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ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

« Εἰς ὄνομα δὲ τίνος σε
βαπτίσω;»
Τροπάριον Ἑσπερινοῦ Θεοφανείων
Ἡ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ τοῦ Προδρόμου Ἰωάννου Βάπτισις τοῦ Κυρίου καὶ
Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι γεγονὸς εἰς τὴν Ἱστορίαν τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους· δὲν εἶναι θρυλούμενον μύθευμα τῆς ἀνθρωπίνης φαντασίας. Ἔλαβε χώραν ἐν τόπῳ καὶ χρόνῳ, ὄχι ἐν μύθου χαλκεύματι καὶ ἀνυποστάτῳ ἀφηγήσει. Ἡ πραγματικότης τῆς Βαπτίσεως ἐνέγραψεν ἴχνη ποδῶν
ἀνθρωπίνων εἰς τὴν ὄχθην τοῦ ποταμοῦ, καὶ τὴν ἔρημον ἐκόσμησεν. Διέγραψεν
εἶδος Περιστερᾶς εἰς τὴν ὑπέργειον σφαῖραν, καὶ τὴν οἰκουμένην ηὐλόγησεν.
Κατέγραψεν ὑπὸ τὸ στερέωμα ἀνθρωποειδῶς Φωνὴν Πατρώαν, καὶ τὴν Ἀλήθειαν πανταχοῦ ἐγνώρισεν: ὁ Βαπτιζόμενος ὑπὸ τοῦ Ἰωάννου ἄνθρωπος
Ἰησοῦς εἶναι ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὁ Προαιώνιος,
ὁ Ἀγαπητὸς, ἐν ᾧ εὐδόκησεν, ἐν ᾧ τὸ Πνεῦμα τὸ Πανάγιον ἐπαναπαυόμενον
κατελθὼν ἐκάθισεν (Ματθ. Γ' 16, Μάρκ. Α' 10, Λουκ. Γ' 22, Ἰωάν. Α' 32).
Γεγονὸς ἐν τῇ ἱστορίᾳ ἡ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Βάπτισις, ἀλλὰ καὶ Μυστήριον
ἐν τῇ Ἀληθείᾳ. Τὸ τρισήλιον Φῶς τῆς
Ἀπροσίτου Θεότητος, ἡ Ὑπεραγία
Τριὰς, ἀφάτῳ οἰκονομίᾳ, ἐν Ἰορδάνῃ
ἐφανερώθη κατὰ τὴν Βάπτισιν τοῦ
Χριστοῦ. «Τριάδος ἡ φανέρωσις ἐν
Ἰορδάνῃ γέγονε» (Τροπάριον τῆς
Ἑορτῆς). Ἡ δὲ Βάπτισις τοῦ ἐν Σαρκὶ
Ἐνανθρωπήσαντος Μονογενοῦς Υἱ οῦ, ἀντὶ τοῦ Βαπτιζομένου τὸ ὕδωρ
ἐκάθῃρε. Μέγας ὁ Ἁγιασμὸς · Μεγάλη ἡ Φανέρωσις· Μέγα τὸ Δόγμα.
Εἷς ἐβαπτίσθη ἀλλὰ Τρεῖς ἀπεκαλύφθησαν. Τρεῖς ἐφανερώθησαν Ὑποστάσεις, ἀλλ᾽ Εἷς ἐβεβαιώθη Θεός.
Τρία ἀπεκαλύφθησαν Θεϊκὰ Πρόσω «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου, Κύριε,
ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις »
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ἐν ποταμῷ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτιζόμενος,
τὸ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ἐν εἴδει Περιστερᾶς
κατερχόμενον, ὁ δὲ ΘΕΟΣ ΠΑΤΗΡ ἐν
Οὐρανῷ εἰκονιζόμενος (Τοιχογραφία ἐξωνάρθηκος Μονῆς Ρίλλας εἰς Βουλγαρίαν)

KEO 49-50 TELIKON_Layout 1 7/1/11 11:09 AM Page 4

- 4-

KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN

Ἰανουάριος - Ἀπρίλιος ᾽11

– ἀρ. τεύχ. 49-50

πα, ἀλλὰ Μία ἐμαρτυρήθη Θεϊκὴ Οὐσία. Τρία τὰ ὑπὸ τῶν ἀνθρωπίνων
αἰσθήσεων προσληφθέντα, ἀλλὰ Ἓν τὸ νοούμενον ὑπὸ τοῦ λόγου συλληφθέν. Οὗτός ἐστιν ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐν Τριάδι Εἷς, ὃς ἐγνώσθη ἡμῖν καὶ λατρεύεται παρ᾽ ἡμῶν, Πατήρ, Υἱός, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα.
Οὗτος ὁ Θησαυρὸς εἰς Σωτηρίαν ἡμῶν ἐδόθη. Αὕτη ἡ Ἀλήθεια παρὰ τῆς
Ἐκκλησίας εἰς ἡμᾶς ἐδιδάχθη. Τοῦτο τὸ Μυστήριον ὑπὸ τοῦ Βαπτιστοῦ ἐθεωρήθη. Διὸ καὶ ὁ Ὑμνωδός, ἐκ προσώπου τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ
Ἰωάννου ἀναφωνεῖ: «Ἐν Ἰορδάνῃ ποταμῷ, ἰδὼν σε ὁ Ἰωάννης πρὸς αὐτὸν
ἐρχόμενον ἔλεγε, Χριστὲ ὁ Θεός· Τὶ πρὸς τὸν δοῦλον παραγέγονας, ῥύπον μὴ
ἔχων Κύριε; εἰς ὄνομα δὲ τίνος σε βαπτίσω; Πατρός; ἀλλὰ τοῦτον φέρεις
ν ἑαυτῷ. Υἱοῦ; ἀλλ᾽ αὐτὸς ὑπάρχεις ὁ σαρκωθείς. Πνεύματος Ἁγίου; καὶ
τοῦτο οἶδας διδόναι τοῖς πιστοῖς διὰ στόματος. Ὁ ἐπιφανεὶς Θεός, ἐλέησον
ἡμᾶς» (Στιχηρὸν Ἑσπερινοῦ τῆς Ἑορτῆς, Ἦχος πλ. Β΄).
Ὁ Βαπτιστὴς βλέπει τὸν Ἰησοῦν, ἀλλὰ δὲν παραβλέπει ὅτι Αὐτός ἐστιν
ὁ Χριστός. Ὁ Βαπτιστὴς βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἀνθρωπίνως προσερχόμενον
εἰς τὸ βάπτισμα, ἀλλὰ δὲν παραβλέπει τὴν ἀθέατον Αὐτοῦ φύσιν, τὴν Θεϊκήν, τὴν χρίουσαν τὴν ἀνθρωπίνην διὰ τῆς ὑποστατικῆς ἑνώσεως. Ὁ Βαπτιστὴς βλέπει τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ὡς ἄνθρωπον, ἀλλὰ δὲν παραβλέπει
Αὐτὸν ὡς Θεὸν καὶ Κύριον. Ὁ Βαπτιστὴς ὁρᾶ καὶ ἐνορᾶ. Θεοπτίᾳ τετιμημένος, θεωρεῖ τὸν ἐν ὒδατι προχειριζόμενον ὡς ἐν Θρόνῳ Τριαδικῷ καθεζόμενον, ὡς ἐν τῇ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι λατρευόμενον, ὡς μετὰ Πατρὸς καὶ
Πνεύματος τὰ πάντα ἐν μιᾷ Θελήσει καὶ μιᾷ Ἐνεργείᾳ ἐργαζόμενον.
Ὁ Βαπτιστὴς, ὁ βαπτίζων τοὺς δούλους ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου, τὸν Κύριον ἐν τίνος ὀνόματι νὰ βαπτίσῃ; Διὸ ἐν ἀπορίᾳ γίνεται καὶ, ἐξαπορούμενος, τὴν Τριαδικὴν Ἀλήθειαν τρανῶς ὁμολογεῖ καὶ διακηρύσσει.
Τὸν Μονογενῆ Υἱὸν τῆς Μαρίας ἐνώπιόν του ἔχων, οὐκ ἄλλον ἔχει παρὰ
τὸν Μονογενῆ Υἱὸν καὶ Λόγον τοῦ Θεοῦ. Τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἔχων
προχειριζόμενον, οὐκ ἄλλον ἔχει ὑποχείριον παρὰ τὸν Θεουργῷ Δυνάμει
Πλαστουργήσαντα τὴν ἑαυτοῦ χεῖρα. Οὐκ ΑΛΛΟΝ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ γινώσκει καὶ ΑΛΛΟΝ τὸν Υἱὸν τῆς Παρθένου ὁρᾶ. Αὐτὸν τὸν Λόγον τοῦ
Θεοῦ τὸν ἄσαρκον, Αὐτὸν σαρκωθέντα, ἀτρέπτως καὶ ἀναλλοιώτως ἐκ Παρθένου Μαρίας, Αὐτὸν ἐνώπιόν του ὁρᾶ. Οὐκ ΑΛΛΟΣ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ
ΑΛΛΟΣ ὁ Χριστός, ἀλλὰ τὸ αὐτὸν Προαιώνιον Πρόσωπον, τὸ ἐκ Πατρὸς
διὰ Γεννήσεως Ἀχρόνως τὴν ἀρχὴν τῆς Ὑποστάσεως ἔχον.
Ὁρᾶ δὲ τὸν Υἱὸν ὁ Βαπτιστής οὐ μόνον, ἀλλὰ μετὰ Πατρὸς καὶ Πνεύματος.
Ὁρᾶ τὸν Ἰησοῦν, νοερᾷ ὁράσει, ἐν ἀδιασπάστῳ ἑνώσει μετὰ τοῦ Ἀγεννήτου
Πατρὸς καὶ τοῦ Ἐκπορευτοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁρᾶ τὸν Χριστὸν ἐν ἀλληλοπεριχωρήσει μετὰ τοῦ Ἀγεννήτου Γεννήτορος καὶ τοῦ Ἐκπορευομένου Παρακλήτου.
Βαπτίζει ὁ Ἰωάννης τὸν Ἐνανθρωπήσαντα Υἱόν, καὶ ὁμολογεῖ τὸν ἐν τῷ
Υἱῷ φερόμενον Πατέρα. Βαπτίζει ὁ Ἰωάννης τὸν Σαρκωθέντα Λόγον, καὶ
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ὁμολογεῖ Αὐτὸν ἐν τοῖς κόλποις τοῦ Πατρός. Ὁ Υἱὸς ἐν τῷ Πατρί, ὡς ἡ
ἀκτὶς τοῦ φωτὸς ἐν τῷ ἡλίῳ, ὡς ἡ σκέψις ἐν τῇ διανοίᾳ, ὡς ὁ λόγος ἐν τῷ
νοοῦντι αὐτὸν νοΐ, καὶ πλείω τούτου. Ὁ Πατὴρ ἐν τῷ Υἱῷ, ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ
ἀκτίδι, ὡς ἡ διάνοια ἐν τῇ σκέψει, ὡς ὁ νοῦς ἐν τῷ λόγῳ, καὶ πλείω τούτου. Ὁ
Υἱὸς καὶ Λόγος ἐν τῷ Πατρί, ὡς τὸ αἰτιατὸν ἐν τῷ αἰτίῳ, καὶ ὁ Πατὴρ ἐν τῷ
Υἱῷ καὶ Λόγῳ, ὡς τὸ αἴτιον ἐν τῷ αἰτιατῷ. Ἐν τῷ γεννᾶν τὸν Υἱόν, Πατὴρ
ὁ Πατήρ ἐστιν. Ἐν τῷ γεννᾶσθαι παρὰ τοῦ Πατρός, Υἱὸς ὁ Υἱός ἐστιν. Ἐκ
τῆς Ὑποστάσεως τοῦ Πατρὸς ἡ Ὑπόστασις τοῦ Υἱοῦ, Γεννητὸς γὰρ παρὰ
Γεννήτορος· ἐν τῇ φύσει τοῦ Πατρὸς ἡ φύσις τοῦ Υἱοῦ, Θεὸς γὰρ Ἀληθινὸς
ἐκ Θεοῦ Ἀληθινοῦ. Διὸ λέγει ὁ Ψαλμωδός, Κύριε, «ἐν τῷ φωτί Σου ὀψόμεθα
Φῶς» (Ψαλμ. ΛΕ' 10). Ἡ Ἑνότης τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ, ἡ πάντα νοῦν
ὑπερέχουσα, ἀποτελεῖ τὴν πλέον βασικὴν ἀπαίτησιν τῆς Πίστεως ἡμῶν: «Οὐ
πιστεύεις ὂτι ἐγὼ ἐν τῷ Πατρὶ καὶ ὁ Πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστι; ... Πιστεύετέ μοι
ὂτι ἐγὼ ἐν τῷ Πατρὶ καὶ ὁ Πατὴρ ἐν ἐμοί» (Ἰωάν. ΙΔ' 10-11).
Βαπτίζει ὁ Ἰωάννης τὸν Ἐνανθρωπήσαντα Υἱόν, καὶ ὁμολογεῖ τὸ ἐν Αὐτῷ
ἀναπαυόμενον Ἅγιον Πνεῦμα. Βαπτίζει ὁ Ἰωάννης τὸν Σαρκωθέντα Λόγον,
καὶ ὁμολογεῖ Αὐτὸν βλαστὸν σύμφυτον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν τῷ Πατρί.
Πλήρης Πνεύματος Ἁγίου ὁ Ἰησοῦς, ὡς συμφυὴς Αὐτοῦ ἐν τῇ ἀϊδίῳ καὶ προανάρχῳ τοῦ Πατρὸς Ὑποστάσει, κατὰ τὸ Εὐαγγελικόν: «καὶ ἐθεασάμεθα τὴν
δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς Μονογενοῦς παρὰ Πατρός, πλήρης Χάριτος καὶ Ἀληθείας» (Ἰωάν. Α' 14). Ὡς οἰκείῳ ἐν Αὐτῷ πέμπει τοῖς πιστοῖς ὁ Χριστός τὸ Ἅγιον
Πνεῦμα, «Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ Χάριν ἀντὶ
Χάριτος» (Ἰωάν. Α' 16). Πέμπει τῇ κτίσει ὁ Ἰησοῦς κατὰ βούλησιν καὶ παντοδυναμίαν καὶ παντογνωσίαν τὰς δωρεὰς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὡς τὴν αὐτὴν
μετὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔχων Θέλησιν καὶ Ἐνέργειαν, μὴ ὢν δὲ Αὐτὸς ὁ
Προβολεύς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μὴ ὢν Αὐτὸς ἡ αἰτία τῆς Ὑποστάσεως τοῦ
Παρακλήτου: «Ὂταν δὲ ἔλθῃ ὁ Παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ Πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται» (Ἰωάν. ΙΕ' 26).
Ἡ ἄφατος Ἑνότης τῆς Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Ἁγίας Τριάδος νοεῖται
διὰ τὴν Μίαν Φύσιν, ἐξ ἧς ἡ Μία Θέλησις καὶ Μία Ἐνέργεια--Ταυτουργία-ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν Μίαν Αἰτίαν, τὸν Πατέρα, ἐξ οὗ ἡ Ὑπόστασις τοῦ Υἱοῦ
διὰ Γεννήσεως καὶ ἡ Ὑπόστασις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διὰ Ἐκπορεύσεως.
Τοιαύτην Ἑνότητα ἐδιδάχθημεν ὑπὸ τοῦ Κυρίου: «καθὼς σύ, Πάτερ, ἐν ἐμοὶ
κἀγὼ ἐν σοί, ...καθὼς ἡμεῖς Ἒν ἐσμεν» (Ἰωάν. ΙΖ' 21-22).
Ταύτην τὴν ὑπὲρ νοῦν Ἑνότητα τῆς Ἁγίας Τριάδος νοῶν ὁ Πρόδρομος καὶ
Βαπτιστὴς Ἰωάννης, βοᾶ πρὸς τὸν Κύριον: «Εἰς ὄνομα τίνος σε βαπτίσω,
Χριστὲ ὁ Θεός;» Βαπτίζων δὲ Αὐτὸν ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, τὰ ὕδατα ἐμβαπτίζει ἐν
τῇ τοῦ Χριστοῦ Θείᾳ Ἁγιότητι. Τὰ ὕδατα ἁγιάζει ἐν τῇ τῆς Τρισυποστάτου
Θεότητος Ἀκτίστῳ Χάριτι, καὶ παρέχει αὐτὰ τοῖς πιστοῖς Λουτρὸν παλιγγενεσίας Σωτήριον.
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Η ΚΑΤΑΔΥΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
Τὴν 6ην Ἰανουαρίου, ὅπως κατ᾽ ἔτος γίνεται, ἐτελέσθη πανηγυρικῶς ἡ ἑορτή τῶν
Θεοφανείων εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου εἰς Θεσσαλονίκην. Τὸν Ὄρθρον, τὴν Θείαν
Λειτουργίαν καὶ τὸν Μέγαν Ἁγιασμὸν ἐτέλεσεν ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομος συμμετέχοντος καὶ τοῦ Αἰδεσιμοτάτου π. Νικολάου Ζαρδούκα.
Ἠκολούθησεν λαμπρὰ πομπή, μὲ τὴν συμπαράστασιν τῶν
τοπικῶν Ἀρχῶν καὶ τῆς Ἀστυνομίας, πρὸς τὸν παραλιακὸν χῶρον Σαλαμῖνος, παρὰ τὸ Μέγαρον Μουσικῆς, διὰ τὴν Κατάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ τὸν Ἁγιασμὸν τῶν ὑδάτων.
Ἐκεῖ εἰς τὸν εἰδικῶς προητοιμασμένην καὶ εὐπρεπισμένην
έξέδραν ἐτελέσθη ἡ τριττὴ Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ,
τὴν ὁποίαν τὸ συμμετέχον πλῆθος τῶν πιστῶν παρηκολούθησεν μὲ κατάνυξιν συμψάλλον τὸ «Ἐν Ἰορδάνῃ Βαπτιζομένου Σου Κύριε...» Ἐν κατακλείδι ὁ Παναγιώτατος μετέφερε ὉΠαναγιώδι᾽ ὀλίγων τὸ ἑορταστικὸν μήνυμα τῆς ἡμέρας καὶ κατόπιν τατος τελεῖ
τὸν Μέγαν
ἐν εὐταξίᾳ ἐγένετο ἡ ἐπιστροφὴ εἰς τὸν Ἱ. Ναόν, αἰνούντων
Ἁγιασμὸν
ὅλων καὶ εὐλογούντων τὸν Θεόν.
Παρατίθενται εἰς τὴν συνέχειαν φωτογραφικὰ στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν πομπὴν καὶ τὴν
τελετὴν τῆς καταδύσεως.

Στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν πομπήν: Τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον, αἱ Ἅγ. Εἰκόνες τῆς Βαπτίσεως καὶ τῆς
Ἁγίας Τριάδος, Λάβαρα καὶ Σημαῖαι
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Ἡ πομπή καταφθάνει εἰς τὴν ἐξέδραν ὅπου τελεῖται ἐκ νέου ὁ Μέγας Ἁγιασμὸς
καὶ ἡ κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὴν θάλασσαν τοῦ Θερμαϊκοῦ, περιοχὴ Σαλαμῖνος

«Ἐν Ἰορδάνῃ Βαπτιζομένου
Σου Κύριε...»

Ἡ τέλεσις τοῦ Μεγάλου
Ἁγιασμοῦ ἐπὶ τῆς ἐξέδρας

Οἱ δύο
κολυμβητὲς
οἱ ἀνασύραντες
τὸν Σταυρὸν

Στιγμιότυπα ἀπὸ τὸ πέρας τοῦ Ἁγιασμοῦ
μὲ τοὺς προσελθόντας εἰς τὴν τελετὴν πιστοὺς
ἔχοντας ἐμφανῆ τὴν ἑόρτιον χαρὰν
εἰς τὰ πρόσωπά των
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
Α Γ Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε ΡΑ Ρ Χ Ω Ν
Κ Ι ΑΤ Ο Υ Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ
Μὲ ἱεροπρέπειαν καὶ κατάνυξιν ἑωρτάσθη τὸ
Σάββατον 30 Ἰανουαρίου 2011 ἡ σεπτή Σύναξις τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς τὸν ὁμώνυμον
Ἱ. Ν. Κιάτου Κορινθίας, μὲ πανηγυρικὸν Μέγαν
Ἑσπερινὸν καὶ λαμπρὰν Θείαν Λειτουργίαν.
Τὸ ἱστορικὸν τῆς, κατὰ τὰ τέλη τοῦ 11ου αἰ.,
θεσπίσεως κοινῆς ἑορτῆς διὰ τοὺς Τρεῖς Ἁγίους
τοῦ Θεοῦ, Βασίλειον τὸν Μέγα, Γρηγόριον τὸν
Θεολόγον καὶ Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον, ἀ νέπτυξεν εἰς ἐκτενῆ ὁμιλίαν ὁ Παναγιώτατος
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομος,
ὁ ὁποῖος ἐτόνισε τὴν ἔργῳ καὶ λόγῳ σπουδαίαν
συνδρομὴν τῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν εἰς τὴν οἰκοδομὴν τῆς ἑνότητος τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας,
τόσον κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐπὶ γῆς ζωῆς των
ὅσον καὶ διαχρονικῶς, ἕως τῆς σήμερον. ΒιώΟἱ Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχαι
σαντες
μετ᾽ ἐπιμελείας βίον εὐσεβῆ ἐν τῇ Ἐκμετὰ τῆς ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
κλησίᾳ, οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχαι μετέλαβον καὶ
ἄνωθεν (18 αἰὼν Κρήτη)
Εἰκὼν διανεμηθεῖσα ὡς εὐλο- τῆς κατὰ χάριν θεώσεως. Ἀντιπελαργοῦντες
γία εἰς τοὺς πιστοὺς ἐπὶ τῇ δὲ υἱϊκῶς, συνεισέφερον πλουσίως εἰς τὴν Θεολοπανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
γικὴν πληρότητα τῆς Διδασκαλίας τῆς Μητρὸς
Ἐκκλησίας, εἰς τὴν Λειτουργικήν της ἁρτιότητα, εἰς τὴν Ἠθικὴν κάθαρσιν
τῶν μελῶν τοῦ Σώματός της, καὶ εἰς τὴν Πνευματικὴν ἀναγέννησίν των.
Πρὸς τιμὴν τοῦ κοινοῦ ἑορτασμοῦ τῶν ἡνωμένων τῷ Πνεύματι Ἁγίων
Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀνηγέρθη Ναὸς, περὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ 14ου αἰῶνος,
πλησίον τοῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν.
Παρατίθενται ἀκολούθως
μερικὰ ἀναμνηστικὰ φωτογραφικὰ στιγμιότυπα ἀπὸ
τὴν πανήγυριν τοῦ Ναοῦ των
εἰς τὸ Κιάτον Κορινθίας.
Ὁ Παναγιώτατος κ. Χρυσόστομος
τελῶν τὴν Ἀρτοκλασίαν
εἰς τὸ τέλος τοῦ Ὄρθρου,
κατὰ τὴν πανήγυριν
τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν,
Κιάτον Κορινθίας, 30-1-2011.
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Στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν πανήγυριν τῶν Ἁγίων
Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς τὸν ὁμώνυμον ἱστορικὸν
Ἱ. Ν. Κιάτου Κορινθίας, Σάββατον 30-1-2011.
Δεξιά: Ὁ Παναγιώτατος κ. Χρυσόστομος εὐλογῶν
τὸ ἐκκλησίασμα κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν.
Κάτω: Ἀπὸ τὴν λιτάνευσιν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος
τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς τὰς ὁδοὺς τῆς
πόλεως τοῦ Κιάτου καὶ τὴν κατάληξιν τῆς περιφορᾶς ἔμπροσθεν τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ
Ναοῦ.

Η

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΙΣ ΤΗΝ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Τὴν Α´ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, τὴν 28ην Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., εἰς τὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Θεσ/νίκης, ἑωρτάσθη μετὰ τῆς πρεπούσης λαμπρότητος ἡ ἀνάμνησις τῆς Ἀναστηλώσεως τῶν Ἁγίων Εἰκόνων καὶ ὁ Θρίαμβος τῆς Ὀρθοδοξίας ἐναντίον ὅλων τῶν Αἱρέσεων.
Ὁ ἑορτασμὸς ἐγένετο δι᾽ Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας καὶ ἱερῶν κηρυγμάτων
μὲ νόημα καὶ δίδαγμα ὅτι προσκυνοῦμεν τὰς Ἱερὰς Εἰκόνας τιμητικῶς, «ἡ γὰρ τῆς
εἰκόνος τιμὴ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει καὶ ὁ προσκυνῶν τὴν εἰκόνα προσκυνεῖ
ἐν αὐτῇ τοῦ ἐγγραφομένου τὴν ὑπόστασιν» (Μ. Βασίλειος, P.G. 32, 149 C).
Ἀνεγνώσθη ἐπίσης τὸ Συνοδικὸν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, διὰ τοῦ ὁποίου
μακαρίζονται πάντες οἱ πρόμαχοι τῆς Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας τῆς
Πίστεως καὶ Ἀναθεματίζονται πάντες οἱ ἀπ᾽ αἰῶνος Αἱρετικοί.
Ἠκολούθησεν ἡ κατὰ τὴν παράδοσιν ἀνὰ τὰς ὁδοὺς τῆς πόλεως
Λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων βασταζομένων ὑπὸ τοῦ πλήθους
τῶν πιστῶν, ψαλλόντων
τὸ τροπάριον τῆς Ἑορ τῆς : «Τὴν Ἄχραντον Εἰκόνα Σου προσκυνοῦμεν
Ἀγαθέ ...».
Ἀριστερά: Ὁ Παναγιώτατος
ἀναγινώσκων τὸ Συνοδικόν.
Δεξιά: Τμῆμα τῆς πομπῆς μετὰ
τὴν λιτάνευσιν τῶν Ἱ. Εἰκόνων
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ΠΙΣ ΤΕΩ Σ

ΠΙΣΤΕΥΩ, ΠΡΟΣΚΥΝΩ καί ΛΑΤΡΕΥΩ ΕΝΑ ΘΕΟΝ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΝ, ΠΑΤΕΡΑ, ΥΙΟΝ καί ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ, ΤΡΙΑΔΑ Ὁμοούσιον, Ἀδιαίρετον, Ἀχώριστον
καί Ἀναλλοίωτον.
ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΩ μετά πάντων τῶν Ἁγίων ὅτι πιστεύω καί φρονῶ βεβαίως καί
ἀναμφιβόλως εἰς ὅ,τι φρονεῖ καί πιστεύει ἡ ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ τοῦ ΘΕΟΥ, καί ὅ,τι Καταδικάζει καί Ἀναθεματίζει ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τοῦ ΘΕΟΥ καί ἐγώ ὡσαύτως.
Ἡμεῖς τηροῦμεν καί κρατοῦμεν τά ΟΡΘΟΔΟΞΑ, ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ
καί τάς ΙΕΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ τῆς ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ
καί ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.
Εἰς τούς Νεωτεριστὰς Καινοτόμους, Σχισματοαιρετικοὺς ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΑΣ
- Οἰκουμενιστάς (τοὺς Καταδικασθέντας καὶ Ἀναθεματισθέντας ὑπὸ τῶν Ἁγίων
καὶ Πανορθοδόξων Συνόδων τὸ 1583, 1587, 1593, 1848 κ.ἄ.), ΑΝΑΘΕΜΑ.
Εἰς τούς ΦΛΩΡΙΝΑΙΟΥΣ - Σεραφειμικούς (τοὺς Οὐνίτας τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ
τοὺς λαβόντας χειροτονίας ἐπισκόπων ὑπὸ Νεοημερολογιτῶν καὶ θεωροῦντας τὴν
Νεοημερολογιτικὴν Ἐκκλησίαν Ὀρθόδοξον καὶ ἔχουσαν χάριν Ἁγίου Πνεύματος
εἰς τὰ Μυστήριά της), ΑΝΑΘΕΜΑ.
Εἰς τούς συγχρόνους Αἱρετικοὺς ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ (τοὺς ἀρνουμένους
τὴν εἰκονογράφησιν τῶν Θεοφανειῶν τῆς Ἁγίας Γραφῆς--τοῦ Θεοῦ Πατρὸς, τοῦ Υἱοῦ,
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος--τοὺς μὴ δεχομένους τὴν Συμβολικὴν Εἰκόνισιν τῆς Ἁγίας
Τριάδος--τοῦ Θεοῦ Πατρὸς ὡς Παλαιοῦ τῶν ἡμερῶν, τοῦ Υἱοῦ ὡς ἐσαρκώθη καὶ τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος ἐν εἴδει Περιστερᾶς--τοὺς χαρακτηρίζοντας τὰς μὲν εἰκόνας αὐτὰς
Αἱρετικὰς καὶ Εἴδωλα, τοὺς δὲ προσκυνοῦντας αὐτάς Αἱρετικούς, Εἰδωλολάτρας καὶ
Παγανιστάς, τοὺς μὴ δεχομένους τὴν εἰκόνα τῆς ἐκ Τάφου Σωματικῆς Ἀναστάσεως
τοῦ Χριστοῦ, ὡς δῆθεν Αἱρετικῆς καὶ Ἀντιευαγγελικῆς, τοὺς συκοφαντοῦντας τὴν
ἐκ Τάφου Σωματικὴν Ἀνάστασιν ὡς «ὑποθετικὸν γεγονός» καὶ ἀντ᾽ αὐτῆς κηρύσσοντας τὴν βλασφημίαν ὅτι ἀνέστη ἡ ψυχὴ τοῦ Χριστοῦ ἐκ τοῦ Ἅδου, τοὺς εἰκονίζοντας τὴν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ μετὰ λουτροῦ καὶ μαιῶν, καταργοῦντας οὕτω τὴν
Θεότητα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν Ἀειπαρθενίαν τῆς Θεοτόκου, τοὺς μὴ δεχομένους νὰ
εἰκονίζεται εἰς τὴν Πεντηκοστὴν ἡ Παναγία, καίτοι ἦτο παροῦσα, οὔτε ὁ ἐκλεγεὶς εἰς
τὴν θέσιν τοῦ Ἰούδα Ματθίας, ἀλλ᾽ ἀντ᾽ αὐτοῦ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὅστις δὲν ἦτο
παρὼν διότι τότε δὲν ἦτο Ἀπόστολος ἀλλὰ διώκτης τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς χαρακτηρίζοντας τὰς μὴ Βυζαντινὰς εἰκόνας Αἱρετικὰς καὶ «κακέκτυπα τοῦ Διαβόλου»,
τοὺς κηρύττοντας ὅτι αἱ κλασσικαὶ εἰκόνες εἰκονίζουν τὸν Χριστὸν μόνον ὡς ἄνθρωπον, ἐνῶ αἱ Βυζαντιναὶ ὡς Θεάνθρωπον, δεχόμενοι δηλαδὴ ὅτι εἰκονίζεται ἡ Θεϊκὴ
Φύσις, τοὺς φρονοῦντας ὅτι ὅσοι εἰκονίζουν τὸν Χριστὸν εἰς τὴν κλασσικὴν τέχνην
τὸν χωρίζουν ἀπὸ τὴν Θεότητά του καὶ γίνονται Αἱρετικοὶ Νεστοριανοί, τοὺς δογματίζοντας ὅτι «ἐκτὸς τῆς σαρκώσεως οὐδεμία εἰκόνισις ἐπιτρέπεται», τοὺς διδάσκοντας πὼς «ὅ,τι δὲν ἔχει ὑλικὸν πρωτότυπον δὲν εἰκονίζεται ἀλλ᾽ εἶναι εἴδωλον
ἡ εἰκὼν αὐτοῦ», καὶ ἄλλα Αἱρετικὰ καὶ φρενοβλαβῆ), ΑΝΑΘΕΜΑ.
Εἰς τούς συγχρόνους Αἱρετικοὺς ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΥΣ (τοὺς ἀρνουμένους ὅτι
ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι Θεϊκή, τοὺς πρεσβεύοντας ὅτι «Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἀνθρωπίνη φύσις τοῦ Χριστοῦ ἡ ὁποία ἔπαθε», τοὺς κηρύσσοντας
ὅτι Κεφαλὴ τῆς Εκκλησίας εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ ΟΧΙ ὁ Ἄκτιστος καὶ Ἄναρχος Λόγος,
τοὺς ἰσχυριζομένους ὅτι εἶναι «ἐκ τοῦ Διαβόλου» ὅσοι πιστεύουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία
τοῦ Θεοῦ ὑπῆρχε πρὸ Χριστοῦ), ΑΝΑΘΕΜΑ.
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Εἰς τούς συγχρόνους Αἱρετικοὺς ΤΡΙΑΔΟΜΑΧΟΥΣ (τοὺς πιστεύοντας ὅτι ἀλλοιώθηκε καὶ διαφοροποιήθηκε κατὰ τὴν Σάρκωσιν ἡ Θεϊκὴ Ὑπόστασις τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ
καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοὺς κηρύττοντας ὅτι κατὰ τὴν ἐνανθρώπησιν ἔπαθε τροπὴν,
ἀλλοίωσιν καὶ διαφοροποίησιν τὸ Πρόσωπον τοῦ Υἱοῦ, τοιουτοτρόπως κατάγοντες
τὸν ΘΕΟΝ ΛΟΓΟΝ εἰς τάξιν κτίσματος, μετατρέποντες τὴν ΤΡΙΑΔΑ εἰς ΔΥΑΔΑ καὶ κηρύσσοντες ΤΡΕΠΤΟΝ καὶ ΑΛΛΟΙΩΤΟΝ τὸν ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΝ ΘΕΟΝ), ΑΝΑΘΕΜΑ.
Εἰς τούς συγχρόνους Αἱρετικοὺς ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΥΣ (τοὺς διδάσκοντας ὅτι τὸ
Πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ ΔΕΝ εἶναι Προαιώνιον καὶ Ἄναρχον, ἀλλ᾽ ἔχει χρονικὴν
ἀρχὴν ὑπάρξεως, τοὺς κηρύσσοντας τὴν Αἵρεσιν τοῦ Νεστορίου ὅτι εἶναι ΑΛΛΟΣ
ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ΑΛΛΟΣ ὁ Χριστός, τοὺς διαστρέφοντας τὴν Ἀλήθειαν
ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν Βλασφημίαν ὅτι «Κεφαλὴ
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ ΟΧΙ ἡ Ἁγία Τριάς», ἐμπιπτόντων οὕτω
αὐτῶν εἰς σωρείαν Αἱρέσεων, ἤτοι, ἀρνουμένων ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Εἷς τῆς Ἁγίας
Τριάδος, διασπώντων τὴν ΤΑΥΤΟΥΡΓΙΑΝ τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ ἐμφανιζόντων
τὸν Χριστὸν ἐνεργοῦντα ὡς τέταρτον ἐξωαγιοτριαδικὸν πρόσωπον), ΑΝΑΘΕΜΑ.
Εἰς τούς συγχρόνους Αἱρετικοὺς ΘΕΟΜΑΧΟΥΣ (τοὺς φρονοῦντας ὅλα τὰ ἀνωτέρω καὶ ἐπὶ πλέον κηρύσσοντας ὅτι τὴν Ἐκκλησίαν τὴν οἰκοδόμησεν ὁ Χριστὸς
καὶ ΟΧΙ ἡ Ἁγία Τριάς, ὅτι ὁ Χριστὸς ΔΕΝ θὰ ἀφήσῃ τὴν Ἐκκλησίαν του νὰ πέσῃ
εἰς τὰ χέρια τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅτι τὴν Ἐκκλησίαν τὴν κυβερνᾶ ὁ Χριστὸς καὶ
ΟΧΙ ἡ Ἁγία Τριάς, καὶ ὅτι ΔΕΝ Βασιλεύει ἡ Ἁγία Τριὰς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, καὶ ἄλλα
Αἱρετικὰ καὶ φρενοβλαβῆ), ΑΝΑΘΕΜΑ.
Εἰς δὲ τούς Αἱρετικοὺς Παπικούς, Προτεστάντας, Μονοφυσίτας, Νεστοριανούς,
τοὺς Ἑβραιοσιωνιστάς, Μασσώνους καί λάτρεις τοῦ Σατανᾶ, τούς Ἀθέους, πᾶσαν ΑΙΡΕΣΙΝ καί τήν ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΤΙΚΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΝ ΚΑΙ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΝ ΤΟΥ ΑΘΕΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΘΕΜΑ, ΑΝΑΘΕΜΑ, ΑΝΑΘΕΜΑ.
«Ὅλοις τοῖς Αἱρετικοῖς, ΑΝΑΘΕΜΑ» (Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος).
«Ἡμεῖς τῇ ἀρχαίᾳ Νομοθεσίᾳ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐπακολουθοῦμεν, ἡμεῖς
τοὺς θεσμοὺς τῶν Πατέρων φυλάττομεν, ἡμεῖς τοὺς προσθέττοντάς τι ἢ ἀφαιροῦντας ἐκ τῆς Ἐκκλησίας ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΜΕΝ» (Ζ´ Οἰκ. Σύνοδος). (1)
«Ἅπαντα τά παρά τήν Ἐκκλησιαστικήν Παράδοσιν, καί τήν Διδασκαλίαν καί ὑποτύπωσιν τῶν Ἁγίων καί Ἀοιδίμων Πατέρων καινοτομηθέντα, ἢ πραχθέντα ἤ μετά
τοῦτο πραχθησόμενα, ΑΝΑΘΕΜΑ» (Ζ´ Οἰκ. Σύνοδος). (2)
«Εἴ τις πᾶσαν Παράδοσιν Ἐκκλησιαστικήν ἔγγραφον, ἤ ἄγραφον ἀθετεῖ, ΑΝΑΘΕΜΑ ἔστω» (Ζ´ Οἰκ. Σύνοδος). (3)
ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ εἰς τήν ΠΑΝΑΓΙΑΝ, ΟΜΟΟΥΣΙΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΝ ΤΡΙΑΔΑ,
τόν ΕΝΑ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΝ ΘΕΟΝ, ὅτι θά διακρατήσω Ἀπαραχάρακτον, Ἀνόθευτον καί Ἀναλλοίωτον τήν Ἱεράν ταύτην Ὀρθόδοξον Ὁμολογίαν Πίστεως τῶν Ἁγίων
Θεοφόρων Πατέρων καί Θεοπνεύστων Ἀποστόλων, ἕως ἐσχάτης μου ἀναπνοῆς, μέ
τήν χάριν τοῦ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, πρεσβείαις τῆς Πανυπερευλογημένης
Ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, τῶν Ἐπουρανίων
Δυνάμεων Ἀσωμάτων, τοῦ Τιμίου Ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ
Ἰωάννου, καί πάντων τῶν Ἁγίων. ΑΜΗΝ.
(1,3) Ἁγία Ζ´ Οἰκουμ. Σύνοδος Πράξ. Η´, (Πρακτικά Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τ. Γ´. στήλη
383 καί 879, ἔκδοσις Καλύβης Τιμίου Προδρόμου, Σκήτη Ἁγίας Ἄννης, Ἅγιον Ὄρος, 1986).
(2) Ὅρος τῆς Ἁγίας Ζ´ Οἰκουμ. Συνόδου «Τριώδιον», Συνοδικόν Κυριακῆς Ὀρθοδοξίας,
(Πρακτικά Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τ. Γ´. στήλη 406, ἔνθα ἀνωτέρω).
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΝΘΡΟΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Τὴν 7ην Μαρτίου 2011, Β´ Κυριακήν τῶν
Νηστειῶν, ἑωρτάσθη ἡ 22α ἀναμνηστική ἐπέτειος ἀπὸ τῆς ἐνθρονήσεως τοῦ Παναγιωτάτου
Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου Μητροπούλου
εἰς τὸν Ἐπισκοπικὸν Θρόνον τῆς Θεσσαλονίκης
κατὰ τὴν 13 -3 -1989.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφώνησε τὸν Παναγιώτατον καί ηὐχήθη ἐκ μέρους τοῦ ἐκκλησιάσματος ὁ ἀδελφὸς Δημήτριος
Δουμάνης, εἰπών μεταξὺ ἄλλων τὰ κάτωθι:
«Παναγιώτατε Μητροπολίτα Θεσσαλονίκης κ.
Χρυσόστομε, παρῆλθον ἤδη, χάριτι Θεοῦ, 22 ἔτη
ἀπό τήν 13ην Μαρτίου 1989, ἡμέραν τῆς ἐνθρονήσεώς σας εἰς τήν Ἱερὰν Μητρόπολιν Θεσ/νίκης.
Παρῆλθον ἤδη δύο περίοδοι ἀναταραχῆς καὶ σάλου
εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ποὺ
δυστυχῶς ὡδήγησαν εἰς τὸ νὰ ἀποκοποῦν Αἱρετικοὶ
νεωτερίζοντες ποὺ εἶχαν γεννηθῇ εἰς τά σπλάγχνα
τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας. Παρῆλθον ἤδη καὶ 9 ἔτη
ἀπὸ τὴν κοίμησιν τῶν δύο τελευταίων ὀρθοδόξων
Ἱεραρχῶν καὶ ἀπὸ τὸ Σχίσμα τοῦ πρώην Μεσσηνίας Γρηγορίου. Ἀπὸ τότε ἀναλάβατε μόνος σας πλέον
τὸ δύσκολο ἔργο τῆς διαποιμάνσεως τοῦ συνόλου
τῆς ἁπανταχοῦ τῆς Οἰκουμένης Ὀρθοδοξίας.
Δέν γνωρίζουμε πόσα ἀκόμα ἔτη θά παρέλθουν
πρίν ἔλθῃ ὁ Προαιώνιος᾽Ιησοῦς ἵνα κρίνῃ ζῶντας
καὶ νεκρούς. Αὐτό πού γνωρίζουμε εἶναι ὅτι ἤδη βαδίζουμε πρὸς τὰ ἔσχατα, σύμφωνα μὲ ὅλα τὰ κοσμοϊστορικὰ γεγονότα, ὅπως ἡ δικτατορικῷ τῷ τρόπῳ
ἐπιβολὴ τῆς λεγομένης «κάρτας τοῦ πολίτη». Ἂν
παραχωρήσῃ ὁ Θεὸς νὰ συμβοῦν εἰς τὴν ἐποχή μας
τὰ ἐσχατολογικὰ γεγονότα ποὺ περιγράφονται εἰς
τὴν Ἀποκάλυψιν τοῦ Ἰωάννου, θὰ μᾶς συμπεριλάβῃ ἄραγε ὁ Θεὸς εἰς τὰ ἐκ δεξιῶν του ἀρνία;
Αὐτὸ ποὺ γνωρίζουμε εἶναι ὅτι χάριτι Θεοῦ ἔχομε τὴν Ἀποστολικὴν Πίστιν. Μέχρι τώρα, χάριν
καὶ σὲ ἐσᾶς, ἔχει διασφαλισθῇ ἀνόθευτος ἡ πίστις τὴν
ὁποίαν παραλάβατε κατ᾽ ἀδιάκοπον Ἀποστολικὴν
Διαδοχὴν ἀπὸ τοὺς ἀειμνήστους προκατόχους σας.

Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων.
Αὐτὴ ἡ πίστις ποὺ πολλὲς φορὲς ἐλαττώνεται σὲ
ἀρκετοὺς ἐξ ἡμῶν πειραζομένων, ὅτι «Εἶναι δυνατὸν ἕνας ἐπίσκοπος νὰ ἔχῃ μόνον αὐτὸς τὴν
Ὀρθοδοξίαν;» Ἂς θυμηθοῦμε τοὺς βίους τῶν
μεγάλων Πατέρων - Ὁμολογητῶν τῆς Ὀρθοδοξίας,
ἰδιαιτέρως τοῦ Μεγ. Ἀθανασίου, τοῦ Ἁγ. Μαξίμου
τοῦ Ὁμολογητοῦ, τοῦ ὑμετέρου προκατόχου Ἁγ.
Γρηγορίου Παλαμᾶ καὶ ἐσχάτως τὸν 20ον αἰ. τοῦ
Ἁγ. Πατρὸς ἡμῶν Ματθαίου Καρπαθάκη. «Οὐκ ἐν
τῷ πολλῷ τὸ εὖ, ἀλλ᾽ ἐν τῷ εὖ τό πολύ.»
Πράγματι, ἡ Ὀρθοδοξία τῆς πίστεως εἶναι αὐτή,
ποὺ τὸν ἕνα καὶ μόνο ἐπίσκοπο, χάριν τῆς ὁμολογίας
του, τὸν καθιστᾶ ὑπεράνω πάσης ἄλλης, φερομένης
ὡς ὀρθοδόξου, Αἱρετικῆς ἢ Σχισματικῆς Συνόδου.
Ὅλους τοὺς προαναφερθέντας Πατέρας, σύνοδοι
Ἱεραρχῶν τοὺς κατεδίκασαν, ἀλλὰ ὁ Θεὸς τοὺς κατέστησεν ἀνωτέρους τῶν κατηγόρων των καί ἡ
Ἐκκλησία τοὺς τιμᾶ αἰωνίως ὡς Ἁγίους.
Παναγιώτατε, αὐτὸ ποὺ τονίζουμε καὶ ἀκολουθοῦμε εἶναι τὸ ὑμέτερον ἀξίωμα τοῦ Ἐπισκόπου
καὶ ἡ ὑμετέρα Ὀρθόδοξος Πίστις, τὴν ὁποία μέχρι
τοὖδε εἰς τὸ ἀκέραιον διαφυλάττετε. Αὐτὴν τὴν
Ὀρθόδοξον Πίστιν εὐχόμεθα εἰς τὸν Θεὸν καὶ παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως διαφυλάξετε μέχρι τέλους.
Αὕτη θὰ διασφαλίσῃ καὶ τὴν μεθ᾽ ὑμῶν ἀπόλαυσιν
τῆς Αἰωνίου τοῦ Χριστοῦ Οὐρανίου Βασιλείας.
Παναγιώτατε, ἔτη πολλά!

Ὁ Παναγ/τος Μητρ/της Θεσ/νίκης κ.
Χρυσόστομος ἀντιφωνῶν πρὸς τὸν ὁμιλιτὴν
ἀδ. Δ. Δουμάνην καὶ δεικνύων εἰς τοὺς πιστοὺς
ἀναμνηστικὴν ἐκτύπωσιν τῶν Σιγιλλίων 1583
& 1593 Καταδίκης τοῦ Νέου Ἡμερολογίου.
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Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

«Βουλὴν προαιώνιον ἀποκαλύπτων σοι, Κόρη, Γαβριὴλ ἐφέστηκε »
Τροπάριον τῆς Ἑορτῆς

Ἄγγελμα χαρᾶς, ἀλλ᾽ ὄχι ἄγγελμα νέον, κομίζει ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριὴλ τῇ Παρθένῳ
Μαρίᾳ. Ἄγγελμα ἀρχαῖον, Βουλὴν Προαιώνιον, κομίζει, καὶ ἡ ἀγγελία δὲν μένει μόνον
εἰς τὸν λόγον. Συντελεῖται εἰς τὴν πρᾶξιν. Ἐργάζεται εἰς τὴν κτίσιν χαρὰν ἄκτιστον. Συλλαμβάνεται ἐν γαστρὶ Παρθενικῇ Παιδίον Νέον, καὶ διὰ πρώτην φορὰν γίνεταί τι καινὸν
ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅπερ ἐν τοῖς ἤδη αἰῶσιν οὐ γέγονεν καὶ πάλιν ἐν τοῖς μέλλουσιν οὐ γενήσεται: Θεοῦ Ἐνανθρώπησις, Λόγου Σάρκωσις.
Ὁ Εὐαγγελισμὸς
Ἡσαΐας προεφήτευσεν, «Ἰδοὺ ἡ Παρθένος ἐν γαστρὶ
τῆς Θεοτόκου
λήψεται, καὶ τέξεται Υἱόν» (Ἡσ. Ζ' 14)· Ἄγγελος πρωτοστάτης διηκόνησεν, εἰπὼν τῇ Θεοτόκῳ τὸ «Χαῖρε»·
Παρθένος δὲ συνέλαβε καὶ ἔσχεν ἐν γαστρὶ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ εἰσῆλθεν Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ διὰ τῆς
Πύλης τῆς κεκλεισμένης, τῆς βλεπούσης κατὰ Ἀνατολάς, καὶ αὕτη κεκλεισμένη διέμεινε (Ἰεζ. ΜΔ' 1-2).
Ὁ Λόγος, ὁ ἐν ἀρχῇ ὤν, ὁ πρὸς τὸν Θεὸν ὢν καὶ
Θεὸς ὤν (Ἰωάν. Α' 1), σάρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν
ἡμῖν (Ἰωάν. Α' 14). Τοῦτό ἐστι τὸ Εὐαγγέλιον τῆς
Ἀληθείας. Αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς τῆς Σωτηρίας. Οὗτός
ἐστιν ὁ Κύριος τῆς ἡμετέρας λατρείας.
Ἡ εὐσέβεια ἡμᾶς ἐδίδαξε πιστεύειν καὶ ὁμολογεῖν Ἕνα Κύριον, Ἰησοῦν Χριστὸν, τὸν
Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, ἐκ Πατρός μεν γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, σαρκωθέντα δὲ καὶ ἐνανθρωπήσαντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας (Σύμβολον τῆς Πίστεως) ἐπὶ τὰ τέλη τῶν αἰώνων. Οὔτε ἁπλῶς ἄνθρωπον προσκυνοῦμεν, λατρεύοντες
τὸν Χριστόν, οὔτε χωρὶς ἀνθρωπίνην φύσιν Αὐτὸν κηρύσσομεν. Προσκυνοῦμεν Αὐτὸν
ὡς Θεόν, πιστεύομεν δὲ καὶ ὅτι ἐνηνθρώπησεν. Οἱ Ἰουδαῖοι πλανῶνται καὶ πλανῶνται
ἐπειδὴ θέλουν. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως δοξάζεται, διότι παραδέχεται Θεὸν Λόγον ἐνανθρωπήσαντα, ἐνανθρωπήσαντα ἀληθῶς, οὐ κατὰ φαντασίαν, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς
καὶ γυναικός, ἀλλ᾽ ἀσπόρως καὶ Θεοπρεπῶς.
Θεὸν συνέλαβε προσφάτως ἡ Παρθένος, τὸν πρὸ πάντων τῶν αἰώνων ὄντα, τὸν τὰ
πάντα δημιουργήσαντα λόγῳ ὀντοποιῷ παντοδυνάμῳ. Παρθενικῶς δὲ συνέλαβε τὸν
Υ ἱόν της καὶ Θεόν. Ἐὰν δὲν συνελάμβανε Αὐτὸν παρθενικῶς, δὲν θὰ ἦτο Θεὸς ὁ ληφθείς ἐν γαστρί. Ἐὰν δὲν ἦτο Θεὸς ὁ ληφθεὶς ἐν τῇ γαστρί, δὲν θὰ συνελαμβάνετο
παρθενικῶς. Ἀλλ᾽ εἶναι Θεὸς ὁ Χριστὸς, καὶ Παρθενικῶς ἐσαρκώθη καὶ ἐνηνθρώπησε.
Χριστός, ἡ ἀρχὴ ὁδῶν Κυρίου. Χριστός, τὸ μέσον δι᾽ οὗ τὰ πάντα ἐστίν. Χριστός,
τὸ τέλος οὗ ἕνεκεν τὸ πᾶν συνέστηκεν. Χριστός, ὁ Θεμέλιος πάσης τῆς κτίσεως. Ἐν
τῷ οὐρανῷ, Αὐτός κατοικεῖ. Ἐν τῷ Ἅδῃ, ἐπάτησε θάνατον. Εἰς τὰ βάθη τὰ τῆς θα-
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λάσσης, ἐκεῖ ἡ χείρ Του ἡ Δεσποτική. Αὐτὸ τὸ Εὐαγγέλιον κηρύσσει πᾶσα κτίσις, ἐν
λόγῳ καὶ ἔργῳ, ἐν σιωπῇ καὶ ἐν ἀργίᾳ, ἐν ἐλπίδι καὶ ἐν ἐκπληρώσει, ἐν ἀγαλλιάσει
καὶ ἐν φόβῳ, ἐν πίστει καὶ ἐν ὑποστάσει. Ἔγνω γὰρ ἡ κτίσις τὸν Κτίστην της, ὁ
Οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια. Οὐκ ἔκρυψεν Ἑαυτόν ὁ Κτίστης, ἀλλ᾽ ἐγένετο
γνωστὸς τῇ κτίσει. Ἀλήθειαν ἠγάπησε, τὰ δὲ ἄδηλα καὶ κρύφια τῆς Σοφίας Του ἀποκαλύψει ἐδήλωσεν.
Οὐ δὲ μόνον ἐδήλωσε καὶ ἀπεκάλυψε, καὶ ὁ ἴδιος τῇ κτίσει ἐγνώσθη, ἀλλὰ καὶ Αὐτὸς
τῇ κτίσει ἡνώθη. Αὕτη ἡ ἕνωσις σήμερον, ἐν τῷ Εὐαγγελισμῷ τῆς Θεοτόκου, ἐθεμελιώθη ἐν Ὑποστάσει Ἀρχαίᾳ, ἐν Ὑποστάσει Προαιωνίῳ, ἐν Ὑποστάσει Ἀτρέπτῳ, ἐν
Ὑποστάσει Βασιλικῇ, ἐν Ὑποστάσει Θεϊκῇ. Αὕτη ἡ ἕνωσις ἦν ἡ ἀρχαία Βούλησις τοῦ
Θεοῦ, τὸ πρῶτον Θεῖον Θέλημα, ἡ πρώτη πρὸς τὰ ἔξω κίνησις τοῦ Ἀκινήτου, ἡ ἀρχικὴ πρὸς
τὸ μὴ ὄν δημιουργικὴ ὁρμὴ τοῦ ὄντως Ὄντος Θεοῦ. Αὕτη ἡ ἕνωσις ἦν ἡ αἰτία, τὸ τέλος,
τῆς ἐκ τοῦ μὴ ὄντος δημιουργίας τοῦ κόσμου. Αὕτη ἡ ἕνωσις γέγονε καὶ τὸ μέσον τῆς
τοῦ πεπτωκότος κόσμου ἐπανορθώσεως. Αὕτη ἡ ἕνωσις ἦν ἡ ἀρχὴ ἐπὶ τῆς ὁποίας
ἦτο ἐστραμμένος καὶ ἀνεπαύετο ὁ ὀφθαλμὸς τοῦ τὸν κόσμον πλάθοντος Θεοῦ.
Τὸ σύμπαν τῆς κτίσεως, οὐρανόν τε καὶ γῆν, προστάγματι μόνῳ ἐποίησεν ὁ ἐν Τριάδι
Εἷς καὶ ταυτουργῶν Θεός, τὸν δὲ ἄνθρωπον χερσὶ Θείαις Αὐτὸς ὁ Ἀσώματος ἔπλασεν.
Πάντα δὲ ἐποίησεν ἀποβλέπων εἰς τὴν Ἐνανθρώπησιν τοῦ Μονογενοῦς, εἰς τὴν Ἐνσάρκωσιν τοῦ Λόγου, εἰς τὴν ἐν χρόνῳ γέννησιν τοῦ ἀχρόνως Γεννητοῦ, ὥστε ἡ κτιστὴ
φύσις νὰ δύναται νὰ ἑνωθῇ μετὰ τῆς Ἀκτίστου ἐν Ὑποστάσει Μιᾷ, ὥστε ὁ Ἄκτιστος
νὰ κοινωνῇ τοῖς κτίσμασι κατ᾽ Ἐνέργειαν Ἀΐδιον καὶ τὰ κτίσματα νὰ χωροῦσιν κατὰ
μέθεξιν εἰς τὴν Ἄκτιστον Θείαν Χάριν.
Αὕτη δὲ ἡ καθ᾽ ὑπόστασιν ἕνωσις τῶν δύο ἀκραίων φύσεων, τῆς ἀκτίστου καὶ τῆς
κτιστῆς, τῆς Θεϊκῆς καὶ τῆς ἀνθρωπίνης, ἡ ἐν τῷ Εὐαγγελισμῷ τῆς Θεοτόκου ἀψοφητὶ
συντελεσθεῖσα, οὐκ ἐλαβε τέλος παρὰ μόνον, ὅτε πάντες ἐξέκλιναν καὶ ἠχρειώθησαν
(Ψαλμ. ΙΓ' 3), ὅτε ἀρὰ καὶ κλοπὴ καὶ μοιχεία καὶ φόνος ἐκκέχυται ἐπὶ τῆς γῆς (Ὠσ.
Δ' 2), ὅτε οἱ κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ πλασθέντες τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας
αὐτῶν ἔθυσαν δαιμονίοις (Ψαλμ. ΡΕ' 37), ὅτε οἰωνίζοντο καὶ ἐφαρμακεύοντο καὶ
ἐκληδονίζοντο (Ἀμὼς Β' 8), ὅτε οἱ ὀλίγοι τοῦ Θεοῦ, οἱ ἐν ἁγιωσύνῃ πολλῇ, ἀποκλαιόμενοι καὶ ἀποκάμνοντες ἔλεγον: Τίς δώσει ἐκ Σιὼν τὸ Σωτήριον; (Ψαλμ. ΙΓ' 7),
Κύριε, κλίνον Οὐρανοὺς καὶ κατάβηθι (Ψαλμ. ΡΜΓ' 5). Τότε ὁ Γεννητὸς ἐκ Πατρὸς
ἀχρόνως ἐγεννήθη καὶ ἐκ Μητρὸς χρονικῶς. Τότε ὁ ἐκ Θεοῦ Θεός ἐγεννήθη καὶ ἐκ
Παρθένου ἄνθρωπος. Τότε Ὁ Ὤν ἐγεννήθη ἐν ᾧ οὐκ ἦν. Τότε ὁ δι᾽ ἀχρόνου Γεννήσεως Θεός ἐγεννήθη ἐν χρόνῳ ἄνθρωπος.
Μέγα τὸ Μυστήριον τῆς Ἐνανθρωπήσεως, Μεγάλη ἡ διὰ τῆς Ἐνσαρκώσεως Σωτηρία, Μέγας ὁ διὰ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῇ Θεοτόκῳ ἐνοικήσας, διότι ὁ Ἡγούμενος,
οὗτος καθήσεται ἐν αὐτῇ τοῦ φαγεῖν ἄρτον ἐναντίον Κυρίου (Ἰεζ. ΜΔ' 3).
Τῆς Τριάδος ὁ Εἷς, ὁ Γεννητός Θεός, διὰ γεννήσεως παρθενικῆς γέγονεν Εἷς καὶ
ἐξ ἡμῶν, ἄνθρωπος. Πῶς ἐστι Θεὸς ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος; Διὰ τῆς Γεννήσεως τῆς ἐκ τοῦ
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Πατρός. Πῶς γέγονεν ἄνθρωπος ὁ Θεὸς Λόγος; Διὰ τῆς Γεννήσεως τῆς ἐκ τῆς Μητρός. Διὰ Γεννήσεως Θεὸς ὁ Μονογενής; Διὰ Γεννήσεως καὶ ἄνθρωπος. Ἡ Γέννησις ἡ πρώτη, ἡ ἐκ τοῦ Πατρός, ἡ αἰτία τῆς Ὑποστάσεως τοῦ Υἱοῦ, ἔδωκε τὴν φύσιν
τοῦ Γεννήτορος Πατρὸς καὶ εἰς τὸν Υἱόν. Ἡ Γέννησις ἡ δευτέρα, ἡ ἐκ τῆς Μητρὸς,
ἡ μὴ οὖσα αἰτία τῆς Ὑποστάσεως τοῦ Υἱοῦ, ἡ μὴ δυναμένη δοῦναι ἀρχὴν ὑπάρξεως
τῷ προαιωνίως ἤδη ὑφεστῶτι, ἔδωκεν Αὐτῷ δευτέραν φύσιν μόνον, τὴν φύσιν τῆς
Παρθένου. Εὑρίσκεται οὖν ὁ προαιωνίως Θεὸς Λόγος τανῦν καὶ ἄνθρωπος.
Ὅλος Θεὸς ὁ Χριστός, ἄς εἶναι ἐκ τῶν ὑστέρων καὶ ἄνθρωπος. Ὅλος ἄνθρωπος ὁ
Χριστός, ἄς εἶναι ἤδη ἐκ τῶν προτέρων Θεός. Δύο φύσεις ἀτρέπτως, ἀσυγχύτως, ἀχωρίστως, ἀδιαιρέτως ἡνωμέναι ἐν Μιᾷ Ὑποστάσει, ἐν Ἑνὶ Προσώπῳ, τῷ τῆς Τριάδος
Γεννητῷ. Τὰς Δύο φύσεις, τὰς ἐν τῷ Εὐαγγελισμῷ ἡνωθείσας, ἡ ἕνωσις οὐκ ἠλλοίωσεν,
ἀλλ᾽ ἀκεραίας αὐτὰς ἡ Μία Ὑπόστασις διέσωσεν. Τὴν Μίαν Ὑπόστασιν, ἡ δευτέρα
φύσις, ἡ ἑνωθεῖσα τῇ πρώτῃ, πάλιν ἀναλλοίωτον καὶ ἄτρεπτον, ἀμείωτον καὶ ἀπλήθυντον διεφύλαξε. Γεννητὴ ἡ Ὑπόστασις τοῦ Λόγου πρό τῆς Ἐνανθρωπήσεως, γεννητὴ καὶ
ἐν τῇ Ἐνανθρωπήσει, γεννητὴ καὶ μετὰ τὴν Ἐνανθρώπησιν.
Ποῖον ὑποστατικὸν ἰδίωμα τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου ἔτρεψεν ἢ ἠλλοίωσεν ἡ Ἐνανθρώπησις; Φιμωθήτωσαν διὰ παντὸς οἱ ὄψιμοι Χριστομάχοι. Εἷς τῆς Τριάδος ὁ Υἱὸς πρὸ
τῆς Ἐνανθρωπήσεως, Εἷς τῆς Τριάδος καὶ ἐν τῇ Ἐνανθρωπήσει, Εἷς τῆς Τριάδος καὶ
μετὰ τὴν Ἐνανθρώπησιν.
Πῶς ἔτρεψεν ἢ ἠλλοίωσεν τὴν Ὑπόστασιν τοῦ Υἱοῦ ἡ Ἐνανθρώπησις; Φιμωθήτωσαν διὰ παντὸς οἱ ὄψιμοι Τριαδομάχοι. Προαιώνιος ἡ Ὑπόστασις τοῦ Λόγου πρό
τῆς Ἐνανθρωπήσεως, Προαιώνιος καὶ ἐν τῇ Ἐνανθρωπήσει, Προαιώνιος καὶ μετὰ
τὴν Ἐνανθρώπησιν.
Πῶς ἔτρεψεν ἢ ἠλλοίωσεν τὴν Προαιωνιότητα τῆς Ὑποστάσεως τοῦ Υἱοῦ ἡ Ἐνανθρώπησις; Πῶς ἐγένετο Μὴ Προαιώνιος ἡ Προαιώνιος Ὑπόστασις τοῦ Λόγου; Πῶς
ἔλαβε πρόσφατον ἀρχὴν ὑπάρξεως, ὡς μὴ ἤδη Ὤν, ὁ Προαιώνιον ἔχων τὴν Ὑπόστασιν Υἱὸς καὶ Λόγος; Φιμωθήτωσαν διὰ παντὸς οἱ ὄψιμοι φθονεροὶ Λογομάχοι.
Ὁ Ἀρχάγγελος εὐαγγελίζεται καὶ ἡ προαιώνιος Βουλὴ τοῦ Θεοῦ ἀποκαλύπτεται.
Ἡ Παρθένος λαμβάνει ἐν γαστρὶ καὶ ὁ Προαιώνιος Λόγος σαρκοῦται. Ὁ Κτίστης
συγκαταβαίνει καὶ ἡ κτίσις Αὐτῷ συναναβαίνει. Ἡ Δόξα τοῦ Υἱοῦ κρύπτεται ἐν σαρκὶ
ἐμψυχωμένῃ λογικῇ καὶ ἡ σὰρξ ἡ ἀνθρωπίνη ἐμφανίζεται ἐνυπόστατος ἐν Αὐτῷ τῷ
Μονογενῇ.
Δεῦτε πιστοί, προσέλθωμεν τῷ Εὐαγγελίῳ τῆς χαρᾶς.
Δεῦτε πιστοί, προσλάβωμεν τὸν Ἐλευθερώσαντα ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀρᾶς.
Δεῦτε πιστοί, μεταλάβωμεν τῷ Ἀϊδίῳ Φωτὶ τῷ Σαρκωθέντι δι᾽ ἡμᾶς.
Δεῦτε πιστοί, τὴν Μητέρα τοῦ Φωτός ἐν ὕμνοις μεγαλύνωμεν.
Δεῦτε πιστοί, τὴν Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν εὐγνωμώνως τιμήσωμεν.
Δεῦτε πιστοί, τὴν ὄντως ΘΕΟΤΟΚΟΝ γηθοσύνως μακαρίσωμεν.
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΑΘΗΚΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μὲ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα ἑωρτάσθηκε τὴν 25ην Μαρτίου 2011, ἡμέραν Πέμπτην,
ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου, εἰς τὴν ὁμώνυμον Ἱεράν Μονήν, εἰς Ἀθήκια Κορινθίας.
Ἀφ᾽ἑσπέρας ἐψάλη, ὡς εἴθισται, ὁ Μέγας Ἑσπερινός μετ᾽ Ἀρτοκλασίας. Τὴν
πρωΐαν ἐτελέσθη πανηγυρικῶς ὁ Ὄρθρος μετὰ τῆς Θείας Λειτουργίας, ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου, συλλειτουργοῦντος καὶ
τοῦ Αἰδ/του ἱερέως π. Νικολάου. Κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν ὡμίλησεν ὁ Παναγιώτατος περὶ τοῦ γεγονότος καὶ Μυστηρίου τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, κατὰ δὲ τὴν ὥραν
τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ ἀδελφός Δημήτριος Γκαραγκούνης ἀνέπτυξε τὸ θέμα τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ ὡς ἀποτελούσης τὴν εὐδοκίαν τοῦ Πατρὸς, τὴν Ἀρχὴν τὸ Τέλος καὶ τὸ Μέσον τῆς Δημιουργίας τοῦ κόσμου.
Τὰ ψάλματα καὶ τοὺς ὕμνους τῆς ἑορτῆς, ἀπέδωσεν μελωδικῶς καὶ κατανυκτικῶς
χορωδία Ἱεροψαλτῶν, ἀποτελουμένη ἀπὸ Μοναχούς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ Ἱεροψάλτας παρευρισκομένους εἰς τὴν ἑορτὴν ἐκ διαφόρων ἐνοριῶν.
Μετὰ τὸ τέλος τῆς Λειτουργίας ἠκολούθησεν, εἰς τὸν περίβολον τοῦ Καθολικοῦ
τῆς Μονῆς, περιφορὰ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος ἐπὶ στολισμένου κουβουκλίου, φερομένης
ὑπό νέων ἐνδεδυμένων μὲ ἐθνικὰς ἐνδυμασίας.
Τὴν θρησκευτικὴν πανήγυριν ἠκολούθησεν ἑορταστικὴ ἐπετειακὴ ἐκδήλωσις
ἐθνικοῦ χαρακτῆρος καὶ περιεχομένου, διὰ τὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821, εἰς τὴν εἰδικῶς πρὸς τοῦτο διαμορφωμένην αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Τὸ σύνολον τῆς ἐκδηλώσεως συνεπλήρωσεν καὶ ἡ ἀναγκαία ὑλικὴ τράπεζα,
ἡ ὁποία παρετέθη πλουσίως εἰς ἅπαντας
τοὺς παρόντας πιστούς, συμπληρώσασα
τὴν ἀόκνως παρασχεθεῖσαν φιλοξενίαν,
παρὰ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Ἀκολουθοῦν σχετικὰ μὲ τὴν ἑορτὴν Ἔμπροσθεν τοῦ τάφου τοῦ κτίτορος τῆς Μονῆς,
Γέροντος Μωϋσέως Μοναχοῦ, μὲ τὰ προσφάτως
φωτογραφικὰ στυγμιότυπα.
ἀνευρεθέντα λείψανά του

Ἡ περιφορὰ τῆς Ἱ. Εἰκόνος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ πέριξ τοῦ Ναοῦ εἰς τὸν ἐσωτερικόν χῶρον τῆς Μονῆς
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ, ΚΙΑΤΟΝ, ΞΑΝΘΗΝ, ΝΑΟΥΣΑΝ
Μὲ τὴν ἱεροπρέπειαν καὶ τὴν κατάνυξιν ποὺ ἁρμόζει κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ
Ἁγίου Πάθους τοῦ Κυρίου μας, ἑωρτάσθησαν αἱ ἱεραὶ Ἀκολουθίαι εἰς τὰς διαφόρους ἐνορίας τῆς Ἐκκλησίας μας. Θὰ παραθέσωμεν κατωτέρω μερικὰ στιγμιότυπα ἀποδίδοντα τὸν χαρακτῆρα τῶν ἡμερῶν αὐτῶν.

Ἀπὸ τὴν περιφορὰν τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης
Ἀριστερὰ καὶ Μέσον:
«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ
ξύλου», ὁ Παναγιώτατος
αἴρων τὸν Σταυρὸν τοῦ
Κυρίου εἰς τὸν Ἱ. Ν.
Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν
Κιάτου Κορινθίας
Δεξιά: Ὁ Ἐπιτάφιος τοῦ
Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριῶν Ἱεραρχῶν Κιάτου Κορινθίας

Ἡ περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου
«Ἡ Ζωὴ ἐν Τάφῳ», ἀπὸ τὰ Ἐγκώμια τοῦ Ἐπιτοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Ξάνθης ταφίου εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίων Πάντων Ναούσης
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«ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑ,
...ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΕΣΤΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ»
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ & ΚΙΑΤΟΝ
Χαρμοσύνως ἑωρτάσθη καὶ ἐφέτος ἡ Πανήγυρις τῶν Πανηγύρεων καὶ Λαμπροφόρος ἡμέρα τῆς Ἐγέρσεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν 11ην τοῦ μηνός Ἀπριλίου, ἀπὸ τοὺς ὅπου γῆς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς,
ἐκ Βορρᾶ καὶ Δυσμῶν καὶ Θαλάσσης καὶ ἐξ Ἑώας.
Τουταὐτὸν τὸ γεγονὸς ὁμοίως ἑωρτάσθη καὶ εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν Θεσ/νίκης. Τὴν
ὑπαίθριον Ἀκολουθίαν, καὶ τὴν Θ. Λειτουργίαν τῆς Ἀναστάσεως, ἐτέλεσεν ὁ Παναγ/τος
Μητροπολίτης Θεσ/νίκης κ. Χρυσόστομος, ὅπου τὸ πλῆθος τῶν προσελθόντων ᾽Ορθοδόξων συμμετεῖχε, ψάλλον καὶ εὐφραινόμενον πνευματικῶς καὶ εὐχαριστηριακῶς.

«Δεῦτε λάβετε Φῶς, ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός»καὶ «Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν»
εἰς τὴν Θεσσαλονίκην ἀπὸ τὸν Παναγιώτατον Μητροπολίτην κ. Χρυσόστομον

Τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Κιάτου Κορινθίας,
ὅπου τὴν λαμπρὰν καὶ χαρμόσυνον Ἀναστάσιμον Λειτουργίαν ἐτέλεσεν
ὁ Αἰδεσιμώτατος π. Νικόλαος Ζαρδούκας
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Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Χριστὸς Ἀνέστη. Χριστὸς ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται. Χριστὸς ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε.
Χριστὸς ἐκ θανάτου πρὸς ζωὴν διώδευσε. Χριστὸς τὸν Ἅδην ἐκένωσε. Χριστὸς τὸν
Παράδεισον ἐπλήρωσε. Χριστὸς τὴν Ἐκκλησίαν ἐδόξασεν. «Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος· ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ» (Ψαλμ. ΡΙΖ' 24).
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ, ἔργον τῆς
Θείας Αὐτοῦ Παντοδυναμίας, ἥνωσε τὰ
διὰ τοῦ θανάτου διεστῶτα μέρη τῆς ἀνθρωπίνης Αὐτοῦ φύσεως, τὴν ψυχὴν καὶ
τὸ σῶμα, τὰ ἐξ αὐτῆς αὕτης τῆς Σαρκώσεως ἀδιαιρέτως συνυφεστῶτα τῇ ἑαυτοῦ Προαιωνίῳ Ὑποστάσει.
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἐπὶ τοῦ
θανάτου καταβληθεῖσα νίκη, ἐγένετο
διὰ τὸ ἀναμάρτητον τοῦ Χριστοῦ. Ἐπει δὴ ἡ ἁμαρτία ἐγέννησε τὸν θάνατον, ἡ
ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ θανάτωσις τῆς μητρὸς
τοῦ θανάτου ἁμαρτίας, ἐθανάτωσε καὶ
τὸ ἀνυπόστατον αὐτῆς τέκνον, τὸν θάνατον. Ὁ δὲ θάνατος τοῦ θανάτου τὴν
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ
ἔγερσιν τοῦ σώματος παρήγαγε, τὴν τῆς Εἰκὼν τέμπλου Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς
ψυχῆς μετὰ τοῦ σώματος ἐπανένωσιν. Ἀρχοντοχωρίου Αἰτωλοακαρνανίας, 17ος αἰ.
«Ἡ τοῦ Κυρίου Ἀνάστασις, Σώματος Ἀφθαρτισθέντος καὶ Ψυχῆς Ἕνωσις ἦν,
ταῦτα γὰρ τὰ διαιρεθέντα» (Ἅγ. Ἰωάν. Δαμασκηνός, Ε.Π.Ε. τόμ. 1, σελ. 566).
Θεοπρεπῶς οὖν ἐκ τοῦ Τάφου ἀνέτειλεν ὁ ἀναμάρτητος Χριστὸς, καὶ ὡς
Θεὸν προσεκύνησαν αἱ ζητοῦσαι Αὐτὸν ὡς θνητόν γυναῖκες. Ὡς ὄντως Θεὸν
λατρεύομεν καὶ ἡμεῖς Αὐτόν, εἰ καὶ πρὸ ὀλίγου ὡς ἄνθρωπον θνητὸν ἐνεταφιάσαμεν ἐντίμως. Κατὰ μὲν τὴν προσληφθεῖσαν ἀνθρωπίνην φύσιν ἀπέθανε
καὶ ἐτάφη ὁ Δίκαιος καὶ ἀναμάρτητος Χριστός. Κατὰ δὲ τὴν ἀπρόσληπτον
καὶ προαιώνιον Θεϊκήν ἀνέστησεν ἑαυτὸν ὁ Χριστός. Ἡ δὲ Θεϊκὴ ἐνέργεια
τοῦ Χριστοῦ οὐ μόνον τοῦ Χριστοῦ ἐνέργεια εἶναι, ἀλλὰ καὶ τοῦ Πατρὸς καὶ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διὰ τὴν ταυτουργίαν τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὡς ἐκ τούτου,
διδασκόμεθα ὅτι ὁ Πατὴρ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν (Πράξ. Δ' 10), καὶ ἀλλοῦ
ὅτι ἐδοξάσθη ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ( Ἰωάν. Ζ' 39, Λουκ. Δ' 1), παθητικῶς, ὡς ὑπὸ
ἀνωτέρου ὁ κατώτερος, ἤγουν ὑπὸ τοῦ Θείου τὸ ἀνθρώπινον.
Τὸ δὲ κέρδος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, οὐ τῆς Θεότητος κέρδος, ἀλλὰ τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως κέρδος καὶ πάσης τῆς κτίσεως κέρδος. Διὸ ἡ Ἐκκλησία κερδοφοροῦσα ψάλλει ἀσμένως καὶ περὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων χαρᾶς καὶ περὶ τοῦ λαμ-
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προῦ φωτισμοῦ τῆς κτίσεως ἐν γένει: «Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα
Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν,
καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός,
ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας»· καὶ,
«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε
καὶ γῆ, καὶ τὰ καταχθόνια· ἑορταζέτω γοῦν
πᾶσα κτίσις, τὴν Ἔγερσιν Χριστοῦ, ἐν ᾗ ἐστερέωται» (Τροπάρια τοῦ κανόνος τῆς ἑορτῆς
τῆς Ἀναστάσεως, ᾠδαὶ Α' & Γ').
Πῶς ὅμως ἡ Νίκη τοῦ Ἑνὸς ἔγινεν ὅλων
θρίαμβος; Πῶς ἡ Δόξα τῆς Ἀναστάσεως
τοῦ Χριστοῦ ἔγινε πάσης τῆς κτίσεως
χαρά; Ναί, Χριστὸς ἐγήγερται, ἀλλὰ πῶς
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ
«Γυναῖκες μετὰ μύρων θεόφρονες, ἐξ αὐτοῦ δικαιοῦται νὰ ἑορτάζῃ «κόσμος,
ὀπίσω σου ἔδραμον, ὃν δὲ ὡς θνητόν, ὁρατός τε ἅπας καὶ ἀόρατος»; Ναί, Χριστὸς
μετὰ δακρύων ἐζήτουν, προσεκύνησαν ἐγήγερται, ἀλλὰ πῶς ἐξ αὐτοῦ ἐκπηγάζει
χαίρουσαι ζῶντα Θεόν, καὶ Πάσχα τὸ τῷ κόσμῳ «εὐφροσύνη αἰώνιος»;
μυστικὸν σοῖς Χριστὲ Μαθηταῖς εὐηγΟὔτε αὐτομάτως ἡ κτίσις σύμπασα ἐπὶ
γελίσαντο» (Τροπάριον Ἀναστάσεως).
τοῦ θανάτου ἐθριάμβευσεν, οὔτε ἐξ ἀνάγκης καὶ στανικῶς ἡ χαρὰ ἡ ἄκτιστος τοὺς κτιστοὺς ἐνέδυσεν. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ
Χριστοῦ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν τοῦ Χριστοῦ ἐδόξασε, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἐνυπόστατον εἰς τὸν Ἀναστάντα Θεὸν Λόγον. Ἐδοξάσθη ἐν τῇ Ἀναστάσει ἡ ἀνθρωπίνη φύσις τοῦ Χριστοῦ καθ᾽ὑπόστασιν, οὐ κατὰ χάριν ἢ κατ᾽ ἐνέργειαν ἢ κατὰ
μέθεξιν. Τοὺς δὲ μετόχους τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, τοὺς ἀπὸ Ἀδάμ καὶ ἐντεῦθεν
ἀνθρώπους, τοὺς ἐξ Ἀδὰμ τὴν ὑπόστασιν ἔχοντας, οὐχ ὑποστατικῶς, ἀλλὰ
κατ᾽ἐνέργειαν δοξάζει ὁ Ἀναστὰς Χριστός. Δοξάζει τοὺς ἀνθρώπους κατὰ χάριν,
οὐ κατὰ φύσιν, κατὰ μετοχήν, οὐ καθ᾽ ὑπόστασιν. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ
δοξάζει τοὺς ἀνθρώπους κατὰ τὴν ἑκουσίαν τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ δωρεάν,
καὶ κατὰ τὴν τοῦ μετέχοντος ἀνθρώπου προαίρεσιν. Ἡ ὑπεροχή τῆς Δόξης τοῦ
Ἀναστάντος, οὐκ ἐπὶ πάντων ἀνεξελέγκτως διανέμεται, οὐδὲ κατὰ δυναστείαν
ἐπὶ τῆς φθαρτῆς κτίσεως ἐπιβάλλεται, ἀλλ᾽ ἐλευθέρως κατὰ τὴν Πίστιν τοῦ
προστρέχοντος εἰς τό Μυστήριον μεταλαμβάνεται.
Διὰ τοῦτο δέεται ἄδων ὁ πιστὸς ἵνα τοῦ χαρισθῇ μερίδιον εἰς τὴν Ταφὴν καὶ
εἰς τὴν Ἔγερσιν τοῦ Χριστοῦ, μερίδιον εἰς τὸ Μαρτύριον τοῦ Σταυροῦ καὶ εἰς
τὴν Δόξαν τῆς Ἀναστάσεως, μετοχὴ εἰς τὸν θάνατον τοῦ θανάτου καὶ μετοχὴ
εἰς τὴν Βασιλείαν τὴν Ἀθάνατον. «Χθὲς συνεθαπτόμην σοι, Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι σοι, συνεσταυρούμην σοι χθὲς, Αὐτός με συνδόξασον
Σωτήρ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου» (αὐτόθι, ᾠδὴ Γ').
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Ἡ Δόξα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ χαρίζει εἰς τοὺς πιστεύοντας Θεῖον
συνάλλαγμα διὰ τὴν ἐξαγορὰν τῶν ἁμαρτημάτων, χαρίζει αὐτὸ τὸ Θεοϋπόστατον Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Μονογενοῦς.
Ἡ Δόξα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ προσκαλεῖ τοὺς πιστεύοντας εἰς τὴν
Αἰώνιον Ζωὴν, εἰς τὴν Τράπεζαν τοῦ Θείου Θυσιαστηρίου, ὅπου ὁ Σταυρωθεὶς
καὶ Ἀναστὰς Προαιώνιος Χριστὸς γίνεται βρῶσις καὶ πόσις Ἀθάνατος.
Ἡ Δόξα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καλεῖ τοὺς πιστεύοντας εἰς τὴν λογικὴν λατρείαν τοῦ Ἑνὸς Τρισυποστάτου Θεοῦ, πολιτογραφεῖ τοὺς προστρέχοντας «εἰς τὴν τοὺς
θεμελίους ἔχουσαν Πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός» (Ἑβρ. ΙΑ' 10) ὲγκεντρίζει
τοὺς μετέχοντας τὴν ἐν Οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς πεφυτευμένην Ἄμπελον, εἰς τὴν «Κοινωνίαν
Θεώσεως» (Ἅγ. Γρηγ. Παλαμᾶς), ὅπου «ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ
Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ ἡ Κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Β' Κορ. ΙΓ' 14, καὶ
Εὐχὴ Ἁγίας Ἀναφορᾶς εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν).
Ἡ Δόξα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ ἀντίλυτρον διὰ τοὺς ὑπὸ
τοῦ Διαβόλου αἰχμαλωτισθέντας, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν διὰ τοὺς μετανοοῦντας,
ἀντίδοτον θανάτου διὰ τοὺς θνητούς, χιτῶνα ἀφθαρσίας διὰ τοὺς κτιστούς,
οὐράνιον ἐνδιαίτημα διὰ τοὺς χοϊκούς, συγκατοίκησιν μετὰ τῶν Ἀγγέλων διὰ
τοὺς ὑλικούς, συμβασιλείαν μετὰ τῆς Ἁγίας Τριάδος διὰ τοὺς πρώην ἀποστάτας, υἱοθεσίαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ διὰ τοὺς ἀγαπῶντας τὸ Σωτήριον Αὑτοῦ
ἀνθρώπους.
Ἀνέστη ὁ ὁμοφυὴς ἡμῖν Χριστός, καὶ εἰς τοὺς ἀδικήσαντας Αὐτὸν ἔδωκε
χάριν, καὶ χάριν ἀντὶ τῆς χάριτος, χάριν ἀνωτέραν τῆς χάριτος ἢν ἐν Ἐδὲμ ἀπήλαυσαν οἱ πρωτόπλαστοι, τὴν χάριν νὰ ἑνωθῶσιν μετ᾽Αὐτοῦ ἐν Δόξῃ ἀκηράτῳ.
Ἀνέστη ὁ ὁμοφυὴς ἡμῖν Χριστός, ἀλλὰ δὲν ἀπέκτησαν αὐτομάτως οἱ ἄν θρωποι ὡς φυσικὸν ἐπακόλουθον τὴν ἐλευθερίαν, τὴν ἄφεσιν, τὴν ἀθανασίαν,
τὴν ἀφθαρσίαν, τὴν Δόξαν τῆς συναναστάσεως.
Ἀνέστη ὁ ὁμοφυὴς ἡμῖν Χριστός, καὶ μετὰ Πατρὸς καὶ Πνεύματος κατῴκησεν ἐνδόξως εἰς τοὺς πιστεύοντας εἰς Αὐτὸν, ἀλλὰ μόνον εἰς τοὺς πιστεύοντας εἰς Αὐτὸν, «ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ
γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ» (Ἰωάν. Α' 12).
Ἀνέστη ὁ ὁμοφυὴς ἡμῖν Χριστός, ἀλλὰ τοῖς μὴ πιστεύουσιν ὅτι Θεοῦ Υἱὸς
ἐστὶ Προαιώνιος, τοῖς μὴ μετέχουσιν ἐν τοῖς Ἱεροῖς Μυστηρίοις, οὐδὲν δικαί ωμα οὐράνιον ἔδωκεν, οὐδεμίας ἐπαγγελίας γεῦσιν ἐχαρίσατο, οὐδὲν Θεῖον
χάρισμα ἀπένειμεν.
Ἀνέστη ὁ ὁμοφυὴς ἡμῖν Χριστός, καὶ τὸ ἐκ Πατρὸς ἐν Αὐτῷ πλήρωμα τῆς
Θεότητος ὡς πλήρωμα Χάριτος θησαυρίζεται διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς
τὴν Ἐκκλησίαν, ἐν ᾗ «τὰ τίμια καὶ μέγιστα ἡμῖν ἐπαγγέλματα δεδώρηται, ἵνα
διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως» (Β' Πέτ. Α' 4) κατὰ χάριν, ὡς
«σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους» (Α' Κορ. ΙΒ' 27).
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Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΕΑΝ
Τὴν 23ην Ἀπριλίου, ἡμέραν Παρασκευήν, πανηγύρισε μὲ κάθε ἁρμόζουσαν μεγαλοπρέπειαν ὁ Ἱερὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς Θεσσαλονίκης, ὁ τιμώμενος ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.
Τὴν ἑορτὴν ἐτίμησαν πιστοὶ ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος. Τὸν Μέγαν
Ἑσπερινόν, τὸν Ὄρθρον καὶ τὴν Θείαν
Λειτουργίαν ἐτέλεσαν λαμπρῶς ὁ
Παναγ/τος Μητ/της Θεσ/νίκης κ. Χρυσόστομος μετὰ τοῦ Αἰδεσιμωτάτου
Ἱερέως π. Νικολάου Ζαρδούκα. Κατὰ
Σύγχρονος Βυζαντινὴ εἰκὼν
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

τὸ Θ. Κήρυγμα, ὁ Παναγιώτατος ἀνεφέρθη εἰς
τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴν καὶ
εἰς τὸ μαρτύριον τοῦ Ἁγ.
Γεωργίου. Τὴν ὅλην πανήγυριν ἐπλούτησε πνευματικῶς ἡ χορωδία τῶν
Ἱεροψαλτῶν, ἀναβιβά-

Ἀπὸ τὴν ἐπιστροφὴν μετὰ τὴν Λιτάνευσιν
τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἔμπροσθεν
τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ

Ἀπὸ τὴν Λιτάνευσιν τῆς Εἰκόνος
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς τὴν
πόλιν τῆς Θεσσαλονίκης

ζουσα τὸν νοῦν καὶ τὰς
καρδίας τῶν πιστῶν εἰς
ὕψη πνευματικά. Ἠκολούθησεν κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν τάξιν μεγαλειώδης
Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου, ἀνὰ τὰς
πέριξ τοῦ Ναοῦ ὁδούς, καὶ
κατὰ τὴν ἐπιστροφήν ἐφιλεύθησαν οἱ πιστοὶ μὲ
εὐλογίας καὶ κεράσματα.
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Τὴν ἑπομένην Κυριακὴν, τῶν Μυροφόρων, ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομος, ἐλειτούργησεν εἰς τὸ Ἱερὸν
Ἡσυχαστήριον τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, εἰς Ντάρδεζαν Κερατέας
Ἀττικῆς. Ἡ Θεία Λειτουργία ἐγένετο εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ πρὸ
ἡμερῶν ἑορτάσαντος ὁμωνύμου
Ἁγίου, τοῦ καὶ προστάτου τοῦ Μονυδρίου. Καὶ ἐδῶ ἐτιμήθη δεόντως
ὁ Ἅγιος, ὥστε οἱ εὐλαβεῖς πιστοὶ νὰ
ἀποκομίσουν πνευματικὰ ὀφέλη ἐκ

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος
ἔργον Ἀδελφῶν Ἀνανίου, Σκήτη
Ἁγίας Ἄννης, Ἅγιον Ὄρος, 1966

Στιγμιότυπον ἀπὸ τὴν Ἀρτοκλασίαν
εἰς τὸν προαύλιον χῶρον τοῦ Ἡσυχαστηρίου
Ἁγίου Γεωργίου Ντάρδεζας

τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τοῦ ἱεροῦ κηρύγματος. Ἀλλὰ καὶ ὑλικὴν
φιλοξενίαν ἀπήλαυσαν πάντες, εὐγενῶς καὶ προθύμως
προσφερθεῖσαν ἐκ τοῦ Ἱεροῦ
Ἡσυχαστηρίου.

Ἡ περιφορὰ καὶ Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς τοὺς χώρους
τοῦ ὁμωνύμου Ἡσυχαστηρίου καὶ ἡ ἐπιστροφὴ ἔμπροσθεν τοῦ Ναοῦ
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ΟΧ Ι Ε Ι Σ Τ Η Ν ΣΑΤΑΝΙΚΗΝ
« Κ Α Ρ ΤΑ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η »
ΣΩΣΟΝ, ΚΥΡΙΕ, ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΣΟΝ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ ΣΟΥ, ΝΙΚΑΣ ΤΟΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙΣ ΔΩΡΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΑΙΜΟΣΤΑΓΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ,
ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΣΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΤΩΝ.
ΚΥΡΙΕ ΚΑΙ ΘΕΕ ΗΜΩΝ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ, ΜΗΠΟΤΕ ΕΙΠΩΣΙΝ
ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΗΜΩΝ, ΠΟΥ ΕΣΤΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΥΤΩΝ; (Ψαλμ. ΟΗ' 10)
«Ἐμάθομεν πειθαρχεῖν Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» (Πράξ.Ε' 29)
«Μὴ πεποίθατε ἐπ’ ἄρχοντας, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία» (Ψαλμ. ΡΜΕ' 2).
Ἡ ἐπιβολὴ τῆς ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ «ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ», ἔργον τῶν Ἀντιχρίστων
Ἑβραιοσιωνιστῶν, διά τῆς ὁποίας ὁ Διεθνής Σιωνισμὸς ἤρχισεν πρό δύο ἐτῶν νὰ ἐπιβάλῃ πλέον φανερῶς τὴν ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΦΑΚΕΛΛΩΜΑ, δὲν ἀφήνει περιθώρια γιὰ παρερμηνεῖες καὶ αὐταπάτες.
Μεγάλα καὶ συγκλονιστικά πρωτοφανῆ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ἀναμένουν ὁλόκληρον τὴν ἀνθρωπότητα.
Ὅπως ἀναφέρεται καὶ εἰς τὸ προηγούμενον τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας «Κ.Ε.Ο.»
ἀρ. 48 τοῦ 2010, φαίνεται ὅτι ὁ Θεός ἐπιτρέπει νὰ ζήσωμεν καὶ νὰ ἴδωμεν πραγματοποιούμενες τὶς φοβερὲς προφητείας τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως περί τῶν ἐσχάτων ἡμερῶν
καὶ περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ ἀπαισίου καὶ ΣΑΤΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. Ἄς ἐλπίζωμεν
ὅτι ὁ Θεὸς θὰ μᾶς λυπηθῇ, ὥστε νὰ μεταθέσῃ τὴν ἡμέραν ἐκείνην δι᾽ ἄλλην ἐποχήν, καὶ
νὰ μᾶς ἀπαλλάξῃ τῶν ἐπερχομένων δεινῶν.
Εἰς ὁλόκληρον τὴν γῆν, ὑπάρχει ἤδη ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΟΣΜΟΥ. Ὅλη ἡ ἀνθρωπότης ἐνστικτωδῶς διαισθάνεται ὅτι ἐπέρχονται
μεγάλα δεινὰ καὶ φοβερὰ γεγονότα.
Ὅλη αὐτή ἡ περίεργος καὶ παγκόσμιος
ἀνησυχία ὑπενθυμίζει εἰς ἡμᾶς τό τοῦ Εὐαγγελιστοῦ: «καὶ ἔσται... ἐπὶ γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ... ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν
ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ» (Λουκ. ΚΑ' 25-26). Μήπως ἔχει ἀρχίσει ἡ ἀντίστροφος μέτρησις διὰ τὸ τέλος τοῦ κόσμου καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ ὁποῖα συμβαίνουν εἶναι «τά σημεῖα τῶν
καιρῶν»; (Ματθ. ΙΣΤ' 3).
Ὅποιος ἔχει ἔστω καὶ ἐλαχίστας ἐκκλησιαστικὰς γνώσεις δύναται νὰ βλέπῃ μὲ πνευματικὸν ὀφθαλμὸν ὅτι ὄχι μόνον τὰ εἰς τὴν Ἑλλάδα συμβαίνοντα, ἀλλὰ καὶ τὰ πραγματοποιούμενα εἰς τὸν Διεθνῆ χῶρον, εἶναι ἁλυσιδωτὰ καὶ ἀλληλένδετα μεταξὺ των.
Εἰς τὸ προαναφερθὲν τεῦχος «Κ.Ε.Ο.» ἀρ. 48 τοῦ 2010, ἀνεφέρθησαν ἀρκετὰ περὶ
τῆς ΣΑΤΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ «ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ», περὶ τῆς προελεύσεώς της, τοῦ
σκοποῦ της, τοῦ ποῖοι Σατανισταί τὴν ἐπιβάλλουν καὶ ποῖοι κρύπτονται ὄπισθεν αὐτῆς.
Πολιτικὲς ἐφημερίδες καὶ περιοδικὰ δημοσιεύουν ἀπροκαλύπτως καὶ εὐθέως, ὅτι
ὄπισθεν ὅλης αὐτῆς τῆς πρωτοφανοῦς κινήσεως, κρύπτεται ὁ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩ-
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ΝΙΣΜΟΣ, Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΣΩΝΙΑ, ἡ Παγκόσμιος ΥΠΕΡ- ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ,
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΕΣΧΗ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ. Ἀπ᾽ αὐτὴν ἐξαρτῶνται
οἱ ἐδῶ σκλάβοι της, οἱ λεγόμενοι «πολιτικοὶ», οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὴν ἐντύπωσιν ὅτι εἶναι
καὶ ἀρχηγοὶ τῶν «φαινομενικῶς» διαφορετικῶν κομμάτων. Εἰς τὴν πραγματικότητα
εἶναι ΑΒΟΥΛΑ ὑποχείρια καὶ ΝΕΚΡΑ ἀντικείμενα αὐτῆς. Ἡ παρουσία των εἶναι ἕνα
ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ, καθὼς ὅση πρωτοβουλία καὶ συνείδησιν ὑπάρξεως ἔχουν τὰ κινούμενα σχέδια, τόσην ἔχουν καὶ αὐτοί.
Ὅλα αὐτά ἤρχισαν νὰ τὰ συνειδητοποιοῦν θέλοντες καὶ μὴ οἱ ἀγανακτισμένοι πλέον
πολίτες, καὶ νὰ διαμαρτύρωνται μὲ ὅσην δύναμιν ἔχουν καὶ ὅση ἀπέμεινεν εἰς αὐτούς.
Φ Ω Ν Η Λ ΑΟΥ Ο Ρ Γ Η Θ Ε ΟΥ
Κατὰ τὸν μῆνα Μάρτιον 2011, ἐγένοντο δύο μεγάλαι συγκεντρώσεις ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ κατὰ τῆς ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ «ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ».
Ἡ πρώτη ἔγινε εἰς τὴν Θεσσαλονίκην τὴν Β' Κυριακήν τῶν Νηστειῶν τὴν 7/20-32011, μὲ παλλαϊκὴν συμμετοχήν, ἀσχέτως
πολιτικῶν φρονημάτων.
Ἡ δευτέρα πραγματοποιήθηκε τήν Γ'
Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν 14/27-3- 2011,
εἰς τὴν Ἀθήνα, εἰς τὸ πεδίον τοῦ Ἄρεως,
μὲ πρωτοφανῆ πανελλαδικὴν συμμετοχὴν
δεκάδων χιλιάδων λαοῦ (ἀνεξαρτήτως πολιτικῶν φρονημάτων).
Συγκέντρωσις Διαμαρτυρίας κατὰ τῆς Κάρτας
Ἐκ τῶν ὁμιλητῶν (κληρικῶν καὶ λαϊκῶν,
τοῦ Πολίτη, Θεσσαλονίκη 7/20-3- 2011
ἐπιστημόνων, οἰκονομολόγων), μὲ συντριπτικὰ καὶ ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα, ἀνεπτύχθησαν θέματα καὶ ὑπῆρξεν ἐνημέρωσις
διὰ τοὺς ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ τῆς ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ, ΑΝΤΕΘΝΙΚΗΣ, ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ, ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ καὶ ἐπικινδύνου ἐπιβολῆς τῆς Κάρτας, τῆς ὁποίας τὰ ἀποτελέματα θὰ εἶναι
καταστροφικὰ διὰ κάθε Ἕλληνα πολίτη καὶ διὰ τὸ ἴδιον τὸ Ἑλληνικὸν Κράτος.
Εἰς τὴν συγκέντρωσιν αὐτὴν τὸ πλῆθος τῶν συμμετασχόντων, ὡς λαοθάλασσα, ἐπορεύθη μέ ἡσυχίαν καὶ τάξιν πρὸς τὸ Σύνταγμα,
διαδηλοῦν μέ κατάλληλα συνθήματα κατὰ τῆς ἐν
λόγῳ «κάρτας τοῦ πολίτη». Ἐκεῖ, ἀφοῦ ἠκούσθησαν καὶ ἄλλαι ὁμιλίαι ἀπό εἰδήμονας ἐπὶ τοῦ θέματος καὶ ὁμιλίαι περὶ τῆς ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ τῆς
Ἐθνικῆς Οἰκονομίας, ἐπεδόθη τέλος ΨΗΦΙΣΜΑ
πρὸς τὴν Βουλὴν, παμψηφεὶ ἐπικυρωμένον διὰ
βοῆς τῶν χιλιάδων λαοῦ, κατὰ τῆς ἐπιβολῆς τῆς
Συγκέντρωσις Διαμαρτυρίας κατὰ τῆς
ΚΑΡΤΑΣ.
Κάρτας
τοῦ Πολίτη, Ἀθήνα 14/27-3- 2011
Αἱ φωτογραφίαι αἱ ὁποῖαι παρατίθενται εἶναι ἀπὸ
τὰς πολυπληθεῖς συγκεντρώσεις εἰς τὴν Θεσσαλονίκην καὶ τὴν Ἀθήνα, διὰ τὰς ὁποίας τὰ Μέσα
Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, ἢ μᾶλλον Παραπληροφορήσεως καὶ Ἀποπροσανατολισμοῦ, ΟΥΔΕΜΙΑΝ ἀναφοράν ἔκαναν καὶ τηροῦντα σιγὴν ἰχθύος ἀπεσιώπησαν τό μεγάλο γεγονὸς,
ἀγνοοῦντα τό, «Φωνὴ λαοῦ Ὀργὴ Θεοῦ».
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Η ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΦΑΚΕΛΛΩΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ, ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ,
ΑΝΤΕΘΝΙΚΗ, ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
Ἡ Διαβολικὴ αὐτὴ ΚΑΡΤΑ, ἐκτὸς τῆς Σατανικῆς ἰδιότητός της, εἶναι ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ
ὅπως ὅλα τὰ διαβολικὰ ἔργα. Παρ᾽ ὅλον ὅτι εἶναι καὶ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ, οἱ λεγόμενοι πολιτικοὶ, τὰ τυφλὰ ὄργανα τοῦ Ἑβραιοσιωνισμοῦ τῆς Λέσχης Μπίλντερμπεργκ
ἐνεργοῦν Σατανικῶς ὥστε νὰ ἐπιβάλουν ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΩΣ αὐτὴν καὶ τὸ ΦΑΚΕΛΛΩΜΑ της.
Ἐφ᾽ ὅσον τὴν παρουσιάζουν ὡς εὐεργετικὴν διὰ τοὺς πολίτας, ΔΙΑΤΙ δὲν τολμοῦν
νὰ κάνουν δημοψήφισμα, ὥστε νὰ ἀπαντήσῃ ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς διὰ τὴν ἐφαρμογὴν
της; Τρέμουν τὴν λαϊκὴν ἐτυμηγορίαν διότι εἶναι ὄργανα τυφλὰ τῆς Σατανικῆς ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΜΟΥ καὶ σπεύδουν νὰ ἐκτελέσουν ταχέως καὶ δουλικῶς τίς ἐντολὲς του.
Ἔχομεν Δημοκρατίαν ἢ Στυγνὴν ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΝ; Κυβερνητικὰ πρόσωπα διακηρύσσουν κατὰ ἐπανάληψιν ὅτι μόνον μία ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ θὰ λύσῃ
τὰ Οἰκονομικὰ Προβλήματα τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν ἄλλων κρατῶν.
Ἀξίζει νά παρατηρηθῇ ὅτι τήν 26/5/2010
ἡ Ἀγγλία, ὑπὸ τὴν νέαν Κυβέρνησιν τοῦ
Ντέϊβιντ Κάμερον, κατέθεσεν ἀστραπιαίως
Νομοσχέδιον περὶ Καταργήσεως τῆς ἠλεκτρονικῆς ἐθνικῆς Κάρτας των καὶ τὴν
Συγκέντρωσις Διαμαρτυρίας κατὰ τῆς Κάρτας ἀπέσυρεν. Παρομοίως καὶ ἡ Γερμανία καὶ
τοῦ Πολίτη, Θεσσαλονίκη 7/20-3- 2011
ἄλλα κράτη.
Κατωτέρω παραθέτομεν ἀποδείξεις ὅτι ἡ ἐπιβολὴ τῆς κάρτας
τοῦ Πολίτη εἶναι Παράνομος, Ἀντισυνταγματική καὶ παραβιάζει Διεθνεῖς Νόμους.
Σχετικὰ Ἄρθρα ἔχουν δημοσιεύσει εἰδικοὶ τῆς Νομικῆς Ἐπιστήμης.
1) Ἄρθρα τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, τά ὁποῖα προστατεύουν τοὺς Ἕλληνας Πολίτας καὶ ἀπαγορεύουν τὴν κατάργησιν τοῦ ἀπορρήτου τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς καὶ τὴν παραβίασιν τῶν εὐαισθήτων ἀτομικῶν προσωπικῶν δεδομένων.
α) Ἄρθρον 5 Συντάγματος: Ἀφορᾶ τὸ δικαίωμα τοῦ κάθε πολίτη νὰ εἶναι ἐλεύθερη προσωπικότης καί νά συμμετέχῃ εἰς ὅλους τοὺς τομεῖς ζωῆς τῆς Χώρας, χωρὶς νὰ
παραβιάζῃ τοὺς νόμους.
β) Ἄρθρον 9 Συντάγματος: Ἡ κατοικία τοῦ καθενὸς εἶναι ἄσυλον καὶ ἡ ἰδιωτικὴ καὶ οἰκογενειακὴ του ζωὴ εἶναι ἀπαραβίαστος. Καθένας ἔχει δικαίωμα προστασίας ἀπὸ τὴν συλλογὴν ἐπεξεργασίαν καὶ χρῆσιν, ἰδίως μὲ ἠλεκτρονικὰ μὲσα, τῶν
προσωπικῶν του δεδομένων.
γ) Ἄρθρον 25 Συντάγματος: Ἡ προσωπικὴ ἐλευθερία εἶναι ἀπαραβίαστος. Ἀπαγορεύονται ἀτομικὰ διοικητικὰ μέτρα ποὺ περιορίζουν τὴν ἐλευθέραν κίνησιν, ἐντὸς ἤ
ἐκτός Ἑλλάδος.
2) Ἄρθρα τῆς Ἑλληνικῆς Νομοθεσίας, ὅπως τὸ Ἄρθρον 5 Ν.2472/1997: Ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρος ἐπιτρέπεται ὅταν τὸ πρόσωπον ἔχει δώσει τὴν
συγκατάθεσίν του. Ἐξαίρεσις γίνεται ὅταν καὶ ὅποτε προβλέπεται ὑπὸ τοῦ νόμου.
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3) Ἀκόμη καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις εἰς ἄρθρον τοῦ Καταστατικοῦ της λέγει: «Δέν
ἐπιτρέπεται ἡ Ε.Ε. ἢ κράτος - μέλος της νὰ νομοθετήσῃ, νὰ προωθήσῃ καὶ νὰ ἐπιβάλῃ εἰς
οἱοδήποτε ἔγγραφο, κάρτα, μικροτσίπ, ταυτότητα ἢ ἠλεκτρονικὸ σύστημα συναλλαγῶν,
κάποιον ἀριθμόν ἢ ὄνομα ἢ σύμβολον ἢ χάραγμα, τὸ ὁποῖον προσβάλλει τὴν Θρησκευτική συνείδησιν τῶν Χριστιανῶν ἢ τῶν ὀπαδῶν ἄλλης θρησκείας ».
α) Ἄρθρον 5 Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση Δικαιωμάτων Ἀνθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.): Πᾶν
πρόσωπον ἔχει δικαίωμα εἰς τὴν ἐλευθερίαν καὶ ἀσφάλειαν καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ στερηθῆ τῆς ἐλευθερίας του.
β) Ἄρθρον 8 Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση
Δικαιωμάτων Ἀνθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.): Κάθε
πρόσωπον δικαιοῦται εἰς τὸν σεβασμὸν
τῆς ἰδιωτικῆς καὶ οἰκογενειακῆς ζωῆς του,
τῆς κατοικίας του καὶ τῆς ἀλληλογραφίας
του. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὑπάρξῃ ἐπέμβασις
δημοσίας Ἀρχῆς, ἐν τῇ ἀσκήσει τοῦ δικαιώματός του, ἐκτὸς ἄν ἡ ἐπέμβασις προβλέπεται ὑπὸ τοῦ Νόμου.
4) Τὶς διακηρύξεις τοῦ Ο.Η.Ε. περὶ Δι- Συγκέντρωσις Διαμαρτυρίας κατὰ τῆς Κάρτας
τοῦ Πολίτη, Ἀθήνα 14/27-3-2011
καιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου.
Αὐτὰ καὶ ἄλλα σχετικὰ Διεθνῆ ἄρθρα καταπατοῦνται καὶ ἀγνοοῦνται μὲ τὴν βιαίαν
καὶ αὐθαίρετον ἐφαρμογὴν τῆς Διαβολικῆς «ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ».
Ἡ Σατανικὴ αὐτὴ Κάρτα ΦΑΚΕΛΛΩΜΑΤΟΣ τοῦ Πολίτη θὰ περιέχῃ πλῆθος
Ἀρχείων, καὶ θὰ ἀντικαταστήσῃ ὅλα τὰ Δημόσια Ἔγγραφα καὶ Πιστοποιητικά, ὅπως:
1) Τὴν Ἀστυνομικὴν Ταυτότητα.
2) Τὰ προσωπικά στοιχεῖα Δημοτολογίου τοῦ κατόχου.
3) Τὸν Α.Φ.Μ.
4) Τὸν Α.Μ.Κ.Α. καὶ ὅλα τὰ στοιχεῖα Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως.
5) Τὴν ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ.
6) Τὸ Διαβατήριόν του, διότι αὐτὴ θὰ χρησιμοποιεῖται πλέον ὡς διαβατήριον διὰ τὰ
ταξείδια εἰς τὸ ἐξωτερικόν.
7) Τὸ Δίπλωμα ὁδηγήσεως Αὐτοκινήτου, τραίνου, ἀεροπλάνου, πλοίου κ.λπ.
8) Ὅλες τὶς ἰατρικὲς πληροφορίες περὶ τῆς ὑγείας του καὶ τῶν ἀσθενειῶν του.
9) Ὅλες τὶς σχέσεις του μὲ τὴν Δικαιοσύνη, Δικαστήρια, ποινὲς φυλακίσεως, τό ποινικό του μητρῶο κ.λπ.
10) Τὰ θρησκευτικὰ καὶ δογματικά του φρονήματα καὶ πεποιθήσεις καὶ τὶς δραστηριότητές του εἰς αὐτά.
11) Τὰ πολιτικά του φρονήματα, τὴν πολιτικήν του δρᾶσιν καὶ τὶς ὅποιες ἀλλαγὲς
αὐτῶν.
12) Τὴν ἐπὶ καθημερινῆς βάσεως παρακολούθησιν τῆς ἰδιωτικῆς καὶ δημοσίας ζωῆς
του καὶ τὴν κατάργησιν τοῦ ἰδιωτικοῦ ἀπορρήτου.
13) Ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς οἰκονομικὲς συναλλαγὲς καὶ ἀγορὲς ἀπὸ τὶς μικρότερες
ἕως τὶς μεγαλύτερες (ἀγορὰ ἀπὸ Περίπτερο ἕως ἀγορὰ ἀπό Πολυκατάστημα, ἀγορὲς
ἀκινήτων, αὐτοκινήτου κ.ἄ.).
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14) Ὅλες τὶς μετακινήσεις του ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος καὶ μὲ ποῖο συγκοινωνιακὸ
μέσον, π.χ. αὐτοκίνητο, τραῖνο, ἀεροπλάνο, πλοῖο κ.λπ.
15) Πλήρη στοιχεῖα, δυσμενῆ ἢ ὄχι, διὰ τὴν οἰκονομικὴν κατάστασίν του καὶ σχέσιν
μὲ οἱανδήποτε Τράπεζαν (ποῦ ὑπάρχουν οἱ καταθέσεις του), κ.λπ.
16) Τὴν δυνατότητα ἐπεμβάσεως ἀπὸ τὸν Δημόσιο Τομέα, π.χ. τὸν Δῆμο κ.λπ.
17) Τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα τοῦ κτηματολογίου του, κινητὰ καὶ ἀκίνητα.
18) Τὰ ἀφορῶντα εἰς τὴν στρατολογικὴν του κατάστασιν, καλὴν ἢ κακήν.
19) Τὸν ἐντοπισμὸν τοῦ κατόχου της, ἀνὰ πᾶσαν στιγμήν, ὅπου κι ἂν εὑρίσκεται.
20) Τὴν καταγραφὴ καὶ παρακολούθησιν τῶν συνομιλιῶν του ἀπὸ κινητό ἢ σταθερὸ τηλέφωνο ἢ ἀπὸ τὸ διαδύκτιο (internet) καὶ πλήθους ἄλλων μέσων τῆς ραγδαίως
ἐξελισσομένης ἠλεκτρονικῆς τεχνολογίας.
Ὅλα τὰ ἀνωτέρω στοιχεῖα θὰ διοχετεύωνται εἰς τὰ Παγκόσμια Ἑβραιοσιωνιστικὰ κέντρα, Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς, καὶ
θὰ εἶναι Παγκοσμίως διαθέσιμα καὶ προσβάσιμα. Δὲν θὰ ὑπάρχῃ ἀπόρρητον εἰς
τὴν ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου. Διὰ τοὺς Σιωνιστὰς ὁ κάτοχος τῆς κάρτας θὰ εἶναι ἕνας
ἀριθμὸς καὶ ὄχι ἄνθρωπος.
Ὅπως τὸ πλινθίον, τὸ λεγόμενον μικροτσίπ, καὶ τὸ barcode τοποθετοῦνται εἰς Συμμετοχὴ Γ.Ο.Χ. μετὰ τοῦ Παναγ/του κ. Χρυὅλα τὰ εἴδη ἐμπορίου διὰ νὰ παρακολου- σοστόμου εἰς τὴν συγκέντρωσιν Διαμαρτυρίας,
εἰς Ἀθήνας 14/27- 3-2011
θεῖται ἡ κίνησίς τους, τοποθετοῦνται εἰς τὰ
ζῶα, σκύλους, πρόβατα, ἀγελάδες, ἄλογα κ.λπ., ἢ σὲ ζῶα τῆς ζούγκλας, ἢ σὲ θαλάσσια
κήτη, ἢ σὲ πτηνὰ διὰ νὰ παρακολουθοῦνται, ἢ σὲ μέσα μεταφορᾶς, μὲ τὸν ἴδιον τρόπον
μὲ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη θὰ παρακολουθεῖται καὶ ὁ ἄνθρωπος, τοῦ ὁποίου «ἔρχεται ἡ
σειρά».
Διὰ τῆς Σατανικῆς αὐτῆς ΚΑΡΤΑΣ, εἴτε μὲ τὸν δυσώνυμον ἀριθμὸν τοῦ Ἀντιχρίστου
666 εἴτε ὄχι, ὁ πολίτης θὰ μετατρέπεται εἰς ἀνθρωποαριθμόν διὰ τοῦ ὁποίου θὰ καταργεῖται κάθε τί προσωπικόν, ἀπόρρητον καὶ ἰδιωτικὸν. Ὁ ἀριθμὸς θὰ τὸν ἀκολουθῇ ἐφ᾽
ὅρου ζωῆς, ἀπὸ τῆς γεννήσεώς του μέχρι τοῦ θανάτου του. Θὰ παρακολουθοῦνται ὁ
τρόπος ζωῆς του, οἱ καλὲς ἢ κακὲς συνήθειες καὶ συμπεριφορές του, οἱ προτιμήσεις του
καὶ γενικότερον θὰ διαμορφώνεται ἡ εἰκόνα του, ἡ ὁποία θὰ εὑρίσκεται εἰς τὴν διάθεσιν,
κρίσιν καὶ ἔλεγχον τῶν «ἰθυνόντων». Ἀναπόφευκτον εἶναι ὅτι τὸ ἑπόμενον στάδιον θὰ
εἶναι ἡ ἐμφύτευσις τοῦ μικροτσὶπ ἢ τοῦ ραδιοπομποῦ (RFID) εἰς τὸ ἀνθρώπινον σῶμα.
Αὐτὸ τί θὰ σημαίνῃ ἄραγε, ὅταν ἡ εἰκόνα πού θὰ σχηματίζουν γιὰ τὸν πολίτη δὲν
εἶναι τῆς ἀρεσκείας τους, διότι π.χ. αὐτὸς θὰ εἶναι Ὀρθόδοξος Χριστιανός, ἤ δὲν θὰ
ὑπακούει εἰς τὶς ἐπιθυμίες τους; Δύνανται διὰ τῆς παρεμβάσεώς των εἰς τήν κάρτα του
νὰ ἀφαιροῦν καὶ νὰ προσθέτουν ὅ,τι θέλουν, νὰ τὸν «ἀφανίσουν» καὶ νὰ παύσῃ νὰ
ὑπάρχῃ, νά καταστῇ ζωντανὸς νεκρὸς μὴ ἔχων κανένα κοινωνικὸ καὶ πολιτικὸ ἀντίκρυσμα. Πῶς θὰ ἠμπορεῖ μετὰ ἀπὸ αὐτὸ νὰ ζήσῃ; Θὰ δύνανται νὰ παρέμβουν καὶ εἰς τὴν
ὑγείαν τοῦ κατόχου της, μεταδίδοντες ἀσθένειες μέσῳ τοῦ μικροτσίπ, ἢ ἐπηρεάζοντες
ἀκόμη καὶ αὐτὸ τὸ νευρικό του σύστημα καθιστῶντες αὐτὸν «ἄχρηστον» ὕπαρξιν.

KEO 49-50 TELIKON_Layout 1 7/1/11 11:10 AM Page 29

Ἰανουάριος - Ἀπρίλιος ᾽11

– ἀρ. τεύχ. 49-50

KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN - 29-

Εἶναι ἀξιοσημείωτον καὶ πρέπει νὰ τονισθῇ, καθὼς ἔχει δημοσιευθῆ εἰς τὸν Τύπον,
ὅτι εἰδικοὶ τεχνικοὶ μὲ ἠλεκτρονικὲς γνώσεις, καθὼς καὶ ἐπίδοξοι ἐρασιτέχνες κλοπῆς
ἠλεκτρονικῶν στοιχείων καὶ δεδομένων, οἱ λεγόμενοι χάκερς, οἱ ὁποῖοι σπάζουν τοὺς
κωδικοὺς ἀσφαλείας κρατικῶν καὶ μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, ἔχουν «ἀνοίξει» τέτοιες κάρτες, προσθέτοντες ἢ ἀφαιροῦντες ἢ ὑποκλέπτοντες στοιχεῖα ἀπ᾽ αὐτές, ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ
κατόχου των, ἀδυνατοῦντος αὐτοῦ νὰ διαμαρτυρηθῇ.
Ἐὰν λοιπόν, ὁ οἱοσδήποτε δύναται νά ἀνοίγῃ τὴν κάρτα καὶ ν᾽ ἀλλοιώνῃ τὰ ὑπάρχοντα εἰς αὐτὴν στοιχεῖα, πόσην εὐχέρειαν θὰ ἔχουν οἱ διάφοροι πολιτικοὶ παράγοντες,
κατ᾽ ἐντολὴν τῶν Ἑβραιομασσὼνων, νὰ ἐπεμβαίνουν καὶ νὰ τροποποιοῦν τὰ ἀνωτέρω εὐαίσθητα δεδομένα, χωρὶς ὁ πολίτης νὰ τὸ γνωρίζῃ, ἢ νὰ δύναται νὰ τὸ ἐλέγξῃ,
ἢ νὰ διαμαρτυρηθῇ, ἐξοντώνοντες ἔτσι τοὺς ἀνεπιθυμήτους;
Ἰδού, ποῦ μᾶς ὁδηγεῖ ἡ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΣΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ, ἡ ὁποία προετοιμάζει τὴν ἔλευσιν τοῦ
ΣΑΤΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ μὲ τὴν ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.

Ἀπὸ τὴν συγκέντρωσιν διαμαρτυρίας κατὰ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, Ἀθήνα 14/27-3-2011.
Ἡ Λαοθάλασσα ἔξω ἀπὸ τὴν Βουλή.

Οἱοσδήποτε Πολιτικός, οἱασδήποτε πολιτικῆς παρατάξεως, οἱοσδήποτε Στρατιωτικὸς, οἱουδήποτε βαθμοῦ, καὶ οἱοσδήποτε Κληρικὸς οἱουδήποτε βαθμοῦ, συμμετέχει
ἢ προωθεῖ καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπον τὴν ΣΑΤΑΝΙΚΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ,
καθίσταται πειθήνιον ὄργανον τοῦ Διαβόλου καὶ συνεργὸς τοῦ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
Ἐν κατακλείδι λέγομεν:
ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΦΑΚΕΛΛΩΜΑ.
ΟΧΙ εἰς τὴν Κατάργησιν τῆς Ἀτομικῆς Ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου.
ΟΧΙ εἰς τὴν Ἀριθμοποίησιν τοῦ Ἀνθρωπίνου Προσώπου.
ΟΧΙ εἰς τὴν Δημοσιοποίησιν καὶ παραβίασιν τῶν Προσωπικῶν Δεδομένων.
ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΤΑΝΙΚΗΝ «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ».
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ΤΑ Η ΜΕ ΡΟΛΟΓ ΙΑ ΤΟΥ Ε ΤΟΥ Σ 2 01 1

Τὰ Ἡμερολόγια τοῦ ἔτους 2011.
Ἐξώφυλλα τοῦ μικροῦ--τσέπης--ἄνωθεν,
καὶ τοῦ μεγάλου--τοίχου--δεξιὰ.

Τὰ Ἡμερολόγια τοῦ ἔτους 2011, μικρὸν τσέπης καὶ μεγάλον τοίχου, ἀφιερώθησαν εἰς
τὴν Ὀρθόδοξον Ὁμολογίαν τῆς Πίστεως, ἄνευ τῆς ὁποίας Σωτηρίας τυχεῖν ἀδύνατον. Ἡ
δημοσίευσις τῆς Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας Πίστεως γίνεται διά νά γνωρίζῃ ἕκαστον μέλος
τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ποίας Βασιλείας εἶναι πολίτης, εἰς ποῖον Βασιλικόν
Οἶκον κατοικεῖ, ποῖα ὅρια ἔθετο ὁ Ἀΐδιος Βασιλεύς εἰς τάς αὐλάς τοῦ Οἴκου Αὐτοῦ, ποίας
ἀξίας εἶναι ὁ Βασιλικός Θησαυρός τόν ὁποῖον ἐνεπιστεύθη ὡς παρακαταθήκην εἰς τάς
χεῖρας του ὁ Ἄναρχος Βασιλεύς, ποίαν τιμήν ἔχει ἡ Βασιλική Σφραγίς τῆς Σωτηρίας του.

ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΤΟΜΟΙ «Κ.Ε.Ο.» ΔΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007 & 2008
Μὲ ξεχωριστὴν χαρὰν παραδίδονται εἰς τὴν κυκλοφορίαν δύο ἀκόμη τόμοι τῶν περιοδικῶν «Κ.Ε.Ο.», ὁ Τόμος ΙΒ' ἐκ 240 σελίδων διὰ τὸ ἔτος 2007, μὲ τὰ τεύχη 25-30, καὶ
ὁ Τόμος ΙΓ' ἐκ 332 σελίδων διὰ τὸ ἔτος 2008, μὲ τὰ τεύχη 31-36. Ἰδιαιτέρας σημασίας
εἰς τὸν Τόμον ΙΒ' εἶναι τὸ τεῦχος 29, τὸ ὁποῖον περιέχει ἐμπεριστατωμένην ἱστορικὴν
καὶ δογματικὴν ἐνημέρωσιν περὶ τῆς Αἱρέσεως, τοῦ Σχίσματος καὶ τοῦ Πραξικοπήματος τοῦ Μεσσηνίας Γρηγορίου, καθὼς καὶ λόγον περὶ Ἑνώσεως πρὸς ἴασιν τῶν Σχισμάτων μεταξὺ τῶν διαδόχων τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου. Εἰς τὸν Τόμον ΙΓ' ξεχωρίζει
τὸ τεῦχος 35 τὸ ὁποῖον εἶναι ἀφιερωμένον εἰς τὰς ὑπὸ τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου Χειροτονίας Ἐπισκόπων τὸ 1948, μὲ πληθώραν Ἱστορικῶν μαρτυριῶν καὶ Κανονικῶν
ἀπαντήσεων εἰς τὴν ἐναντίον αὐτῶν κριτικήν.
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Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Ἡ τοῦ Κυρίου Ἀνάστασις, Σώματος Ἀφθαρτισθέντος
καὶ Ψυχῆς Ἕνωσις ἦν, ταῦτα γὰρ τὰ διαιρεθέντα».
Λάβαρον εἰς τὸ Μουσεῖον τῆς Μονῆς Ρίλλας εἰς Βουλγαρίαν, 19ος αἰών
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Η

ΒΑΠΤΙΣΙΣ

ΤΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥ

« Τριάδος ἡ φανέρωσις ἐν Ἰορδάνῃ γέγονεν »

Τοῦ Κυρίου κάτωθεν βαπτιζομένου ὑπὸ τοῦ Ἰωάννου καὶ τῶν Ἀγγέλων ἐκθάμβων
διακονούντων, ἄνωθεν εἰκονίζεται ὁ προσλαλῶν Θεὸς Πατὴρ καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα
ἐν εἴδῃ Περιστερᾶς (Λάβαρον, Μουσεῖον Μονῆς Ρίλλας εἰς Βουλγαρίαν, 19ος αἰών).

