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Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε·
Χριστὸς ἐξ Οὐρανῶν, ἀπαντήσατε»
Ἐτέχθη Υἱὸς ἐν σιωπῇ σήμερον, ἀδελφοί.
Ὁ Λόγος ἐγεννήθη ἐν σαρκί. Ἔλαμψεν ἐν τῇ
νυκτὶ ἡ Ἡμέρα ἡ ἀνέσπερος. Ἔφανεν ἐν τῷ
σκότει τὸ Φῶς τὸ ἐκ Φωτός. Ἐπὶ τῆς γῆς
ἐνηνθρώπησεν, Παιδίον νέον ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.
Ἡ σοφία τοῦ Δόγματος τῆς Ἐνανθρωπήσεως
τοῦ Λόγου ὑπερφυής. Ὁ πλοῦτος τῆς τοῦ Θεοῦ
πρὸς ἡμᾶς Δωρεᾶς ἄμετρος. Ἡ ὥρα πρὸς σωτηρίαν εὔκαιρος. Γενηθήτω ἡ κατὰ Σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁδὸς λυτρώσεως ἄμοχθος.
Ἔργον κραυγῆς ὁ τοκετός, ἀλλ᾽ ὁ σήμερον γενόμενος τόκος, ἡ ὑπὸ τῆς Παρθένου
γέννησις τοῦ Υἱοῦ, εἶναι ἔργον σιωπῆς. Ἐν
Ὁ ἐν σπηλαίῳ Γεννηθεὶς καὶ ἐν φάτνῃ ὀδύναις τίκτουσιν αἱ γυναῖκες τὰ τέκνα αὐἀνακλιθεὶς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν. τῶν (Γεν. Γ' 16), ἀλλ᾽ ἡ σήμερον τίκτουσα ἐν
Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ, ἔργον Βηθλεὲμ Μαριὰμ τίκτει ἀνωδύνως, τίκτει
Μιχαὴλ Δαμασκηνοῦ, 16ος αἰών.
ἀλοχεύτως, τίκτει παρθενεύουσα. Διότι τὸ
γεννώμενον ἐξ αὐτῆς Ἅγιον, Υἱὸς Θεοῦ (Λουκ. Α' 35).
Ψάλλει ἡ Ἐκκλησία, «Χριστὸς ἐξ Οὐρανῶν, ἀπαντήσατε», καὶ τὸ «Χριστὸς» ἀναφέρεται εἰς τὸ Πρόσωπον τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὄχι εἰς
τὴν προσληφθεῖσαν ἀνθρωπίνην φύσιν Του. Λέγει περὶ αὐτοῦ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, «τὸ δὲ, «Χριστός», ὄνομα τῆς Ὑποστάσεως λέγομεν» οἱ δὲ Αἱρετικοὶ τῆς φύσεως (P.G. 94, 989Α, καὶ Contra Jacobitas 1469D).
Ὁ σήμερον τεχθεὶς δὲν ἐνεσπάρη ὑπὸ ἀνδρός, δὲν συνελήφθη ἐν ἡδονῇ
καὶ ἐν ἀνομίᾳ, διὸ καὶ δὲν ἐκυήθη ἐν ἁμαρτίᾳ ἢ ἐν ὀδύνῃ ἢ λοχείᾳ, ἀλλὰ ἄνευ
προπατορικοῦ ἁμαρτήματος. Ὁ σήμερον τεχθεὶς δὲν ἔλαβεν ὑπόστασιν ἐν
τῇ μήτρᾳ τῆς Μητρός, διὰ νὰ γεννηθῇ ἐν κραυγῇ. Πρὶν κυοφορηθῇ εἶχεν
ὑπόστασιν, ὑπόστασιν προαιώνιον, ἥτις καὶ παρέμεινε προαιώνιος, διὸ καὶ
ἀψοφητὶ ἔρχεται ἐν χρόνῳ. Ὁ τόκος οὗτος τῆς Μητρὸς δὲν ἔχει ἀρχὴν ὑπάρξεως ἐν τῇ ὀσφύϊ ἀνθρώπου πατρός, διὰ νὰ παραβιάσῃ τὰ κλεῖθρα τῆς παρθενίας ἐν τῇ συλλήψει ἢ ἐν τῷ τόκῳ. Ἔχει ἄχρονον ἀρχὴν ὑπάρξεως, πρὸ
πάντων τῶν αἰώνων, ἐν τῷ ἀνάρχῳ Θεῷ Πατρί, ἐξ Οὗ ὡς Λόγος ἐκ Νοὸς
γεννᾶται ἀρρεύστως, ἀπαθῶς, ἀφράστως, διὸ καὶ τίκτεται ἐν Παρθενίᾳ καὶ
ἀκεραίᾳ σιωπῇ. Ἡ Μήτηρ τοῦ τεχθέντος, Παρθένος ἐν τῇ συλλήψει Αὐτοῦ,
Παρθένος ἐν τῷ τόκῳ Αὐτοῦ, Παρθένος καὶ μετὰ τὸν τόκον ἐσαεί.
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Πᾶς ἄνθρωπος ἐκ πατρὸς τὴν ὑπόστασιν καὶ τὴν ἀρχὴν τῆς ὑπάρξεώς του
λαμβάνει. (Ἅγιος Ἰ. Δαμασκηνός). Ὁ ἐκ τῆς Παρθένου τεχθεὶς δὲν ἔλαβεν
ὑπόστασιν παρὰ ἀνθρώπου πατρός, ἀλλὰ εἶχεν αὐτὴν προαιωνίως παρὰ
τοῦ Ἀνάρχου καὶ Ἀτρέπτου ΘΕΟΥ Πατρός. Ἄναρχος δὲ Πατὴρ Ἄναρχον
γεννᾶ Υἱόν. Ἄτρεπτος Πατὴρ Ἄτρεπτον γεννᾶ Υἱόν. Ἄναρχος κατὰ χρόνον
ἡ Ὑπόστασις τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Ἀτρέπτου Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, παραμένουσα Ἄτρεπτος, Ἄναρχος, Προαιώνιος καὶ μετὰ τὴν ἐνανθρώπησιν.
Σιωπῆς λοιπὸν Υἱὸς ὁ ἐκ τῆς Παρθένου τεχθεὶς σήμερον Λόγος. Σιωπῆς
τόκος σήμερον ὁ Λόγος ὁ λαλήσας διὰ τῶν Προφητῶν. Σιωπῆς γόνος σήμερον ὁ διὰ λόγου ὀντοποιοῦ δημιουργήσας τὰ πάντα Θεὸς Λόγος. Σιωπήσωσιν λοιπὸν οἱ περὶ Χριστοῦ κτισματολογοῦντες νέοι Αἱρετικοί. Ἡμεῖς
δὲ μετὰ Ἀγγέλων ἀλαλλάξωμεν κραυγῇ μεγάλῃ πρὸς τὸν ἐν σιωπῇ τεχθέντα
Κτίστην, «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς Εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία ».
Ὁ Λόγος ὁ Μονογενής, ὁ ἐν ἀρχῇ ὢν καὶ Θεὸς ὤν (Ἰωάν. Α' 1), σὰρξ γεννᾶται
ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν σήμερον, σὰρξ ἐμψυχωμένη ψυχῇ λογικῇ τε καὶ νοερᾷ. Ὁ
ἀμήτωρ ἐκ Πατρὸς πρὸ χρόνου γεννηθείς, ἀπάτωρ σήμερον ἐν χρόνῳ γεννᾶται
ἐκ Μητρὸς ἀχράντου. «Ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ γενόμενον
ἐκ γυναικός» (Γαλ. Δ' 4). Ὁ ἐκ τῆς Παρθένου λαβὼν ἀνθρωπίνην φύσιν, ὁ ἐκ τῆς
Παρθένου γεννηθείς, αὐτός ἐστιν ὁ Προαιώνιος Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Θεός.
Διὰ τῆς Παρθένου δὲν ἐσκήνωσεν εἰς ἕνα ἤδη ὑπάρχοντα ἄνθρωπον ὁ
Θεός, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς Παρθένου οὐσιωδῶς αὐτὸς ἐγεννήθη καὶ ὡς ἄνθρωπος:
«γεννηθεὶς δὲ σωματικῶς, καθὸ γέγονεν ἄνθρωπος, οὐ προδιαπλασθέντι ἀνθρώπῳ ἐνοικήσας, ὡς ἐν προφήτῃ, ἀλλ᾿ αὐτὸς οὐσιωδῶς καὶ ἀληθῶς γενόμενος ἄνθρωπος, ἤτοι ἐν τῇ
ὑποστάσει αὐτοῦ ἐψυχωμένην σάρκα ψυχῇ λογικῇ τε καὶ νοερᾷ ὑποστήσας, αὐτὸς γεγονὼς
αὐτῇ ὑπόστασις·» (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, «Ἔκδοσις Ἀκριβὴς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως», κεφ. 56). Ὁ Θεὸς Λόγος, τῆς Ἁγίας Τριάδος ἡ Μία Ὑπόστασις,
ἐκ τῆς Παρθένου ἐνηνθρώπησεν, ἤτοι, ἐγένετο καὶ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως
ὑπόστασις: συνέπηξεν ἐν ἑαυτῷ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ὁ Θεὸς Λόγος.
Ὅ,τι εἶναι ὁ Λόγος διὰ τὴν Θείαν Φύσιν γέγονε καὶ διὰ τὴν ἀνθρωπίνην.
Ὑπόστασις τῆς Θείας Φύσεως ὁ Λόγος, διότι γεννᾶται οὐσιωδῶς ἐκ τοῦ
Θεοῦ Πατρός. Ὑπόστασις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ὁ Λόγος, διότι γεννᾶται
οὐσιωδῶς ἐκ τῆς Παρθένου Μητρός. Ὁ πρὸ ἑωσφόρου ἐκ Πατρὸς ἀμήτωρ
γεννηθείς, ἐπὶ γῆς ἀπάτωρ σήμερον ἐσαρκώθη ἐκ τῆς Παρθένου καὶ Θεοτόκου.
Φῶς ἐκ Φωτός, Φῶς τὸ Ἀληθινόν, ὁ ἐν τῷ σπηλαίῳ σήμερον τεχθείς. Οὐκ
ἐτράπη ὁ ἄπειρος Λόγος εἰς πεπερασμένην σάρκα. Οὐ μετεποιήθη ὁ Θεὸς
εἰς ἄνθρωπον. Οὐκ ἠλλοιώθη ὁ προαιώνιος εἰς μὴ προαιώνιον. Οὐχ ὑπέστη φυρμὸν ὁ Λόγος κατὰ τὴν ἐνανθρώπησιν. Οὐκ ἐτράπη οὐδὲ ἠλλοιώθη
κατὰ τὴν Ἐνανθρώπησιν ὁ Θεὸς Λόγος ὅπως διεκήρυσσεν ὁ Αἱρετικὸς
Ἄρειος καὶ ὁρισμένοι σύγχρονοι Αἱρετικοὶ ὁμόφρονες τοῦ Ἁρείου.
Γεννητὸς ἦν ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ πρὸ τῆς ἐνανθρωπήσεως· διὰ γεννήσεως ἐνηνθρώπησε· γεννητὸς διέμεινε. Οὐδεμίαν ὑπέστη ἀλλαγὴν ἡ Ὑπόστασις τοῦ Λόγου κατὰ τὴν Ἐνανθρώπησιν.
Θεὸς ἦν ὁ Λόγος πρὸ τῆς ἐνανθρωπήσεως, Θεὸς παρέμεινε καὶ μετὰ τὴν
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ἐνανθρώπησιν, ὡς μᾶς διδάσκει καὶ ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς, «ὁ Κύριός μου καὶ ὁ
Θεός μου». Οὐδεμίαν ὑπέστη ἀλλαγὴν ἡ Θεία Φύσις τοῦ Λόγου κατὰ τὴν
Ἐνανθρώπησιν.
Ὁ Ἀληθὴς ΔΕΝ μετατρέπεται· Ἡ αὐτοαλήθεια ΔΕΝ συμφύρεται· Ὁ
προαιώνιος Θεὸς Λόγος ΔΕΝ ἀλλοιώνεται· οὔτε κατὰ τὴν Θεϊκὴν Φύσιν
οὔτε κατὰ τὴν Ὑπόστασιν. Κατὰ τὴν Ἐνανθρώπησιν τοῦ Λόγου ἔχομε
καθ᾽ ὑπόστασιν ἕνωσιν τῶν δύο φύσεων, τῆς Θεϊκῆς καὶ τῆς ἀνθρωπίνης, ἄνευ οὐδεμίας ἀλλοιώσεως αὐτῶν. «Ἀτρέπτως, Ἀσυγχύτως, Ἀχωρίστως
καὶ Ἀδιαιρέτως » ἐνηνθρώπησεν ὁ Θεὸς Λόγος, ἤτοι ἥνωσεν ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΣ εἰς τὸ Προαιώνιον καὶ Ἄναρχον Πρόσωπόν Του τὴν Θείαν καὶ τὴν
ἀνθρωπίνην φύσιν, ὡς ἐδογμάτισεν ἡ Ἁγία Δ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος.
Αὐτὰ τὰ ὑπερφυέστατα χρησμολογήματα διδάσκει καὶ ψάλλει ἡ Ἐκκλησία
περὶ τοῦ Σαρκωθέντος Λόγου: «ὅπερ ἦν μεμένηκε, καὶ ὃ οὐκ ἦν προσέλαβεν, οὐ φυρμὸν ὑπομείνας»· καὶ πάλιν: «οὐ τροπὴν ὑπομείνας· ὃ γὰρ ἦν διέμεινε, Θεὸς ὢν ἀληθινός, καὶ ὃ οὐκ ἦν
προσέλαβεν, ἄνθρωπος γενόμενος διὰ φιλανθρωπίαν» (Στιχηρὰ Ἑσπερινοῦ Δεκεμβρίου
ΚΣΤ'). Οὐδεὶς τῆς Ἁγίας Τριάδος τρέπεται ἢ ἀλλοιοῦται: «Οὔτε οὖν κτιστόν τι, ἢ
δοῦλον ἐν τῇ Τριάδι, οὔτε ἐπείσακτόν τι, ὡς πρότερον μὲν οὐχ ὑπάρχον, ὕστερον δὲ ἐπεισελθόν....
ἀλλ᾽ ΑΤΡΕΠΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑλλΟΙΩΤΟΣ Η ΑΥΤΗ ΤΡΙΑΣ ΑΕΙ» (Ἅγιος Γρηγόριος
Νύσσης, P.G. 46, 913A). «ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν καὶ οὐκ ἠλλοίωμαι» (Μαλ. Γ´ 6).
Ἐὰν εἶχε ἀλλοιωθῆ ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος κατὰ τὴν ἐνανθρώπησιν, ὅπως διεκήρυσσεν ὁ Ἄρειος καὶ οἱ σύγχρονοι ὁμόφρονές του, τότε ἡ Ἁγία Τριὰς θὰ εἶχε
ἐλλατωθῆ εἰς Δυάδα καὶ θὰ ἦτο φύσει τρεπτὸς καὶ ἀλλοιωτὸς τόσον ὁ Θεὸς
Πατήρ ὅσον καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Ἀλλὰ καὶ τὸ Ἅγιον Ποτήριον δὲν θὰ εἶχε
Σῶμα καὶ Αἷμα Θεοῦ. Ἔχει ὅμως, διότι «Θεοῦ τὸ Σῶμα καὶ Θεoῖ με καὶ τρέφει» (Εὐχὴ
Θείας Μεταλήψεως, Συμεὼν τοῦ Μεταφραστοῦ). Ταῦτα ἀποτελοῦν συμφωνίαν
Πατέρων, consensus patrum,, ἀλλὰ καὶ συμπέρασμα τῆς ἁπλῆς κοινῆς λογικῆς.
Δεῦτε πιστοὶ προσέλθωμεν τῷ ἐξαγαγόντι φῶς ἐκ σκότους καὶ περιλαμφθῶμεν τῷ Φωτὶ τῆς Θεογνωσίας. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν
Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν. Δεῦτε προσπέσωμεν καὶ λατρεύσωμεν
τὸν ἄτρεπτον Λόγον τὸν σάρκα γενόμενον, τὸν Δημιουργὸν καὶ Πατέρα
τῆς Μητρὸς ἧς ἐγένετο Υἱός, τὸν ἀγενεαλόγητον Υἱὸν καὶ Παλαιὸν τῶν
Ἡμερῶν, τὸν γενόμενον παιδίον νέον.
Οὗτος ἐν Βηθλεὲμ τὴν Ἐδὲμ ἤνοιξεν. Οὗτος τὰ ἐν τῷ Παραδείσῳ πεφυτευμένα ἐντὸς τοῦ σπηλαίου ἀπεθησαύρισεν. Οὗτος ὁ Ἄχρονος καὶ Ἄκτιστος ἐν
τῷ χρόνῳ ἐλθὼν καὶ ἐν τῇ κτίσει εἰσελθών, ἐκ τῆς ματαιότητος τὸν κόσμον ἠλευθέρωσεν. Οὗτος ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἐστὶν «τὸ Α καὶ τὸ Ω, ...ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ
ἐρχόμενος, ὁ Παντοκράτωρ.... ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος» (Ἀποκ. Α' 8, 17), ὁ ἔχων
τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾍδου. Οὗτος τὴν καταφθαρεῖσαν φύσιν
ἡμῶν ὑπὲρ οὐρανοὺς ἀνύψωσε καὶ ἐν ἑαυτῷ ἑδραίωσεν. Οὗτος ἐστὶν ὁ ἐκ
τῆς γαστρὸς τοῦ Πατρὸς πρὸ Ἑωσφόρου γεννηθείς, ὁ καὶ τοῦ Δαυὶδ Υἱός.
Οὗτος ἐστὶν τῆς Τριάδος ὁ Εἷς καὶ τῆς Θεοτόκου παρθενότευκτος Υἱός, ὁ
δωρησάμενος ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον καὶ τὸ μέγα ἔλεος, «ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ
σάρκα, ὁ ὢν ἐπὶ πάντων Θεὸς Εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν» (Ρωμ. Θ' 5).
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΙΣ ΔΡΙΤΣΑΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τὴν 31ην Ὀκτωβρίου 2011, ἡμέραν Κυριακήν, ἐτελέσθησαν τὰ ἐγκαίνια
τοῦ Ἱ. Ν. τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Αἰκατερίνης, εἰς τὴν περιοχὴν
Δρίτσα Νέας Περάμου Ἀττικῆς, ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου μητροπολίτου
Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου, βοηθουμένου ὑπὸ τοῦ αἰδεσιμωτάτου
Ἱερέως π. Νικολάου. Ὁ ἐν λόγῳ ναὸς καὶ οἱ πέριξ αὐτοῦ ἐκτεταμένοι βοηθητικοὶ χῶροι ἐκτίσθησαν μὲ τὴν φροντίδα καὶ ἐπίβλεψιν τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Ἀττικῆς & μεγαρίδος κυροῦ ματθαίου μακρῆ ἀπὸ
1997 ἕως 2000. Εἰς τοῦτο συνέδραμον ὀρθόδοξοι τῆς περιοχῆς καὶ
κυρίως ἡ οἰκογένεια Ἱεροθέου καὶ μαρίας Τσολιάκου ἐκ Νέας Περάμου.
Ἡ τελετὴ τῶν Ἐγκαινίων ἐγένετο κατὰ
τὸ Τυπικὸν τῆς Ἐκκλησίας, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τὸ ἑσπέρας
τῆς παραμονῆς μὲ τὴν
προετοιμασίαν τῶν
Ἁγίων Λειψάνων καὶ
τὴν ἀκολουθίαν τοῦ
μεγάλου Ἑσπερινοῦ.
Τὴν ἑπομένην ἡμέραν, Κυριακήν, εἰς
τὸ τέλος τοῦ Ὄρθρου
ἐγένετο ἀπόλυσις καὶ Αἱ δύο ὄψεις τοῦ ἀναμνηστικοῦ εἰκονιδίου τῶν Ἐγκαινίων
ἠκολούθησε μὲ κάθε ἱεροπρέπειαν ἡ καθ᾽ αὑτὸ ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων, μὲ τὰς ἐκτενεῖς εὐχὰς καὶ γονυκλισίας, τὴν περιφορὰν τοῦ Ἱεροῦ
Εὐαγγελίου καὶ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων, τὸ «Ἅρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες
ὑμῶν», καὶ τὰ λοιπὰ κατανυκτικά.
Εἰς τὸ φυτόν, τὴν κάθετον ὀπήν εἰς τὴν κολώνα ἡ ὁποία στηρίζει τὴν
Ἁγίαν Τράπεζαν, ἐτοποθετήθησαν ὀνόματα Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ζώντων καὶ τεθνεώτων, εἰς μνημόσυνον αἰώνιον, καὶ ἄνωθεν
αὐτῶν ἅγια Λείψανα ἐκ τῶν ἐν Σινᾷ καὶ Ραϊθῷ μαρτυρησάντων Ἁγίων
Πατέρων. Ἠκολούθησε τό σφράγισμα τοῦ φυτοῦ διὰ τοῦ μίγματος κηρομαστίχης καὶ ἀρωμάτων, ἡ τοποθέτησις τοῦ μαρμάρου ἐπί τῆς Ἁγίας
Τραπέζης, ἡ Πλύσις αὐτῆς καί ὁ καθαγιασμός της δι᾽ Ἁγίου μύρου, ὁ
καθαγιασμὸς ἀντιμηνσίων, ἡ ἔνδυσις αὐτῆς μὲ τὸ κατασάρκιον καὶ τὰ
καλύματα, ἡ χρίσις ὅλου τοῦ Ναοῦ εἰς τὰ διατεταγμένα σημεῖα, ἡ ἁφὴ
τῆς ἱερᾶς κανδύλας, καὶ τὰ λοιπὰ κατὰ τὴν τάξιν τῶν Ἐγκαινίων.
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Ἀπὸ τὴν περιφορὰν τῶν Ἁγίων Λειψάνων καὶ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου ἔμπροσθεν τῆς εἰσόδου τοῦ Ἱ. Ναοῦ

μετὰ τὰ ἐγκαίνια ἐγένετο ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.
Περὶ τῆς τελετῆς τῶν Ἐγκαινίων, περὶ τῆς ἱστορικῆς καὶ συμβολικῆς σημασίας των, ὅπως ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
μᾶς παρέδωσε, καθὼς καὶ περὶ τοῦ ἐν
Πνεύματι Ἁγίῳ ἐγκαινισμοῦ τῶν Χριστιανῶν ὡμίλησεν ὁ Παναγιώτατος
Θεσ/νίκης κ. Χρυσόστομος μετὰ τὸ
Ἡ ἐμφύτευσις εἰς τὴν Ἁγίαν Τράπεζαν
Εὐαγγέλιον καὶ κατά τὸ Κοινωνικὸν Μαρτυρικῶν
Λειψάνων ἐκ τῶν ἐν Σινᾷ καὶ
ὁ ἀδελφὸς Δημήτριος Γκαραγκούνης. Ῥαϊθῷ ἀναιρεθέντων Ἁγίων Πατέρων
Εἰς τὴν τελετὴν προσῆλθον πιστοὶ ἐξ
Ἀθηνῶν, Ἀττικῆς, Κορινθίας ἀλλὰ καὶ
ἐκ τῆς λοιπῆς Ἑλλάδος. Εἰς ὅλους διενεμήθη εἰδικὸν πρὸς τὴν περίστασιν
ἐκτυπωθὲν Ἀναμνηστικὸν εἰκονίδιον,
καθὼς καὶ φυλακτὸν ἐκ τῶν Ἐγκαινίων.
Προσεφέρθη ἐπίσης ἐκ τῆς οἰκογενείας
Τσολιάκου, πρὸς ὅλους τοὺς προσελθόντας, γεῦμα μὲ περισσὴ ἀγάπη καὶ
Τὸ κατασάρκιον φέρον τὰ ἱερὰ σύμ- φροντίδα, ὥσ βολα καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ ἱστορικοῦ τε ἀνεχώρησαν
τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱ. Ναοῦ
εὐφρανθέντες
ἅπαντες ψυχικῶς καὶ σωματικῶς.
Τόσον ὑπὲρ τοῦ ἐγκαινιασθέντος Ἱ. Ναοῦ
τῆς Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, ὅσον
καὶ ὑπὲρ τοῦ ναοῦ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος
τοῦ καθ᾽ ἑνὸς ἐξ ἡμῶν, εὐχόμεθα ἐκ βαθέων, Προσκυνητάριον εἰς τὸ προ«Τοῦτον τὸν οἶκον στερέωσον, Κύριε».
αύλιον ΝΔ τοῦ Ἱ. Ναοῦ
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ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Γ.Ο.Χ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Τὴν 13ην Νοεμβρίου 2011, ἡμέραν Σάββατον, ἑορτὴν τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς
ἡμῶν Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου, ἑώρτασε τήν ὀνομαστικήν του ἑορτὴν ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομος Μητρόπουλος. Τὸν ἑορτάζοντα Ἅγιον ἐτίμησεν διὰ
πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ Θείας Λειτουργίας μετὰ θείου κηρύγματος, εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης. Εἰς τὴν πανήγυριν
προσῆλθεν πλῆθος πιστῶν καὶ πνευματικῶν του τέκνων, ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν διὰ νὰ τιμήσῃ τὸν ἑορτάζοντα
Ἅγιον καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου διὰ νὰ εὐχηθῇ μακροημέρευσιν
ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς ᾽Εκκλησίας εἰς τὸν
φέροντα τό ὄνομα αὐτοῦ Μητροπολίτην, ἀλλὰ καὶ διὰ
νὰ λάβῃ τὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας του. Μετὰ τὸ πέρας
τῆς Θείας Λειτουργίας ἠκολούθησαν χαιρετισμοὶ καὶ
προσφωνήσεις πρὸς τὸν ἑορτάζοντα Μητροπολίτην.
Πρῶτος ὡμίλησεν ὁ Αἰδεσιμώτατος Ἱερεὺς π. Νικόλαος Ζαρδούκας, εἰπών μεταξὺ ἄλλων τὰ κάτωθι: «...Μὲ
τὴν βοήθεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ συγκεντρωθήκαμε σήμερα.... γιὰ νὰ τιμήσουμε τὸν Ἅγιο καὶ θεόσοφο Ἰωάννη
τὸν Χρυσόστομο, τῆς οἰκουμένης ἁπάσης διδάσκαλον καὶ Ὁ Παναγιώτατος κ. Χρυσόφωστῆρα.... καὶ νὰ ἑορτάσουμε καὶ ἐσᾶς ποὺ φέρετε τὸ στομος μετὰ τοῦ π. Νικολάου
εἰς τὴν Λιτὴν τοῦ Ἑσπερινοῦ
ὄνομά του. Παναγιώτατε, στοὺς σκοτεινοὺς καὶ δύσκολους καιροὺς τῶν πνευματικῶν ἀναταράξεων καὶ οἰκονομικῶν δυσχερειῶν ποὺ διανύουμε, μὲ τὴν συμβολή σας καὶ τὸ ἔργο... ποὺ ἐπιτελεῖτε στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας
μας... Ὁ Θεὸς φανέρωσε μὲ τὴν χάριν Του νὰ δοῦμε καὶ ἡμεῖς... τὴν ὀρθὴ πίστι τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ ποὺ κατέχετε... εἶσθε ἄξιος τοῦ Χριστοῦ Κληρονόμος καὶ διάδοχος
τοῦ ἀειμνήστου Πατρὸς κυροῦ Ματθαίου Καρπαθάκη.... εὐχόμεθα καὶ παρακαλοῦμε
στὴν προσευχή μας, ὅπως, ὁ Τριαδικὸς Θεὸς καὶ ἡ Μητέρα Παναγία καὶ ὁ προστάτης σας Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, σᾶς φυλάττουν ἀπὸ κάθε κακό, σᾶς χαρίζουν ὑγεία ψυχικὴ καὶ σωματική, καὶ μὲ τὶς εὐχὲς καὶ τὶς εὐλογίες σας νὰ ἀξιωθοῦμε
ὅλοι μαζὶ τὴν ἐπουράνιο Βασιλεία. Καὶ πάλιν ἔτη πολλά. Τὴν εὐχήν σας.»
Δευτερολογῶν ὁ ἀδελφὸς Δημήτριος Δουμάνης εἶπε μεταξὺ ἄλλων τὰ ἀκόλουθα:
«...Δύο εἶναι ὅμως τὰ ὁρατὰ προβλήματα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση αὐτῆς τῆς καταστάσεως.... Τὸ δεύτερο καὶ σημαντικότερον εἶναι αὐτὸ ποὺ ἡ ἁγιωσύνη σας
τονίζει συνεχῶς στὶς ὁμιλίες, ὅτι μόνο μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ
ὑπάρχει ἐλπίδα σωτηρίας. Καὶ γιὰ νὰ διατηρήση κάποιος αὐτὴν τὴν ἐλπίδα, πρέπει
νὰ ἔχη τὴν ὀρθὴ πίστη. Καὶ πῶς θὰ ἐξασφαλιστῆ ἡ ὀρθὴ πίστη; Μᾶς τὸ λέει ὁ Ἅγιος
Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής... «ἀπὸ τὴν ἐνάρετη ζωή σου, ἔγινε δυνατὴ σὲ σένα ἡ
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κατανόηση τῶν θείων δογμάτων» (P.G. 91, 12A), ἢ μὲ διαφορετικά, κατ’ ἀντίθεσιν, λόγια: «φαῦλος βίος τίκτει φαῦλα
δόγματα» ....Αὐτὸ ἴσως γιὰ μερικούς, σημαίνει, ὅτι δὲν
μποροῦμε ἢ ὅτι δὲν πρέπει πιά, νὰ μιλᾶμε γιὰ τὰ δόγματα, ...γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Καὶ ὅμως, ὄχι μόνο μποροῦμε,
ἀλλὰ καὶ ὀφείλουμε νὰ μιλήσουμε γιὰ τὰ δόγματα...
Παναγιώτατε, ἐπανειλημμένως ἔχετε ἀκούσει παράπονα, ὅτι μιλᾶτε συνεχῶς περὶ Ἐκκλησίας:«ὅτι πρωτίστως εἶναι κοινωνία θεώσεως καί, φυσικά, ὄχι κτίσμα».
Αὐτὴ ἡ ἐπιμονή σας στὴν κοινωνία τοῦ Ἄκτιστου μὲ τὸ
κτιστό, τοῦ Θεοῦ μὲ τοὺς ἀγγέλους καὶ ἀνθρώπους, θὰ μᾶς
καταστήση ἀναπολόγητους ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως. Εἶναι
ἀπόδειξις τῆς ὑμετέρας πρὸς ἡμᾶς ἀγάπης ἡ συνεχὴς καὶ
ἀδιάλειπτος ἀναφορά σας, «τῇ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, οὐ τοῦδε
καὶ τοῦδε, ἀλλὰ τοῦ Θεοῦ» (P.G. 61, 13). « Ἡ ἐλπίς σου ἡ
Ἐκκλησία, ἡ σωτηρία σου ἡ Ἐκκλησία, ἡ καταφυγή σου ἡ
Ἐκκλησία» (P.G. 52, 402).
Παναγιώτατε, ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ!

Ὁ Παναγ/τος Μητροπολίτης Θεσ/νίκης κ. Χρυσόστομος Μητρόπουλος
εὐλογῶν τὸ ἐκκλησίασμα
κατὰ τὴν Θ. Λειτουργίαν
ἐπὶ τῶν ὀνομαστηρίων του.

ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ
ΤΩΝ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΕΙΣ ΜΕΣΟΡΡΑΧΗΝ ΛΑΡΙΣΗΣ
Τὴν 8ην Νοεμβρίου 2011, ἡμέραν Δευτέ ραν, ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς ἡ Σύναξις τῶν
Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ καὶ πασῶν
τῶν ἁγίων καὶ ἐπουρανίων Δυνάμεων
Ἀσωμάτων εἰς τὸν ὁμώνυμον Ἱερὸν Ναὸν Ἀπὸ τὴν Ἀρτοκλασίαν εἰς τὸ πέρας
τοῦ Ὄρθρου, Νάρθηξ Ἱ. Ναοῦ
τὸν εὑρισκόμενον εἰς Μεσορράχην Λαρίσης.
Ἡ ἑορτὴ τῶν Ἁγίων, ἐτιμήθη δι᾽ Ἑσπερινοῦ μετ᾽ Ἀρτοκλασίας τὴν παραμονήν καὶ
τὴν κυριώνυμον ἡμέραν διὰ πανηγυρικοῦ
Ὄρθρου. Ἠκολούθησεν Ἀρχιερατικὴ Θεία
Λειτουργία μετὰ κηρυγμάτων καὶ λιτανεύσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος. Αἱ ἱεραὶ ἀκολουθίαι
καὶ ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθησαν ὑπό τοῦ Ἀπὸ τὴν περιφορὰν τῆς Εἰκόνος
Παναγ/του μητροπολίτου Θεσ/νίκης κ. Χρυ- τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
σοστόμου, καὶ τοῦ αἰδεσ/του Ἱερέως π. Νικολάου. Ὡς εἴθισται δέ, μετὰ τὴν
λῆξιν ἠκολούθησεν Ἀβραμιαία φιλοξενία τῶν προσελθόντων πιστῶν,
παρασχεθεῖσα ὑπὸ τοῦ κτίτορος τοῦ Ναοῦ κ. Θεοδώρου Ἀνατολίτου.
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ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΙΣ ΔΡΙΤΣΑΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομος κατὰ τὴν Ἀρτοκλασίαν εἰς τὴν πανήγυριν τοῦ Ἱ. Ναοῦ
τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Νέας Περάμου

Τὴν ἐπελθοῦσαν 25ην Νοεμβρίου
2011, ἡμέραν μνήμης τῆς Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, ἐτελέσθη
ἡ πρώτη πανήγυρις τοῦ προσφάτως
ἐγκαινιασθέντος ὁμωνύμου Ἱ. Ναοῦ.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς ἐτελέσθη
ὁ ἐνδιάτακτος ᾽Ἑσπερινὸς μετ᾽ Ἀρτοκλασίας καὶ τὴν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς
πανηγυρικὸς Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία μετὰ κηρύγματος. Ἡ πανήγυρις
ἔλαβε πέρας μὲ τὴν περιφορὰν τῆς Ἱ.
Εἰκόνος γύρω ἀπὸ τὸν Ναόν. μετὰ δὲ
τὸ τέλος παρεσχέθη εἰς τοὺς προσελθόντας ἀβρόφρων φιλοξενία.

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΙΣ ΧΑΡΙΕΣΣΑΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
Τὴν Πέμπτην, 9 Δεκεμβρίου 2011, ἐτελέσθη πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Σπυρίδωνος Χαριέσσης Ἠμαθίας ὑπὸ
τοῦ αἰδεσιμωτάτου π. Νικολάου, χωροστατοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου μηΣτιγμιότυπα
ἀπὸ τὴν
Ἀρτοκλασίαν
εἰς τὸ
πέρας
τοῦ
Ὄρθρου

τροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου. Ἐν ταυτῷ προεωρτάσθη καὶ
ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τοῦ Θαυματουργοῦ.
Εἰς τὸ κήρυγμά του, ὁ Παναγιώτατος ἐτόνισε τὴν δύναμιν καὶ τὴν
ἁπλότητα τῆς εἰς Χριστὸν Πίστεως εἰς τὴν ὁποίαν ὁ Ἅγιος Σπυρίδων
ἐστάθη καλῶς καὶ ὑποδειγματικῶς καὶ διὰ τῆς ὁποίας ἐποίησε τέρατα
καὶ σημεῖα θαυμαστὰ καὶ ἐξαίσια, τόσον εἰς τὴν Ἁγίαν Πρώτην Οἰκουμενικὴν Σύνοδον τὸ 325 μ.Χ., ὅσον καὶ κατὰ τὴν διακονίαν του ὡς
Ἐπίσκοπος Τριμυθοῦντος Κύπρου.

Συνέχεια εἰς τὴν σελίδα 79
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A¶O THN MY™THPIAKHN ZøHN
TøN ME§øN TH™ EKK§H™IA™ TOY £EOY
ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
Τὴν Κυριακὴν 5-92011, ὁ Παναγιώτατος μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης κ.
Χρυσόστομος ἐτέλεσε τὴν Βάπτισιν
τῆς Ἑλένης, δευτέρας θυγατρὸς τοῦ
Δημητρίου Κόκκινου καὶ τῆς Πολυξένης Δήμτσα ἐκ Κατερίνης, εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίων Πάντων Ναούσης. Ἀνάδοχος παρέστη ἡ Ἑλένη Δήμογλου.

ΓΑΜΟΣ ΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΣΕΡΡΩΝ

Τὴν Κυριακὴν 19-9-2011, ἐτελέσθη
ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου μητροπολίτου
Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου ὁ Γάμος
τοῦ Θεοδώρου Σαββίδη μετὰ τῆς Ἀσημίνας Τηλκερίδου ἐκ Θεσσαλονίκης
εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς
τὸ Σταυροδρόμιον Σερρῶν. Παράνυμφος
παρέστη ὁ Δημήτριος Τηλκερίδης.

ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΕΙΣ ΝΑΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΓΑΜΟΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
Τὴν 25-9-2011 ἡμέραν Σάββατον, ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου ἡ Βάπτισις τῆς Βαλερίας Blake
ἀπό τό Boise Idaho τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίων
Πάντων Ναούσης. Τὴν ἑπομένην 26-9-2011 ἡμέραν Κυριακήν, ἐγένετο ὁ
Γάμος τοῦ Ἀντωνίου Ἀνδρέου Dorough καὶ τῆς Βαλερίας John Harrington
Blake, εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης. Ἀνάδοχος καὶ παρά-
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νυμφος εἰς τὰ δύο μυστήρια παρέστη ἡ Βασιλικὴ Πέτρου ἐκ Βερροίας.

Ἡ ἀπαγγελία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως ὑπὸ Ἀπὸ τὴν εἰς τύπον τῆς τριημέρου Ταφῆς καὶ Ἀναστάσεως
τῆς προσερχομένης εἰς τοῦ Χριστοῦ τριπλῆν ἐν ὕδατι κατάδυσιν τῆς βαπτιζομένης
τὸ Βάπτισμα Βαλερίας
Ἀξίζει νά ἀναφερθῇ ὅτι τό ζεῦγος Dorough -

Blake, ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα διὰ νὰ βαπτισθῇ ἡ Βαλερία καὶ νὰ τελεσθῇ
ὁ Γάμος των. Εἰσαγωγικὴν Κατήχησιν εἰς τά τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς
μας, εἶχεν ἤδη λάβει ἡ νεοφώτιστος
ἀπὸ τὸν μέλλοντα σύζυγόν της καὶ
τοὺς γονεῖς του, Ἀνδρέαν καὶ Ἰουλίαν Dorough. Ἐπὶ τὸ ἀρτιώτερον
κατηχήθη ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου, ὁ
ὁποῖος ἐκάλυψεν εἰς βάθος καὶ εἰς
ἐκτενεῖς συζητήσεις τὰ θέματα τῆς
« Σφραγὶς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου »
Ἀπὸ τὴν δι᾽ Ἁγίου Μύρου ἐπίχρισιν
εἰς Χριστὸν Πίστεως καὶ τῆς ἀπιτῆς νεοφωτίστου Βαλερίας
στίας, τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῶν Αἱρέσεων, τῶν Ἱερῶν Δογμάτων καὶ τῶν μυστηρίων, τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Ἱστορίας καὶ τῶν προσφάτων Σχισμάτων. Προσῆλθε λοιπὸν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἐν ἐπιγνώσει καὶ ἐλευθερίᾳ.
Ὅθεν μετὰ τὴν τέλεσιν τῶν Ἱερῶν μυστηρίων, τῆς Ἐξομολογήσεως,
τῆς Βαπτίσεως, τῆς Θείας Κοινωνίας καὶ τοῦ Γάμου, ἀνεχώρησαν διὰ τὸν
τόπον κατοικίας των, πλήρεις πνευματικῶν ἐφοδίων. Τοὺς εὐχόμεθα ἰδιαιτέρως πᾶσαν πνευματικὴν καὶ ὑλικὴν πρόοδον.

Ἀπὸ τὴν Στέψιν τοῦ Ἀντωνίου Ντάροου
καὶ τῆς Βαλερίας Μπλέϊκ καὶ οἰκογενειακὸν
ἀναμνηστικόν μετὰ τὴν τέλεσιν τοῦ Μυστηρίου
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
Τὴν Τρίτην 28-9-2011 ἐβαπτίσθησαν ὑπὸ τοῦ Παναγ/του μητροπολίτου
Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης
δύο ἐκ τῶν τέκνων τοῦ Φήλικος καὶ τῆς Λαρίσας Καραμπασίδη. Ἀνάδοχος
τῆς θυγατρὸς των Κυριακῆς παρέστη ἡ Αἰκατερίνη Χολέβα, τοῦ δὲ υἱοῦ
των Κωνσταντίνου ὁ Ἠλίας Δουμάνης. Σημειωτέον ὅτι ἡ μεγαλυτέρα κόρη
των Βικτωρία εἶχε βαπτισθῆ ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τὸν ἴδιον Ναὸν, τὴν
9-8-2009 ἡμέραν Σάββατον, μὲ ἀνάδοχον τὴν Βικτωρίαν Θεοδωρίδου.

Ἡ Βάπτισις
τῆς Κυριακῆς

Ἡ Βάπτισις
τοῦ Κωνσταντίνου

Τὰ νεοφώτιστα μετὰ τῶν Ἀναδόχων
των καὶ τοῦ Ἀρχιερέως

Οἰκογενειακὰ ἀναμνηστικὰ τῶν νεοβαπτισθέντων μετὰ τῶν
ἀναδόχων των
& τοῦ Παναγιωτάτου
Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ.
Θεσσαλονίκης
κ. Χρυσοστόμου

ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΕΙΣ ΜΕΣΟΡΡΑΧΗΝ ΛΑΡΙΣΗΣ
Τὸ Σάββατον 6-11-2011, ὁ Παναγ/τος μητροπολίτης Θεσσ/νίκης κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσεν εἰς τὸν Ἱ. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, μεσορράχης Λαρίσης,
τὴν Βάπτισιν τῆς Γεωργίας Γκουδάλα, πέμπτου τέκνου τοῦ Πέτρου Γκουδάλα
καὶ τῆς Ἀμαλίας Ἀνατολίτου. Ἀνάδοχος παρέστη ἡ Μαρία Γκαραγκούνη.
Ἡ πλήρης κατάδυσις τῆς
βαπτιζομένης
& Εἰς χεῖρας
τῆς ἀναδόχου
της, μετὰ τῶν
γονέων της,
τοῦ Παναγιωτάτου καὶ τοῦ
π. Νικολάου.
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ΕΚΔΗΜΙΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ
Ζ ΗΝΟΒΙΑ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
Τήν 19ην Ὀκτωβρίου 2011, ἡμέραν Τρίτην, ἐκοιμήθη εἰς τὴν Κατερίνην, ὅπου καὶ ἐτάφη, ἡ ἐν Χριστῷ
ἀδελφὴ Ζηνοβία Καραΐσκου ἡλικίας 87 ἐτῶν.Ἦτο
ἔγγαμος, ἐν χηρείᾳ τελοῦσα, μέ τέσσαρα τέκνα. Ἐτήρει μετά ἀκριβείας, σεβασμοῦ καὶ πίστεως τήν ᾽Ορθόδοξον ὁμολογίαν της, ἕως τέλους τῆς ζωῆς της, καὶ
ἠξιώθη νὰ κοινωνήσῃ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων
μόλις τὴν προηγουμένην ἡμέραν πρό τῆς ἀναχωρήσεώς της, διά χειρῶν τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου Μητροπούλου.Ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύσῃ τὴν ψυχήν της μετὰ
τῶν Ἁγίων.

ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΡΙΔΟΥ
Τὴν Παρασκευὴν 3 Δεκεμβρίου 2011 ἐκοιμήθη ἐν
Κυρίῳ ἡ ἀδελφὴ Σοφία Μακρίδου εἰς ἡλικίαν 84
ἐτῶν. Ἐγεννήθη τὸ 1928 εἰς τὸ χωρίον Ἀκρίτα Κιλκίς. Ἦτο τὸ πρῶτο τέκνον τοῦ Χαράλαμπους καὶ τῆς
Μαρίας Ἰωακειμίδου. ( Ὁ πατὴρ της ἐκοιμήθη ὡς μοναχὸς Χριστόφορος.) Ὑπανδρεύθη τὸν Δημήτριον
Μακρίδην ἀπὸ τὴν Ἀξιούπολιν Κιλκίς, ὁ ὁποῖος ἦτο ὀρθόδοξος. Ὁ Γάμος ἐτελέσθη Ὀρθοδόξως. Ἀπέκτησαν τρία τέκνα, τὸν Κωνσταντῖνον, (ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη εἰς βρεφικὴν ἡλικίαν), τὴν Ἄνναν καὶ τὸν Γρηγόριον καὶ ἐξ αὐτῶν 4
ἐγγόνια καὶ 4 δισέγγονα. Μετὰ ἀπὸ τὸν γάμον τους προσῆλθεν εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ ὅλη ἡ οἰκογένεια τῆς Σοφίας.
Εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς οἰκίας των ὑπῆρχεν χῶρος κατάλληλα διαμορφωμένος,
ὅπου κατὰ τὴν δεκαετίαν τοῦ ᾽50 καὶ ἀρχὰς τοῦ ᾽60 εἰς τὸν καιρὸν τῶν διωγμῶν
ἐκ τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, τελοῦσαν ἀκολουθίας. Ἐφιλοξενοῦσαν ἐπίσης ἐκεῖ
καὶ ἐξυπηρετοῦσαν ἱερεῖς καὶ μοναχούς. Ἀργότερα διέμειναν μονίμως εἰς τὴν
Θεσσαλονίκην καὶ ἐκκλησιάζοντο εἰς τὸν Ἅγιον Γεώργιον. Ἐκεῖ ἡ Σοφία ἔζησε
ἕως τῆς κοιμήσεώς της. Ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία της, ἐψάλη εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου, ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου κ. Χρυσοστόμου καὶ
τοῦ Αἰδεσιμωτάτου π. Νικολάου, ἡ δὲ ταφὴ ἐγένετο εἰς Ἀξιούπολιν Κιλκἰς.

Πρεσβείαις, Κύριε, τῶν Μαρτύρων Σου,
ἀνάπαυσον τὰς ψυχὰς τῶν δούλων Σου.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΗΓΑΣ
Τὴν 14ην Νοεμβρίου 2011 ἡμέραν Κυριακὴν ἐκοιμήθη εἰς τὴν Ξάνθην, ὅπου καὶ διέμενεν, ὁ ἀδελφὸς
Ἰωάννης Ρήγας τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ τῆς Τάρσας. Ὁ
ἀποβιώσας εἶχε γεννηθῆ εἰς τὸ χωρίον Σωτῆρος Θάσου
τὸ 1929. Μικρὸς ἔμεινεν ὀρφανὸς καὶ ἀναγκάσθηκε
νὰ δουλεύῃ ἀπὸ μικρὴν ἡλικίαν διὰ νὰ συντηρῆται
αὐτὸς καὶ τὰ ἀδέλφια του. Τὸ 1954 ἐνυμφεύθη τὴν
Ἐλεονώραν μετὰ τῆς ὁποίας ἀπέκτησαν δύο παιδιά,
τὸν Γεώργιον καὶ τὸν Ἀλέξανδρον. Ἔζησαν μαζὶ εἰς
τὰ Πηγάδια Ξάνθης ὅπου ὡς βιοπαλαιστής ἔκανε πολλὲς δουλειές διὰ νὰ συντηρήσῃ τὴν οἰκογένειάν του. Ἡ σύζυγός του ἐκοιμήθη ὀρθοδόξως πρὸ αὐτοῦ
καὶ ὁ ἴδιος ἀπεβίωσεν ὡς Γνήσιος Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς εἰς ἡλικίαν 82 ἐτῶν,
δίπλα εἰς τὰ παιδιά του καὶ τὰ ἐγγόνια του. Τὴν νεκρώσιμον ἀκολουθίαν ἐτέλεσεν ὁ αἰδ/τος Ἱερεὺς π. Νικόλαος Ζαρδούκας εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου
Νικολάου Ξάνθης καὶ ἡ ταφὴ ἐγένετο εἰς κοιμητήριον τῆς πόλεως.

ΑΙΩΝΙ Α Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ.

ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ
Συνέχεια ἀπὸ τὴν σελίδα 74

Σημειωτέον ὅτι τὸ τίμιον Λείψανον τοῦ
Ἁγίου Σπυρίδωνος διασώζεται ὁλόκληρον εἰς τὸν ὁμώνυμον ναὸν εἰς τὴν πόλιν τῆς Κερκύρας.
Εἰς τὸ Κοινωνικόν, ὁ ἀδελφὸς Δημήτριος Γκαραγκούνης ἀνεφέρθη εἰς τὴν
ὑπὸ τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καταδιὉ Παναγιώτατος Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομος
κηρύττων τὸν θεῖον λόγον

κασθεῖσαν Αἵρεσιν τοῦ Ἀρείου,
ὁ ὁποῖος ἐκήρυττε τρεπτὸν
καὶ ὡς ἐκ τούτου μὴ προαιώνιον τὸν Υἱὸν καὶ Λόγον τοῦ
Θεοῦ, ὅπως ἐπαναλαμβάνουν
Οἱ εὐλαβεῖς προσκυνηταὶ ἔμπροσθεν τοῦ Ἱ. Ν.
οἱ σύγχρονοι Χριστομάχοι ΓρηἉγίου Σπυρίδωνος εἰς Χαρίεσσαν Ναούσης
γοριανοί.
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Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

Ὅ Ἅγιος Σπυρίδων ἔνθρονος καὶ γύρωθεν σκηναὶ ἐκ τοῦ βίου του.
Κάτωθεν ἡ συμμετοχή του εἰς τὴν Ἁγίαν Α´ Οἰκουμενικὴν Σύνοδον.
Ἄνωθεν εἰκονίζεται ἡ Στέψις τῆς Θεοτόκου ὑπὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος.
(Ἔργον Νικολάου Καρβελλᾶ, 1895, Μουσεῖον τῆς νήσουὝδρας )

