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Τήν�26ην το	�μηνός �Ιουλίου��ορτάσθη���μνήμη�τ�ς��Αγίας �σιο-
παρθενομάρτυρος�Παρασκευ�ς.
�Η��Αγία�Παρασκευή�#κμασεν�ε$ς�τήν�Ρώμην�'πί�τ�ς�βασιλείας

�Αντωνίνου�το	�Πίου,����πο*ος�'κλήθη�«Πίος» δηλαδή�«Ε0σεβής»
'πειδή� μετεστράφη� 'κ� τ�ς� δυσεβο	ς� Ε$δωλολατρίας� ε$ς� τήν� 'ν
Χριστ4�Ε0σέβειαν�μέ�7φορμήν�τήν��Αγίαν.�
8το�ε0γενής�ε$ς�τό�γένος�καί�πλουσία,�7λλά�9μεινε�:ρφανή�ε$ς��λι-

κίαν�12 'τ<ν.�=ν�τούτοις,�δέν�τήν�'σαγήνευσεν���κόσμος.�Τήν�'κέρ-
δησεν� �� Χριστός.� Μέ� τήν� περιουσίαν� της� δέν� 'πεδόθη� ε$ς� τήν
ματαιότητα�το	�κόσμου,�7λλ��@γόρασε�τήν�α$ωνιότητα.�Πλο	τος�της��
'λεημοσύνη.�Φόρεμά�της���φόβος�το	�Θεο	.�Ψιμύθιά�της�τά�δάκρυα.
Κοσμήματά�της���νηστεία�καί�αE�μετάνοιαι.�Ζώνη�της�χρυσ����παρθε-
νία.�Διά�τήν�καθαρότητά�της�@ξιώθη�νά�$ατρεύJ�7σθενε*ς,�κωφούς,�τυ-
φλούς,�καί�νά�7νασταίνJ�νεκρούς.�Διό�καί�'φθονήθη�καί�παρεδόθη�ε$ς
τόν�βασιλέα�Kντων*νον�Lς�Χριστιανή.�=κε*νος�δέ�μή�δυνηθείς� νά
κάμψJ�τό�τό�στερρόν�τ�ς�Πίστεώς�της�φρόνημα,�Nπέβαλε�τήν��Αγίαν
ε$ς�πολλά�μαρτύρια.�OΕν�'ξ�α0τ<ν�Pτο�νά�βληθQ�ε$ς�καιγόμενον�λέβητα
μέ�πίσσαν�καί�θειάφι,�7πό�Rπου�ΘείS�Χάριτι�αTτη�'ξεβλήθη�σ4α.��Ο
βασιλεύς,�'πιζητ<ν�νά�μάθJ�διατί�δέν�κατεκαίγετο���Μάρτυς,�'ζήτησε�νά�το	�ρίψJ�διά�τ�ς�χειρός�της
7πό�τό�7ναβράζον�το	�λέβητος�Nλικόν�πρός�δοκιμήν.�Α0το	�γενομένου�οWτος�πάραυτα�'τυφλώθη�καί
τό�πρόσωπόν�του�'κκαύθη.�Kλλ��7νέβλεψεν�πάλιν�καί�εWρεν�Xασιν�7μέσως�μόλις�Lμολόγησε�Πίστιν�ε$ς
τόν�Χριστόν�Lς�Προαιώνιον�Θεόν,�Κτίστην�καί�Δημιουργόν �ρατο	�καί�7οράτου�κόσμου.
�Η��Ιερά��Υμνολογία�τ�ς��Εκκλησίας�συμπλέκει�ε$ς�μνημόσυνον�α$ώνιον�τά�θαυμάσια�το	�Θεο	

μέ�τούς�Zθλους�τ�ς��Αγίας,�Rπως�ε$ς�τό�7κόλουθον�τροπάριον,�Rπου�δοξάζεται���Παντοδύναμος
Χείρ�το	�Κυρίου��μ<ν��Ιησο	�Χριστο	,���'ξάγουσα�τήν�Μάρτυρα�'κ�το	�πυρός�τήν�7πειλήν�Lς
'ν�Βαβυλ<νι�ποτέ�τούς�Τρε*ς�Πα*δας: «Φλέξαν�μηδόλως,�τούς�παρανόμους�καίει�μ]λλον�τό�π	ρ,
Κόρη,���Χριστός δέ�φυλάττει�σε�7βλαβ�,�καθώς�πάλαι�διεσώσατο,�πυρός�το	�βρέμοντος,�7δεε*ς
Νεανίας�χειρί�κραται_».
Τήν�9νδοξον�μνήμην�τ�ς��Αγίας�Παρασκευ�ς ε0λαβούμενοι,�προσ�λθον�'κ�πολλ<ν�τ�ς�`λλάδος

περιοχ<ν�οE�δυνάμενοι�πιστοί�ε$ς�τόν�πανηγυρίζοντα��μώνυμον�α0τ�ς �Ιερόν�Ναόν�ε$ς�τό�χωρίον
Λαμπι<τες�Ρεθύμνου�Κρήτης, Rπου���Παναγιώτατος�Μητροπολίτης�Θεσσαλονίκης�κ.�Χρυσόστο-
μος 'τέλεσε�τήν��ορτήν�καί�πανήγυριν�διά�το	�Μεγάλου��Εσπερινο	�καί�τ�ς�Θείας�Λειτουργίας.
Μετά�τό�πέρας�τ�ς��ορτ�ς,�τούς�προσελθόντας�'φιλοξένησε�πλουσίως���ο$κογένεια��Αντωνίου

καί��Ασημίνας�Σοφιαδ�,�οE��πο*οι�τυγχάνουν�καί�κτήτορες�το	��Ιερο	�Ναο	.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
εἰς Λαμπιῶτες ᾽Αμαρίου Ρεθύμνου Κρήτης, 26εἰς Λαμπιῶτες ᾽Αμαρίου Ρεθύμνου Κρήτης, 26/ 07/ 2007

Παλαι� Ε�κ
ν τς Ἁγ�ας
Παρασκευς μ� σκην�  ς �π�
τ�ν Β��ν κα� τ� Μαρτ�ρι�ν της.

Στιγμιότυπα�7πό�τήν�Πανήγυριν�το	��Ιερο	�Ναο	 �Αγίας�Παρασκευ�ς:�Αγίας�Παρασκευ�ς:
c�Ε0λόγησις�τ<ν�dΑρτων�καί���Περιφορά�τ�ς�eερ]ς�Ε$κόνος�τ�ς�fγίας.
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Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τιμᾶ καί ἑορτάζει τήν Μνήμην τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου
Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τοῦ Ἰσαποστόλου καί Ἐθναποστόλου, τήν
24ην Αὐγούστου.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἐγεννήθη εἰς τό Μέγα Δένδρον τῆς Αἰτωλίας τό 1774. Κατά
τό Βάπτισμα ἔλαβε τό ὄνομα Κωνσταντῖνος. Μεγαλώνοντας ἐδιδάχθη τά ὀλίγα
γράμματα τῆς ἐποχῆς του καί ἀργότερον ἀνεχώρησε διά τό Ἅγιον Ὄρος. Ἐμό-
νασεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Φιλοθέου καί εἰς ἡλικίαν 20 ἐτῶν ἔλαβε τό Μέγα
καί Ἀγγελικόν Σχῆμα, μετονομασθείς Κοσμᾶς. Τούς θησαυρούς τῆς μοναχικῆς
πολιτείας καί ἀσκήσεως τούς προσηύξησε φοιτῶν καί εἰς τήν Σχολήν τῆς Ἱ. Μ.
Βατοπαιδίου, ὅπου κατά τόν πόθον τῆς φιλομαθείας του ἐπαίδευσε τόν νοῦν
καί ἐσπούδασε τόν πλοῦτον τῆς τε Χριστιανικῆς καί τῆς ἔξωθεν σοφίας. Δέν
ἀπέκτησε στεῖραν γνῶσιν, ἀλλά γνῶσιν πολύγονον, καλιεργημένην ὑπό τῆς ἀγά-
πης πρός τόν Θεόν καί πρός τό πλάσμα του Θεοῦ, τόν συνάνθρωπον. Τήν προ-
κοπήν του αὐτήν ἐπιστέγασε ἡ εἰς Ἱερομόναχον χειροτονία του.

Εἰς ἡλικίαν 45 ἐτῶν, μή ὑποφέρων πλέον νά βλέπῃ τό Γένος τῶν Ἑλλήνων βα-
σανιζόμενον ὑπό τῆς δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου, μαστιζόμενον ὑπό τῆς τυραννίας
τοῦ Ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ, ὑπό τῆς ἐλλείψεως τοῦ Εὐαγγελικοῦ Φωτός, ὑπό τῆς
στερήσεως βασικῶν τῆς Πίστεως γνώσεων καί ἀρετῶν, ὑπό τῆς ἀνάγκης διά Μυ-
στηριακήν ζωήν, αἱμόφυρτον κατά τό σῶμα καί τετραυματισμένον κατά τήν
ψυχήν, ἀδικούμενον ὑπό τῶν Βαρβάρων καί ἁμαρτάνον ἀλογίστως ἐκ τοῦ ἰδίου
βαρβαρισμοῦ, ἐξαιτήσατο καί ἔλαβεν παρά τοῦ Πατριάρχου Σεραφείμ Β´ ἔγγραφον
ἄδειαν καί ἐντολήν ὅπως περιέλθῃ ἱεραποστολικῶς τήν σκλαβωμένην γῆν καί κη-
ρύξῃ τόν λόγον τοῦ Χριστοῦ, τόν λόγον τοῦ Σταυροῦ, τόν λόγον τῆς Ἀναστάσεως.
Ἐξῆλθεν λοιπόν εἰς περιοδείας, ὡς ὁ Σπείρων τῆς Εὐαγγελικῆς Παραβολῆς εἰς
τό σπεῖραι τήν Ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί τήν Ἐλπίδα τῆς ἐλευθερίας τοῦ
Ἔθνους. Ἐπί 20 ἔτη ἔσπειρε τήν Πίστιν, τήν Ἐλπίδα, τήν Ἀγάπην. Διῆλθε διά
πυρός καί ὕδατος, ἀπό τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἕως τοῦ Ναυπλίου, καί ἀπό τῆς
Δωδεκανήσου ἕως τῆς Βορείου Ἠπείρου, διδάσκων διά λόγου καί διά ἔργου,
νουθετῶν, θαυματουργῶν, προφητεύων. 

Οἱ ὑπόδουλοι τόν ἠγάπησαν. Οἱ τύραννοι τόν ἐσεβάσθησαν. Τά θηρία τόν
ἐφοβήθησαν. Τά στοιχεῖα τῆς φύσεως τόν ηὐλαβήθησαν. Οἱ Σταυρωταί ὅμως τόν
ἐφθόνησαν. Ἐπλήρωσαν καί τόν ἐφόνευσαν δι᾽ ἀγχόνης εἰς τό Κολικόντασι τῆς
Βορείου Ἠπείρου τό 1779, Αὐγούστου 24, ἡμέρα Σάββατον. Τό δέ Ἅγιόν του
σῶμα τό ἔρριψαν εἰς τόν ποταμόν Ἀῶον. Διά θαύματος, τό εὗρεν ὁ Ἱερεύς Μάρ-
κος ὅστις καί τό ἐνεταφίασεν κατά τήν τάξιν.

Ο  ΑΓΙΟΣ  ΚΟΣΜΑΣ  Ο  ΑΙΤΩΛΟΣΟ  ΑΓΙΟΣ  ΚΟΣΜΑΣ  Ο  ΑΙΤΩΛΟΣ
ΕΘΝΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΡΟΦΗΤΗΣ, ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ

1714 – 17791714 – 1779
(Μαρτύριον, 24 Αὐγούστου, ἡμέρα Σάββατον)
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Πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ, καταχω-
ροῦνται εἰς τήν συνέχειαν ὁρισμέναι ἐκ τῶν Προφητειῶν
του αἱ ὁποῖαι ἔχουν σχέσιν μέ τήν ἰδικήν μας ἐποχήν.

Τό κακό θά σᾶς ἔρθῃ ἀπό τούς διαβασμένους.
Τόν Πάπαν νά καταρᾶσθε, διότι αύτός θά εἶναι ἡ αἰτία.
Ἡ αἰτία θά ἔλθῃ ἀπό τά Δελειατά.
Ἡ αἰτία τοῦ Γενικοῦ Πολέμου θά εἶναι ἀπό τή Δαλματία.
Ἡ αἰτία τοῦ Γενικοῦ Πολέμου θἄρθῃ ἀπό τή Δαλματία. Πρῶτα θά διαμε-

λισθῇ ἡ Αὐστρία καί ὕστερα ἡ Τουρκία.
Ὅταν ἀκούσετε ὅτι ὁ Πόλεμος πιάστηκε ἀπό κάτω, τότε κοντά θά εἶναι.
Θά προσπαθοῦν νά τό λύσουν μέ τήν πέννα μά δέν θά μποροῦν. 99 φορές

μέ τόν πόλεμο καί μία μέ τήν πέννα.
Ὁ χαλασμός θά γίνῃ ἀπό ἕνα κασσιδιάρη.
Ὅταν θά ἰδῆτε τό χιλιάρμενο στά Ἑλληνικά ὕδατα,τότε θά λυθῇ τό ζήτημα

τῆς Πόλης.
Θἀρθῇ ὅταν ἔλθουν δυό καλοκαίρια καί δυό πασχαλιές μαζί.
Οἱ Τοῦρκοι θά φύγουν, ἀλλά θά ξανάρθουν πάλι καί θά φθάσουν ὡς τά Ἑξα-

μίλια. Στό τέλος θά τούς διώξουν εἰς τήν Κόκκινη Μηλιά. Ἀπό τούς Τούρκους
τό 1/3 θά σκοτωθῇ, τό ἄλλο τρίτο θά βαπτισθῇ, καί μόνο τό 1/3 θά πάῃ στήν
Κόκκινη Μηλιά.

ΣτήνΠόλι θά χυθῇ αἷμα πού τριχρονίτικο δαμάλι θά πλέξῃ (=πλεύσῃ).
Οἱ Τοῦρκοι θά μάθουν τό μυστικό 3 μέρες γρηγορώτερα ἀπό τούς Χριστιανούς.
Δέν θά φθάσῃ ὁ Στρατός στήν Πόλι· στή μέση τοῦ δρόμου θἄρθῃ τό

μαντᾶτο, ὅτι ἔφθασε τό ποθούμενο.
Νἄχετε τό Σταυρό στό μέτωπο γιά νά σᾶς γνωρίσουν ὅτι εἶσθε Χριστιανοί.
Ὅ,τι σᾶς ζητοῦν νά δίνετε· ψυχές μόνο νά γλυτώνετε.
Θά βάλουν φόρο στίς κόττες καί στά παράθυρα.
Θά ἔρθῃ ὁ καιρός πού θά διευθύνουν τόν κόσμον τά ἄλαλα καί τά μπάλαλα.
Θά ἔρθῃ καιρός πού θά φέρῃ γῦρες ὁ Διάβολος μέ τό κολοκύθι του.
Θἀρθῇ καιρός πού θά βγῇ ὁ καταραμένος Δαίμονας ἀπό τό καυκί του.
Οἱ ἄνθρωποι θά μείνουν πτωχοί, γιατί δέν θά ἔχουν ἀγάπη στά δένδρα.
Θαρθῇ καιρός πού θά ζωσθῇ ὁ τόπος μέ μιά κλωστή.
Θαρθῇ καιρός πού οἱ ἄνθρωποι θά ὁμιλοῦν ἀπό ἕνα μακρυνό μέρος σέ ἄλλο,

ἀπό τήν Πόλι στή Ρωσία, σάν νἆναι σέ πλαγινά δωμάτια. 
Θἆναι ῎Ογδοος Αἰῶνας πού θά γίνουν αὐτά.

Παρ᾽ ὅλον ὅτι εἶναι σχεδόν ἀδύνατο νά γνωρίζωμε τά μέλλοντα καί
πολύ δύσκολο νά ἑρμηνεύωμε προφητείας διά τά μελούμενα, διαρκῶς
αὐξάνεται ἡ κοινή πεποίθησις ὅτι ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς μιλάει γιά μᾶς καί
γιά τήν ἐποχή μας. Αύτοῦ ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστέ ὁ Θεός, σκέπε
φρούρει φύλαττε καί σῶσον ἡμᾶς. 
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ΠΕΡΙ��ΤΗΣ��ΑΙΡΕΣΕΩ Σ��ΤΗΣ��ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ
ΔΙΑ��ΝΑ��ΜΗΝ��ΞΕΧΝΟΥΝ��ΟΙ��ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ
ΚΑΙ��ΔΙΑ��ΝΑ��ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ��ΟΙ��ΝΕΩ�ΤΕΡΟΙ
�Η�Αiρεσις�τ�ς�Νεοεικονομαχίας 'ταλαιπώρησε�τήν��Εκκλησίαν�το	�Θεο	�'πί

20/�ετίαν,�7πό�τό�1975�oως�τό�1995,��πότε�κατέληξεν�ε$ς�Σχίσμα.�Διότι�οE��Αρχιαι-
ρεσιάρχαι,�pχι�μόνον�δέν�'σεβάσθησαν�τήν�περί�τ<ν��Ιερ<ν�Ε$κόνων�διδασκαλίαν
τ<ν��Αγίων�Πατέρων�τ�ς��Εκκλησίας,�7λλά�@θέτησαν�καί�τήν�Nπό�το	��Αγίου�Πα-
τρός��μ<ν�Ματθαίου�Αq (Καρπαθάκη),�το	� �Αρχιεπισκόπου�Γ.Ο.Χ.� �Αθην<ν�καί
πάσης��Ελλάδος,�παραδοθε*σαν��Ορθόδοξον�Πίστιν,�καί�δέν�'πειθάρχησαν�οuτε�καί
ε$ς�τάς�'πί�τ<ν��μερ<ν��μ<ν��μοφώνους��Αποφάσεις�τ�ς��Ιερ]ς�Συνόδου�τ�ς�eεραρ-
χίας�τ�ς�=κκλησίας�Γ.Ο.Χ.�`λλάδος�καί�Κύπρου.�Μάλιστα�δέ�μετ�λθον�π]ν�μέσον
7πάτης,�διαβολ�ς�καί�α$σχρ]ς�συναλλαγ�ς,�μετεχειρήσθησαν�διαστροφάς�καί�σπερ-
μολογίας,�#νοιξαν�7πύλωτον�στόμα�βλασφημίας�κατά�το	�Κυρίου��μ<ν��Ιησο	�Χρι-
στο	�καί�κατά�τ�ς�Ε$κόνος�τ�ς���Αγίας�Τριάδος.�Προέβησαν�ε$ς�τήν�ΑΝΑΙΡΕΣΙΝ�τ<ν
Nπογραφ<ν των�7πό�τήν�Συνοδικ<ς�Nπογεγραμμένην��Εγκύκλιον�2660/26-2-93, καί
κατέληξαν�ε$ς�'ξωσυνοδικάς,�7θέσμους,�πραξικοπηματικάς�καί�7ντικανονικάς�χει-
ροτονίας�'πισκόπων,�διά�νά��δραιώσουν�τήν�Αwρεσίν�των.��Ω�ς�'κ�τούτου,�διά�μέν�τ<ν
α0θαιρέτων�'νεργει<ν�των 7πεκόπησαν�'κ�το	�Σώματος τ�ς�Μι]ς,�fγίας,�Καθο-
λικ�ς�καί�Kποστολικ�ς��Εκκλησίας,�διά�δέ�τ<ν�Συνοδικ<ν�καί�Κανονικ<ν�τ�ς��Εκ-
κλησίας�Kποφάσεων�κατεδικάσθησαν�ε$ς�ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΝ�καί�ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΝ.
Γενικ<ς ��Αiρεσις�τ�ς�Νεοεικονομαχίας�πρεσβεύει�Rτι�ε$κονίζεται�μόνον�R,τι�9χει

Nλικόν�πρωτότυπον·�Rτι�αE�Θεοφάνειαι�δέν�ε$κονίζονται·�Rτι�αE�Κλασσικαί�ε$κόνες
εyναι «κακέκτυπα�το	�Διαβόλου»· Rτι�μόνον�αE�Βυζαντιναί�εyναι��Ορθόδοξοι,�διότι�Lς
λέγουν,�μόνον�α0ταί,�Zκουσον�Zκουσον,�7πεικονίζουν�καί�τήν�Θεότητα�το	�Χριστο	
καί�τόν�πνευματικόν�χαρακτ�ρα�τ<ν�fγίων·�καί�Rτι���μηχανική�7ναπαραγωγή�τ<ν
ε$κόνων�'πί�χάρτου�βεβηλώνει�τό�«μυστήριον»�τ�ς�zγιογραφίας.�ΟE�$σχυρισμοί�α0τοί
συνιστο	ν�κήρυξιν�Ε$κονομαχίας�καί�διακήρυξιν�τ�ς�βλασφημίας�{τι���Θεότης�εyναι
περιγραπτή,�{τι�δύναται�νά�ε$κονισθQ.
Ε$δικ<ς ��Αiρεσις�τ�ς�Νεοεικονομαχίας�πρεσβεύει�Rτι�δέν�ε$κονίζεται���Θεός

Πατήρ�οuτε�τό�|γιον�Πνε	μα,�καίτοι�7πεκαλύφθησαν�ε$ς��ράσεις�καί����Εκκλησία
'ντέλλεται�νά�ε$κονίζωνται�αE�προφητικαί��ράσεις· Rτι�δέν�ε$κονίζεται����Αγία�Τριάς,
7λλά�7ντ��α0τ�ς���Φιλοξενία�το	��Αβραάμ·�Rτι�δέν�ε$κονίζεται���'κ�Τάφου�Σωματική
�Ανάστασις�το	�Χριστο	,�7λλά�7ντ��α0τ�ς���ε$ς�OΑδου�Κάθοδος·�Rτι�δέν�ε$κονίζεται
��Γέννησις�το	�Χριστο	�Zνευ�Μαι<ν�καί�λουτρο	·�Rτι�δέν�ε$κονίζεται���Πεντηκοστή
μέ�τήν�Θεοτόκον�Παναγίαν�ε$ς�τό�μέσον,�Lς�διαλαμβάνουν�αE�Πράξεις�τ<ν��Απο-
στόλων, 7λλά�μέ�τούς�δύο�Ε0αγγελιστάς,�Μ]ρκον�καί�Λουκ]ν,�καί�μέ�τόν��Απόστο-
λον� Πα	λον,� α0το	� τότε� μή� pντος� οuτε� παρόντος� οuτε� Χριστιανο	.� Α0τοί� οE
$σχυρισμοί�πλήττουν ε$κονογραφικ<ς�καί�τό�Τριαδολογικόν�καί�τό�Χριστολογικόν
καί�τό��Εκκλησιολογικόν�Δόγμα,�'ξαφανίζουν τήν�κορυφαίαν�'πιβεβαίωσιν�τ�ς�Πί-
στεως��μ<ν,�{τι���ΧΡΙΣΤΟΣ�ΑΝΕΣΤΗ,�καί�βλασφημο	ν τό�ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΝ�τ�ς
Παναγίας. Ο}τω���Νεοεικονομαχία�7ναδεικνύεται�πολέμιος�το	�Χριστιανι-
σμο	 καί�Nπερασπιστής�το	��Ιουδαϊσμο	.
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ΟE�πρωτεργάται�τ�ς�ΑEρέσεως Rμως,�υEοί�το	�ψεύδους�καί�φίλοι�τ�ς�7πάτης,�διέ-
διδον�καί�διαδίδουν�Rτι�δέν�Nπ�ρχε�πρόβλημα�Ε$κονομαχίας,�7λλά�θέμα��Ανατροπ�ς
το	��Αρχιεπισκόπου��Ανδρέου Nπό�πέντε�(5) �Αρχιερέων�τ�ς��Ιερ]ς�Συνόδου.�
�Η�συγκεκριμένη�α0τή�συκοφαντική�σπερμολογία�7πετέλεσε�θέμα�συζητήσεως�τ�ς

�Ενδημούσης�καί��λοκλήρου�τ�ς��Ιερ]ς�Συνόδου,�μέ�Πρόεδρον�τόν�Xδιον τόν��Αρχιεπί-
σκοπον�τότε��Ανδρέαν,�Rπως�καταδεικνύεται�'κ�το	�κατωτέρω�καταχωρηθέντος ΠΡΑ-
ΚΤΙΚΟΥ τ�ς� 19ης� Α0γούστου� 1992, �πότε� καί� κατεδικάσθη� Συνοδικ<ς� Lς
«ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΛΗ». «ΑE�φ�μαι�περί� �Ανατροπ�ς�το	� �Αρχιεπισκόπου�εyναι
ΨΕΥΔΟΣ��ΣΑΤΑΝΙΚΟΝ», καταγράφει�τό�ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ.
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ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ  19 - 8 - 1992
᾽Εν ᾽Αθήναις τῇ 19 - 8 - 1992 συνεκλήθη ἡ ᾽Ενδημοῦσα
Ἱερά Σύνοδος.

Παρόντες:(1) 1) Μακαριώτατος
2) ῞Αγ. ᾽Αττικῆς κ. Ματθαῖος
3) ῞Αγ. Πειραιῶς κ. Νικόλαος
4) ῞Αγ. ᾽Αργολίδος κ. Παχώμιος
5) Πρωτοσύγκελλος

῾Ο Μακαριώτατος πρότεινε νά ἔλθῃ ὁ π. Νεόφυτος ὡς πρακτικο-
γράφος. ῾Ο ῞Αγ. ᾽Αττικῆς άντέδρασε καί εἶπε ὅτι δέν χρειάζεται δεύ-
τερος. Προέτεινε δέ: Νά γίνῃ εἰσήγησις στήν ῾Ιεραρχία καί ἄν ἐγκριθῇ.

Θέματα ῾Ημερησίας Διατάξεως (προτεινόμενα)
1) Περί τοῦ Γηροκομείου Πηγῆς Τρικάλων.
2) ῾Υπόθεσις Ἐπιτροπῆς ᾽Αγναντεροῦ.
3) ᾽Επιστολή π. Κασσιανοῦ.

(1) Σ η μ ε ί ω σ ι ς :  ᾽Ολίγον μετά τήν ἔναρξιν τῆς παρούσης Συνεδριά-
σεως τῆς ᾽Ενδημούσης ῾Ιερᾶς Συνόδου, προσῆλθον καί ἔλαβον μέρος καί
οἱ Σεβασμιώτατοι, ῞Αγιος  Φθιώτιδος κ. Θεοδόσιος καί ῞Αγιος Θεσ-
σαλονίκης κ. Χρυσόστομος.

Διά�νά�'νθυμο	νται�οE�παλαιότεροι�καί�νά�διδάσκωνται�οE�νεώτεροι�τά�7ληθ��γεγο-
νότα 7πό�τάς Kψευδε*ς�=κκλησιαστικάς�eστορικάς�Πηγάς,�παρατίθεται�ε$ς�τήν�συνέ-
χειαν�α0τούσιον�7πόσπασμα�7πό�τό�πρωτότυπον�το	�'ν�λόγ��ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ�τ�ς
Συνεδριάσεως τ�ς�eεραρχίας�κατά�τήν 19-8-1992, Rπως�κατεγράφη�$διοχείρως�Nπό�το	
Kρχιμ.�Κηρύκου�Κοντογιάννη�καί�Nπεγράφη�Nπό�{λων�τ<ν�Kρχιερέων�τ�ς�e.�Συνόδου.�
=κ�το	�παρατιθεμένου�ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ α0το	�7λλά�καί�'κ�τ<ν�'ξελίξεων�διαπιστώ-

νεται�Rτι���περί�7νατροπ�ς�το	��Αρχιεπισκόπου�διάδοσις�Pτο�παντελ<ς�ΑΝΥΠΟΣΤΑ-
ΤΟΣ,�μία��ΣΑΤΑΝΙΚΗ��ΔΙΑΒΟΛΗ,�τήν��ποίαν�μετ�λθον�7ναισχύντως�οE��Αρχιαιρε-
σιάρχαι�τ�ς�Νεοεικονομαχίας�καί�Πρωτεργάται�το	�Σχίσματος�το	�1995, οE�7δελφοί
Μάξιμος,�Στέφανος�καί�Νεόφυτος�Τσακίρογλου,�οE���Ελευθέριος�Γκουτζίδης,�Δημήτριος
Κάτσουρας,�Κήρυκος�Κοντογιάννης,�καί�λοιποί.�Τόν�τότε��Αρχιεπίσκοπον�Kνδρέαν�δέν
τόν�7νέτρεψαν�τό�1995�οE�πέντε�(5) �Αρχιερε*ς�οE��πο*οι�Nπερασπίζοντο�τήν�προσκύνησιν
τ<ν��Ιερ<ν�Ε$κόνων,�7λλά ��σκοτεινός�Ο$κουμενιστικός�μηχανισμός�τ�ς�Νεοεικονομα-
χίας, ���πο*ος�τό 2002�τόν�Nποχρέωσεν�ε$ς�Παραίτησιν�καί�dΕκπτωσιν.�c�Kνατροπή
α0τή�'ξελίχθη�μετέπειτα�καί�ε$ς�τήν�διαίρεσιν�τ<ν�Νεοεικονομάχων�τό�2005.
Ε$ς�τήν�συνέχειαν,�παρατίθεται�καθαρογραμμένον�᾽Απόσπασμα ἐκ τοῦ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ τῆς Συνεδριάσεως τ�ς�eερ]ς�Συνόδου�τ�ς�eεραρχίας�τῆς 19
- 8 -1992, καί συγκεκριμένως αἱ σχετικαί σελίδες 1, 8, 9.
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Πρότασις ῾Αγ. Θεσσαλονίκης:
Νά καταδικασθοῦν ὡς αἱρετικά τά φρονήματά των.
᾽Εγένετο ἀρκετή συζήτησις ἐπί τοῦ θέματος τοῦ δημιουργηθέντος

σάλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣ :
Νά δημοσιευθῇ ὅτι ἡ ῾Ιερά Σύνοδος μετά τόν τελευταῖον σάλον τόν

προκληθέντα ἐκ τῆς Νεοεικονομαχικῆς Αἱρέσεως καί τάς ψευδεῖς
πληροφορίας ὅτι δῆθεν εἶναι διεσπασμένη καί ὅτι ἑτοιμάζεται νά γίνῃ
σχίσμα, ἡ ῾Ι. Σ. δηλοῖ ἐπισήμως καί κατηγορηματικῶς, ὅτι ἦταν καί
εἶναι καί θά εἶναι ἑνωμένη, καί ὅσα γράφονται ἀνώνυμα, ψευδώνυμα
ἤ καί ἐπώνυμα, δέν ἐκφράζουν τό πνεῦμα τῆς Συνόδου καί φέρουν
ἀκεραίαν τήν εὐθύνην οἱ ὑπογράψαντες ἐπώνυμοι ἤ ἀνώνυμοι καί ὅτι
αἱ φῆμαι περί ἀνατροπῆς τοῦ ᾽Αρχιεπισκόπου, ὁποθενδήποτε προ-
έρχονται, εἴτε ἀπό κληρικούς ἤ μοναχούς, εἴτε ἀπό λαϊκούς, εἶναι
Σατανική Διαβολή πρός διάσπασιν τῆς ἑνότητος τοῦ Σώματος τῆς
῾Ιεραρχίας.(2)

῞Ολα τά φυλλάδια, ἐπώνυμα ἤ ψευδώνυμα ἤ ἀνώνυμα τά ὁποῖα ἐκυ-
κλοφόρησαν ἐσχάτως πρό καί μετά τῆς ᾽Εγκυκλίου, δέν ἐκφράζουν τήν
γνώμην τῆς Συνόδου καί εἶναι ὡς ἐκ τούτου κατακριτέα καί ἀπορρι-
πτέα, ὡς Δημιουργήσαντα σάλον εἰς τήν ᾽Εκκλησίαν καί διάστασιν
ἀνεπίτρεπτον.

῞Αγ. Πειραιῶς:
Δέν συμφωνῶ μέ τήν ἔκφρασιν «σατανική διαβολήν». Προτείνω νά

γραφῇ «ψεῦδος σατανικόν».

᾽Εγκρίνεται.

(2) Σ η μ ε ί ω σ ι ς :  ῾Η ῾Ιερά Σύνοδος ἀποφαίνεται ὅτι ὄχι μόνον ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ σχέδιον ἀνατροπῆς τοῦ ̓Αρχιεπισκόπου, ἀλλά καί ὅτι αἱ φῆμαι
ὅτι πρόκειται περί σχεδίου ἀνατροπῆς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀποτελοῦν
ΣΑΤΑΝΙΚΗΝ  ΔΙΑΒΟΛΗΝ καί ΨΕΥΔΟΣ  ΣΑΤΑΝΙΚΟΝ. 

῾Η ῾Ιερά Σύνοδος ἀποφαίνεται ἐπίσης ὅτι αὐτό τό ὁποῖον ὄντως
ΥΠΑΡΧΕΙ  εἶναι ΣΑΛΟΣ προκληθείς ἐκ τῆς ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗΣ  ΑΙ-
ΡΕΣΕΩ Σ. ῾Η Αἵρεσις εἶναι ΥΠΑΡΚΤΗ, εἶναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, καί προ-
καλεῖ ΣΑΛΟΝ μεταξύ τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας.
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῞Οθεν ἐντελλώμεθα πατρικῶς νά πείθεσθε εἰς ὅσα διατυπώνονται
εἰς τό ἐπίσημον δημοσιογραφικόν ὄργανον τῆς ᾽Εκκλησίας καί νά μήν
δίδετε προσοχήν εἰς τά ὅσα ἀνευθύνως κυκλοφοροῦν.

῾Επομένη συνεδρίασις, Τρίτη.

῾Η ᾽Ενδημοῦσα ῾Ιερά Σύνοδος

῾Ο Πρόεδρος Τά Μέλη
†  ῾Ο ᾽Αθηνῶν ᾽Ανδρέας †  ῾Ο ᾽Αττικῆς Ματθαῖος

†  ῾Ο Πειραιῶς Νικόλαος

†  Ὁ ᾽Αργολίδος Παχώμιος

†  ῾Ο Φθιώτιδος Θεοδόσιος

†  ̔Ο Θεσσαλονίκης Χρυσόστομος

(3)Συμφωνῶ μέ τήν ἀπόφασιν εἰς τό Πρακτικόν τῆς 19-8-1992 καί τό
ὑπογράφω.

†  ῾Ο Κοζάνης καί Σερβίων Τίτος

Συμφωνῶ μέ τήν ἀνωτέρω ἀπόφασιν τῆ Συνόδου,
†  ῾Ο Μεσσηνίας Γρηγόριος

(3)Σ η μ ε ί ω σ ι ς :  ᾽Επειδή δέν ἦσαν παρόντες εἰς τήν συγκεκριμένην
Συνεδρίασιν τῆς ̓Ενδημούσης ̔Ιερᾶς Συνόδου οἱ Σεβασμιώτατοι, ὁ ῞Αγιος
Κοζάνης κ. Τίτος καί ὁ ῞Αγιος Μεσσηνίας κ. Γρηγόριος, τό ΠΡΑ-
ΚΤΙΚΟΝ τό προσυπέγραψαν ἐκ τῶν ὑστέρων, ὅταν ἐνημερώθησαν περί
τῆς γενομένης συζητήσεως καί τῆς ληφθείσης ἀποφάσεως, συμφωνήσαν-
τες καί ἀποδεχθέντες τήν ᾽Απόφασιν περί τῆς ἀναφυείσης ΝΕΟΕΙΚΟΝΟ-
ΜΑΧΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩ Σ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩ Ν ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΩ Ν
ΔΙΑΔΟΣΕΩ Ν ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ.

Μέ τάς ὑπογραφάς καί τῶν δύο αὐτῶν ᾽Αρχιερέων ἐκφράζεται ἡ ἀπό-
λυτος ὁμοφωνία ὁλοκλήρου τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ὅτι αἱ
φῆμαι περί ἀνατροπῆς τοῦ ̓Αρχιεπισκόπου εἶναι ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΛΗ,
μέ σκοπόν τήν συγκάλυψιν τοῦ σάλου ὅστις ἐδημιουργήθη ἐκ τοῦ ἀνα-
κύψαντος προβλήματος τῆς ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩ Σ, ἥτις
ἐν καιρῷ εἰρήνης καί χωρίς λόγον ἐτάραξεν μέ πόλεμον τήν ᾽Εκκλησίαν
τοῦ ΘΕΟΥ.



^H \AÓÙ›¯ÚÈÛÙÔ˜ Î·› OåÎÔ˘ÌÂÓÈÛÙÈÎ‹ A¥ÚÂÛÈ˜ ÙáÓ TÚÈ·‰ÔÌ¿¯ˆÓ, XÚÈÛÙÔÌ¿¯ˆÓ, \EÎÎÏËÛÈÔÌ¿¯ˆÓ Î·›

£ÂÔÌ¿¯ˆÓ, ì àÓ·Ê˘ÂÖÛ· Ùfi 2002 ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó¿ âÌÊ·Ó›ÛFË Ù‹Ó \EÎÎÏËÛ›·Ó ÙÔÜ £EOY ó˜ Ì›·Ó êÏÉÓ

Û˘Ó¿ıÚÔÈÛÈÓ Î·› ≤ÓˆÛÈÓ ÎÔÈÓáÓ ÚÔÛÒˆÓ ̄ ˆÚ›˜ ÙfiÓ £ÂfiÓ, ‰ËÏ·‰‹ ∞£∂√¡, ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ¬ÙÈ ì KÂÊ·-

Ï‹ ÙÉ˜ \EÎÎÏËÛ›·˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È £Â˚Î‹, ‰¤Ó ÂrÓ·È ï £Âfi˜, àÏÏ¿ ì àÚfiÛˆÔ˜ àÓıÚˆ›ÓË Ê‡ÛÈ˜ ì ïÔ›·

ö·ıÂ Î·› âÛÙ·˘ÚÒıË, õÙÔÈ ≤Ó· ÎÙ›ÛÌ·. Eå˜ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó A¥ÚÂÛÈÓ ó‰ËÁ‹ıËÛ·Ó ñfi ÙÔÜ àÚ¯ËÁÔÜ ÙáÓ AîÚ¤-

ÛÂˆÓ ¢È·‚fiÏÔ˘ ‰È¿ Ó¿ ‚Ï·ÛÊËÌ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ, ï ïÔÖÔ˜ ÂrÓ·È O OMOOY™IO™ Î·› MÔÓÔÁÂ-

Ó‹˜ YIO™ Î·› §O°O™ ÙÔÜ £EOY ¶ATPO™, ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙÂ˜ ¬ÙÈ ï XÚÈÛÙfi˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È ¶POAIøNIO™ Î·›

ANAPXO™. ¢ËÏ·‰‹ ‰È¿ ÙÔ‡˜ \AÚ¯È·ÈÚÂÛÈ¿Ú¯·˜ ï XÚÈÛÙfi˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È £EO™ àÏÏ¿ ≤Ó· ÎÙ›ÛÌ·.

\Afi Ù‹Ó Ì›·Ó A¥ÚÂÛÈÓ ÂÚÈ¤ÂÛ·Ó Âå˜ ÛˆÚÂ›·Ó \AÓÙÈ¯Ú›ÛÙˆÓ AîÚ¤ÛÂˆÓ Î·› Ô≈Ùˆ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó Âå˜ Ùfi Ó¿

¢È·ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó ¬ÙÈ, âÂÈ‰‹ KEºA§H ÙÉ˜ \EÎÎÏËÛ›·˜ ÂrÓ·È ï XÚÈÛÙfi˜, KÂÊ·Ï‹ ‰¤Ó ÂrÓ·È ï £Âfi˜.  ¶È-

ÛÙÂ‡Ô˘Ó öÙÛÈ ¬ÙÈ ï XÚÈÛÙfi˜ âÓÂÚÁÂÖ ôÓÂ˘ ÙÔÜ ¶·ÙÚfi˜ Î·› ÙÔÜ ÂÁ›Ô˘ ¶ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜. ^ø˜ âÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰È·ÎË-

Ú‡ÛÛÔ˘Ó Ù‹Ó A¥ÚÂÛÈÓ ¬ÙÈ: «KÂÊ·Ï‹ ÙÉ˜ \EÎÎÏËÛ›·˜ ÂrÓ·È ï XÚÈÛÙfi˜ Î·› ù¯È ì ̂AÁ›· TÚÈ¿˜», ¬ÙÈ, «Ù‹Ó

\EÎÎÏËÛ›·Ó Ù‹Ó ÔåÎÔ‰fiÌËÛÂ ï XÚÈÛÙfi˜ Î·› ù¯È ì ̂AÁ›· TÚÈ¿˜», Î·› ¬ÙÈ «ï XÚÈÛÙfi˜ ‰¤Ó ı¿ àÊ‹ÛFË Ù‹Ó

\EÎÎÏËÛ›·Ó ÙÔ˘ Ó¿ ¤ÛFË ÛÙ¿ ̄ ¤ÚÈ· ÙÉ˜ ̂AÁ›·˜ TÚÈ¿‰Ô˜».

¢È’ ·éÙáÓ ¬Ìˆ˜ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó ¬ÙÈ ï XÚÈÛÙfi˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È ï Ex˜ ÙÉ˜ ̂AÁ›·˜ TÚÈ¿‰Ô˜ Î·› ‰¤Ó T·˘ÙÔ˘Ú-

ÁÂÖ, ‰¤Ó âÓÂÚÁÂÖ ÌÂÙ¿ ÙÔÜ £ÂÔÜ ¶·ÙÚfi˜ Î·› ÙÔÜ ¶·Ó·Á›Ô˘ ¶ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜, àÏÏ¿ ¬ÙÈ ÂrÓ·È ≤Ó· ôÏÏÔ Ù¤Ù·Ú-

ÙÔÓ ÎÙÈÛÙfiÓ, â¯ıÚÈÎfiÓ Î·› âÍˆ·ÁÈÔÙÚÈ·‰ÈÎfiÓ ÚfiÛˆÔÓ Î·› ù¯È ï £Âfi˜ ï ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙáÓ ̂A¿ÓÙˆÓ Î·›

¶ÔÈËÙ‹˜ ÙáÓ ∞åÒÓˆÓ, «¢È’ Ôy Ù¿ ¿ÓÙ· âÁ¤ÓÂÙÔ».

Oé‰Â›˜ àÚÓÂÖÙ·È ¬ÙÈ ï \IËÛÔÜ˜ XÚÈÛÙfi˜ ï \EÓÛ·ÚÎˆÌ¤ÓÔ˜, MÔÓÔÁÂÓ‹˜ Î·› ^OÌÔÔ‡ÛÈÔ˜ Yîfi˜ Î·›

§fiÁÔ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ ¶ATPO™, ÂrÓ·È ì KEºA§H ÙÉ˜ EKK§H™IA™, Î·Ù¿ ÙfiÓ \A. ¶·ÜÏÔÓ (KÔÏ·Û. Aã

18). ̂O XÚÈÛÙfi˜ ¬Ìˆ˜ ‰¤Ó âÓÂÚÁÂÖ Ù›ÔÙÂ àfi ÌfiÓÔ˜ TÔ˘, Î·ıÒ˜ ÌÄ˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ï¤ÁˆÓ: «Ôé ‰‡Ó·Ì·È âÁÒ

ÔÈÂÖÓ à’ âÌ·˘ÙÔÜ Ôé‰¤Ó» (\Iˆ¿Ó. Eã 30) Î·› «ï ‰¤ ¶·Ù‹Ú ï âÓ âÌÔ› Ì¤ÓˆÓ AéÙfi˜ ÔÈÂÖ Ù¿ öÚÁ·» (\Iˆ-

¿Ó. I¢ã 10) Î·› Î·Ù¿ Ù‹Ó Û‡ÌÊˆÓÔÓ ÁÓÒÌËÓ ¬ÏˆÓ ÙáÓ ÂÁ›ˆÓ Î·› £ÂÔÊfiÚˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ «T¿ ¿ÓÙ· ™˘Ó-

ÙÂÏÔÜÓÙ·È âÎ ¶·ÙÚfi˜ ‰È’ YîÔÜ âÓ ̂AÁ›̌ˆ ¶ÓÂ‡Ì·ÙÈ».

^HÌÂÖ˜ Ì¤ÓÔÌÂÓ ÈÛÙÔ› Âå˜ ¬Û· ÌÄ˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ì \OÚıfi‰ÔÍÔ˜ \EÎÎÏËÛ›· Î·› ÙËÚÔÜÌÂÓ ¬Û· ·ÚÂ-

Ï¿‚·ÌÂ àfi Ù‹Ó ̂ IÂÚ¿Ó ™‡ÓÔ‰ÔÓ ÙÉ˜ ̂ IÂÚ·Ú¯›·˜ ÙÉ˜ \EÎÎÏËÛ›·˜ ÙáÓ °.O.X. ̂ EÏÏ¿‰Ô˜. \I‰Ô‡ Ù› ÌÄ˜

·Ú¤‰ˆÛÂÓ Ó¿ ÈÛÙÂ‡ˆÌÂÓ ÂÚ› ÙÉ˜ ÎÂÊ·ÏÉ˜ ÙÉ˜ \EÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔÜ £EOY, ¬ˆ˜ ö¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈÂ˘ıÉ Âå˜

Ùfi â›ÛËÌÔÓ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÓ ÙË˜ «KHPY• °NH™IøN OP£O¢O•øN», \IÔ‡ÏÈÔ˜ ÙÔÜ 1978 Î·› Âå˜ Ù‹Ó ÛÂ-

Ï›‰·Ó (5):

«^H ^IÂÚ·Ú¯›· ‰¤Ó ÂrÓ·È âÓÙÔÏÔ‰fi¯Ô˜ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÉ˜ \EÎÎÏËÛ›·˜ (ÙáÓ ÈÛÙáÓ), àÏÏ¿ ÙÉ˜ KÂ-

Ê·ÏÉ˜ (ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ), œÛÙÂ Ó¿ Ï¤ÁˆÌÂÓ ¬ÙÈ ù¯È ì ^IÂÚ·Ú¯›·, àÏÏ¿ ì A°IA TPIA™ ‰È¿ ÙÉ˜ ^IÂÚ·Ú-

¯›·˜ KYBEPNA Ùfi ™áÌ· ÙÉ˜ \EÎÎÏËÛ›·˜.

^H Û¯¤ÛÈ˜ ÏÔÈfiÓ ÙáÓ ‰‡Ô ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ âÓ ÙÉ \EÎÎÏËÛ›÷· Î·› ì àÚ¯‹ ÙÉ˜ £ÂÔÛ˘ÛÙ¿ÙÔ˘ ^IÂÚ·Ú¯›·˜,

ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Ù‹Ó çÚÁ¿ÓˆÛÈÓ Î·› Ù‹Ó ¢IOIKH™IN ÙÉ˜ \EÎÎÏËÛ›·˜... H £EIA BOY§H, Ùfi ≠AÁÈÔÓ

¶ÓÂÜÌ·, àÔÊ·Û›˙ÂÈ âÓ ÚÔÎÂÈÌ¤Óˇˆ ‰È¿ ÙáÓ ÂÁ›ˆÓ \AÔÛÙfiÏˆÓ... B·ı‡Ù·Ù· ÚÔÛËÏˆÌ¤ÓË ì

\EÎÎÏËÛ›· Âå˜ Ù‹Ó KÂÊ·Ï‹Ó ÙË˜ ÙfiÓ XÚÈÛÙfiÓ, âÍ¤ÊÚ·ÛÂÓ àÔÏ‡Ùˆ˜ ‰È¿ ÙÉ˜ ëÎ¿ÛÙÔÙÂ ^IÂÚ·Ú¯›·˜

ÙË˜ Ù‹Ó £EIAN BOY§HN âÓ Ù·Ö˜ ̂AÁ›·È˜ ™˘Ófi‰ÔÈ˜».

\I‰Ô‡ ¬ÙÈ ì \AÓˆÙ¿ÙË \AÚ¯‹, \EÍÔ˘Û›·, ¢ÈÔ›ÎËÛÈ˜ Î·› ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛÈ˜ ÙÉ˜ \EÎÎÏËÛ›·˜, ¬ÂÚ âÛÙÈ

Î·› KEºA§H, ‰¤Ó ÂrÓ·È ÌfiÓÔÓ ï IH™OY™ XPI™TO™, àÏÏ¿ Î·› ï £∂√™ ¶∞∆∏ƒ Î·› Ùfi ¶·Ó¿ÁÈÔÓ

¶NEYMA, õÙÔÈ ì TAYTOYP°OY™A ̂AÁ›· TÚÈ¿˜, ï Âx˜ TPI™Y¶O™TATO™ £EO™.

H AΓIA TPIAΣ
KYBEPNA  THN  EKKΛHΣIAN  THΣ KATA  THN  ∆I∆AΣKAΛIAN

THΣ  AΓIAΣ  KAI  IEPAΣ  ΣYNO∆OY  THΣ  IEPAPXIAΣ

THΣ ΓNHΣIAΣ  OPΘO∆O�OY  EKKΛHΣIAΣ  TΩN  Γ.O.X.  EΛΛA∆OΣ

KEΦAΛH   THΣ   EKKΛHΣIAΣ   EINAI   H   AΓIA   TPIAΣ

KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN M¿ÚÙÈÔ˜ - \AÚ›ÏÈÔ˜ \07 – àÚ. ÙÂ‡¯.  26- 124-
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ΟΙ  «ΥΙΟΙ   ΤΗΣ   ΓΕΕΝΝΗΣ » ΕΦΕΡΟΝ
ΤΗΝ  ΚΟΛΑΣΙΝ  ΤΩΝ  ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ

13 Αὐγούστου 2007, Πυκνοί καπνοί ἀπό τίς πυρκαγιές Πελοποννήσου,
᾽Αττικῆς καί Εὐβοίας, ὅπως κατεγράφησαν ἀπό δορυφόρον τῆς NASA.

Ὁ περασμένος Αὔγουστος 2007 ἦτο μία θλιβερά περίοδος διά τήν Πελοπόν-
νησον καί τήν Ἑλλάδα. Ἀσυγκράτητες Φωτιές κατέφαγον δάση, βουνά, κοιλάδες,
χωριά καί ἀνθρώπους. Πυκνοί καπνοί ἔπνιξαν στεριά, θάλασσα καί ἀέρα γιά χι-
λιάδες χιλιόμετρα. Ἄνοιξε ἡ κόλαση καί ἐξέβρασε τήν καταστροφή της εἰς 3 ἑκα-
τομμύρια στρέμματα γῆς. Ἀπανθρακώθηκαν 120 χωριά, 78 ἄνθρωποι, 80.000
ζῶα. Ποῖοι ἔφεραν τό πῦρ τῆς Κολάσεως εἰς τήν χώραν; Οὔτε ἄνθρωποι οὔτε
θηρία εἶναι ἱκανοί νά ἐπιθυμήσουν τόσην καταστροφήν. Οὔτε ἄνθρωποι οὔτε
θηρία ἔχουν σπλάχνα γιά τέτοια μανία. Μόνον οἱ υἱοί τῆς Κολάσεως, οἱ ἀνθρω-
πόμορφοι δαίμονες, οἱ ἔχοντες ἐντός των διαπαντός τήν Κόλασιν. Αὐτοί οἱ υἱοί
τῆς γεέννης ἐξέβρασαν τήν ἐσωτερική τους κόλασιν νά κατακαύσῃ τήν γῆν.

Βεβαίως τίποτε δέν γίνεται χωρίς τήν παραχώρησιν τοῦ Θεοῦ. Διά τάς ἁμαρ-
τίας ἡμῶν ἐπιτρέπει ὁ Θεός καί τήν τιμωρίαν πρός συμμόρφωσιν: «καί ἐάν θέ-
λητε καί εἰσακούσατέ μου, τά ἀγαθά τῆς γῆς φάγεσθε· ἐάν δέ μή θέλητε,
μηδέ εἰσακούσατέ μου, μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται· τό γάρ στόμα Κυρίου ἐλά-
λησε ταῦτα» (Ἡσαΐας Α´ 19-20). 

Ἐπίσκεψις Θεοῦ ἡ τιμωρία καί ἀφορμή μετανοίας. Ἄς δείξωμεν καρπούς
μετανοίας, ἀγάπην πρός τήν πλάσιν τοῦ Θεοῦ, φιλανθρωπίαν πρός τούς συναν-
θρώπους, καί πρός τούς πληγέντας κάθε βοήθειαν καί συμπαράστασιν.

Γιγαντιαῖαι φλόγαι
τῆς πυρίνης λαίλαπος



Τό Βάπτισμα εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Αγίου Πνεύματος τό ἔλα-
βεν ἡ Εκκλησία ὡς Εντολήν παρά τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ
καί διά τῶν Αγίων Αποστόλων καί τῶν Αποστολικῶν Διαδόχων τό ἀπέλαβεν ὡς παρα-
καταθήκην καί Αρραβῶνα τῆς Αἰωνίου Ζωῆς καί τῆς Μελλούσης Βασιλείας. Εἰς τό
࿎Ονομα τῆς Αγίας Τριάδος βαπτίζονται οἱ πιστεύοντες ἄνθρωποι καί διά τῆς τριπλῆς κα-
ταδύσεως εἰς τήν Τριήμερον τοῦ Κυρίου Ταφήν ἐνδύονται τήν Αφθαρσίαν τῆς ἐκ Τάφου

Ζωηφόρου Αὐτοῦ Αναστάσεως. 
Αὐτῆς τῆς Θεοφόρου Εντολῆς γενόμενοι

καλοπροαιρέτως ὑπήκοοι καί οἱ ἐκ Θεσσα-
λονίκης Ηλίας καί Δέσποινα Καλαϊτζῆ ἐβά-
πτισαν τόν υἱόν τους τήν 19ην Αύγούστου
2007, ὀνομάσαντες αὐτόν Γεώργιον. Τό Μυ-
στήριον ἐτελέσθη εἰς τόν Ιερόν Ναόν τοῦ
Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης ὑπό τοῦ Πα-
ναγιωτάτου Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου.
Ανάδοχος παρέστη ὁ κ. Εὐάγγε   λος Μουτε-
βελῆς. 

Τ� Β�πτισμα τελ�μενν ’�ρθoδ��ως
δι� τριπλ�ς πλ�ρυς καταδ�σεως

Ο «Κ.Ε.Ο.» εὔχεται ὅπως ὁ νεο-
φώτιστος Γεώργιος ἀναδειχθῇ ἄξιος
τοῦ ὀνόματος του καί τῆς Χριστια-
νικῆς κλήσεως, πρός δόξαν Θεοῦ καί
χαράν τῶν γονέων του.

« Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρεσυνεβλήθη τοῖς κτή-
νεσι τοῖς ἀνοήτοις καί ὡμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. ΜΗ´ 15).
Νοῦς ἀποστάς τῆς τοῦ Θεοῦ θεωρίας καθίσταται ἤ θηριώδης ἤ
κτηνώδης ἤ δαιμονιώδης  ( Ἅγιος ᾽Εφραίμ ὁ Σῦρος).
Λαός ὅπου δέν θέλει νά κυβερνηθῇ ὑπό τοῦ Θεοῦ, θά κυβερ-
νηθῇ ὑπό τυράννων, ὑπό τοῦ διαβόλου, ὑπό τοῦ Ἀντιχρίστου.
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ΟΙ  ΚΟΙΜΩΜΕΝΟΙ  ΤΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΑΣ  ΚΑΙ  ΕΟΡΤΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΣΜΕΝΟΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΔΕΝ  ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ

ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ  ΝΑ  ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ  ΚΑΙ  ΑΓΙΑΣΘΟΥΝ
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