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«Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός
ἐν ᾧ εὐδόκησα» (Ματθ. Γ ´ 17).
«Σήμερον ὁ Δεσπότης
ἄνωθεν μαρτυρεῖται
Υἱός ἠγαπημένος»
(Μεγαλυνάριον Θ´ Ὠδῆς
Ἰαμβικοῦ Κανόνος τῆς Ἑορτῆς).

Ὁ κατά σάρκα βαπτισθείς ἐν τῷ
Ἰορδάνῃ, ἄνωθεν μαρτυρεῖται, ὑπό
τοῦ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ, «Υἱός Ἀγαπητός».
Ὁ κατά σάρκα ὁρατός Χριστός, κηρύσσεται ὑπό κατελθούσης φωνῆς,
κατά φύσιν Υἱός τοῦ Ἀοράτου ΠΑΤΡΟΣ. Ὁ κατά σάρκα ὑπό τοῦ Ἰωάννου χειροθετηθείς Ἰησοῦς, βεβαιοῦται ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
ὁμοούσιος, ὁμοφυής καί συναΐδιος
τοῦ Προανάρχου Πατρός. Καί διά
βροντώδους φωνῆς καί διά παΗ ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
νολβίων λόγων καί διά θεοπτίας Ἔνθα ὁ Χριστός ὑπό Ἰωάννου χειροθετεῖται,
ἀσφαλίζεται τό ἀληθές τῆς ὑπερ- ὁ Πατήρ ἐκ τῶν Οὐρανῶν Υἱόν Ἀγαπητόν
φυοῦς ἀποκαλύψεως, ὅτι ὁ κατά αὐτόν μαρτυρεῖ, καί τό Ἅγιον Πνεῦμα ἐν εἴδει
σάρκα βροτός καί ψηλαφητός καί περιστερᾶς βεβαιοῖ (Ρωσσική εἰκών 17ου αἰ.)
παθητός τῆς Μαρίας υἱός εἶναι ὁ Εἷς τῆς φθεῖσαν φύσιν τόν προϋπάρχοντα ἑαυτόν
Ἁγίας, Ὑπερουσίου, Ἀναλλοιώτου καί ὡς Ὑπόστασιν, αὐτός, ὁ πρό Ἑωσφόρου
Ἀδιαιρέτου Τριάδος ΑΝΑΡΧΟΣ ΘΕΟΣ. ἐκ Πατρικῆς γαστρός γεννηθείς (Ψαλμ.
Κατῆλθεν εἰς τόν Ἰορδάνη σαρκο- ΡΘ´ 3), γενόμενος Ἀτρέπτως καί Ἀναλφόρος ὁ πρό τριάκοντα ἐτῶν ἐκ κοιλίας λοιώτως Ὑπόστασις καί τῆς ἐκ Μητρός
Παρθένου Μητρός ἐνανθρωπήσας Υἱός, ληφθείσης ἀνθρωπίνης φύσεως.
Ὁ Προαιώνιος Υἱός καί Λόγος
ἄνθρωπος ἀληθινός, σῶμα μετά ψυχῆς
νοερᾶς καί λογικῆς ἐν χρόνῳ λαβών, οὐκ ἀπαθῶς ἐγένετο σάρξ καί ἐβάδισεν εἰς
ἀρχήν ὑπάρξεως τότε λαβών, οὐχ ὑπό- τόν Ἰορδάνην καί τά ὕδατα ἡγίασεν καί
στασιν ἐκ σπέρματος ἀνδρός τότε λαβών, τῆς Ἁγίας Τριάδος ἡμῖν τήν Ἀποκάλυἀλλά τοῦ ἡμετέρου φυράματος μεταλα- ψιν δέδωκεν εἰς Πίστιν σωτήριον, εἰς
βών, δούς εἰς τήν κτιστήν αὐτήν προσλη- Βάπτισμα πρόξενον ζωῆς αἰωνίου,
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εἰς διδασκαλίαν φωταυγῆ, εἰς Βασι- τῶν Προφητῶν, οἱ Νόμοι, αἱ Ἐπαγγελίαι,
λείας Οὐρανίου εἴσοδον, εἰς μέθεξιν αἱ υἱοθεσίαι, αἱ Θεοπτίαι, ἐλέχθησαν
τῶν Θεοειδῶν καί Θεοποιῶν Χαρίτων καί ἐτελέσθησαν κατά παραχώρησιν
καί εἰς ἀπόλαυσιν τῶν Ἀκτίστων τοῦ μέν καί κατ᾽ οἰκονομίαν Θεοῦ, ἀλλ᾽ οὐ
Θεοῦ Ἐνεργειῶν.
κατά τό προηγούμενον καί πρῶτον
Ἠκουσεν ὁ ἄνθρωπος παρά τῷ Ἰορ- Θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀπ᾽ ἀρχῆς καταδάνῃ ποταμῷ καί εἶδε
βολή τοῦ κόσμου
καί ἔγνω τό Προαιδέν ἦτο τό πρῶτον
ώνιον ἀπαύγασμα τοῦ
Θέλημα τοῦ Θεοῦ,
Πρώτου καί Ἀνάρχου
δέν ἦτο ἡ Εὐδοκία
Φωτός, Χριστόν τόν
τοῦ Πατρός, ἀλλά
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
πρός τοῦτο πάντα τά
Συναΐδιον καί τοῦ Προπροηγηθέντα ἀπέανάρχου Πατρός Υἱόν
βλεπον, πρός «τόν
κάτω μέν ὡς Υἱόν
Συνάναρχον.
Χριστός, περί οὗ ὁ
ἀνθρώπου Βαπτιζόμενον, ἄνωθεν δέ Υἱόν
Θεός Πατήρ εἶπεν,
«ἐξηρεύξατο ἡ καρδία
Ἀγαπητόν μόνον μαρμου Λόγον Ἀγαθόν»
τυρούμενον Θεοῦ, δι᾽
(Ψαλμ. ΜΔ´ 1), ἤτοι Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ὅν τά πάντα καί δι᾽
ἐγέννησα ἀπαθῶς ὡς Τοιχογραφία εἰς τήν Μονήν τῆς οὗ τά πάντα, καθάπερ
Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, Βισόκι
ὁ Ἀπόστολός φησιν»
Νοῦς τόν Λόγον, ἐπ᾽
Ντετσάνι Κοσσυφοπεδίου, 14ος αἰ.
ἐσχάτων τῶν αἰώνων
(Ἁγ. Γρηγορίου Παἐξώρμησε διά φιλανθρωπίαν εἰς τήν λαμᾶ, Εἰς τά Φῶτα, λόγος Β´).
κτίσιν ἐν σαρκί ἐμψυχωμένῃ νοερᾷ
«Οὐκοῦν καί ἡ ἀπ᾽ ἀρχῆς παραγωγή
καί λογικῇ. Δι᾽ ὅ καί πάλιν ὁ Πατήρ τοῦ ἀνθρώπου δι᾽ αὐτόν, κατ᾽ εἰκόνα
ἐβόησε πρός τό ἀνθρώπινον γένος, πλασθέντος τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῇ ποτε
ἄνωθεν τοῦ Ἰορδάνου καλῶν, «Οὗτός χωρῆσαι τό ἀρχέτυπον· καί ὁ ἐν τῷ Παἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν ᾧ εὐδό- ραδείσῳ τοῦ Θεοῦ Νόμος, δι᾽ Αὐτόν»
κησα» (Ματθ. Γ ´ 17). Χριστός οὖν, ὁ (αὐτόθι), διότι ποτέ ὁ Θεός δέν θά
Ἀληθινός, Ἀγαπητός, Μονογενής Υἱός ἔθετε νόμον ὁ ὁποῖος ἔμελλε διά πανκαί Λόγος τοῦ ΘΕΟΥ καί ΘΕΟΣ, ἐστίν ἡ τός νά διαμείνῃ ἀτέλεστος. «Καί τά
Εὐδοκία τοῦ ΠΑΤΡΟΣ.
μετ᾽ αὐτόν ὑπό Θεοῦ εἰρημένα καί τεΕἰπών δέ ὁ Πατήρ ἄνωθεν περί τοῦ τελεσμένα, σχεδόν πάντα, δι᾽ Αὐτόν . . .
κατά σάρκα Βαπτισθέντος, «Οὗτός ἐστιν καί τά ὑπερκόσμια πάντα, τάς Ἀγγελιὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν ᾧ εὐδόκησα», κάς λέγω φύσεις τε καί τάξεις καί τάς
λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἐκεῖ θεσμοθεσίας πρός τοῦτο τείνειν ἀπ᾽
ἔδειξεν ὅτι πάντα τά προηγηθέντα διά ἀρχῆς τό τέλος, τήν Θεανδρικήν Οἰκο-
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νομίαν λέγω, ᾗ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους κητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι» (Ἐφ.
διηκόνησαν· εὐδοκία γάρ ἐστι τό προ- Β´ 21-22).
ηγούμενον καί ἀγαθόν τοῦ Θεοῦ καί τέΧριστῷ, τῷ ἐν Ἰορδάνῃ βαπτισθέντι
λειον Θέλημα· Οὗτός δε ἐστι μόνος ᾧ Υἱῷ τοῦ ΘΕΟΥ καί ΘΕῼ, αὐτῷ τῷ Μοεὐδοκεῖ καί ἐπαναπαύεται, καί ἀρέσκεται νογενῇ Προαιωνίῳ Λόγῳ τοῦ Πατρός,
τελeίως ὁ Πατήρ, ὁ Θαυμαστός Σύμβου- ἀπαύστως προσκυνήσωμεν καί αὐτῷ
λος, ὁ τῆς Μεγάλης Αὐτοῦ Βουλῆς Ἄγγε- μόνῳ λατρεύσωμεν ἀδιαιρέτως σύν
λος, ὁ παρ᾽ Αὐτοῦ τοῦ οἰκείου Πατρός Πατρί καί Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς
ἀκούων καί λαλῶν, καί τοῖς ὑπακούουσι τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
παρέχων Ζωήν Αἰώνιον»
(αὐτόθι, κατά παράθεσιν
τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ
Ἁγιορείτου εἰς τό αὐτοῦ
Ἑορτοδρόμιον, τ. Α´ σελ. 312,
ἔκδοσις Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 2002).
Χριστός, ἡ εὐδοκία τοῦ
Πατρός. Χριστός, ἡ ἀρχή
ὁδῶν Κυρίου (Παροιμ. Η´
22). Χριστός, ὁ πρό τοῦ
αἰῶνος θεμέλιος (Παροιμ.
Η´ 23). Χριστός, δι᾽ οὗ καί
ἐν ᾧ καί εἰς ὅν τά πάντα
(Κολ. Α´ 16). Χριστός, ἐν ᾧ
πάντες ἐκτίσθημεν (Ἐφ.
Β´ 10). Χριστός, δι᾽ οὗ τήν
προσαγωγήν ἔχομεν ἐν ἑνί
Πνεύματι πρός τόν Πατέρα
(Ἐφ. Β´ 18). Χριστός, ὁ
Ἀκρογωνιαῖος Λίθος ἐφ᾽
οὗ ἑδράζονται οἱ θεμέλιοι
τῶν Ἀποστόλων καί τῶν
Προφητῶν (Ἐφ. Β´ 20).
Χριστός, «ἐν ᾧ πᾶσα ἡ
οἰκοδομή συναρμολογουΗ ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
μένη αὔξει εἰς Ναόν Ἅγιον Εἰκών τέμπλου εἰς τήν Ρουμανικήν Σκήτην Τιμίου Προδρόμου
ἐν Κυρίῳ· ἐν ᾧ καί ὑμεῖς Ἁγίου Ὄρους, ἐμφαίνουσα καί τόν ἄνωθεν προσμαρτυροῦντα
Πατέρα καί τό Ἅγιον Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς
συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοι-
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Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΔΥΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ (6-1-2010)
Τήν Τρίτην 6 Ἰανουαρίου 2010 ἑωρτάσθη μέ κάθε σεμνότητα εἰς τήν Θεσσαλονίκην ἡ ἐν Ἰορδάνῃ Βάπτισις τοῦ Κ.Η.Ι.Χ καί ἡ κατ᾽ ἄκραν συγκατάβασιν φανέρωσις τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη εἰς τόν Ἱ. Ν.
Ἁγ. Γεωργίου περιοχῆς Χαριλάου ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ συλλειτουργοῦντος ἱερέως π. Νικολάου. Μετά τήν τέλεσιν καί
τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ ἐσχηματίσθη, ὡς
εἴθισται, ὁμολογιακή πομπή πρός τόν
θαλάσσιον χῶρον παρά τῷ Μεγάρῳ
Μουσικῆς διά τόν ἁγιασμόν τῶν ὑδάτων
καί τήν κατάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Παρατίθενται σχετικά φωτογραφικά
στιγμιότυπα.
Ἡ τέλεσις τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ ἐν τῷ Ναῷ

Ἡ πομπή κατευθυνομένη
πρός τήν θάλασσαν

Ἀπό τήν κεφαλήν
τῆς πομπῆς

Μέρος τῆς πομπῆς
τῶν πιστῶν

Ἡ εἰκών τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κ.Η.Ι.Χ. Ἡ εἰκών τῆς Ἁγ. Τριάδος Μέρος τῆς χορωδίας τῶν ψαλτῶν

Ὁ Τίμιος Σταυρός φερόμενος διά τόν Ἁγιασμόν

Ἡ τελετή τοῦ Μεγ. Ἁγιασμοῦ ἐπί τῆς ἐξέδρας
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Ἀπό τήν ἐξέδραν εἰς τόν θαλάσσιον χῶρον

Μέρος τῶν εὐλαβῶν πανηγυριστῶν πέριξ τῆς ἐξέδρας τοῦ Ἁγιασμοῦ

Οἱ πανηγυρισταί μετά τό πέρας τοῦ Ἁγιασμοῦ
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Ὁ δύτης Γεώργιος
Καφαντάρης ὑψώνων
τόν Τίμιον Σταυρόν

Ἡ εὐλογία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Ἀπό τήν ἐπιστροφήν τῆς πομπῆς εἰς τόν Ἱερόν Ναόν

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
Ἐν τῷ ὑπ᾽ ἀριθμῷ 978 κώδικι τοῦ Σινᾶ XVI D 858 ἀναγιγνώσκομεν:

«Πρ σεχε σεαυτ  ερε, μ πιδσς τιν τ μ νηστεοντι τ
γασμα το πνειν "σπερ τιν#ς $μαθε%ς ποιοσι λογιζ μενοι, πειδ *πτουσιν α+τ ε/ς τ0ς πλατεας, 1ρμ ζει κα πνειν α+τ κα ο3 μ νηστεοντες.
4παγε. 5πειδ πρ6τον πνομεν τ γασμα, 7πειτα σθομεν τ 8ντδωρον. Μετ0 δ# τν Λειτουργαν τ;ς α<ριον ο+ *πτεται γασμα τ σνολον, $λλ0 τιμ=ται κα προσ#χεται δετερον τ;ς γας Κοινωνας.»

(Ἐκ τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους)

Παρομοίως εἰς τήν Ἀπόκρισιν τοῦ Πατριάρχου Γενναδίου Σχολαρίου
πρός τόν Ἡγεμόνα τῆς Βουλγαρίας κύρ-Γεώργιον, ἀναγιγνώσκομεν:

«Τ γασμα τ6ν γων Θεοφανεων λαμβ0νεται πρ το 8ντιδρου.»

(Σώζεται ὑπό ΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΔΕΩΝ τοῦ Μεγάλου Χαρτοφύλακος)
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ
ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μέ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα καί ἱερο&
πρέπειαν ἐτελέσθη τήν 30ήν Ἰανουαρίου ἡ
πανήγυρις τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς
τόν ὁμώνυμον Ἱ. Ναόν Κιάτου Κορινθίας.
Τήν ἑσπέραν τῆς παραμονῆς ἐτελέσθη
Μέγας Ἑσπερινός καί τήν κυριώνυμον
ἡμέραν Πανηγυρικός Ὄρθρος καί Θεία Ἀπό τήν Λιτάνευσιν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος
Λειτουργία μετά θείου Κηρύγματος, ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου
Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου. Εἰς τήν
ἱεράν πανήγυριν προσῆλθον πολυπλη&
θεῖς πιστοί διά νά τιμήσουν τούς Ἁγίους
οἱ ὁποῖοι μᾶς διδάσκουν τήν ἑνότητα
τῆς Πίστεως καί τήν Κοινωνίαν τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος εἰς τό Ἐνιαῖον Σῶμα
τῆς Στρατευομένης καί Θριαμβευούσης
Ἔμπροσθεν τοῦ Ναοῦ μετά τήν περιφοράν Ἐκκλησίας Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
Τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας ἑωρτάσθη καί ἐφέτος εἰς τήν Μητρόπολιν
Θεσσαλονίκης ὁ Θρίαμβος τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ κατά τῶν Εἰκονομά&
χων καί κατά πασῶν τῶν Σατανοκινήτων Ἀντιχρίστων Αἱρέσεων ἀπ᾽ ἀρχῆς
μέχρι σήμερον. Κατά τό Κοινωνικόν ἐγένετο σχετική ὁμιλία καί ἀνεγνώσθη τό
Συνοδικόν τῆς Ἁγίας Ζ´ Οἰκουμ. Συνόδου, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν μετέ&
πειτα Ἀποφάσεων τῆς Ἐκκλησίας αἱ ὁποῖαι μακαρίζουν διά τοῦ ΑΙΩΝΙΑ Η
ΜΝΗΜΗ τούς ἀγωνιστάς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί παραδίδουν εἰς τό ΑΙΩΝΙΟΝ
ΑΝΑΘΕΜΑ παλαιούς Αἱρετικούς, ὡς καί τούς συγχρόνους Ἀθέους Οἰκουμενι&
στάς, Νεοεικονομάχους, Ἐκκλησιομάχους, Χριστομάχους καί Τριαδομάχους.
Μετά δέ τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ἐγένετο ἡ καθιερωμένη περιφορά τῶν
Ἁγίων Εἰκόνων εἰς Ἀνάμνησιν τῆς Ἀναστηλώσεως αὐτῶν τό 843 μ. Χ.

Ἀπό τήν περιφοράν τῶν Ἁγίων εἰκόνων ἐντός τῆς πόλεως καί ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Διακρίνεται ὁ Παναγιώτατος Μητρ/της Θεσ/νίκης κ. Χρυσόστομος, ὁ Ἱερεύς π. Νικόλαος
καί τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα τῶν πιστῶν.
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Η 21Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΘΡΟΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Γ.Ο.Χ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ)
Ἡ 24η Φεβρουαρίου καί ἡ Β´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν φέρουν κατ᾽ ἔτος
εἰς νοῦν μίαν ἀκόμη χαράν τῆς Ἐκκλησίας, χρονολογουμένην ἀπό τό
1989, ὅταν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, ἡ μόνη ἐν τῷ κόσμῳ
Σύνοδος τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ
ΘΕΟΥ, προέκρινε τήν χειροτονίαν καί ἐνθρόνησιν τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου (Μητροπούλου), εἰς τόν θρόνον τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης, καί
εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.
Ἡ χειροτονία του ἐτελέσθη τήν 24ην Φεβρουαρίου ἡμέραν Πέμπτην,
εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τῶν Ἁγίων 12 Ἀποστόλων εἰς τήν Μάνδραν
Ἀττικῆς καί τήν 13ην Μαρτίου 1989, ἡμέραν Κυριακήν Β´ τῶν Νηστειῶν
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἐγένετο ἡ Ἐνθρόνησίς του εἰς τόν Ἱ.
Ν. Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης. Ἐπρόκειτο δέ διά τήν πρώτην δημοσίως γενομένην χειροτονίαν Ἐπισκόπου εἰς τήν Ἐκκλησίαν Γ.Ο.Χ. μετά
τό ἐπάρατον Σχίσμα τοῦ Νέου Ἡμερολογίου τό 1924. Ἦτο βεβαίως ἡ
πρώτη, ἀλλά δέν θά εἶναι καί ἡ τελευταία, διότι ἀφεύκτως ἡ Ἐκκλησία
θά ἐξασφαλίσῃ τήν ἀδιάκοπον συνέχειαν τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς.
Αὐτό ὄχι ἁπλῶς τό εὐχόμεθα ἤ θέλομε νά τό πιστεύωμεν ἀρεσκόμενοι εἰς τήν αὐταπάτην καί τήν αὐθυποβολήν, ἀλλά εἶναι βέβαιον ὡς
ὑπόσχεσις Θεοῦ ἀμετάκλητος, μαρτυρουμένη ἀπό τόν λόγον τοῦ Κυρίου, ὅτι ἡ Ἐκκλησία Του ΔΕΝ ἔχει ἡμερομηνίαν λήξεως. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Η ΑΙΩΝΙΟΣ. Ἡ Ἐκκλησία οἰκονομεῖ
τήν ἀδιάκοπον Διαδοχήν τῶν Ἀποστόλων καί τήν ἀκεραίαν παράδοσιν τῆς Ἀποστολικῆς Πίστεως. Θά ὑπάρχῃ ὄχι μόνον ἕως τῆς συντελείας
τοῦ αἰῶνος τούτου, διότι «καί πῦλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς»
(Ματθ. ΙΣΤ´ 18), ἀλλά καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Κρίμασιν, ὅμως, οἷς Κύριος οἶδεν, ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἡ ὁποία διά τῆς
Ἀποστολικῆς Πίστεως καί τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς ἀνέδειξε τόν
Πανοσ/τον Καθηγούμενον Ἀρχιμανδρίτην Χρυσόστομον εἰς Ἀρχιερέα,
ἠλαττώθη. Δύο ἐκ τῶν Ἀρχιερέων της ἐκοιμήθησαν ἐν Κυρίῳ, ὁ Ἅγιος
Ἀττικῆς Ματθαῖος καί ὁ Ἅγιος Φθιώτιδος Θεοδόσιος. Αἰωνία των ἡ
Μνήμη. Τρεῖς ἀπέθανον καί ἐτάφησαν, ἔχοντες ἐν καιρῷ εἰρήνης προκαλέσει Σχίσματα ἀνίατα καί Αἱρέσεις. Δύο εὑρίσκονται καθῃρημένοι
καί τελοῦν εἰς τό Ἀνάθεμα τῆς Ἐκκλησίας ὡς Αἱρετικοί.
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Τά Σχίσματα τοῦ 1995 καί τοῦ 2002 ἦλθον ὡς κεραυνοί ἐν αἰθρίᾳ.
Τό 1995, οἱ Αἱρετικοί Νεοεικονομάχοι ἀνέτρεψαν τήν πατροπαράδοτον
Ἱεράν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας περί τῶν ἁγίων καί σεπτῶν Εἰκόνων, ἀπέρριψαν, ἐπολέμησαν καί κατέστρεψαν πολλά εἴδη εἰκόνων
ὡς δῆθεν εἴδωλα καί αἱρετικάς, μέ ἀποκορύφωσιν τάς εἰκόνας τῆς
Ἁγίας Τριάδος καί τῆς ἐκ τοῦ Τάφου Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.
Τό 2002, οἱ Ἐκκλησιομάχοι ἠλλοίωσαν τά Ἱερά Δόγματα περί τοῦ
Ἀναλλοιώτου Τρισυποστάτου Θεοῦ, περί τῆς Προαιωνιότητος τοῦ
Προσώπου τοῦ Κ.Η.Ι. Χριστοῦ, περί τῆς Ὑπάρξεως, τῆς Κεφαλῆς, τῆς
Οὐσίας καί τῆς Ὑποστάσεως τῆς Ἐκκλησίας, μέ ἀποκορύφωσιν νά ἀποβάλουν τήν Ἁγίαν Τριάδα ἀπό τήν Ἐκκλησίαν καί Βασιλείαν Της.
Οἱ Νεοεικονομάχοι δέν ἤθελαν νά ἰδοῦν τόν Τριαδικόν Θεόν οὔτε
Συμβολικῶς τετυπωμένον εἰς τάς Εἰκόνας. Δέν θά τόν ἰδοῦν οὔτε ἐν
τῇ Ζωῇ τῇ Μελλούσῃ. Οἱ Ἐκκλησιομάχοι, οἱ ὁποῖοι εἰς τήν πορείαν
ἀπεδείχθησαν καί Χριστομάχοι καί Τριαδομάχοι, δέν ἤθελαν νά
ἔχουν τόν Θεόν ἐπί Κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας. Ἐδημιούργησαν μίαν
ἀνθρωποϋπόστατον Ἐκκλησίαν ΑΝΕΥ ΘΕΟΥ καί ἀνέλαβον νά γίνουν οἱ ἴδιοι Κεφαλή της. ΑΝΕΥ ΘΕΟΥ ἐκκλησιάζονται, ΑΝΕΥ ΘΕΟΥ
πορεύονται, ΑΝΕΥ ΘΕΟΥ εἰς τόν αἰῶνα ἀπώλονται.
Ὁ «Κ.Ε.Ο.» εὔχεται θερμῶς πρός τόν ἐν Τριάδι Ἕνα Κύριον καί
Θεόν, Πατέρα Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα, ἱκεσίαις τῆς Παντανάσσης
Ὑπεραγίας καί Πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί
Ἀειπαρθένου Μαρίας, διά πρεσβειῶν τοῦ οἰκοδεσπότου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, μεσιτείαις τοῦ
ἑορταζομένου τήν ἡμέραν τῆς ἐνθρονήσεως Ἁγίου Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ, πρεσβείαις τοῦ Πολιούχου
τῆς Θεσσαλονίκης Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου,
προστασίαις τοῦ ὁμωνύμου τοῦ Ἀρχιερέως ἡμῶν, Ἁγίου Ἰωάννου
Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου, καί πάντων
τῶν Ἁγίων, ὅπως χαρίζῃ εἰς τόν Παναγιώτατον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομον πᾶσαν ἐξ ὕψους ἐνίσχυσιν, πᾶν δῶρον
τέλειον, Πίστιν Ἀποστολικήν ἀνόθευτον εἰς τέλος, ὡς ἀκεραίως αὐτήν
παρέλαβεν, Διαδόχους Ἀποστολικούς ἀξίους τῷ Θεῷ, ὑγιείαν καί μακροημέρευσιν ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς Ἐκκλησίας, βαθυτάτην ὑπομονήν, μακροθυμίαν καί πραότητα νά διακονῇ, διδάσκῃ καί διαποιμαίνῃ τά
λογικά πρόβατα τῆς ποίμνης τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ εἰς νομάς
σωτηρίους, καί ζωήν τήν αἰώνιον, Ἀμήν. Γένοιτο.
Ἐπί τῇ ἀναμνήσει τῆς 21ης ἐπετείου ἀπό τήν χειροτονίαν καί ἐνθρόνησιν τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου, παρατίθεται εἰς τήν συνέχειαν τό Χειροτονητήριόν του, ὡς
ἱστορική μαρτυρία τῆς προελεύσεως τῆς ἐπισκοπικῆς του ἰδιότητος.
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Τό Χειροτονητήριον τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου

(Μητροπούλου), φέρον τάς ὑπογραφάς τῶν χειροτονησάντων Ἀρχιερέων:
Ἀνδρέου, Ματθαίου, Νικολάου, Θεοδοσίου καί Τίτου. Λείπει ἡ ὑπογραφή
τοῦ Βρεσθένης Λαζάρου, ὅστις ἐνῶ συμμετεῖχεν εἰς τήν χειροτονίαν εἰς τό μεσοδιάστημα ἕως τῆς συντάξεως καί ὑπογραφῆς τοῦ Ἐγγράφου ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ.
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ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΚΙΑΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομος ἑώρτασε
τά Ἅγια Πάθη καί τήν Ζωηφόρον Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Κιάτου Κορινθίας. Εἰς τό παράρτημα αὐτό
εἶχεν ὑπηρετήσει ὡς ἐφημέριος ἀπό τό 1972 ἕως τό ἔτος τῆς εἰς ἐπίσκοπον χειροτονίας του τό 1989 καί ἔκτοτε διά πρώτην φοράν ὡς Ἀρχιερεύς ἐπανηγύρισε
τό Πάσχα εἰς τήν πρώτην του ἐνορίαν.

Ἀπό τήν περιφοράν τοῦ Ἐσταυρωμένου Ὁ περί τόν Παναγιώτατον χορός ψάšων
γύρωθεν τοῦ Ναοῦ τήν Μεγάλην Πέμπτην τά Ἐγκώμια τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς
Ἀριστερά
Ὁ Ἐπιτάφιος τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τριῶν
Ἱεραρχῶν, στολισμένος περιτέχνως μετ᾽ εὐλαβείας ὑπό
τῶν πιστῶν τῆς ἐνορίας.
Δεξιά
Ὁ Παναγιώτατος ραίνων
τόν τάφον τοῦ Κυρίου μέ
ἄνθη καί ἀρώματα, ψάλλων
τό, «Ἔρραναν τόν Τάφον αἱ
Μυροφόροι μῦρα, λίαν πρωί
ἐλθοῦσαι ».
Ἀριστερά: Ἡ
περιφορά τοῦ
Ἐπιταφίου
τήν Μεγάλην
Παρασκευήν
Δεξιά: Ὁ Παναγιώτατος
αἴρων τόν
Ἐπιτάφιον
ἐκ τοῦ κουβουκλίου καί
εἰσάγων
αὐτόν εἰς τό
Ἱερόν

Ἰανουάριος - Ἀπρίλιος ᾽10

– ἀρ. τεύχ. 43-44

KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN - 13-

Ὁ Παναγιώτατος
ἐξερχόμενος τῆς
Ὡραίας Πύλης μεταδίδει εἰς τούς πιστούς τό Ἅγιον Φῶς
τοῦ Ἀναστάντος
Χριστοῦ, ψάλλων :
«Δεῦτε λάβετε φῶς,
ἐκ τοῦ Ἀνεσπέρου
φωτός, καί δοξάσατε Χριστόν
τόν Ἀναστάντα
ἐκ νεκρῶν »

Ἔξωθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐπί εἰδικῆς ἐξέδρας, ὁ Παναγιώτατος θυμιᾶ τόν πιστόν
λαόν ψάλλων μετά τῶν Ἱεροψαλτῶν καί τῶν Χριστιανῶν τό «Χριστός Ἀνέστη ἐκ
νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασιν, ζωήν χαρισάμενος ».

Η Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΣ ΤΗΝ Ι. Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΑΘΗΚΙΩΝ

Ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καί Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀθηκίων κ. Χρυσόστομος (Μητρόπουλος) μετά τῶν
πατέρων τῆς Ἀδελφότητος ἀριστερά καί μόνος του δεξιά, ἔμπροσθεν τοῦ Ἐπιταφίου.
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ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
Ἀριστερά: Ὁ περικαλλής
Ἐπιτάφιος τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου
Γεωργίου Θεσσαλονίκης
ηὐτρεπισμένος μέ ἰδιαιτέραν
φροντίδα ὑπό τῶν εὐλαβῶν
πιστῶν τῆς ἐνορίας.
Δεξιά: Στιγμιότυπον ἀπό
τήν, ἀνά τάς ὁδούς τῆς
Θεσσαλονίκης, περιφοράν
τοῦ Ἐπιταφίου, αἰρομένου
ὑπό ἀγήματος ἀνδρῶν φερόντων ἐθνικάς ἐνδυμασίας. Ἀκολουθεῖ ἐν βαθείᾳ
κατανύξει πλῆθος εὐσεβοῦς
καί φιλοχρίστου λαοῦ
Ἀριστερά τό
«Δεῦτε λάβετε φῶς»
καί Δεξιά τό
«Χριστός
Ἀνέστη» ἐπί
τῆς ἐξέδρας
ὑπό τοῦ
Ἱερέως π.
Νικολάου

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

Η ΕΚ ΤΑΦΟΥ ΕΝΣΩΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ ἀπό τό Περιοδικόν
«Πολύτιμος Θησαυρός Μετανοίας» Ἀπρίλιος 1949, τό
ὁποῖον ἐξέδιδεν ὁ ἅγιος ἡμῶν
πατήρ Βρεσθένης Ματθαῖος

Ὁ Ἀναστς κ νεκρν, Χριστς  Ἀληθινς Θες
μν, τν νθρωπον τς δικας !λυσε κα κ το# χρ%ους το# θαντου α&τν π'λλαξε.
Χριστς,  Δε*τερος Ἀδμ, Ἀν%στη κα τν πρτον
Ἀδμ τς ρχαας +ρ/ς 0λευθ%ρωσε, τν Ἅδην πτησε
κα τν Τ*ραννον !δεσεν.
Δι τς +μαρτας  Διβολος προεξ%νησε τν θνατον
4ς κληρονομαν το# νθρ5που. Δι το# νθρωπνου Σ5ματς του  Χριστς πλ'ρωσε τς +μαρτας τ δκαιον
τμημα. Κα 8πως  Γολιθ δι το# ο:κεου ξφους τμ'θη
τ'ν κεφαλ'ν, ο<τω κα  Διβολος,  τν θνατον γενν'σας, δι το# θαντου το# Χριστο#, τς ο:κεας δυνμεως
καθῃρ%θη, το# :δου κρτους ξεβλ'θη κα τς α&το# πανοπλας πεγυμν5θη. « Ἀφ’ οπερ Χριστ ς τ ν Ἅδην
σκλευσεν, νθρωπος κατωρχσατο το θαντου» (Ἅγ.
Γρηγριος  Θαυματουργς, P.G. 10, 1201Α).
Ἀνστη Χριστ ς κα τ ν θνατον καταγλαστον κατδειξεν. Ἀνστη Χριστ ς, κα Ζως Ἀθαντου ο θνητο κειθημεν. Ἀνστη Χριστ ς, κα ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΘΕΟΥ )ξιθημεν.
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Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ἐπειδή ἡ κινητή ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πάσχα ἐφέτος, τό 2010, συμπίπτει μέ τό
κατώτατον χρονικόν ὅριον τοῦ Πασχαλίου Κύκλου, μέ τήν πλέον πρώϊμον ἡμερομηνίαν τοῦ ἑορτασμοῦ της, ἤτοι τήν 22αν Μαρτίου, ἐπειδή τό Πάσχα εἶναι
ἡ μεγαλυτέρα Ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας τοῦ ΘΕΟΥ, «εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται,
ματαία ἡ Πίστις ὑμῶν» (Α´ Κορ. ΙΕ´ 17), καί ἐπειδή ὁ ἑορτασμός τοῦ Πάσχα
ὑπῆρξεν ἀνέκαθεν, ἰδιαιτέρως δέ ἀπό τό 1582 μ.Χ. καί ἐντεῦθεν, στόχος τῶν
ἐπιβούλων ἐχθρῶν τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως διασαλευθῇ ἐκ τῆς Κανονικῆς τάξεώς
του, πρός ἱκανοποίησιν τοῦ Ἑβραιο-Σιωνιστικῆς ἐμπνεύσεως Ἀντιχρίστου καί
Ἀθέου Οἰκουμενισμοῦ, μέλη τοῦ ὁποίου εἶναι οἱ Παπικοί, οἱ Προτεστάνται, οἱ
Δυτικόπληκτοι Νεοημερολογῖται καί λοιποί, εἶναι χρήσιμον νά ἀναφερθοῦν οἱ
λόγοι τῆς διακυμάνσεώς του ἀπό 22 Μαρτίου ἕως 25 Ἀπριλίου, καθώς καί οἱ
ὅροι οἱ ὁποῖοι προσδιορίζουν τήν κατ᾽ ἔτος διαφορετικήν ἡμερομηνίαν του.
Τό ὅλον θέμα ὁδηγεῖ εἰς μίαν ἱστορικήν ἀναδρομήν ἡ ὁποία καταγράφει τό
γεγονός ὅτι κατά τούς πρώτους Ἀποστολικούς καί μεταποστολικούς αἰῶνας, ὁ
ἑορτασμός τοῦ Πάσχα δέν ἐτελεῖτο ὁμοιοχρόνως εἰς ἅπαντα τόν Χριστιανικόν
κόσμον. Τοῦτο συνέβαινε διότι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, διωκομένη σκληρῶς
ὑπό τῶν Ἑβραίων Σταυρωτῶν ἀρχικῶς καί ὑπό τῶν παρ᾽ Ἑβραίους ὑποδαυλιζομένων Εἰδωλολατρῶν καί Αἱρετικῶν εἰς τήν συνέχειαν, δέν ἦτο δυνατόν νά
συνέλθῃ ἐν Οἰκουμενικῇ Συνόδῳ διά νά ἀποφασίσῃ καί ρυθμίσῃ τοιαύτης φύσεως Ἑορταστικά, Λατρευτικά, Ποιμαντικά, Δογματικά καί Διοικητικά θέματα. Τοῦτο κατέστη δυνατόν μόνον μετά τό ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ
ΠΕΡΙ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ἐπί Μεγάλου Κωνσταντίνου τό 313 μ.Χ..
Τό Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων ἀπετέλεσε Σταθμόν εἰς τήν Ἱστορίαν καί
διαχρονικήν Πηγήν Διεθνοῦς Δικαίου περί Ἀνεξιθρησκείας, διότι εἰσήγαγε
διά Νόμου τήν Θρησκευτικήν Ἐλευθερίαν εἰς τά λαούς. Ἔκτοτε ἡ Ἐκκλησία
εἰσῆλθεν εἰς νέον στάδιον. Ἀπό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ» καί «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ» διῆλθεν εἰς τόν χρυσοῦν αἰῶνα της, κατέστη «ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΠΑΤΕΡΩΝ» καί ἐπελήφθη συστηματικῶς, ἐλευθέρως καί ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ὅλων
τῶν σοβαρῶν ζητημάτων τά ὁποῖα προέκυπτον εἰς τήν ἐν στρατείᾳ ζωήν της.
Ὅταν συνῆλθεν ἡ Α´ Οἰκουμενική Σύνοδος τό 325 μ.Χ. ἐξ ἀφορμῆς τῆς Αἱρέσεως τοῦ Ἀρείου, ὁ ὁποῖος ἐκήρυττε κτιστόν καί μή προαιώνιον τό Πρόσωπον
τοῦ Χριστοῦ, (ὅπως οἱ προσφάτως ἀπολακτίσαντες τῆς Ἐκκλησίας Γρηγοριανοί, οἱ ἀκολουθήσαντες τήν Ἑβραιόφρονα ἀπάτην τῶν ἐκ Πατρῶν υἱῶν
τοῦ Σατανᾶ, Λάμπρου Κτενᾶ καί Παναγιώτη Ἀλεξοπούλου), τότε ὁ Αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος ἐζήτησε ἀπό τούς Πατέρας τῆς Συνόδου νά διευθετήσουν καί
τό ζήτημα τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, διότι ἕως τότε δέν ἑωρτάζετο ὁμοιοχρόνως,
ὁμοιοτρόπως καί ὁμοιομόρφως ἀπό τάς κατά τόπους Ἐκκλησίας. Δι᾽ ἄλλας
Ἐκκλησίας τό Πάσχα ἦτο κινητή ἑορτή καί δι᾽ ἄλλας ἀκίνητος. Ἄλλαι τό ἑώρταζον τήν ἰδίαν ἡμέραν μέ τό Πάσχα τῶν Ἑβραίων, τό δέ Πάσχα τῶν Ἑβραίων
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καί κινητόν ἦτο καί οἱανδήποτε ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος ἐτελεῖτο καί πολλάκις ἐκ
λανθασμένων ὑπολογισμῶν των πρό τῆς Ἰσημερίας ἐτελεῖτο μέ ἀποτέλεσμα νά
ἑορτάζεται δίς τό αὐτό ἔτος. Ἄλλαι πάλιν Ἐκκλησίαι τό ἑώρταζον σταθερῶς
κατά τήν 13ην, ἄλλαι τήν 14ην, ἄλλαι τήν 15ην, ἄλλαι τήν 16ην Νισάν ἤ Μαρτίου καί ἄλλαι κατά τήν 25ην Μαρτίου, οἱανδήποτε ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος καί
ἐάν ἐτύγχανεν. Ἄλλαι πάλιν ἑώρταζον κάθε ἑβδομάδα τήν μέν Παρασκευήν τό
Πάθος τῆς Σταυρώσεως τήν δέ Κυριακήν τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ.
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι συνδιασκεψάμενοι, ἐθέσπισαν ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ. Συμφώνως πρός αὐτό, ὁ
προσδιορισμός τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα βασίζεται εἰς δύο συγκεκριμένους
ὅρους ἐκ τῶν ὁποίων πηγάζουν κατά συνεπαγωγήν καί ἄλλοι δύο. Ἐν τῷ
συνόλῳ, οἱ 4 ὅροι τοῦ Πασχαλίου Κανόνος εἶναι οἱ ἑξῆς:
Α) Νά ἑορτάζεται μετά τήν ἐαρινήν ἰσημερίαν. Ἐπειδή δέν πρέπει νά κάμνωμεν
δύο φοράς Πάσχα εἰς τόν αὐτόν χρόνον, ἀλλά μίαν, «μή δίς τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἑνός
παθήματος μνείαν ποιεῖσθαι, ἀλλ᾽ ἅπαξ τοῦ ἔτους, τοῦ ἅπαξ ἀποθανόντος»,
(βλέπε Πηδάλιον, Ἑρμηνεία εἰς τόν Ζ´ Ἀποστ. Κανόνα καί Ἀποστ. Διαταγαί βιβλ.
Ε´ κεφ. ΙΖ´) καί ἐπειδή τά ἑορταζόμενα συνετελέσθησαν ὑπό τοῦ Χριστοῦ κατά τό
ἔαρ, λαμβάνεται ἡ ἐαρινή ἰσημερία ὡς μέτρον διαιρετικόν τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ.
Β) Δέν πρέπει νά ἑορτάζεται τήν αὐτήν ἡμέραν μέ τό Πάσχα τῶν Ἰουδαίων
ἤ Νομικόν Φάσκα, ἀλλά μετά ἀπό αὐτό. Διότι πρέπει νά προηγῇται ὁ τύπος,
ἤτοι ἡ σφαγή τοῦ ἀμνοῦ, καί νά ἀκολουθῇ τό τυπούμενον, ἤτοι ὁ τοῦ Κυρίου
Θάνατος καί ἡ Ἀνάστασις.
Γ) Νά ἑορτάζεται μετά τήν πρώτην πανσέληνον μετά τήν ἐαρινήν ἰσημερίαν.
Διότι τό πάσχα τῶν Ἰουδαίων ἑορτάζεται κατά τόν Νόμον τήν 14ην ἡμέραν τοῦ
πρώτου μηνός τοῦ Σεληνοηλιακοῦ ἔτους, ἤτοι Νισάν. «Ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ ἐν τῇ
τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνός, ἀνὰ μέσον τῶν ἑσπερινῶν πάσχα Κυρίῳ. Καὶ
ἐν τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τούτου ἑορτὴ τῶν ἀζύμων τῷ Κυρίῳ» (Λευιτ.
ΚΓ´ 5-6). «Καὶ ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς πάσχα
Κυρίῳ. Καὶ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τούτου ἑορτή» (Ἀρ. ΚΗ´ 16-17).
Δ) Νά ἑορτάζεται Κυριακήν καί μάλιστα τήν πρώτην Κυριακήν μετά τήν ἐαρινήν Πανσέληνον. Ἐπειδή ἡ τοῦ Κυρίου Ἀνάστασις συνετελέσθη τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων, ἤτοι τήν Πρώτην ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος, τήν Πρώτην μετά τό Σάββατον,
διά τοῦτο, αὐτήν τήν ἡμέραν τό Πάσχα ἑορτάζεται καί «Κυριακή», ἤτοι ἡμέρα
τοῦ ΚΥΡΙΟΥ, αὐτή ὑπό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ καλεῖται (Ἀποκ.
Α´ 10), καί ἐκ τοῦ Β´ αἰῶνος σταδιακῶς ἐπεκράτησε νά ὀνομάζεται. Κατά τόν
Εὑσέβιον, συνελθοῦσαι Σύνοδοι ἀπεφάσισαν ὅπως ἡ ἐτησία Ἑορτή τοῦ Πάσχα
νά τελῆται μόνον ἐν Κυριακῇ καί οὐχί ἐν ἄλλῃ ἡμέρᾳ (ΒΕΠ 19, 343).
Κατά τήν συνοπτικήν διατύπωσιν τῶν 4 ὅρων, τό Πάσχα εἶναι Κινητή Ἑορτή καί
ἑορτάζεται τήν πρώτην Κυριακήν μετά τήν πρώτην Πανσέληνον μετά τήν Ἐαρινήν
Ἰσημερίαν, ἀλλ᾽ ἐάν τότε συμπέσῃ τό Νομικόν Φάσκα, ἤτοι τό Πάσχα τῶν Ἰουδαίων,
μετατίθεται διά τήν ἐρχομένην ἀκολούθως Κυριακήν, ἵνα μή τοῖς Ἰουδαίοις συνεορτάσωμεν. Διότι καί κατ᾽ αὐτήν τῶν πραγμάτων τήν ἀλήθειαν, πρῶτον τότε οἱ Ἰουδαῖοι
τό ἰδικόν τους πάσχα ἑώρτασαν καί ὕστερον ἡ τοῦ Κυρίου Ἀνάστασις ἐγένετο.
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Ἡ ἡμερομηνία τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα καθορίζεται ἀπό τόν Ζ´ Ἀποστολικόν
Κανόνα, ἀπό τόν Ὁρισμόν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
καί ἀπό τόν Α´ Κανόνα τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου τό 341.
Ὁ Ζ´ Ἀποστολικός Κανών διαλαμβάνει νά ἑορτάζεται τό Πάσχα τῶν Χριστιανῶν μετά τήν Ἐαρινήν Ἰσημερίαν καί μετά ἀπό τό Πάσχα τῶν Ἰουδαίων:
«Εἴ τις Ἐπίσκοπος, ἤ Πρεσβύτερος, ἤ Διάκονος, τήν Ἁγίαν τοῦ Πάσχα ἡμέραν
πρό τῆς Ἐαρινῆς Ἰσημερίας μετά Ἰουδαίων ἐπιτελέσοι, καθαιρείσθω ».
Ὁ Ὅρος τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου δέν διεσώθη αὐτολεξεί, ἀλλά μαρτυρεῖται ἀπό συγχρόνους, ὅπως ἀπό τήν Ἐπιστολήν τοῦ Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου «ἥν ἐγραψεν ταῖς Ἐκκλησίαις μετά τήν ἐν Νικαίᾳ συγκροτηθεῖσαν Σύνοδον»
(Εὐσεβείου ΒΕΠ. 24, σελ 152-154, Σωκράτους P.G. 67, 89-92, Θεοδωρήτου P.G.
82, 933-937), καί ἀπό τήν Ἐπιστολήν τῆς Συνόδου αὐτῆς πρός τήν Ἐκκλησίαν
τῆς Ἀλεξανδρείας «περί ὧν ὥρισεν ἡ Σύνοδος καί ὡς καθῃρέθη Ἄρειος καί οἱ
ὁμοφρονοῦντες αὐτῷ» (Σωκράτους P.G. 67, 82 κ.ἑ., Θεοδωρήτου P.G. 82, 923).
Ὁ Α´ Κανών τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου τό 341, ἡ ὁποία ἔλαβεν Οἰκουμενικόν κύρος διά τοῦ Β´ Κανόνος τῆς Ἁγίας ΣΤ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, διαλαμβάνει: «Πντας τος τολμ"ντας παραλειν τ ν Ὅρον τ$ς Ἁγ'ας κα' Μεγλης
Συν δου, τ$ς ν Νικα'ᾳ συγκροτηθε'σης, π' παρουσ'ᾳ τ$ς ε-σεβε'ας το Θεοφιλεσττου Βασιλ3ως Κωνσταντ'νου, περ' τ$ς Ἁγ'ας Ἑορτ$ς το σωτηρι6δους Πσχα, 7κοινωντους κα' 7ποβλτους ε8ναι τ$ς Ἐκκλησ'ας ε: πιμ3νοιεν
φιλονεικ τερον νιστμενοι πρ ς τ καλ"ς δεδογμ3να. . . . Ε: δ3 τις . . . μετ
τ ν Ὅρον τοτον τολμσειεν . . . μετ τ"ν Ἰουδα'ων ἐπιτελεῖν τό Πάσχα, τοῦτον
ἡ Ἁγία Σύνοδος ἐντεῦθεν ἤδη ἀλλότριον ἔκρινε τῆς Ἐκκλησίας. . . .»
Ὅθεν διά νά φυλάττωνται καί οἱ 4 αὐτοί ὅροι ἐξ ἴσου εἰς ὅλην τήν οἰκουμένην καί νά μήν χρειάζωνται κάθε ἔτος Σύνοδοι περί αὐτοῦ καί ἀστρονόμων
συμβούλια, συνήρμοσαν οἱ θεόσοφοι Πατέρες τό περί τοῦ Πάσχα Κανόνιον,
ὥστε νά προβλέπεται διά πᾶν ἔτος ἡ ἡμερομηνία ἑορτασμοῦ του.
Κατά τό Πασχάλιον Κανόνιον ἡ εὕρεσις τῆς κατ᾽ ἔτος ἡμερομηνίας τοῦ Πάσχα
προκύπτει ἀπό μαθηματικούς τύπους, βάσει τῶν ὁποίων προσδιορίζονται οἱ λεγόμενοι κύκλοι ἡλίου καί κύκλοι σελήνης διά τό ἔτος αὐτό. Οἱ μέν κύκλοι ἡλίου
κυμαίνονται ἀπό 1-28 οἱ δέ κύκλοι σελήνης ἀπό 1-19. Ὅλοι οἱ πιθανοί συνδιασμοί κύκλων ἡλίου καί κύκλων σελήνης ἐξαντλοῦνται εἰς μίαν περίοδον 28 x 19
= 532 ἐτῶν καί λαμβάνονται εἰς συνάρτησιν μέ τόν ἡμερολογιακόν πίνακα ἀπό
22 Μαρτίου ἕως 25 Ἀπριλίου διά τήν ἐξεύρεσιν καί τόν καθορισμόν τῆς ἡμερομηνίας τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα. Κατά τά ἔτη αὐτά, ὁ ἑορτασμός τοῦ Πάσχα κυμαίνεται εἰς διάστημα 35 ἡμερῶν. Μετά τήν συμπλήρωσιν τῆς περιόδου τῶν 532
ἐτῶν ἐπαναλαμβάνεται ἡ αὐτή σειρά τῶν ἡμερομηνιῶν ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα.
Σημειωτέον ὅτι μετά τήν εἰσαγωγήν τοῦ Πανορθοδόξως Καταδικασθέντος
καί Ἀναθεματισθέντος Νέου Παπικοῦ ἡμερολογίου τό 1583, 1587, 1593, οἱ Σχίσαντες καί Ἀποσχισθέντες τῆς τοῦ ΘΕΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Νεοημερολογῖται Οἰκουμενισταί ἑορτάζουν τό Πάσχα ἀπό 4 Ἀπριλίου ἕως 8 Μαΐου, διασαλεύοντες οὕτω
τήν ἁρμονίαν Πασχαλίου καί Ἡμερολογιακοῦ κύκλου, Κινητῶν καί Ἀκινήτων
Ἑορτῶν, καί προκαλοῦντες πλῆθος λειτουργικῶν ἀνωμαλιῶν, π.χ. μείωσιν ἕως
καί κατάργησιν τῆς Νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, καί πλῆθος ἄλλων.

- 18- KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN

Ἰανουάριος - Ἀπρίλιος ᾽10 – ἀρ. τεύχ.

43-44

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΑΘΗΚΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Κατά τό παρόν ἔτος, εἶναι ἀπό τάς σπανίας φοράς, ὅπου ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου κατά τήν Τετάρτην τῆς Διακαινησίμου, ἐφ᾽
ὅσον τό Πάσχα συνέπεσεν εἰς τήν πλέον πρώιμον δυνατήν ἡμερομηνίαν
ἑορτασμοῦ του, αὐτήν τῆς 22ας Μαρτίου.
Διά τόν λόγον αὐτόν καί εἰς τήν ὁμώνυμον πανηγυρίζουσαν Ἱεράν Μονήν
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Ἀθηκίων Κορινθίας, τῆς ὁποίας Καθηγούμενος
τυγχάνει ὁ Παναγ/τος Μητ/ης Θεσ/νίκης, κ.Χρυσόστομος Μητρόπουλος, ὁ
ἑορτασμός ἐγένετο ἰδιαιτέρως ἱεροπρεπής καί λαμπρός. Καί τοῦτο ὀφείλεται
εἰς τήν συνδιαστικήν χάριν καί μεγαλοπρέπειαν τῶν θείων ψαλμάτων τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας μετ᾽ αὐτῶν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
Ἀφ᾽ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ καθ᾽ ὅλα πανηγυρικός Ἑσπερινός, μετά τῆς καθιερωμένης Λιτῆς καί Ἀρτοκλασίας. Τήν πρωΐαν ἠκολούθησαν ὁμοίως, ὁ ῎Ορθρος
καί ἡ Θεία Λειτουργία, μετά τῶν σχετικῶν Θείων Κηρυγμάτων.
Τούς ἱερούς ὕμνους τῆς ἑορτῆς ἀπέδωσεν μελωδικῶς Χορωδία ἀποτελουμένη
ἐκ τῶν Πατέρων τῆς Ἱ. Μονῆς, ἐκ τοῦ ἐπισκέπτου Μοναχοῦ π. Σπυρίδωνος
Φάκλαρη, ἐξ ἐντοπίων ἀλλά καί ἐξ ἐπισκεπτῶν προσκυνητῶν Ἱεροψαλτῶν.
Τήν Θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε περιφορά τῆς ἐφεστίου Ἁγίας
Εἰκόνος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἐπί εἰδικῶς εὐπρεπισμένου πρός τοῦτο κουβουκλίου, γύρωθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, μετά τῶν ἐξαπτερύγων, τῶν λαβάρων
καί τῆς Σημαίας, πλαισιουμένης ὑπό νέων φερόντων ἐθνικάς ἐνδυμασίας
καί ἀκολουθούντων τῶν πιστῶν, ἐν μέσῳ ψαλμάτων, κωδωνοκρουσιῶν
καί ταλάντων, συνθετόντων μίαν κατανυκτικήν ἀτμόσφαιραν.
Τήν λαμπράν Θρησκευτικήν Πανήγυριν, συνεπλήρωσεν καί ὁ Ἐθνικός
ἑορτασμός εἰς μνήμην τῶν γεγονότων τῆς 25ης Μαρτίου 1821. Πρός τοῦτο
προηγήθη παρέλασις τῶν παρευρισκομένων ἐξ ὅλων τῶν ἐνοριῶν νέων καί
ἠκολούθησεν ὑπ᾽ αὐτῶν ἐκδήλωσις, εἰς τήν εἰδικήν αἴθουσαν τῆς Μονῆς. Ἡ

Ἡ Λιτάνευσις τῆς ἐφεστίου εἰκόνος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου πέριξ
τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς βασταζομένη ὑπό νέων μέ ἐθνικάς ἐνδυμασίας
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Ἀριστερά: Οἱ νέοι ἐν ἐθνικῇ ἐνδυμασίᾳ μετά Μοναχῶν καί τοῦ Παναγιωτάτου καί Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Δεξιά: Οἱ νέοι εἰς παρέλασιν διά τήν Ἐθνικήν Ἐπέτειον.

ἐκδήλωσις περιελάμβανε ἀπαγγελίας ποιημάτων, ἀναφοράς εἰς τήν σημασίαν τῶν γεγονότων τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας, ὁμιλίας, καθώς καί εἰδικήν
προβολήν ἐθνικοῦ περιεχομένου, ἀπό παλαιότερον ἱστορικόν δρώμενον, τό
ὁποῖον εἶχε γίνει εἰς αἴθουσα σχολείου τῆς Θεσ/νίκης μέ τήν συμμετοχήν νέων
καί συνεργατῶν τῆς Μητροπολιτικῆς ἐνορίας Ἁγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκης.
Σκοπός τῆς ὅλης ἐκδηλώσεως ἦτο, ἀφ᾽ ἑνός μέν, ἡ ἀπόδοσις τῆς πρεπούσης
τιμῆς πρός ὅλους τούς καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπον ἀγωνισαμένους καί πεσόντας
διά τήν ἐλευθερίαν τοῦ Γένους καί τῆς Πατρίδος μας καί, ἀφ᾽ ἑτέρου, ἡ διδαχή
καί τό παράδειγμα πρός τά τέκνα μας, τά ὁποῖα εἶναι τό μέλλον τοῦ Ἔθνους
καί τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅτι ὑπάρχουν καί σήμερον ἀκόμη ἱερά, ὅσια καί ἰδανικά
τῆς Φυλῆς, τά ὁποῖα ἔχουν ἀνάγκην διαφυλάξεως διά τῆς προσωπικῆς μας
προσφορᾶς καί θυσίας καί διά τοῦ προσωπικοῦ μας ἀγῶνος, εἰς ἐποχήν παγκοσμιοποιήσεως, ὅπου γίνεται συστηματική προσπάθεια κατεδαφίσεως καί
ἰσοπεδώσεως τῶν πάντων καί μάλιστα ἀπό τό ἐπίσημον κράτος.
Μετά τό πέρας τῶν ἐκδηλώσεων, παρετέθη εἰς ὅλους τούς προσκυνητάς
Ἀβραμιαία Τράπεζα ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς (ἡ ὁποία σημειωτέον εἶχε φιλοξενήσει καί ἐκ τῆς προτεραίας ὅλους τούς μακρυνούς ἐπισκέπτας) καί οὕτω
εὐφρανθέντες ἅπαντες ψυχικῶς καί σωματικῶς, ἀνεχώρησαν αἰνοῦντες
καί εὐλογοῦντες τήν πλουσιοπάροχον Οἰκοδέσποινα Κυρίαν Θεοτόκον.

Ἀριστερά: Οἱ νέοι ἐκτελοῦν ἑορταστικόν πρόγραμμα διά τήν 25ην Μαρτίου εἰς
τήν Αἴθουσαν Ἐκδηλώσεων τῆς Μονῆς. Δεξιά: Οἱ προσελθόντες παρακολουθοῦν
τήν ἐκδήλωσιν διά τήν Ἐθνικήν Ἐπέτειον.
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ΕΚΔΗΜΙΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ
Τήν Τρίτην 6ην ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑ ΜΟΝΑΧΗ
Ἰανουαρίου 2010,
ἀνήμερα τῶν Θεοφανείων, ἐκοιμήθη ἡ Μοναχή Χριστοφόρα,
κατά κόσμον Χρυσούλα Μπόρτζαρη, ἡλικίας 94 ἐτῶν.
Ἐγεννήθη τόν Σεπτέμβριον τοῦ 1916, εἰς τά Βίλλια Ἀττικῆς
καί ἦτο τό μοναδικόν τέκνον τοῦ Ἀθανασίου καί τῆς Ἀγγελικῆς Σταμάτη. Ἡ μητέρα της Ἀγγελική ἔλαβε ἐπίσης τό
Ἀγγελικόν Σχῆμα καί ὠνομάζετο Ἀβραμία Μοναχή.
Εἰς ἡλικίαν 18 ἐτῶν προσῆλθεν εἰς τήν ᾽Ορθοδοξίαν. Ὡς
προσκυνήτρια εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Κερατέας,
εἶχε γνωρίσει τόν Ἀείμνηστον Ἐπίσκοπον Βρεσθένης Ματθαῖον Καρπαθάκην, ἡ μορφή καί ἡ προσωπικότης τοῦ ὁποίου ἐπηρέασε τήν πνευματικήν της ζωήν.
Ὡς πιστή ὀρθόδοξος χριστιανή ὅπου ἦτο, παρέστη πολλάκις ἀνάγκη ἐκκλησιαστική
νά ἐξυπηρετήση ὀρθοδόξους Κληρικούς καί Μοναχούς κατά τό μέτρον τῶν δυνατοτήτων της. Μεταξύ αὐτῶν εἶχε τύχει τῆς φιλοξενείας της καί ὁ τότε Ἀρχ/της π. Κάλλιστος Μακρῆς, ὁ μετέπειτα Ἐπίσκοπος Κορινθίας.
Ἀπό τόν γάμον της μέ τόν Ἁθανάσιον Μπόρτζαρην ἀπέκτησε 5 τέκνα, 12 ἐγγόνια καί 7 δισέγγονα.
Ἐχήρευσεν εἰς ἡλικίαν 38 ἐτῶν, καί δέν ὑπανδρεύθη πάλιν, ἀλλ᾽ ἐπεδὀθη εἰς τήν
φροντίδα τῆς οἰκογενείας της. Μεριμνοῦσε ὡς ἀξία μητέρα, μάμμη καί προμάμμη
ὄχι μόνον διά τά ὑλικά ἀγαθά, ἀλλά καί διά τά πνευματικά. Τούς νουθετοῦσε πάντοτε περί ἠθικῆς ζωῆς καί ἄλλων ἀρετῶν καί τούς συνεβούλευε νά παραμένουν εἰς
τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, κατά τό πῶς εἶχον διδαχθῆ
καί καθώς ἡ ἰδία ἐπεθύμει.
Ἐχειροτονήθη Μοναχή, ἐκπληροῦσα οὕτω διακαῆ πόθον της, καί μετωνομάσθη
εἰς Χριστοφόρα Μοναχή, τήν 1-10-2000, εἰς τό Ἡσυχαστήριον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς Ντάρδεζαν Ἀττικῆς, ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης
κ. Χρυσοστόμου.
Ἦτο φιλακόλουθος καί ἀόκνως προσηύχετο, ὄχι μόνον περί ἑαυτῆς ἀλλά καί
ὑπέρ ὅσων εἶχον πνευματικήν ἤ ἐμπερίστατον ἀνάγκην. Ἀκόμη καί εἰς τά τέλη τοῦ βίου,
εἰς τό ἀσθενέστατον γῆρας, εἶχεν εἰς χείλη καί καρδίαν τήν εὐχήν τοῦ Κυρίου.
Ἐκοιμήθη πλήρης ἡμερῶν κατά τήν ἑορτήν τῶν Θεοφανείων. Ἡ κηδεία της ἔγινε τήν
7-1-2010, ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου
Θεσ/νίκης κ. Χρυσοστόμου εἰς τήν Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου Ἀθηκίων Κορινθίας, εἰς τό κοιμητήριον
τῆς ὁποίας καί ἐτάφη.
Ἡ σορός τῆς μοναχῆς Χριστοφόρας ἐν τῷ μέσῳ τοῦ
παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων
Τριῶν Πατέρων τῶν ἐν
Χίῳ, καί ἐν τῷ μνήματι.
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Ἡ Μοναχή Μαριάμ ἐγεννήθη τό 1936 εἰς ΠαΜΑΡΙΑ
Μ ΜΟΝΑΧΗ
ΜΑΡΙΑΜ
λαιοπαναγιάν Λακωνίας. Ἦτο μέλος πολυμελοῦς

οἰκογενείας 10 τέκνων καί κατά κόσμον ὠνομάζετο Μαρία Ταμπάκη.
Μοναχή ἐγένετο εἰς τήν Μονήν Παναγίας Ζερμπίτσης Λακωνίας τό 1962. Ἀφ᾽ ὅτου
προσῆλθεν εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν ἀνέλαβε νά ἐξυπηρετῆ τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου Ἐλευσῖνος καί ἐπί πολλά ἔτη διακονοῦσε τόν Ἐφημέριον Ἀρχ/την π.
Κάλλιστον (Κατσούλην).
Κατόπιν ὀλιγοημέρου ἀσθενεἰας ἐνοσηλεύθη εἰς τό Θριάσιον Νοσοκομεῖον
Ἐλευσῖνος ὅπου καί ἐκοιμήθη τήν 9ην Ἰανουαρίου 2010 εἰς ἡλικίαν 74 ἐτῶν. Ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία καί ἡ ταφή της ἐτελέσθησαν εἰς τἠν Ἱεράν Μονήν Εὐαγγελισμοῦ
Ἀθηκίων Κορινθίας τήν 10ην Ἰανουαρίου ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου
Θεσ/νίκης κ. Χρυσοστόμου.
Ἐκοιμήθη ἐν
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΤΖΙΔΗΣ Κυρίῳ τήν 15-12010 ὁ Χαράλαμπος Κυριατζίδης κάτοικος Ξάνθης εἰς ἡλικίαν 82 ἐτῶν.
Ἐγεννήθη τό 1928 εἰς τό Σοχούμ Ἀμπχαζίας τῆς Γεωργίας, καί
ἦτο Ἑλληνικῆς καταγωγῆς. Μέ τήν σύζυγόν του Ἐλισάβετ ἀπέκτησαν τρία τέκνα. Εἰς τήν Ξάνθην ἦλθε τό 1993 καί ἔζησεν ὡς ἀγρότης.
Χαρακτηριστική ἦτο ἡ προθυμία του νά ἔρχεται πρῶτος εἰς
τήν Ἐκκλησίαν τάς Κυριακάς καί Ἑορτάς, εἴτε ὑπῆρχεν Ἱερεύς
εἴτε ὄχι. Ἐρωτηθείς κάποτε, «Γιατί μπάρμπα-Χαράλαμπε ἔρχεσαι τόσο νωρίς ἀφοῦ δέν ἔχει ἀρχίσει ἀκόμη ἡ ἀκολουθία;» ἀπήντησε, «Μ᾽ ἀρέσει
νά ἔρχωμαι νωρίς.» Διεπιστώθη ὅτι κατά τήν διαβίωσίν του εἰς τήν Σοβιετικήν Ἕνωσιν εἶχε συληφθῆ ἀπό καθεστωτικούς καί ἐνῶ ἐξυλοκοπεῖτο εἶδεν ὀφθαλμοφανῶς
τήν Παναγία ἡ ὁποία τόν ἔσειρε παράμερα καί τόν ἐγλύτωσε. Ἔκτοτε ἔτρεφε μεγάλην εὐλάβειαν εἰς τήν Χάριν της καί δέν τοῦ ἐφαίνετο τίποτε ὁ κόπος νά σπεύδῃ
ὄρθρου βαθέως εἰς τήν Ἐκκλησίαν.
Ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία ἐψάλη ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσ/νίκης
κ. Χρυσοστόμου, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου καί ἐκηδεύθη ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰς τό Εὔμοιρον Ξάνθης.
Τήν Κυριακήν 18
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ Ἰανουαρίου 2010,
ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ἡ
ἐν Χριστῷ ἀδελφή Βασιλική Ἀγραφιώτου τό γένος Ταμπάκη,
πλήρης ἡμερῶν εἰς ἡλικίαν 98 ἐτῶν.
Εἶχε γεννηθῆ τό 1912, εἰς τόν Τύρναβον Λαρίσης, καί ἦτο
βαπτισμένη ὀρθοδόξως, καθώς δέν εἶχεν ἐπιβληθῆ ἀκόμη τό
Κακόδοξον καί Ἀναθεματισθέν ὑπό τῆς Ἐκκλησίας Νέον
Ἡμερολόγιον, εἰς τό ὁποῖον ἀργότερον ἀκουσίως εὑρέθη.
Τό 1999 χάριτι Θεοῦ ἐπανῆλθεν εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν κατόπιν συνεχῶν προσευχῶν καί προτροπῶν τοῦ υἱοῦ της Ἀθανασίου καί τῆς νύμφης
της Σωτηρίας.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου εἰς τήν Θεσσαλονίκην, ὅπου καί ἐκηδεύθη.
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Τήν 28ην Ἰανουαρίου 2010 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ εἰς ἡλικίαν
86 ἐτῶν, ὁ ἀδελφός Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης.
Ἐγεννήθη τό 1924 ἐνῶ οἱ γονεῖς του εἶχον ἔλθει εἰς τήν
Ἑλλάδα ἀπό τόν Καύκασον τό 1922. Ὁ ἴδιος προσῆλθεν εἰς
τήν Ὀρθοδοξίαν τό 1974. Μετά τῆς συζύγου του Ρωξάνης
ἀπέκτησε 5 παιδιά καί διέμεινε μονίμως εἰς Θεσσαλονίκην,
διάγων ἡσύχως καί εὐλαβῶς τόν βίον του.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐτελέσθη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης ὑπό τοῦ Αἰδ/του Ἱερέως π. Νικολάου καί ἐτάφη
ὑπό τοῦ ἰδίου εἰς τό χωρίον ὅπου ἐγεννήθη, Κάτω Κλειναί Φλωρίνης.
Τήν 13ην Φεβρουαρίου 2010 ἐκοιμήθη ἐν
Κυρίῳ ὁ ἀδελφός Ἰωάννης Κονκέζος εἰς ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΚΕΖΟΣ
ἡλικίαν 80 ἐτῶν.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐτελέσθη εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκης ὑπό τοῦ
Αἰδ/του Ἱερέως π. Νικολάου καί ἐτάφη ὑπό τοῦ ἰδίου εἰς Θεσσαλονίκην.
Τήν ΜεγάληνΤετάρτην 18ην Μαρ- ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΟΝΑΧΗ
τίου 2010 ἐκοιμήθη
ἐν Κυρίῳ ἡ μοναχή Εὐφροσύνη (Λοΐζου) ἐξ Ἁγίου Θεράποντος Λεμεσοῦ Κύπρου, εἰς ἡλικίαν 93 ἐτῶν.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐτελέσθη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς τήν περιοχήν Τσουκαλιᾶς
Κόρνου Λάρνακος ὑπό τοῦ Αἰδ/του Ἱερέως π. Νικολάου καί
ἐτάφη ὑπό τοῦ ἰδίου εἰς τό χωρίον Ἅγιος Θεράπων.
Τήν 20ην Μαρτίου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΥΡΤΗ
2010, Μεγάλην Παρασκευήν, κατόπιν ἀσθενείας ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ἡ ἀδελφή
Ἀναστασία, σύζυγος Θεοδώρου Σκούρτη, ἐξ Ἀθηκίων Κορινθίας, εἰς ἡλικίαν 73 ἐτῶν. Ἡ κηδεία ἐγένετο τήν ἰδίαν ἡμέραν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης
κ. Χρυσοστόμου εἰς τήν Ἱ. Μονήν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀθηκίων Κορινθίας, εἰς τό κοιμητήριον τῆς ὁποίας καί
ἐτάφη.
Τήν 20ην Μαρτίου 2010, Μεγάλην ΠαραΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
σκευήν, κατόπιν παρατεταμένης ἀσθενείας
ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ἡ ἀδελφή Μαρία Καράογλου, ἔγγαμος, ἐκ Λαρίσης, ἐτῶν 68.
Ἡ ἐκλειποῦσα εὗρε τήν ἐλεημοσύνην καί τήν φιλαδελφίαν ὡς ὁδόν σωτηρίας.
Γηροκόμησεν ἐν ἀσθενείᾳ κατάκοιτες καί μετά τῶν ἰδίων της τέκνων ἀνέθρεψεν καί
υἱόν ἐξ υἱοθεσίας. Εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν προσῆλθε πρό 25ετίας.
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ΘΕΟΝΙΑ ΔΟΥΜΑΝΗ Τήν Τρίτην 10 Μαρτίου
2010 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ἡ

ἀδελφή Θεονία Δουμάνη εἰς ἡλικίαν 75 ἐτῶν.
Ἐγεννήθη τό 1935 εἰς τό χωρίον Ἅγιοι Ἀνάργυροι Λαρίσης ἀπό Ὀρθοδόξους γονεῖς, τόν Βασίλειον καί τήν Χάϊδω
Τικελιώτη. Τό πατρικό της, πάντοτε εἰς τήν διάθεσιν τῶν
ἀναγκῶν τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος, ἦτο ἀνοικτόν ὡς ἄλλο μετόχιον διά τήν ἐξυπηρέτησιν Ἀρχιερέων, Ἱερέων καί Μοναχῶν
ἀπό ὅλην τήν Ἑλλάδα. Ὁ φιλακόλουθος, φιλομόναχος καί
φιλόξενος πατήρ της ἐκοιμήθη ὡς μοναχός Ἀντώνιος.
Ἡ ἀδελφή Θεονία ἦτο ὀλιγογράμματος. Ἔβγαλε μόνο
τήν Δευτέρα Δημοτικοῦ. Ὡστόσο ἔμαθε νά διαβάζῃ τήν Ἁγία Γραφή, τήν ὁποίαν
καί εἶχε ὡς σύντροφον, ὁδηγόν καί παρηγορίαν.
Ἀπό τόν γάμον της τό 1956 μέ τόν Ἐμμανουήλ Δουμάνη ἀπέκτησε 6 παιδιά, 18
ἐγγόνια καί 10 δισέγγονα, περί τῶν ὁποίων εἰς ὅλον τόν βίον της εἶχε μέριμναν νά κρατήσουν τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν καί νά παραμένουν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ.
Τήν 10-4-2010 ἐκοιμήθη ὀρθοδόξως ἐν Κυρίῳ
ἡ Ἑλένη Ζελίλωφ, κάτοικος Θεσσαλονίκης. Ἡ ἀδελφή Ἑλένη
ἐγεννήθη εἰς τήν Ρωσσίαν τήν 24-4-1928 καί ἐκεῖ ὑπανδρεύθη τόν ἐπίσης Ἑλληνοποντιακῆς καταγωγῆς Δημήτριον Ζελίλωφ μετά τοῦ ὁποίου ἀπέκτησε 7 τέκνα. Εἰς τήν
Ἑλλάδα μετεγκατεστάθησαν τό 1965.

ΕΛΕΝΗ ΖΕΛΙΛΩΦ

Ἡ Γεωργία Σεϊντῆ, τό
γένος Κόκκαλη, ἐγεννήθη
τήν 11-11-1923 εἰς τόν Ἀχλαδόκαμπον Ἀρκαδίας. Εἶχε 3
ἀδελφούς καί 1 ἀδελφήν ἡ ὁποία ἔγινε μοναχή εἰς τήν Μονήν
Παναγίας Κερατέας, ὠνομασθεῖσα Εὐφημία.
Προσῆλθεν εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν μετά τῆς Οἰκογενείας της
τό 1935. Εἰς ἡλικίαν 26 ἐτῶν ὑπανδρεύθη μετά τοῦ Γεωργίου Σεϊντῆ καί ἀπέκτησαν τρία τέκνα, τήν Κωνσταντίνα,
τόν Νικόλαον καί τόν Μιχαήλ.
Ἀπό τό 1950 κατοικοῦσε εἰς τό Ἄργος τῆς Πελοποννήσου.
Ἐχήρευσεν ἐνωρίς καί ἐπεδόθη μόνη εἰς τήν ἀνατροφήν τῶν τέκνων της, ἐκτελοῦσα ὄχι μόνον τά μητρικά, ἀλλά καί τά ἐλλείποντα πατρικά καθήκοντα.
Ἦτο εὐλαβής καί πιστή Ὀρθόδοξος Χριστιανή. Κατά τόν διωγμόν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ὑπό τῶν Νεοημερολογητῶν πρωτοστατοῦσε εἰς τάς ἀγρυπνίας αἱ
ὁποῖαι ἐγένοντο εἰς ἐρημικούς ναούς καί ἀπόμερα ἐξωκκλήσια. Ὡς γνωστόν κατά αὐτούς
τούς διωγμούς ἐνῶ οἱ Ὀρθόδοξοι ἐδιώκοντο ἀπεινῶς κατά τόν λόγον τοῦ Κυρίου, «εἰ ἐμέ
ἐδίωξαν καί Ὑμᾶς διώξουσιν», οἱ Αἱρετικοί καί οἱ ἀλλόθρησκοι ἔχαιρον ἐλευθερίας.
Ἐκοιμήθη τήν 26-4-2010, Κυριακήν τοῦ Τυφλοῦ. Ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία ἐψάλη εἰς
τόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Δαλαμανάρας Ἄργους καί ἐτάφη εἰς τό Κοιμητήριον
Ἄργους ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσ/νίκης κ. Χρυσοστόμου.
Τοῖς μεταστᾶσιν ἀδελφοῖς ὁ «Κ.Ε.Ο.» εὔχεται καλόν Παράδεισον καί ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕΪΝΤΗ
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τήν 23ην Ἀπριλίου ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου εἰς τόν πανηγυρίζοντα ὁμώνυμον Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγ.
Γεωργίου Θεσσαλονίκης. Τό ἑσπέρας τῆς παραμονῆς ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικός
Ἑσπερινός καί τήν κυριώνυμον ἡμέραν ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία ὑπό τοῦ
Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Ἱερέως π. Νικολάου. Ὁ Παναγιώτατος ἐκήρυξε τόν Θεῖον Λόγον μετά τό Εὐαγγέλιον καί ὁ
ἀδελφός Δημήτριος Γκαραγκούνης ὡμίλησε σχετικῶς,
κατά τήν ὥραν τοῦ Κοινωνικοῦ. Εἰς τό τέλος ἠκολούθησεν Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καί ἐπιστροφή
εἰς τόν χῶρον τοῦ Ναοῦ, ὅπου ὁ λαός ἔλαβεν τό Ἀντίδωρον καί εὐλογίας τοῦ πανηγυρίζοντος Ἁγίου Γεωργίου. Παραθέτομεν στιγμιότυπα ἀπό τήν Ἀρτοκλασίαν
καί τήν περιφοράν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς τάς πέριξ τοῦ Ναοῦ ὁδούς τῆς πόλεως.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΙΣ ΝΤΑΡΔΕΖΑΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τήν Κυριακήν 26ην Ἀπριλίου ἐτελέσθη εἰς τό Ἡσυχαστήριον τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου Ντάρδεζας Κερατέας, Θεία
Λειτουργία ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ
πρό ἡμερῶν ἑορτάσαντος Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.
Τήν Πανήγυριν παρηκολούθησαν
οἱ προσελθόντες πιστοί μέ κατάνυξιν
Ἡ ἐκκίνησις τῆς περιφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος
καί πνευματικήν Ἀναστάσιμον χαράν.
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς τόν αὔλιον χῶρον
Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας
τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου.
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καί τῆς Λιτανείας προσεφέρθη εἰς ὅλους μέ τήν εὐγενῆ φροντίδα καί ἐπίβλεψιν τοῦ Γέροντος ὁσιωτάτου Μοναχοῦ π. Σπυρίδωνος πασχαλινόν κέρασμα.

Ἀριστερά: Δέησις κατά τήν περιφοράν. Δεξιά: Ἡ ἐπιστροφή τῆς Ἱερᾶς Πομπῆς εἰς τόν Ἱ. Ναόν.
Διακρίνονται ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομος καί ὁ Ὁσιώτατος
Γέρων Μοναχός π. Σπυρίδων, βαστάζων τήν ἐφέστιον εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, πλαισιούμενοι ὑπό νέων μέ ἐθνικάς στολάς καί ἀκολουθούμενοι ὑπό εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

A¶O THN MY™THPIAKHN
TøN ME§øN TH™ EKK§H™IA™

ZøHN
TOY £EOY

Κατά τό παρόν τετράμηνον, Ἰανουαρίου - Ἀπριλίου ἐτελέσθησαν ὑπό
τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου εἰς
διαφόρους ἐνορίας αἱ κάτωθι Βαπτίσεις:

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
Α) Τό Σάββατον 3-1-2010 ἐτελέσθη ἡ Βάπτισις τοῦ Θεοχάρους, τετάρτου τέκνου τοῦ Παντελεήμονος Τουρλῆ καί τῆς Μαρίας Μανουσαρίδου, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκης. ᾽Ανάδοχος
παρέστη ἡ Θεονία Σακκᾶ.
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Β) Τήν Κυριακήν 12-4 -2010, εἰς τόν
Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης,
ἐτελέσθη ἡ Βάπτισις τοῦ πρωτοτόκου
υἱοῦ τοῦ Εὐσταθίου Μανουσαρίδου
καί τῆς Μαρίας Γρόπαλη, ὁ ὁποῖος ὠνομάσθη Θεοχάρης. ᾽Ανάδοχος παρέστη ὁ
Γρηγόριος Μανουσαρίδης.

Ἀνωτέρω: Ἡ χρίσις
τοῦ Θεοχάρους διά
τοῦ Ἁγίου Μύρου.
Ἀριστερά: Ἡ Μετάληψις τοῦ Τιμίου
Σώματος καί Αἵματος τοῦ Σωτῆρος
Χριστοῦ ὑπό τοῦ
Θεοχάρους.

ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΕΙΣ ΜΕΣΟΡΡΑΧΗΝ ΛΑΡΙΣΗΣ
Εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Μεσορράχης Λαρίσης ἐτελέσθη τήν Κυριακήν 194-2010 ἡ Βάπτισις τοῦ
Βασιλείου, υἱοῦ τοῦ Πέτρου Γκουδάλα καί τῆς
Ἀμαλίας Ἀνατολίτου. Ἀνάδοχος παρέστη ἡ Πρεσβυτέρα Χαρίκλεια Ζαρδούκα.
Ὁ «Κ.Ε.Ο.» εὔχεται εἰς τά νέα μέλη
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ νά διατηρήσουν, εἰς ὅλον τόν βίον των, καθαρόν
τόν φωτεινόν χιτῶνα τοῦ Χριστοῦ τόν
ὁποῖον ἐνεδύσαντο διά τοῦ Ἱεροῦ Βαπτίσματος εἰς τό ὄνομα τῆς Ὑπεραγίας,
Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Ἁγίας Τριάδος, καί οὕτω νά εἰσέλθουν ἀνεπίληπτοι εἰς τήν αἰώνιον χαράν τοῦ Κυρίου.
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Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ὑπ. ἀρ. 2772/13-7-94
πειδή Εκονομαχία ΔΕΝ ξέλειψενατομάτωςτανκατεδικάσθηςΑ ρεσις
"πότ$ςκκλησίαςτό787, &λλά"φίστατο"ποβόσκουσακαί πανήγειρενπολλάκιςτήν
δύσμορφονκαί&θλίανατ$ςκεφαλήν, πειδήκαί Νεο-εικονομαχία, καταδικασθε.σα"πότ$ςκκλησίαςτό1992, τό1993 καί1995, ΔΕΝ ξηφανίσθη,&λλάσυντηρε.ταισοφιστικ/ς"πόθρασυτάτων"πηρετ/ντο0ζόφου,"ποθάλπεται"πόδειλ/ν
καί&θλίων"ποκριτ/ντ$ςεσεβείας,καίζωογονε.ταιμέτήντεχνητήν&ναπνοήντο0
Δράκοντοςτο0&ποπνέοντος&πώλειανκαίπλάνηνε4ςτόνκόσμον,ε5ναιχρήσιμον
νά&ναδεικνύωνταιτακτικ/ς κτ$ς6στορίαςτο07γ/νοςτ$ςΣτρατευομένηςκκλησίαςσελίδες7ληθείας,διάνά νθυμο0νταιο9παλαιότεροικαίνάμαθαίνουνο9νεώτεροιπο.αι"π$ρξανα9νίκαιτ$ςκκλησίαςτο0Χριστο0καίπο.ατάπλήγματατά
;πο.α"πέστη;<ρχωντ$ςΠλάνηςκαίο9;παδοίτου.
Κατάτήνδιάρκειαντ$ς&ντιμετωπίσεωςτς Αρέσεως τς Νεοεικονομαχίας, μεταξύ
1990 καί1995 διεξήχθησανπολλαίμάχαιμέσκοπόνκαί@Α ρεσις νάκαταπολεμηθAκαί
@Bνότηςτ$ς6ερCςΣυνόδουνάδιαφυλαχθA.Dς κτούτου ξεδώθησαν;μοφώνωςα9
6στορικ$ςσημασίαςΔύοΣυνοδικαίΠοιμαντορικαίγκύκλιοι,@μέριθ. Πρωτ. 2566
/23/1/1992 καί@μέριθ. Πρωτ. 2660/26/2/1993,γνωσταίςΑ καί Β γκύκλιος.
Τόλυπηρόνε5ναιτι@ Β γκύκλιος, @;ποία πιτυχ/ςκατέφερεκαίριονκαί
τελειωτικόνπλ$γμακατάτο0Πλάνουκαί δημοσιεύθηατοτελ/ς, δέχθη"πότ/ν
"πηρετ/ντο0ψεύδουςτήνδολιωτέρανκαίσφοδρωτέραν πίθεσιν,μέσFσκολι/ν
;δ/νκαί&ήθωνμεθόδωντ/νΑ9ρεσιαρχ/ν.
Προέκυψενς κτούτου@&νάγκηνάκαταβληθο0ντεράστιαιπροσπάθειαι,μελέται
πίμελετ/νκαίσυνεδριάσεις πίσυνεδριάσεων,διάνάδιαφυλαχθA@Bνότηςτ$ς
6εραρχίαςχωρίςνάσυμβιβασθA@7λήθεια.Μία ξατ/ντ/νπροσπαθει/νHτο@Συνεδρίασις τ$ς 6ερCς Συνόδου τήν 13-7-94, ;πότε καί υ9οθετήθη @ πρότασις το0
7ττικ$ςΜατθαίου,νά συνταχθ# μία Γ´ γκύκλιος χωρίς νά θιγ# % καταργηθ# % 'κυρωθ#  Β γκύκλιος. Τόσχετικ/ςμωςσυνταχθένΠρακτικόν Συνεδριάσεως Iρμηνεύθηδιαστροφικ/ς"πότ/νΝεοεικονομάχωνςδ$θενκατάργησιςτ$ςΒ γκυκλίου.
Διάτο0το,πρός&ποφυγήνπαρεξηγήσεωνκαίκαταχρηστικ/νIρμηνει/ντ$ςΣυνοδικ$ς
7ποφάσεωςτ$ςληφθείσηςτήν@μέραν κείνην,παρατίθεταιε4ςτήνσυνέχειαν;λόκληρος @«ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΙΣ» @;ποίασυνετάγηαθημερόν,"πότ$ςπλειοψηφίαςτ/νμελ/ν
τ$ςΣυνόδου,περιέχουσαΣημειώσεις&πότάΠρακτικάτ$ςσυνεδριάσεωςτ$ς6ερCς
Συνόδου,καίκατετέθη πισήμωςε4ςτήν6εράνΣύνοδονΓ.Ο.Χ.Bλλάδος,σχετικ/ς
μέτό ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ BπD 'ριθμόν 2772/13-7-94, τό;πο.ον πιβεβαίωσεντήν γκυρότητα, Fσχύν καί ποδοχήν τς Β Ποιμαντορικς γκυκλίου
κατάτ$ςΝεοεικονομαχικ$ςΑ9ρέσεωςκαίκατάτ/νΝεοεικονομάχων.
<ςσημειωθAτι,ο9διαστρεβλωταίΝεοεικονομάχοιοδέποτεLωςσήμερον τόλμησαν νά&ντιπαραθέσουνδημοσίωςσημειώσεις κτ/νΠρακτικ/νδιάνά πιβεβαιώσουν
τόνψευδή4σχυρισμόντωντι@6εράΣύνοδοςδ$θενκατήργησετήνΒ γκύκλιον.
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[ ∂Ó [ ∞ı‹Ó·È˜
Ù~Ë 13-7-1994

¢ π ∂ À ∫ ƒ π ¡ ∏ ™ π ™
[ ∂Ó [ ∞ı‹Ó·È˜ Û‹ÌÂÚÔÓ Ù‹Ó 13ËÓ [ πÔ˘Ï›Ô˘ 1994 ]ËÌ¤Ú·Ó ΔÚ›ÙËÓ Î·› \ˆÚ·Ó
7.00 Ì.Ì. Î·› ÌÂÙ¿ Ù‹Ó ™˘ÓÂ‰Ú›·ÛιÓ Ù~Ë˜ ] πÂÚ~·˜ ™˘Óﬁ‰Ô˘, Ô]È ]˘ÔÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓÔÈ [ ∞Ú¯ÈÂÚÂ~È˜ Î·Ù·ı¤ÙÔÌÂÓ Ù‹Ó ·ÚÔ~˘Û·Ó ¢ÈÂ˘ÎÚ›ÓËÛÈÓ ]Ë ]ÔÔ›·
[·ÊÔÚ~· Â[È˜ Ùﬁ ]˘ÔÁÚ·Ê¤Ó ]˘ﬁ Ù~ˆÓ ™Â‚/ÙˆÓ [ ∞Ú¯ÈÂÚ¤ˆÓ, «¶ƒ∞∫Δπ∫√¡
™À¡∂¢ƒπ∞™∂ø™», ˘
] ' [·Ú. 2772/13-7-94. ¢ÈﬁÙÈ Ë
] ÊÚ¿ÛÈ˜ [ÂÎ ÙÔ~˘ ]ˆ˜ {·Óˆ
¶Ú·ÎÙÈÎÔ~˘, «...[·ÂÊ·Û›ÛıË ]ÔÌÔÊÒÓˆ˜, \Ôˆ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó¿ Á›Ó?Ë ÏﬁÁÔ˜
ÂÚ› Ù~Ë˜ [ÂÍÂÙ·˙ÔÌ¤ÓË˜ [ ∂ÁÎ˘ÎÏ›Ô˘, Û˘ÓÙ·¯ı?~Ë Ó¤· [ÂÁÎ‡ÎÏÈÔ˜...», ‰¤Ó
[·Ô‰›‰ÂÈ [Â·ÚÎ~ˆ˜ Ùﬁ ÓﬁËÌ· Ù~Ë˜ Â[ÈÏËÌÌ¤ÓË˜ [·ÔÊ¿ÛÂÒ˜ Ì·˜, Î·› ‰È¿
ÙÔ~˘ÙÔ Â[È˜ Ô[˘‰ÂÌ›·Ó ÂÚ›ÙˆÛÈÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó¿ [ÂÓÓÔËı?~Ë {Ë ]ÂÚÌËÓÂ˘ı?~Ë ]ˆ˜
[·Î‡ÚˆÛÈ˜ {Ë ‰ÈﬁÚıˆÛÈ˜ Ù~Ë˜ ]˘' [·Ú. 2660/26-2-1993 μ´ [ ∂ÁÎ˘ÎÏ›Ô˘.
¢È' ·[˘ÙﬁÓ ÙﬁÓ ÏﬁÁÔÓ ·Ú·ı¤ÙÔÌÂÓ Ù¿ ÛËÌÂ~È· Ù~ˆÓ [·ﬁ„ÂˆÓ Ù~ˆÓ ™Â‚/ÙˆÓ
] πÂÚ·Ú¯~ˆÓ \Ôˆ˜ [ÂÍÂÊÚ¿ÛıËÛ·Ó [Â› Ù~Ë˜ ÚÔÙ¿ÛÂˆ˜ ÙÔ~˘ ™Â‚/ÙÔ˘ [ ∞ÙÙÈÎ~Ë˜
Î. ª·Ùı·›Ô˘, [·ﬁ Ù›˜ Úﬁ¯ÂÈÚÂ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ·]È ]ÔÔ~È·È [ÂÎÚ·Ù‹ıËÛ·Ó
]˘ﬁ ÙÔ~˘ ™Â‚/ÙÔ˘ £ÂÛ/Ó›ÎË˜ XÚ˘ÛÔÛÙﬁÌÔ˘: « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» [ ∞ÙÙÈÎ~Ë˜: \ ∞ÁÈÔÈ [ ∞Ú¯ÈÂÚÂ~È˜, {Â¯ˆ Ó¿ ÚÔÙÂ›Óˆ Ì›· ÁÓÒÌË Î·›
{·Ó ı¤ÏÂÙÂ ‰Â¯ı~ËÙ¤ ÙËÓ.
»] ∏ [ ∂ÁÎ‡ÎÏÈÔ˜ ·[˘Ù‹ ([ÂÓÓÔÂ~È Ù‹Ó ˘
] ﬁ Û˘˙‹ÙËÛÈÓ μ´ [ ∂ÁÎ‡ÎÏÈÔÓ,
2660/26-2-1993), {Â¯ÂÈ ]˘ÔÁÚ·Ê~Ë, Â{ ¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈÂ˘ı~Ë Î·› {Â¯ÂÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ [Â‰~ˆ Î·› [ÂÓ¿ÌÈÛ˘ ¯ÚﬁÓÔ ÙÒÚ·, Û¤ 3.000 [·ÓÙ›Ù˘· Î·›
¯ˆÚÈÛÙ¿ ﬁÛÂ˜ {·ÏÏÂ˜ ÊˆÙÔÙ˘›Â˜. \ √Ìˆ˜ ‰¤Ó [Â‰ËÌÔÛÈÂ‡ıË Â[È˜ Ùﬁ
ÂÚÈÔ‰ÈÎﬁÓ \Ôˆ˜ ·\È {·ÏÏ·È [ÂÁÎ‡ÎÏÈÔÈ Î·Ù¿ Î·ÈÚÔ‡˜.
»{ ∞˜ Ù‹Ó [·Ê‹ÛˆÌÂÓ ]ˆ˜ {Â¯ÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó¿ Ù‹Ó ÂÈÚ¿ÍˆÌÂÓ Ô{˘ÙÂ Ó¿
Ù‹Ó Î·Ù·ÚÁ‹ÛˆÌÂÓ, Î·› Ó¿ [ÂÎ‰ﬁÛˆÌÂÓ {·ÏÏËÓ [ ∂ÁÎ‡ÎÏÈÔÓ, Î·Ù·‰ÈÎ¿˙ÔÓÙÂ˜ Ù¿ ·]ÈÚÂÙÈÎ¿ ÊÚÔÓ‹Ì·Ù· [·ﬁ Ù¿ Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙˆÓ
[·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ Î·› Ï·Ù‡ÙÂÚ·. (™˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Î·› {·ÏÏ· Û¯ÂÙÈÎ¿).
» . ∫‹Ú˘ÎÔ˜: ¡ÔÌ›˙ˆ \ÔÙÈ Â@ÈÓ·È ]Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛÈ˜.
» [ ∞ÚÁÔÏ›‰Ô˜: ] √ \ ∞ÁÈÔ˜ ª·Ùı·~ÈÔ˜ Û¤ ÊÒÙÈÛÂ.
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» ¶ÂÈÚ·È~ˆ˜: ™˘ÌÊˆÓ~ˆ Î·› [ÂÁÒ, ‰¤Ó ı¿ Ù‹Ó Î·Ù·ÚÁ‹ÛˆÌÂÓ, ÌﬁÓÔÓ
‰¤Ó ı¿ ‰ËÌÔÛÈÂ˘ı~?Ë ÛÙﬁ ÂÚÈÔ‰ÈÎﬁ.
» ª·Î·ÚÈÒÙ·ÙÔ˜: ∂@ÈÌ·È Û‡ÌÊˆÓÔ˜ Ì¤ ÙﬁÓ \ ∞ÁÈÔÓ [ ∞ÙÙÈÎ~Ë˜.
»ªÂÛÛËÓ›·˜: ™˘ÌÊˆÓ~ˆ, [·ÏÏ¿ ÛÙ‹Ó {·ÏÏË [ ∂ÁÎ‡ÎÏÈÔ ı¿ ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ
‰È¿ Ùﬁ ı¤Ì· Ù~ˆÓ Â[ÈÎﬁÓˆÓ Î·› ı¿ Î·Ù·‰ÈÎ¿˙ˆÓÙ·È ]ˆ˜ ·]ÈÚÂÙÈÎ¿ Ù¿
Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙˆÓ (Î·› {·ÏÏ· Û¯ÂÙÈÎ¿).
» [ ∞ÙÙÈÎ~Ë˜: { ∞Ó Î·ı‹ÛˆÌÂ ÙÒÚ· Ó¿ Û¯ÔÏÈ¿ÛˆÌÂ Î·› Ó¿ ÂÈÚ¿ÍˆÌÂ
Ù‹Ó μ´ [ ∂ÁÎ‡ÎÏÈÔ ‰¤Ó ı¿ ÙÂÏÂÈÒÛˆÌÂ ÔÙ¤.
» ªÂÛÛËÓ›·˜: [ ∞ÊÔ~˘ ‰¤Ó ı¿ [·Î˘ÚÒÛˆÌÂÓ ·[˘Ù‹Ó Ù‹Ó [ ∂ÁÎ‡ÎÏÈÔÓ,
Ë
] {·ÏÏË Ó¿ ¿ÚË ÛÂÈÚ¿. ([ ∂ÓÓÔÂ~È, Ó¿ ‰Ôı~?Ë Â[È˜ Ù‹Ó ΔÚ›ÙËÓ [ ∂ÁÎ‡ÎÏÈÔÓ
{·ÏÏÔ˜ [·ÚÈıÌﬁ˜ ÚˆÙÔÎﬁÏÏÔ˘ Î·› {·ÏÏË ]ËÌÂÚÔÌËÓ›·).
» ¶ÂÈÚ·È~ˆ˜: [ ∂Ê' \ÔÛÔÓ ‰¤Ó ı¿ ‰ËÌÔÛÈÂ˘ı~?Ë {·˜ ÌÂ›Ó?Ë {ÂÙÛÈ ]ˆ˜ {Â¯ÂÈ.
» [ ∞ÙÙÈÎ~Ë˜: ¢¤Ó ı¿ ‰ËÌÔÛÈÂ˘ı~Ë
? Â[È˜ Ùﬁ ÂÚÈÔ‰ÈÎﬁ. £¿ ÌÂ›Ó?Ë ]ˆ˜ {Â¯ÂÈ.
» ªÂÛÛËÓ›·˜: ¡¿ Ì‹Ó [·Î˘Úˆı~?Ë Ô{˘ÙÂ Ó¿ Î·Ù·ÚÁËı~?Ë ]Ë μ´[ ∂ÁÎ‡ÎÏÈÔ˜.
» ºıÈÒÙÈ‰Ô˜: ™˘ÌÊˆÓ~ˆ Ó¿ [ÂÎ‰Ôı~Ë
? {·ÏÏË, [·ÏÏ¿ Ó¿ Ì‹Ó ÂÈÚ¿ÍˆÌÂÓ
·[˘Ù‹Ó.
» £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜: [ ∂¿Ó ]Ë μ´ [ ∂ÁÎ‡ÎÏÈÔ˜ ·Ú·ÌÂ›Ó?Ë ]ˆ˜ {Â¯ÂÈ, ¯ˆÚ›˜
Ó¿ Î·Ù·ÚÁËı~?Ë {Ë [·Î˘Úˆı~?Ë Î·› Ó¿ [ÈÛ¯‡?Ë, ÙﬁÙÂ, Û˘ÌÊˆÓ~ˆ Ó¿ ‚Á~?Ë
ÙÚ›ÙË [ ∂ÁÎ‡ÎÏÈÔ˜...»
∫·ÙﬁÈÓ Ù~ˆÓ [·ÓˆÙ¤Úˆ ÏÂ¯ı¤ÓÙˆÓ Î·› ÚÔÙ·ı¤ÓÙˆÓ, ]ˆ˜ Î·› {·ÏÏˆÓ
Û¯ÂÙÈÎ~ˆÓ, [·ÂÊ·Û›ÛıË Ó¿ Û˘ÓÙ·¯ı~?Ë Ùﬁ ¶Ú·ÎÙÈÎﬁÓ, ]˘ã [·Ú. 2772/ 137-1994, Û‡ÌÊˆÓÔÓ Ì¤ Ùﬁ \ÔÏÔÓ ÓÂ~˘Ì· Ù~Ë˜ ÚÔÙ¿ÛÂˆ˜ ÙÔ~˘ ™Â‚/ÙÔ˘
[ ∞ÙÙÈÎ~Ë˜, ]Ë ]ÔÔ›· [ÂÁ¤ÓÂÙÔ [·Ô‰ÂÎÙ‹ [·ﬁ \ÔÏÔ˘˜ ÙÔ‡˜ [ ∞Ú¯ÈÂÚÂ~È˜, Ì¤ Ù›˜
Û¯ÂÙÈÎ¤˜ Û˘ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜.
] ∏ Û‡ÓÙ·ÍÈ˜ Ô
\ Ìˆ˜ ÙÔ~˘ ¶Ú·ÎÙÈÎÔ~˘, ÏﬁÁ?ˆ È¤ÛÂˆ˜ ¯ÚﬁÓÔ˘, Â[ Á¤ÓÂÙÔ Â[ Ó
Ù?~ˆ ÚÔ¯Â›Ú?ˆ Î·› ‚Â‚È·ÛÌ¤Ó· ¯ˆÚ›˜ Ó¿ ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ˆÓÙ·È Ù¿ Î‡ÚÈ· ]ˆ˜
{·Óˆ ÛËÌÂ~È· Ù~Ë˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆ˜, [·ﬁ Ù‹Ó ]ÔÔ›·Ó ÚÔ~ËÏıÂÓ ]Ë [·ﬁÊ·ÛÈ˜
Î·› ¯ˆÚ›˜ Ó¿ [·Ô‰›‰ÂÙ·È Ùﬁ Ô[˘ÛÈ·ÛÙÈÎﬁ ÓﬁËÌ· ·[˘Ù~Ë˜.
∫·Ù¿ Ù‹Ó [·Ó¿ÁÓˆÛ›Ó ÙÔ˘ [ÂÙÔÓ›ÛıË ]˘ﬁ ÙÔ~˘ ™Â‚/ÙÔ˘ £ÂÛ/Ó›ÎË˜ Ùﬁ
ÛËÌÂ~ÈÔÓ ÙÔ~˘ ¶Ú·ÎÙÈÎÔ~˘ \ÔÔ˘ ·
[ Ó·Ê¤ÚÂÙ·È \ÔÙÈ: «...[·ÂÊ·Û›ÛıË ]ÔÌÔÊÒÓˆ˜,
\Ôˆ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó¿ Á›Ó?Ë ÏﬁÁÔ˜ ÂÚ› Ù~Ë˜ [ÂÍÂÙ·˙ÔÌ¤ÓË˜ [ ∂ÁÎ˘ÎÏ›Ô˘, Û˘ÓÙ·¯ı?~Ë
Ó¤· [ ∂ÁÎ‡ÎÏÈÔ˜...», Î·› [ÂÁ¤ÓÂÙÔ ·Ú·Ù‹ÚËÛÈ˜ \ÔÙÈ ‰¤Ó ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È Ùﬁ
\ÔÏÔÓ ÛÎÂÙÈÎﬁÓ Ù~Ë˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆ˜.
[ ∂›ÛË˜ Â[ ÙÔÓ›ÛıË \ÔÙÈ Ú¤ÂÈ Ó¿ ‰È·Ù˘ˆı?~Ë ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Ô\˘Ùˆ˜ \ˆÛÙÂ
Ó¿ [ÂÎÊÚ¿˙?Ë Î·› Ó¿ Û˘ÌÊˆÓ?~Ë Ì¤ Ùﬁ \ÔÏÔÓ ÓÂ~˘Ì· Ù~Ë˜ [ ∞ÔÊ¿ÛÂˆ˜.
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] ∏·
[ ¿ÓÙËÛÈ˜ ]Ë ]ÔÔ›· [Â‰ﬁıË, @ËÙÔ Ô\ ÙÈ, Ë
] ‰È·Ù‡ˆÛÈ˜ ·[˘Ù‹ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ò˜,
]Ë [ ∂ÁÎ‡ÎÏÈÔ˜ μ´ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ]ˆ˜ {Â¯ÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó¿ [·Î˘Úˆı?~Ë {Ë Î·Ù·ÚÁËı?~Ë
Î·› ¯ˆÚ›˜ Ó¿ Á›ÓÂÙ·È ÏﬁÁÔ˜ ÂÚ› ‰ÈÔÚıÒÛÂÒ˜ ÙË˜.
Δ·~˘Ù· Ù¿ [·ÓˆÙ¤Úˆ [ÂÁÚ¿„·ÌÂÓ ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙÂ˜ ÙÔ‡˜ ÏﬁÁÔ˘˜ ‰È¿ ÙÔ‡˜
Ô
] Ô›Ô˘˜ [Â‰¤¯ıËÌÂÓ Ùﬁ ¶Ú·ÎÙÈÎﬁÓ, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙÂ˜ Â[È˜ Ù¿ Ô
\ Û· Û˘ÓÂÊˆÓ‹Û·ÌÂÓ Î·› [·ÂÊ·Û›Û·ÌÂÓ [ÂÓ ™˘Óﬁ‰?ˆ.
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ : Ἐνημερωθείς
[ ∂Ó [ ∞ı‹Ó·È˜ Ù~?Ë 13-7-1994
Δ∞ ª∂§∏ Δ∏™ ™À¡√¢√À
† ] √ ªÂÛÛËÓ›·˜ °ÚËÁﬁÚÈÔ˜
† ] √ [ ∞ÙÙÈÎ~Ë˜ & ªÂÁ·Ú›‰Ô˜ ª·Ùı·~ÈÔ˜
† ] √ [ ∞ÚÁÔÏ›‰Ô˜ ¶·¯ÒÌÈÔ˜
† ] √ ºıÈÒÙÈ‰Ô˜ £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ˜
† ] √ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ XÚ˘ÛﬁÛÙÔÌÔ˜

τηλεφωνικῶς διά τό περιεχόμενον τῆς ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΣ
καί ἕκτος Ἐπίσκοπος τῆς ὀκταμελοῦς Ἱ. Συνόδου, ὁ Κοζάνης
Τίτος, συνεφώνησεν ἀπολύτως
ἐπ᾽ αὐτῆς. Οὗτος, ὄχι μόνον
δέν ἐθεώρησεν ὁτι ἡ Ἀπόφασις
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἰσοδυναμοῦσε μέ κατάργησιν τῆς Β´
Ἐγκυκλίου, ἀλλά καί ἐδημοσίευσεν αὐτήν μαζί μέ τήν Α´
Ἐγκύκλιον εἰς ἰδιαίτερον φυλλάδιον τό ὁποῖον καί ἐκυκλοφόρησε Πανελλαδικῶς.

Ἡ χειρόγραφος ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΙΣ ἐπί τοῦ Πρακτικοῦ ὑπ᾽ ἀρ. 2772/13-7-1994 ὡς
κατετέθη εἰς τήν Ἱ. Σύνοδον ὑπό τῆς πλειοψηφίας τῶν μελῶν αὐτῆς (σελίς 1 καί 5).
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ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010
Τά Ἐκκλησιαστικά Ἡμερολόγια τοῦ ἔτους 2010 εἶναι ἀφιερωμένα εἰς τόν
ἐν ἁγίοις Πατέρα ἡμῶν Νεκτάριον Κεφαλᾶν, ἐπίσκοπον Πενταπόλεως τόν
ἐν Αἰγίνῃ, ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν του,
τήν 9ην Νοεμβρίου 1920.
Τό Ἡμερολόγιον τσέπης περιέχει:
Α) Σύντομον Βιογραφικόν τοῦ Ἁγίου,
ὅπου σκιαγραφεῖται ἡ ἐν Χριστῷ ζωή
του, αἱ ἄδικαι διώξεις τάς ὁποίας ὑπέστη, ἡ προσφορά του εἰς τήν μόρφωσιν τῶν κληρικῶν μέσα ἀπό τήν
Ριζάρειον Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν
Ἀθηνῶν ὡς Διευθυντής καί ἡ συνεισφορά του εἰς τόν Μοναχισμόν μέσα
ἀπό τήν ἐν Αἰγίνῃ Μονήν τῆς Ἁγίας Τό Ἡμερολόγιον τσέπης διά τό ἔτος 2010
Τριάδος, Β) Θεοπνεύστους θέσεις τοῦ Ἁγίου αἱ ὁποῖαι καυτηριάζουν τάς
Αἱρέσεις τῶν συγχρόνων Νεοεικονομάχων, Ἐκκλησιομάχων, Χριστομάχων καί Τριαδομάχων, Γ) τό Συγγραφικόν Ἔργον τοῦ Ἁγίου, καθώς καί
Δ) Βιβλιογραφίαν σχετικήν μέ τόν Ἅγιον Νεκτάριον. Συμπεριλαμβάνονται ἐπίσης φωτογραφίαι ἀπό τούς διαφόρους σταθμούς τῆς ζωῆς τοῦ Ἁγίου
καί ἡ ἄκρως σημαντική δι᾽ ἡμᾶς Ἐνταλτήριος Ἐπιστολή του πρός τόν
Ματθαῖον Καρπαθάκην, χρονολογουμένη ἀπό τόν Ἀπρίλιον τοῦ 1910.
Τό Ἡμερολόγιον τοίχου διανθίζεται μέ φωτογραφικόν ὑλικόν ἀπό τόν βίον
καί τά προσωπικά ἀντικείμενα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καθώς καί μέ συντόμους
παραθέσεις ἐκ
τῶν ἱερῶν του
κειμένων, ἐπιλεγμένας διά τό
σημαντικόν
Ἐκκλησιολογικόν καί Χριστολογικόν
περιεχόμενόν
των.
Τό Ἡμερολόγιον
τοίχου διά τό
ἔτος 2010

Η ΕΝΣΩΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Φορητή ε κών τ ς κ το Τάφου ναστάσεως το Χριστο
ερισκομένη ε ς τήν Μονήν Παναγίας Μαλεβ ς, παρά τό χωρίον
Καστρί νομο ρκαδίας (*ργον το ν τ+ -θ/ 0σκήσαντος
1γίου Νείλου το Μυροβλύτου, † 12-11-1651)

