Ἔλαβαν μέρος Κληρικοὶ τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι πολλοὶ πιστοί, συγγενεῖς καὶ πρώην πνευματικὰ τέκνα τοῦ ἐκλιπόντος.
Ἐπικήδειο λόγο ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ ἐπίσης ὁ Σεβ.
Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος. Ἡ ταφή του ἔγινε στὴν γενέτειρά του Περιστερὰ Θεσσαλονίκης.
Ὁ π. Δημήτριος γεννήθηκε τὸ ἔτος 1929 στὴν Περιστερά. Τὸ 1973, σὲ ὥριμη ἡλικία τῶν 44 ἐτῶν, ἔγγαμος καὶ μὲ δύο
τέκνα, χειτονήθηκε Πρεσβύτερος ἀπὸ τὸν τότε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης καὶ μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας μας κυρὸ Χρυσόστομο (Κιούση). Ἀφιερώθηκε μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις στὸ ἱερατικὸ καὶ ποιμαντικὸ ἔργο. Διετέλεσε
Ἐφημέριος ἐπὶ δεκαετίες στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὅπως καὶ σὲ ἄλλους Ναοὺς τῆς Βορείου
Ἑλλάδος. Μετέβαινε θυσιαστικὰ ὅπου ὑπῆρχε ἀνάγκη πρὸς κάλυψιν τῶν πιστῶν μας εὐρύτερα. Διεκρίνετο γιὰ τὴν
καλλιφωνία καὶ ἐπιμέλειά του, γιὰ τὴν σοβαρότητα καὶ μάλιστα μεγάλη φιλανθρωπία του. Παρέμενε πάντοτε σεβαστὸς
καὶ ἔχαιρε τῆς τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης τοῦ Ποιμνίου. Τὰ τελευταῖα ἔτη λόγῳ τῆς ἡλικίας του καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς προβλημάτων δὲν ἠδύνατο πλέον νὰ συμμετέχει στὴν ἐνεργὸ διακονία, ἀλλὰ παρακολουθοῦσε μὲ ἐνδιαφέρον τὰ πράγματα τῆς
Ἐκκλησίας καὶ ἡ παρουσία καὶ γνώμη του ἐνέπνεαν σεβασμό. Εἴθε ὁ Κύριος νὰ τοῦ ἀνταποδώσει πλουσίως τὸν μισθὸν
τῶν κόπων του ὡς Καλοῦ Οἰκονόμου τῆς Χάριτός Του!

Ἐκδημία Ἱερομονάχου π. Δαμιανοῦ

Τ

ΗΝ Τρίτη, 13/26-10-2021, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ κατόπιν ἀσθενείας ὁ Ἱερομόναχος π. Δαμιανός, κατά κόσμον Δημήτριος Παπάδης. Ὁ μακαριστός π. Δαμιανός γεννήθηκε τό 1956 στήν πόλη τῶν Πατρῶν. Ἀπέκτησε μέ τήν σύζυγό
του Ἀθηνᾶ τρία τέκνα (Ἱερομόναχο π. Συμεών, Ἰουλιανή Μοναχή καί Νικόλαο). Τό 1993 ἐντάχθηκε στήν Ἐκκλησία
τῶν Γ.Ο.Χ μαζί μέ τήν οἰκογένειά του. Ἔκτοτε ἀφοσιώθηκε στόν ὀρθόδοξο ἀγῶνα μέ ἔνθερμο ζῆλο καί πολλή ἀγάπη. Ἡ
μεγάλη του ἐπιθυμία ἦταν νά γίνει Μοναχός καί μαζί μέ αὐτόν εἰ δυνατόν καί ὅλα τά μέλη τῆς οἰκογένειάς του. Συνάμα
εἶχε διακαῆ πόθο ὡς γονέας νά ὁδηγήσει στήν Ἱερωσύνη καί τήν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας μας τουλάχιστον ἕνα ἀπό τά
παιδιά του, ἐνστερνιζόμενος τίς συνεχεῖς παροτρύνσεις τοῦ νῦν Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας καί τότε Μητροπολίτου Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου κ. Καλλινίκου. Σπούδασε μηχανολόγος ἐργοδηγός καί ἐργάστηκε ὡς πολιτικό
προσωπικό στήν Ἑλληνική Πολεμική Ἀεροπορία. Γιά τήν προσφορά του στήν Πατρίδα καί τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις τιμήθηκε ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων, ἀπό τό ΥΕΘΑ καί τό Γ.Ε.Α.
Στίς 28-07/10-08-2019 ἐκάρη Μοναχός, λαβών πρός τοῦτο τήν συγκατάθεση τῆς συζύγου του, ὑπό τοῦ Αρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου στήν
Ἀνδρώα Ἱ. Μονή Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου στά Ἀθίκια Κορινθίας, ὅπου ἐπιτελοῦσε τό διακόνημα τῆς Ἁγιογραφίας. Τήν ἑπομένη ἡμέρα χειροτονήθηκε Διάκονος ὑπό
τοῦ Μακαριωτάτου στήν Ἱ. Μονή Ταξιαρχῶν στά Ἀθίκια και Πρεσβύτερος τήν Κυριακή
Β΄ Νηστειῶν, στίς 2/15-03-2020, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Φανουρίου Γλυφάδας. Τελοῦσε
τά ἱερατικά του καθήκοντα μέ αὐταπάρνηση καί ὅπου τόν καλοῦσε ἡ Ἐκκλησία. Τήν τελευταία του Θεία Λειτουργία τέλεσε κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Μακαριωτάτου στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ Πατρῶν, τήν Κυριακή μετά τήν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ π.Δαμιανοῦ ἐψάλη στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Πατρῶν ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας καί ἡ ταφή του
ἔγινε στό Κοιμητήριο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἀθικίων Κορινθίας. Ἄς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία!
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