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Τῆς Τριάδος ὁ Εἷς χθὲς ἐν Βηθλεὲμ
ἐτέχθη. 

Τῆς Τριάδος ὁ Εἷς σήμερον ἐν Ἰορ-
 δά νῃ βαπτίζεται.

Ἡ κτίσις σύμπασα χθὲς τὸν Σαρ-
κωθέντα Λόγον προσεκύνησεν.

Ὁ Ἄκτιστος Πατὴρ σήμερον τὸν
βαπτιζόμενον Ἰησοῦν, Υἱὸν Μονο-
γενῆ προσεμαρτύρησεν.

Χθὲς οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι τὸν ἐκ τῆς
Παρθένου τεχθέντα ἐδοξολόγησαν.

Σήμερον τὸ Ἅγιον Πνεῦμα Ἰησοῦν
ἐκ Πατρὸς ἀχρόνως πρὸ αἰώνων γεν-
 νηθέντα ἐβεβαίωσεν.

Χθὲς ἐν τῇ φάτνῃ, τὰ ἄλογα ζῶα διὰ
τῆς ἀναπνοῆς ἐθέρμαναν τὸν ἐν χρό -
νῳ ἐνανθρωπήσαντα Ἄχρονον Θεόν.

Σήμερον ἐν τῷ ποταμῷ, ὁ ὑπέρλο-
γος Πα τὴρ καὶ τὸ Πανάγιον Πνεῦ μα
ἐμαρτύρησαν Συνάναρχον τὸν πρὸ
αἰώ νων ὄντα Ἰησοῦν Χριστόν.

Ὁ ἐν πᾶσιν καὶ διὰ πάντων καὶ ὑπὲρ
πάντων ἑστὼς Μονογενὴς Υἱὸς καὶ
Λόγος ἀνεκλίθη ἐν τῷ σπηλαίῳ χθές.

Ὁ ἐν πᾶσιν καὶ διὰ πάντων καὶ ὑ -

πὲρ πάντων Εἷς ἐν Τριάδι Θεὸς ἐφα-
 νερώθη ἐν Ἰορδάνῃ σήμερον.

«Τριάδος ἡ φανέρωσις ἐν Ἰορδάνῃ
γέγονεν», ψάλλει ἡ Ἐκκλησία (Α'
κανὼν Ἑορτῆς Ὠδὴ Η'). Ὁ Υἱὸς ἐν
σαρκὶ ἐν τῷ ὕ δατι. Ὁ Παράκλητος
ὡσεὶ πε ριστερὰ καταβαίνων καὶ ἐρ -

Η  ΒΑΠΤΙΣΙΣ  ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ 
ἄνωθεν ὁ Πατὴρ διὰ φωνῆς προσμαρτυρεῖ
καί τό Ἅγιον Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς
βεβαιεῖ Υἱὸν εἶναι αὐτὸν ἀγαπητὸν καὶ Θεὸν
ἀληθινόν. (Εἰκὼν τέμπλου Ρουμανικῆς

Σκήτης Τιμίου Προδρόμου Ἅγιον Ὄρος) 

«Ἐπεφάνης σήμερον τῇ οἰκουμένῃ, 
καὶ τὸ φῶς σου Κύριε, ἐσημειώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς, 
ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας σε · 
Ἦλθες ἐφάνης τὸ Φῶς τὸ ἀπρόσιτον».
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χόμενος ἐπ᾿αὐτόν. Ὁ Πατὴρ ἐξ οὐρα-
 νοῦ ἀν θρωπίνῃ φωνῇ λαλῶν: «Οὗτός
ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐ -
δόκησα» (Ματθ. Γ' 17, Μάρκ. Α' 11,
Λουκ. Γ' 22, Ἰωάν. Α' 33-34).

Οὐκ ἔστιν ΑΛΛΟΣ ὁ ἐκ τῆς Μη -
τρὸς ἐν τῷ Σπηλαίῳ τεχθείς, καὶ ΑΛ -
ΛΟΣ ὁ ὑπὸ τοῦ Πατρὸς ἐν Ἰορδάνῃ
Υἱὸς μαρτυρηθείς. 

Οὐκ ἔστιν ΑΛΛΟΣ ὁ ἐν τῷ Σπη-
λαίῳ προσ κυνηθείς, καὶ ΑΛΛΟΣ ὁ ἐν
τῷ ποταμῷ προσ μαρτυρηθείς.  

Οὐκ ἔστιν ΑΛΛΟΣ ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός, καὶ ΑΛΛΟΣ ὁ Μονογενὴς Υἱ -
ὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ Πατρός. 

Οὐκ ΑΛΛΟΣ καὶ ΑΛΛΟΣ, ἀλλ᾽
αὐτός, τὸ αὐτὸ Πρόσωπον, ὁ τῇ ὑπο-
στάσει ἀεὶ Ἀναλλοίωτος καὶ Ἄτρε-
πτος γεννητὸς Θεός.

Ὁ ἐν Σπηλαίῳ τεχθεὶς καὶ ἐν Ἰορ-
δάνῃ βαπτισθεὶς Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν
ΑΛΛΟΣ ἀλλὰ τῆς Ἁγίας Τριάδος ὁ
Εἷς, τὸ Φῶς τὸ ἐκ Φω τός, ὁ ἐκ Θεοῦ
Ἀληθινοῦ Θεὸς Ἀληθινός, ὁ προαι-
ώνιος Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος.

Ὁ Κτίστης τοῦ κόσμου ὁ ἀπρόσι-
τος, προσιτὸς ἐν τῷ κόσμῳ ἐσκή-
νωσεν ὡς ἄνθρωπος.

Σπήλαιον σκότους ψηλαφητοῦ ὁ
κόσμος, καὶ ἦλθε τὸ Φῶς τὸ Ἀλη-
θινὸν ἵνα φωτίσῃ πάντα ἄνθρωπον
ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. 

Ἔρημος εὐσεβείας, ἔρημος γνώ-
σεως Θεοῦ, ἔρημος ζωῆς ὁ κόσμος,
καὶ ἦλθε τὸ Ὕδωρ τὸ Ζῶν, ἦλθεν ἡ
Σοφία τοῦ Θεοῦ, ἦλθε τὸ Ἀπαύγασμα
τῆς Δόξης τοῦ Πατρός, ἵνα πλουτίσῃ
Χάριτος καὶ Δόξης αἰωνίου τοὺς ἐν

πίστει λαμβάνοντας Αὐτόν. 
Ἦλθεν ὁ Ἅγιος, ἦλθεν ὁ Ἰσχυρός,

ἦλθεν ὁ Ἀθάνατος, καὶ «ὁ λαὸς ὁ κα  -
θήμενος ἐν σκότει Φῶς εἶδε Μέγα,
καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ
θανάτου Φῶς ἀνέτειλεν αὐ τοῖς»
(Ματθ. Δ' 16).

Ποταμὸς ἀπωλείας,ποταμὸς θανά -
του, ποταμὸς ἁμαρτίας ἦτο ὁ χρό νος
τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Κατῆλθεν
ὅμως ὁ Προαιώνιος Ζω οδότης, κατ -
ῆλ θεν ὁ Ἄναρχος Χρι στός, προσ -
 ῆλθεν εἰς τὰ ῥεῖθρα τοῦ Ἰορδάνου ὁ
Σωτὴρ Ἰησοῦς, καὶ ἔδωκεν ἡμῖν τὸ
Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ
ζωὴν τὴν αἰ ώνιον· καὶ ἐγένετο ὁ χρό-
 νος τῆς ζωῆς ἡμῶν «καιρὸς τοῦ ποιῆ -
σαι τῷ Κυ ρίῳ» (Ψαλμ. ΡΙΗ' 126).

Ἐβαπτίσθη ὁ Ἰησοῦς καὶ ὡς Θεὸς
ἐ γνώσθη.

Ἐβαπτίσθη ὁ Ἰησοῦς καὶ Υἱὸς Ἀλη-
θινός, Συνάναρχος παρὰ τοῦ Θεοῦ
Πα τρὸς προσηγορεύθη.

Ἐβαπτίσθη ὁ Ἰησοῦς καὶ ὑπὸ τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος ἐβεβαιώθη «ὅτι ἐν
αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς
θεότητος σωματικῶς» (Κολ. Β' 9).

Ἐβαπτίσθη ὁ Ἰησοῦς καὶ τὸ Βάπτι-
 σμα Αὐ τοῦ ἔσχισεν Οὐρανούς, ἵνα
φανερωθῇ ἡ τῆς Ἁγίας Τριάδος προσ -
κύνησις.

Ἐβαπτίσθη ὁ Ἰησοῦς καὶ τὸ Βά-
πτισμα Αὐ τοῦ ἔσχισεν Οὐρανούς,
ἵνα ἐκχυθῇ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σω-
τήριος πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν.

Ἐβαπτίσθη ὁ Ἰησοῦς καὶ τὸ Βά-
πτισμα Αὐ τοῦ ἔσχισεν Οὐρανούς,
ἵνα διὰ παντὸς εἰσάγει ἐκ τῆς γῆς
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εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν ὅ -
σους τὸ Βάπτισμα δὲν μιαίνουν.

Ἐσαρκώθη ὁ ΛΟΓΟΣκαὶ Ἐνηνθρώ  -
 πησεν. Ἐτέχ θη καὶ ἐβαπτίσθη, οὐχ
ἵνα δοξασθῇ παρὰ τῶν ἀνθρώπων,
«Δό ξαν παρὰ ἀν θρώπων οὐ λαμβά -
νω» (Ἰωάν. Ε' 41), ἀλ λ᾽ ἵνα ΧΧάάρριιττιι
σσώώ  σσῃῃ  κκααὶὶ  θθεεώώσσῃῃ τὸν ἄνθρωπον.

Ἐλήλυθεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ὀνόματι
τοῦ Πατρός.  Ἐλήλυθεν ὁ Υἱὸς μαρ-
τυρούμενος ὑπὸ δύο Μαρ τύρων ἐν
τῷ Οὐ ρανῷ, ὑπὸ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Ὅσοι λαμβά νουν
αὐτὸν ἔχουσιν Ζωὴν αἰώνιον μένου-
σαν ἐν ἑαυτοῖς. 

Ὅσοι ὅμως παρὰ ἀλλήλων τὴν
δόξαν λαμ βάνουσιν καὶ τὴν δόξαν
τὴν παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ οὐ ζη-
τοῦσιν, οὗτοι δὲν δύνανται οοὔὔττεε νὰ
πιστεύσωσιν εἰς τὸν Θεόν, οοὔὔττεε νὰ
μετάσχωσιν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.
Περὶ αὐτῶν ἰσχύει ὁ φρικτὸς λόγος:
«ἀλλὰ ἔγνωκα ὑμᾶς ὅτι τὴν ἀγάπην
τοῦ θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς. Ἐγὼ
ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Πατρός
μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν ἄλ -
λος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐ -
κεῖνον λήψεσθε» (Ἰωάν. Ε' 41-44). 

Ὁ μὴ λαμβάνων τὸν Χριστὸν λήψε -
ται τὸν Ἀντίχριστον. Ὁ μὴ προσ κυνῶν
ττὸὸνν  ΧΧρριισσττὸὸνν  ὡὡςς ΘΘΕΕΟΟΝΝ ΑΑΝΝΑΑΡΡΧΧΟΟΝΝ,,
προσκυνήσει τὸν Ἀντίχριστον. Ὁ μὴ
ἐργαζόμενος τὸν Χριστὸν ἐργάζε-
ται τὸν Ἀντίχρι στον. Ὁ μὴ μένων ἐν
τῷ Χριστῷ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ πίπτει καὶ
ἐν τῷ κό σμῳ πλα νᾶται καὶ τέκνον
διαβόλου ἐστίν (Α' Ἰωάν. Γ ' 4-10).
Ὁ μὴ ἀγα πῶν τὴν ΠΠρρώώττηηνν  ταπεινὴν

παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ μι σεῖ τὴν
ΔΔεευυττέέρραανν  καὶ ἐπιφανῆ παρουσίαν
Αὐ τοῦ. Ὁ μὴ προσδοκῶν τὴν ΔΔεευυ--
ττέέρραανν ἔλευ σιν τοῦ Χριστοῦ ἀναμέ-
νει καθὼς οἱ Ἑβραῖοι τὴν ἔλευ σιν
τοῦ Ἀντιχρίστου. 

ἮἮλλθθεενν  ὁὁ  ΧΧρριισσττὸὸςς ὡς λυτρωτὴς
τοῦ ἀνθρώ που καὶ ὄχι ὡς κατήγορος
τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Πατέρα.
ἘἘββααππττίίσσθθηη  ὁὁ  ΧΧρριισσττὸὸςς ἵνα λυτρώσῃ
τὸν ἄνθρωπον τοῦ θανάτου, ἵνα ζωο-
 ποιήσῃ τὸν ἄνθρωπον ἐν Ἁγίῳ Πνεύ-
 ματι, ἵνα ἑνώσῃ τὸν ἄν θρωπον μὲ
τὸν Θεὸν Πατέρα χάριτι καὶ ἐνερ-
γείᾳ ἀϊδίῳ. ἘἘππεεφφάάννηη  ὁὁ  ΧΧρριισσττὸὸςς ὡς
Θεός τε καὶ ἄνθρωπος, ὡς Μεσίτης
Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὡς Φῶς Ζωῆς
καὶ Σοφίας, ὡς Πρόξενος τῆς ἡμε-
τέρας ΘΘεεώώσσεεωωςς. Αὐτὸς ἐστὶ τὸ Φῶς
τὸ Ἀληθινὸν τὸ φωτίζον πάντα ἄν -
θρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.

Διὰ τοῦτο, ἐν ἐπιγνώσει βοῶμεν:
«Σημειωθήτω ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ ΦΩΣ τοῦ
προσώπου σου», Κύριε, «ἵνα ἐν αὐτῷ
ὀψώμεθα ΦΩΣ τὸ ἀπρόσιτον».

Διὰ τοῦτο, ἐν ἐπιγνώσει κράζομεν:
«Καὶ ἔστω ἡ λαμπρότης Κυρίου τοῦ
Θεοῦ ἡμῶν ἐφ' ἡμᾶς καὶ τὰ ἔργα τῶν
χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον ἐφ’ ἡμᾶς».

Διὰ τοῦτο, ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦ μεν:
«Ἦλ θες ἐφάνης τὸ Φῶς τὸ ἀ πρόσιτον».

Αὐτῷ τῷ Μεγάλῳ Θεῷ καὶ Σωτῆρι
ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι στῷ ἡ δόξα καὶ τὸ
κράτος καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ προσκύνη-
σις, σὺν τῷ Ἀνάρχῳ Αὐτοῦ Πατρὶ καὶ
τῷ Παναγίῳ καὶ Ἀγαθῷ καὶ Ζωο-
ποιῷ Αὐτοῦ Πνεύματι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.



Τὴν 6ην Ἰανουαρίου 2012, ἡμέραν Πέμπτην, ἑορτὴν τῶν Θεοφανείων,
ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης προέβη εἰς τὴν καθιερωμένην
τελετὴν καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων διὰ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καὶ Καταδύσεως
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὴν θά λασσαν τοῦ Θερμαϊ κοῦ. Μετὰ τὸ πέρας τῆς
Ἀρχιερατικῆς Θ. Λειτουργίας εἰς τὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐτελέσθη

Μέ γας Ἁγιασμὸς καὶ ἐν
συνεχείᾳ συνεστήθη πομ -
πὴ πρὸς τὴν παραλίαν πα -
ρὰ τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς. 

Ἐπὶ κεφαλῆς τῆς πομ -
πῆς σημαῖαι, λάβαρα, ἑξα-
 πτέ  ρυγα, εἰκόναι τῶν Θεο-
φα νείων καὶ τῆς Ἁγίας
Τριάδος, φερόμενα ὑπὸ
ἀγήματος μὲ ἐθνικὰς ἐν -
δυμασίας, οἱ χοροὶ τῶν

ἱεροψαλτῶν ψάλλοντες τὰ ἐνδιάτακτα τροπάρια, ὁ Τίμιος Σταυρός, τὸ
Ἱερὸν Εὐαγγέλιον εἰς χεῖρας τοῦ ἱερέως π. Νικολάου, ὁ Παναγιώτατος
Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος, καὶ ἀκολούθως τὸ πλῆθος τῶν ἐκ
μακρὰν καὶ ἐγγὺς προσελθόντων εἰς τὴν πανήγυριν τῆς λαμπρᾶς ἡμέ-
ρας τῆς ἐν Ἰορδάνῃ Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Ἐπὶ εἰδικῆς ἐξέδρας εἰς τὸν παρὰ τὴν θάλασσαν χῶρον ἐτελέσθη
πάλιν Μέγας Ἁγιασμὸς καὶ, ψαλλομένου τρὶς τοῦ «Ἐν Ἰορδάνῃ βα-
πτιζοµένου Σου, Κύριε», ἐγένε το τρεῖς φορὰς καὶ ἡ
κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Τὴν τρίτην φορὰν

Η ΚΑΤΑΔΥΣΙΣ  Τ
Υ  ΤΙΜΙ
Υ  ΣΤΑΥΡ
Υ
ΚΑΙ  
  ΑΓΙΑΣΜ
Σ  ΤΩΝ  ΥΔΑΤΩΝ

ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΘΕΣΣΑΛ
ΝΙΚΗΝ

Ἀπὸ τὴν πομπήν: 
λάβαρα καὶ εὶκόναι

τῆς Βαπτίσεως 
καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος 
«Τριάδος ἡ φανέρωσις 
ἐν Ἰορδάνῃ γέγονε»

Ἀπὸ τὴν πομπὴν, ὁ Παναγ/τος κ. Χρυσόστομος
καὶ ὁ αἰδ/τος π. Νικόλαος
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δύο κολυμβη ταὶ ἔπεσαν εἰς
τὰ ὕδατα καὶ ἀνέλαβον τὸν
Σταυρὸν μετὰ χαρᾶς ἅμα
καὶ δέους. Εἰς δὲ «καὶ τὸ
Πνεῦµα ἐν εἴδει περιστε -
ρᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ
ἀσφαλές», λευκὴ περιστερὰ
ἀφήνετο κάθε φορὰ νὰ
πετάξῃ ὑπεράνω τῶν πα-
νηγυριζόντων. 

Μετὰ τὸν Ἁγιασμόν, ὁ Παναγιώτατος ἐμήνυσε διὰ ὀλίγων τὴν ἀπο-
καλυφθεῖσαν ἐν τῇ εὐσήμῳ ἡμέρᾳ ταύτῃ λατρείαν τῆς Ἁγίας Τριάδος,
τὴν θεμελι ώδη Ἀλήθειαν τῆς Προαιωνίου ὑπάρξεως τοῦ Προσώπου
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τὴν σωτήριον Χάριν τῆς διὰ τοῦ Βαπτίσματος

προσγινομένης εἰς ἡμᾶς ἀνακαινίσεως
ἐν Ζωῇ αἰωνίῳ. 

Μετὰ ταῦτα ἐν πομπῇ πάντες ἐπέ-
στρε ψαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν, ὅπου ἔ -
λαβον τὸ Ἀντίδωρον καὶ φιαλίδιον μὲ
Ἁγιασμὸν διὰ νὰ ραντίσουν τὰς οἰκίας
των καὶ τὰ ὑποστατικά των διὰ τὴν
εὐ λογίαν ψυχῶν τε καὶ σωμάτων.

Ἀπὸ τὸν Μέγαν Ἁγιασμόν, ὁ Παναγ/τος Ἀπὸ τὸν Μέγαν Ἁγιασμόν, ὁ Παναγ/τος 
κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ αἰδ/τος π. Νικόλαοςκ. Χρυσόστομος καὶ ὁ αἰδ/τος π. Νικόλαος

Οἱ κολυμβηταὶ ἀναλαβόντες 
τὸν Τίμιον Σταυρόν, 

Ὁ εὐλαβὴς λαὸς ἔμπροσθεν τῆς ἐξέδρας μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἁγιασμοῦ
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  ΕΙΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Τὴν Α' Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν, 20-2-2012,
ἑωρτάσθη εἰς τὸν Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Θεσ-
 σαλονίκης ἡ Ἑορ τὴ τῆς Ἀναστη λώσεως τῶν Εἰ -
κόνων, τῆς ἐν γένει νίκης κατὰ πασῶν τῶν Αἱ-
ρέσεων, καὶ τοῦ Θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὡς
γνωστόν, ἡ ἀναστήλωσις τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν
Εἰκόνων ἐγένετο παρὰ τῶν ἀειμνήστων Αὐτο-
κρατό ρων Κων /πόλεως, Μιχαὴλ καὶ τῆς μητρὸς
αὐτοῦ Θεοδώρας, ἐπὶ τῆς Πατρι αρχείας τοῦ
Ἁγίου καὶ Ὁμολογητοῦ Μεθοδίου. Εἰς ἑορτὴν
καὶ ἀνάμνησιν τοῦ Θριάμβου αὐτοῦ τῆς Ὀρθο-
δοξίας, ὁ Παναγ/τος Μη τροπολίτης Θεσ/νίκης
κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε πανηγυρικὸν Ὄρθρον
καὶ Θείαν Λειτουργίαν, συλλειτουργοῦντος τοῦ
Αἰδ/του Ἱερέως π. Νικο λάου. Εἰς τὴν ἀνάγνω-
σιν τοῦ Συνοδικοῦ, οἱ προσελθόντες ἔδωσαν τὴν
καλὴν μαρτυρίαν τῆς Πίστεως, συνομολογοῦντες
ὅσα οἱ Προφῆται, οἱ Ἀπόστολοι, αἱ Ἅγιαι Σύνοδοι
καὶ οἱ θεῖοι Πατέρες ἐθέσπισαν, μακα ρίζοντες
τὴν αἰωνίαν μνήμην τῶν στυλοβατῶν τῆς Ὀρθο-
δοξίας καὶ ἀναθε ματίζοντες τὰς Αἱρέσεις καὶ
τοὺς Αἱρετικούς, παλαιούς τε καὶ συγχρόνους.

Τὸ κήρυγμα τῆς ἡμέρας ἀνέπτυξε τὸ δόγμα τῆς τιμιτικῆς προσκυ -
νήσεως τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, καθ᾽ ἣν ἡ προσκύνησις μεταβαίνει εἰς τὸ
πρωτότυπον, καθὼς καὶ τὸ μεγαλεῖον τῆς Ἐκκλησίας ἥτις πολεμουμένη

νικᾶ καὶ καθίσταται λαμ-
προτέρα. Ἐτόνισεν ἐπίσης
τὸ διαχρονικὸν μήνυμα τῆς
ἑορτῆς, τὴν ἀναστήλωσιν
τοῦ κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ πλα-
 σθέν τος ἀλλὰ πεσόντος
ἀν θρώπου, διὰ τῆς ὁμο-
λογίας τῶν Ὀρθοδόξων
Δογ μάτων τῆς Πίστεως,
τῆς ὑπακοῆς εἰς τοὺς Νό-
 μους τοῦ Θεοῦ, καὶ τῆς
μετοχῆς εἰς τὰ Ἅγια Μυ-
 στήρια τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Παναγιώτατος κ. Χρυ-
σόστομος ἀναγινώσκει

ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης τὸ
Συνοδικὸν τῆς Ὀρθοδοξίας 

Στιγμιότυπον ἀπὸ τὴν πανηγυρικὴν 
λιτάνευσιν τῶν ἱερῶν εἰκόνων



ΤΤὴν 6ην Ἰανουαρίου, κατὰ τὸν ἑορτασμὸν τῶν Θεοφανείων εἰς τὸν Ἱ. Ν.
Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης, ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολί -
του Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου ἡ εἰς Ἀναγνώστην χειροθεσία τοῦ ἐν Χρι -
στῷ ἀδελφοῦ Κωνσταντίνου Μυρωνάκη ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης. Ὁ ἀδελφὸς
Κωνσταντῖνος, ἔγγαμος καὶ πατὴρ τριῶν τέκνων, εἶναι διπλωματοῦχος πο-
λιτικὸς μηχανικὸς ἐργαζόμενος εἰς τὸν ἰδιωτικὸν τομέα. Ἀπὸ ἐτῶν ἔχει καλιερ-
γήσει τὸ ἐνδιαφέρον του διὰ τὴν Βυζαντινὴν μουσικὴν μὲ τακτικὰς σπουδὰς καὶ
ἐπιτυχεῖς ἐπιδόσεις εἰς τὰς πτυχιακὰς ἐξετάσεις. Ὁ «Κ.Ε.Ο.» τοῦ εὔχεται θεάρεστον

ἐν τῇ Ἐκκλη-
σίᾳ ἐρ γασίαν
καὶ προκοπὴν
ἐν πίστει καὶ
φόβῳ Θεοῦ.

Ἀπὸ τὴν εἰς
Ἀναγνώστην
χειροθεσίαν
τοῦ ἀδελφοῦ

Κωνσταντίνου Μυρωνάκη ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου κ. Χρυσοστόμου. Ὁ νέος Ἀναγνώ-
στης δεξιά, ἔμπροσθεν τῆς εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ - Θεσσαλονίκη, 6 Ἰανουαρίου 2012.

Μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησεν ἡ καθιερωμένη Λιτά-
 νευσις τῶν Ἁγίων καὶ Ἱερῶν Εἰκὸνων εἰς τὰς πὲριξ τοῦ ναοῦ ὁδούς,
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Ἡ πανηγυρικὴ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἀνὰ τὰς ὁδοὺς 
καὶ ἡ κατάληξις τῆς πομπῆς ἔμπροσθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

Πομπὴ θριάμβου τοῦ
δόγματος τῆς προσκυνή-
 σεως τῶν Ἱ. Εἰκόνων

Μέρος τῆς πομπῆς
τῆς λιτανεύσεως 

τῶν ἱερῶν εἰκόνων 

ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ



H 23η ΕΠΕΤΕΙΟΣ  ΤΗΣ  ΕΝΘΡΟΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τὴν Β Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 27ην Φεβρουαρίου τρέχοντος ἔτους,

συνεπληρώθησαν 23 ἔτη ἀπὸ τῆς ἀνόδου εἰς τὸν Ἐπισκοπικὸν θρόνον
τῆς Θεοσώστου πόλεως τῶν Θεσσαλονικέων, τοῦ Παναγιωτάτου Ποι-
μενάρχου της κ. Χρυσοστόμου Μητροπούλου. 

Ἡ χειροτονία του ἡ ὁποία ἦτο ἡ πρώτη δημοσίως γενομένη χειρο-
τονία Ἐπισκόπου εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. μετά τό Σχίσμα τοῦ
Νέου Ἡμερολογίου τό 1924, ἐτελέσθη τήν 24ην Φεβρουαρίου 1989
ἡμέραν Πέμπτην, εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τῶν Ἁγίων 12 Ἀποστόλων
εἰς τήν Μάνδραν Ἀττικῆς. Τήν 13ην Μαρτίου τοῦ ἰδίου ἔτους, Κυρια-
κήν Β τῶν Νηστειῶν, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἐγένετο ἡ
Ἐνθρόνησίς του εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης.

Ἡ ἐπέτειος ἑορτάσθη μὲ Θείαν Λειτουργίαν καὶ
ἱερὸν κήρυγμα εἰς μνήμην τοῦ φωτισμένου Ἁγίου
Ἱεράρχου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, τοῦ κοσμήσαν-
τος τὸν ἐπισκοπικὸν θρόνον τῆς Θεσσα λονίκης καὶ
διακριθέντος διὰ τοὺς ἀγῶνας ὑπὲρ τοῦ Ἀκτίστου
Θείου Φωτὸς τῆς Μεταμορφώσεως. 

Μετὰ τὸ πέρας, ἠκολούθησαν ἐκδηλώσεις πρὸς τὸν
τιμώμενον Ἀρχιερέα. Πρῶτος, ὁ κ. Ἀθανάσιος Ἀγρα-
φιώτης, Ἐπίτροπος, ἀπηύθυνεν χαιρετισμόν ἐκ μέρους
τοῦ Ἐκκλησιάσματος, τονίσας τὸν ἐκκλη σια στικὸν χα-
ρακτῆρα τῆς ἐπετείου ὡς ἀναμνήσεως καὶ εὐγνωμο-
σύνης πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τὴν πρὸς ἡμᾶς μεγάλην
Αὐτοῦ εὐεργεσίαν νὰ ποιμαινώμεθα ὑπὸ Ἐπισκόπου
ἔχοντος ἀνόθευτον τὴν Ἀποστολικὴν Πίστιν καὶ ἀδιά-
σπαστον τὴν Ἀποστολικὴν Διαδοχήν. Κατόπιν ὁ
ἀδελφὸς Δημήτριος Γκαραγκούνης ηὐχα ρίστησε τὸν
Μητροπολίτην ἐκ μέρους τῶν ἀπο δήμων πνευματικῶν
του τέκνων. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ ἀδελφὸς Δημήτριος Δου-
μάνης παρουσίασε τιμητικὴν ἐμπεριστατωμένην με-
λέτην εἰς τὰ Δόγματα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως τὰ
ὁποῖα ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὑπερασπίσθηκε
μὲ αὐταπάρνησιν ὑπερμαχῶν κατὰ τῶν δολίων καὶ
ἀντιθέων καὶ σατανικῶν Παπικῶν Αἱρέσεων. Ὁ πρω-
τοψάλτης Γεώργιος Πεχλιβανίδης τέλος ἐσκιαγρά-

Ὁ Παναγιώτατος 
κ. Χρυσόστομος 
ἐνδεδυμένος τὴν

Ἀρχιερατικὴν στολὴν
τοῦ προκατόχου του
κυροῦ Δημητρίου μὲ
τὴν ὁποίαν ἐχειροτο-
νήθη τὸ 1989, εὐλογεῖ
τὸ ποίμνιον διὰ τοῦ
ἄρτι δωρηθέντος εὶς

αὐτὸν Σταυροῦ 
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φησε τὴν συμβολὴν τοῦ Ἀρχιερέως εἰς τὴν ἀνὰ ἕνα ἕκαστον πνευματικὴν
οἰκοδομὴν τοῦ πληρώματος τῆς Μητροπόλεως καὶ τῶν Ὀρθοδόξων ἐν
γένει, κλείνων μὲ ἐνεργὸν κάλεσμα τῶν παρόντων εἰς κοινὴν δέησιν ὑπὲρ
τῆς ἐξ ὕψους ἐνισχύσεως τοῦ Ἀρχιερέως ἡμῶν κ. Χρυσοστόμου.

Ξεχωριστῆς ἐμπνεύσεως ἦτο ἡ παρουσίασις τῶν μαθητῶν τῶν Κατηχη-
τικῶν Σχολείων, οἱ ὁποῖοι ἐτίμησαν τὸν Ἐπίσκοπον καὶ Πνευματικόν των
Πατέρα ἀπαγγείλαντες ποιηματικῶς τὰς εὐχὰς καὶ προσευχάς των καὶ προ-
σφέροντες πρὸς αὐτὸν ἄνθη. 

Ὁ Παναγιώτατος, ἀφοῦ ηὐχαρίστησε πάντας διὰ  τὰς
καλοπροαιρέτους εὐχὰς καὶ τιμάς, ἀποτιμήσας σεμνῶς
καὶ μετὰ μετριοφροσύνης τὰ λεχθέντα, ἐκάλεσεν ὅλους
νὰ προσεύχωνται εἰς τὸν Τριαδικὸν Θεὸν, ἵνα ἐνισχύῃ
αὐτὸν ἕως τὸ τέλος τοῦ παρόντος βίου του, ὅπως διαφυ-

λάττῃ ἀνόθευτον καὶ ἀκεραίαν τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν καὶ τὴν Ἱερὰν Πα-
ράδοσιν, ὡς ἐδιδάχθη καὶ παρέλαβεν αὐτὰς ἐκ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς ΓΓνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καὶ ὡς αὐτὴ ἡ Σύνοδος εἶχε παραλά-
βει παρὰ τοῦ Ἁγίου πατρὸς Ματθαίου Ἀρχιεπισκόπου τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
καὶ τῶν Ἁγίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ.

Διὰ τῶν πρεσβειῶν, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, τοῦ Ἁγίου
Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου καὶ πάντων τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ διαλαμ-
ψάντων Ἁγίων, εὐχόμεθα εἰς τὸν τιμώμενον Ποιμενάρχην ἡμῶν,

Εἰς πολλά ἔτη Δέσποτα.

Ἰανουάριος - Ἀπρίλιος ᾽12 – ἀρ. τεύχ.  55-56 - 11-KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN

Τὰ παιδιὰ τῶν
Κατηχητικῶν

ἐκδηλώνουν τὴν
τιμὴν καὶ τὸν
σεβασμόν των
μὲ ἄνθη καὶ
ποιήματα

Ὁ Παναγιώτατος ἐν μέσῳ τοῦ
ἐκκλησιάσματος καὶ κρατῶν
λεύκωμα φωτογραφιῶν ἀπὸ

τὰ 23 ἔτη τῆς Ἀρχιερατείας του 
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Τὴν 30ὴν Ἰανουαρίου 2012, Κυριακὴν τοῦ Ἀσώτου, ἑωρτάσθη μὲ τὴν
ἁρμόζουσαν λαμπρότητα καὶ κατ᾽ αὐτὸ τὸ ἔτος ἡ κοινὴ μνήμη τῶν με-
 γάλων Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, εἰς τὸν ὁμώνυμον Ἱ.Ν. Κιάτου Κορινθίας.

Ἀφ᾽ ἑσπέρας ἐτελέσθη Μέ -
γας Ἑσπερινὸς μετ᾽ Ἀρτοκλα-
 σίας καὶ τὴν κυριώνυμον ἡμέραν
Πανηγυρικὸς Ὄρθρος καὶ Θεία
Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Παναγιω-
τάτου Μητροπολίτου Θεσσαλο-
νίκης κ. Χρυσοστόμου. Διά τὰ,
πρὸς ἡμᾶς πνευματικὰ μηνύ-
ματα ἀπὸ τὴν ζωήν, τὸ ἔργον
καὶ τὴν προσφοράν τῶν Ἁγίων
ὡμίλησεν ὁ Παναγιώτατος, ἐνῶ
ὁ ἀδελφὸς Δημήτριος Γκαραγκούνης ἀνεφέρθη εἰς τὴν Εὐαγγελικὴν
περικοπὴν καὶ εἰς τὴν ἐπιμέλειαν τοῦ ἔργου τῆς Μετανοίας.

Τοὺς Ἁγίους ἐτίμησεν πλῆθος προσελθόντων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι
συνευφράνθησαν ψυχικῶς ἐν προσευχῇ καὶ δεήσει καὶ λόγῳ καὶ χά-
ριτι Θεοῦ καὶ σωματικῶς εἰς ἀβραμιαίαν ἑόρτιον τράπεζαν.

Ἡ 25η Μαρτίου, ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, συν -
 έπεσεν τὸ Σάββατον τοῦ Λαζάρου. Τὴν ἡμέραν αὐτὴν ἐπανηγύρισεν ὁ
φερώνυμος Ναὸς τοῦ Καθολικοῦ τῆς ἀνδρώας Ἱερᾶς Μονῆς εἰς Ἀθή-
κια Κορινθίας, ἧς Καθηγούμενος ὑπάρχει ὁ Παναγιώτατος Μητροπο-
λίτης Θεσ/νίκης κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος καὶ ἐτέλεσεν ἁπάσας τὰς
ἑορ ταστικὰς Ἀκολουθίας. Ἀφ᾽ ἑσπέρας
κατὰ τὸ σύνηθες, ἐτελέσθη ὁ πανη γυρικὸς
Ἑσπερινὸς μετὰ Ἀρτοκλασίας. Τὴν πρω -
ΐαν ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος μετὰ τῆς Θείας
Λειτουργίας, πλαισιουμένης ὑπό ἱερῶν κη-
 ρυγμάτων μετὰ τὸ Εὐαγγέλιον καὶ κατὰ
τὸ Κοινωνικόν, ἀναφερομένων εἰς τὸ σω-
 τήριον ἀρχαγγελικὸν μήνυμα. Ἅπασαι αἱ
ἀκολουθίαι ἐτελέσθησαν μὲ ἰδιαιτέραν

ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΙΕΡΩΝΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝΝΑΩΝ
Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ  ΤΡΙΩΝ  ΙΕΡΑΡΧΩΝ  ΚΙΑΤΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΘΗΚΙΩΝ

Ἔμπροσθεν τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱ. Ναοῦ
μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας

Ἁπὸ τὸν Ἑσπερινὸν τῆς ἑορτῆς
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λαμπρότητα κατὰ τὴν ἐκκλησιαστι -
κὴν τάξιν. Ἐν αὐταῖς ἔψαλεν μελω -
δικῶς χορωδία ἀποτε λουμένη ἀπὸ
Μοναχοὺς καὶ κοσμι κοὺς Ἱε ροψάλ-
 τας, διακρινομένου τοῦ πολιοῦ ὁσι ω-
τάτου Μοναχοῦ π. Σπυρίδωνος
Φάκλαρη, ψάλλοντος μὲ τὴν πα-
λαιὰν μοναστηριακὴν χρειὰν τῆς
Κερατέας. Τὴν ὅλην κατανυκτικὴν

ἀτμόσφαιρα συνεπλήρωσεν ἡ πε-
ριφορὰ τῆς Ἱ. Εἰκόνος τοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ, ἐπὶ ἐστολισμένου Κου-
βουκλίου, ὑπὸ τοὺς ἤχους κωδω-
νοκρουσιῶν καὶ ταλάντων, τῇ συν -
οδείᾳ Ἑξαπτερύγων, Λαβάρων, καὶ
τῆς Σημαίας, φερομένων ὑπὸ νέων
ἐν Ἐθνικῇ περιβολῇ. 

Μετὰ ἀπὸ τὸ προσφερθὲν εἰς
ὅλους τοὺς προσκυνητὰς γεῦμα,

ἠκολούθησε παρέλασις νέων φε-
ρόντων Ἐθνικὰς ἐνδυμασίας, καὶ
ἐκδήλωσις ἐθνικοῦ περιεχομένου,
εἰς τὴν Αἴθουσαν Ἐκδηλώσεων ἔξω
τῆς Μονῆς, ὅπου ἀπηγγέλθησαν
ποιή ματα, ἀνεγνώσθησαν ὁμιλίαι,
καὶ ἐξετελέσθη ἱστορικὸν δρώμε-
νον, ὑπὸ ὁμάδος ἐκ Θεσσαλονίκης
εἰδικῶς προετοιμασμένης πρὸς

τοῦτο. Ὅλα αὐτὰ ἐδημιούργησαν
μίαν ἀτμόσφαιραν ἐθνικῶς ἀνυ-
ψωμένων συν αισθημάτων καὶ ὡδή-
 γησαν τὴν σκέψιν τῶν παρόντων
εἰς τὰ μεγαλειώδη μηνύματα τὰ
ὁποῖα μᾶς ἐκληροδότησαν οἱ ἥρω -
ες οἱ θυσι ασθέντες διά τὴν Πίστιν
τὴν Πατρίδα καὶ τὰ ἐθνικὰ ἰδε-
ώδη. Αὐτῶν τῶν ἡρώων ἄς ἀνα-

Ἀπὸ τὴν Ἀρτοκλασίαν εἰς τὸν Ὄρθρον

Ἀπὸ τὴν περιφορὰν τῆς ἱερᾶς εἰκόνος
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ

Ἀπὸ τὴν ἐκδήλωσιν διὰ τὴν ἐθνικὴν
ἑορτὴν τῆς 25ης Μαρτίου

Ἀναμνηστικὴ φωτογραφία τῶν συντε-
λεστῶν τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν Πατέρων
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δειχθῶμεν ἡμεῖς καὶ τά τέκνα ἡμῶν ἄξιοι ἀπόγονοι, κρατῶντες
ἄσβεστον τὴ λαμπάδα τοῦ ἐθνικοῦ μας μεγαλείου.

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τῇ ΚΓ' τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου μνήμην τελοῦμεν κατ᾽ ἔτος τοῦ Ἁγίου

Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Αὐτὴν τὴν ἡμέραν
λαμπρῶς ἑορτάζει καὶ ὁ ὁμώνυμος Μητροπολιτικὸς Ναὸς εἰς τὴν
περιοχὴν Χαριλάου τῆς Θεσσαλονίκης. Κατὰ τὸ παρὸν ἔτος, ἡ ἑορτὴ
συνέπεσεν τὴν λαμπρὰν Κυριακὴν τῶν Μυροφόρων.

Κατὰ τὸ ἑσπέρας τῆς παραμονῆς, ὡς εἴθισται, ἐτελέσθη Μέγας Ἀρχιε-
ρατικὸς Ἑσπερινὸς μὲ Ἀρτοκλασίαν. Τὴν ἐπελθοῦσαν πρωΐαν ἔγινεν ὁ
Ὄρθρος μὲ τὴν Ἀρτοκλασίαν καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία μὲ τὰ
Ἱερὰ κηρύγματα τὰ ἀναφερθέντα εἰς τὴν ἀληθῆ πίστιν τοῦ Ἁγίου τὴν
ὁμολογηθεῖσαν διὰ τοῦ μαρτυρίου του, καὶ τὰ διδάγματα πρὸς μίμησιν
τὰ προκύπτοντα δι᾽ ἡμᾶς τοὺς ἀγωνιζομένους Ὀρθοδόξους σήμερον. 

Ἅπασαι αἱ ἀκολουθίαι ἐτελέ σθησαν ἀπὸ
τὸν Παναγιώτατον Μητροπολίτην Θεσ/νίκης
κ. Χρυ σόστομον καὶ τὸν συλλειτουρ γοῦντα
Αἰδεσιμώτατον ἱερέα π. Νικόλαον. Εἰς τὴν
κατανυκτικὴν ἀτμόσφαιρα συνέβαλεν ὁ χορὸς
τῶν Ἱεροψαλ τῶν, ὅστις ἐμελώδησεν τοὺς
ὕμνους τῆς ἑορτῆς καὶ τὰ ἱερὰ ψάλματα,
διηνθισμένα μὲ τὰ ̓Ανα στάσιμα τῆς ἡμέρας,
κατὰ τὸ Τυπικὸν τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας
ἠκο λούθησε λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς εἰκόνος

Τὸ πέρας τῆς περιφορᾶς τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
ἔμπροσθεν τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ

Ἡ περιφορὰ τῆς εἰκόνος 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου



Τὴν ἐπελθοῦσαν Κυριακὴν ἀπὸ τὸν ἑορτασμὸν τῆς μνήμης τοῦ
Ἁγ. Γεωργίου, Κυριακὴν τοῦ Παραλύτου, ὁ Παναγιώτατος Μητρο-
πολίτης Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομος, ἐλειτούργησεν εἰς τὸν Ἱ.
Ναὸν Ἁγ. Γεωργίου, τοῦ ὁμωνύμου Ἡσυχαστηρίου εἰς Ντάρδεζαν
Κερατέας Ἀττικῆς.

Ἡ Θεία Λειτουρ-
γία ἐτελέσθη, πλέον
τῶν ἑορταζομένων τῆς
ἡμέρας Ἁγίων, καὶ
ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ ἄρτι
ἑορτασθέντος Ἁγίου
Γεωργίου, ἐλ λείψει
Λειτουργίας κατὰ τὴν
κυριώνυμον ἡμέραν
τῆς ἑορτῆς.  

Ἐγένετο καὶ Θεῖον
Κήρυγμα ἀναφερθὲν
καὶ εἰς τὸν Ἅγιον καὶ εἰς τὴν Εὐαγγελικὴν περικοπήν, ἀπὸ τὸν, ἐπὶ
τούτῳ, ἐντεταλμένον ἀδελφὸν Δημήτριον Γκαραγκούνην. 

Ἠκολούθησεν περιφορά τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Μετά τὴν
διανομὴν τοῦ Ἀντιδώρου, προσεφέρθησαν κεράσματα εἰς ὅλους τοὺς

πιστοὺς, καὶ τοῦ
καιροῦ ἐπιτρέ-
ποντος παρετέθη
πρὸς τοὺς μακρό-
 θεν προσελθόντας
ἀδελφούς τρά-
πεζα φιλοξενείας,
φιλοπόνως προ-
ετοιμασθεῖσα ὑ -
πὸ τῶν ἐντοπίων
ἀδελφῶν γυναι -
κῶν. 
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ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΕΡΑΤΕΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

Ἀπὸ τὴν λιτάνευσιν τῆς Ἱ. Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

Εἰς τὸ προαύλιον τοῦ Ἡσυχαστηρίου μετὰ τὴν περιφο-
ράν. Δεξιᾷ τοῦ Παναγιωτάτου ὁ μοναχὸς π. Σπυρίδων.

τοῦ Ἁγίου εἰς τὴν περὶ τὸν ναὸν περιοχήν, ἀκολουθοῦν τος τοῦ συμ-
προσευχομένου πλήθους τῶν πιστῶν. Κατὰ τὴν ἐπιστρο φὴν εἰς τὸν
ναὸν, ἐπεραιώθη ἡ ὅλη πανήγυρις διὰ τῆς προσφορᾶς πρὸς ἅπαντας
εὐλογίας προσφερθείσης παρὰ τῶν ἐνοριτῶν τοῦ ναοῦ.



KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN Ἰανουάριος - Ἀπρίλιος ᾽12 – ἀρ. τεύχ.  55-56- 16-

Ὅπως ἀνεκοίνωσεν ἐπισήμως ἡ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου
(http://www.churchofcyprus.org.cy/article.php?articleID=2055), τὴν Τρίτην, 6
Δεκεμβρίου 2011,πραγματοποιήθη τελετὴ συνυπογραφῆς ΚΟΙΝΗΣ ΔΗ ΛΩ-
 ΣΕΩΣ μεταξὺ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Ἀρχιραβ-
 βίνου τοῦ Ἰσραήλ Yona Metzger. Οἱ δύο θρησκευτικοὶ ἡγέτες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν
πολυετῆ φιλίαν, προέβησαν εἰς τὴν Κοινὴν Διακήρυξιν αὐ τὴν ὡς συμφωνίαν
ἀδελφικῶν σχέσεων μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ τῆς Ἑβραϊκῆς
Συναγωγῆς τοῦ Ἰσραὴλ καὶ κυρίως ὡς ἀποενοχοποίησιν τῶν Ἑβραίων διὰ τὴν
πρὸ δύο χιλιάδων ἐτῶν Θεοκτονίαν.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσό -
στομος ἐδήλωσεν εἰς τοὺς παρόντας δη-
 μοσιογράφους: «ἔχουμε μία φιλία πρὸ
πολλῶν ἐτῶν καὶ ἀποφασίσαμε σήμερα
νὰ κάνουμε μία διακήρυξη.... Εἶναι
πολὺ σημαν τικὴ ἡ διακήρυξη.... Τόσο ἡ
Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ἡ ὀρ θο δοξία
μας ἐδῶ, ὅσο καὶ ὁ προϊστά με νος τῆς
Ἑβραϊκῆς Συναγωγῆς, συμφω νοῦμε νὰ
ἔχουμε ἀδελφικὲς σχέσεις καὶ νὰ πο-
ρευόμεθα μπροστὰ ἀφήνον τας πίσω ὅ,τι
δηλητηρίαζε τὶς σχέσεις μας μέχρι
σήμερα».

Τί «δηλητηρίαζε» τὰς σχέσεις Χρι στιανῶν καὶ Ἑβραίων; Ἡ κατάρα τὴν
ὁποίαν ἐνεδύθησαν ὡς ἱμάτιον συλλογικῶς οἱ Ἑβραῖοι: «Τὸ αἷμα αὐ τοῦ ἐφ᾽
ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν» (Ματθ. ΚΖ´25). Τί «δηλητηρίαζε» τὰς σχέ-

ΑΔΕΛΦΙΚΑΙ  ΣΧΕΣΕΙΣ  
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ & ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  
ΥΠΕΓΡΑΨΕΝ ΟΤΙ  ΟΙ  ΕΒΡΑΙΟΙ

ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ  ΘΕΟΚΤΟΝΟΙ
Η  ΚΟΙΝΗ  ΔΗΛΩΣΙΣ

ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
& ΤΟΥ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΟΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ YONA METZGER

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος 
& ὁ Ἀρχιραββῖνος τοῦ Ἰσραὴλ Yona Metzger 

συνυπογράφουν Κοινὴν Δήλωσιν ὅτι οἱ Ἑβραῖοι
ΔΕΝ εἶναι Θεοκτόνοι καὶ συνάπτουν Ἀδελφι κὰς
Σχέσεις μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ
τῆς Ἑβραϊκῆς Συναγωγῆς ( Κύπρος 6-12-2011).
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σεις Χριστια νῶν καὶ Ἑβραίων; Ἡ Ἑβραϊκὴ Χριστοκτονία καὶ ἡ ἐπιμονὴ
τῶν Ἑβραίων εἰς τὴν ἄρνησιν τῆς Θεότητος τοῦ Ἰησοῦ. «Οἱ γὰρ ἐπιμένον-
τες τῇ πωρώσει, τῆς πατρικῆς μιαιφο νίας κλη ρονόμοι ὑπάρχουσι» (Μ. Βα-
σίλειος, P.G. 30, 192B). Τί «δηλητηρίαζε» τὰς σχέσεις Χριστιανῶν καὶ
Ἑβραίων; Ἡ εὐσέβεια τῶν Χριστιανῶν καὶ ἡ Θεο  κτονία τῶν Ἑβραίων. Οἱ
Χριστιανοὶ ἐκτείνομεν χεῖρας ἱκεσίας καὶ λατρείας πρὸς τὸν Ἰησοῦν, τὸν
μόνον Ἀληθινὸν ΘΕΟΝ. Οἱ δὲ Ἑβραῖοι ἐκτείνουν χεῖρας σταυρωτικὰς
ἐναντίον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ χεῖρας φονικὰς ἐναντίον τῶν δούλων τοῦ
Χριστοῦ. Τί «δηλητηρίαζε» τὰς σχέσεις Χριστιανῶν καὶ Ἑβραίων; Οἱ Χρι-
στιανοὶ πιστεύομεν εἰς τὸν ἐλθόντα Μεσσίαν, τὸν Ἕνα τῆς Ἁγίας Τριάδος,
τὸν Προαιώνιον. Οἱ Ἑβραῖοι ἐργάζονται διὰ τὴν παγκόσμιον Ἄρνησιν τῆς
Θεότητος τοῦ Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν μέλλοντα ἐρχομὸν τοῦ Μεσσία αὐτῶν,
διὰ τὴν θεοποίησιν ἑνὸς κτίσματος, τοῦ Ἀντιχρίστου, τοῦ Βδελύγματος
τῆς Ἐρημώσεως (Ματθ. ΚΔ' 15, Δαν. Ζ' κ.λπ.). Αὐτὸ τὸ «δηλητήριο» ἀφή-
νει πίσω ὁ «Ὀρθόδοξος Ἀρχιεπίσκοπος» διὰ νὰ προχωρήσῃ «μπροστά».
Μπροστά, Ποῦ; Πρὸς τὸν πατέρα τοῦ Ψεύδους.

Ὁ Ἀσκεναζίτης Ἀρχιραββῖνος τοῦ Ἰσραήλ Yona Metzger, ἀπένειμε τὰ
εὔσημα εἰς τὸ ἐκλεκτὸν προϊὸν τοῦ Σιωνισμοῦ, τὸν ἀρνησίχριστον τολμη-
 τίαν Κύπρου Χρυσόστομον, λέγων: «Εἶστε τυχεροὶ γιατὶ ἔχετε ἕνα τόσο
σημαντικὸ Ἀρχιεπίσκοπο στὴν Κύπρο. Εἶναι πραγματικὸς ἡγέτης». Ἐξῇρεν
ἐπίσης τὴν σπουδαιότητα τῆς Κοινῆς Διακηρύξεως, μεγαλορρημονῶν: «Αὐ -
τὴ ἡ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ καὶ αὐτὴ ἡ ὑπογραφὴ τῆς ΚΟΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
θὰ σηματο δοτήσῃ καὶ τὸ μέλλον», ἀφοῦ ἀκόμη καὶ μετὰ ἀπὸ 200 χρόνια,
σὲ διάφορα πανεπιστήμια θὰ μελετοῦν αὐτὴν τὴν ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ διότι,
«εἴμαστε ὅλοι παιδιὰ τοῦ Ἀβραάμ, πιστεύουμε στὸν ἴδιο Θεό», ὅπως εἶπεν.

Διατί «πραγματικὸς ἡγέτης» ὁ κ. Χρυσόστομος; Διότι ἐν ὀνόματι τοῦ
Χριστοῦ ἐξαπατᾶ τόσον λαὸν καὶ τὸν ὁδηγεῖ εἰς τοὺς γαμψοὺς ὄνυχας
τῶν Σταυρωτῶν τοῦ Χριστοῦ. Διότι ἐν ὀνόματι τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπο-
πλανᾶ τόσον ποίμνιον καὶ κρημνίζει αὐτὸ εἰς πᾶσαν Αἵρεσιν καὶ ἀρνη-
σιθεΐαν. Διότι ἐν ὀνόματι τῆς  Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ ἐμποδίζει ἀπὸ τὴν
Σωτηρίαν τὰ πλάσματα τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ ἀπαγάγει συστηματικῶς εἰς τὴν
Κόλασιν, τὴν ἡτοιμασμένην τῷ Σατανᾷ καὶ τοῖς δαίμοσιν αὐτοῦ. Διότι
ἐξισώνει τὴν ἐκκλησίαν του μὲ τὴν Συναγωγὴν τῶν Ἑβραίων Σταυρωτῶν
ἢ καὶ ὑποβιβάζει αὐτὴν ἔτι χαμηλότερον.

Ποῖον «μέλλον σηματοδοτεῖ» ἡ Κοινὴ Δήλωσις; Τὸ μέλλον ὅπου οἱ Χρι  -
στιανοὶ θὰ πιστεύουν ὅ,τι καὶ οἱ Σταυρωταὶ τοῦ Χριστοῦ, τὸ μέλλον τῆς
πλήρους Ἀποστασίας, τὸ μέλλον τῆς τυραννίας τοῦ Ἀντιχρίστου.
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Πῶς «εἴμαστε ὅλοι παιδιὰ τοῦ Ἀβραάμ»; Τὰ γεννήματα τῶν ἐχιδνῶν, ΔΕΝ
εἶναι παιδιὰ τοῦ Ἀβραάμ: «καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς πατέρα ἔχομεν τὸν
Ἀβραάμ. Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι
τέκνα τῷ Ἀβραάμ» (Ματθ. Γ  ́7-10). Δὲν εἶναι παιδιὰ τοῦ Ἀβραάμ οἱ ψεῦσται,
οἱ ἀρνούμενοι ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Χριστός: «Τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ ὁ
ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός; Οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος ὁ
ἀρνούμενος τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱόν. Πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν Υἱὸν οὐδὲ τὸν
Πατέρα ἔχει» (Α Ἰωάν. Β´ 22-23). Δὲν εἶναι παιδιὰ τοῦ Ἀβραάμ οἱ μὴ φρο-
νοῦντες τὴν Πίστιν τοῦ Ἀβραὰμ εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδα: «Οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ
Ἰσραήλ οὗτοι Ἰσραήλ· οὐδ᾽ ὅτι εἰσὶν σπέρμα Ἀβραάμ πάντες τέκνα, ἀλλ᾽ ἐν
Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα. Τοῦτ' ἔστιν, οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρκὸς ταῦτα
τέκνα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρμα» (Ρωμ.
Θ´ 6-8). Μὴ πλανᾶσθε οὖν Κυπραῖοι·τέκνα Ἀβραάμ εἶναι ὅσοι πιστεύουν ὡς
ὁ Ἀβραὰμ εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν: «Γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοι υἱοί
εἰσιν Ἀβραάμ. Προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ Θεός,
προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη·
ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ Ἀβραάμ. ....ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ
εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ γένηται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πνεύ-
ματος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως» (Γαλ. Γ´ 7-14). Ὁ Θεὸς τοῦ Ἀβραὰμ δὲν
εἶναι ὁ Θεὸς τῶν σημερινῶν  Ἑβραίων, ἀλλὰ ὁ Θεὸς τῶν Χριστιανῶν. Θεὸς τῶν
Ἑβραίων εἶναι ὁ Ἑωσφόρος, μὲ τὸν ὁποῖον συνεργάζονται στενὰ νὰ φέρουν ὡς
Μεσσίαν τους τὸν ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ, τὸν ὁποῖον θὰ λατρεύσουν ὡς Θεόν.

Ἀπὸ πότε Χριστιανοὶ καὶ Ἑβραῖοι Σταυρωταὶ «πιστεύουμε στὸν ἴδιο Θεό»;
Ἀπὸ πότε εἶναι Ἀλήθεια καὶ Σωτηρία καὶ Ὁδὸς Ζωῆς Αἰωνίου νὰ πιστεύουν
οἱ Χριστιανοὶ ὅ,τι πιστεύουν καὶ οἱ Σταυρωταὶ τοῦ Χριστοῦ; 

Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ὅτι οἱ  Ἑβραῖοι ἀρνοῦνται τὸν Τριαδικὸν Θεὸν καὶ
μάχονται τὸν Χριστόν. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι ἡ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κύπρου διὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου αὐτῆς, φρονεῖ καὶ κηρύσσει δημοσίως ὅ,τι

Αὐτὰ εἶναι τὰ παιδιὰ τοῦ
Ἀβραάμ ; Ἀντιχριστῖται
Ἐπίσκοποι & Ραββῖνοι
ὑπογράφοντες ὅτι ΔΕΝ
σταύρωσαν τὸν Χριστὸν
οἱ Ἑβραῖοι, ὅτι ΔΕΝ εἶναι

Θεὸς ὁ Ἰησοῦς; 
(Κύπρος 6-12-11)
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πιστεύουν καὶ οἱ  Ἑβραῖοι. Τὸ πλέον ἀποκαρδιωτικὸν εἶναι ὅτι δὲν ἐξανίστα-
ται κανείς. Δὲν διαμαρτύρεται, δὲν ἀντιδρᾶ οὔτε ἡ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κύπρου, οὔτε κληρικοὶ οὔτε λαϊκοὶ αὐτῆς οὔτε αἱ ἄλλαι τοπικαὶ ἐκκλησίαι αἱ
ἔχουσαι ἐκκλησιαστικὴν ἐπικοινωνίαν μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Συνα-
ποδέχονται δηλαδὴ ὅλοι αὐτοὶ ὅτι οἱ  Ἑβραῖοι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ  ΘΕΟΚΤΟΝΟΙ !!! 

Δὲν πρωτοτυπεῖ βεβαίως ὁ κ. Χρυσόστομος μὲ τὸ νὰ ἀθωώνῃ ἀπὸ τὴν Θεο κτο-
νίαν τοὺς Ἑβραίους συλλογικῶς. Τὸν πρόλαβε ὁ Πάπας Βενέδεικτος  ΙΣΤ', ὁ
ὁποῖος εἰς τὸν Β' Τόμον του διὰ τὴν ζωὴν καὶ διδασκαλίαν τοῦ Χριστοῦ, Ὁ Ἰησοῦς
τῆς Ναζαρέτ: Μεγάλη Ἑβδομάς,Μάρτιος 2011, προτείνει νὰ μὴν κατηγοροῦνται
ὅλοι οἱ Ἰουδαῖοι διὰ τὴν Σταύρωσιν τοῦ Ἰησοῦ, διότι ἡ ἐνοχὴ ἀνήκει εἰς ὁρι-
σμένα μόνον ἄτομα. Προηγεῖται καὶ ἡ ἐπίσημος Κατήχησις τῶν Παπικῶν. ἔκδο-
σις 1992,ἡ ὁποία εἰς τὰς παραγράφους 596 καὶ 597κατηγορηματικῶς ἐντέλλεται:
«Οἱ Ἰουδαῖοι δὲν εἶναι συλλογικῶς ὑπεύθυνοι  διὰ τὸν θάνατον τοῦ Ἰησοῦ... ἡ
προσωπικὴ ἁμαρτία τῶν ὅσων συμμετεῖχον (Ἰούδας, Συνέδριον, Πιλάτος) εἶναι
γνωστὴ μόνον εἰς τὸν Θεόν. Ὡς  ἐκ τούτου δὲν δυνάμεθα νὰ ἐπιρρίπτωμεν εὐθύ-
νην διὰ τὴν Δίκην εἰς τοὺς Ἰουδαίους τῆς Ἱερουσαλὴμ ἐν γένει.... Πολὺ ὀλιγώ-
τερον δυνάμεθα νὰ ἐπεκτείνωμεν τὴν εὐθύνην εἰς ἄλλους Ἰουδαίους ἄλλων
ἐποχῶν καὶ τόπων». Τοῦτο εἶχον ἤδη ἀποφασίσει οἱ Παπικοὶ κατὰ τὴν Β' Βατι-
κάνειον Σύνοδον ἐπὶ Πάπα Παύλου ΣΤ' εἰς τὴν Διακήρυξιν τῆς 28ης Ὀκτωβρίου
1965γνωστὴν ὡς NostraAetate, Ἡ Ἐποχήμας,ἄρθρον 4:«Οὔτε ὅλοι οἱ Ἰουδαῖοι
ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ἀδιακρίτως, οὔτε οἱ Ἰουδαῖοι σήμερον δύνανται νὰ κατηγο-
ρηθοῦν διὰ τὰ ἐγκλήματα τὰ ὁποῖα διεπράχθησαν κατὰ τὸ Πάθος του... οἱ Ἰου-
δαῖοι δὲν θὰ πρέπει νὰ χαρακτηρίζωνται ἢ νὰ ἀπορρίπτωνται ὡς κατηραμένοι,
ὡς νὰ ἦτο δῆθεν αὐτὸ θεμελιωμένον εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφήν».

Ἡ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΙΣ τοῦ Κυπρίου Ἀρχιεπισκόπου καὶ τοῦ Ἑβραίου
Ἀρχιραββίνου ἔρχεται καθυστερημένη ἐν συγκρίσει μὲ τὰ παρόμοια τῶν
Παπικῶν ἄλματα πρὸς τὸν Ἑβραϊσμόν, ἀλλὰ ἐνῶ οἱ Παπικοὶ θεωροῦν ἐνό-
χους ἔστω ἐλαχίστους Ἰουδαίους, ὁ Κύπρου ἀπαλλάσει τῆς Θεοκτονίας συλ-
λήβδην ὅλους τοὺς Ἑβραίους μέχρι σήμερον. Οἱ Ἑβραῖοι ὅλων τῶν αἰώνων
ἀποδέχονται τὴν Θεοκτονίαν τῶν προγόνων τους καὶ δι᾽ αὐτὸ εἶναι συνυ-
πεύθυνοι. Ἡ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἀκολουθεῖ κατὰ πόδα
τοὺς Παπικούς, πρῶτον εἰς τὴν ἀθώωσιν τῶν Σταυρωτῶν καὶ δεύτερον εἰς
τὴν ἄρνησιν τῆς Θεότητος τοῦ Σταυρωθέντος. Ὅμοιος ὅμοίῳ ἀεὶ πελάζει,
ὡς ὁμογάλακτοι ἀδελφοί, Νεοημερολογῖται καὶ Παπικοί, Φράγκοι καὶ ἀρνη-
σίχριστοι. Μήπως οἱ Νεοημερολογῖται δὲν εἶναι ἁπλῶς Αἱρετικοί, ἀλλὰ
ἀλλόθρησκοι; Φεύγουν πλέον ἀπὸ τὸν Χριστιανισμὸν καὶ προσχωροῦν ἐπι-
σήμως, εἰς τὸν Ἰουδαϊσμόν; Ἀπεφάσισεν ἡ ἡγεσία τῶν Νεοημερολογιτῶν νὰ
ὁμοφρονήσῃ καὶ συμφωνήσῃ περὶ τοῦ Ἰησοῦ μετὰ τῶν Ἑβραίων Σταυρωτῶν;
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Ἀλήθεια πῶς ἔπειτα ἀπὸ 2.000 χρόνια ἔκανε τὴν ἀνακάλυψιν ὅλων τῶν
ἐποχῶν ὁ Νεοημερολογίτης Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος καὶ
διακηρύσσει ὅτι οἱ Ἑβραῖοι δὲν εἶναι Θεοκτόνοι; Ποῖαι μυστικαὶ διαβου-
λεύσεις καὶ συνεδριάσεις, ποῦ, πότε καὶ μὲ ποίους, προηγήθησαν;  Μήπως
εἶναι Ἑβραῖος καὶ ἀθωώνει τοὺς Ἑβραίους;   

Τὸ περιεχόμενον λοιπὸν τῆς ΚΟΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ἀξίζει μιᾶς προσ -
 ε  κτικῆς ἀναγνώσεως καὶ μιᾶς, ἔστω ἀποσπασματικῆς, ἀναλύσεως τῶν ση-
μείων τὰ ὁποῖα ἔχουν θρησκευτικὴν σημασίαν καὶ ἀφοροῦν εἰς τὸν Χριστόν.

Παρατίθεται κατωτέρω, διὰ τὴν ἱστορίαν καὶ διὰ τὴν πρόσβασιν ὅσων
ἐνδιαφέρονται νὰ τὸ μελετήσουν μὲ ἐνδελέχειαν, αὐτούσιον τὸ κείμενον
τῆς Δηλώσεως ὅπως ἔχει δημοσιευθῆ εἰς δημοτικὴν μονοτονικὴν διάλεκτον.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Η  ΚΟΙΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ

ΤΟΥ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  ΚΥΠΡΟΥ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΟΥ  ΤΟΥ  ΙΣΡΑΗΛ  YONA  METZGER

Οι χιλιάδες χρόνων των ιστορικών σχέσεων μεταξύ του λαού της Κύπρου και
του Ιουδαϊκού λαού έχουν θέσει τις βάσεις για μία νέα συναδέλφωση από την
ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ. Συγχρόνως, έχουν αναπτυχθεί νέες αμοιβαίες
σχέσεις μεταξύ της Χριστιανικής και της Ιουδαϊκής κοινότητας.

Εμείς, ο Αρχιραββίνος του Ισραήλ
Yona Metzger και ο Αρχιεπίσκοπος
Κύπρου Χρυσόστομος, ευχαρι-
στούμε τον Θεό για την ευλογη-
μένη ανάπτυξη του αμοιβαίου
σεβασμού και αναλαμβάνουμε τη
δέσμευση να εργασθούμε από κοι-
νού για την προώθηση των άριστων
σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ.

Εξ άλλου, με θλίψη αναγνωρίζου -
με ότι παρόμοιου είδους σχέσεις δεν
υπήρχαν παντού στο παρελθόν. Έ νε -
κα τούτου καταδικάζουμε όλες τις
πράξεις που φανερώνουν έλ λειψη
σεβασμού προς οποιαδήποτε άλ -
λη θρησκευτική κοινό τητα, την
ακεραιότητά της και τους ιερούς
χώρους της.

Εν τούτοις, θα πρέπει να σημει-

Ἀρχιραββῖνοι καὶ Ἀρχιερεῖς κατεδίκασαν 
εἰς Σταυρικὸν θάνατον τὸν Χριστὸν κατὰ
πρόσωπον, καὶ θὰ διστάσουν τώρα, κάτω

ἀπὸ μόνην τὴν εἰκόνα Του, ἐπιγραφομένην,
«Ἰησοῦς Χριστός, Ο ΩΝ, Ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου»,

νὰ διακηρύξουν ὅτι δὲν εἶναι ἔνοχοι διὰ τὸν
φόνον Του; Ἀντὶ Ἄννα καὶ Καϊάφα, τώρα 
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος 

& ὁ Ἀρχιραββῖνος τοῦ Ἰσραὴλ Yona Metzger.
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ωθεί ότι η Εκκλησία της Κύπρου και ο Κυπριακός λαός δεν συμμετείχε ποτέ
στη συστηματική α πόρριψη του Ιουδαϊσμου, ούτε στις κατηγορίες για
συλλογική ενοχή για θεοκτονία και προβαίνουμε στην αποκήρυξη πα-
ρόμοιων ενεργειών που είναι ασύμβατες με τη διδασκαλία των Γρα-
φών. Εξ άλλου, θα πρέπει να σημειώσουμε περαιτέρω ότι ο λαός του Ισραήλ
ποτέ δεν προέβη σε εχθρικές ενέργειες εναντίον του Κυπριακού λαού, αλλά επε-
δείκνυε συνεχώς τη στήριξή του προς αυτόν.

Επιπρόσθετα, οποιαδήποτε προσπάθεια να υποβιβασθεί η θρησκευ-
τική ταυτότητα και σχέση του άλλου είναι ασυμβίβαστη με το πνεύμα
του αμοιβαίου σεβασμού και επομένως καταδικάζουμε κάθε προσηλυ-
τιστική προσπάθεια από οπουδήποτε και αν προέρχεται.

Πάνω από όλα, βεβαιώνουμε τη διδασκαλία των αντίστοιχων θρησκειών
μας σε σχέση με την αγιότητα της ζωής και την αξιοπρέπεια του ανθρωπίνου
προσώπου, δεδομένου ότι ο καθένας έχει δημιουργηθεί κατ’ εικόνα Θεού. Κατά
συνέπεια καταδικάζουμε όλες τις πράξεις που βεβηλώνουν την ιερότητα αυτή, ιδι-
αιτέρως δε τη βία και την τρομοκρατία εναντίον αθώων, κατ’ εξοχήν όταν αυτή πε-
ριλαμβάνει την κατάχρηση στο όνομα του Θεού και της θρησκείας.

Δίδουμε την υπόσχεση να εργασθούμε μαζί για την προώθηση της ειρήνης
και της συμφιλίωσης μεταξύ όλων των λαών και καλούμε όλους τους θρη-
σκευτικούς αρχηγούς καθώς και όλους τους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες,
καλής θελήσεως να ενωθούν μαζί μας στην ανάληψη αυτής της ευθύνης.

Βεβαιώνουμε, τέλος, ότι θα συνεχίσουμε τη διμερή συνεργασία μας για την
προώθηση και εμβάθυνση των καλών μας σχέσεων, για το συμφέρον του Κυ-
πριακού και του Ισραηλιτικού λαού.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ

Μία πρώτη ματιὰ εἰς τὸ κείμενον τῆς Κοινῆς Δηλώσεως ἀναπόφευκτα
σταματᾶ εἰς ὁρισμένας κραυγαλέας διατυπώσεις τῶν τεσσάρων πρώτων
παραγράφων τὰς ὁποίας ἀπομονώνει.

Ἡ πρώτη παράγραφος δηλώνει ὅτι «ἔχουν ἀναπτυχθῆ νέες ἀμοιβαῖες
σχέσεις μεταξὺ τῆς Χριστιανικῆς καὶ τῆς Ἰουδαϊκῆς κοινότητας». Ὁ
ὅρος «κοινότητες» ἐδῶ ἀναφέρεται εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου καὶ
εἰς τὴν Συναγωγὴν τοῦ Ἰσραήλ. Αὐτὸ ἐνοχοποιεῖ βαρέως τὸν κ. Χρυσό-
 στομον, ὡς θεωροῦντα τὴν ἐκκλησίαν του Κοινότητα, ὅμιλον τινὰ ἀνθρώ-
πων, ἰσότιμον μὲ τὴν Συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων. Ἡ δὲ διατύπωσις «νέες
ἀμοιβαῖες σχέσεις», ἀσαφὴς καὶ γενικόλογος ἐκ πρώτης ὄψεως, ἔχει συγ-
κεκριμένον περιεχόμενον καθ᾽ ἣν στιγμὴν ἔχει θέσιν τιμῆς εἰς τὴν Κοινὴν
Δήλωσιν Θρησκευτικῶν Ἀρχόντων. Μὲ τὴν θρησκευτικὴν ἔννοιαν λοι-
πόν, σχέσεις ἀμοιβαιότητος σημαίνουν ἀλληλοαναγνώρισιν πνευματικοῦ
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κύρους, ἤτοι, ἐγκυρότητα τελετῶν ἁγιασμοῦ. Αὐτὴ ἡ ἀναγνώρισις εἶναι
ἀνήκουστος εἰς τὰ Χριστιανικὰ χρονικά. Μᾶς ἀναγκάζει λοιπὸν ἐδῶ ὁ κ.
Χρυσόστομος νὰ συμφωνήσωμεν ὅτι αἱ τελετουργίαι τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κύπρου ἔχουν τὸ ἴδιον κῦρος μὲ αὐτὰς τῆς Ἑβραϊκῆς Συναγωγῆς, εἶ ναι
ἐξ ἴσου ἀλλότριαι τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ἐξ ἴσου βδελυ-
κταὶ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εἰς τὴν δευτέραν παράγραφον, Ἀρχιραββῖνος καὶ Ἀρχιεπίσκοπος προσ -
 φέρουν κοινὴν εὐχαριστήριον προσευχήν: «εὐχαριστοῦμε τὸν Θεὸ γιὰ τὴν εὐ -
λογημένη ἀνάπτυξη τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ». Τὸν ἴδιον Θεὸν εὐχαριστοῦν
ἐδῶ ἕνας Χριστιανὸς Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἕνας Ἰουδαῖος Ἀρχιραββῖνος.
Ἄραγε, ὁ Ἰουδαῖος εὐχαριστεῖ τὸν Χριστὸν ὡς Θεόν, ὡς προϋπάρχοντα
καὶ Δημιουργὸν τῆς κτίσεως, ὡς ἕνα τῆς Θεαρχικῆς Τριάδος; Ἄραγε,
ὁ Χριστιανὸς εὐχαριστεῖ ἕναν Γιαχβὲ ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι Πατὴρ τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ; Ποῖος εἶναι ὁ Θεὸς ὁ ὁποῖος εὐλογεῖ τὸν ἀμοιβαῖον αὐτὸν σεβα-
σμόν, ὄχι δύο ἀνθρώπων μεταξύ των, ἀλλὰ μεταξὺ δύο διαφορετικῶν θρη-
σκειῶν, ὡς νὰ ἦσαν ὁμότιμοι καὶ ἐξ ἴσου Ἅγιαι; Μετὰ βεβαιότητος καὶ ἐξ
ἀνάγκης προκύπτει ὅτι αὐτὸς ὁ Θεὸς ΔΕΝ εἶναι ὁ Τριαδικὸς Θεός, ΔΕΝ
εἶναι ὁ Θεὸς τοῦ Ἀβραὰμ καὶ τοῦ Ἰσαὰκ καὶ τοῦ Ἰακώβ, ἀλλὰ ὁ θεὸς τῆς
Πλάνης, ὁ Ἑωσφόρος, τὸν ὁποῖον καὶ οἱ δύο Ἀρνησίθεοι λατρεύουν καὶ
τὸν ὁποῖον εὐχαριστοῦν ἐδῶ ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ. 

Εἰς τὴν τρίτην παράγραφον, καταδικάζεται ἀπὸ κοινοῦ ἡ «ἔλλειψη σεβα σμοῦ
πρὸς ὁποιαδήποτε ἄλλη θρησκευτικὴ κοινότητα [καὶ πρὸς] τὴν ἀκε ραιό τητά
της». Ἐδῶ ἐπεκτείνεται ὡς γενικὴ ἀρχὴ ὁ θρησκευτικὸς σεβασμὸς πρὸς τὴν
θρησκευτικὴν ἀκεραιότητα, ἤτοι, καθαγιαστικότητα, ὅλων ἀνεξαιρέτως
τῶν Θρησκειῶν, ὡς νὰ ἦσαν ὅλαι ὁμότιμοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πρᾶγμα ἀνό-
σιον καὶ ἀπαράδεκτον διὰ τοὺς ἀπὸ κτίσεως κόσμου Χριστια νούς. Τόσην
ἀξίαν ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τριάδος ἔχει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἀρχιε  πισκόπου Κύ-
πρου Χρυσοστόμου, ὡς ὁ ἴδιος ἐγγράφως, δημοσίως καὶ πανηγυρικῶς δη-
λώνει ἐδῶ, ὅσην ἔχει καὶ ἡ Συναγωγὴ τοῦ Ἀρχιραββίνου τοῦ Ἰσραὴλ Yona
Metzger, ἀλλὰ καὶ ἡ ὅποια Μουφτία Μουσουλμάνων, ἡ ὅποια ὁμάδα Σα-
μανιστῶν ἢ Πυρολατρῶν. Ἡ προκειμένη διακήρυξις δὲν ἀποτελεῖ ἀντίλα-
λον ἑνὸς ἐκλαϊκευμένου Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ τὴν οὐσιαστικὴν διδασκαλίαν
τῆς Πίστεως Μπαχάϊ, ἥτις ἀποδίδει ἔμφασιν εἰς τὴν λεγομένην «πνευμα-
τικὴν ἑνότητα τῆς ἀνθρωπότητος καὶ τὴν κεκρυμμένην ἑνότητα ὅλων τῶν
μεγάλων θρησκειῶν τοῦ κόσμου». Εἰσάγεται ἐπισήμως λοιπὸν ἡ Νεοημε-
ρολογιτικὴ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου εἰς τὴν Πανθρησκείαν τοῦ Σατανᾶ, ἡ
ὁποία ἑτοιμάζει τὴν ἔλευσιν τῆς τυραννίας τοῦ Ἀντιχρίστου. Διὰ τοῦτο λέ-
γομεν ὅτι ἡ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία κατέστη ἄλλη θρησκεία.
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Ἡ τετάρτη παράγραφος ὅμως εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία περιέχει τὴν πλέον
δραματικὴν ἐξ ὅλων τῶν διακηρύξεων: «θὰ πρέπει νὰ σημειωθῇ ὅτι ἡ Ἐκ -
κλησία τῆς Κύπρου καὶ ὁ Κυπριακὸς λαὸς δὲν συμμετεῖχε ποτὲ στὴ συστη -
ματικὴ ἀπόρριψη τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, οὔτε στὶς κατηγορίες γιὰ συλλογικὴ ἐνοχὴ
γιὰ θεοκτονία καὶ προβαίνουμε στὴν ἀποκήρυξη παρόμοιων ἐνεργειῶν ποὺ
εἶναι ἀσύμβατες μὲ τὴ διδασκαλία τῶν Γραφῶν». Ἐδῶ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ
Ἀρχιραββῖνος, ὡς διεξοδικοὶ μελετηταὶ καὶ ἑρμηνευταὶ τῶν Γρα φῶν, ἀπο-
φαίνονται μετὰ κατηγορηματικῆς αὐθεντίας ὅτι ἡ ἀπόρριψις τοῦ Ἰουδαϊ -
σμοῦ καὶ ἡ ἐνοχὴ τῶν Ἰουδαίων διὰ τὸν θάνατον τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀντι-
αγιογραφικαί. Ἄραγε, κατὰ τὰς Γραφάς, ὁ Ἰουδαϊσμὸς σήμερον στέκει ὡς
μία ἰσό κυρος μὲ τὸν Χριστιανισμὸν Πίστις; Ἄραγε, ἡ Παλαιὰ Διαθήκη δὲν
προφητεύει τὴν συλλογικὴν ἐνοχὴν τῶν Ἰουδαίων, οὔτε ἡ Καινὴ αἰτιολο -
γεῖ τὸν δισχιλιετῆ διασκορπισμόν των μακρὰν τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς γῆς
Ἰούδα; Ἄραγε, ἄνευ οὐδεμιᾶς συλλογικῆς εὐθύνης ἢ συλλογικῆς ἐνοχῆς
οἱ Ἰουδαῖοι ἐπὶ δύο χιλάδας ἔτη εὑρίσκονται νὰ μὴν ἔχουν οὔτε Ναόν,
οὔτε Προφήτην, οὔτε Βασιλέα, οὐδὲ Ἱερέαν, οὐδὲ Θυσιαστήριον, οὐδὲ
Θυσίαν, μηδὲ χρίσμα, μηδὲ θυμίαμα, μηδὲ καθαρισμόν; Ὁ κόσμος ἀδικεῖ
τοὺς Ἰουδαίους ἐπὶ εἴκοσι αἰῶνας καὶ ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ δὲν ἐγείρεται νὰ
ἐκδικήσῃ τὸν λαὸν αὐτοῦ τὸν περιούσιον; ἐὰν ὄχι διὰ τελείαν ἀποστασίαν
ἀπὸ τὸν Θεόν Ἰσραὴλ καὶ διὰ Θεοκτονίαν, διὰ ποῖον ἁμάρτημα τιμωρεῖ -
ται τόσους αἰῶνας ὁ Ἰουδαϊκὸς λαός; Διὰ τὰς ἁμαρτίας ἄλλων λαῶν;

Ἐδῶ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Ἀρχιραββῖνος ἀποκηρύττουν τὴν ἐνοχὴν τῶν
Ἰουδαίων διὰ Θεοκτονίαν. Διὰ ποίαν Θεοκτονίαν ἀκριβῶς δὲν εἶναι ἔνοχοι
οἱ Ἰουδαῖοι; Τὴν συντελεσθεῖσαν εἰς τὴν Σταύρωσιν τοῦ Χριστοῦ. Ἄραγε,
ὁμολογεῖ ὁ Ἀρχιραββῖνος ὅτι ὁ Σταυρωθεὶς Ἰησοῦς εἶναι Θεός, ἀλλὰ δὲν
εἶναι συλλήβδην ὅλοι οἱ Ἰουδαῖοι ἔνοχοι διὰ τὸν Σταυρικόν Του θάνατον
παρὰ μόνον οἱ ἀμέσως ἐμπλεκόμενοι εἰς αὐτὸν ἢ μόνον οἱ Ρωμαῖοι; Ἢ
μήπως διακηρύσσει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὅτι ὁ σταυρωθεὶς ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων
Ἰησοῦς δὲν εἶναι Θεός, καὶ ὡς ἐκ τούτου οἱ Ἰουδαῖοι δὲν εἶναι Θεοκτόνοι;
Ἐὰν ὁμολογῇς ὅτι ἦτο Θεὸς ὁ σταυρωθεὶς Ἰησοῦς, διατὶ εἶσαι Ἀρχιραβ -
βῖνος, Ἰουδαῖε; Ἐὰν διακηρύσσῃς ὅτι ὁ σταυρωθεὶς Ἰησοῦς δὲν ἦτο Θεός,
διατὶ εἶσαι Χριστιανός, Ἀρχιεπίσκοπε; Διὰ τὸν αὐτὸν καὶ μόνον λόγον:
διὰ νὰ ἀπαγάγεται ὁ λαὸς εἰς τὸν Ἀντίχριστον ἀκόμη καὶ ἐν ὀνόματι τοῦ
Χριστοῦ. Αὐτὸς εἶναι ὁ ρόλος τῆς Κοινῆς Δηλώσεως τοῦ Ἀρχιραββίνου τοῦ
Ἰσραὴλ Yona Metzger καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Κύπρου Χρυσοστόμου!

Τὸ κύριον θέμα τῆς παρουσιάσεως τῆς Κοινῆς Δηλώσεως δὲν εἶναι τὸ
κατὰ πόσον εἶναι ἔνοχοι διὰ Θεοκτονίαν οἱ Ἑβραῖοι, ἀλλὰ τὸ κατὰ πόσον
εἶναι Χριστιανοὶ οἱ Ἀρχιεπίσκοποι τῶν λεγομένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
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Τὴν 16-1-2012 ἡμέραν Κυριακὴν ἐγένετο ἡ Βά-
πτισις τοῦ Ραφαὴλ, υἱοῦ τοῦ Παναγιώτου
Μουστακίδου καὶ τῆς Ὄλγας Τσαναχτσίδου,

κατοίκων Ξάνθης,
εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου
Νικολάου εἰς Χρύ  -
σαν Ξάνθης. Τὴν
Βάπτισιν ἐτέλεσεν
ὁ Παναγ/τος Μητροπολίτης Θεσ/νίκης
κ. Χρυσόστομος. Ἀνάδοχος παρέστη ἡ
Εὐαγγελία Παλεόσκα-Κανελλίδου.

A¶OA¶O THNTHN MY™THPIAKHNMY™THPIAKHN ZøHNZøHN
TøN  ME§øN  TH™  EKK§H™IA™  TOY  £EOYTøN  ME§øN  TH™  EKK§H™IA™  TOY  £EOY

ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΕΙΣ ΞΑΝΘΗΝ

Τὸ Σάββατον 22 Ἰανουαρίου ἐγένοντο εἰς
τὸν Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης
αἱ Βαπτίσεις τῶν διδύμων ἀδελφῶν Στεφά-
νου καὶ Ἀνέστη, υἱῶν τοῦ Λέοντος Τέρπο
καὶ τῆς Αἰκατε ρίνης Σερταρίδου κατοίκων
Θεσσαλονίκης. Ἀνάδοχοι παρέστησαν, εἰς
μὲν τὸν Στέφανον ὁ Παναγιώτης Σερταρίδης,
εἰς δὲ τὸν Ἀνέστην ἡ Μαρία Σερταρίδου, καὶ
τὰ Μυστήρια ἐτέλεσεν ὁ Παναγιώτατος  Μη-
τρο πολίτης  Θεσσαλονίκης  κ.  Χρυσόστομος.  

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Τὰ νεοφώτιστα, οἱ Ἀνάδοχοι,
οἱ γονεῖς καὶ ὁ Ἀρχιερεύς

Ἀνέστης

Στέφανος
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Εἰς τὰς 23-1-2012, Κυριακὴν Τελώνου καὶ Φα-
ρισαίου, εἰς  τὸν Ἱερὸν  Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Θεσ/νίκης ἐβαπτίσθη ἡ Βασιλική, κόρη τοῦ Ἀνα-
στασίου Κοκκίνου καὶ τῆς Φωτεινῆς Χότζια
ἐκ Κονταριωτίσσης Πιερίας. 

Τὸ Μυστή-
ριον ἐτε λέ-
σθη ὑπὸ
τοῦ Πανα-
γιωτάτου
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης
κ. Χρυσοστόμου καὶ Ἀνάδοχος
παρέστη ὁ ἐκ Ξυλοκάστρου Κο-
 ρινθίας Δημήτριος Μπουρ-
νάς.

Τὴν 9ην Ἀπριλίου, Κυριακὴν τοῦ
Θωμᾶ, ἔγινεν τὸ Μυστήριον τοῦ Γά -
μου τοῦ Ἁθανασίου Συντζιρμᾶ
καὶ τῆς Μαρίας Ἀβετισιάν, κα-
τοίκων Γλυκῶν Νερῶν Ἀττικῆς. Τό
Μυστήριον τοῦ Γάμου ἐτέλεσεν ὁ
Παναγιώτατος  Μητροπολίτης  Θεσ-
σαλονίκης κ. Χρυσόστομος εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱε -

ραρχῶν, εἰς  Κιάτον  Κορινθίας.
Παράνυμφος παρέστη ὁ Δημή-
τριος Γκαραγκούνης. 

Εὐχόμεθα εἰς τὸ νέον ζεῦγος
νὰ ἔχουν εὐλογημένην παρά Θεοῦ
συζυγίαν, νὰ ἴδουν τέκνα τέκνων
καὶ ὁ οἶκος των νά καταστῆ «κατ᾽
οἶκον ἐκκλησία» ( Ρωμ. ΙΣΤ' 5).

ΓΑΜΟΣ ΕΙΣ ΚΙΑΤΟΝ



Τὰ Ἡμερολόγια τσέπης καὶ τοίχου διὰ τὸ ἔτος 2012 εἶναι ἀφιερωμένα εἰς ὅλας τὰς Ἁγίας Οἰ κου-
μενικὰς Συνόδους, εἰς τὰς ὁποίας ἐκφράζεται ἡ Βούλησις τοῦ Θεοῦ ΑΛΑΘΗΤΩΣ, διὰ τῶν ἐν
Ἁγίῳ Πνεύματι διασκεψαμένων Ἁγίων Πατέρων οἵτινες εἰσὶν ΣΤΟΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΛΟΓΟΥ  ΤΟΥ
ΘΕΟΥ. Πέραν τῶν γνωστῶν Ἁγίων Ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ὑπάρχουν ἄλλαι Τρεῖς Σύνοδοι
μὲ Οἰκουμενικὸν κῦρος: ἡ Πενθέκτη (690), ἡ Ὀγδόη (890), καὶ αἱ Τοπικαὶ Σύνοδοι Κων/πόλεως ἐπὶ
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ (1341, 1347, 1351 λογιζόμεναι ὡς Μία). Αἱ Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι καθο-
δηγοῦνται ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν ᾧ συνέρχονται, συν  εδριά ζουν καὶ συναποφασίζουν οἱ Ἅγιοι
Πατέρες ὡς δοκεῖ Αὐτῷ μᾶλλον ἢ αὐτοῖς: «ἔδοξε γὰρ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν» (Πράξ. ΙΕ´
28). Αἱ Θεόπνευστοι Ἀποφάσεις αὐταὶ ἀποτελοῦν συν είδησιν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκ κλησίας καὶ
ἀπαρέγκλιτον αἰώνιον πίστιν. Καθοδηγοῦν δὲ τὴν ζωὴν τοῦ πληρώματος δογματικῶς, λατρευ-
τικῶς, διοικητικῶς, ποιμαντικῶς καὶ διασφαλίζουν τὴν Ἑνότητα τῶν πιστῶν μετὰ τῆς Ἁγίας
Τριάδος, ὡς Ἑνότητα Χάριτος καὶ Κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Β´ Κορ. ΙΓ´ 13). 
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Ἄνω: Ἡμερολόγιον Τσέπης 2012
Δεξιά: Ἡμερολόγιον Τοίχου 2012
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ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ
«Μηδεὶς φοβείσθω θάνατον· ἠλευθέρωσε γὰρ ἡμᾶς τοῦ Σωτῆρος ὁ
θάνατος. Ἔσβεσεν αὐτόν, ὑπ᾿ αὐτοῦ κατεχόμενος. Ποῦ σου, θά νατε,
τὸ κέντρον; Ποῦ σου, Ἅδη, τὸ νῖκος; Ἀνέστη Χριστός, καὶ σὺ κατα-
βέβλησαι. Ἀνέστη Χριστὸς καὶ πεπτώκασι δαίμονες. Ἀνέστη Χρι-
στός, καὶ χαίρουσιν Ἄγγελοι. Ἀνέστη Χριστός, καὶ ζωὴ πολιτεύ -
εται. Ἀνέστη Χριστός, καὶ νεκρὸς οὐδεὶς ἐπὶ μνήματος. Χριστὸς γὰρ
ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο. Αὐτῷ ἡ δόξα
καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Ὁ «Κ.Ε.Ο.» εὔχεται ἐκ βαθέων ὅπως ἡ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως
τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
γενέσθω καὶ ἡμῖν πρόγευσις καὶ ἀῤῥαβὼν ζωῆς αἰωνίου.
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ΕΚΔΗΜΙΑΙ  ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ  ΠΡΟΣ  ΚΥΡΙΟΝΕΚΔΗΜΙΑΙ  ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ  ΠΡΟΣ  ΚΥΡΙΟΝ

Τ�ν�Τετάρτην�12 �Ιανουαρίου 2012, �κοιμήθη����ν
Χριστ���δελφ��Σταυρούλα Καπουρτίδου �π���να-
κοπ�ν�καρδίας�ε�ς��λικίαν�79 �τ�ν.� ��κδημήσασα
γεννήθηκε�τ�ν 27ην Δεκεμβρίου 1932 ε�ς�τ��χωρίον
Λαζαρόφσκι�τ'ς�περιοχ'ς�Κουπάν�τ'ς�Ρωσίας��κ�γο-
νέων�,λληνοποντιακ'ς�καταγωγ'ς,�Παναγιώτου�Κα-
πουρτίδου�κα2�3γγελικ'ς�Μοσκοφίδου.�
Τ��1935 �ξόριστη���ο�κογένεια�μ6�7 τέκνα��γκατε-

στάθη�ε�ς��τ�ν�,λλάδα,�ε�ς�τ�ν�Δράμα�πρ�τον�κα2�ε�ς
τ�ν 8μαθίαν�9στερον.� �Σταυρούλα <ζησε�κα2�=παν-

δρεύθη�ε�ς�τ�ν�Βέρροιαν.�Τ�ν�δεκαετίαν�το?��60, μετώκησεν�ε�ς�Θεσσαλονίκην
Aπου�κα2�<ζησεν�Bως�τέλους�τ'ς�ζω'ς�της.�Cκ�το?�γάμου�της��πέκτησεν δύο�υDούς
κα2�μίαν�θυγατέραν,�τ�ν�3γγελικήν.�Cπ2�μίαν�35ετίαν σχεδόν,�Eργάζετο �όκνως
Fς�κατG�οHκον�Νοσοκόμος�κα2�Jτο��διαιτέρως��γαπητ��κα2�εKρέως�γνωστ� ε�ς�τ�ν
περιοχ�ν�Aπου�κα2�διέμενεν.�Πολλο2�θL��νθυμο?νται�μ6��γάπη�τ�ν�κυρία�Σταυ-
ρούλα�τ�ν�Νοσοκόμα�μ6�τ��πολM��λαφρM�χ6ρι�κα2�τ���ληθιν��κα2�οKσιαστικ���νδια-
φέρον�Nχι�μόνον�γιL�τοMς��ρρώστους�της��λλL�κα2�γιL�Aλους�τοMς��νθρώπους
ποM�γνώριζε�κα2��γαπο?σε.�Μεγάλωσε�μόνη�της�τL�3 παιδιL�της,�χωρ2ς�ο�κο-
νομικ��O�Pλλη�βοήθεια,�κα2�δούλεψε�πολM�σκληρL�γιL�νL��νταπεξέλθS�ε�ς�τLς
Tκάστοτε�δυσκολίας.�ΤL�τελευταUα�6 χρόνια�εHχε�σοβαρL�προβλήματα�μ6�τ�ν
=γεία�της�κα2�ε�δικά�τL�2 τελευταUα�χρόνια�Jταν�σχεδ�ν�καθηλωμένη�ε�ς�τ�
κρεββάτι.�V�Θε�ς�νL��ναπαύσS�τ�ν�ψυχήν�τ'ς��δελφ'ς��μ�ν�Σταυρούλας.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΟΥ

V��δελφ�ς�Δημήτριος Συμεωνίδης Jτο�υD�ς�το?
Παύλου�κα2�τ'ς�,λένης�Συμεωνίδου��π��τ�ν�Βέρ-
ροιαν.� �ζωή�του�=π'ρξε�μαρτυρικ��λόγW��σθενείας,��
Xποία�τ�ν�κρατο?σε�ε�ς��κινησίαν�κα2�=πέφερε��πG�αK�-
τ�ν��π��τ�ν�βρεφικ�ν�του��λικίαν.�Τ�ν 1η Φεβρουα-
ρίου 2012 �κοιμήθη��ν�ΚυρίW,�ε�ς��λικίαν�35 �τ�ν.� 
νεκρώσιμος��κολουθία��τελέσθη�ε�ς�τ�ν�Yερ�ν�Να�ν
τ�ν�Zγίων�Πάντων�Ναούσης,��π��τ�ν�α�δ/το�Yερέα
π.�Νικόλαο�Ζαρδούκα�κα2���ταφή�του�<γινε�ε�ς�Κοι-

μητήριο�τ'ς��δίας�πόλεως.� �Διεύθυνσις�το?�Κ.Ε.Ο.�ε_χεται�ε�ς�τ�ν�ο�κογέ-
νειάν�του�παρηγορίαν��κ�Θεο?,�κα2���μνήμη�το?�Δημητρίου�νL�εHναι�α�ωνία.�

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  
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Τ�ν�10ην Μαρτίου �μέραν�Παρασκευήν,��κοιμήθη
�ν�ΚυρίW�X��δελφ�ς�Σάββας Σεβαστόπουλος. ̀ το�γεν-
νημένος�ε�ς�τ�ν�Θεσ/νίκην�20-12-1924. Τ��1954 �νυμ-
φεύθη�aρθοδόξως�τ�ν�συζυγόν�του�3ναστασίαν��π�
τ�ν�Νάουσαν.�3πέκτησαν�4 τέκνα,��κ�τ�ν�Xποίων��ν�ζωb
=πάρχει�μία�θυγατέρα.�Τ���πάγγελμά�του�Jτο�ράπτης.
`το�πιστ�ς�ε�ς�τ�ν�cρθοδοξίαν�κα2�Eγωνίσθη�σθενα�-
ρ�ς�κατL�τ�ν�περίοδον�τ�ν�διωγμ�ν�τ'ς�δεκαετίας�το?

�50. �νεκρώσιμος��κολουθία��ψάλη�ε�ς�τ�ν�Y.�Ν.�Zγίου�Γεωργίου�ε�ς�Θεσσα-
λονίκην�=πό�το?�π.�Νικολάου,�κα2���ταφή�του�<γινε�ε�ς�κοιμητήριον�τ'ς�πόλεως.

ΣΑΒΒΑΣ  ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣΣΑΒΒΑΣ  ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τ�ν 5-2-2012 8μέραν Σάββατον, �κοιμήθη�ε�ς�τ�ν�Λά-
ρισαν�X��δελφ�ς�Χρ'στος�3λβίζος�το?�Τριανταφύλλου
κα2�τ'ς�GΑναστασίας.�V��κλιπfν��γεννήθη�τ��1928 ε�ς
τ�ν�gνω�3μυγδαλ�ν�3γιhς�κα2�Jτο�τ��πρ�τον��κ�πέντε
τέκνων.�ΛόγW�το?�δυσκόλου�τ'ς��ποχ'ς�του��μαθήτευσε
μόνον�Bως�κα2�τ�ν�Εi�τάξιν�Δημοτικο?.�Ε�ς��λικίαν�18
�τ�ν�<μεινεν�aρφαν�ς��π��πατέρα,�κα2�<κτοτε�Bως�κα2
τL�27 του��προστάτευεν�τ�ν�χήραν�μητέραν�του�κα2�τά

μικρότερα��δέλφια�του.�Ε�ς��λικίαν�28 �τ�ν��π'γε�ε�ς�τ�ν�Y.�Μ.�Παναγίας�Πευ-
κοβουνογιατρίσσης�ε�ς�Κερατέαν�GΑττικ'ς,�Aπου��μόναζεν����δελφ��του.�CκεU�πα-
ρέμεινεν�κα2�Eργάσθη��π2�7 <τη�Bως�τ��1963, Xπότε��πέστρεψεν�ε�ς�τ��χωρίον�του.�
Τ��1964 �νυμφεύθη�τ�ν�Α�κατερίνην�Νέτου��π��τ�ν�Μελιβοίαν�3γιhς�κα2��γκα-
τεστάθησαν�ε�ς�τ�ν�Λάρισαν,�Aπου��πέκτησαν�πέντε�τέκνα,�τρία��γόρια�κα2�δύο
κορίτσια.�ΚαθG�Aλον�τ�ν�βίον�του�προσεπάθει�νά�μεταδίδS�ε�ς�τ�ν�ο�κογένειάν�του
τ��aρθόδοξον�χριστιανικόν�Jθος�μ6�Aλην�τ�ν�δύναμιν�τ'ς�ψυχ'ς�του.�
Ζηλωτ�ς�τ'ς�cρθοδόξου�πίστεώς�μας,�=περηγάπα�τ�ν�GΕκκλησίαν,��πολέμει�τοMς

ΑDρετικοMς�κα2�Σχισματικούς,�κα2��μίσει�τοMς�βλασφημο?ντας�τL�ΘεUα.�8ρέσκετο�ε�ς
τ�ν��νάγνωσιν�τ'ς�Zγίας�Γραφ'ς�κα2�τ�ν�λόγων�το?�Zγίου�Χρυσοστόμου.�8γάπα
τ�ν�ψαλτικήν�κα2�εHχεν��δυναμίαν�ε�ς�τ��κήρυγμα.�ΕHχε�τ�ν��λπίδα�κα2�τ�ν�πίστιν�ε�ς
τ�ν�Θεόν,�κα2���ζήτει�πάντα�τLς�μεσιτείας��π��τ�ν�μακαριστ�ν�jγιον�πατέρα�Ματ-
θαUον�τ�ν�XποUον�εHχε�γνωρίσει�κα2��π��τ�ν�XποUον�εHχε��μπνευσθ'�ε�ς�τ�ν�ζωήν�του.
 �νεκρώσιμος��κολουθία�κα2���ταφή�του��γένοντο�τ�ν 5-2-2012 ε�ς�τ�ν�Y.

Μ.�ΕKαγγελισμο?�τ'ς�Θεοτόκου,�GΑθηκίων�Κορινθίας,�κατL�τ�ν��πιθυμίαν�του,
=π��το?�Παναγ/του�Μητροπολίτου�Θεσ/νίκης�κ.�Χρυσοστόμου.� �ο�κογένειά
του�θL�τ�ν�θυμhται�πάντα�μ6��γάπην�κα2�εKγνωμοσύνην,�κα2�οD��δελφοί�τ'ς
�νορίας�του�Fς�τ�ν��ξιόλογον�ζηλωτ�ν�κα2�μαχητικόν�«μπαρμπα-Χρ'στον».

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΑΛΒΙΖΟΣΧΡΗΣΤΟΣ  ΑΛΒΙΖΟΣ
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 ��δελφ��Θεοπέμπτη Μοναχή, κατL�κόσμον�Κα-
νέλλα�Βουδούρη,�κατήγετο��πό�τ�ν�Ζαχάρω�τ'ς� λείας
κα2��γεννήθη�ε�ς�τ�ν�Πάτρα�τ�ν�19-7-1928. ΕHχεν��κόμη
Bνα��δελφ�ν�κα2�μίαν��δελφήν,�ποM�Eκολούθησαν�τ�ν
μοναχικ�ν�βίον.�ΤL�μοναχικά�τους�aνόματα�Jταν�Χρι-
στόδουλος�Μοναχ�ς�κα2�3γαθαγγέλη�Μοναχή.�
 �ο�κογένειά�της�kτο�ε_πορος�κα2�Fς�φιλομαθ�ς�Aπου

Jτο����δελφή,�εHχε�τ�ν�δυνατότητα�νά�λάβS�κα2�περαι-
τέρω�μόρφωσιν.�̀ το�γνώστης�δύο�ξένων�γλωσ�σ�ν�κα2

μουσικ�ν�σπουδ�ν.�ΕHχεν�ε�σαχθ'�κα2�ε�ς�τ��Πανεπιστήμιον,�Aπου�Aμως�δ6ν��φοί-
τησεν,��πειδ����ψυχ��της��νεζήτει�κρυφίως�Pλλην�μόρφωσιν,�τ�ν�πνευματικ�ν.
Διψ�σα�διL�τL�πνευματικά,�Pλλοτε�παρηκολούθει ΚατηχητικL�μαθήματα��π�
πνευματικοMς�τ'ς��ποχ'ς�της�κα2�Pλλοτε�παρέδιδεν����δία�ε�ς�πνευματικLς�συνάξεις.
Ε�ς�τοιαύτας��ναζητήσεις�ε=ρισκομένη,�<λαβε�γν�σιν�διά�τ�ν��πάρατον�Σχι-

�σματοαίρεσιν�το?�Νέου� μερολογίου,�τ��XποUον��πηρνήθη�εKθέως�κα2�Eσπά-
σθη�τ�ν�GΟρθοδοξίαν.�CκεU�ε=ρ'κε�τ�ν�τελείωσιν�κα2��ξεπλήρωσε�τ�ν�κρύφιον
πόθον�της�νά�γίνS�Μοναχ�.�lτσι�τ��1960 �π'γεν�ε�ς�τ�ν�Κερατέαν�κα2�κατε-
τάγη�ε�ς�τ�ν��κμάζουσαν�τότε�πνευματικ�ς,�Y.Μ.�Παναγίας�Πευκοβουνογια-
τρίσσης,�=π��τ�ν�πνευματικ�ν�καθοδήγησιν�τ'ς�Γεροντίσσης�ΕKφροσύνης.�
3γαπ�σα�τ�ν��κτημοσύνην,��πώλησε�τ�ν�προσωπικήν�της�περιουσίαν,�<δωσε

τL�χρήματα�ε�ς�τ�ν�Μον�ν�κα2,�κατόπιν�εKλογίας�τ�ν�Προεστότων,�περιέ�θαλψεν
�κεU�Bως�τ'ς�κοιμήσεώς�του�τ�ν�γέροντα�πατέρα�της.�(8ξιώθη�κα2�αKτ�ς�νL�λάβS
τό�Μέγα�GΑγγελικ�ν�Σχ'μα�ε�ς�τ��τέλος�τ'ς�ζω'ς�του,�aνομασθε2ς�Σωφρόνιος).�
 ��δελφ��διεκρίθη�διά�τ�ν��ξαίρετον�διαγωγήν�της,�τ�ν��γάπην�της�ε�ς�τ�ν

μοναχικ�ν�βίον,�τ�ν�=πακο�ν�κα2�τ�ν��λεημοσύνην.�Cκτ�ς��π��τό�διακόνημα
τ'ς�ξεναγο?,�τ'ς��νέθεσαν�νL�μεταφράζS�ξενόγλωσσα�κείμενα�κα2��πιστολLς
διL�=ποθέσεις�τ'ς�Cκκλησίας.�Τ'ς�<δωσαν��πίσης�τ�ν��ντολ�ν�νά�κατηχb�τLς
δοκίμους�μοναχάς.�Τ�ν�κατήχησιν�Aμως�αKτ�ν�Eρέσκοντο�νL�παρακολουθο?ν
κατόπιν�εKλογίας�κα2�Pλλαι�μοναχαί,�διότι�εHχε�μίαν�πνευματικ�ν��πιτηδει-
ότητα�ε�ς�τ��νL�συμβουλεύS�τLς�ψυχάς.
3πεστάλη�νL�μάθS�κα2�τ�ν�τέχνην�τ'ς�oγιογραφίας�ε�ς�τ�ν�Φώτιον�Κόντογλου.

qταν��διδάχθη��ρκούντως,��πλαισίωσε�τ��ZγιογραφεUον�τ'ς�Μον'ς�μαζ2�μ6�5
�κόμη��δελφLς�βοηθούς.�Cκ�το?�διακονήματός�της�αKτο?,��ντελήφθη��νωρ2ς�τ�ν
�μφάνισιν�ΑDρετικ�ν�φρονημάτων�περ2�τ�ν�Zγίων�Ε�κόνων,�καθfς��λάμβανε
�ντολLς�νL�oγιογραφb�ε�κόνας,�Nχι�μ6�τ�ν�μέχρι�τότε��κολουθουμένην�πρακτικήν,
�λλL�κατL�τLς�νεοεισαχθείσας�αDρετικLς�θεωρίας�τ�ν��κκολαπτομένων�ε�ς�τ�ν
Μον�ν�Νεοεικονομάχων,��κ�τ�ν�Xποίων�κα2�προ'λθε�τελικ�ς�τ��Σχίσμα�το?�1995
ε�ς�τ�ν�Cκκλησίαν�τ�ν�Γ.Ο.Χ.�Cνήργησε�μ6�Pλλας�ΜοναχLς�rστε�νL��νημερωθb

ΘΕΟΠΕΜΠΤΗ  ΜΟΝΑΧΗΘΕΟΠΕΜΠΤΗ  ΜΟΝΑΧΗ
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��Y.�Σύνοδος�διG�Aσα�αDρετικL�κα2�Pτοπα�συνέβαινον�ε�ς�τ�ν�Μονήν.�sΗτο�δηλαδ�
�κ�τ�ν�πρώτων�αD�XποUαι��ντέδρασαν�ε�ς�τLς�ΑDρετικLς�κα2�Βλασφήμους�θεωρίας
τ�ν�Νεοεικονομάχων.�ΑKτ��τ�ν�Eνάγκασεν,��φG�Aσον�πλέον�τ���πάρατον�Σχίσμα
�π'λθεν,�νL�διαχωρήσS�Xριστικ�ς�τ�ν�περ2�Πίστεως�θέσιν�της��ντ�ς�τ'ς�Y.�Μον'ς.
Cπειδ��=π��τοιαύτας�συνθήκας����γκαταβίωσις�ε�ς�τ�ν�Μον�ν��γένετο�πλέον

δύσκολος�κα2��πίπονος,�μαζ2�μ6�Pλλας�aρθοδόξως�φρονούσας��δελφάς,�Eναγ-
κάσθη�νL��ναχωρήσS�διL�τ�� συχαστήριον�το?�Zγίου�uωάννου�το?�Προ-
δρόμου�ε�ς�τ��Ναύπλιον.�ΑKτ��τ�� συχαστήριον�εHχε�προεπιλεγ'�παρL�το?
Μακαριστο?�Zγίου�Πατρ�ς�Ματθαίου,�<τι�Nντος�Yερομονάχου, Fς�X�πρ�τος
τόπος�Dδρύσεως�Μον'ς.�Ε�δικα2�συνθ'και�Aμως�τ'ς�περιόδου��κείνης�δ6ν�κα-
τέστησαν�το?το�δυνατόν,�κα2�παρέμεινε�τ��μονύδριον�μετL�το?�ναΐσκου�Fς
Μετόχιον.�Ε�ς�το?τον�τ�ν�τόπον�προσ'λθον�κα2�συνέχισαν�νά�διάγουν�τ�ν�μο-
ναχικ�ν�των�βίον�αD��ναχωρήσασαι��δελφαί,�φροντίζουσαι��κτ�ς��π��τ�ν
πνευματικ�ν�των�καλλιέργειαν�κα2�τ�ν�συντήρησιν�κα2��ναστήλωσιν�το?�πα-
λαιο?�ναΐσκου�κα2�τ'ς�πέριξ�περιοχ'ς�του,��ναλώσασαι�σωματικάς,�πνευμα-
τικLς�κα2�τLς��λαχίστας�=λικάς�των�δυνάμεις.�CκεU,�μ6�τ�ν�βοήθειαν�το?�Θεο?
κα2�τήν�πρεσβείαν�το?�Τιμίου�Προδρόμου,�κατώρθωσαν�νL��πεκτείνουν,�νL
�νακαινίσουν�κα2�νL�καλλωπίσουν�πλήρως�τ�ν�Yερ�ν�Ναόν,�νL��πισκευάσουν
κα2�νL�κατασκευάσουν��παραιτήτους�βοηθητικοMς�χώρους,�καθfς�κα2�νL�πε-
ριφράξουν�τ�ν�τόπον��κεUνον�το?� συχαστηρίου�μ6�στερρεLν�κα2��σφαλ'�πε-
ρίφραξιν,�προφυλάσσοντας�<τσι�κα2�τοMς�Tαυτούς�των��π��<ξωθεν�κινδύνους,
�λλL�κα2�τ�ν��κεραιότητα�το?�χώρου��κ�τ�ν�Tκάστοτε�καταπατητ�ν.�
Ε�ς�τ�ν�jγιον�uωάννην,��κοιμήθη�κατL�τ��2004 κα2���κατL�σάρκα��δελφή

της,���Μεγαλόσχημος�μοναχ��3γαθαγγέλη,�καθηλωμένη�οwσα��κ�πολυετο?ς
�σθενείας�ε�ς�τ�ν�κράββατον.�ΑKτ�ν�διSκόνει��π2�σειρLν��τ�ν��όκνως����δελφ�
Θεοπέμπτη,�λαμβάνουσα�συνεχ�ς�τLς�εKχαριστίας�της�κα2�τLς�εKχάς�της.�
Ε�ς�τ�ν�jγιον�uωάννην�Eγωνίσθη���μοναχ��Θεοπέμπτη�τ�ν�=πόλοιπον�χρόνον

τ'ς�ζω'ς�της,�Aσον�τ'ς�τ���πέτρεπεν���Oδη�τρωθεUσα�σωματική�της�=γεία,�κα2

Ἀπὸ τὴν ἐξόδιον Ἀκολουθίαν καὶ ταφὴν τῆς Μοναχῆς Θεοπέμπτης 
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V��κλιπών��δελφ�ς�Παντελεήμων Πούλιος �γεν-
νήθη�τ��1925 ε�ς�τL�Κιμμέρια Ξάνθης.�Τ��1960 �νυμφεύθη
τ�ν�σύζυγόν�του�ΕKανθίαν�κα2�μαζ2�Eκολούθησαν�τ�ν
cρθοδοξίαν�τ��1965.3πέκτησαν�δύο�τέκνα,�τL�XποUα
�νέθρεψε��ργαζόμενος�ε�ς�τ�ν�Νομαρ�χίαν�Ξάν�θης.�
lκανε��γ�νας�διL�τ�ν�cρθοδοξίαν. Μ6�Pλλους

aρθοδόξους��δελφοMς��πηυθήνθησαν ε�ς�τ�ν�YερLν
�μ�ν�Σύνοδον�κα2�κατόπιν��ντολ'ς�της,�διL�το?��ει-
μνήστου�Πρωτοσυγγέλου�π.�ΕKγενίου�Τόμπρου,��στάλη
X�Yερομόναχος�π.�uγνLτιος�Μπέτσης�πρ�ς��ξυπηρέ-

τησίν�των.�yδρυσαν�<τσι�τ�ν��νορίαν�τ'ς�Ξάνθης.�Διά�τ�ν�τέλεσιν�τ�ν�θρη-
σκευτικ�ν�των�καθηκόντων,�<κτισαν�μάλιστα�κα2�μικρ�ν�να�ν�τ��1967, τ�ν
XποUον�οD�ΝεοημερολογUται��δι�κται�τ'ς�cρθοδοξίας,�κατL�καιροMς��σφράγι-
σαν.�ΤρεUς�φορLς��σφραγίσθη�X�να�ς�κα2�τρεUς�φορLς��πεσφραγίσθη,�διG��γώ-
νων�πίστεως�κα2�προσευχ'ς.�lκτοτε�Eγωνίζετο�διL�τ�ν�cρθοδοξίαν�συνεχ�ς.�
V�Παντελεήμων��πεβίωσεν�α�φνιδίως�τL�ξημερώματα�το?�Μ.�Σαββάτου,

�ν��τ�ν�Μ.�Παρασκευ�ν�Tσπέρας�εHχεν�παρακολουθήσει�τ�ν�3κολουθίαν�το?
Cπιταφίου�ε�ς�τ�ν�Y.�Ν.�Zγίου�Γεωργίου�ε�ς
Θεσσαλονίκην.� ��ξόδιος��κολουθία�κα2��
ταφή�του��γένοντο�τ�ν��δίαν��μέραν�ε�ς�τ�ν
γενέτειράν�του�Ξάνθην,�=π��το?�Παναγιωτά-
του�Μητροπολίτου�Γ.Ο.Χ.�Θεσσαλονίκης�κ.
Χρυσοστόμου.

Το@ Aγωνιστο@ Aδελφο@ Παντελεήμονος
εDη 8 μνήμη αEωνία.

�κεU�παρέδωκε�τ�ν�ψυχήν�της�ε�ς�Aν��πόθησεν�Κύριον,�τ�ν 29ην Φεβρουαρίου
2012, 8μέραν Τρίτην, 5.30 μ.μ.zως�κα2�τ�ν�rραν�το?�θανάτου�της�Jτο�νηφά-
λιος�κα2�<διδε�πνευματικLς�νουθεσίας�κα2�συμβουλLς�ε�ς�τLς�περιλύπους��δελφLς
κα2�τοMς�λοιποMς�παρευρισκομένους�νL�παραμένουν�ε�ς�τ�ν�aρθ�ν�πίστιν.�
 ��ξόδιος��κολουθία�κα2���ταφή�της�<γιναν�τ���πόγευμα�τ'ς Tπομένης��μέ-

ρας,�ε�ς�τ��παρεκκλήσιον�τ�ν�Zγίων�Τρι�ν�Πατέρων�τ'ς�Χίου�ε�ς�τ�ν�Y.�Μ.
ΕKαγγελισμο?�τ'ς�Θεοτόκου�3θηκίων�Κορινθίας,�=π��το?�Παναγιωτάτου�Μη-
τροπολίτου�Γ.Ο.Χ.�Θεσσαλονίκης�κα2�Καθηγουμένου�τ'ς�Μον'ς�κ.�Χρυσοστό-
μου.�CκεU�εHχε�ταφ'�κα2����δελφ��της�κα2��κεU �κκλησιάζετο�κα2��ξυπηρετεUτο
πνευματικ�ς�κα2����δία��δελφ��Θεοπέμπτη.
ΤΗΣ  ΜΟΝΑΧΗΣ  ΘΕΟΠΕΜΠΤΗΣ  ΕΙΗ  Η  ΜΝΗΜΗ  ΑΙΩΝΙΑ.

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ  ΠΟΥΛΙΟΣΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ  ΠΟΥΛΙΟΣ
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