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Λαµπρὸς ὁ ἑορτασµὸς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων ἐν Πειραιεῖ
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ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2013

P αρὰ

τὰς προβλέψεις τῆς µετεωρολογικῆς

ὑπηρεσίας περὶ βροχοπτώσεων εἰς τὸν Πειραιᾶ
κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, ἡ
πρωΐα τοῦ Σαββάτου 6/19 Ἰανουαρίου ὑπῆρξε ἡ–
λιόλουστος καὶ τοῦτο ἔδωσε τὴν εὐκαιρίαν εἰς
χιλιάδας εὐσεβῶν γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστια–
νῶν νὰ διατρανώσουν τὴν προσήλωσίν των εἰς
τὰς πατρώας παραδόσεις εἰς τὸν πρῶτον λιµένα
τῆς χῶρας.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος προεξῆρχε τῆς ὅλης τελετῆς
περιστοιχιζόµενος ἀπό ὀκτώ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου.
Τὰ Θεοφάνεια ἑορτάσθησαν λαµπρῶς ἐπίσης ἐν
Θεσσαλονίκῃ, Χαλκίδι, καὶ Νέᾳ Ὑόρκῃ ὑπό τῶν
οἰκείων Ἱεραρχῶν καθῶς καὶ ὑπό τῶν κατά
τόπους Ἐφηµερίων εἰς τὰς ὑπολοίπους περιοχάς.
Ἡ µεγαλοπρεπὴς λιτανευτική ποµπή ἐπορευθη,
συνοδείᾳ 6 φιλαρµονικῶν, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου Καµινίων εἰς τὴν
ηὐτρεπισµένην ἐξέδραν, ὅπου ὡς συνήθως
ἐγένετο δεκτὴ ὑπὸ τῆς ἀναµενούσης φιλαρµο–
νικῆς τοῦ Λιµενικοῦ σώµατος.

(Ἐπάνω & κάτω, Κατάδυσις Τ. Σταυροῦ εἰς τὸν Λιµένα
τῆς Νέας Ὑόρκης)

Εὐχάριστον ἔκπληξιν προεκάλεσε ἡ παρουσία
σκάφους τῆς πυροσβεστικῆς ὑπηρεσίας εἰς τό
µέσον τοῦ Κεντρικοῦ Λιµένος τό ὁποῖον ἐδηµι–
ούργησε ὑδάτινον ἀψίδαν τιµῆς ἕνεκεν διὰ τὴν
Ἑορτὴν.
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Ἀριθμός Πρωτ. γ-1739

ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πρὸς τοὺς Πανοσιωτάτους καὶ Αἰδεσιμωτάτους
Κληρικοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
Πανοσιώτατοι καὶ Αἰδεσιµώτατοι Πατέρες,

Χάρις τοῦ δι’ ἡµᾶς σταυρωθέντος καὶ
ἀναστάντος Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡµῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἴη µετὰ πάντων ἡµῶν.
«Πάντα εὐσχηµόνως καὶ κατὰ τάξιν
γινέσθω», διδάσκει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Α’
Κορινθ. ΙΔ’ 40), διότι τάξις συνέχει τὰ σύµπαντα, τὰ
ἐπουράνια τε καὶ τὰ ἐπίγεια. Ἐξόχως δὲ εἰς τὰ
ἐκκλησιαστικά ὀφείλει νὰ τηρῇται τὸ ἀξίωµα τοῦτο.
Καὶ εἰδικώτερον ἀναφερόµεθα εἰς ἕνα θέµα
ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας τὸ ὁποῖον χρήζει
ἐπιµελείας. Ἐσχάτως παρετηρήθη τὸ φαινόµενον
ἐνίων Κληρικῶν, νὰ ἐξέρχονται ἐκ τῶν ὁρίων τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ἐπαρχίας εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκουν,
µεταβαίνοντες εἰς ἑτέρας ἐπαρχίας λειτουργοῦντες,
ἐξοµολογοῦντες,
κείροντες
µοναζούσας,
κηρύττοντες κ.λπ. ἄνευ τῆς
εὐλογίας τοῦ
Ἐπισκόπου των ἢ τοῦ Ἐπισκόπου τῆς κατὰ τόπον
ἐπαρχίας εἰς τὴν ὁποίαν µεταβαίνουν. Δεδοµένου
τοῦ ὅτι ἡ τήρησις τῆς κανονικῆς τάξεως ὀφείλει νὰ
ἀποτελεῖ ἕν χαρακτηριστικὸν τοῦ προτύπου τοῦ
Γνησίου Ὀρθοδόξου Κληρικοῦ, καλοῦµεν ὑµᾶς εἰς
τὴν πιστὴν τήρησιν τῶν σχετικῶν κανονικῶν
διατάξεων, πρὸς ἀποφυγὴν σκανδαλισµοῦ τῶν
πιστῶν καὶ δηµιουργίαν ἀρνητικῶν ἐντυπώσεων,
ἐξ αἰτίας ὀλίγων περιστατικῶν τὰ ὁποῖα
παραβλάπτουν τὴν ἐξιδανικευµένην εἰκόνα τῶν
Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἐν γένει.
Ὅσον καὶ ἐὰν θεωρεῖται αὐτονόητον ὅτι
σχεδὸν πάντοτε θὰ παρέχηται ἡ τοιαύτη εὐλογία
ὑπό τῶν Ἐπισκόπων (τοῦ οἰκείου τοῦ Κληρικοῦ καὶ
τοῦ ἐπιχωρίου τοῦ τόπου τῆς µεταβάσεως), δὲν
πρέπει νὰ παρακάµπτηται ἡ κανονική τάξις. Εἶναι
γνωστὴ ἄλλωστε ἡ ρῆσις τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς
ἡµῶν Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου:
«Μηδείς χωρίς τοῦ ᾿Επισκόπου τι πρασσέτω
τῶν ἀνηκόντων εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν. ᾿Εκείνη βεβαία
εὐχαριστία ἡγείσθω, ἡ ὑπό τόν ἐπίσκοπον οὖσα, ἤ
ᾧ ἄν αὐτός ἐπιτρέψῃ. ῞Οπου ἄν φανῇ ὁ ᾿Επίσκοπος,
ἐκεῖ τό πλῆθος ἔστω· ὥσπερ ὅπου ἄν ἦ Χριστός
᾿Ιησοῦς, ἐκεῖ ἡ καθολική ἐκκλησία. Οὐκ ἐξόν ἐστίν
χωρίς τοῦ ᾿Επισκόπου, οὔτε βαπτίζειν, οὔτε
ἀγάπην ποιεῖν· ἀλλ' ὅ ἄν ἐκεῖνος δοκιµάσῃ, τοῦτο
καί τῷ Θεῷ εὐάρεστον, ἵνα ἀσφαλές ἤ καί βέβαιον
πᾶν ὅ πράσσεται» (Πρὸς Σµυρναίους VIII). Καὶ
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ἀλλαχοῦ: «Καλῶς ἔχει, Θεόν καί ᾿Επίσκοπον
εἰδέναι, ὁ τιµῶν ᾿Επίσκοπον ὑπό Θεοῦ τετίµηται· ὁ
λάθρα τοῦ ᾿Επισκόπου τι πράσσων τῷ διαβόλῳ
λατρεύει» (Πρὸς Σµυρναίους ΙΧ).
Διὰ
τοῦτο
καὶ
οἱ
Θεῖοι
Πατέρες
ἐθεσµοθέτησαν ὡς νόµον τῆς Ἐκκλησίας τὴν
ἄδειαν τοῦ Ἐπισκόπου διὰ τὰς ἱεροπραξίας καὶ ἐν
γένει
τὰς
ἐκκλησιαστικάς
ἐνεργείας
τῶν
Πρεβυτέρων: «Οἱ πρεσβύτεροι, καὶ οἱ διάκονοι,
ἄνευ γνώµης τοῦ ἐπισκόπου µηδὲν ἐπιτελείτωσαν·
αὐτὸς γὰρ ἐστὶν ὁ πεπιστευµένος τὸν λαὸν τοῦ
Κυρίου, καὶ τὸν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν λόγον
ἀπαιτηθησόµενος»
(ΛΘ’
Ἀποστολ.).
«Τοὺς
πρεσβυτέρους µηδὲν πράττειν ἄνευ τῆς γνώµης
τοῦ ἐπισκόπου» (ΝΖ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ).
Εἰδικώτερον δὲ διὰ τὰς κουρὰς τῶν Μοναζουσῶν
ὅτι αὗται γίνονται ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου: «χρίσµατος
ποίησιν καὶ κορῶν καθιέρωσιν ὑπὸ πρεσβυτέρων
µὴ γίνεσθαι(...)» (κανών ς’ Καρθαγένης) ἢ –κατὰ
τὴν ἑρµηνείαν τοῦ Ἁγίου Νικοδήµου- καὶ ὑπό
Πρεσβυτέρου ἀλλ’ ὁπωσδήποτε κατόπιν ἀδείας τοῦ
Ἐπισκόπου.
Ἐπιπροσθέτως ἐπισηµαίνοµεν εἰς τοὺς
Κληρικοὺς τοὺς ἔχοντας τὸ ὀφφίκιον τῆς
Πνευµατικῆς Πατρότητος, ὅτι ἡ ἐξοµολόγησις καὶ
καταλλαγὴ τῶν µετανοούντων εἶναι ἴδιον τοῦ
Ἐπισκόπου, τὸ ὁποῖον ἔχει παραχωρηθῇ καὶ εἴς
τινας τῶν Πρεσβυτέρων διὰ νὰ ἐπιτελοῦν. Τοῦτο
πρέπει νὰ πράττουν µετὰ φόβου Θεοῦ καὶ πολλῆς
διακρίσεως, δίχως νὰ ἀπαιτοῦν ἀπό τοὺς πιστούς οἱ
ὁποῖοι ἐξοµολογοῦνται εἰς αὐτοὺς νὰ κοινωνοῦν
µόνον ἀπὸ τῶν χειρῶν των.
Ἐπιδαψιλεύοντες δέ ἐπί τούτοις πᾶσιν ὑµῖν
τὰς εὐχάς καί εὐλογίας τῆς Ἱερᾶς ἡµῶν Συνόδου,
εὐχόµεθα διὰ τὴν εἰς τὸ µέλλον πιστήν τήρησιν τῆς
εὐταξίας καὶ ἐκ µέρους τῶν ὀλίγων ἐκείνων
Κληρικῶν οἵτινες δὲν ἔδιδον τὴν δέουσαν
προσοχήν µέχρι τοῦδε, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ δὲ τῶν
ἐπερχοµένων ἑορτῶν, εὐχόµεθα πᾶσιν ὑµῖν Καλόν
Πάσχα.
Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ,ΒΙΓ’ τῇ 10ῃ/ 23 ῃ Ἀπριλίου
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας

«Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡµέρα, ἡ µία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς καὶ κυρία, ἑορτῶν ἑορτή, καὶ πανήγυρις ἐστὶ
πανηγύρεων, ἐν ἧ εὐλογοῦµεν, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.»

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καὶ περιπόθητα,

Η

ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι
ἡ λαµπροτέρα πανήγυρις διὰ τοὺς
Ἕλληνας ἀλλὰ καὶ τοὺς ἁπανταχοῦ τῆς
γῆς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. Διὰ τοῦτο
καί «Λαµπρή» ὀνοµάζεται ἀπό τὸν λαόν, ἀλλὰ
καὶ ἑορτὴ ἑορτῶν καὶ πανήγυρις πανηγύρεων
ὅπως ψάλλοµεν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Πῶς, ὅµως,
ἑορτάζοµεν τὴν µεγαλυτέραν ἑορτὴν τῆς
Ὀρθοδοξίας; Ἂς ἴδωµεν κάποια δείγµατα τοῦ
ἑορτασµοῦ. Κατὰ τὰς ἡµέρας τῆς Μεγάλης
Ἑβδοµάδος αἱ µεγαλουπόλεις «ἀδειάζουν»
ἀπὸ πληθυσµόν. Κατὰ τὴν περίοδον ταύτην
εἰς τήν Ἑλλάδα πραγµατοποιεῖται ἡ ἐτησία
ἔξοδος. Ὅπως οἱ Ἑβραῖοι ἔφυγον ὁµαδικῶς ἐκ
γῆς Αἰγύπτου, οἱ Ἕλληνες πραγµατοποιοῦν
τὴν ὁµαδικήν των ἔξοδον κυρίως ἀπό τὴν
Ἀθήνα καὶ τὴν Θεσσαλονίκην κατευθυνόµενοι
πρὸς τὰ χωρία, τοὺς τόπους καταγωγῆς των.
Ἄλλοτε, ὅταν οἱ Ἑβραῖοι ἐγκατεστάθησαν
πλέον εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, συνέρρεον
κατ’ ἔτος εἰς τὰ Ἱεροσόλυµα διὰ τὴν ἑορτὴν
τοῦ Ἑβραϊκοῦ Πάσχα. Τότε εἰς αὐτοὺς ἦτο
κεντροµόλος ἡ τάσις, συνέρρεον εἰς τὸ κέντρον.
Σήµερον διὰ τοὺς Ἕλληνας εἶναι φυγόκεντρος,
ἀποµακρύνονται
ἀπό
τό
κέντρον.
Μεταβαίνουν εἰς τὰ χωρία τῆς Ἑλληνικῆς
ἐπικρατείας διὰ νὰ ἑορτάσουν τὸ Πάσχα µετὰ
τῶν συγγενῶν των συµφώνως πρὸς τὰς
παραδόσεις καὶ τὰ ἔθιµα τοῦ λαοῦ.
Ἀγαθή ἡ ἐπιθυµία. Ἂς µᾶς ἐπιτραπῇ ἐδῶ
µία ἐπισήµανσις. Ἂς εἶναι ἡ ἐπιστροφή αὐτή
κατά τόν τρόπον καί ὄχι κατὰ τὸν τόπον. «Οὐ
µετάβασις τοπική», ὅπως ψάλλοµεν καὶ εἰς
τὴν ἀκολουθίαν τῶν Χαιρετισµῶν τῆς
Θεοτόκου. Διότι ἡ τοπική µετάβασις εἶναι

ἀδιάφορος ἀπό πνευµατικήν ἄποψιν, δὲν
ὀφελεῖ κατ’ ἀνάγκην τὴν ψυχήν. Ἡ τροπική ὅµως- ἐπιστροφή τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ
ὅλων ὅσων θέλουν νὰ λέγονται Ὀρθόδοξοι
Χριστιανοί, εἰς τὰς γνησίας παραδόσεις τῆς
Ὀρθοδοξίας εἶναι ὄντως σωτηριώδης καὶ
ὀφέλιµος. Ναί, λοιπόν, ἔξοδος, ἀλλὰ ὄχι τόσον
ἀπό τὰς µεγαλουπόλεις, ὅσον ἀπό τὴν
βαβυλώνειον αἰχµαλωσίαν τῶν παθῶν καὶ
τοὺς περισπασµούς τῆς ἁµαρτίας. Βεβαίως,
ἐπιστροφή, ἀλλά ὄχι τόσον εἰς τοὺς τόπους
καταγωγῆς µας, ὅσον εἰς τὰς πατρώας
παραδόσεις τῆς πίστεώς µας.
Ἀγαθή
εἶναι
ἡ
ἐπιθυµία
τῶν
Χριστιανῶν νὰ ἑορτάσουν τὴν ἑορτήν τοῦ
Πάσχα µετὰ τῶν οἰκείων των. Ἀγαθοτέρα,
ὅµως, ἐὰν συνεορτάσουν µετὰ τῶν ἐχόντων
ἀνάγκην συνανθρώπων µας. Σήµερον, ἡ
οἰκονοµική κρίσις, ἐπηύξησε τὸ πλῆθος τῶν
ἐνδεῶν εἰς τὴν πατρίδα µας. Διὰ πολλούς, ἡ
κατ’ ἀνάγκην νηστεία θὰ ἐξακολουθήσῃ καὶ
µετὰ τὸ Πάσχα. Ἡ ἔνδεια τοὺς ἔχει
καταδικάσει εἰς συνεχῆ Τεσσαρακοστήν. Καὶ
τοῦτο ἐνῷ ἄλλοι συµπατριῶται µας, οὐδαµῶς
νηστεύσαντες κατὰ τὸν καιρὸν τῆς νηστείας,
θὰ ἐπιδοθοῦν ἐκ νέου εἰς τὰ πασχαλινά
γεύµατα. Ποία ἡ ἀξία τῆς καταλύσεως διὰ
τοὺς µηδέποτε νηστεύσαντας; Τὸ Πάσχα δι’
αὐτοὺς εἶναι µία ἀκόµη ἀφορµή διὰ
φαγοπότια καὶ διασκεδάσεις. Εἴθε τὸ
περίσσευµα αὐτῶν νὰ καλύψῃ τὸ ὑστέρηµα
τῶν πρώτων.
Ἀλλά τὸ Πάσχα εἶναι ἑορτή κατ’ ἐξοχήν
πνευµατική. Ἀφορµή διὰ πνευµατικήν χαράν
καί ἀνάτασιν. Οἱ ὄντως µαθηταὶ καὶ
ἀκόλουθοι τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζουν τὴν
προσωπικήν των ἀνάστασιν. Τὴν Ἀνάστασιν
τῆς ψυχῆς των. Ὅπως ἀνάστασις τοῦ σώµατος
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εἶναι ἡ ἕνωσις αὐτοῦ µετὰ τῆς ψυχῆς,
ἀνάστασις τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ ἕνωσις αὐτῆς
µετὰ τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος:
«Ἀνάστασις λοιπόν τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ ἕνωσις
τῆς ζωῆς. Διότι, ὅπως τό νεκρόν σῶµα οὔτε
λέγεται ὅτι ζεῖ οὔτε δύναται νά ζῇ, ἐάν δέν
δεχθῇ ἐντός αὐτοῦ τὴν ζῶσαν ψυχήν καί
ἑνωθῇ µετ’ αὐτῆς ἀσυγχύτως, ὁµοίως οὔτε ἡ
ψυχή δύναται νά ζῇ ἀφ’ ἑαυτῆς (µόνη της), ἐάν
δέν ἑνωθῇ µυστικῶς καί ἀσυγχύτως µετὰ τοῦ
Θεοῦ (τῆς Χάριτος Αὐτοῦ), ὅστις εἶναι ἡ ὄντως
αἰώνιος ζωή» (Συµεών ὁ Νέος Θεολόγος).
Εἴθε ἅπαντες νὰ αἰσθανθῶµεν τὴν
πνευµατικήν χαράν τῆς τοιαύτης Ἀναστάσεως
ἐντός ἡµῶν καὶ σκιρτῶντες νὰ ψάλλωµεν:
«Αὕτη ἡ ἡµέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος,
ἀγαλλιασώµεθα, καὶ εὐφρανθῶµεν ἐν αὐτῇ».
Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ,ΒΙΓ’ τῇ 11ῃ/ 24 ῃ Ἀπριλίου
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
Τὰ Μέλη
† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας ΑΚΑΚΙΟΣ
† Ὁ Θεσσαλονίκης καὶ Δηµητριάδος
ΜΑΞΙΜΟΣ
† Ὁ Λαρίσης καί Πλαταµῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
† Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
† Ὁ Ἀµερικῆς ΠΑΥΛΟΣ
† Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
† Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ
† Ὁ Χριστιανουπόλεως ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
† Ὁ Μαραθῶνος ΦΩΤΙΟΣ
† Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
† Ὁ Πόρτλαντ ΣΕΡΓΙΟΣ
† Ὁ Βοστώνης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
† Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Ἐκυκλοφόρησεν τὸ ἡµερολόγιον τσέπης
τοῦ 2013. Εἶναι ἀφιερωµένον εἰς τὸν
λειτουργὸν τοῦ θαύµατος τῆς Γ´
Ἐµφανίσεως
τοῦ
Τιµίου
Σταυροῦ
Μακαριστὸν
Πρεσβύτερον
Ἰωάννην
Φλῶρον.
Τὸ
ἐξώφυλλον
µιµεῖται
µεταλλικὸν κάλυµµα Ἱεροῦ Εὐαγγελίου.
Προµηθευτεῖτε το ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς
καὶ Ἱερὰς Μονὰς τῆς Ἐκκλησίας µας.
Ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ διευκρινίζοµεν ὅτι εἰς τὴν
σελ. 30, πρὸ τοῦ µηνολογίου ἐτέθη
ἀπεικόνισις τοῦ Χριστοῦ ὡς Δηµιουργοῦ
τοῦ κόσµου κρατοῦντα ἀνὰ χεῖρας
διαβήτην. Τινὲς δὲ συνεσχέτισαν τὴν
ἀπεικόνισιν µετὰ τοῦ τεκτονισµοῦ. Ἂν καὶ
ἡ παράστασις προέρχεται ἀπὸ χειρόγραφον τοῦ 12ου αἰῶνος, ὅτε δὲν ὑφίστατο ἡ
όργάνωσις τοῦ Τεκτονισµοῦ, ζητοῦµε
συγγνώµην διότι, οὕτως ἢ ἄλλως, ὁ σκανδαλισµὸς εἰς τοὺς ἁπλουστέρους ἐγένετο
καὶ συνεπῶς ὤφειλε ἐξ ἀρχῆς νὰ ἀποφευχθῇ.
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ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων
Ι.Σ. 8/21-1-2013
Τὴν 8/21 Ἰανουαρίου 2013 ἡµέραν Δευτέραν,
εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσα τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ
Ἀµάραντον»
συνεδρίασεν
εἰς
τακτικήν
συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ
ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:
1. Ὁ ἀπολογισµὸς τοῦ ἑορτασµοῦ τῶν Θεοφανείων ἀνεβλήθη διὰ τὴν ἑποµένην συνεδρίαν.
2. Ἐγένετο δεκτὸς εἰς ἀκρόασιν ὁ Πρόεδρος
τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νεανικοῦ
Ὀρθοδόξου Συνδέσµου π. Στυλιανός Τοµαῆς,
ὅστις ἀνεφέρθη εἰς ζητήµατα νεολαίας καὶ
κατέθεσε τὰς προτάσεις του. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
ἀνέθεσε εἰς αὐτόν τὴν παρουσίασιν τοῦ ἔργου
τοῦ Νε.Ο.Σ. εἰς τὴν προσεχῆ Πανελλήνιον
Σύναξιν Κληρικῶν.
3. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀνέθεσεν εἰς τὸν Πρόεδρον
τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Σεβασµιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος κ. Γερόντιον τὴν περὶ τοῦ Τυπικοῦ εἰσήγησιν εἰς τὴν προσεχή Πανελλήνιον Σύναξιν Κληρικῶν.
4. Ἀπεφασίσθη ἡ κοινή Σύναξις τῶν Ἐπιτρόπων τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν µετὰ τῶν δύο ὁµόρων Μητροπόλεων
Πειραιῶς καὶ Ἀττικῆς, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς κοπῆς
τῆς Βασιλόπιττας. Ἡ ἡµεροµηνία θὰ ἀνακοινωθῇ προσεχῶς.
5. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ.
Φώτιος ἐνηµέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῆς
πρώτης κοινῆς συσκέψεως τῶν ἐπιτροπῶν
διαλόγου µετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς
Κοινότητος τῶν Ἐνισταµένων. Ἀνεφέρθη εἰς τὸ
ἐγκάρδιον καὶ ἐποικοδοµητικόν κλῖµα τῶν
συνοµιλιῶν καὶ εἰς τὸν καθορισµόν ἑνός ἀρχικοῦ
θεµατολογίου διὰ τὰς συζητήσεις.
6. Ὁ αὐτὸς Ἐπίσκοπος ἐνηµέρωσεν διὰ τὴν
ἔκβασιν τῆς δικαστικῆς ὑποθέσεως τῆς Ἐκκλη-

σίας τῶν Γ.Ο.Χ. µετὰ τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου διὰ
τὸ κληροδότηµα τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Πάντων Ζακύνθου
(τοῦ Μακαριστοῦ Γέροντος π. Ἀδριανοῦ Σιναΐτου). Ἡ δικαστική διαδικασία µεταφέρεται πλέον
εἰς τὰ δικαστήρια τῶν Ἀθηνῶν.
7. Συνεζητήθη τό θέµα τῆς ἐπερωτήσεως εἰς
τὴν Βουλήν τῶν Ἑλλήνων περὶ τοῦ Ὑποµνήµατος τό ὁποῖον ὑπεβλήθη εἰς τὴν Κυβέρνησιν
διὰ τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, ἡ σχετική
ἀπάντησις τοῦ κ. Ὑπουργοῦ καὶ οἱ περαιτέρω
χειρισµοί τοῦ ζητήµατος.
8. Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο κ.
Μωϋσῆς καὶ οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Πόρτλαντ κ. Σέργιος καὶ Βοστώνης κ. Δηµήτριος,
ἀνεφέρθησαν εἰς τὴν ὑπόθεσιν τῆς αἰτήσεως
προσχωρήσεως ἀνωτέρου τινός Κληρικοῦ ἐξ
Ἀµερικῆς ἥτις ἐκκρεµεῖ ἐπί πολλούς µήνας, καὶ
ἐδόθησαν ὁδηγίαι εἰς αὐτούς διὰ τὴν περαιτέρω
ἔρευναν τοῦ θέµατος πρὶν ληφθοῦν αἱ οἱαιδήποτε ἀποφάσεις.
9. Οἱ αὐτοί Ἀρχιερεῖς ἐξ Ἀµερικῆς ἐνηµέρωσαν τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῆς καταστάσεως
τῆς ἐκεῖ τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ..

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων
Ι.Σ. 8/21-2-2013
Τὴν 8/21-2-2013 ἡµέραν Πέµπτην, εἰς τὴν
ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ
Ἀµάραντον» συνεδρίασεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:
1. Ἐποιήσατο τὸν ἀπολογισµὸν τοῦ Συνοδικοῦ Ἑορτασµοῦ τῶν Θεοφανείων καὶ ἀνέθεσεν
εἰς τὸν Πανοσιώτατον Ἀρχιµ. π. Γρηγόριον Ταυλάριον τὴν ἐκπόνησιν εἰσηγήσεως διὰ τὴν βελτίωσιν τῆς διοργανώσεως.
2. Ἠσχολήθη µετὰ τοῦ ζητήµατος τῆς
λεγοµένης εἰκαζοµένης συναινέσεως καὶ ἀπεφάσισε τὴν ἀνάθεσιν γνωµοδοτήσεων εἰς εὐσεβεῖς Καθηγητὰς τῆς Ἰατρικῆς πρὸ τῆς λήψεως
ὁριστικῆς ἀποφάσεως.

τησ ορθοδοξιασ
3. Ἐνεκρίθη ἡ ἔκδοσις Ἐγκυκλίου πρὸς τοὺς
Κληρικοὺς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ὑπενθυµίζουσα τὴν τήρησιν τῆς κανονικῆς τάξεως διὰ
τὰς ἱεροπραξίας κατὰ τὰς µετακινήσεις των εἰς
ἑτέρας Ἐπισκοπικάς Ἐπαρχίας.
4. Ἐνηµερώθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Ἀχιγραµµατέως διὰ τὴν συγκρότησιν τµήµατος Ἐκκλησιαστικῆς Καταρτίσεως ἀποτελούµενον ἀπό
ὀκτώ Κληρικούς καὶ λαϊκούς σπουδαστάς.
5. Ἐξήτασε τὴν αἴτησιν τῆς Συνόδου ὑπὸ τὸν
παρουσιαζόµενον ὡς Μητροπολίτην Μόσχας
Δαµασκηνὸν Μπαλαµπάνωφ περὶ ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας µετὰ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.,
ἥτις ὑπεβλήθη κατὰ τὸν παρελθόντα Ἰούλιον.
Ἔπειτα ἀπό τὴν –κατὰ τὸ διαρρεῦσαν διάστηµασυγκέντρωσιν στοιχείων καὶ πληροφοριῶν περὶ
τῶν αἰτούντων καὶ τὴν σχετικὴν εἰσήγησιν τοῦ
Πανοσιωτάτου Ἱεροµονάχου π. Ἰωσὴφ Μίκιτς, ἡ
Ἱερὰ Σύνοδος δὲν ἀπεδέχθη τὸ αἴτηµα.
6. Συνεζήτησε τὴν Ἐκκλησιαστικὴ κατάστασιν εἰς τὴν Συρίαν, µετὰ τὴν ἔνταξιν εἰς τὸν
Ἱερὸν Κλῆρον τοῦ Αἰδεσιµωτάτου π. Σπυρίδωνος
Τανούς, Σύρου εἰς τὴν καταγωγὴν καὶ τὰς πληροφορίας τὰς ὁποίας µετέφερον εἰς τὴν Ἱερὰν
Σύνοδον ἐκπρόσωποι τῶν Σύρων Ὀρθοδόξων
ἐλθόντες ἐξ Ἀντιοχείας.
7. Ἐνέκρινε τὴν αἴτησιν προσχωρήσεως τοῦ
Ἡγουµένου Ἱεροµονάχου π. Ἀντωνίου Γκόϊκο,
µετὰ ἀδελφότητος τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου, Ζιτοµήρ Οὐκρανίας καὶ τοὺς συνακολουθούντας
αὐτούς πιστούς.

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων
Ι.Σ. 1/14-3-2013
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2. Ἐνέκρινε τὴν αἴτησιν προσχωρήσεως τοῦ
Αἰδεσιµωτάτου Πρεσβυτέρου π. Κωνσταντίνου
Κοτσεγκάρωφ ἐκ Μόσχας Ρωσίας.
3. Συνεζήτησε ζητήµατα τῆς ἐν Ἀµερικῇ
Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ..

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων
Ι.Σ. 3/16-4-2013
Τὴν 3/16-4-2013 ἡµέραν Τρίτην, εἰς τὴν ἐν
Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀµάραντον» συνεδρίασεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος
καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:
1. Ἐξήτασεν καὶ πάλιν τὸ ζήτηµα τῶν µεταµοσχεύσεων, τῆς δωρεᾶς ὀργάνων σώµατος καὶ
τῆς λεγοµένης εἰκαζοµένης συναινέσεως. Ἐγένετο δεκτὸς εἰς ἀκρόασιν ὁ Ἐντιµώτατος Ἰατρὸς κ.
Κυπριανὸς Χριστοδουλίδης ὅστις ἔχει ἀσχοληθῆ
εἰδικῶς µετὰ τοῦ ζητήµατος καὶ ἐξέφρασεν ἐπ’
αὐτοῦ τὴν ἐπιστηµονικήν αὐτοῦ γνώµην. Ἀνεφέρθη εἰς τὰ ἀναγραφόµενα ἁπλῶς εἰς τὰ
ἐπιστηµονικά συγγράµµατα ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ
Ἱερὰ βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν Ἁγίων
Πατέρων τὰ ὁποῖα ἔχουν σχέσιν µετὰ τοῦ
ζητήµατος. ἀκόµη ἀνεγνώσθησαν αἱ γραπταί
γνωµοδοτήσεις τῶν Καθηγητῶν-Ἰατρῶν αἱ
ὁποῖαι ἐζητήθσαν ὑπό τῆς Ἱερᾶς συνόδου προκειµένου νὰ διαµορφωθῇ πληρεστέρα ἄποψις.
Ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοσις ἐγκυκλίου µετὰ τὴν
ἑορτὴν τοῦ Πάσχα καὶ νὰ γίνῃ σχετική ἐνηµέρωσις τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου κατὰ τὴν Ε'
Πανελλήνιον Σύναξιν Κληρικῶν, καθὼς καὶ δύο
ἡµερίδαι εἰς Ἀθηναν καὶ Θεσσαλονίκην διὰ τὴν
ἐνηµέρωσιν τοῦ ποιµνίου.
2. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἀρχιγραµµατεύς ἐνηµέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον διὰ τὴν πορείαν τῶν
νοµικῶν ὑποθέσεων τῆς Ἐκκλησίας µας.

Τὴν 1/14-3-2013 ἡµέραν Πέµπτην, εἰς τὴν ἐν
Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀµάραντον» συνεδρίασεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος
καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:

3. Ἐγένετο ὁ ἀπολογισµὸς τῶν ἑορταστικῶν
ἐκδηλώσεων διὰ τὴν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας.

1. Ἐνηµερώθη ὑπὸ τοῦ Αἰδεσιµωτάτου Πρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Γκλιόγκου περὶ τῶν
πεπραγµένων αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν εἰς
Μελβούρνην Αὐστραλίας.

4. Ἀνεγνώσθη ἀλληλογραφία πρὸς τὴν Ἱερὰν
Σύνοδον καὶ ἐδόθησαν ὁδηγίαι διὰ τὴν σύναξιν
τῶν ἀπαντήσεων εἰς τὸν Θεοφιλ. Ἀρχιγραµµατέα.
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Ὁ Διάλογος μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ B’
Τὴν 2αν /15ην
Μαρτίου 2013, εἰς τὴν ἐν
Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ
Ἀµάραντον», ἐπραγµατοποιήθη ἡ Δευτέρα
Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς
Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος µετὰ τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταµένων.
Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα
µέλη ἀµφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν.
Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Συσκέψεως, ἡ
ὁποία διεξήχθη καὶ αὐτὴ εἰς ἐγκάρδιον
ἀδελφικὸν κλῖµα, συνεζητήθησαν ἀρχικῶς
µεθοδολογικὰ θέµατα καὶ ἀκολούθως ἐγένετο
ἐκτενὴς συζήτησις ἐπὶ τῆς γραπτῆς Εἰσηγήσεως
ὑπὸ τὸν τίτλον: «Ἡ Ἐκκλησιολογικὴ Αὐτοσυνειδησία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταµένων».
Ὑπεβλήθησαν ἐρωτήσεις καὶ ἐδόθησαν
ἀναγκαῖαι διευκρινίσεις ἐπὶ τῶν θέσεων τῆς
Εἰσηγήσεως αὐτῆς, διετυπώθησαν δὲ ἐρωτήµατα,
τὰ ὁποῖα θὰ συζητηθοῦν ὁµοῦ µετὰ τῆς σχετικῆς
Εἰσηγήσεως τῆς ἑτέρας Πλευρᾶς, κατὰ τὴν
ἑποµένην Κοινὴν Σύσκεψιν, ἡ ὁποία θὰ συνέλθῃ
τὴν Δευτέραν, 9ην/22αν Ἀπριλίου 2013, εἰς τὴν
Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ
Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς.

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Γ’
Τὴν 9ην /22αν Ἀπριλίου 2013, εἰς τὴν Ἱερὰν
Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης
Φυλῆς Ἀττικῆς, ἐπραγµατοποιήθη ἡ Τρίτη Κοινὴ
Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς
Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος µετὰ τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταµένων.
Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα
Μέλη ἀµφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν.
Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Συσκέψεως,
ἐσυνεχίσθη ἡ ἀναλυτικὴ συζήτησις ἐπὶ τῆς
γραπτῆς Εἰσηγήσεως, ὑπὸ τὸν τίτλον: «Ἡ
Ἐκκλησιολογικὴ Αὐτοσυνειδησία τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταµένων»,
ἐπὶ τῇ βάσει πλέον καὶ τῶν γραπτῶν
ἐρωτηµάτων, τὰ ὁποῖα ὑπεβλήθησαν ἐκ µέρους
τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος.
Τὰ ἐρωτήµατα συνεζητήθησαν ἐκτενῶς καὶ εἰς
βάθος ἐπὶ τετράωρον, ἐν πνεύµατι συνεργασίας
καὶ ἀλληλοκατανοήσεως καὶ ἐνετοπίσθησαν τὰ
σηµεῖα ἐκεῖνα, εἰς τὰ ὁποῖα ὑφίσταται διαφορὰ
ἀπόψεων καὶ χρήζουν περαιτέρω συζητήσεως.
Ἡ
ἑποµένη
Κοινὴ
Σύσκεψις
θὰ
πραγµατοποιηθῇ τὴν Παρασκευήν, 18ην/31ην
Μαΐου 2013, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀµάραντον».

Ἐκ τῆς Κοινῆς Γραµµατείας τῶν Ἐπιτροπῶν
Διαλόγου
Πειραιεὺς – Φυλὴ
7/20.3.2013

Ἐκ τῆς Κοινῆς Γραµµατείας τῶν Ἐπιτροπῶν
Διαλόγου
Πειραιεὺς – Φυλὴ
10/23.4.2013

Πρόγραμμα Ἐκκλησιαστικῆς Καταρτίσεως
Τὸ ἰδιωτικόν Ι.Ε.Κ. «ΕΝΩΣΗ» προσέφερεν εἰς ἡµᾶς ὑποτροφίας µειωµένων διδάκτρων
διὰ τὴν φοίτησιν εἰς τὸ πρόγραµµα «Ἐκκλησιαστικὴ καὶ Πολιτιστικὴ Κατάρτισις» τὸ
ὁποῖον παρέχει. Τὸ συγκεκριµένον πρόγραµµα ἐλεγχθέν ἐκρίθη κατάλληλον διὰ τὴν
ἐπιµόρφωσιν µελλοντικῶν ἢ καὶ ἐν ἐνεργείᾳ κληρικῶν, Ἀναγνωστῶν καὶ λαϊκῶν
στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας µας. Διὰ περισσοτέρας πληροφορίας οἱ ἐνδιαφερόµενοι ἂς
ἀποτανθοῦν εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

τησ ορθοδοξιασ
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Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 2013
Τήν

Κυριακήν Α' Νηστειῶν ἡ Ἐκκλησία µᾶς

ἑορτάζει τόν θρίαµβον τῆς Ὀρθοδοξίας κατά τῆς
αἱρέσεως τῆς εἰκονοµαχίας καί τήν καθιέρωση
τῆς ὀρθῆς τιµῆς τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Τιµᾶ
ταυτοχρόνως
καί
ἅπαντας
τοὺς
ἱερούς
ἀγωνιστὰς οἱ ὁποῖοι ἀντιµετώπισαν τὰς αἱρέσεις
καί ἀναθεµατίζει ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τὴν
ἔβλαψαν, καθόλην τήν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν
ὅπως ἀναγινώσκοµεν εἰς τό Συνοδικόν τῆς
Ὀρθοδοξίας.
Εἶναι ἡ ἑορτή, κατ᾿ ἐξοχήν ἡµῶν τῶν
φερόντων τό βαρύ καί λίαν τιµητικόν ὄνοµα τῶν
Γνησίων Ὀρθοδόξων οἱ ὁποῖοι ἐπί 90 χρόνια
ἀγωνιζόµεθα διά τήν ἀκεραιότητα τῆς φιλτάτης
Ὀρθοδοξίας. Δι᾿ ἀκόµη ἕν ἔτος ὁ ἑορτασµὸς τῆς
Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ἦτο διπλοῦς. Τὴν
πρωΐαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλίνικος προέστη εἰς τὴν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν ἱστορικόν Ἱερόν
Ναόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς εἰς τὸ Μοναστηράκι. Παρέστη συµπροσευχόµενος ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαµῖνος κ.
Γερόντιος, ὅστις ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον,
ὁµιλήσας καταλλήλως διὰ τοὺς διαρκεῖς ἀγώνας
ὑπὲρ τῆς ἀµωµήτου ἡµῶν πίστεως.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, καὶ
τὴν ἐκφώνησιν τοῦ Συνοδικοῦ ἐπηκολούθησε
λιτανευτική ποµπή εἰς τούς δρόµους τῆς Πλάκας
τῆ συµµετοχῆ καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου καί τῶν Πρεσβυτέρων καὶ ἐκκλησιάσµατων ἐξ ἄλλων ἐνοριῶν τῆς
εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Πρωτευούσης.

Τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡµέρας ἡ Ἱερά
Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας µας, µὲ ἐπικεφαλῆς τὸν
Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον, περιστοιχουµένη ἀπό τό εὐλαβές ἱερατεῖον καί τόν πιστό λαό
τοῦ Κυρίου ἑώρτασε πανηγυρικῶς τὰ ἐπινίκια
της Ὀρθοδοξίας.

Εἰς τήν κατάµεστον λαοῦ αἴθουσαν
ἐκδηλώσεων τοῦ Ὀργανισµοῦ Λιµένος Πειραιῶς,
κεντρικός ὁµιλητὴς ἦτο ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστοµος,
ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέµα µέ τίτλον: «Ἡ
σταυροαναστάσιµη πορεία τῆς Ὀρθοδοξίας διά
µέσου τῶν αἰώνων». Ὁ Σεβασµιώτατος, κατ’
ἀρχἀς, ἔκανε µιά σύντοµοη ἱστορικήν ἀναδροµήν εἰς τήν περίοδο τῆς Εἰκονοµαχίας, τὰς
φάσεις της καί τούς ἀγῶνας τῶν Ὀρθοδόξων διά
τήν ἀπόκρουσιν τῆς αἱρέσεως µέ προεξάρχοντας
τούς Ἁγίους Ἰωάννην Δαµασκηνόν καί Θεόδωρον τόν Στουδίτην. Ἐν συνεχείᾳ συνέδεσε τὸ τότε
µέ τό σήµερον, τά δεινά τῆς αἱρέσεως τοῦ
Οἰκουµενισµοῦ, τήν ἀποστασίαν τῶν κατεχόντων τούς ἐπισήµους θρόνους, τούς ὑπέρ πίστεως
ἀγῶνες τῶν γνησίων Ὀρθοδόξων καί τὰς ἁγίας
µορφὰς αἱ ὁποῖαι ἀνεδείχθησαν µέσω αὐτῶν.
Διά νά ὁλοκληρώσῃ τόν λόγον του, µεταξύ
ἄλλων µέ ἀναφορὰς εἰς τήν παράδοσιν, εἰς τήν
µοναδικότητα τῆς πίστεως, εἰς τήν ἀξίαν τῶν
Ἁγίων Πατέρων εἰς τήν ζωήν µας.
Τήν ἑορταστικήν ταύτην ἐκδήλωσιν ἐπενέδυσε µουσικῶς ἡ Ο.Ε.ΒΥ.Χ. ὑπό τήν διεύθυνσιν
τοῦ µουσικολογιωτάτου κ. Μιχαῆλ Μακρῆ,
ψάλλουσα κατανυκτικούς ὕµνους τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιόδου τοῦ τριωδίου.
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Η

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐτίµησε πιστά
τέκνα τῆς Ἐκκλησία µας διά τήν προσφορά των
εἰς Αὐτήν. Εἰδικώτερον ἀπενεµήθησαν α) ὁ
Χρυσοῦς Στέφανος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου» εἰς
τὸν Μακαριστὸν π. Ἰωάννην Φλῶρον (παρεδόθη
εἰς τὴν δισεγγονήν αὐτοῦ κ. Ἐλένην Κατζηλιέρη)
καὶ β) Τὸ «Χρυσοῦν Μετάλλιον τοῦ πρ. Φλωρίνης
Χρυσοστόµου» εἰς τὴν κ. Μαρίαν Βερτσέκου,
εὐεργέτιδα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου
Ἀχαρνῶν. Τὸ µέρος τῶν ἀπονοµῶν ἔκλεισε διὰ
τῆς ἀπονοµῆς τῶν πτυχίων τῶν ἀποφοίτων τῆς
Σχολῆς Κατηχητῶν
Ὁ Μακαριώτατος, στό
τέλος της, ὡς εἴθισται ἐπελόγησε τήν ἑορταστικήν ταύτη ἐκδήλωσιν συγχαίρων τὸν Σεβασµιώτατον Ἀττικῆς διά τήν ἐµπεριστατοµένην
ὁµιλία αὐτοῦ, καθώς καί τόν Σεβασµιώτατον
Πειραιῶς διά τήν ἁρτίαν ὀργάνωσιν τῆς
Συνοδικῆς αὐτῆς ἐκδηλώσεως. Ἐν τέλει, ὁ
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος, ἐπεράτωσε τόν
λόγον του µέ εὐχὰς διά τήν Ἁγίαν Τεσσαρακοστήν καί πατρικὰς εὐλογίας πρός τόν
πιστόν λαόν τῆς Ἐκκλησίας µας.

Ἡ σταυροαναστάσιμη πορεία τῆς
Ὀρθοδοξίας διὰ μέσου τῶν αἰώνων
Ὑπὸ τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόµου.

Ὁ

ἱερός Μελωδός Μακαριώτατε πάτερ καί
δέσποτα Ἀρχιεπίσκοπε τῶν Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικε
ἀναφωνεῖ: «Σκιρτῶντες µετ’ εὐφροσύνης σήµερον, πιστοί βοήσωµεν˙ Ὡς θαυµαστά τά ἒργα
σου Χριστέ καί µεγάλη ἡ δύναµις, ὁ τήν ἡµῶν
ὁµόνοιαν, καί συµφωνίαν ἐργασάµενος.»[1]. Καί
µαζί µέ τόν ὑµνογράφο µποροῦµε κι ἐµεῖς

ΦΩΝΗ

Σεβασµιώτατε καί Θεοφιλέ-στατοι ἃγιοι ἀρχιερεῖς, τίµιο πρεσβυτέριο καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ
ἀδελφοί νά ἀναφωνήσουµε: «Ἡµέραν χαρµονικήν θεόφρονες, δεῦτε τελέσωµεν˙ νῦν Οὐρανός
εὐφραίνεται καί γῆ, καί Ἀγγέλων τά τάγµατα,
καί τῶν βροτῶν τά συστήµατα διαφερόντως
ἑορτάζοντα.»[2].
Σήµερα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία λαµπροφορεµένη καί ἀπαστράπτουσα ἑορτάζει τήν ἀναστήλωση τῶν Ἁγίων Εἰκόνων. Μνήµην ποιεῖ καί
τῶν Ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι µέ τόν θεόπνευστο λόγο τους καί τήν δράση τους ἀντιτάχθηκαν στά διατάγµατα πού ἂλλαζαν «ἰῶτα ἓν,
ἢ µιάν κεραίαν» ἀπό τήν ὀρθόδοξη πίστη,
λατρεία καί παράδοση.
Ἂς δοῦµε λοιπόν ἀγαπητοί ἀδελφοί τήν
σταυροαναστάσιµη πορεία τῆς «φίλης» Ὀρθοδοξίας µέσα στούς διχασµούς τῆς Εἰκονοµαχίας,
τοῦ Σχίσµατος, τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς ἐν Ἑλλάδι
Ἐκκλησίας καί τῆς καινοτόµου ἀλλαγῆς τοῦ
ἑορτολογίου. Ἂς δοῦµε ὃµως ἐπίσης τί εἶναι ἡ
Ὀρθοδοξία καί ποῦ θά ὁδηγηθοῦµε, ἐάν ὑπακούσουµε στήν ἐντολή: «στήκετε καί κρατεῖτε
τάς παραδόσεις»!
Ἡ ἒναρξη τῆς Εἰκονοµαχίας τοποθετεῖται
τό 726 µ.Χ., ὃταν αὐτοκράτορας τοῦ Ἀνατολικοῦ
Ρωµαϊκοῦ Κράτους -τοῦ λανθασµένα ἀποκαλουµένου «Βυζάντιο»- ἦταν ὁ Λέων Γ’ ὁ Ἲσαυρος,
πού καταγόταν ἀπό τήν Ἀνατολή καί εἶχε δεχθεῖ
ἐπιρροές ἀπό τόν Μονοφυσιτισµό καί ἀπό τίς
θρησκευτικές ἀντιλήψεις τῶν Ἑβραίων καί τῶν
Ἀράβων. Ἡ εἰκονοµαχική πολιτική δέν ἐξυπηρετοῦσε κανένα σκοπό καί ἡ ἀπόφαση γιά τήν
ἀπαγόρευση τῆς προσκυνήσεως τῶν εἰκόνων
ἐλήφθη χωρίς τήν σύµφωνη γνώµη τοῦ
Πατριάρχη. Πιό ἀδιάλλακτος ἀπό τούς εἰκονοµάχους αὐτοκράτορες φάνηκε ὁ Κωνσταντῖνος
Ε’, στά χρόνια τοῦ ὁποίου ἦταν ἒντονη ἡ ἀντιµοναχική πολιτική ἀφοῦ τίς εἰκόνες ὑπερασπίζονταν, κυρίως, οἱ µοναχοί. Τό 787 µ.Χ. ἡ αὐτοκράτειρα Εἰρήνη Ἀθηναία, ἐπί-τροπος τοῦ
ἀνηλίκου ὑιοῦ της Κωνσταντίνου Στ’, συγκάλεσε
τήν Ζ’ Οἰκουµενική Σύνοδο, στήν ὁποία
ἀποφασίσθηκε ἡ ἀποκατάσταση τῶν Ἱε-ρῶν
Εἰκόνων, ἀλλά ταυτόχρονα καταδικά-σθηκε
ὁποιαδήποτε ὑπερβολή στήν προσκύνησή τους.
Ἂς ἀκούσουµε στό σηµεῖο αὐτό τά λόγια τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαµασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος γράφει χαρακτηριστικά: «Ἐφόσον προσκυνῶ καί

τησ ορθοδοξιασ
σέβοµαι τόν Σταυρό καί τήν Λόγχη, τόν Κάλαµο
καί τόν Σπόγγο, µέ τά ὁποῖα οἱ θεοκτόνοι Ἰουδαῖοι προσέβαλαν καί σκότωσαν τόν Κύριό µας,
γιατί ὃλα αὐτά στάθηκαν τά ὂργανά τοῦ ἒργου
τῆς Σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, πῶς νά µήν προσκυνήσω καί τίς Εἰκόνες πού παρα-σκευάζουν οἱ
πιστοί µέ ἀγαθή προαίρεση καί µέ σκοπό τήν
δοξολογία καί τήν ἀνάµνηση τῶν Παθῶν τοῦ
Χριστοῦ; Καί ἐφόσον προσκυνῶ τήν εἰκόνα τοῦ
Σταυροῦ πού κατασκευάζεται µέ ὁποιοδήποτε
ὑλικό, πῶς νά µήν προσκυνήσω τήν εἰκόνα τοῦ
Χριστοῦ πού κατέστησε σωτήριο τόν Σταυρό; Τό
ὃτι δέν προσκυνῶ τήν ὓλη αὐτό εἶναι φανερό
διότι ἂν καταστραφεῖ τό ἐκτύπωµα ἑνός σταυροῦ,
πού εἶναι κατασκευασµένος ἀπό ξύλο, παραδίδω
τό ξύλο στήν φωτιά. Τό ἲδιο συµβαίνει καί µέ τό
ξύλο τῶν εἰκονισµάτων, ὃταν αὐτό καταστραφεῖ.»[3].
Ἡ θεολογία τοῦ Ἁγίου χαρακτηρίζεται ἀπό
τήν ἐπιβλητική ἒµφαση πού δίνει στίς Ἱερές
Εἰκόνες. Ἡ Εἰκόνα ἐξαίρεται ὡς ἀναγκαῖος
θεσµός γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου! Οἱ Καππαδόκες Πατέρες, ἀπό τούς πρωτοβυ-ζαντινούς
ἢδη αἰῶνες, συνέβαλαν ἀποφασιστικά µέ τά
συγγράµµατά τους στήν ἀποδοχή τῆς εἰκονιστικῆς τέχνης. Αὐτοί, ὑπό τήν ἂµεση ἐπίδραση τῆς
κλασσικῆς παιδείας, εἶδαν τήν εἰκαστική τέχνη
ὡς παιδαγωγικό µέσο, ὡς βιβλίο τῶν ἀγραµµάτων πού συµπληρώνει τό κατηχητικό ἒργο τῆς
Ἐκκλησίας. Ὁ Ἃγιος Γρηγόριος Νύσσης γράφει:

«οἶδε γάρ καί γραφή σιωπῶσα ἐν τοίχῳ λαλεῖν
καί τά µέγιστα ὠφελεῖν»[4]. Ἡ λατρεία τῶν
εἰκόνων εἶναι καθῆκον. Ἡ εἰκόνα διευκρινίζει
τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί µάλιστα µέ µιά µονοσήµαντη σαφήνεια πού δέν διαθέτει ὁ λόγος. Ὁ
Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Δαµασκηνός καταλήγει στήν
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θεµελιώδη ρήση: «Εἶδα τήν ἀνθρωπόµορφη εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ψυχή µου σωθηκε»[5].
Τό 815 µ.Χ. ὃµως ὁ αὐτοκράτωρ Λέων Ε’
Ἀρµένιος, σέ σύνοδο πού πραγµατοποιήθηκε
στήν Ἁγία Σοφία, ἀνακινεῖ τήν Εἰκονοµαχία
κατηγορώντας τήν αὐτοκράτειρα Εἰρήνη τήν
Ἀθηναία, ὃτι ἀναστήλωσε τίς εἰκόνες παρασυρµένη ἀπό γυναικεία «ἀφελότητα» (ἓως ἂν τό
βασιλεύειν ἐξ ἀνδρῶν εἰς γυναῖκα µετέπεσε καί
τῇ γυναικείᾳ ἀφελότητι ἡ ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ
ἐπηµαίνετο)[6]. Τό πολιτικό καί ἐκκλησιαστικό
ζήτηµα τῆς Εἰκονοµαχίας λήγει ὁριστικά τό 843
µ.Χ. , ὃταν ἡ αὐτοκράτειρα Θεοδώρα, ἐπίτροπος
τοῦ ἀνηλίκου υἱοῦ της αὐτοκράτορα Μιχαήλ Γ’,
ἀποφασίζει τήν ὁριστική ἀναστήλωσή τους. Τό
εἰκονοµαχικό κίνηµα, πού συντάραξε γιά ἓναν
περίπου αἰώνα τήν Βυζαντινή Αὐτοκρατορία,
ἒληξε µέ τήν πλήρη ἐπικράτηση τῶν εἰκονοφίλων. Τόν θρίαµβο τῆς Ὀρθοδοξίας γιορτάζει
µέχρι καί σήµερα ἡ Ἐκκλησία τήν Α’ Κυριακή
τῶν Νηστειῶν, δηλαδή τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.
Στήν διάρκεια τῆς Εἰκονοµαχίας ἀνεφάνησαν νέοι Μάρτυρες καί Ὁµολογητές, ἀπό τούς
ὁποίους χαρακτηριστικά ἀναφέρουµε: τούς
Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως Ταράσιο καί
Μεθόδιο, τόν Ὃσιο Θεόδωρο τόν Στουδίτη, τόν
Ὃσιο Ἰωάννη τόν Δαµασκηνό, τούς Ἁγίους
Θεόδωρο καί Θεοφάνη Γραπτούς. Οἱ Πατέρες
αὐτοί ἀγωνίσθηκαν κατά τήν διάρκεια τῆς
Εἰκονοµαχίας καί ὑπερασπίσθηκαν τήν ἀπόφαση τῆς Στ’ Οἰκουµενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία
καθιέρωσε τήν προσκύνηση τῶν Εἰκόνων. «Οἱ
Ἃγιοι Πατέρες γνώρισαν τήν πτώση τοῦ Ἀδάµ
ἐµπειρικά, βίωσαν τόν «ἀδαµιαῖο θρῆνο», ἀφοῦ
προηγουµένως γνώρισαν προσωπικά τήν µέθεξη
τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ἀκτίστω Φωτί στήν
ὑπόσταση τοῦ Λόγου.»[7]. Οἱ ἱεροί ἁγιογράφοι
ἂλλωστε «ἱστόρησαν» τίς εἰκόνες ὀρθόδοξα καί
ἀληθινά γιατί ζοῦσαν τά στάδια τῆς Ὀρθοδόξου
Παραδόσεως, δηλαδή τήν κάθαρση τῆς καρδιᾶς,
τόν φωτισµό τοῦ νοός καί τήν θέωση, καί
ἐπέτυχαν στήν ὀρθόδοξη ἁγιογραφία νά
περάσουν τά ἀποτελέσµατα τῆς θεώσεως, πού
εἶναι ἡ θέα τοῦ Ἀκτίστου Φωτός, ἡ ἓνωση θείας
Χάριτος καί ἀνθρωπίνης παραδόσεως. Ἡ τέχνη
χωρίς τήν ἀσκητική καί θεραπευτική µέθοδο τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ἁπλῶς αἰσθητική. Δυστυχῶς
ἐµεῖς οἱ σύγχρονοι νεοέλληνες πάσχουµε ἀπό
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αὐτήν τήν ἀνθρώπινη ἀθεράπευτη αἰσθητική.
Εἶναι χαρακτηριστικό τῆς βυζαντινῆς πολιτικῆς ὃπως σηµειώνει καί ὁ Μέγας Βασίλειος- ὃτι τόσο
ἡ ἐκκλησιαστική, ὃσο καί ἡ πολιτική διακονία,
«εἰς ἓν ὁρῶσι τέλος τήν τῶν ὑπηκόων σωτηρίαν»,
δηλαδή σέ ἓναν σκοπό ἀποβλέπουν, στήν
σωτηρία τοῦ λαοῦ. Γι’ αὐτό οἱ αἱρέσεις –καί
ἀνάµεσά τους καί ἡ Εἰκονοµαχία- ἀντιµετωπίζονταν µέ τόσο πάθος καί ἀγωνία˙ γιατί
ἒκλειναν τόν δρόµο στήν θέωση καθιστώντας
ἀδύνατη τήν σωτηρία. Γι’ αὐτό τό Βυζάντιο,
δηλαδή ἡ Ρωµανία, τό 1054 ἀναγκάσθηκε νά
διαχωρισθεῖ ἀπ’ τήν δυτική-παπική ἐκκλησία
καθώς ἡ αὐθαίρετη εἰσαγωγή τοῦ filoque στό
Σύµβολο τῆς Πίστεως καί τό πρωτεῖο τοῦ Πάπα
ἒρχονταν σέ πλήρη ἀντίθεση µέ τά δόγµατα
ὅλων τῶν Ἁγίων Οἰκουµενικῶν Συνόδων. Καί
ἦταν ὁ Πάπας καί τό µῖσος του γιά τήν
Ὀρθοδοξία ἡ αἰτία τόσο τῆς πρώτης ἁλώσεως
καί τῆς ἀνήκουστης λεηλασίας τῆς Βασιλεύουσας τό 1204 ἀπό τούς Σταυροφόρους, ὃσο καί
τῆς δεύτερης ἀπό τούς Τούρκους τό 1453, ὃταν
ὂχι µόνο δέν ἒστειλε βοήθεια στούς λίγους
ὑπερασπιστές τῆς Πόλης, ἀλλά καί τούς ἂφησε
νά σφαγιασθοῦν!
Καί ἡ Ὀρθοδοξία συνεχίζει καί στήν
διάρκεια τοῦ 19ου αἰώνα νά πολεµεῖται ἀπ’ τούς
ἐχθρούς της καί νά ἀνηφορίζει στόν δρόµο τοῦ
Γολγοθᾶ. Τό 1833 περίπου, µέ τίς ἀποφάσεις τῆς
βαυαρικῆς Ἀντιβασιλείας τῶν: Ἂρµανσµπεργκ,
Μάουερ καί Χέϊδεκ καί τήν ὑποστήριξη τοῦ
Ἀδαµαντίου
Κοραῆ
καί τοῦ
Θεοκλήτου
Φαρµακίδη, ἡ ἐν Ἑλλάδι Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
ἐγκαταλείπει τήν µητέρα Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως
καί
δηµιουργεῖται
τό
αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἒτσι
τό Πατριαρχεῖο τῶν Ρωµηῶν, τό ὁποῖο κράτησε
κραταιά καί ἀλώβητη τήν Ὀρθοδοξία καί το
χριστεπώνυµο ποίµνιο του στά χρόνια τῆς
ζοφερῆς Τουρκοκρατίας ὡς millet (µιλλέτ),
δηλαδή ὡς θρησκευτική κοινότητα καί ἐθνότητα,
ἀποδυναµώνεται! Παράλληλα ὃµως οἱ Βαυαροί,
ἀγνοώντας τόσο τήν δηµοκρατική δοµή, ὃσο καί
τόν βαθµό τῆς παραδοσιακῆς ἀνεξαρτησίας τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, θέτουν τόν κλῆρο ὑπό
τόν ἒλεγχο τῆς Κυβερνήσεως. Ταυτόχρονα, ὁ
ἀνήλικος βασιλιᾶς Ὂθωνας, ἂν καί Παπικὸς στό
θρήσκευµα, ὀνοµάζεται κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας!
Ὃµως παρ’ ὃλες τίς αἱρέσεις καί τά ἐγκλήµατα

Η

ΦΩΝΗ

εἰς βάρος της, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στέκει
κραταιά. Ὃπως ἡ Εἰκονοµαχία ἦταν αἳρεση καί
ταυτόχρονα πολιτική τῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων, ἒτσι αὐθαίρετη πολιτική ἦταν καί ἡ
ἀλλαγή τοῦ ἑορτολογίου τό 1924 ἀπό τήν
Ἑλληνική Κυβέρνηση καί τήν Ἐκκλησία. Ἡ
ἀλλαγή τοῦ ἑορτολογίου ἦταν ἓνα ἀκόµη καίριο
πλῆγµα στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὃπως ὁ
λαός τῆς Ἀνατολικῆς Ρωµαϊκῆς Αὐτοκρατορίας
διχάσθηκε στήν διάρκεια τῆς Εἰκονοµαχίας, ἒτσι
καί ἡ ἀπόφαση αὐτή δίχασε τό ποίµνιο σέ
Παλαιοηµερολογῖτες
καί
Νεοηµερολογῖτες.
Ὃσοι παρέµειναν σταθεροί, συσπειρώθηκαν καί
δηµιούργησαν τήν πρώτη Ὀρθόδοξη Κοινότητα
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τό 1926,
ἓναν ἀκριβῶς χρόνο µετά τό µέγα θαῦµα τῆς
Θεόθεν Βεβαιώσεως. Ἡ Γ’ Ἐµφάνιση τοῦ Τιµίου
Σταυροῦ ἒλαβε χώρα στίς 13 Σεπτεµβρίου 1925
στίς 11 τή νύχτα, στό ὂρος Ὑµηττός στήν Ἱερά
Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Μέ τόν
τρόπο αὐτό ὁ Ἲδιος ὁ Χριστός ἒδωσε δύναµη καί
θάρρος στούς πιστούς νά συνεχίσουν τόν Ἃγιο
Ἀγώνα τους. Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἐνδυνάµωσε τό
ποίµνιο πού δέν ἢθελε νά φραγκέψει καί νά
παραδώσει «γῆν καί ὓδωρ» στόν ‘’Πάπα’’ καί τήν
Δυτικὴ ‘’Ἐκκλησία’’. Συγκροτώντας καί δηµιουργώντας Ἱερούς Ναούς, Μοναστήρια καί
συλλόγους µέ 800 παραρτήµατα σέ ὁλόκληρη
τήν χώρα κατόρθωσαν νά διαφυλάξουν τήν
πίστη τους παρ’ ὃλο πού οἱ ἱερεῖς τήν περίοδο
ἐκείνη ἦταν ἐλάχιστοι! Συλλήψεις, φυλακίσεις,
ἀποσχηµατισµοί κληρικῶν καί ἐξορίες λαµβάνουν χώρα στήν διάρκεια τῶν διωγµῶν. Ἀπό τό
1924 καί ἒπειτα καί κυρίως τήν περίοδο 1952-1954
νέοι εὐλαβεῖς ἀγωνιστές κληρικοί καί λαϊκοί
ἀναδύονται.
Στό σηµεῖο αὐτό ἂς ἀναφέρουµε χαρακτηριστικά τούς: πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµο,
Κυκλάδων Γερµανό, Ἀστορίας Πέτρο, Ταλαντίου
Ἀκάκιο, Πενταπόλεως Καλλιόπιο, Ἀθηνῶν Χρυσόστοµο καὶ πολλοὶ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς . Οἱ
Ἱεράρχες αὐτοί
µαζί µέ Γέροντες ὃπως οἱ:
Ἰωάννης Φλῶρος, Ἱερώνυµος Αἰγίνης, Ἰωάννης
Αµφιάλης, Εὐγένιος Λεµονῆς, Χρυσόστοµος
Σταµούλης, Νήφων Ἀστυφίδης καί πολλοί ἂλλοι
καθώς καί τό λοιπό πλῆθος τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων, ὃπως ἡ Αἰκατερίνη Ρούτη (θῦµα τῆς βίας
κατά τῶν παλαιοηµερολογιτῶν), ἒγραψαν µέ
τήν δική τους θυσία καί προσφορά νέες σελίδες
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στήν ἱστορία τῆς Σταυρωµένης Ὀρθοδοξίας.
Δυστυχῶς ὃµως καί στίς ἡµέρες µας ὑπάρχουν ἂνθρωποι πού µάχονται τήν Ὀρθοδο-ξία.
Τέτοια ἐχθρική καί πολέµια στάση κράτησε τό
σοβιετικό καθεστώς στούς Ὀρθοδόξους ὑπηκόους τῶν χωρῶν τῆς πρώην Σοβιετικῆς
Ἑνώσεως. Οἱ Ὀρθόδοξοι ἐξακολουθοῦν νά πολεµοῦνται καί στίς ἰσλαµικές χῶρες, ὃπως στήν
Τουρκία, στήν Αἲγυπτο, στόν Λίβανο, στήν
Συρία καί ἀλλοῦ, ὃπου ἀποτελοῦν µεινοτικούς
πληθυσµούς.
Ἂς ὑπογραµµίσουµε ὃµως
στό σηµεῖο αὐτό ὃτι πολέµιοι
τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι καί οἱ
Οἰκουµενιστές, Ἀρχιερεῖς καί
ἱερεῖς. Αὐτοί µέ τίς αἱρετικές
δοξασίες τους καί τό δυτικό
φρόνηµά τους, µέ τά συλλείτουργα καί τίς συµπροσευχές
τους µέ αἱρετικά δόγµατα
(Ἀγγλικανούς, Προτεστάντες,
Λατίνους κλπ) ἀπεµπολοῦν
τήν
Ὀρθοδοξία.
«Στῶµεν
καλῶς»! Ἐµεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι
Χριστιανοί ἒχουµε χρέος νά
ἀκολουθήσουµε καί νά διατηρήσουµε
ἀνόθευτη
τήν
πίστη καί τήν παράδοση τῶν
Ἁγίων Πατέρων καί ὅλων τῶν
Οἰκουµενικῶν Συνόδων! Στόν ἀγώνα µας αὐτόν
ἒχουµε στήριγµά µας τόν Κύριο Ἡµῶν Ἰησοῦ
Χριστό˙ Αὐτόν πού δόξασε τό ἒθνος µας καί µέ
τήν Χάρη τοῦ Ὁποίου προσθέσαµε νέες σελίδες
ἐνδόξου πολιτισµοῦ, µέ βάση τό ἑλληνορθόδοξο
ἰδεῶδες, δίπλα στίς ἢδη ὑπάρχουσες! Ὃσοι ἀνά
τούς αἰῶνες πολεµοῦν τήν Ὀρθοδοξία, τήν
κραταιώνουν˙ ὃσο τήν ἀδικοῦν, τόσο δικαιώνεται˙ ὃσο προσπαθοῦν νά τήν ἐξαφανίσουν,
τόσο ζωντανή παραµένει! «Σκληρόν πρός κέντρα λακτίζειν»!
Στό σηµεῖο αὐτό ὃµως ἀδελφοί εἶναι
ἀπαραίτητο νά τονίσουµε τί εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία!
Γιατί τόσοι Μάρτυρες, Ὃσιοι καί Ὁµολογητές
σ’ὃλο τό διάβα τῆς Χριστιανικῆς ἱστορίας ἔδωσαν
τό αἷµα τους ἢ ἐπέλεξαν τήν σταυροαναστάσιµη
πορεία τοῦ µαρτυρίου τῆς συνειδήσεως; Ἡ
Ὀρθόδοξη Παράδοση δέν εἶναι ἓνας ἐξωτερικός
πολιτισµός, ἀλλά τρόπος ζωῆς! Εἶναι ὁ δρόµος
πού ὁδηγεῖ στήν ὂντως Ζωή˙ «Ἐγώ εἰµί ἡ ὁδός, ἡ
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ἀλήθεια καί ἡ ζωή» θά διαλαλεῖ στούς αἰῶνες ὁ
Ἀναστάς Χριστός!
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι θεραπευτήριο ψυχῶν.
Σκοπός ὃλων µας εἶναι να θεραπευθοῦµε, µέσῳ
τῶν Μυστηρίων γιά νά δοῦµε τόν Θεό ὡς Φῶς
καί σ’ αὐτήν καί στήν ἂλλη ζωή. Ἡ Ἐκκλησία
ἒχει ὡς κριτήριο τῆς ποιµαντικῆς θεραπευτικῆς
τήν ἐπίτευξη τῆς πνευµατικῆς θεραπείας µέ τό
ἂνοιγµα τῆς πορείας τοῦ ἀνθρώπου πρός τήν
θέωση[8]. Θεραπεύοντας, δηλαδή, τόν ἂνθρωπο
τόν προετοιµάζει νά βλέπει
τόν Χριστό αἰώνια ὡς Παράδεισο καί ὂχι ὡς Κόλαση.
Ἡ Ὀρθοδοξία, ὡς Ὀρθοδοξία,
γεννᾶ Ἁγίους καί κατορθώνει µέ τόν τρόπο αὐτό νά
παραµένει στόν κόσµο ἒτσι,
ὡς χῶρος δηλαδή ἁγιασµοῦ
καί ἁγιότητος.
Στίς δύσκολες µέρες
πού ἡ Ἑλλάδα διανύει σήµερα, εἶναι ἀναγκαῖο νά
θυµόµαστε ὃτι ἡ Ἐκκλησία
δέν µπορεῖ νά ταυτιστεῖ µέ
ἐνδοκοσµικές καταστάσεις,
µέ πολιτικά κόµµατα, µέ
ἐθνικισµούς. Ἡ Ἐκκλησία
κινεῖται ἀκόµη καί ὑπεράνω
τῶν πατρίδων, χωρίς ὃµως
νά τίς καταργεῖ. Ἂλλωστε οἱ ἀγωνιστές τοῦ ’21
ὁρκίστηκαν στό Ἱερό Εὐαγγέλιο ὃτι θά ἀγωνισθοῦν πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ὓστερα ὑπέρ
πατρίδος. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ φράση τοῦ
γέρου τοῦ Μωριᾶ, τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη,
«ὃταν ἐπιάσαµε τά ὃπλα εἲπαµε πρῶτα ὑπέρ
πίστεως καί ὓστερα ὑπέρ πατρίδος». Τό πολίτευµα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ οὐρανός καί ὁ
Χριστιανός ζῆ µέσα σέ µία ἐσχατολογική προσδοκία βιώνοντας ἀπό τώρα καί ἐν ἀρραβῶνι τήν
αἰώνια ζωή.
Οἱ ἡµέρες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς µᾶς
καλοῦν νά ἀγωνισθοῦµε καί νά προσπαθήσουµε
νά τοποθετήσουµε τήν αἰωνιότητα σέ κάθε
λεπτοµέρεια τῆς καθηµερινότητάς µας. Τό φρόνηµα καί ἡ καρδιά µας νά χτυποῦν γιά ὃσα δέν
ἒχουν τέλος, γιά ὃσα ζοῦν στόν αἰῶνα. Αὐτή
εἶναι ἡ Ἐκκλησία µας! Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν
Παῦλος διακηρύττει ὃτι «ἡµῶν τό πολίτευµα ἐν
οὐρανοῖς ὑπάρχει»!
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Ἡ Ὀρθοδοξία µπορεῖ νά µᾶς βοηθήσει νά
ἀνακαλύψουµε τόν θησαυρό τῆς θεϊκῆς κληρονοµιᾶς πού ὁ Θεός ἒχει τοποθετήσει µέσα µας.
Μέ τόν τρόπο αὐτό εἶναι δυνατόν νά ξεφύγουµε
ἀπό τήν µιζέρια καί τήν κακοµοιριά τῆς
ἁµαρτίας καί τῆς ἂρρωστης πνευµατικῆς µας
νοοτροπίας. Ἒτσι µόνο θά ἀξιωθοῦµε νά
γιορτάσουµε πνευµατικά καί µέ τόν ἀνώτερο
νοῦ µας τά Πάθη τοῦ Κυρίου καί τήν ζωηφόρο
Ἀνάστασή Του.
Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανισµός εἶναι ἡ µοναδική ἀληθινή «θρησκεία» Πίστη, ἡ ὁποία
ἀποκαλύφθηκε στόν κόσµο µας ἀπό τόν ἲδιο τόν
Ἐνανθρωπήσαντα Χριστό. Ἡ Ὀρθοδοξία, πού
εἶναι µία πρόκληση καί µία πρόσκληση σέ µία
συγκινητική καί συνάµα καταπληκτική περιπέτεια, ἒχει διατηρήσει τήν διδασκαλία της
ἀναλλοίωτη ἀνά τούς αἰῶνες. Ὁ Χριστός εἶναι
προσιτός, φιλικός, συγχωρητικός. Δέν περιφρονεῖ τούς ἁµαρτωλούς, ἀλλά ἀντίθετα κατανοεῖ τήν ἀδυναµία µας, µᾶς συγχωρεῖ, µᾶς ἀγαπᾶ καί θυσιάζεται γιά ἐµᾶς. Ἡ Ὀρθόδοξη παράδοση καί διδασκαλία εἶναι γιά ἀνθρώπους αἰσιόδοξους καί µαχητικούς«Τέκνον Τιµόθεε νῆφε ἐν
πᾶσι, κακοπάθησον» προτρέπει τόν µαθητή του
-Ἀπόστολο Τιµόθεο- ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,
ἀφήνοντας τήν φράση αὐτή αἰώνια παρακαταθήκη σέ ὃλους τούς ἀγωνιζοµένους Χριστιανούς. Εἶναι γεγονός ὃτι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί
ἀγωνίζονται νά εἶναι γνήσιοι καί ἀκέραιοι. Γιά
νά ἀναστηθεῖ ὁ Χριστιανός εἶναι ἀναγκαῖο νά
σταυρωθεῖ! Ἡ Ὀρθοδοξία ἀγαπητοί µου, δέν
µπορεῖ νά διδαχθεῖ, ἀλλά µόνο νά βιωθεῖ! Ἡ
Ὀρθοδοξία εἶναι µία ἀνοιχτή, στορ-γική, µητρική
ἀγκαλιά πού ἀναπαύει τά παιδιά της!
2013 χρόνια ἡ Ὀρθοδοξία ὑπῆρξε τό
µοναδικό παγκόσµιο φαινόµενο, τό ὁποῖο παρά
τίς αἱρέσεις καί τούς διωγµούς ἐξακολουθεῖ να
ζεῖ ἀλώβητη. Καί αὐτό γιατί ὃλοι οἱ Χριστιανοί
ἀνά τούς αἰῶνες πιστεύουµε στόν Ἓνα, µοναδικό
Δηµιουργό καί Κύριο τοῦ σύµπαντος˙ σ’ Αὐτόν
πού εἶναι ἡ Ἀνάσταση˙ στήν Σταυρωµένη Ἀγάπη.
Πιστεύουµε στόν Χριστό, ὁ Ὁποῖος πάντα θά
διακηρύττει, µέσῳ τῶν θεοπνεύστων Εὐαγγελιστῶν Του: «Ἐγώ εἰµί τό Φῶς τοῦ κόσµου ὁ
ἀκουλουθῶν ἐµοί οὐ µή περιπατήσει ἐν τῇ
σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἓξει τό Φῶς τῆς ζωῆς.». Ὃσοι
ἀκολούθησαν τήν ὀρθόδοξη παράδοση ἀξιώθηκαν -µέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τόν δικό τους
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προσωπικό πνευµατικό ἀγώνα- νά ὁδηγηθοῦν
ἀπό τά γήϊνα στά οὐράνια˙ ἀπό τήν ἐξορία στήν
πραγµατική κατοικία, στήν καινή κτίση, δηλαδή
στόν Παράδεισο. Οἱ ἀνά τούς αἰῶνες σεσωσµένοι
µετεῖχαν στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, πού δέν
εἶναι ἂλλα ἀπό τό Βάπτισµα, τό Χρῖσµα, τήν
Μετάνοια- Ἐξοµολόγηση καί κυρίως τήν Θεία
Εὐχαριστία, στήν δική τους σταυροαναστάσιµη
πορεία πρός τήν κάθαρση τῆς καρδιᾶς, τόν
φωτισµό τοῦ νοός καί τήν θέωση.
Στό σηµεῖο αὐτό κρίνεται σκόπιµο νά
τονισθεῖ ὃτι ὁ Χριστός ἒδωσε ἐντολή στούς
Ἁγίους Του Μαθητές καί Ἀποστόλους: «πορευθέντες οὖν µαθητεύσατε πάντα τά ἒθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὂνοµα τοῦ Πατρός καί τοῦ
Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, διδάσκοντες
αὐτούς τηρεῖν πάντα ὃσα ἐνετειλάµην ὑµῖν. Καί
ἰδού ἐγώ µεθ’ ὑµῶν εἰµί πάσας τάς ἡµέρας ἓως
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀµήν». Ἂρα ὃποιος
ἐπιθυµεῖ νά ἐνταχθεῖ στό σῶµα τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, θά ὁδηγηθεῖ σ’ αὐτήν διά τοῦ Ἁγίου
Βαπτίσµατος, τό ὁποῖο σηµαίνει τήν τριπλῆ
κατάδυση εἰς τό ὂνοµα τῆς Ἁγίας Τριάδος καί ὂχι
τό παπικό ράντισµα.
Τι λυπηρὸ τὸ φαινόµενο, των ἡµερῶν µᾶς,
ἀλλὰ καὶ ὅλου τοῦ ἔργου τοῦ Οἰκουµενισµοῦ ἐδῶ
καὶ 93 χρόνια µὲ ὅλα τὰ ἀνοίγµατα τῶν
παλαιοτέρων Πατριαρχῶν καὶ σηµερινῶν Προκαθηµένων µὲ ἀρχηγὸ τὸν Οἰκουµενικὸ
Πατριάρχη πρὸς τὴ δύση.
Ὑπάρχει Χριστιανὸς ποὺ νὰ µὴ θέλει σωτηρία, θέωση καὶ ἕνωση µὲ τὸ Κύριο;
Ὑπάρχει Χριστιανὸς ποὺ δὲ δέχεται ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ
νὰ εἴµαστε ἑνωµένοι; Ὅλοι τὸ θέλουµε.
Βεβαίως µὲ βασικὲς προϋποθέσεις,
νὰ
ὑπάρχει τὸ Βάπτισµα καὶ ἡ Ὀρθόδοξη ὁµολογία
τοῦ Πιστεύω µας.
Οἱ Λατῖνοι εἶναι ἀβάπτιστοι εἶναι ραντισµένοι, εἶναι στὴ πλάνη στὴν αἵρεση. Εἶναι αὐτοὶ
ποὺ δηµιούργησαν ὅλα τὰ δεινὰ στὸ Χριστιανικὸ
κόσµο, Σταυροφορίες, ὑποδούλωση τῶν Ἑλλήνων γιὰ 400 χρόνια στοὺς Τούρκους, ὁ Μαρξισµὸς καὶ ὁ Κοµµουνισµὸς ποὺ ἑδραιώθηκαν µόνο σὲ Ὀρθόδοξα κράτη, ἐπίσης στὸ Β Παγκόσµιο
Πόλεµο 820 χιλιάδες Σέρβοι κατακρεουργήθηκαν. Ὅλα αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα ἀπὸ τοὺς
Λατίνους.
Δυστυχῶς λοιπὸν ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης καὶ ὅλες οἱ ἀντιπροσωπεῖες τῶν λεγοµένων

τησ ορθοδοξιασ
‘’Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν’’ παρευρέθησαν στὴ
δῆθεν ’’ἐνθρόνιση‘’ τοῦ ’’Πάπα‘’.
Ὅπως, ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ὁ Κορίνθου Διονύσιος, ἀπὸ τὴ Ρωσία ὁ Βολοκολὰµσκ Ἱλαρίων,
ἀπὸ τὴ Κύπρο ὁ Κύκκου Νικηφόρος καὶ ὁ Ταµασοὺ Ἡσαϊας. (Ἔτσι πιστεύουν οἱ ἀδελφοὶ µας
οἱ Κύπριοι ὅτι θὰ ἀπεγκλωβιστοῦν ἀπὸ τὰ δεσµὰ
ποὺ τοὺς ἔχει ἐπιφέρει ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση,
προσκυνώντας τὸν Αἱρεσιάρχη Πάπα;, γι' αὐτὸν
ποὺ ὁ Πατροκοσµὰς ὁ Αἰτωλὸς διακήρυσσε στεντορεία τὴ φωνὴ «Τον πάπα νὰ καταρᾶσθε διότι
αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ»).
Θέλω νὰ θέσω ἕνα ἐρώτηµα. Ὁ σηµερινὸς
λεγόµενος ‘’Πάπας’’ καὶ οἱ προκάτοχοι αὐτοῦ
ἀπὸ τὸ 1054 ἕως σήµερα εἶναι Ἐπίσκοποι Ρώµης,
εἶναι πάπες; Οἱ ἀβάπτιστοι;
Ὄχι!!!
Ὅσο καὶ νὰ βροντοφωνάζουν, ὅσο καὶ νὰ
γράφουν θεολογικὰ καὶ νοµικά, ὅσο καὶ νὰ ἀναθεµατίζουν τοὺς αἱρετικοὺς καὶ ἰδιαιτέρως τοὺς
Λατίνους οἱ δῆθεν συντηρητικοὶ τοῦ νέου ἡµερολογίου, οὐσιαστικὰ κάνουν χαρτοπόλεµο, διότι
καὶ κοινὸ ποτήριο ἔχουν µὲ τὸν Οἰκουµενικό καὶ
µὲ ὅλους ὅσους προανέφερα ποὺ παρευρέθησαν
στὴν ‘’ἐνθρόνιση τοῦ πάπα.’’
Δὲν πιστεύω νὰ ἀγνοοῦν τὸ ‘’ὁ κοινωνῶν
ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος έσται ‘’!!!!
Εἶναι ἀναγκαῖο νά ὑπακοῦµε στίς ἐντολές
τοῦ Χριστοῦ, διότι εἶναι σέ ὃλους µας γνωστό ὃτι
ἡ ὑπακοή ὁδηγεῖ στήν ζωή, ἐνῶ ἡ παρακοή στόν
θάνατο. Τὸ βάπτισµα εἶναι ἡ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου
καὶ ὄχι τὸ ράντισµα τῶν Λατίνων. Ποιός λοιπόν
ἀπό ἐµᾶς θά ἀλλοιώσει ἢ θά ἀλλάξει τόν
διαχρονικό Λόγο τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἁγίων Του;
Ποιός δέν θά παραµείνει πιστός «ἂχρι θανάτου»,
ἀφοῦ ὁ Κύριος µᾶς λέει ὃτι «ὁ ὑποµείνας εἰς
τέλος οὗτος σωθήσεται.»;
Ποιός δέν θά κλίνει γόνυ ψυχῆς καί
σώµατος στά αἰώνια λόγια τοῦ Δωρεοδότη «ἐν τῇ
ὑποµονὴ ὑµῶν κτήσασθε τά ψυχάς ὑµῶν»; Ἡ
Ἑλληνορθόδοξη πατρίδα µας ἐπεβίωσε σ’ ὃλες
τίς δύσκολες περιόδους τῆς ἐνδόξου ἱστορίας της
καί κυρίως στά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας καί
τῆς Γερµανικῆς Κατοχῆς, χάρη στήν ὑποµονή
καί τήν πίστη τῶν ἁγνῶν ἀνθρώπων στήν
Ὀρθόδοξη παράδοση.
Ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἡ παράδοση δέν εἶναι
ἁπλῶς ἡ µελέτη τοῦ παρελθόντος, οὒτε τά ἀρχαιολογικά µνηµεῖα! Ἡ παράδοση εἶναι ἡ µέθο-
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δος τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου µέσα ἀπό τό
τρίπτυχο τῆς καθάρσεως, τοῦ φωτισµοῦ καί τῆς
θεώσεως˙ αὐτό παραδίδεται ἀπό γενιά σέ γενιά.
Μακαριώτατε, Σεβασµιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἃγιοι ἀρχιερεῖς, τίµιον πρεσβυτέριον,
χορεία τῶν διακόνων, ὁσιότατοι µοναχοί καί
µονάζουσαι, ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ἡ Ἐκκλησία µας
σήµερα τιµᾶ τούς Ἁγίους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι
ἀγωνίσθηκαν νά τηρήσουν ἀµόλυντη τήν Ὀρθοδοξία καί νά µεταλαµπαδεύσουν ἀνόθευτη τήν
πίστη καί τήν παράδοσή της. Οἱ Πατέρες εἶναι τό
φῶς τοῦ κόσµου˙ οἱ πνευµατικοί φάροι τῆς
Βασιλείας˙ τά τεκµήρια τῆς ἁγιότητος˙ «ἐπιστολή Χριστοῦ γινωσκοµένη καί ἀναγινωσκοµένη
ὑπό πάντων ἀνθρώπων». Εἶναι αὐτοί πού ὡς
«δοῦλοι γνησιώτατοι Χριστοῦ καί τοῦ ἐνθέου κηρύγµατος, µύσται ἱερώτατοι»[9] πρεσβεύουν γιά
τήν ἐπίτευξη τοῦ λόγου τῆς ὑπάρξεώς µας σ’
αὐτόν τόν κόσµο, δηλαδή γιά τήν σωτηρία τῶν
ψυχῶν µας.
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ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ:
• Οἱ πηγές • Οἱ μαρτυρίες • Ἡ ἀλήθεια*

τοῦ Γεωργίου Κεκαυµένου
(συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουµένου τεύχους)

Α

λλά είναι η µαρτυρία του Κανέλλου η µόνη
µαρτυρία για το κρυφό σχολειό; Όχι,
φυσικά. Ο ίδιος ο Αγγέλου παραθέτει ένα
πλήθος από άλλες µαρτυρίες που προέρχονται από τους πλέον έγκυρους και έγκριτους
εκπροσώπους της ελληνικής, και όχι µόνον,
επιστήµης και διανόησης του 19ου αι., που επιβεβαιώνουν απόλυτα τα λεγόµενα του Κανέλλου.
Πρόκειται για τις µαρτυρίες των
α) Μισαήλ Αποστολίδη, καθηγητή της Θεολογικής σχολής, στα 1837,
β) Κωνσταντίνου Οικονόµου του εξ Οικονόµων, γνήσιου διαφωτιστή[261], στα 1842,
γ) Φίλιππου Ιωάννου, του πρώτου καθηγητή
της φιλοσοφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο, στα 1849,
δ) Κωνσταντίνου Φρεαρίτη, καθηγητή της Νοµικής, στα 1863,
ε) Charles Tuckermann, πρώτου Αµερικανού
προξένου στην Αθήνα, στα 1867, στ) Νικόλαου
Δραγούµη, στα 1874
ζ) Γεωργίου Χασιώτη, ιστορικού της εκπαίδευσης, στα 1881.
Και όµως: Όλες αυτές οι µαρτυρίες απορρίπτονται αµέσως ως αναξιόπιστες, καθώς χαρακτηρίζονται εξ αρχής ως προϊόντα του ρητορικού
λόγου, ο οποίος από την φύση του αποστρέφεται
την πραγµατικότητα[262]. Και τι είναι αυτό που
µας αποδεικνύει ότι οι µαρτυρίες αυτές είναι
προϊόντα ενός αναξιόπιστου και αφερέγγυου
ρητορικού λόγου; Το γεγονός ότι αναφέρονται
στο κρυφό σχολειό!
Δηλαδή κατά τον Αγγέλου, όλοι αυτοί οι
άνθρωποι, κορυφαίοι εκπρόσωποι της επιστήµης,
της διανόησης αλλά και του νεοελληνικού διαφωτισµού, όταν αναφέρονται στο κρυφό σχολειό
αφήνουν στην άκρη την αξιοπιστία και την
σοβαρότητά τους, και µε µωροπιστία µικρού
παιδιού γίνονται οι πλέον ένθερµοι υποστη--------------------------* Ἐλήφθη ἀπό: www.antibaro.gr

ρικτές ενός εξόφθαλµου ιστορικού ψεύδους.
Και αυτό την στιγµή που και οι ίδιοι και οι ακροατές τους µπορούσαν από την προσωπική τους
εµπειρία να γνωρίζουν την αλήθεια. Λέω από
την δική τους εµπειρία, γιατί οι πιο πολλοί απ’
αυτούς είχαν ανδρωθεί και είχαν πάει σχολείο
επί τουρκοκρατίας.
Και αν ο Αγγέλου λέει όλα αυτά για
ανθρώπους που υπήρξαν πρωτοπόροι ο καθένας
στον χώρο του και την επιστήµη του, οι επίγονοί
του τον «ξεπέρασαν» κατά πολύ. Αυτοί δεν
διστάζουν πλέον να πουν ότι οι παραπάνω
γίγαντες της νεοελληνικής διανόησης και επιστήµης δεν είναι τίποτε άλλο παρά «οµάδες
λογίων που δεν τις θέλγει η έρευνα»[263]! Δεν
«έθελγε» λοιπόν η έρευνα ούτε τον Μισαήλ
Αποστολίδη, ούτε τον φιλόσοφο Φίλιππο Ιωάννου, ούτε τον νοµικό Κωνσταντίνο Φρεαρίτη,
όλοι τους καθηγητές πανεπιστηµίου, ούτε
φυσικά τον ιστορικό της εκπαίδευσης Γεώργιο
Χασιώτη!!! Εξαιρετικά.
Όµως, δεν είναι οι µαρτυρίες για το κρυφό
σχολειό µόνον αυτές που παραθέτει ο Αγγέλου.
Για παράδειγµα, ανάµεσα στην µαρτυρία του
Κανέλλου, από το 1822, και την µαρτυρία του
Μισαήλ Αποστολίδη, από το 1837 (του… Μισαηλίδη, που τον λέει κάποια στιγµή η ιστορικός
Κατσιαµπούρα[264]), υπάρχει και µια άλλη
άκρως σηµαντική µαρτυρία, αυτή του Ιακωβάκη
Ρίζου- Νερουλού. Μια µαρτυρία που ενώ την
αναφέρει ο Α. Πολίτης ήδη από το 1994[265], την
αγνοεί ο Αγγέλου το 1997. Γιατί, όπως βλέπετε,
οι αναθεωρητές ιστορικοί δεν διαβάζονται ούτε
µεταξύ τους! Και εµείς περιµένουµε µετά απ’
αυτούς να διαβάζουν και τις πηγές;
Ο Νερουλός, ξαναθυµίζω, το 1826 έδωσε στα
γαλλικά µια σειρά διαλέξεων στην Γενεύη για
την νέα ελληνική φιλολογία, οι οποίες εκδόθηκαν την επόµενη χρονιά σε βιβλίο, το οποίο
επανεκδόθηκε αναθεωρηµένο και συµπληρωµένο το 1828, ενώ το 1870 µεταφράστηκε στα

τησ ορθοδοξιασ
ελληνικά.
Εκεί, όπως ακριβώς και ο Κανέλλος, µας λέει
επί λέξει:
«Οι Τούρκοι απηγόρευαν επί κεφαλική
ποινή την οικοδοµήν νέων εκκλησιών. […] Εµπόδιζον δε δια της αυτής αυστηρότητος και την
καθίδρυσιν δηµοσίων σχολείων, φοβούµενοι
µήπως οι χριστιανοί διδασκόµενοι αποβώσι
δούλοι επικίνδυνοι και δυσκυβέρνητοι»[266].
Γι’ αυτό και πολλά σχολεία σε δύσκολους καιρούς ιδρύονταν µε άδεια όχι για σχολείο, αλλά
για σωφρονιστικό κατάστηµα. Όπως τότε που
ήταν µέγας δραγουµάνος της Πύλης ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος:
«Ο Μαυροκορδάτος, απολαύων ευνοίας και
τιµής παρά το οθωµανικώ υπουργείω, […]
ελάµβανεν άδειαν του συνιστάν σχολεία
δηµόσια εν διαφόροις τουρκικαίς πόλεσι της
ευρωπαϊκής και ασιατικής Τουρκίας»[267]. Όµως,
«τα ανωτέρω σχολεία των επιστηµών και της
φιλολογίας ηνοίγοντο [από τον Παναγιωτάκη
Νικούσιο και τον Μαυροκορδάτο] µόνον ως
δήθεν σωφρονιστήρια [Maisons de correction],
ήτοι φυλακαί»[268].
Δηλαδή, για να επιτρέψουν κάποιοι Τούρκοι
διοικητές την ίδρυση ανώτερων σχολείων έδιναν
προσχηµατικές άδειες, ώστε να λειτουργήσουν
όχι ως σχολεία αλλά σαν φυλακές.
Όπως αναφέραµε παραπάνω, οι αναθεωρητές
ιστορικοί απορρίπτουν την µαρτυρία του
Νερουλού αναφανδόν ως αναξιόπιστη. Έτσι, ο
καθηγητής Πολίτης θεωρεί πως τα όσα αναφέρει
ο Νερουλός είναι προϊόν του φανατισµένου
κλίµατος του ροµαντικού φιλελληνισµού[269].
Με την µαρτυρία του Νερουλού έχει ασχοληθεί
διεξοδικά ο καθηγητής Χ. Πατρινέλης, ο οποίος
καταρχήν θεωρεί ότι είναι απίθανο το να
λειτουργούσε ένα σχολείο ως φυλακή, διότι οι
Τούρκοι αµέσως θα το αντιλαµβάνονταν, µιας
και θα µπαινόβγαιναν σ’ αυτό «εκατοντάδες
µαθητές», ενώ παρατηρεί πως είναι «εντελώς
αµάρτυρο» ότι «ο Παναγιωτάκης Νικούσιος
και ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, µ’ αυτόν ή
άλλον τρόπο, ίδρυσαν σχολεία»[270].
Για το πρώτο µπορούµε να παρατηρήσουµε τα
εξής: το θέµα δεν είναι το αν οι Τούρκοι ήξεραν
πως η δήθεν φυλακή ήταν σχολείο. Ασφαλώς
και θα το ήξεραν ή κάποια στιγµή θα το
καταλάβαιναν. Το σηµαντικό είναι ότι η σχετική
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άδεια για την ανέγερση του κτηρίου δεν είχε
δοθεί για σχολείο. Αυτό σηµαίνει πως το κτήριο
εκείνο δεν θα µπορούσε να ξαναλειτουργήσει
στο µέλλον ως σχολείο. Όσο για τα λεγόµενα
περί «εκατοντάδων µαθητών», µε αυτά ο
σεβαστός καθηγητής δείχνει το πόση επαφή
τελικά έχουν οι αναθεωρητές ιστορικοί µε την
εκπαίδευση του Ελληνισµού επί τουρκοκρατίας.
Για να έχουµε ένα µέτρο σύγκρισης, θα
ξαναθυµίσουµε πως το περίφηµο Φροντιστήριο
της Τραπεζούντας είχε το 1855, σε εποχή
τανζιµάτ δηλαδή, όλους κι όλους 50 µαθητές.
Τώρα πάµε στην επόµενη παρατήρηση του
καθηγητή Πατρινέλη, ότι δηλαδή ο Νερουλός
ήταν
«απαρασκεύαστος
για
τέτοιο
έργο»[271]. Καταρχήν, ο Νερουλός µπορούσε,
ως «αξιωµατούχος Φαναριώτης» που ήταν, να
έχει «καλή γνώση των πραγµάτων της καθ’
ηµάς Ανατολής»[272]. Αλλά µε όσα λέει, έχει
τελικά ως στόχο «να εξάρει τον ρόλο της
παραδοσιακής ηγεσίας (της Εκκλησίας και ιδίως
των Φαναριωτών) στον ιστορικό βίο του γένους,
γενικεύοντας, υπερβάλλοντας ή ακόµη και
επινοώντας,
όπως
φαίνεται,
ανύπαρκτα
«γεγονότα»[273].
Όµως, για να στοιχειοθετηθεί µια τέτοια
κατηγορία, θα έπρεπε βέβαια να προσκοµιστούν
και κάποιες αποδείξεις. Το γεγονός πως όσα λέει
ο Νερουλός για τον Παναγιωτάκη Νικούσιο και
τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο είναι αµάρτυρα
δεν σηµαίνει αυτόµατα πως είναι και ψευδή.
Υπάρχουν πάρα πολλά ιστορικά γεγονότα που
µαρτυρούνται από µία και µοναδική πηγή. Το
ζήτηµα λοιπόν είναι αν ο ίδιος ο Νερουλός είναι
αξιόπιστος ως ιστορική πηγή και όχι αν τα όσα
αναφέρει τα επιβεβαιώνουν αναγκαστικά και
κάποιοι άλλοι. Παρ’ όλ’ αυτά, οι αναθεωρητές
ιστορικοί απορρίπτουν την µαρτυρία του
Νερουλού
αναφανδόν
ως
κίβδηλη
και
αναξιόπιστη.
Όµως, ο Ιάκωβος (Ιακωβάκης, όπως αποκαλεί
ο ίδιος τον εαυτό του) Ρίζος-Νερουλός υπήρξε
µια από τις µεγαλύτερες προσωπικότητες του
ελληνικού δηµόσιου βίου στο πρώτο µισό του
19ου αιώνα. Φαναριώτης µε αριστοκρατική
καταγωγή, έτυχε µεγάλης µόρφωσης, ενώ
από
νωρίς κατέλαβε υψηλότατα κρατικά
αξιώµατα. Από το 1818 βρίσκονταν στις
Παραδουνάβιες ηγεµονίες, ως πρωθυπουργός
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(premier ministre) των Ελλήνων
ηγεµόνων τους, όπου και έλαβε
µέρος στο επαναστατικό κίνηµα
του
Υψηλάντη.
Με
την
απελευθέρωση, ακολούθησε τον
Καποδίστρια στην Ελλάδα και
εξελέγη πρώτος γραµµατέας στη
Εθνοσυνέλευση
του
Άργους.
Στην
συνέχεια
διετέλεσε
υπουργός
Εξωτερικών,
Εµπορικού
Ναυτικού
και
Παιδείας.
Επίσης
υπήρξε
σύµβουλος επικρατείας, αλλά
και πρώτος πρόεδρος της Αρχαιολογικής
Εταιρείας. Ο Νερουλός πέθανε το 1849 στην
Κωνσταντινούπολη, όπου υπηρετούσε ως
πρέσβης της Ελλάδος.
Και παρόλο που σαν Φαναριώτης «ήταν σε
θέση να γνωρίζει», θέλουν οι αναθεωρητές
ιστορικοί να πιστέψουµε πως αυτός ο λαµπρός
Έλληνας
µπορούσε
να
κατασκευάζει
ανύπαρκτα γεγονότα. Και όλα αυτά τα λένε και
τα υποστηρίζουν, διότι ο Νερουλός τόλµησε να
αναφερθεί στον φοβερό διωγµό που είχαν
εξαπολύσει οι Τούρκοι, καθ’ όλη την διάρκεια
της σκλαβιάς, στα σχολεία και την παιδεία των
υπόδουλων Ελλήνων.
Και ήταν µάλιστα τόσο αδίστακτος ο
Νερουλός, ώστε όλα αυτά τα ψέµατα να τα
µεταφέρει, χωρίς καµιά ντροπή, και προς το
ευρωπαϊκό κοινό, µόνο και µόνο για να
δικαιολογήσει τον ρόλο των Φαναριωτών και της
εκκλησίας, παρασυρµένος από τον φανατισµό
του
ροµαντικού
φιλελληνισµού.
Και
οι
Ευρωπαίοι από κάτω να τον ακούνε και να
δέχονται σαν άκριτα και άβουλα όντα όλα τα
παραµύθια που τους σερβίριζε. Και όχι µόνον να
τον ακούνε, αλλά να εκδίδουν τις διαλέξεις του
Νερουλού σε δύο αλλεπάλληλες εκδόσεις και να
τις µεταφράζουν αµέσως στα γερµανικά, τα
ολλανδικά και στα πολωνικά[274]!
Δηλαδή σύµφωνα µε τους αναθεωρητές
ιστορικούς,
ένας
δύο
αδίστακτοι
και
φανατισµένοι Έλληνες κορόιδευαν εν ψυχρώ
χιλιάδες ανόητους και αφελείς Ευρωπαίους σε
όλη την Ευρώπη! Λες και οι Ευρωπαίοι
περίµεναν τον Νερουλό για να µάθουν την
αλήθεια. Λες και δεν είχαν οι ίδιοι για τα θέµατα
αυτά άµεση πληροφόρηση από πρώτο χέρι, από
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τους διπλωµάτες τους και τους
περιηγητές τους, οι οποίοι όλους
αυτούς τους αιώνες είχαν πάει
όχι µια και δυο, αλλά πολλές
φορές
στη
Οθωµανική
αυτοκρατορία.
(συνεχίζεται)
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
[261]. Α. Αγγέλου, όπ. παρ. σ. 29.
[262]. Α. Αγγέλου, όπ. παρ. σ. 51.
[263]. Π. Στάθης, «Το Κρυφό Σχολειό:
Διαδροµές του Μύθου, Διαδροµές της
Ιστορίας», εισήγηση στο συνέδριο «Η
ιστορία ως διακύβευµα. Μορφές σύγχρονης ιστορικής
κουλτούρας», 2001, δηµοσιευµένη (και) σε αρχείο pdf στο
cd-rom που συνοδεύει το του Historein/Ιστορείν 4, 2003-2004,
σ. 2 (του pdf).
[264]. Γ. Κατσιαµπούρα, «Το Κρυφό Σχολειό και ο Γρηγόριος
Ε΄», εφ. Η ΑΥΓΗ, 24-3-2004.
[265]. Α. Πολίτης, «Φεγγαράκι µου Λαµπρό… Απόπειρα για
Ένα Μικρό σχεδίασµα της Πρώτης Φάσης της Ιστορικής
Διαδροµής του Μύθου του «Κρυφού Σχολειού», εφ. Η ΑΥΓΗ
1994. Επίσης στον τόµο του ιδίου, Το Μυθολογικό Κενό,
Αθήνα 2000, σσ. 27-28. Το ίδιο άρθρο επίσης στην ΑΥΓΗ, 223-2007.
[266]. Ι. Ρίζος-Νερουλός, Ιστορία των Γραµµάτων παρά τοις
Νεωτέροις Έλλησι, Αθήνησι 1870, σ. 64. Πρωτότυπη έκδοση:
J. Rizo-Nérοulοs, Cοurs de Littérature Grecque Mοderne,
seconde édition revue et augmentée, Genève-Paris 1828, σ. 51
(στην Α΄ έκδοση, Genève-Paris 1827, σ. 45).
[267]. Ι. Ρίζος-Νερουλός, (1870) σ. 43. J. Rizo-Nérοulοs, (1828)
σ. 30, (1827) σ. 28.
[268]. Ι. Ρίζος-Νερουλός, (1870) σσ. 65-66. J. Rizo-Nérοulοs,
(1828) σ. 52, (1827), σ. 46.
[269]. Α. Πολίτης, «Φεγγαράκι µου Λαµπρό… Απόπειρα
για Ένα Μικρό
σχεδίασµα της
Πρώτης Φάσης της
Ιστορικής Διαδροµής του Μύθου του «Κρυφού Σχολειού»,
εφ. Η ΑΥΓΗ 1994. Και στον τόµο του ιδίου Το Μυθολογικό
Κενό, Αθήνα 2000, σ. 28. Το ίδιο και στην εφ. Η ΑΥΓΗ, 22-32007.
[270]. Χ. Γ. Πατρινέλης, «Το Κρυφό Σχολειό και πάλι» [2005],
Άρδην 64, 2007, σ. 38.
[271]. Χ. Γ. Πατρινέλης, όπ. παρ. σ. 38. [272]. Χ. Γ.
Πατρινέλης, όπ. παρ. σ. 37. [273]. Χ. Γ. Πατρινέλης, όπ. παρ.
σ. 38.
[274]. Α. Πολίτης, «Φεγγαράκι µου Λαµπρό… Απόπειρα για
Ένα Μικρό σχεδίασµα της Πρώτης Φάσης της Ιστορικής
Διαδροµής του Μύθου του «Κρυφού Σχολειού», εφ. Η ΑΥΓΗ
1994. Επίσης στον τόµο του ιδίου, Το Μυθολογικό Κενό,
Αθήνα 2000, σ. 28. Το ίδιο άρθρο επίσης στην ΑΥΓΗ, 22-32007.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΙΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

Εἱς τὴν έκδήλωσιν παρέστησαν ἐκτὸς τῶν
Ἐπιχωρίων Ἀρχιερέων, δηλ. τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ.
Καλλινίκου, τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος κ.Γεροντίου καὶ τοῦ
Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ
Βοιωτίας κ. Χρυσοστόµου καὶ Σεβασµιώτατοι καί
Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς: Τορόντο κ, Μωϋσῆς,
Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ.
Φώτιος, Πόρτλαντ κ. Σέργιος καὶ Βοστώνης κ.
Δηµήτριος.

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΙΣ ΣΕΡΒΙΑΝ ΚΑΙ
ΒΟΣΝΙΑΝ

Τὴν Τετάρτην 3/16 Ἰανουαρίου 2013 πρωΐ, εἰς
τὴν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
"Ρόδον τὸν Ἀµάραντον" Πειραιῶς, ἐπραγµατοποιήθη ἡ κοπή τῆς βασιλόπιττας τοῦ Ἱεροῦ
Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν και
τῶν ὁµόρων Μητροπόλεων: Πειραιῶς & Σαλαµῖνος καὶ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας.

Τὴν Κυριακὴν 14/27 Ἰανουαρίου 2013, ἡµέρα
τῆς µνήµης τοῦ Ἁγίου Σάββα, πρώτου Ἀρχιεπισκόπου Σερβίας, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος
µετέβη εἰς Βελιγράδι διὰ τὴν πρώτην πανήγυριν
τοῦ ἐπ’ ὀνόµατι τοῦ µεγάλου αὐτοῦ Ἁγίου τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας τιµωµένου Ἱεροῦ
Ναοῦ.

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Σάββα στεγάζει
πλέον τὴν ἀναδιοργανωµένην Ἐνορίαν τῶν
Γ.Ο.Χ. τοῦ Βελιγραδίου, ἡ ὁποία κατὰ τὸ
µεγαλύτερον µέρος παρέµεινε πιστή εἰς τὴν
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κανονικὴν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας µετὰ τὴν
ἀποστασίαν τοῦ Αὐγούστου τοῦ 2011.
Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἑορτῆς ὁ
Μακαριώτατος ἔκειρε δύο Ἀναγνώστας.
Ἤδη ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Σάββα Σερβίας, µὲ
τακτικὸν
Ἐφηµέριον
τὸν
Πανοσιώτατον
Ἱεροµόναχον π. Ἰωσήφ Μίκιτς, ἀποτελεῖ τὸ
διοικητικόν κέντρον τῆς Κανονικῆς ἐν Σερβίᾳ
Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. καὶ διαθέτει Ἰστότοπον εἰς
τὴν Σερβικήν Γλῶσσαν διὰ νὰ ἐπιτελεῖ τὴν
διακονίαν τῆς καλῆς µαρτυρίας εἰς τοὺς Σέρβους
ἀδελφούς ἡµῶν.

Μετὰ τὴν πανήγυριν, ὁ Μακαριώτατος µετέβη
εἰς Βοσνίαν διὰ νὰ ἐπευλογήσῃ τὸ ἔργον τοῦ
Πανοσιωτάτου Ἱεροµονάχου π. Μεθοδίου
Ζάχαριτς. Εἰς τὴν Βοσνίαν ὑφίσταται ἡ Ἱερὰ
Μονὴ Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τὸ Πίρκοφτσι
ὅπου λειτουργεῖ καὶ Ἐνορία διὰ τὸ ἐκεῖ ποίµνιον
τῶν Γ.Ο.Χ.
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ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ
Εἰς τὰς 13/26 Ἰανουαρίου 2013 ἑορτὴ τοῦ
Ἁγίου Μαξίµου του Καυσοκαλυβίτου ἑώρτασε τὰ
ὀνοµαστήριά του ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καὶ Δηµητριάδος κ. Μάξιµος.
Tὴν ἡµέραν τῶν ὁνοµαστηρίων του ὁ Σεβασµιώτατος ἑχοροστάτησεν εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναόν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Θεσσαλονίκης.
***

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ.
Καλλίνικος προέστη εἰς τὸ Ἀρχιερατικόν συλλείτουργον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν Ὑπαπαντῆς τοῦ
Κυρίου Καλλιπόλεως Πειραιῶς, κατὰ τὴν ἡµέραν
τῆς µνήµης τοῦ Ἁγίου Θεοδοσιου τοῦ Μεγάλου
(17 Ἰανουαρίου) µετὰ τοῦ ἑορτάζοντος Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Βρεσθένης κ. Θεοδοσίου.
Παρίστατο συµπροσευχόµενος καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος.
***

Κατὰ τὴν ἐφετινὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, 25-1/7-2-2013 ὁ
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ.

τησ ορθοδοξιασ
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Γρηγόριος ἑόρτασε τὰ ὀνοµαστήριά του εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν.
Παρίσταντο
συµπροσευχόµενοι
ὁ
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Καλλίνικος,
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ
Βοιωτίας κ. Χρυσόστοµος καὶ ὁ Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος κ.
Γερόντιος,
ὁ
Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος
Μαραθῶνος κ. Φώτιος.
***

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ

Τὴν 6/19 Φεβρουαρίου 2013 ἑορτὴ τοῦ
Μεγάλου Φωτίου ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος
Μαραθῶνος κ. Φώτιος ἐλειτούργησεν εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Ν. Φιλαδελφείας.
Παρίσταντο
συµπροσευχόµενοι
ὁ
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Καλλίνικος,
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ
Βοιωτίας κ. Χρυσόστοµος καὶ ὁ Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος κ.
Γερόντιος.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
κ.κ. Καλλίνικος προέστη τῆς λαµπρᾶς πανηγύρεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὑγενικοῦ Πατρῶν, τὴν Παρασκευὴν 19-1/1-2-2013.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τὴν 18/31-1-2013, ἡµέραν τῆς ἑβδοµάδος
Τρίτην ἐπανηγύρισεν ὁ Ἱερὸς Καθεδρικός Ἁγίου
Ἀθανασίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τῆς
Ἀρχιερατικῆς
θ.
λειτουργίας
προεξῆρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλίνικος συµπαραστατούµενος
ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος
κ. Φωτίου.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρα ἐπανηγύρισαν καὶ οἱ
ὁµώνυµοι Ἱεροί Ναοὶ εἰς Βοστώνην καὶ Μόντρεαλ Καναδᾶ.
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ΣΥΝΑΞΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ & ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ
Τὴν Κυριακὴν 21-1/3-2-2013 ἐπραγµατοποιήθη εἰς τὴν Αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ Ἰ.
Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀµαραντον» Πειραιῶς, διὰ
πρώτην φορὰν Σύναξις τῶν Ἐπιτρόπων καὶ τῶν
Ἱεροψαλτῶν τῶν τριῶν ὁµόρων Ἐκκλησιαστικῶν
Ἐπαρχιῶν τοῦ Κέντρου, ἤτοι Ἀθηνῶν-ΠειραιῶςἈττικοβοιωτίας. Ὁ Μακαριώτατος καλωσόρισε
τοῦ Ἱεροψάλτας καί τούς Ἐπιτρόπους, οἱ ὁποῖοι
εἶναι οἱ ἅµεσοι συνεργάται τῶν Κληρικῶν καὶ
ἐτόνισεν ὅτι ὁ ἐγκαινιασµός τῶν συνάξεων
αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν κινητοποίησιν τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου καὶ τὴν καλυτέραν
συνεργασίαν κλήρου καί λαοῦ διὰ τὸ ἔργον τῆς
Ἐκκλησίας. Ἐπ’ εὐκαιρία τῆς συνάξεως ἐγένετο
καὶ ἡ κατὰ τὸ ἔθιµον κοπὴ τῆς Πρωτοχρονιάτικης πίττας.

ΦΩΝΗ

Ἐν συνεχεία, σειρά εἶχε ἡ Ἁγία Λαύρα καί
µὲ τὴν ἰσχυρή της συµβολική σηµασία γιά τό
γένος µας. Ἐκεῖ φυλάσσεται τό ἱστορικό λάβαρο
τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καθώς καί πλήθως
κειµηλίων, ὅπως κώδικες καί ἔγγραφα καθώς
καί ἱερά λείψανα.
Τρίτος σταθµός, ἡ µαρτυρική πόλη τῶν
Καλαβρύτων. Οἱ νέοι ἀπέτισαν φόρο τιµῆς στούς
ἀδικοχαµένους κατοίκους τῶν Καλαβρύτων. Στό
κέντρο τῆς πόλης δεσπόζει ὁ κεντρικός Ἱερός
Ναός µέ τό ἱστορικό ρολόι µέ τούς δεῖκτες
κολληµένους στήν ὥρα τῆς καταστροφῆς, 2:34΄
τῆς µεσηµβρίας τῆς 13ης Δεκεµβρίου 1943, ὅπως
δείχνουν οἱ δεῖκτες τοῦ σταµατηµένου ρολογιοῦ
τῆς ἐκκλησίας. Σηµειωτέον ὅτι ὁ Ναός ὅπως καί
ὁλόκληρη ἡ πόλη κάηκε ὁλοσχερῶς. Σώζονται
µέχρι σήµερα, οἱ κολῶνες τοῦ παλαιοῦ ναοῦ,
σιωπηλοί µάρτυρες τῆς γερµανικῆς θηριωδίας!

ΕΚΔΡΟΜΗ ΝΕ.Ο.Σ. ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Τό
Σαββάτο 17-2/2-3-2013 ὁ
Νεανικός
Ὀρθόδοξος Σύνδεσµος τῆς Ἐκκλησίας µας
ἐπραγµατοποίησε ἡµερήσια ἐκδροµή σέ Μ.
Σπήλαιο - Ἁγία Λαύρα - Καλάβρυτα - Κέρτεζη.
Μέ ἐπικεφαλῆς τόν Σεβασµιώτατο Ἀττικῆς κ.
Χρυσόστοµο, τούς Θεοφιλεστάτους Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριο, Μαραθῶνος κ. Φώτιο, τόν
Πρόεδρο τῆς Συντονιστικῆς του Νέ.Ο.Σ. Αἰδ. π.
Στυλιανό οἱ νέοι µας εἶχαν τήν εὐκαιρία νά
προσκυνήσουν πληθώρα ἁγίων λειψάνων καί νά
ξεναγηθοῦν στούς χώρους τῆς µονής Μεγάλου
Σπηλαίου, πρῶτο σταθµό τῆς προσκηνυµατικῆς
αὐτῆς ἐκδροµῆς.

Τό προσκήνυµα ὁλοκληρώθηκε στό χωριό
Κέρτεζη. Ἐκεῖ ὑπάρχει µικρή κοινότητα Γνησίων
Ὀρθοδόξων µέ ἔνδοξο παρελθόν διωγµῶν καί
ἀγώνων ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας.

τησ ορθοδοξιασ
Μετά τόν κατανυκτικό ἑσπερινό, τόν ὁποῖο
ἐτέλεσε ὁ π. Στυλιανός, συµπαραστατούµενος
ἀπό τόν Ἱερολογιώτατο Ἱεροδιάκονο π.
Καλλίνικο,
ὁ
Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος
Γρηγόριος ἀνέλυσε στούς νέους το νόηµα τῆς
παραβολῆς τοῦ ἀσώτου µέ προβολή στήν
σηµερινή πραγµατικότητα. Ἀκολούθησαν τά
κεράσµατα πού µέ πολλή φροντίδα καί ἀγάπη
γιά τούς νέους ἑτοίµασαν οἱ ἀδελφοί
Κερτεζιῶτες καί στή συνέχεια ἡ ἀποστολή πῆρε
τό δρόµο τῆς ἐπιστροφῆς γιά τήν Ἀθήνα,
ὁλοκληρώνοντας ἔτσι µιά ἡµέρα πλούσιας σέ
ἐµπειρίες, διδάγµατα εὐλογία καί ἀναψυχή!
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Ὁ Θεοφιλέστατος προέστη τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ καῖ τῆς Θ. Λειτουργίαw καὶ
κατὰ τὴν πανήγυριν τῆς Ἐνορίας κατὰ τὴν
ἁµέσως ἑποµένην Κυριακήν 25-3/7-4-2013.

Η ΕΝΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ
Τὴν Κυριακὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Παλαµᾶ, 18/31-3-2013, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος καὶ Τοποτηρητής Φθιώτιδος κ.
Φώτιος προέστη εἰς τὴν Ἀρχιερατικὴν θ.
λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν Εὐαγγελισµοῦ
τῆς Θεοτόκου Στυλίδος Φθιώτιδος. Ἐπρόκειτο
διὰ τὴν πρώτην λειτουργίαν µετὰ τὴν ἀποδοχήν
τῆς αἰτήσεως τῆς Ἐνορίας διὰ τὴν ἐπανένταξιν
αὐτῆς ὑπὸ τὴν κανονικήν Ἱερὰν Σύνοδον.
Ἡ Ἱστορική διὰ τοὺς ἀγῶνας της κατὰ τὴν
ἐποχἠν τῶν διωγµῶν Ἐνορία, διαθέτει ἕνα
περικαλλῆ Ναόν εἰς περίοπτον θέσιν τῆς ἀµφιθετρικῆς Στυλίδος καὶ στελεχοῦται ὑπὸ τοῦ
Πανοσιωτάτου Ἱεροµονάχου π. Σπυρίδωνος
Γιαννόπουλου καὶ ἑνός δραστηρίου Ἐκκλησιαστικοῦ συµβουλίου.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
κ.κ. Καλλίνικος µετέβη την Κυριακήν 1/14-4-2013
διὰ τὴν τρίτην κατά συνεχοµένην Κυριακήν
τέλεσιν Ἀρχιερατικῆς λειτουργίας καί τόν
ἐπιστηριγµόν τῶν πιστῶν.
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Η ΦΩΝΗ τησ ορθοδοξιασ
ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

Τὸ Σάββατον 31-3 / 13-4 – 2013, ἡµέραν
µνήµης τοῦ Ἁγίου Ὑπατίου Ἐπισκόπου Γαγγρῶν,
εἰς τὸν κατάµεστον ἀπὸ πιστοὺς Καθεδρικὸν
Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν, ὁ
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ
Βοιωτίας κ.κ. Χρυσόστοµος προήγαγε τὸν
εὐλαβέστατον
Διάκονον
π.
Χρῆστον
Παπαδόπουλον εἰς τὸν δεύτερον βαθµὸν τῆς
Ἱερωσύνης
(τὸν
τοῦ
Πρεσβυτέρου),
καὶ
ἀκολούθως τὸν εὐβλαβέστατον
Ματθαῖον
Μαβίδην
εἰς
τὸν
πρῶτον
βαθµὸν
τῆς
Ἱερωσύνης (τὸν τοῦ Διακόνου).

Τὴν Κυριακή 25-2/10-3-2013 ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Πόρτλαντ κ. Σέργιος ἐχειροτόνησεν
τὸν Ὁσιώτατον Μοναχόν π. Μωϋσῆ Fredricks,
µέλος τῆς ἀδελφότητος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Σιναΐτου Kelseyville Καλιφορνίας εἰς τὸν βαθµόν
τοῦ Διακόνου.
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