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Περὶ Αἰσιοδοξίας*
Ἁγίου Ἐπισκόπου Νικολάου Βελιμίροβιτς († 1956)

Η ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ἀποτελεῖ τὸ φωτο
στέφανο τῆς χριστιανικῆς φιλοσο

φίας καὶ τῆς χριστιανικῆς ἱστορίας. 
Αἰσιόδοξος ἦταν ὁ Θεμελιωτὴς τοῦ 
Χριστιανισμοῦ, ὁ πιὸ Αἰσιόδοξος ἀπ’ 
ὅλους τοὺς αἰσιόδοξους στὸν κό
σμο. Δὲν ἦταν αἰσιόδοξος μόνο στὶς 
λαμπερὲς στιγμὲς τῆς ζωῆς 
Του: ὅταν γιόρταζε στὸν γάμο 
τῆς Κανᾶ στὴ Γαλιλαία, ἤ ὅταν 
τοῦ ἔριχναν λουλούδια στὰ 
Ἱεροσόλυμα, ἤ ὅταν ἥσυχος 
παρατηροῦσε τοὺς κρίνους 
στὶς ἀνθι σμένες πεδιάδες, ἤ 
ὅταν κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τῶν 
ἀστεριῶν ταξίδευε μὲ πλοιάριο 
στὴ λίμνη τῆς Γεννησαρέτ, μαζὶ 
μὲ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ Τὸν λάτρευαν. 
Δὲν ἦταν ὅμως μόνο τότε αἰσιόδοξος. 
Παρέμενε αἰσιόδοξος καὶ ὅταν ἐγ κα
τα λειμμένος ἀπὸ ὅλους, προσευχόταν 
μόνος στὸ Θεό, ἐκείνη τὴ μοιραία νύ
χτα πρὶν ἀρχίσει ἡ τραγωδία. Καὶ τότε 
ποὺ Τὸν σύρανε, ἀπὸ τὸν Ἡρώδη στὸν 
Πιλᾶτο, γιουχαΐζοντας καὶ χλευάζον
τάς Τον. Καὶ τότε ποὺ Τοῦ ἔβαλαν 
ἀγκάθινο στεφάνι, ποὺ Τοῦ ἔσχιζε τὸ 
θεϊκό Του κεφάλι καὶ τότε, ὅταν ὑπὸ 
τὸ βάρος τοῦ Σταυροῦ ἔφευγε ἀπὸ τὰ 
Ἱεροσόλυμα. Τὰ Ἱεροσόλυμα ποὺ Τὸν 
ἀποχαιρετοῦσαν μὲ γέλια, κατάρες καὶ 
μὲ τὸν ἦχο τῶν ἀδύναμων δακρύων τῶν 
γυναικῶν. Καὶ τέλος, ὅταν τὸ ποτήρι 

τῆς πίκρας ξεχείλισε καὶ εἰσῆλθε στὴν 
ἱστορία ἡ λέξη Γολγοθάς, πάλι παρέμει
νε αἰσιόδοξος.
 Αἰσιόδοξοι ἦταν καὶ οἱ χριστιανοὶ 
Μάρτυρες. Ἀφοῦ οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ Με 
γα λομάρτυρες ἦταν αἰσιόδοξοι, πῶς ἐμεῖς 
νὰ εἴμαστε ἀπαισιόδοξοι; Αἰσιόδοξοι 

ἦ ταν ὅσοι στὶς ρωμαϊκὲς ἀρένες, 
πάλεψαν μὲ ἄγρια θηρία, γιὰ 
νὰ διασκεδάσει ὁ Καίσαρας. 
Αἰσιόδοξοι ἦταν ὅσοι καίγονταν 
στὴν πίσσα στὶς πλατεῖες, γιὰ 
τὴν ψυχαγωγία τοῦ Καίσαρα 
καὶ τῶν γυναικῶν του. Αἰ
σιόδοξοι ἦταν ὅσοι γύριζαν 
δεμένοι στὸν τροχὸ καὶ ὅσοι 
θάφτηκαν ζωντανοὶ στὴ γῆ. 

Αἰσιόδοξοι ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ δὲν γνώ
ρισαν τὴν ἰσότητα, οὔτε τὴν ἐλευθερία 
τοῦ τύπου, οὔτε τὴν φιλανθρωπία, οὔτε 
τὶς ὀργανώσεις γιὰ τὴν προστασία τῶν 
ζώων. Πῶς λοιπὸν ἐμεῖς νὰ εἴμαστε 
ἀπαισιόδοξοι; Γιατί νὰ γινόμαστε ἀπαι
σιόδοξοι;
 Αἰσιόδοξοι ἄνθρωποι ὑπῆρχαν καὶ 
ἀνάμεσα στοὺς ἀρχαίους κλασικοὺς 
στοχαστές, διανοούμενους καὶ ποι
ητές. Ἡ αἰσιοδοξία τους ὅμως, ἦταν 
μεταφυσικὴ καὶ μεμονωμένη. Ἡ χρι
στιανικὴ αἰσιοδοξία εἶναι δοκιμασμέ
νη αἰσιοδοξία καὶ αἰσιοδοξία ὄχι τοῦ 
ἑνὸς ἀλλὰ τῶν πολλῶν ἀνθρώπων. Ἡ 
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περὶ Αἰσιοδοξίας

αἰσιοδοξία τῶν ἀρχαίων κλασικῶν 
εἶναι σὰν τὸν ἐπεξεργασμένο χρυσό, 
ποὺ εἶναι ἐπιμελῶς φυλαγμένος καὶ γυ
αλισμένος καθημερινά, γιὰ νὰ λάμπει. 
Ἡ χριστιανικὴ αἰσιοδοξία εἶναι σὰν τὸ 
χρυσάφι, ποὺ πέρασε μέσα ἀπὸ τὴ λάσπη 
καὶ τὴ σκόνη, ἀπὸ τὸ νερὸ καὶ τὴ φωτιὰ 
καὶ τὸ αἷμα καὶ πάλι παρέμεινε λαμπερὸ 
καὶ καθαρό.
 Οἱ κλασικοὶ συγγραφεῖς μόνον σκέ
φτονταν καὶ μὲ τὴ σκέψη τους καὶ λόγῳ 
τῆς σκέψης τους ἦταν αἰσιόδοξοι.
 Οἱ Μάρτυρες τοῦ Χριστιανισμοῦ ὅταν 
καίγονταν στὴ φωτιὰ φώναζαν: Ἐμεῖς 
καὶ κάλι πιστεύουμε! Αὐτοὶ καὶ ὅταν 
τοὺς ἔσχιζαν τὰ θηρία ψιθύριζαν: Ἐμεῖς 
καὶ πάλι ἐλπίζουμε! Πάνω στὸ σταυρὸ 
κλαίγοντας μὲ λυγμοὺς ἔλεγαν: Ἐμεῖς 
καὶ τώρα σᾶς ἀγαπᾶμε.
 Τοὺς καταδίωξαν καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ 
οἱ μοχθηροὶ αὐτοκράτορες παντοῦ. Καὶ 
οἱ Νέρωνες καὶ οἱ Τραϊανοί, στὴν Ἀσία, 
στὴν Ἀφρική, στὰ Βαλκάνια καὶ στὴ 
Βρετανία. Τοὺς περιφρόνησαν, τοὺς 
πέταξαν σὰν ἄχρηστες πέτρες καὶ τοὺς 
ἔδιωξαν ὅπως διώχνει κανεὶς τὴ λά
σπη ἀπὸ τὰ πόδια του. Οἱ μορφωμένοι 
ἄνθρωποι δὲν ἤθελαν νὰ τοὺς κατα
λάβουν, οἱ ἰσχυροὶ δὲν ἤθελαν νὰ τοὺς 
ἀκούσουν. Ὅλος ὁ κόσμος κώφευε στὰ 
αἰτήματά τους, τὰ ἄγρια θηρία εἶχαν 
περισσότερους φίλους ἀπὸ αὐτούς, οἱ 
νεκροὶ δὲν ζήλευαν τὴ ζωή τους. Ὅμως 
καὶ πάλι οἱ Μάρτυρες τοῦ Χριστιανισμοῦ 
σήκωναν τὸ βλέμμα τους στὸν οὐρανό, 
ἀτένιζαν τὸν ἥλιο καὶ ἔλεγαν: Ἐμεῖς καὶ 
πάλι ἔχουμε ἀγάπη γιὰ σᾶς, ἐλπίζουμε 
καὶ πιστεύουμε.
 Ἐμεῖς ἀγαποῦμε τὴ μαρτυρική μας 
ζωὴ καὶ προσδοκοῦμε μία καλύτερη 
ζωή. Πιστεύουμε στὸν Ἕνα καὶ Παν

τοδύναμο Θεό, ποὺ κυβερνᾶ τὸν ἥλιο 
καὶ μετρᾶ ὅλους τοὺς πόνους μας καὶ 
ὅλες τὶς ἀδικίες τῶν βασανιστῶν μας. 
 Αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τοὺς 
κλώτσησαν σὰν ἄχρηστες πέτρες, τοὺς 
πῆρε ὁ Θεός, ὁ Κτίστης τῶν πάντων, νὰ 
ἀποτελέσουν τὸ θεμέλιο τῆς Ἐκκλησίας 
Του. Ἡ Ἐκκλησία Του ἀποτελεῖ τὸ με
γαλύτερο οἰκοδόμημα αἰσιοδοξίας ποὺ 
κτίστηκε στὴ γῆ.   
 Ἡ αἰσιοδοξία τοῦ Χριστιανισμοῦ δὲν 
ἀποτελεῖ μία ἁπλὴ πνευματικὴ θεωρία, 
γιατὶ εἶναι δοκιμασμένη καὶ τεκμηριω
μένη. Ἡ αἰσιοδοξία τοῦ Πλάτωνα καὶ 
τῶν Στωικῶν ἔχει τὴν παρακάτω σχέση 
μὲ τὴν αἰσιοδοξία τοῦ Χριστιανισμοῦ: 
εἶναι σὰν τὸ ὄνειρο πρὶν τὴν συναίσθη
ση τῆς πραγματικότητας ἤ σὰν τὸ πα
ραμύθι πρὶν τὴν πραγματικότητα.
 Δὲν θὰ μποροῦσα νὰ ἀποκαλέσω τὸν 
ἑαυτό μου Χριστιανό, ἐὰν δὲν ἤμουν 
αἰσιόδοξος. Καὶ ἄν ἀποκαλοῦσα τὸν 
ἑαυτό μου Χριστιανὸ καὶ δὲν ἤμουν 
αἰσιόδοξος, δὲν θὰ ἤμουν εἰλικρινὴς 
Χριστιανός. Καὶ ὅλοι ἐσεῖς ματαίως 
ἀποκαλεῖσθε Χριστιανοί, ἐὰν δὲν εἶστε 
αἰσιόδοξοι. Ὁ Χριστιανισμὸς ἀποτελεῖ 
τὸ μέγιστο κάστρο αἰσιοδοξίας. Ὁ Χρι
στιανισμὸς θεμελιώνεται στὴν πίστη, 
τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν ἀγάπη. Γιατὶ αὐτὰ 
τὰ τρία μόνο σώζουν: ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα, 
ἡ ἀγάπη. Ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα, ἡ ἀγάπη 
συναποτελοῦν τὴν αἰσιοδοξία... Μόνο ἡ 
αἰσιοδοξία μᾶς σώζει.
 Ἄν δὲν ἔχουμε αἰσιοδοξία, δὲν ἔχου
με πίστη. Χωρὶς πίστη εἴμαστε σὰν τὰ 
ἑκατοντάδες ζῶα, ποὺ σήμερα τὸ πρωὶ 
σφαγιάστηκαν στὸ σφαγεῖο.
 Ἄν δὲν ἔχουμε αἰσιοδοξία, δὲν ἔχου
με ἐλ πίδα. Χωρὶς ἐλπίδα εἴμαστε σὰν 
σβησμέ να ἀστέρια στὸ σύμπαν, τὰ ὁποῖα 





ΑριΘ. 368  Απριλιος 2013 363

ἀκολου θοῦν τὰ φωτεινὰ καὶ ζωντανὰ 
ἀστέρια.
 Ἄν δὲν ἔχουμε αἰσιοδοξία, δὲν ἔχου
με ἀγάπη. Χωρὶς ἀγάπη εἶναι καὶ ἡ 
ἔρημος Σαχάρα, στὴν ὁποία ὁ διψασμέ
νος λέοντας βρυχᾶται, ψάχνοντας νερό. 
Καὶ ὅταν ὁ λέοντας δὲν βρίσκει νερὸ 
δαγκώνει τὸ πέλμα του μέχρι νὰ τρέ
ξει αἷμα καὶ τὸ γλύφει γιὰ νὰ σβήσει τὴ 
δίψα του.
 Χωρὶς τὴν αἰσιοδοξία, ὅλοι μας εἴ
μαστε ἀνάπηροι. Μεγαλύτερη ἀνα πηρία 
ἔχει ὁ ἄνθρωπος χωρὶς αἰσιοδοξία, πα
ρὰ ὁ ἄνθρωπος χωρὶς πόδια. Ὁ Θεὸς 
«ἐν σοφίᾳ» τὰ πάν τα ἔκτισε. Αὐτὸς ὁ 
κόσμος γιὰ τὸν αἰσιόδοξο μοιάζει μὲ 
μία αἴθουσα γεμάτη ἀπὸ μουσικοὺς ποὺ 
ἑτοιμάζονται γιὰ κοντσέρτο. Ἐνῶ γιὰ 
τὸν ἀπαισιόδοξο μοιάζει μὲ αἴθουσα 
νο σοκομείου. Ὁ αἰσιόδοξος ἀκούει 
ἀ στα   μάτητα τὴ μουσικὴ ἑνὸς βάλς, 
ἐ νῶ ὁ ἀπαισιόδοξος ἀκούει τὴ μουσικὴ 
ἑνὸς πένθιμου ἐμβατηρίου. Ὁ πρῶτος 

καθημερινὰ βλέπει τὰ λουλούδια, ἐνῶ ὁ 
δεύτερος βλέπει τὸ σκουπιδότοπο. Στὸ 
πρόσωπο τοῦ αἰσιόδοξου καθημερινὰ 
πέφτουν οἱ ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου, τοῦ ζε
σταίνουν καὶ τοῦ φωτίζουν τὴν ψυχή, 
ἐνῶ τὸ πρόσωπο τοῦ ἀπαισιόδοξου μέ
νει χωρὶς τὸν ἥλιο, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ 
ψυχή του νὰ εἶναι κρύα καὶ σκοτεινή.
 Ἀδελφοί μου, ἄς εἴμαστε αἰσιόδοξοι, 
γιατὶ ὁ Θεὸς λόγῳ τῆς αἰσιοδοξίας 
δημιούργησε αὐτὸν τὸν κόσμο. Δὲν 
μπορεῖ νὰ ὑπάρξει καμιὰ δημιουργία 
χωρὶς αἰσιοδοξία. Ἄς ἀτενίσουμε τὸν 
κόσμο μας τὴν ἡμέρα, ἄς δοῦμε ψηλὰ 
στὸν οὐρανὸ τὴ νύχτα καὶ ἄς ἔχουμε πί
στη στὸ Θεό. Ὑπάρχει ὁ Δημιουργός, ὁ 
Πλάστης τοῦ κόσμου καὶ Πατέρας μας. 
Αὐτὴ ἡ σκέψη μας ἄς εἶναι ἡ βάση τῆς 
αἰσιοδοξίας μας. 

 (*) Ἁγίου Νικολάου Ἀχρῖδος, Ὁμιλίες Γιὰ τὴν 
ἀπαισιοδοξία, τὴν αἰσιοδοξία, τὸ «μέγα» Ὄνομα, 
καὶ τὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος 
Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 55-59.

■ Ἐνημέρωσις καὶ Δρᾶσις γιὰ ἕνα πολὺ σοβαρὸ θέμα

Ὁ Νόμος 3.984/2011
καὶ ὁ λεγόμενος «ἐγκεφαλικὸς θάνατος»

Ἡ θέσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων

 α. Ὁ Νόμος 3.984/2011, ὁ ὁποῖος 
ψηφίσθηκε ἀπὸ τὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλή
νων καὶ ἀφορᾶ στὴν «Δωρεὰ καὶ με
ταμόσχευση ὀργάνων», στὸ Ἄρθρο 9, 
ἀποδέχεται ὡς κριτήριο τῆς ἐπελεύ
σεως τοῦ θανάτου τὴν «νέκρωση τοῦ 

ἐγκεφαλικοῦ στελέχους», δηλαδὴ δέχε
ται ὡς πραγματικὸ βιολογικὸ θάνατο 
τὸν λεγόμενο «ἐγκεφαλικὸ θάνατο».
 β. Ἐν τούτοις, τόσο ἡ Ὀρθόδοξος 
Ἐκκλησία μας, ὅσο καὶ ἕνα μεγάλο 
μέρος τῆς Ἰατρικῆς Κοινότητος, δὲν 
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ἀποδέχονται τὴν ταύτισι τοῦ «ἐγκε
φαλικοῦ θανάτου» μὲ τὸν βιολογικὸ 
θά να το, ἐφ’ ὅσον αὐτὴ ἡ ταύτισις 
δημι ουργεῖ καίρια ἠθικὰ προβλήματα.
 γ. Ἐξ ἐπόψεως βιολογικῆς, ὁ θά
νατος ὁρίζεται ὡς τὸ στιγμιαῖο ἐ κεῖ
νο γεγονός, τὸ ὁποῖο χωρίζει δύο 
διαδικασίες: τὴν διαδικασία τοῦ θα
νάτου ἀπὸ τὴν διαδικασία τῆς ἀπο
συνθέσεως.
 ● Ἑπομένως, τὸ καλύτερο καὶ ἀσφα
λέστερο κριτήριο προσδιορισμοῦ τοῦ 
βιολογικοῦ θανάτου γιὰ τὸν ἄν
θρωπο εἶναι ἡ ὁριστικὴ παῦσις τῆς 
κυκλοφορίας τοῦ αἵματος, μετὰ τὴν 
ὁποία ἀρχίζει ἡ ἀποσύνθεσις.
 δ. Εἶναι λοιπὸν σαφές, ὅτι ὁ ἐγκεφα
λικὰ νεκρὸς δὲν εἶναι πραγ ματικὰ 
νε κρός, δὲν εἶναι πτῶμα, ἀλλὰ ἕνας 
βα ρειὰ ἀσθενής, ὁ ὁποῖος πορεύεται 
πρὸς τὸν θάνατο.
 ε. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας πι
στεύει, ὅτι ἡ ψυχὴ δὲν ἑδράζεται στὸν 
ἐγκέφαλο, ὁπότε μὲ τὴν καταστροφή 
του νὰ ἀναχωρῆ καὶ ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὸ 
σῶμα.
 ● Ἡ ψυχὴ εἶναι ἡ ζωοποιὸς δύ-
ναμις τοῦ σώματος καὶ μόνον ὅταν 
αὐτὴ ἀναχωρῆ τὸ σῶμα εἶναι ὄντως 
νεκρόν.
 στ. Τὸ θέμα τοῦ «ἐγκεφαλικοῦ θα
νάτου» ἔχει συνδεθῆ μὲ τὶς Μετα
μοσχεύσεις, δηλαδὴ τὴν λῆψι/ἀφαίρεσι 
ὀργάνων ἀπὸ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι 
ὅμως δὲν εἶναι καὶ δὲν θεωροῦνται 

θεολογικὰ καὶ ἰατρικὰ ὁριστικὰ νεκροί.
 ● Τοῦτο σημαίνει, ὅτι ἡ ἀφαίρεσις 
ὀργάνων ἀπὸ ἕναν λεγόμενο ἐγκε
φαλικὰ νεκρό, ἀπαιτεῖ τὴν συντόμευ-
σι τῆς ζωῆς τοῦ θνήσκοντος, ἀφοῦ 
ὑποβληθῆ σὲ γενικὴ/ὁλικὴ νάρκωσι.
 ζ. Ἡ συγκλονιστικὴ ἐμπειρία τῆς 
αἰφνιδίου καὶ ἀπροσδοκήτου ἀνα
νήψεως ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἐθεω
ροῦντο ἐγκεφαλικὰ νεκροί, ἀποτελεῖ 
καὶ τὴν ἀδιάσειστη τεκμηρίωσι, ὅτι 
δὲν ταυτίζεται ὁ ἐγκεφαλικὸς μὲ τὸν 
βιολογικὸ θάνατο.
 η. Γιὰ περαιτέρω ἐμβάθυνσι καὶ 
προβληματισμὸ εἶναι ἀπαραίτητος 
ἡ μελέτη σοβαρῶν ἐπιστημονικῶν 
ἄρθρων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀναρτηθῆ 
καὶ στὸ Διαδίκτυο, ἕνα ἐκ τῶν ὁ ποί
ων καὶ στὴν Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου μας (βλ. Ἐμμανουὴλ Παναγο
πούλου, Καθηγητοῦ Χειρουρ γικῆς, 
«Ἐγ κεφαλικὸς Θάνατος»).
 θ. Βάσει ὅλων τῶν ἀνωτέρω, προ
τείνουμε ἕνα σχέδιο Ὑπευθύνου Δη
λώ σεως, τὴν ὁποία κάθε πιστὸ μέ
λος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητός 
μας πρέπει νὰ ὑπογράψη καὶ ἀπο
στείλη στὸν Ἐθνικὸ Ὀργανισμὸ Με
τα μο σχεύ σεων, μέσῳ τοῦ τοπικοῦ 
«Κ.Ε.Π.», μέχρι τὸ ἀργότερο τῆς 31ης 
Μαΐου 2013, μετὰ τὴν ὁποία ἀρχίζει 
ἡ ἰσχὺς τῆς Ἀρχῆς, τὴν ὁποίαν θέτει 
ὁ Νόμος 3.984/2011, ὅτι ὁ μὴ δηλώσας 
ἄρνησιν «ὅσο ζοῦσε» θεωρεῖται δότης 
τῶν ὀργάνων του*.

Ὁ νόμος 3.984/2011 καὶ ὁ λεγόμενος «ἐγκεφαλικὸς θάνατος»



                       Φυλὴ Ἀττικῆς                           Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
           6η/19η Φεβρουαρίου 2013                      † Ὁ Ἐπίσκοπος Γαρδικίου Κλήμης
       † Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου

 (*) Σχέδιο Ὑπευθύνου Δηλώσεως γιὰ τὸ ἐν λόγῳ θέμα δύναται νὰ ἀποσταλῆ καὶ σὲ ὁποι
ονδήποτε ἄλλον, ἐφ’ ὅσον μᾶς ζητηθῆ. Ἡ Ὑπεύθυνος Δήλωσις εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποσταλῆ 
καὶ κατατεθῆ καὶ μετὰ τὴν ἀναγραφομένη ἡμερομηνία τῆς 31ης Μαΐου 2013.



ΑριΘ. 368  Απριλιος 2013 365

Ἐγκύκλιος ἐπὶ τῇ πανενδόξῳ Ἀναστάσει τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ

Τὸ Φρόνημα τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ μας,
ἡ κάθαρσις τῆς Καρδιᾶς καὶ ἡ Θέα τοῦ Θεοῦ

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Aς πανηγυρίσωμε καὶ πάλι μαζὶ μὲ 
ὅλη τὴν Κτίσι, ἡ ὁποία ἀνα και

νισμένη γύρω μας εὐωδιάζει...
 Καὶ ἡ Πανήγυρις αὐτὴ ἄς εἶναι συν
εχὴς καὶ παντοτινή, διότι ὁ Κύριός μας 
Ἰησοῦς Χριστὸς ἀναστήθηκε καὶ ὁ θά
νατος καὶ ὁ ἅδης ὄχι μόνο ἐνικήθησαν 
καὶ ἐπατήθησαν, ἀλλὰ καὶ ἔπαψαν 
πλέον νὰ τυραννοῦν καὶ 
δυναστεύουν τὴν Εἰκόνα 
καὶ τὴν Δημιουργία τοῦ 
Θεοῦ!...
 «Σήμερον ἔαρ μυρί
ζει καὶ καινὴ κτίσις 
χο ρεύει...»... «Σήμερον 
πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται 
καὶ χαίρει, ὅτι Χριστὸς 
ἀνέστη καὶ ᾅδης ἐσκυλεύθη»... «Σή
μερον ὁ Δεσπότης ἐσκύλευσε τὸν 
ᾅδην, ἐγείρας τοὺς δεσμίους, οὕς ἀπ’ 
αἰῶνος εἶχε δεινῶς κεκρατημένους»... 
«Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια ἀγαλλιάσθω 
τὰ ἐπίγεια...»!...
 Τὴν λαμπρὰ αὐτὴν ἡμέρα καὶ πανευ
φρόσυνο αἰσθανόμεθα νὰ διαπερνᾶ τὴν 
ὕπαρξί μας τὸ πανχαρμόσυνο ἄγγελμα 
τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου:
 Ἀδελφοί, «ὁ Θεὸς πλούσιος ὤν ἐν 
ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην Αὐτοῦ, ἥν 
ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς 

τοῖς παραπτώμασι, Συνεζωοποίησε τῷ 
Χριστῷ καὶ Συνήγειρε καὶ Συνεκάθισεν 
ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰη
σοῦ...»1.
 Ἐπειδὴ εἶναι πλούσιος σὲ εὐ
σπλαγχνία, «Αὐτὸς ἔκυψεν εἰς τὴν 
γῆν καὶ εὗρε τὴν Εἰκόνα»2... Καὶ 
ἐζωοποίησε Αὐτήν· καὶ τὴν ἀνέστησε 

καὶ τὴν ὕψωσε· καὶ τὴν 
ἐκάθισε στὸν Θρόνο τοῦ 
Ἐσφαγμένου Ἀρνίου...
 Δόξα τῇ Εὐσπλαγχνίᾳ 
Σου, Κύριε!... Δόξα τῇ 
Οἰκονομίᾳ Σου, μόνε 
Φιλάνθρωπε!... Δόξα Σοι 
ὁ Θεός, Τριὰς Ἁγία, δόξα 
Σοι!...

*  *  *
Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ·

 «Μέγα ἄνθρωπος!», ἀκούγεται ἀπὸ 
τὰ βάθη τῶν αἰώνων, ἀπὸ τὸν σοφὸ 
Παροιμιαστὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης3.
 Μεγάλο πρᾶγμα αὐτὸ τὸ δημιούρ
γημα τοῦ Θεοῦ, τὸ ὁποῖο λέγεται Ἄν
θρωπος! Τὸ ὡραιότερο δημιούργημα, ἡ 
κορωνὶς τῆς δημιουργίας, ἡ Εἰκὼν τοῦ 
Θεοῦ... Καὶ ἀκριβῶς γιὰ τὴν μεγαλωσύ
νη του αὐτή, ἔπρεπε ἀναζωοποιημένος, 
ἀπελευθερωμένος καὶ ἀνακαινισμένος 
πλέον νὰ ἐπανεύρη τὴν ἀρχαία δόξα 
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του, τὸ πρωτόκτιστον κάλλος μέσα 
στὴν δόξα τῆς Ἁγίας Τριάδος, νὰ ἰδῆ 
τὸν Θεό!...
 Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου μας ἐγ
καινιάζει τὴν περίοδο τῆς δυνατότητος 
τῆς Θέας τοῦ Θεοῦ... Αὐτὸ τὸ Χάρισμα 
τῆς Ὁράσεως τοῦ Θεοῦ θὰ μᾶς δοθῆ 
βεβαίως στὴν πληρότητά του στὰ 
Ἔσχατα, στὴν Καινότητα τῆς Κτίσεως, 
ὁπότε «ὀψόμεθα Αὐτὸν καθώς ἐστι»4... 
Τότε οἱ δοῦλοι τοῦ Θεοῦ «ὄψονται τὸ 
Πρόσωπον Αὐτοῦ, καὶ τὸ Ὄνομα Αὐτοῦ 
ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν»5.
 Ἀλλά, ὁ σαρκωθεὶς καὶ σταυρωθεὶς 
καὶ ἀναστὰς Κύριος καὶ Θεός μας 
θεωρεῖ ὡς εὐτυχεῖς, καὶ αὐτοὶ εἶναι 
οἱ ὄντως εὐτυχεῖς, ἐκείνους τοὺς 
ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι στὴν ζωὴ αὐτὴ 
θὰ ἔχουν καθαρότητα καὶ ἁγνότητα 
ψυχῆς, διότι αὐτοὶ θὰ ἰδοῦν τὸν Θεό: 
«Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι 
αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται»6.  

*  *  *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀφελφοὶ καὶ Ἀδελφές· 

 Ἡ Θέα τοῦ Θεοῦ ἀπαιτεῖ, ὅπως 
ὅ λοι γνωρίζουμε, ἀλλαγὴ φρονήματος: 
ἀπὸ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν φροντίδα 
γιὰ τὸν ἑαυτό μας, νὰ υἱοθετήσουμε, 
νὰ ἐνστερνισθοῦμε τὸ Φρόνημα τοῦ 
Ἀναστημένου Χριστοῦ μας, δηλα δὴ 
Φρόνημα Ἀνιδιοτελείας καὶ Αὐτο
θυσίας· Φρόνημα Ταπεινώσεως καὶ 
Ὑπακοῆς Θυσιαστικῆς.
 Ἀδελφοί, μᾶς προτρέπει ὁ Ἅγιος Ἀπό
στολος Παῦλος, «μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος 
σκοπεῖτε (φροντίζετε), ἀλλὰ καὶ τὰ 
ἑτέρων ἕκαστος· τοῦτο γὰρ φρονείσθω 
ἐν ὑμῖν, ὅ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»7.
 Ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ 
μᾶς μεταγγίση τὸ Φρόνημά Του. Τὸ 

Φρόνημα αὐτὸ θὰ μᾶς ὁδηγήση στὴν 
Ἀγάπη καὶ τὴν Εὐσπλαγχνία... Καὶ 
αὐτὴ θὰ μᾶς δώση τὴν Καθαρότητα τῆς 
Καρδιᾶς... Καὶ τότε, θὰ μᾶς δοθῆ τὸ με
γάλο Χάρισμα τῆς Θέας τοῦ Θεοῦ.
 «Ἡ καθαρότης τῆς καρδιᾶς», λέγει ὁ 
Ἀββᾶς Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος, «εἶναι ἡ ἀγάπη 
γιὰ τοὺς ἀδυνάτους ποὺ πέφτουν»... Καὶ 
συνεχίζει: «Ἐὰν βλέπης τὸν ἀδελφό σου 
νὰ ἁμαρτάνη, ρίξε ἐπάνω στοὺς ὤμους 
του τὸν χιτῶνα τῆς ἀγάπης σου»8...
 Μία Ἀγάπη τοιαύτης φωτεινότη
τος ἀπορρέει μόνο ἀπὸ τὸ Φρόνημα 
τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ μας... Ἡ 
Ἀγάπη αὐτὴ εἶναι πράγματι καθαρτι
κή, δημιουργικὴ καὶ ἀποτελεσματική, 
ἐφ’ ὅσον «μετατίθησιν Αὕτη τῶν πραγ
μάτων τὴν φύσιν»9, ὅπως μᾶς διαβε
βαιώνει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος, καὶ μᾶς 
ὁδηγεῖ ἀσφαλῶς στὴν Θέα τοῦ Θεοῦ 
μέσα στὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὴν 
δόξα τῆς Ἁγίας Τριάδος.
 Εἶναι λοιπὸν «Μέγα Ἄνθρωπος», 
ἀλλὰ εἶναι πολυτιμότερος ὁ Ἐλεήμων 
Ἄνθρωπος: «Καὶ Τίμιον Ἀνὴρ Ἐλεή
μων»10!

*  *  *
 Εἴθε, Ἀδελφοί μου, οἱ πολύτιμες 
εὐχὲς τοῦ πολυσεβάστου Γέροντος καὶ 
Μητροπολίτου μας κυρίου Κυπριανοῦ, 
μὲ τὴν Χάρι τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σω
τῆρος μας Χριστοῦ καὶ τὶς πρεσβεῖες τῆς 
Θεοτόκου, νὰ μᾶς ἐνισχύουν στὸν ἀγῶνα 
τῆς ἀλλαγῆς Φρονήματος, προκειμένου 
νὰ γίνωμε ὄντως Εὔσπλαγχνοι, γιὰ νὰ 
ἐξαγνισθῆ ἡ καρδιά μας καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε 
τῆς Θέας τοῦ Θεοῦ, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν! 

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Ἐγκύκλιος ἐπὶ τῇ πανενδόξῳ Ἀναστάσει τοῦ ςωτῆρος μας Χριστοῦ
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† Ἁγία Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 2013

Ταπεινὸς εὐχέτης πρὸς τὸν ἀναστάντα Κύριό μας
Ὁ Ἐπίσκοπος

† Ὁ Ὠρεῶν Κυπριανός, Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος

 1) Ἐφεσ. β΄ 46. / 2) Ἱ. Νικολάου Καβάσιλα, PG τ. 150, στλ. 504Β, Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς, Λόγος Α΄, 
§ 18. / 3) Παροιμ. κ΄ 6. / 4) Α΄ Ἰωάν. γ΄ 2. / 5) Ἀποκαλ. κβ΄ 4. / 6) Ματθ. ε΄ 8. / 7) Φιλιπ. β΄ 4. / 8) Πρβλ. 
Ἀββᾶ Ἰσαὰκ Σύρου, Λόγος ΝΗ΄, σελ. 239. / 9) Ἱ. Χρυσοστόμου,  PG τ. 61, στλ. 273, Ὁμιλία ΛΒ΄, § Ϟ΄, εἰς 
τὴν Α΄ Κορινθίους. / 10) Παροιμ. κ΄ 6.

Η ΑΓΙΑ ΑΡΓΥΡΗ (1688 -1725)
Ἡ ἐκ Προύσης τῆς Μικρᾶς Ἀσίας

Πολύαθλος Νεομάρτυς τῆς Κωνσταντινουπόλεως*

A ΝΑΜΕΣΑ στοὺς πολυάριθμους Νεο
μάρτυρες ποὺ θυσίασαν τὴ ζωή, 

τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὴ νεότητά τους γιὰ 
τὴν ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, συν
αριθμεῖται καὶ ἡ τιμωμένη 
ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
μας στὶς 30 Ἀπριλίου ἔνδοξος 
καὶ πολύαθλος Νεομάρτυς 
Ἁγία Ἀργυρή, ἡ ὁποία ἐκοι
μήθη ἐν Κυρίῳ ὕστερα ἀπὸ 
τὰ φρικτὰ βασανιστήρια ποὺ 
ὑπέστη ἐπὶ δεκαέξι συν
απτὰ ἔτη στὶς φυλακὲς τοῦ 
Χάσκιοϊ (Πικριδίου) τῆς Κων 
σταντινουπόλεως.
 Ἡ Ἁγία Ἀργυρή γεννήθηκε τὸ 
1688 στὴν Προύσα τῆς μικρασιατικῆς 
Βιθυνίας. Οἱ γονεῖς της, ὁ Γεώργιος καὶ 
ἡ Σωσάννα, ἦταν εὐσεβεῖς καὶ ἐνάρετοι 
καὶ τὴ διαπαιδαγώγησαν μὲ τὰ νάματα 
τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Ὅταν μεγά
λωσε ἡ εὐσεβής καὶ ἐνάρετη Ἀργυρή, 
ἄρχισε νὰ διακρίνεται γιὰ τὴ σωματική 

της ὡραιότητα, γεγονὸς ποὺ προκάλεσε 
τὴν ἀκόλαστη σαρκικὴ ἐπιθυμία ἑνὸς 
νεαροῦ Τούρκου, ὀνόματι Χασάν, ὁ 
ὁποῖος ἦταν ὁ γιὸς τοῦ δικαστοῦ τῆς 

Προύσας. Μάλιστα τὸ σπίτι 
του βρισκόταν κοντὰ στὸ σπί
τι τῆς ἐνάρετης καὶ ὄμορφης 
μοναχοκόρης. Ὁ ἐρωτομανὴς 
ἀλλόθρησκος συνάντησε μία 
ἡμέρα τὴν Ἀργυρὴ στὸν δρό
μο καὶ τῆς ἀποκάλυψε τὸ 
ἐρωτικό του πάθος. Ἐκείνη 
ἀπομακρύνθηκε, ἀλλὰ ὁ νεα
ρὸς Τοῦρκος κυριευμένος 
ἀπὸ δυνατὴ ἐρωτικὴ ἕλξη, 

συν έχισε νὰ τὴν ἐνοχλεῖ, ἐπιδιώκοντας 
νὰ τὴν πείσει νὰ ἀλλαξοπιστήσει καὶ 
νὰ συνάψει μαζί του ἐρωτικὴ σχέ
ση. Ἔφτασε μάλιστα στὸ σημεῖο νὰ 
ἀπειλήσει τοὺς γονεῖς της, ὅτι κιν
δυνεύει ἡ ζωὴ τῆς μονάκριβης κόρης 
τους, ἐὰν δὲν ὑποκύψει στὶς σαρκικές 
του ἐπιθυμίες καὶ δὲν ἀλλαξοπιστήσει. 
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Τὰ θλιβερὰ αὐτὰ γεγονότα τρομοκρά
τησαν τοὺς εὐσεβεῖς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι 
ἔσπευσαν νὰ τὴν παντρέψουν μὲ ἕναν 
χριστιανὸ νέο. ῎Ετσι μετὰ ἀπὸ λίγες 
ἡμέρες ὁρίσθηκε ὁ Γάμος τῆς Ἀργυρῆς 
μὲ τὸν ὁμόδοξό της. Ἀλλά, ἐνῶ ἡ νεό
νυμφος ὁδηγοῦνταν ἀπὸ τὸν σύζυγό της 
στὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ τελέσει σύμφωνα 
μὲ τὸ ἔθιμο Παράκληση, ἐμφανίσθηκε 
ὁ ἐρωτομανὴς ἀλλόθρησκος μαζὶ μὲ 
εἴκοσι ἄλλους Τούρκους καὶ ἀφοῦ τὴν 
ἅρπαξαν μπροστὰ στὰ μάτια τῶν γονέων 
καὶ τῶν συγγενῶν της, τὴν ὁδήγησαν στὸ 
δικαστήριο μὲ τὴν κατηγορία, ὅτι εἶχε 
ὑποσχεθεῖ νὰ ἀλλαξοπιστήσει καὶ νὰ 
παντρευτεῖ τὸν νεαρὸ Τοῦρκο. Μάλιστα 
ἕξι Τοῦρκοι διαβεβαίωσαν γραπτῶς αὐτὴ 
τὴν ἀνυπόστατη κατηγορία. 
 Ἡ Αργυρὴ διαμαρτυρήθηκε στὸν 
δικαστή, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ πατέρας 
τοῦ ἐρωτομανοῦς ἀλλόθρησκου, ὅτι 
πρόκειται γιὰ συκοφαντία ποὺ δὲν 
ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματικό
τητα. Ὅμως, μάταια προσπαθοῦσε ἡ 
ἐνάρετη κόρη νὰ πείσει τὸν δικαστή, 
ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ κατηγορία ἐναντίον της 
ἦταν μία σκευωρία, ἀφοῦ ὀργισμένος 
ὁ δικαστὴς ἀποφάσισε τὴ φυλάκι
σή της. Ἀλλὰ ἡ Ἀργυρὴ ὑπέμεινε τὸν 
ἐγκλεισμό της στὴ φυλακὴ χωρὶς νὰ 
φοβηθεῖ καὶ νὰ λυγίζει, ἀφοῦ ἡ ἀγάπη 
καὶ ἡ πίστη της στὸν Νυμφίο Χριστὸ 
τὴν εἶχε ἐνισχύσει ψυχικὰ τόσο πολύ, 
ὥστε ὑπέμεινε τὴ φυλάκισή της μὲ καρ
τερία καὶ γενναιοψυχία. Οἱ γονεῖς της 
προσπάθησαν νὰ διασώσουν καὶ νὰ 
ἀπελευθερώσουν τὴν κόρη τους, ζητών
τας μέσω τοῦ Μητροπολίτου Προύσης 
τὴν παρέμβαση τοῦ Πατριάρχου Κων
σταν τινουπόλεως. Ἔφτασαν μάλι
στα στὸ σημεῖο νὰ μεταβοῦν οἱ ἴδιοι 
στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ νὰ δια
μαρτυρηθοῦν στὴν τουρκικὴ κυβέρνη

ση, ἀλλὰ τὸ μόνο ποὺ κατόρθωσαν ἦταν 
νὰ μεταφερθεῖ ἡ Ἀργυρὴ ἀπὸ τὴ φυλακὴ 
σὲ δωμάτιο τοῦ σπιτιοῦ τοῦ δικαστοῦ, 
μέχρι νὰ ὁρισθεῖ ἡ δίκη σὲ ἀνώτατο 
δικαστήριο τῆς Κωνσταντινουπόλεως. 
Ὅταν ὅμως ἔγινε ἡ δίκη στὴν Κων
σταν τινούπολη, ὁ δικαστὴς ἐπικύρωσε 
τὴ δικαστικὴ ἀπόφαση τοῦ κριτοῦ τῆς 
Προύσας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἤ θὰ 
ἀλλαξοπιστοῦσε ἡ χριστιανὴ Ἀργυρὴ 
καὶ θὰ παντρευόταν τὸν ἐρωτομανῆ 
Τοῦρκο ἤ θὰ περνοῦσε τὸ ὑπόλοιπο τῆς 
ζωῆς της μέσα στὴ φυλακή. Ὅμως καὶ 
πάλι ἡ ἐνάρετη μονάκριβη κόρη ἔμεινε 
σταθερὴ καὶ ἀλύγιστη στὴν πίστη της 
στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ προτίμησε νὰ 
κλεισθεῖ σὲ ἰσόβια δεσμά, παρὰ νὰ προ
δώσει τὴν προσήλωσή της στὸν Σωτῆρα 
καὶ Λυτρωτὴ Χριστό. 
 Ἔτσι, ὁδηγήθηκε ἁλυσοδεμένη στὴ 
φυλακὴ τοῦ Χάσκιοϊ καὶ μάλιστα ἀναγ
κάσθηκε νὰ ζεῖ ἀνάμεσα σὲ αἰσχρὲς 
καὶ ἀνήθικες γυναῖκες, στὶς ὁποῖες 
δόθηκε ἡ ἐντολὴ νὰ τὴ βασανίζουν 
ἀνελέητα, ὥστε νὰ μὴν ἀντέξει τὰ βα
σανιστήρια καὶ ἔτσι νὰ ὑποχρεωθεῖ νὰ 
ἀλλαξοπιστήσει. Ἡ Ἀργυρὴ ὑπέμεινε τὰ 
βασανιστήρια μὲ ξεχωριστὴ γενναιότητα 
καὶ παρὰ τὶς σκληρότατες δοκιμασίες 
δὲν ὑπέκυψε, ἀλλὰ ἀπεναντίας μὲ τὴ 
βοήθεια τῆς προσευχῆς της στὸν Κύριο 
καὶ τῆς νηστείας, ἔμεινε σταθερὴ καὶ 
ἀκλόνητη στὴν πίστη της στὸν Νυμφίο 
Χριστό. Εἶναι ἐνδεικτικό, ὅτι οὔτε ἡ 
ὑβριστικὴ συμπεριφορὰ τῶν ἀνήθικων 
γυναικῶν τῆς φυλακῆς, οὔτε οἱ συνεχεῖς 
ξυλοδαρμοὶ καὶ οἱ ἄλλες βιαιότητες, 
οὔτε οἱ πειρασμοὶ ποὺ δέχθηκε μέσα 
στὴ φυλακή, ἔκαμψαν τὸ ἀγωνιστικὸ 
φρόνημα τῆς πολυάθλου Μάρτυρος τοῦ 
Χριστοῦ, ἡ ὁποία μὲ πολλὴ χαρὰ καὶ 
καρτερία ὑπέμεινε τὰ βασανιστήρια γιὰ 
τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴ δόξα τοῦ 
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πάντιμου ὀνόματός Του. Ἦταν τόσο 
μεγάλη ἡ χαρὰ καὶ ἡ εὐχαρίστησή της 
μέσα στὴ φυλακή, ὥστε τὴ θεωροῦσε 
βασιλικὸ παλάτι καὶ πνευματικὴ πα
λαίστρα ποὺ τὴν ὁδηγοῦσε στὴν αἰώνια 
χαρὰ τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Στὸ 
σημεῖο αὐτὸ ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι 
ἀρνήθηκε ἀκόμη καὶ τὴν πρόταση τοῦ 
χριστιανοῦ Μανώλη Κιουρτζίμπαση 
νὰ τὴν ἀπελευθερώσει ἀπὸ τὰ ἰσόβια 
δεσμὰ τῆς φυλακῆς. Ὅμως οἱ κακουχί
ες, σὲ συνδυασμὸ καὶ μὲ τὴν πνευμα
τική της ἄσκηση, εἶχαν ὁδηγήσει στὴν 
ἐξασθένηση τῶν σωματικῶν της δυνά
μεων. Ἔτσι, ὅταν κατάλαβε ὅτι πλησί
αζε τὸ τέλος τῆς ἐπίγειας βιοτῆς της, 
θέλησε νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὸν Κύριο ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ νὰ κοινωνήσει τῶν 
Ἀχράντων Μυστηρίων. Ἡ ἐπιθυμία της 
αὐτὴ πραγματοποιήθηκε μὲ τὴ βοήθεια 
ἑνὸς ἡλικιωμένου φυλακισμένου, ὁ 
ὁποῖος εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ κινεῖται 
μὲ περισσότερη ἐλευθερία. Ἡ πολύα
θλος Ἀργυρὴ ἀποκάλυψε τὴν ἐπιθυμία 
της στὸν γέροντα, ὁ ὁποῖος κατόπιν 
βρῆκε τὸν προϊστάμενο τῆς Ἐκκλησίας 
[τῆς περιοχῆς] τῆς φυλακῆς καὶ τὸν 
ἐνημέρωσε σχετικά. Τότε ὁ Ἱερέας 
ἔβαλε μέσα σὲ μία σταφίδα τὸ Σῶμα καὶ 
τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου καὶ τὴν ἔδωσε στὸν 
γέροντα. Αὐτὸς στὴ συνέχεια μετέφερε 
τὴ σταφίδα μὲ τὰ Ἄχραντα Μυστήρια 
στὴν ἁλυσοδεμένη Ἀργυρὴ καὶ ἀφοῦ 

ἡ ἔνδοξος καὶ πολύαθλος Νεομάρτυς 
τοῦ Χριστοῦ προσευχήθηκε καὶ κοινώ
νησε, παρέδωσε τὴν πάναγνη ψυχή της 
στὸν δικαιοκρίτη Κύριο. Ἔτσι, μετὰ ἀπὸ 
τὰ φρικτὰ βασανιστήρια ποὺ ὑπέστη 
ἐπὶ δεκαέξι συναπτὰ ἔτη, ἔλαβε τὸν 
ἀμάραντο στέφανο τῆς ἁγιότητος καὶ 
τῆς δικαιοσύνης. 
 Μετὰ ἀπὸ τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημία 
της, τὸ πολυβασανισμένο σῶμα της ἐν
ταφιάσθηκε στὸ περιώνυμο Ἀρχον τικὸ 
Νεκροταφεῖο, τὸ ὁποῖο βρίσκεται στὸν 
περίβολο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς στὸ Χάσκιοϊ (Πικρίδιο) 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος 
στὴν πρώτη του μορφὴ χρονολογεῖται 
ἀπὸ τὸν 15ο αἰῶνα, ἐνῶ ὁ νέος Ναὸς 
ἀνοικοδομήθηκε μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1724 
1752 καὶ ἀνακαινίσθηκε τὸ 1833. 
Μετὰ ἀπὸ τρία ἔτη πραγματοποιήθη
κε ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ ἱεροῦ σκηνώμα
τός της, τὸ ὁποῖο βρέθηκε ἀκέραιο 
καὶ εὐωδιάζον. Μάλιστα ὁ Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως Παΐσιος Β΄, ὁ 
ὁποῖος ἔμεινε ἐκστατικὸς ἀπὸ τὴν 
ἀφθαρσία καὶ τὴν εὐωδία τοῦ ἱεροῦ 
σκη νώματος τῆς Ἁγίας Ἀργυρῆς, ἀπο
φάσισε τὴν ἐναπόθεσή του σὲ ἰδι
αίτερη λάρνακα, ἐνῶ μὲ ἀπόφαση τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου ὁρίσθηκε ἡ μνήμη της νὰ 
ἑορτάζεται κατ’ ἔτος πανηγυρικὰ στὶς 
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30 Ἀπριλίου μὲ τὴν τέλεση Ἀρχιερατικῆς 
Θείας Λειτουργίας καὶ μὲ τὴ λιτάνευση 
τοῦ ἱεροῦ της Λειψάνου. Ὁ Πατριάρχης 
Παΐσιος Β΄ φρόντισε μάλιστα ἀμέσως 
μετὰ τὴν ἀνακομιδὴ τοῦ ἱεροῦ της σκη
νώματος στὸ νὰ ἐνταχθεῖ ἐπισήμως ἡ 
Ἁγία Νεομάρτυς Ἀργυρὴ στὸ Ἁγιολόγιο 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀφοῦ οἱ 
ἐκδηλώσεις τῶν χριστιανῶν πρὸς τιμήν 
της ἦταν ἰδιαίτερα πληθωρικές.
 Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ 
ἡ περίπτωση μίας εὐλαβοῦς χριστιανῆς, 
ἡ ὁποία ἀφοῦ προσκύνησε τὴ λάρνα
κα, θέλησε νὰ λάβει γιὰ εὐλογία ἕνα 
δάκτυλο ἀπὸ τὸ χέρι τῆς Ἁγίας. Ἡ 
ἀσεβὴς ἐνέργειά της εἶχε ὡς συνέπεια 
νὰ θαμπώσουν τὰ μάτια της καὶ νὰ μὴν 
βλέπει ἀπολύτως τίποτα. Στὴ συνέχεια 
ἀφοῦ ὁμολόγησε τὴν ἁμαρτία της καὶ 
ζήτησε συγχώρηση, ἐπέστρεψε τὸ δά
κτυλο ἀπὸ τὸ χέρι τῆς Ἁγίας καὶ ἀφοῦ 
ἔμεινε γιὰ σαράντα ἡμέρες κοντὰ στὴ 
Λάρνακα προσευχόμενη καὶ νηστεύον
τας, θεραπεύθηκε καὶ τότε ἐπέστρεψε 
ὑγιὴς στὸ σπίτι της.
 Μέχρι τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1955 
τὸ ἀκέφαλο ἱερὸ σκήνωμα τῆς Ἁγίας 
Ἀργυρῆς φυλασσόταν μέσα σὲ ξύλι
νη Λάρνακα στὸ ἀριστερὸ κλῖτος τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 
Χάσκιοϊ (Πικριδίου), ἀφοῦ ἡ τιμία Κάρα 
της εἶχε ἀφαιρεθεῖ ἀπὸ Ρῶσο Μοναχὸ 
κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Ἀνακομιδῆς καὶ 
μεταφέρθηκε στὴ Ρωσία, ὅπου καὶ 
ἑορτάζεται ἡ μνήμη της. Ὅμως κατὰ 
τὴ διάρκεια τῶν θλιβερῶν 
γεγονότων τὸν Σεπτέμβριο 
τοῦ 1955, ὅπου ὁ τουρκικὸς 
ὄχλος εἰσέβαλε στὸν Ἱερὸ 
Ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, 
ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλους Ναοὺς 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως λε
ηλατώντας καὶ καταστρέφο

ντας, ἀποτεφρώθηκε μαζὶ μὲ τὴ Λάρ
νακα καὶ τὸ ἱερὸ Σκήνωμα τῆς Ἁγίας 
Ἀργυρῆς. Διασώθηκε μόνο τμῆμα ἀπὸ 
τὴν ἀριστερὴ χεῖρα της, τὸ ὁποῖο φυ
λάσσεται στὸν ἀναστηλωμένο πλέ
ον Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, 
ὅπου κάθε χρόνο στὶς 30 Ἀπριλίου, 
ἡμέρα τῆς πρὸς Κύριον ἐκδημίας τῆς 
Ἁγίας Νεομάρτυρος Ἀργυρῆς, τιμᾶται 
πανηγυρικὰ ἡ μνήμη της. [...]
 Ἡ πρώτη ἀσματικὴ Ἀκολουθία πρὸς 
τιμὴν τῆς Ἁγίας ἐποιήθη ἀπὸ ἀνώνυμους 
λογίους Κληρικοὺς καὶ Ἱεροψάλτες κατ’ 
ἐντολὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι άρ
χου Παϊσίου Β΄, ὁ ὁποῖος παρέστη στὴν 
Ἀνακομιδὴ τοῦ ἀφθάρτου καὶ εὐ ωδιά ζον
τος ἱεροῦ σκηνώματός της καὶ εἰσ ηγήθη κε 
τὴν ἐπίσημη ἔνταξή της στὸ Ἁγιο λόγιο τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας [...].
 Ἡ πρώτη συνταχθεῖσα Ἀκολουθία 
τῆς Ἁγίας Ἀργυρῆς μαζὶ καὶ μὲ τὴν 
ποιηθεῖσα πρὸς τιμήν της Ἀκολουθία 
ὑπὸ τοῦ ἀοιδίμου χαρισματικοῦ Ὑμνο
γράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκ
κλησίας Γερασίμου Μοναχοῦ τοῦ Μι
κραγιαννανίτου, συμπεριελήφθησαν 
στὸ ἐκδοθὲν τὸ ἔτος 2007 βιβλίο «Ἡ 
Νεομάρτυς Ἁγία Ἀργυρή», τὸ ὁποῖο 
ἐπιμελήθηκε ἡ ἐκ Πύργων Θερμῆς 
Λέσβου Λυκειάρχης κ. Χρυσούλα Χατ
ζηγιαννιοῦ [...]. Ἡ εὐλάβεια τῆς κ. Χρυ
σούλας Χατζηγιαννιοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς 
ἀδελφῆς της Εἰρήνης, στὸ πρόσωπο τῆς 
Ἁγίας ἐνδόξου Νεομάρτυρος Ἀργυρῆς 
ὁδήγησε καὶ στὴν ἀνέγερση μὲ δική 

τους δαπάνη Παρεκκλησίου 
ἐπ’ ὀνόματι τῆς Ἁγίας στὸ 
παραθαλάσσιο χωριὸ Παν
αγιούδα τῆς Λέσβου [...]. 
Στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας 
Ἀργυρῆς ἔχει φιλοτεχνηθεῖ 
τοιχογραφία τῆς Ἁγίας ποὺ 
ἱστορήθηκε κατόπιν ἐπι
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θυμίας καὶ ὑπόδειξης τῆς ἴδιας τῆς Νεομάρτυρος, ἡ ὁποία παρουσιάσθηκε κατ’ 
ὄναρ στὸν Ἐφημέριο τοῦ χωριοῦ Παναγιούδα π. Θεολόγο Σακαλῆ, καὶ τοῦ ζήτησε 
νὰ ἁγιογραφηθεῖ ἡ Εἰκόνα της κρατώντας στὸ χέρι της δύο στεφάνια γάμου, ὅπως 
καὶ ἔγινε.
 Στοὺς σημερινοὺς χαλεποὺς καιρούς, ὅπου ἐπικρατεῖ ἡ διαφθορὰ καὶ 
ἀναζητοῦνται πρότυπα ἐναρέτου χριστιανικοῦ βίου, προβάλλει ἡ ἔνδοξος καὶ πο
λύαθλος Νεομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Ἁγία Ἀργυρὴ ὡς ὁλόλαμπρο παράδειγμα ἀρετῆς 
καὶ ἁγνότητος, ἀλλὰ καὶ ὡς πνευματικὸς ὁδοδείκτης ποὺ θὰ διδάσκει, θὰ ἐμπνέει 
καὶ θὰ καθοδηγεῖ τοὺς σημερινοὺς Ἕλληνες μὲ τὴν ἀκλόνητη καὶ σταθερή της πίστη 
στὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. 

Ἀριστείδης Γ. Θεοδωρόπουλος 
Ἐκπαιδευτικὸς 
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Τὸ Κάλλος τοῦ Σώματος καὶ ἡ Ὡραιότητα τῆς Ψυχῆς*

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου – Καθηγητοῦ

Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ χαρακτηρίζεται 
δυστυχῶς ἀπὸ ἀχαλίνωτο ἡδονι

σμό. Ἡ λατρεία τῆς σάρκας ἔχει 
ἀναχθεῖ σὲ πρωτεῦον ζήτημα γιὰ 
τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο. Τὰ μέσα 
μαζικῆς ἐνημερώσεως βομβαρδίζουν 
κυριολεκτικὰ τοὺς πολίτες μὲ θέματα, 
θεάματα καὶ ἀκροάματα, τὰ ὁποῖα 
ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸ σέξ. Ἀπίθανοι 
τύποι, οἱ ὁποῖοι αὐτοκαθορίζονται ὡς 
«εἰδικοὶ σεξολόγοι», συμβουλεύουν 
τοὺς παθητικοὺς ἀποδέκτες τους «πῶς 

νὰ ξεπεράσουν τὰ σεξουαλικά τους 
προβλήματα καὶ νὰ ἀπολαύσουν 
τὴ χαρὰ τοῦ ἔρωτα» χωρὶς ἠθικοὺς 
περιορισμούς!
 Ἀντικείμενο τοῦ ἄκρατου αὐτοῦ 
ἐρωτισμοῦ εἶναι δυστυχῶς ἡ γυναίκα, 
ἡ ὁποία ἔχει καταντήσει στὶς μέρες μας 
κυριολεκτικὰ ὡς τὸ πιὸ εὐτελὲς σκεῦος 
ἡδονῆς. Προκειμένου νὰ ὑπηρετεῖ μὲ 
τὸν καλλίτερο τρόπο τὸν «ἐρωτικό 
της ρόλο», πρέπει νὰ ἔχει καὶ τὴν 
ἀνάλογη αἰσθητικὴ ἐμφάνιση. Ἔτσι 
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ἔχει ἐπιστρατευθεῖ ἡ σύγχρονη «βιομη
χανία τῆς αἰσθητικῆς» γιὰ νὰ τὴν «κά
νει ἑλκυστικότερη». Κολοσσιαία ποσὰ 
δαπανῶνται ἐτησίως γιὰ τὸ σκοπὸ 
αὐτό. Ὑπολογίζεται πὼς οἱ δαπάνες 
αὐτὲς θὰ ἀρκοῦσαν γιὰ νὰ ἐξαλειφτεῖ 
ἡ πεῖνα ἀπὸ τὶς τρίτες χῶρες!
 Ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει μιὰ ἐντελῶς 
διαφορετικὴ ἀντίληψη τόσο γιὰ τὴν 
ἐρωτικὴ ζωή, ἡ ὁποία νοεῖται μέ
σα στὸν εὐλογημένο Γάμο, ὅσο καὶ 
γιὰ τὴν αἰσθητικὴ τοῦ σώματος. Εἶ
ναι χαρακτηριστικὰ τὰ ἀκόλουθα 
ἀποσπάσματα ἀπὸ ὁμιλία τοῦ ἱεροῦ 
Χρυσοστόμου σὲ ἀκροατήριο πλουσί
ων κυριῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. 
Μεταξὺ τῶν ἄλλων τόνισε: «Τὴν γυ
ναίκα τὴν κάνει ἀξιαγάπητη ὄχι ἡ 
ὡραιότητα καὶ ὁ καλλωπισμὸς τοῦ 
σώματος, ἀλλὰ ἡ ἀρετὴ τῆς ψυχῆς. Ὄχι 
οἱ ποῦδρες καὶ τὰ κραγιόνια, οὔτε τὰ 
χρυσὰ κοσμήματα καὶ τὰ πολυτελῆ φο
ρέματα, ἀλλὰ ἡ ἁγνότητα, ἡ πραότητα 
καὶ ὁ φόβος ποὺ στηρίζεται στὸ Θεό. 
Τὸ νοητὸ κάλλος δὲν ὑπάρχει σὲ ἄλλο 
μέρος ποὺ νὰ ἐπιτυγχάνεται μὲ τόση 
ἐπιτυχία, παρὰ μόνο στὸν θαυμαστὸ 
καὶ θεῖο χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ὅπου οἱ 
Ἀπόστολοι καὶ οἱ Προφῆτες σκουπί
ζουν καὶ μὲ ἐπιμέλεια ξαίουν τὴν γερα
σμένη ἐπιδερμίδα τῆς ἁμαρτίας, δίνουν 
τὴν ἀκμὴ τῆς νεότητας καὶ ἀφαιροῦν 
κάθε κηλίδα, κάθε ρυτίδα, κάθε σπίλο 
ἀπὸ τὴν ψυχή μας. Αὐτὸ τὸ κάλλος ἄς 
φροντίσουμε νὰ τὸ στερεώσουμε ἐπάνω 
μας ἄνδρες καὶ γυναῖκες. Διότι τὸ μὲν 
κάλλος τοῦ σώματος καὶ οἱ ἀρρώστιες 
μαραίνουν καὶ ὁ πολὺς χρόνος κατα
στρέφει, τὰ γηρατειὰ σβήνουν καὶ ὁ θά
νατος, ὁ ὁποῖος ἔρχεται, ἀναπόφευκτα 
τὸ ἐξαφανίζει ὁλοκληρωτικά».

 Καὶ συνεχίζει ὁ ἱερὸς Πατέρας: «Τὸ 
κάλλος τῆς ψυχῆς οὔτε χρόνος, οὔτε 
νόσος, οὔτε γῆρας, οὔτε θάνατος, οὔτε 
τίποτε ἄλλο ἀπὸ αὐτὰ δὲν μπορεῖ νὰ 
καταστρέψει, ἀλλὰ μένει συνεχῶς 
ἀνθισμένο. Καὶ κάτι ἄλλο, τὸ μὲν 
κάλλος τοῦ σώματος προκαλεῖ συχνὰ 
σὲ αὐτοὺς ποὺ τὸ βλέπουν ἐπιθυμία 
ἀκολασίας, τὸ δὲ κάλλος τῆς ψυχῆς 
κάνει αὐτὸν τὸν ἴδιο τὸ Θεὸ νὰ τὸ 
ἐρωτευθεῖ!». Καὶ προτρέπει ὁ Ἅγιος 
Ἰωάννης: «Λοιπόν, ἀγαπητοί, γιὰ νὰ 
γίνουμε καὶ ἐμεῖς ἀγαπημένοι τοῦ Θεοῦ, 
αὐτὸ τὸ κάλλος πρέπει νὰ περιποιού
μαστε κάθε μέρα, σκουπίζοντας κάθε 
κηλίδα μὲ τὴν ἀνάγνωση τῶν Γραφῶν, 
μὲ τὶς προσευχές, μὲ ἐλεημοσύνες, μὲ τὴν 
ὁμόνοια πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας, 
γιὰ νὰ ἐρωτευθεῖ ὁ Βασιλιὰς Χριστὸς 
τὸ κάλλος τῆς ψυχῆς μας καὶ νὰ μᾶς 
ἀξιώσει νὰ μποῦμε στὴν Βασιλεία 
τῶν Οὐρανῶν» (Ἱ. Χρυσοστόμου, Περί 
Ὁμο ουσίου, Λόγος ΙΒ΄, Βιβλιοθήκη τῶν 
Ἑλλήνων, τόμ. 2, σελ. 106-107).
 Ἔχουμε λοιπὸν ὑποχρέωση, ὡς 
συνειδητοὶ Χριστιανοί, νὰ ἔχουμε 
ἐκκλησιαστικὴ ἀντίληψη καὶ γιὰ τὸ 
κάλλος τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, 
καθὼς καὶ γιὰ τὸν ἔρωτα καὶ νὰ βά
ζουμε στὸ περιθώριο τὴν κοσμική, 
δηλαδὴ τὴν πτωτικὴ καὶ στρεβλωμένη 
ἀντίληψη. Ἡ φθορὰ ποὺ ἐπέφερε στὴ 
φύση μας ἡ ἁμαρτία μᾶς δίνει στρε
βλωμένες εἰκόνες γιὰ τὸ πραγματικὸ 
κάλλος καὶ τὴν ἐρωτική μας συμπε
ριφορά. Δίνουμε σημασία καὶ συχνὰ 
«ἀποθεώνουμε» τὸ σωματικὸ κάλλος, 
ἀδιαφορώντας γιὰ τὸ κάλλος καὶ τὴν 
ὡραιότητα τῆς ψυχῆς μας. Θὰ πρέπει 
νὰ ἔχουμε ὑπόψη μας πὼς ἡ σωματικὴ 
λαγνεία εἶναι σεξιστικὴ συμπεριφο

Τὸ κάλλος τοῦ σώματος καὶ ἡ ὡραιότητα τῆς ψυχῆς
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 Tὰ ἄστρα καὶ οἱ πλανῆτες δὲν καθορίζουν τὴν ζωή μας

Ἡ Ἀστρολογία
προβλέπει πράγματι τὸ μέλλον μας;*

Η Ψ ΕΥΔΟΕΠΙΣTΗΜΗ τῆς Ἀστρολογίας, 
ἀποτελεῖ ἐπιβίωση τῆς ἀρχαίας Ἀστρο

λατρίας καὶ βασίζεται στὴν ἐπιθυμία τοῦ 
ἀνθρώπου νὰ μάθει τί θὰ τοῦ συμβεῖ στὸ 
μέλλον.
 Ἔτσι οἱ ἄνθρωποι πίστεψαν ὅτι τὰ ἄσ
τρα, μὲ τὰ ὁποῖα ταυτίζονταν οἱ θεοί, 
μπορεῖ νὰ προλέγουν τὸ μέλλον τους!
 Tὴν φιλοπερίεργη αὐτὴ ἀνθρώπινη τάση 
ἐκμεταλλεύτηκαν οἱ ἐπιτήδειοι «ἀστρο
λόγοι», προκειμένου μὲ τὶς «προβλέψεις» 
τους νὰ ἱκανοποιήσουν τὴν ἀνθρώπινη πε
ριέργεια, μὲ τὸ ἀζημίωτο φυσικά…

* * *
 Ὅμως ἡ Ἀστρολογία, ὅπως καὶ κάθε 
ἄλλη συναφὴς ἐνασχόληση π.χ. ταρωμαν
τεία, κρυσταλλομαντεία, ἀριθμολογία 
κ.λπ., δὲν ἔχουν καμία ἐπιστημονικὴ 
βάση. Ἡ Ἀστρολογία δὲν εἶναι Ἐπιστήμη. 
Ἐπιστήμη εἶναι ἡ Ἀστρονομία, ἡ ὁποία μὲ 
ἐπανειλημμένες διακηρύξεις ἔχει καταδικά
σει τὴν Ἀστρολογία1.

 Οἱ Ἀστερισμοί, δηλ. τὰ ζώδια πάνω στὰ 
ὁποῖα βασίζεται ἡ Ἀστρολογία καὶ κατα
σκευάζει ἀστρολογικοὺς χάρτες, προϋ
ποθέτει τὴν πίστη ὅτι τὰ ἀστέρια βρίσκον
ται στὸ ἴδιο ἐπίπεδο. Ἡ ἀντίληψη αὐτὴ 
σήμερα εἶναι γελοία, καθὼς γνωρίζουμε, 
ὅτι οἱ ἀποστάσεις μεταξὺ τῶν ἄστρων εἶναι 
τεράστιες καὶ ἡ σύνδεση μεταξύ τους εἶναι 
ἐντελῶς αὐθαίρετη.
 Ἡ Ἀστρολογία βασίζεται ἐπίσης στὴν 
παραδοχὴ τοῦ γεωκεντρικοῦ μοντέλου, 
ποὺ θέλει τὴν Γῆ νὰ βρίσκεται ἀκίνητη στὸ 
κέντρο τοῦ πλανητικοῦ συστήματος καὶ 
τοὺς πλανῆτες νὰ περιφέρονται γύρω ἀπὸ 
αὐτὴν καὶ νὰ τὴν …ἐπηρεάζουν. Δηλαδή, ἡ 
Ἀστρολογία ἀναπτύχθηκε καὶ στηρίχθηκε 
πάνω στὶς λαθεμένες ἀντιλήψεις τοῦ πα
ρελθόντος2. 
 Ἄλλωστε, τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ προβλέ
ψεις τῶν Ἀστρολόγων εἶναι ψευδεῖς, 
ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι κανένα 
ὡροσκόπιο ἀπὸ αὐτὰ ποὺ καθημερινὰ δη

ρά, ἡ ὁποία κακοποιεῖ τὸν ἔρωτα. Ὁ ἐνστικτώδης σεξισμὸς εἶναι παρόρμηση, ἡ 
ὁποία ἔχει ὡς στόχο νὰ ἱκανοποιήσει ἀτομικὴ ἀνάγκη. Ἀντίθετα, ὁ ἔρωτας εἶναι 
συνάντηση προσώπων, στὴ βάση τῆς ἐλευθερίας, ἀπαλλαγμένη ἀπὸ  ὁποιονδήποτε 
ἐξαναγκασμό, σκοπιμότητα καὶ ἀτομικὴ ἀνάγκη. Ὑπ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια, τὸ σωματικὸ 
κάλλος παύει νὰ ὑπηρετεῖ τὴν ὁποιαδήποτε ἀτομική μας ἀναγκαιότητα καὶ 
λειτουργεῖ ὡς δοξολογία πρὸς τὸ Θεό. Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας μας 
γιὰ τὸ κάλλος τοῦ σώματος καὶ τὴν ὡραιότητα τῆς ψυχῆς.  

 (*) Ἱστολόγιο «Ἀκτῖνες», 9.2.2013.
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μοσιεύουν σὲ ἐφημερίδες καὶ περιοδικὰ δὲ 
συμφωνεῖ μὲ τὸ ἄλλο.

* * *
 Κλείνουμε τὴν σύντομη αὐτὴ ἀνα
φο ρά μας στὸ θέμα τῆς Ἀστρολογίας, 
ἐπισημαίνοντας ὅτι οἱ ἀποστάσεις τῆς Γῆς 
ἀπὸ τὰ ἄστρα καὶ τοὺς πλανῆτες εἶναι τόσο 
μεγάλες, ὥστε ἡ ἐπίδρασή τους πάνω στὴν 
Γῆ εἶναι ἀπειροελάχιστη, γιὰ νὰ μὴν ποῦμε 
μηδενική, καὶ πάντως δὲν ἀφορᾶ, οὔτε 
καθορίζει τὴν προσωπικότητά μας καὶ τὸ 
μέλλον μας.
 Οἱ ἀκτινοβολίες τῶν ἐπίγειων ραδιο
τηλεοπτικῶν πομπῶν γύρω μας εἶναι 
κατὰ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια φορὲς πιὸ 
ἰσχυρὲς ἀπὸ τὶς ἀκτινοβολίες ὅλων τῶν 
πλανητῶν μαζί.
 Tὸ μαγνητικὸ πεδίο ποὺ δημιουργεῖ ὁ 
μικρὸς μαγνήτης στὸ μικρὸ μεγάφωνο 
ἑνὸς φορητοῦ ραδιοφώνου, ἐπιδρᾶ πάνω 
μας ἑκατομμύρια φορὲς πιὸ ἔντονα ἀπὸ τὰ 

μαγνητικὰ πεδία τῶν πλανητῶν.
 Ἀποτελεῖ λοιπὸν σφάλμα νὰ φαντάζεται 
κανεὶς ὅτι εἶναι δυνατὸν τὰ οὐράνια σώματα 
νὰ ἐπηρεάζουν μὲ τὸν ὁποιοδήποτε τρόπο 
τὰ ψυχοπνευματικὰ χαρακτηριστικὰ καὶ τὴν 
συμπεριφορά μας καὶ νὰ καθορίζουν τὴν… 
μοῖρα μας!

* * *
 Σὲ μιὰ ἐποχή, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ἡ 
Ἐπιστήμη ἔχει τόσο πολὺ προχωρήσει, 
ἀποτελεῖ πραγματικὴ ὀπισθοδρόμηση τὸ νὰ 
πιστεύει ὁ ἄνθρωπος ὅτι τὸ μέλλον του δὲν 
ἐξαρτᾶται ἀπὸ αὐτόν, ἀλλὰ ἀπὸ τὰ ἄστρα!

 (*) Περιοδ. «Τὰ Κρίνα», τ. 289, Δεκ. 2008, σελ. 8. 
Ἐπιμέλ. ἡμετ.
 1. Βλ. Ἀρχιμ. Γεωργίου Δημοπούλου, «Καὶ σήμερα 
εἴδωλα;», ἔκδ. «Σωτήρ», σελ. 4041.
 2. Βλ. Μάνου Δανέζη – Στράτου Θεοδοσίου, 
«Ἀστρολογία, θρησκεία ἢ ἐπιστήμη;», ἔκδ. Ἀπο
στολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σελ. 
44.  

Κανεὶς Κολοκοτρώνης κανεὶς Μακρυγιάννης
μόνο ψευτοεγωϊστὲς καὶ ἀνθέλληνες*

Τῆς Μαρίας Γιαχνάκη

ΚΑΜΜΙΑ φορὰ ἀναρωτιέμαι γιατί στὴν 
πορεία μας ὡς Ἕλληνες δὲν τύχαμε 

ξανὰ στὸν δρόμο μας ἕναν Κολοκοτρώνη 
ἤ ἕναν Μακρυγιάννη, ποὺ μὲ τὸ λόγο  τους 
καὶ τὶς πράξεις τους ἔκαναν τοὺς  Ἕλληνες 
νὰ μὴ φοβοῦνται οὔτε νὰ ρισκάρουν οὔτε 
νὰ ὀνειρεύονται.
 Τότε ἀπαντῶ στὸν ἑαυτό μου, ὅτι 
μᾶλλον κάποιες ἁμαρτίες πληρώνουμε.
 Ἴσως ἐκεῖνοι νὰ κατάφερναν νὰ μᾶς 
ἐπουλώσουν τουλάχιστον τὰ τραύματα 
τῆς συνείδησής μας γιὰ τὸν ξεπεσμό μας 
καὶ τὴν ἀδυναμία μας νὰ ἀλλάξουμε τὰ δε-

δομένα τῆς καταστροφικῆς πορείας μας.
 Οἱ πολιτικοὶ ποὺ κυβερνοῦν αὐτὸν τὸν 
τόπο, ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς -ὁ καθένας  χωριστά- 
ποὺ μὲ τὴν ἀπόφασή μας τοὺς στείλαμε νὰ 
μᾶς κυβερνήσουν, ἴσως θὰ ἔπρεπε νὰ δια-
βάζουμε ποῦ καὶ ποῦ, λίγες γραμμὲς ἀπὸ 
τὶς ἱστορικὲς πράξεις καὶ σκέψεις αὐτῶν 
τῶν ἀνδρῶν.
 Νὰ διαβάζουμε, γιατὶ ἴσως ἔτσι μάθου-
με νὰ ψάχνουμε τέτοιους πατριῶτες καὶ νὰ 
μὴν ἀρκούμαστε στοὺς πουλημένους καὶ 
τοὺς ψεύτικους κυβερνῆτες .
 Οἱ  πολιτικοί μας θὰ ἔπρεπε πρῶτοι καὶ 
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καλύτεροι νὰ ἀνατρέχουν στὶς πράξεις τῶν 
ἀνδρῶν αὐτῶν, γιὰ νὰ κατανοοῦν τί σημαί-
νει νὰ εἶσαι λόγιος, πραγματικὸς Ἕλληνας 
ποὺ τὸ λέει ἡ ψυχούλα σου νὰ παλεύεις γι’ 
αυτὴν τὴν χώρα, ποὺ τὸ ἔχει ἡ αὔρα σου 
νὰ ἐμπνέεις καὶ νὰ γεννᾶς στὶς 
ψυχὲς τῶν ἄλλων τὴν ἀγάπη 
γιὰ τὴν πραγματικὴ ἐλευθερία.
 Θυμηθεῖτε τί ἔλεγε ὁ Θεό-
δωρος Κολο κοτρώνης στὸ 
λόγο του στὴν Πνύκα στὶς 8 
Ὀκτωβρίου 1838:
 «Ὅταν ἀποφασίσαμε νὰ κάμουμε τὴν 
Ἐπανάστασιν, δὲν ἐσυλλογισθήκαμε οὔτε 
πόσοι εἴμεθα, οὔτε πὼς δὲν ἔχουμε ἅρματα, 
οὔτε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐβαστοῦσαν τὰ κάστρα 
καὶ τὰς πόλεις, οὔτε κανένας φρόνιμος 
μᾶς εἶπε, ποῦ πᾶτε ἐδῶ νὰ πολε μήσετε μὲ 
τὰ σιταροκάραβα βατσέλια. Ἀλλά, ὡς μία 
βροχὴ ἔπεσε εἰς ὅλους μας ἡ ἐπιθυμία τῆς 
Ἐλευθερίας μας καὶ ὅλοι καὶ οἱ κληρικοὶ 
καὶ οἱ προεστοὶ καὶ οἱ καπεταναῖοι καὶ οἱ 
πεπαιδευμένοι καὶ οἱ ἔμποροι, μικροὶ καὶ 
μεγάλοι, ὅλοι ἐσυμ φωνήσαμε εἰς αὐτὸν τὸν 
σκοπὸν καὶ ἐκάμαμε τὴν Ἐπανάστασιν».
 Ρίσκαραν, γιατὶ εἶχαν πραγματικὴ ἀγάπη 
γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδας. Εἶχαν 
πραγματικὴ ἐμπιστοσύνη στοὺς ἐμπνευστὲς 
τοῦ Ἀγώνα, ποὺ τὰ ἀποτελέσματα αὐτοῦ 
γιορτάζουμε στὶς 25 Μαρτίου.
 Ἤξεραν καλά, ὅτι ἄν δὲν προσπαθήσεις 
γι’ αὐτὸ ποὺ ἀγαπᾶς, δὲν θὰ τὸ κερδίσεις 
ποτέ. Ἔφτανε ὁ λόγος τους, ὁ ξεσηκωμός 
τους, γιὰ νὰ ἔρθει τὸ ἀποτέλεσμα.
 Καὶ στὸν Ἀγώνα αὐτὸν ἦταν ὅλοι μαζὶ 
καὶ προεστοὶ καὶ καπετανέοι καὶ κληρι-
κοί. Δὲν ἔκαναν βῆμα χωρὶς τὴν εὐλογία 
τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν συνδρομή της, ἐνῶ 
ἐμεῖς σήμερα χωριστήκαμε σὲ 100 κομ-
μάτια. Γι’ αὐτὸ  μᾶς φυσοῦν φτερὸ στὸν 
ἄνεμο, γιατὶ δὲν ὑπάρχει ἡ δύναμη τοῦ 

συνόλου καὶ ἡ πεποίθηση, ὅτι παλεύουμε 
γιὰ τὶς ἀξίες μας, τὸν πολιτισμό μας, τὴν 
γλῶσσα μας καὶ τὴν θρησκεία μας. Μόνο 
μέσα ἀπὸ αὐτὰ θὰ πάρουμε πίσω αὐτὸ ποὺ 
μᾶς ἀνήκει.

 Τὸ παρακάτω ἀπόσπασμα 
ἀπὸ τὸν αὐ θεντικὸ λόγο τοῦ 
στρατηγοῦ Γιάννη Μα κρυ-
γιάννη, δείχνει ἀκριβῶς τὴν 
σημασία ποὺ ἔδιναν στὴν συ-
νοχή. Πραγματικά, τὰ λόγια 
του εἶναι ἕνα μάθημα γιὰ μᾶς 

στὴν σημερινὴ ἐποχή, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ἐξηγεῖ 
παρακάτω γιατὶ πρέπει νὰ ἀποδοκιμάζουμε 
τὸν ἐγωϊσμό μας καὶ νὰ προτάσσουμε τὴν 
ὁμαδικότητα, γιὰ τὴν ἀγάπη μας στὴν 
Πατρίδα. Αὐτὸ βέβαια δὲν γίνεται στὴν 
ἐποχή μας καὶ τὴν φιλοσοφία αὐτὴ δὲν 
τὴν ἔχουν καθόλου οἱ πολιτικοὶ ἄνδρες τῆς 
Ἑλλάδας.
 Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν λόγο τοῦ στρατη-
γοῦ Μακρυγιάννη:
 «Τούτην τὴν πατρίδα τὴν ἔχομεν ὅλοι μαζί, 
καὶ σοφοὶ καὶ ἀμαθεῖς καὶ στρατιωτικοὶ 
καὶ οἱ πλέον μικρότεροι ἄνθρωποι. Ὅσοι 
ἀγωνιστήκαμεν, ἀνα λόγως ὁ καθείς, ἔχομεν 
νὰ ζήσωμεν ἐδῶ. Τὸ λοιπόν, δουλέψαμεν 
ὅλοι μαζί, νὰ τὴν φυλᾶμεν κι ὅλοι μαζί. Καὶ 
νὰ μὴν λέγει οὔτε ὁ δυνατὸς “ἐγώ”, οὔτε 
ὁ ἀδύνατος. Ξέρετε πότε νὰ λέγη ὁ καθεὶς 
“ἐγώ”; Ὅταν ἀγωνιστῆ μόνος του καὶ φκι-
άση ἤ χαλάση, νὰ λέγη “ἐγώ”. Ὅταν ὅμως 
ἀγωνίζωνται πολλοὶ καὶ φκιάνουν, τότε νὰ 
λέη “ἐμεῖς”. Εἴμαστε εἰς τὸ “ἐμεῖς” καὶ ὄχι 
εἰς τὸ “ἐγώ”. Καὶ εἰς τὸ ἑξῆς νὰ μάθωμεν 
γνῶσιν, ἄν θέλωμεν νὰ φκιάσωμεν χωριόν, 
νὰ ζήσωμεν ὅλοι μαζί». 

 (*) «Σὲ ἁπλᾶ ἑλληνικά», Briefing News, 24 
Μαρτίου 2013. 

Κανεὶς Κολοκοτρώνης κανεὶς Μακρυγιάννης μόνο ψευτοεγωϊστὲς καὶ ἀνθέλληνες
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Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, 11/24.3.2013
«Κ΄ Σύναξις Ὀρθοδόξου Ἐνημερώσεως»

 Στὴν Αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Δήμου Φυλῆς Ἀττικῆς
τῆς Δημοτικῆς Κοινότητος Ζεφυρίου

«2013: Διπλῆ Ἐπέτειος Θριάμβου (843) καὶ Προσβολῆς (1923)
τῆς Ὀρθοδοξίας μας  Ἱστορία καὶ Εὐθύνη»*

† Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος

Β1. Ἐκκλησιομάχος Οἰκουμενισμὸς καὶ Ἡμερολογιακὸ Θέμα

Ó ΤΟ Α΄ Μέρος τῆς Εἰσηγήσεώς μας, 
εἴδαμε τὴν αἰσία κατάληξι στὴν 

ἀντι μετώπισι τῆς αἱρέσεως τῆς Εἰκο
νομαχίας, διὰ τῆς Συνόδου τοῦ 843, 
καὶ τοῦ Θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας, διὰ 
τῆς πανηγυρικῆς Ἀναστηλώσεως τῶν 
ἱερῶν Εἰκόνων. Μετὰ τὴν δεινὴ καται
γίδα τῆς δοκιμασίας, ἦλθε ἡ αὔρα τῆς 
θείας Παρηγορίας.
 Τόσο ἡ Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ὅσο 
καὶ ἡ Σύνοδος τοῦ 843, ἦσαν Σύνοδοι 
τῆς Παραδόσεως, γιὰ τὸν λόγο δὲ τοῦ
το εἶχαν τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν 
ἐπισφράγισι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 
Αὐτὸ ἀποτελεῖ καὶ τὴν ἀσφάλεια τῆς 
μὴ παρεκκλίσεως καὶ ἐκτροπῆς στὴν 
πολύμορφη πλάνη τῆς ἀποστασίας.
 Δώδεκα ὅμως αἰῶνες ἀργότερα, στὶς 
ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνος, νέα φοβερὴ κα
ταιγίδα ἔπληξε τὴν θεία ὁλκάδα τῆς 
Ἐκκλησίας, καὶ συνεχίζει νὰ τὴν πλήτ
τη δεινῶς. Μετὰ τὴν «Χριστομάχο» 
αἵρεσι τῆς Εἰκονομαχίας, ἔχουμε τὴν 
«Ἐκκλησιομάχο» αἵρεσι τοῦ Οἰκου
μενισμοῦ. Καὶ οἱ δύο αὐτὲς αἱρέσεις καὶ 
ὄντως παναιρέσεις, ἐπικαλούμενες μά

λιστα προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, ὁδηγοῦν 
ὄχι στὴν σωτηριολογικὴ μεταμόρφωσι 
τοῦ ἀνθρώπου «εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν 
Ἐκκλησίαν»38, ἀλλὰ στὴν θλιβερὴ πα
ραμόρφωσί του στὰ κτιστὰ ἀδιέξοδα τῆς 
λογικῆς καὶ τῆς φαντασίας τοῦ κόσμου 
τούτου τῆς φθορᾶς καὶ τῆς πτώσεως.
 Ὁ Οἰκουμενισμός, στὴν προφανῆ 
ἀν τι παραδοσιακότητά του, πλήττει εὐ
θέως τὴν Μοναδικότητα καὶ τὴν Σω
τηριολογικὴ Ἀποκλειστικότητα τῆς 
Ἀληθινῆς Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας 
τοῦ Θεοῦ ἐπὶ γῆς, ἤτοι τῆς Ὀρθοδόξου, 
τοῦ πραγματικοῦ αὐτοῦ θεοϊδρύτου 
«ἐργαστηρίου ἁγιότητος» τῶν ἀνθρώπων.
 Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου τονίζουν ὁδηγητικά, γιὰ νὰ μᾶς 
προστατεύσουν ἀπὸ κάθε ἐπικίνδυνη 
ἐκτροπή: «πατέρες κηρύττουσι, τέ-
κνα ὑπακοῆς ἐσμέν, καὶ ἐγκαυχώμεθα 
ἐν προσώπῳ μητρὸς τῇ παραδόσει 
τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας... ἡμεῖς τῇ 
ἀρχαίᾳ θεσμοθεσίᾳ τῆς καθολικῆς 
ἐκκλησίας ἐπακολουθοῦμεν· ἡμεῖς τοὺς 
θεσμοὺς τῶν πατέρων φυλάττομεν· 
ἡμεῖς προστιθέν τας τι ἤ ἀφαιροῦντας 
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ἐκ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας, 
ἀναθεματίζομεν»39!
 Τότε, τὸν Η΄ καὶ Θ΄ αἰῶ
να, οἱ καινοτόμοι καὶ αἱρε
τικοὶ Εἰκονομάχοι ἔ πληξαν 
τὴν ἱερὰ Παράδοσι μέ σῳ τῆς 
ἐπιθέσεώς τους κατὰ τῶν 
ἁγίων Εἰκόνων, ὡς ἀπαρ
χὴ τοῦ εὐρυτέρου μεταρ
ρυθμιστικοῦ καὶ κατὰ βάσιν 
ἀντιεκκλησιαστικοῦ καὶ ἀντιχρίστου 
σχεδίου τους, γιὰ μία κοσμικοποίησι 
καὶ ἀποιεροποίησι τῆς κοινωνίας, τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ τῆς ζωῆς γενικώτερα.
 Τώρα, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ Κ΄ αἰῶνος καὶ 
ἑξῆς, οἱ νέοι καινοτόμοι καὶ αἱρετικοὶ 
Οἰκουμενισταὶ πλήττουν τὴν ἱερὰ 
Παράδοσι μέσῳ τῆς ἐπιθέσεώς τους κατὰ 
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου καὶ 
Πασχαλίου, ὡς ἀπαρχὴ τοῦ εὐρυτέρου 
μεταρρυθμιστικοῦ καὶ κατὰ βάσιν 
ἀντιεκκλησιαστικοῦ σχεδίου τους, 
γιὰ μία πλήρη ἐκκοσμίκευσι καὶ ἕναν 
«ἐκσυγχρονισμό», ὥστε ἡ «μεταλλαγ
μένη» ἐκκλησία νὰ συναρμόζεται στὴν 
συγκρητιστικὴ πανθρησκεία καὶ νὰ 
παραδοθῆ ἀνενδοίαστα στὴν ἄνομη 
κυριαρχία τοῦ Ἀντιχρίστου.   
 Ἡ ἐπιβολὴ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στὴν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἄρχισε μὲ τὴν 
ἀνακίνησι τοῦ ζητήματος τῆς ἀλλαγῆς 
τοῦ Πατροπαραδότου Ἐκκλησιαστικοῦ 
Ἡμερολογίου καὶ Πασχαλίου, μὲ τὴν 
δικαιολόγησι ὅτι πρόκειται ἁπλῶς γιὰ 
διόρθωσι ἀστρονομικοῦ λάθους, ἀλλὰ 
μὲ πραγματικὸ σκοπὸ τὴν ἐπίτευξι 
συνεορτασμοῦ μὲ τοὺς ἑτεροδόξους. 
Τὸ πρῶτο αὐτὸ σημαντικὸ βῆμα θὰ 
ἀποτελοῦσε σπουδαῖο «ἐπίτευγμα» καὶ 
θὰ ἄνοιγε τὸν δρόμο γιὰ μία σταδιακὴ 
οἰκουμενιστικὴ διάβρωσι, πρᾶγμα ποὺ 

γίνεται ἐδῶ καὶ ἕναν περίπου 
αἰῶνα.
 Τὸ Πάτριο ἤ Ἰουλιανὸ ἤ 
Παλαιὸ Ἡμερολόγιο ἐχρησι
μοποιεῖτο ἀνέκαθεν ἀπὸ τὴν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὄχι 
διότι ἦταν τὸ καλύτερο ἤ 
ἀκριβέστερο ἀστρονομικὰ 
καὶ ἐπιστημονικά. Αὐτὸ 
βρῆ κε ἡ Ἐκκλησία ἐν χρή

σει στὴν Pωμαϊκὴ Πολιτεία καὶ βάσει 
αὐτοῦ ἐρρύθμισε τὸ Πασχάλιο καὶ τὸ 
Ἑορτολόγιό της. Ἔτσι, αὐτὸ συμπλέχθηκε 
μὲ τὴν λειτουργικὴ ζωή της, «συνυφάν
θη καὶ ἡγιάσθη»40 καὶ ἀποτέλεσε μέρος 
τῆς Παραδόσεώς της, ἀποκαλούμενο 
πλέον Ἐκκλησιαστικόν41. Κάθε ἀπό
πειρα ἀλλαγῆς, ἔστω καὶ «καλοπρο
αίρετη», ἀλλὰ πάντως βάσει ὄχι τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Κριτηρίου, ἀποβαίνει 
ἐπιζήμια, συγχυτικὴ καὶ ἀνατρεπτικὴ 
ὅσων ἔχουν θεσπισθῆ, γιὰ τὸν λόγο δὲ 
τοῦτο ἀνέκαθεν ἀπερρίπτετο.
 Μάλιστα, ὅταν τὸν ΙΣΤ΄ αἰῶνα οἱ 
αἱρετικοὶ Παπικοὶ προσπάθησαν νὰ 
πείσουν τοὺς Ὀρθοδόξους νὰ ἀπο
δεχθοῦν τὸ δικό τους νεοεφεύρετο 
τότε Γρηγοριανὸ ἤ Παπικὸ Ἡμερολόγιο 
καὶ Πασχάλιο, οἱ Προκαθήμενοι τῶν 
Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων ἀπέκρουσαν 
καὶ κατεδίκασαν Συνοδικῶς τὸ Δυτικὸ 
Ἡμερολόγιο τρεῖς φορὲς σὲ μεγάλες 
Πανορθοδόξους Συνόδους: τὸ 1583, τὸ 
1587 καὶ τὸ 1593.42

 Οἱ Ἅγιοι Πατέρες, διακρινόμενοι ἐπὶ 
σοφίᾳ καὶ εὐρύτητι πνεύματος, δὲν ἦσαν 
κατὰ τῆς ἐπιστημονικῆς ὀρθοφροσύνης, 
ἀλλὰ στὸ θέμα τοῦ Ἡμερολογίου ἔθεταν 
ὡς ἀρχὴ τὴν συμφωνία καὶ ἕνωσι τῆς 
Ἐκκλησίας καὶ ὄχι τὴν ἀκρίβεια τῆς 
ἰσημερίας43. Γιὰ τὸν λόγο τοῦτο, ἀπὸ 
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τὸν ΣΤ΄ ἤδη αἰῶνα, ὁπότε καθωρίσθη
κε ἅπαξ διὰ παντὸς τὸ ἑνοποιημένο 
ἡμερολογιοπασχάλιο σύστημα γιὰ τὶς 
ἐκκλησιαστικὲς Ἑορτές, δὲν ὑπῆρξε δι
άστασις στὸν χρόνο ἑορτασμοῦ τῆς μιᾶς 
καὶ αὐτῆς Ἑορτῆς στὴν λειτουργικὴ 
καὶ πνευματικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας44. 
Ὅλες οἱ Τοπικὲς Ἐκκλησίες ἐνήστευαν 
καὶ ἑώρταζαν ἀπὸ κοινοῦ πρὸς αἰσθη
τοποίησιν τῆς μοναδικότητος, συμ
φωνίας καὶ ἑνώσεως στὴν Πίστι, στὰ 
Μυστήρια καὶ στὴν ἐν Χριστῷ ἁγια
στικὴ ζωὴ τῆς Χάριτος.
 Ἡ ἀναζήτησις ἀκριβοῦς ἐπιστημονικὰ 
ἡμερολογίου γιὰ χρῆσι στὴν Ἐκκλησία 
εἶναι μία μεγάλη πλάνη, καὶ διότι ἐξαρτᾶ 
τὸν ἑορτολογικὸ κύκλο τῆς Ἐκκλησίας 
ἀπὸ τὶς ἑκάστοτε ἐπιστημονικὲς ἀνα
κα λύψεις καὶ ἐξελίξεις, ἀλλὰ καὶ δι
ότι –πρᾶγμα ποὺ εἶναι καὶ τὸ πλέον 
σημαντικό– δὲν θὰ εἶναι δυνατὸν νὰ 
ἐκπληρωθοῦν οἱ Κανονικὲς ἀπαιτήσεις 
τῆς Ἐκκλησίας (βλ. Ἱεροὺς Κανόνες ζ΄ 
Ἀποστολικόν, ὡς καὶ Ὅρον Α΄ Οἰκου
μενικῆς Συνόδου βεβαιούμενον ἀπὸ τὸν 
α΄ τῆς Ἀντιοχείας), ὥστε τὸ Χριστιανικὸ 
Πάσχα νὰ μὴ συμπίπτη ποτὲ μετὰ τοῦ 
Ἰουδαϊκοῦ, οὔτε βέβαια νὰ προηγῆται 
αὐτοῦ, ἀλλὰ πάντοτε νὰ ἕπεται. 
 Ὅπως δὲ ὀρθῶς ἔχει παρατηρηθῆ, 
ἡ ἀπαγόρευσις συνεορτασμοῦ τοῦ Πά
σχα μὲ τοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ τὴν Α΄ 
Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ἔχει τὴν ἔννοια 
καὶ τῆς ἀπαγορεύσεως συνεορτασμοῦ 
μὲ τοὺς ἑτεροδόξους45. Ὁ συνεορτασμὸς 
προϋποθέτει ταυτότητα καὶ ἑνότητα 
Πίστεως· ὁπότε, ἡ ἀπόρριψις κοινοῦ 
ἡμερολογίου μὲ τοὺς ἑτεροδόξους δὲν 
ὀφείλεται σὲ ἄκαιρο καὶ παράλογο 
πεῖ σμα ἀρνήσεως τῆς ἐπιστημονικῆς 
ἀκριβείας καὶ τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης, 

ἀλλὰ καθαρὰ σὲ λόγους Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησιολογικῆς αὐτοσυνειδησίας, οἱ 
ὁποῖοι τονίζουν τὴν ἀπόλυτη ἀδυναμία 
συνεορτασμοῦ ἐν ὅσῳ ὑφίσταται οὐσιώ
δης διαφορὰ Πίστεως. 
 Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, διακηρύσσου
με μαζὶ μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς Ζ΄ Οἰκου
μενικῆς Συνόδου Ἅγιο Ταράσιο Κων
σταντινουπόλεως ἐν πάσῃ εἰλικρινείᾳ 
καὶ ἐπιγνώσει, ὅτι «οὐ μετατίθεμεν 
ὅρια ἅ ἔθεντο οἱ πατέρες ἡμῶν, ἀλλ’ 
ἀποστολικῶς διδαχθέντες, κρατοῦμεν 
τὰς παραδόσεις ἅς παρελάβομεν»46.

 (*) Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Β΄ Μέρος τῆς Εἰσ
ηγήσεως, ἡ ὁποία ἔχει ἀναρτηθῆ πλήρης στὴν 
Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων 
καὶ πρόκειται νὰ δημοσιευθῆ στὸ περιοδικὸ 
«Ὀρθόδοξος Ἔνστασις καὶ Μαρτυρία».
38. Ἐφεσ. ε΄ 32.
39. Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Μansi τ. 13, στλ. 201.
40. Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Χριστοφόρου, 
Ἡμερολογιακά, Ἀθῆναι 1925, σελ. 1920.
41. Βλ. Μητροπολίτου Κασσανδρείας Εἰρηναίου, 
Ὑπόμνημα εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἑλλάδος, 
συγκληθεῖσαν τῇ 14 Ἰουνίου 1929, Ἐν Ἀθήναις 
1929, σελ. 19.
42. Βλ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυ
πριανοῦ, Ποιμαντικὴ Ἐπιστολή: «Σχίσμα» ἤ «Ἀπο-
τείχισις»; Τὸ Ζήτημα τοῦ Ἡμερολογίου καὶ ἡ Αἵρεσις 
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, Ἀθήνα 1998, σελ. 11, ὑποσημ. 
16, ἔνθα ἡ σχετικὴ βιβλιογραφία· βλ. καὶ Ἀ. Δ. 
Δελήμπαση, Πάσχα Κυρίου, Δημιουργία - Ἀνακαίνισις 
καὶ Ἀποστασία, Ἀθῆναι 1985, σελ. 571576.
43. Βλ. Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Ἱερὸν 
Πηδάλιον, σελ. 9, ὑποσημ. (σχόλιον στὸν ζ΄ 
Ἀποστολικὸν ἱ. Κανόνα).
44. Βλ. Ἐπισκόπου Τριάδιτσα Φωτίου, «Τὸ Πάτριο 
Ἐκκλησιαστικὸ Ἡμερολόγιο - Ἕνα ἀδιαχώριστο 
στοιχεῖο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως», στὸ 
περιοδ. «Ἅγιος Κυπριανός», ἀριθ. 259/Μάρτιος
Ἀπρίλιος 1994, σελ. 221.
45. Βλ. Πρωτοπρ. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, «Δὲν εἶναι 
ἡμερολογιακὴ ἡ διαφορά. Δογματικὲς καὶ Θεολογικὲς 
οἱ ἀντιθέσεις ποὺ ὁδηγοῦν σὲ χωριστὸ Πάσχα», 
στὴν ἐφημερ. «Καθημερινή», 14.4.1996, σελ. 7 
(ἀνατύπωσι στὸ περιοδ. «Ὀρθόδοξος Ἔνστασις 
καὶ Μαρτυρία», περίοδος Β΄, ἀριθ. 1/Ἰανουάριος 
2000, σελ. 52).
46. Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Μansi τ. 13, στλ. 4.
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Μία Συγκινητικὴ Μαρτυρία
περὶ θαυμαστῆς ἐπεμβάσεως τῆς Κυρίας Θεοτόκου*

 Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ μαρτυρία ἐστάλη σὲ μᾶς ἀπὸ ἕναν στενὸ φίλο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
μας [τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Ἔτνα Καλιφορνίας], Κληρικὸ τῆς Δικαιοδοσίας 
τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Πρόκειται γιὰ ἐκπληκτικὴ διήγησι κυρίως ἐκ τοῦ 
γεγονότος ὅτι τὴν ἀφηγήθηκαν παιδιά, τὰ ὁποῖα γνωρίζουμε ὅτι εἶναι ἐντελῶς ἀθῶα 
καὶ ἄδολα καὶ τῶν ὁποίων ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν μας ὅτι οἱ γονεῖς τους εἶναι εὐσεβεῖς 
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ, πρόσφατα, ἐγκα
τέστησε μία πισίνα ἐπάνω ἀπὸ τὸ 

ἔδαφος στὴν πίσω αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ του, 
καὶ γύρω της, γιὰ λόγους ἀσφαλείας, 
ἔκτισε ἐξέδρα μὲ φράκτη. Παρ’ ὅλα 
αὐτά, ὁ γυιός μου Ναμπίλ, δύο ἐτῶν, καὶ 
τὰ παιδιὰ τοῦ ἀδελφοῦ μου, ἡ Κατερίνα, 
τριῶν ἐτῶν, καὶ ὁ Ἀντώνιος, δύο ἐτῶν, 
κατάφεραν νὰ ἀφαιρέσουν τὸ πλέγμα 
ποὺ εὑρίσκετο κάτω ἀπὸ τὴν ἐξέδρα, 
καὶ σύρθηκαν κάτω ἀπὸ αὐτὴν ἕως τὴν 
ἀπέναντι πλευρὰ τῆς πισίνας. 
 Ἡ κόρη μου Ρίτα, τρεισήμισι ἐτῶν, 
δὲν τοὺς ἀκολούθησε. Ὅμως, τοὺς 
ἄκουσε ὅτι ἦταν στὸ μέρος τῆς πισίνας 
καὶ ἀνῆλθε στὴν πόρτα της. Κοίταξε 
ἀπὸ ἐκεῖ καὶ εἶδε τὸν μικρό της ἀδελφὸ 
Ναμπίλ, ὁ ὁποῖος εἶχε πέσει ἐντὸς τῆς 
πισίνας. Εἶπε, ὅτι εἶδε Ἀγγέλους καὶ τὴν 
Θεοτόκο, ἡ ὁποία φοροῦσε πορφυρὸ 
χιτῶνα, ἄνωθεν τῆς πισίνας νὰ τραβοῦν 
τὸν Ναμπὶλ ἔξω ἀπὸ τὸ νερό. Ἡ Ρίτα 
ἀμέσως ἔτρεξε καὶ εἰσῆλθε στὸ σπίτι, 
καλώντας ἤρεμα τὴν μητέρα της καὶ τὸν 
παπποῦ καὶ τὴν γιαγιά της, γιὰ νὰ τοὺς 
διηγηθῆ αὐτὸ ποὺ εἶδε.

 Ἐκεῖνοι ἔτρεξαν ἀμέσως στὴν πισίνα. 
Βρήκανε τὸν γυιό μου Ναμπὶλ νὰ κάθε
ται στὴν ἐξέδρα. Εἴδανε ὅτι τὸ σῶμα του 
καὶ τὰ ροῦχα του ἦταν βρεγμένα μόνον 
μπροστὰ καὶ ὄχι πίσω. Ἡ Κατερίνα καὶ ὁ 
Ἀντώνιος ἦταν γονατιστοὶ δίπλα στὴν πι
σίνα καὶ φαινόταν σὰν νὰ τοὺς κρατοῦσε 
ἕνας ἀόρατος φραγμὸς νὰ μὴ πέσουν 
μέσα. 
 Ὅλα τὰ παιδιὰ ἐπιβεβαίωσαν ὅτι ἡ 
Θεοτόκος καὶ οἱ Ἄγγελοι ἔβγαλαν τὸν 
Ναμπὶλ ἀπὸ τὸ νερό. Ἐπίσης, ἡ ἀνηψιά 
μου Κατερίνα, ἡ ὁποία ἔχει πρόβλημα 
μὲ τὴν ὁμιλία της, εἶπε μὲ ἀσυνήθιστη 
καθαρότητα: «Ὁ Ναμπὶλ ἔπεσε μέσα στὸ 
νερὸ καὶ ἡ Θεοτόκος μὲ τοὺς Ἀγγέλους 
τὸν ἔβγαλαν ἔξω».
 Αὐτὸ τὸ γεγονὸς συνέβη στὶς 14 
Ἀπριλίου τοῦ 2005 ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα.

Διάκονος Ἰωάννης Khoury
Rohnert Park, California

 (*) Περιοδ. “Orthodox Tradition”, vol. XXII, 
No 3, 2005.
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Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Ἀναργύρων Ἐλευσῖνος
 ΤΗΝ Κυριακή, 7/20.1.2013, ὁ Θεοφιλ. 
Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης τέ
λεσε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία 
στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 
Ἐλευσῖνος μὲ τὸν Ἐφημέριο Αἰδεσιμ. π. 
Ἀθανάσιο Κανατσούλη, τῇ συμμετοχῇ 
πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος. Στὸ τέ
λος τοῦ Ὄρθρου καὶ πρὸ τῆς ἐνάρξεως 
Αὐτῆς, χειροθετήθηκε Ἀναγνώστης 
ὁ ἐκ τῶν Ψαλτῶν τοῦ Ναοῦ ἀδ. Κων
σταντῖνος Θαμνίδης ἀπὸ τὸν γειτονικὸ 
Ἀσπρόπυργο Ἀττικῆς. Οἱ δὲ πιστοὶ 
εἶχαν τὴν εὐλογία νὰ προσκυνήσουν τμήματα ἱ. Λειψάνων τῶν Ἁγίων τοῦ Ναοῦ Ἀναργύρων 
Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἐκ Pώμης, ἐντὸς ὡραίας Λειψανοθήκης, ἡ ὁποία εἶχε ἑτοιμασθῆ 
μόλις ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες.

Ekkλhσιαστικα Χρονικα

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα Σερβίας στὴν Κανμπέρρα τῆς Αὐστραλίας
 ΑΠΟ τὴν Τετάρτη, 10/23.1.2013, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος βρέ
θηκε καὶ πάλι στὴν Αὐστραλία, ὡς Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς τῆς Συνόδου μας 
αὐτόθι, προκειμένου νὰ προστῆ στὴν Πανήγυρι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα Σερβίας 
στὴν Κανμπέρρα. Γιὰ τὸ σημαντικὸ αὐτὸ γεγονὸς μετέβη στὴν Αὐστραλία καὶ  ὁ Θεοφιλ. 
Ἐπίσκοπος Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος ἀπὸ τὴν Ἔτνα τῆς Καλιφορνίας τῶν Η.Π.Α. Τὴν Κυριακή, 
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14/27 Ἰαν., τὴν ἑόρτιο Θεία Λειτουργία στὸ Καθολικὸ τοῦ Ἁγίου Σάββα Σερβίας ἐτέλεσε ὁ 
Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Θεοφιλ. Φωτικῆς κ. Αὐξεντίου, τῶν 
Κληρικῶν μας Πρωθιερέως π. Δράγαν Σαράσεβιτς, π. Ζβόνιμιρ Γιόβιτς, π. Βόγιαν Βλάϊτς, 
τοῦ Αἰδεσιμ. π. Στυλιανοῦ Παπαδόπουλου, ὁ ὁποῖος προσῆλθε μὲ ὁμάδα πιστῶν ἀπὸ τὴν 
Μελβούρνη, ὡς καὶ τῶν Κληρικῶν τῆς Ἀδελφῆς PΟΕΔ Ἡγουμένου π. Ἰωάννου Σμέλιτς, 
Πρωτοδιακόνου Βασιλείου Γιακείμωβ καὶ Διακόνου Νεμπόϊσα Μίρκοβιτς. Παρέστη μεγά
λος ἀριθμὸς πιστῶν, κυρίως Σέρβων, ἀλλὰ καὶ Ἑλλήνων. Ὁμιλία στὰ ἀγγλικὰ ἐξεφώνησε 
ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης καὶ ἑόρτιο χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ Θεοφιλ. Φωτικῆς. Μετὰ τὸ πέρας 
τῆς Θ. Λειτουργίας, ἔγινε λιτανεία τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Σάββα πέριξ τοῦ ἐντυπωσιακοῦ 
Ναοῦ, ἐπίσης ἐν συνεχείᾳ ἡ «Σλάβα» (εὐλόγησις Ἄρτου) κατὰ τὴν σερβικὴ τάξι ἐντὸς 
τοῦ Ναοῦ, καὶ τελικῶς ἡ ἐγκατάστασις τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου ὡς νομικῶς 
ἀναγνωριζομένου Ἐπισκόπου τῆς «Ἐλευθέρας Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπῆς Αὐστραλίας 
καὶ Νέας Ζηλανδίας». Στὴν ἐπακολουθήσασα ἑόρτιο Τράπεζα παρεκάθησε μέγας ἀριθμὸς 
συνδαιτημόνων, ὑπολογίσθηκε δὲ ὅτι καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας συνέρρευσαν 7.000 
περίπου προσκυνηταί.

 Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, κατὰ τὴν πενθήμερη παραμονή του στὴν Αὐστραλία, 
ἐπισκέφθηκε καὶ τὶς Ἐνορίες τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κανμπέρρας καὶ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 
Σύδνεϋ, προήδρευσε στὴν συνεδρίασι τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Συμβουλίου, ἐρρύθμισε διάφορα θέ
ματα καὶ συναντήθηκε μὲ πολλοὺς πιστούς, κυρίως Σέρβους καὶ Ἕλληνες.

Ἐπίσκεψις στὴν Σαρδινία
 Ο ΘΕΟΦΙΛ. Ἐπίσκοπος Ὠρεῶν κ. Κυπριανός, μὲ συνοδία ὁμάδος Ἀδελφῶν ἀπὸ τὴν 
Ἑλλάδα, μετέβη στὴν Σαρδινία στὰ μέσα τοῦ παρελθόντος Ἰανουαρίου, πρὸς συμμετοχὴν σὲ 
χαρμόσυνα ἐκκλησιαστικὰ συμβάντα τῆς ὑπὸ τὸν Σεβασμ. Ἐπίσκοπο Νόρα κ. Μιχαὴλ Ἱερᾶς 
Ἐπισκοπῆς μας στὴν πρωτεύουσα τοῦ νησιοῦ αὐτοῦ τῆς Ἰταλίας Κάλιαρι.
 Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 13/26.1.2013, τελέσθηκαν τὰ Θυρανοίξια τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ 
τῆς Ἐπισκοπῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης καὶ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἐφισίου, στὸ 
Σελάρτζιους, πόλι πλησίον τοῦ Κάλιαρι. Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, 14/27 Ἰαν., τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος 
καὶ ἡ Θ. Λειτουργία τῆς Ἑορτῆς τοῦ τοπικοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἐφισίου, ἀπὸ τοὺς δύο Ἀρχιερεῖς 
καὶ ἐπίσης τὸν Ἀρχιμ. π. Μαριανὸ Ὄρρου καὶ τὸν Ἱεροδιάκονο Ἰωσὴφ Ἁγιοκυπριανίτη. Στὸν 
ἴδιο Ναὸ τελέσθηκε ἱερὸ Συλλείτουργο καὶ τὴν Τετάρτη, 17/30 Ἰαν., τοῦ Μ. Ἀντωνίου, στὸ τέλος 
τοῦ ὁποίου ὁ Θεοφιλ. κ. Κυπριανὸς ἀνέγνωσε εὐχὴ σὲ μία νέα Κατηχούμενη. 
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 Τὸ ταξίδι, σὺν τοῖς ἄλλοις, προέβλεπε καὶ ἐπίσκεψι στὴν ἀνεγειρομένη Ἱερὰ Μονὴ τοῦ 
Ἁγίου Ἀντωνίου στὸ Μαρρούμπιο ὑπὸ τοῦ ἡμετέρου Ἀρχιμ. π. Ἀντωνίου Πομπιάνου, ὡς 
ἐπίσης καὶ σὲ περιοχὲς μὲ ἱστορικὸ καὶ πνευματικὸ ἐνδιαφέρον, πρὸς προσκύνησιν Ἱερῶν 
καὶ Λειψάνων  παλαιῶν Ἁγίων Μαρτύρων τῆς νήσου (Ἁγία Ἰούστα, Ἅγιος Ἐφίσιος, Ἁγία 
Γκρέκα, Ἅγιος Γεμιλιανὸς κ.ἄ.). 

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Κένυα
 ΜΕ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας καὶ τὴν εὐλογία τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμ. Μητροπολίτου 
μας κ. Κυπριανοῦ, ἀπὸ 25.11.2.2013 ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος 
πραγματοποίησε μία ἀκόμη ποιμαντικὴ ἐπίσκεψι στὴν Κένυα τῆς Ἀν. Ἀφρικῆς, μετὰ τοῦ 
ἀδ. Ἀποστόλου Φύκια, ὑποδιακονοῦντος. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπισκέψεως αὐτῆς, ὁ 
Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐλειτούργησε μὲ τὸν τοπικό μας Κλῆρο τῆς περιοχῆς στοὺς Ἱεροὺς 
Ναοὺς Ἀποστόλου Παύλου στὴν Κάντζα καὶ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὸ Καθαγκιρίρι, τὴν δὲ 
Κυριακή, 28 Ἰαν./10 Φεβρ. 2013, ἐλειτούργησε στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στοὺς 
πρόποδες τοῦ Ὄρους Κένυα, ὅπου ἔκειρε τρεῖς Ἀδελφὲς Αὐτῆς σὲ Pασοφόρες Μοναχὲς μὲ τὰ 
ὀνόματα Μακαρία, Παϊσία καὶ Χριστονύμφη. Ἡ ὑπὸ τὴν Ὁσιωτάτη Γερόντισσα Χριστονύμφη 
Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς ἀριθμεῖ 19 Μοναχὲς καὶ ἀποτελεῖ τὴν ἀριθμητικὰ 
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μεγαλύτερη Ὀρθόδοξη Μονὴ στὴν μαύρη Ἤπειρο. Ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος πραγματοποί
ησε ἐπίσης Σύναξι τοῦ τοπικοῦ Κλήρου (6 Ἱερεῖς καὶ 2 Διάκονοι), πρὸς ρύθμισιν διαφόρων 
θεμάτων, ὡς καὶ μετὰ τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Συμβουλίου, ἐπέβλεψε τὰ κατασκευαστικὰ ἔργα σὲ 
δύο Ἱεροὺς Ναούς μας στὸ Μακένγκι καὶ Γκαταντούρι καὶ προέτρεψε συμβουλευτικῶς σὲ 
καλύτερη λειτουργία τῆς τοπικῆς Ἱεραποστολῆς. Ἐπίσης, ἐτέλεσε Ἁγιασμὸ ἐνάρξεως τῶν 
μαθημάτων τοῦ Σχολείου τοῦ «Ἁγίου Φανουρίου» στὸ Ἔμπου, ἰδιοκτησίας τοῦ εὐλαβοῦς 
ἰατροῦ κ. Ἰωάννου Θιόγκο, ὅπου φοιτοῦν ἀρκετοὶ Ὀρθόδοξοι μαθητὲς μεταξὺ τῶν 200 
ἐγγεγραμμένων παιδιῶν.

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Ξένης στὰ Νέα Παλάτια Ὠρωποῦ
 ΤΗΝ Τετάρτη, 24.1/6.2.2013, ἑώρτασε ὁ Ἱερὸς Ναός μας τῆς Ἁγίας Ξένης τῆς 
Pωσίδος τῆς διὰ Χριστὸν Σαλῆς στὰ Νέα Παλάτια Ὠρωποῦ Ἀττικῆς. Τὴν ἑόρτιο 
ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης 
μετὰ τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμ. π. Δημητρίου Παπαδημητρίου καὶ τῶν Ἱερέων 
μας π. Γεωργίου Γιὰν καὶ τοῦ ἐκ Τσεχίας φιλοξενουμένου π. Χαρίτωνος Μράζεκ. 
Παρέστησαν ἀρκετοὶ εὐλαβεῖς ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη τῆς Ἀττικῆς.
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Ἐπίσκεψις στὴν Πιστόϊα τῆς Ἰταλίας
 ΜΕ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος μετέβη στὴν Πιστόϊα 
τῆς Ἰταλίας, προκειμένου νὰ λάβη μέρος στὴν ἐτήσια τακτικὴ Συνεδρίασι τοῦ Νομικοῦ 
Προσώπου τῆς ἐκεῖ Ἐπισκοπῆς καὶ Ἐξαρχίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας. Ἡ Συνεδρίασις ἔγινε 
τὴν Παρασκευή, 16.2/1.3.2013, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ στὴν Πιστόϊα, ὑπὸ 
τὴν προεδρεία τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου Λούνης κ. Σιλουανοῦ, τῇ συμμετοχῇ Κληρικῶν καὶ 
λαϊκῶν ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς Ἰταλίας, ὡς καὶ μελῶν τῆς Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου 
Ἡμερολογίου Pουμανίας, τὰ ὁποῖα διαμένουν στὴν Ἰταλία. Τὴν Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου, 18 
Φεβρ./3 Μαρτ., οἱ δύο Ἀρχιερεῖς Σιλουανὸς καὶ Ἀμβρόσιος συνελειτούργησαν στὸν Ἱερὸ 

Ναὸ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καὶ Ὁμολογητῶν τοῦ 
Κ΄ αἰ. στὴν Πιστόϊα, μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ τῆς 
Ἀδελφότητος τοῦ Ὁσίου Σεργίου τοῦ Pάντονεζ 
ἀπὸ τὴν Pωσία. Ἡ Μοναστικὴ αὐτὴ Ἀδελφότης, 
ὑπὸ τὸν Ἡγούμενο π. Δαυῒδ Κοραμπλιώβ,  προσ
εχώρησε στὴν Ἱερὰ Σύνοδό μας προσφάτως, 
περιλαμβάνουσα ἕναν ἀκόμη Ἱερομόναχο, δύο 
Ἱεροδιακόνους καὶ δύο Δοκίμους Ἀδελφούς, ἔχει 
δὲ ἤδη ἐγκατασταθῆ σὲ περιοχὴ τῆς Β. Ἰταλίας, 
ὅπου μετατρέπει ἔκτασι μὲ οἴκημα σὲ Ὀρθόδοξη 
Μονή, ὑπαγομένη στὴν ἐν Ἰταλίᾳ Ἐξαρχία τῆς 
Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου.

Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης καὶ Ἀγρυπνίες Μετανοίας

 ΓΙΑ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας τελέσθηκε Ἀγρυπνία (1819.2.2013 
ἐκ.ἡμ.) στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς, ἀπὸ τὸν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο 
Ὠρεῶν κ. Κυπριανὸ μετὰ τῶν Ἱερέων μας π. Κωνσταντίνου Τερζάκη καὶ π. Κωνσταντίνου 
Σωτηριάδη, τῇ συμμετοχῇ Μοναζουσῶν καὶ πλήθους εὐλαβῶν πιστῶν. 
 Ἡ Ἀγρυπνία αὐτὴ ἀπετέλεσε τὴν ἔναρξι τῶν Ἀγρυπνιῶν Μετανοίας στὴν ἴδια Ἱερὰ Μονὴ 
κάθε Παρασκευὴ βράδυ, μὲ τὴν ἰδιαίτερη προστασία τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, γιὰ τὴν κατάπαυσι 
τῆς δεινῆς δοκιμασίας τῆς Πατρίδος μας, μὲ ἀνάπεμψι μάλιστα εἰδικῶν Δεήσεων καὶ Εὐχῶν 
πρὸς τοῦτο. 
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Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης στὴν Σουηδία
 ΣΤΗΝ ἑορτὴ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας Ἁγίας 
Φιλοθέης στὸ Γκρίλμπυ τῆς Σουηδίας, τε
λέσθηκε Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Αἰδεσιμ. 
π. Ἀνδρέα Ὄκερστρομ, παρουσίᾳ ὀλίγων 
πιστῶν, μὲ σχετικὴ Ὁμιλία, προσκύνη
σι μικροῦ τεμαχίου ἁγίου Λειψάνου τῆς 
Ἁγίας, λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος της 
στὸ χιονισμένο τοπίο τοῦ Ἡσυχαστηρίου 
καὶ παράθεσι λιτῆς ἑορτίου τραπέζης. 

Ἐπισκέψεις στὶς Φυλακὲς Βόλου καὶ Ἀμφίσσης
 ΤΟ Σάββατο, 9.3.2013, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ὠρεῶν κ. Κυπριανὸς μὲ μέλη τοῦ Φιλαν
θρωπικοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», πραγματοποίησαν τὴν πέμπτη ἐπίσκεψί 
τους στὸ εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου, ὅπου καὶ μετέφεραν τὸν ἀσπασμὸ καὶ 
τὰ δῶρα τῆς ἀγάπης τους σὲ μεγάλο ἀριθμὸ ἀνηλίκων (1521 ἐτῶν) Κρατουμένων.
 Τὸ Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου, 20.4.2013, πραγματοποιήθηκε ἡ ἐπίσης πέμπτη ἐπίσκεψις 
τοῦ Θεοφιλ. κ. Κυπριανοῦ μετὰ μελῶν τοῦ αὐτοῦ Συλλόγου στὸ Κατάστημα Κράτησης 
Ἄμφισσας, ὅπου ὑπῆρξε συνάντησις καὶ ἐπικοινωνία ἀγάπης μὲ τοὺς 250 Κρατουμένους. 
Στὴν ἐπιστροφή, ἔγινε προσκύνημα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἱερουσαλὴμ 
Δαύλειας Βοιωτίας, ὡς καὶ στὸ Μνημεῖο Ἡρώων τῶν σφαγιασθέντων τὸ 1944 ὑπὸ τῶν 
Γερμανῶν στὸ Δίστομο.

Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 2013
 Η ΚΥΡΙΑΚΗ τῆς Ὀρθοδοξίας, 11/24.3.2013, ἑωρτάσθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῶν Ἐνι
σταμένων μὲ ἰδιαιτερότητα. Τελέσθηκε ἑόρτια ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία στὸ Μητροπολιτικὸ 
Κέντρο Αὐτῆς, ἤτοι στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς. 
Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ὠρεῶν κ. Κυπριανός, Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος, συνελειτούργησε μὲ 
τοὺς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομο, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο καὶ 
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Γαρδικίου κ. Κλήμεντα καὶ Κληρικοὺς τῆς Μονῆς, τῇ συμμετοχῇ μεγάλου πλήθους πιστῶν. 
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου, τελέσθηκε πέριξ τοῦ Προσκυνηματικοῦ 
Ναοῦ ἡ καθιερωμένη Λιτανεία τῶν ἱερῶν Εἰκόνων καὶ ἀναγνώσθηκαν ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς 
τμήματα τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας.
 Στὶς 19:00΄ ἔγινε ἡ «Κ΄ Σύναξις Ὀρθοδόξου 
Ἐνημερώσεως» στὴν μεγάλη Αἴθουσα τοῦ Πνευ
ματικοῦ Κέντρου τῆς Δημοτικῆς Κοινότητος 
Ζεφυρίου (Δήμου Φυλῆς) Ἀττικῆς. Παρέστησαν 
οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ὠρεῶν κ. Κυπριανός, 
Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος, Χριστιανουπόλεως κ. 
Χρυσόστομος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρ
δικίου κ. Κλήμης, Κληρικοί, Μοναχοὶ καὶ Μο
ναχὲς καὶ μεγάλο πλῆθος πιστῶν, τὸ ὁποῖο 
ὑπερπλήρωσε τὴν Αἴθουσα. Στὴν Σύναξι προσῆλθε 
καὶ ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Δημήτριος Μπουραΐμης μὲ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου. 
Ἐψάλησαν ὕμνοι ἀπὸ τὴν Χορωδία τῶν Ἁγιοκυπριανιτῶν, ἐκφωνητὴς ἦταν ὁ Θεοφιλ. 
Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος, ὁ δὲ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἀνέγνωσε τὴν 
Εἰσήγησί του «2013: Διπλῆ Ἐπέτειος Θριάμβου (843) καὶ Προσβολῆς (1923) τῆς Ὀρθοδοξίας 

μας  Ἱστορία καὶ Εὐθύνη» 
(ἀπόσπασμα αὐτῆς βλ. 
στὶς σελ. 376378 τοῦ πα
ρόντος τεύχους). Ἡ μαρ
τυρία τῆς σημαντικῆς καὶ 
ὁμολογιακῆς «Κ΄ Συν
άξεως Ὀρθοδόξου Ἐνη με
ρώσεως» ἦταν ἰδιαίτερα 
ἐνισχυτική, ἐνημερωτικὴ 
καὶ ἀγωνιστική, συνέβα
λε δὲ θετικὰ στὴν προώ
θησι τῆς Ὀρθοδόξου καὶ 
Θεαρέστου Ἐνστάσεως 
καὶ Μαρτυρίας κατὰ τοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ.
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Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὸ Πνευματικό μας Κέντρο στὸν Κολωνὸ Ἀθηνῶν
 ΤΗΝ Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, συνέπεσε ἐφέτος ἡ Ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου κατὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἡμερολόγιο (25 Γ΄). Κατ’ αὐτήν, ἐπανηγύρισε ὁ Ἱερὸς 
Ναὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸ ὁμώνυμο Πνευματικὸ Κέντρο μας στὸν Κολωνὸ 
Ἀθηνῶν (ὁδὸς Πατρῶν 12). Ἐλειτούργησε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης μετὰ 
τοῦ Ἐφημερίου Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Ἀποστόλου Καγιόγλου καὶ τοῦ Ἱερομ. π. Νείλου 
(Μιχαλάκη). Στὴν ἑόρτια Θ. Λειτουργία, ἐκοινώνησαν οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν πανηγυ
ριστῶν. Μετὰ τὴν Ἀπόλυσι καὶ τὴν ἑόρτιο Ὁμιλία, ἐψάλη εὐχαριστήριος Δοξολογία ἐπὶ τῇ 

ἐπετείῳ τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Ἐν συνεχείᾳ, στὴν Αἴθουσα Ὁμιλιῶν τοῦ Πνευματικοῦ 
Κέντρου τὰ παιδιὰ τοῦ Κατηχητικοῦ τῆς Ἐνορίας «τὰ Ἡλιοτρόπια», μὲ τὴν καθοδήγησι 
τῶν Κατηχητριῶν τους, παρουσίασαν ἑόρτια Ἐκδήλωσι μὲ ἐπίκαιρους ὕμνους, τραγούδια, 
ἀπαγγελίες ποιημάτων καὶ προβολὴ ταινίας γιὰ τὴν συμβολὴ τοῦ Κλήρου στὴν Ἐπανάστασι 
τοῦ 1821.

Ἑορταστικὴ Ἐκδήλωσις τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς

 ΤΗΝ Κυριακή, 25.3/7.4.2013, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως καὶ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου, ἔγινε Ἑορταστικὴ Ἐκδήλωσις στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν 
Ἀττικῆς, μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, γιὰ νὰ 
ἐξαρθῆ ἡ μεγάλη Θεομητορικὴ Ἑορτὴ καὶ ἡ 
Ἐπέτειος τῆς Ἀπελευθερώσεως τοῦ Γένους 
τῶν Ἑλλήνων. Τὰ παιδιὰ τοῦ Κατηχητικοῦ, 
ἐνδεδυμένα μὲ παραδοσιακὲς στολές, 
ἔψαλαν ὕμνους καὶ ἄσματα, ἀπέδωσαν ποι
ήματα καὶ λόγους καὶ παρουσίασαν μικρὰ 
θεατρικὰ δρώμενα. Ἐπίσης, προβλήθηκε 
ταινία σχετικὴ μὲ τὸν ζυγὸ τῆς ὀθωμανικῆς 
δουλείας καὶ τὸν Ἀγῶνα τῆς Ἐθνικῆς 
Ἀπελευθερώσεως.
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Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Ἀγγλία γιὰ τὴν Ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ

 Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος πραγματοποίησε ποιμαντικὴ ἐπίσκεψι 
στὴν Ἀγγλία ἀπὸ 22.3/4.427.3/9.4.2013. Τὸ Σάββατο, 24 Μαρτ., ἐλειτούργησε στὴν Ἱερὰ 
Μονὴ Ἁγίου Ἐδουάρδου μὲ τὸν Ἀρχιμ. π. Ἀλέξιο, τὸν Ἱερέα π. Στέφανο Φρέτγουελ καὶ 
τὸν Ἱεροδιάκονο Σάββα καὶ ἐχειροτόνησε σὲ Διάκονο τὸν Ὑποδιάκονο Βορισλὰβ Ποπώβ, 
βουλγαρικῆς καταγωγῆς, ἔγγαμο καὶ πατέρα τεσσάρων τέκνων. Τὴν Κυριακή, 25 Μαρτ., ὁ 
Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐλειτούργησε στὴν Μονὴ μετὰ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Σουτσεάβας 
κ. Σωφρονίου τῆς Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Pουμανίας, καὶ τοὺς 
ὡς ἄνω Κληρικούς μας, ἐνδεδυμένος εὐλογίας χάριν μὲ ἀρχιερατικὰ ἄμφια τοῦ Ἁγίου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς, Ἱδρυτοῦ τῆς ἑορταζούσης Μονῆς τοῦ Λονδίνου. Ἡ Θ. 
Λειτουργία ἦταν «πολύγλωσσος», τῇ συμμετοχῇ δύο τουλάχιστον ἑκατοντάδων Ὀρθοδόξων 
πιστῶν διαφόρων ἐθνικοτήτων.

Πάσχα στὸ Ἱερὸ Μητροπολιτικό μας Κέντρο
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς
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Ποιὰ εἶναι ἡ στάσις καὶ συμπεριφορά μας
μέσα στὸν Ναὸ τοῦ Θεοῦ*

Ο ΠΟΙΟΣ συμμετέχει στὶς Ἀκο λου
θίες τῆς Ἐκκλησίας σπάνια, αὐτὸς 

εἶναι βέβαιο ὅτι ἀποστερεῖ τὸν ἑαυτό του 
ἀπὸ ἀνεκτίμητη πνευματικὴ ὠφέλεια. Οἱ 
γονεῖς, οἱ ὁποῖοι δὲν φροντίζουν γιὰ νὰ 
πηγαίνουν τὰ παιδιά τους στὴν Ἐκκλησία, 
διαπράττουν ἕνα φοβερὸ ἁμάρτημα. 
Ἐνθυμηθῆτε τοὺς λόγους τοῦ Σωτῆρος 
μας: «ὅπου εἰσι δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι 
εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμὶ εν τῷ μέσῳ 
αὐτῶν» (Ματθ. ιη΄ 20).
 Ἐδῶ στὴν ἁμαρτωλή μας γῆ, ἡ ἁγία 
Ἐκκλησία εἶναι ὁ τόπος ὅπου μποροῦμε νὰ 
βροῦμε καταφύγιο ἀπὸ τὶς καταιγίδες τῆς 
ζωῆς. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία 
εἰκόνα τοῦ οὐρανοῦ στὴν γῆ, 
ὅπου ὁ Κύριος τοῦ οὐρανοῦ καὶ 
τῆς γῆς ὁ Ἴδιος, ὁ Κύριός μας 
Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι παρὼν 
μυστικῶς καὶ ἀνεξιχνιάστως. 
Στὴν Ἐκκλησία, ὅπως ἀνα
φέρει ἕνας ὕμνος, «αἱ Δυνάμεις τῶν Οὐ
ρανῶν σὺν ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσι».
 Ἡ Ἐκκλησία δύναται νὰ ἀποκληθῆ 
ὀρθῶς ὡς ἕνα σχολεῖο πίστεως καὶ 
εὐσεβείας. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρο
στάνδης ἔγραψε στὸ Ἡμερολόγιό του: 
«Στὴν Ἐκκλησία, στὴν ἀρχιτεκτονική 
της καὶ στὰ διάφορα τμήματά της, στὶς 
ἱερὲς Ἀκολουθίες, μὲ τὴν ἀνάγνωσι τῶν 
θείων Γραφῶν, τὴν ψαλμωδία, τὰ σύμ
βολα, ὁλόκληρη ἡ ἱστορία τῆς Παλαιᾶς 
καὶ Καινῆς Διαθήκης, ὁλόκληρη ἡ ἱστορία 
τῆς Ἐκκλησίας, ὁλόκληρη ἡ Οἰκονομία 
τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου παριστάνε
ται ζωντανά, σὰν σὲ χάρτη, στὰ εἰδικὰ καὶ 

γενικά της χαρακτηριστικά».
 Τί μαθαίνει ὁ Χριστιανὸς στὴν Ἐκ
κλησία; Θεία Σοφία, τὴν ὁποία ὁ Υἱὸς τοῦ 
Θεοῦ, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἔφερε στὴν γῆ. 
Ἐδῶ κάποιος θὰ μάθη τὶς λεπτομέρειες 
τῆς ἐπιγείου ζωῆς τοῦ Σωτῆρος, θὰ γνω
ρίση τοὺς βίους καὶ τὶς διδασκαλίες τῶν 
Ἁγίων, ὅσων δηλαδὴ εὐαρέστησαν στὸν 
Θεό. Θὰ λάβη μέρος στὴν προσευχὴ τῆς 
Ἐκκλησίας, καὶ ἡ κοινὴ προσευχὴ τῶν 
πιστῶν εἶναι μία ἰσχυρὰ δύναμις!
 Γι’ αυτό, νὰ εὐσέρχεσθε στὴν Ἐκκλησία 
μὲ πνευματικὴ χαρά. Νὰ ἐνθυμῆσθε ὅτι ὁ 
Ἴδιος ὁ Σωτῆρας μας ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ 

σᾶς ἀναπαύση στοὺς πόνους 
σας: «Δεῦτε πρός με πάντες 
οἱ κοπιόντες καὶ πεφορτισμέ
νοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς» 
(Ματθ. ια΄ 28).
 Νὰ εἰσέρχεσθε κάθε φορὰ 
μὲ ταπείνωσι καὶ πραότητα, 

ὥστε νὰ φεύγετε δικαιωμένοι, σὰν τὸν 
ταπεινὸ τελώνη τοῦ Εὐαγγελίου.
 Ὅταν εἰσέρχεσθε στὴν Ἐκκλησία καὶ 
βλέπετε τὶς ἅγιες Εἰκόνες, νὰ σκέπτεσθε 
ὅτι ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοί 
Του σᾶς παρακολουθοῦν· τοῦτο θὰ σᾶς 
ἐμπνέη ἕνα αἴσθημα βαθειᾶς εὐλαβείας 
καὶ φόβου Θεοῦ.
 Στὴν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ νὰ κάνετε βαθειὰ 
ὑπόκλισι καὶ τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ, 
προσ ευχόμενοι: «Ὤ Κύριε, καθάρι σόν 
με τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ ἐλέησόν με»!
 Στὴν Θεία Λειτουργία, οἱ πιστοὶ δί
δουν ὀνόματα συγγενῶν καὶ φίλων γιὰ 
μνημόνευσι, γιὰ τὴν ὑγεία τῶν ζώντων 
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καὶ χωριστὰ γιὰ τὴν ἀνάπαυσι τῶν κε
κοιμημένων (βαπτισμένων Ὀρθοδό
ξων Χριστιανῶν μόνον). Τὰ ὀνόματα θὰ 
πρέ πει νὰ γράφωνται εὐανάγνωστα καὶ 
ὅπως ἐδόθησαν στὸ ἅγιον Βάπτισμα, 
δηλαδὴ ὄχι ὑποκοριστικά. Δὲν ὑπάρχει 
περιορισμὸς στὸν ἀριθμὸ τῶν ὀνομάτων, 
ἄν καὶ οἱ Ἱερεῖς προτιμοῦν νὰ μνημονεύ
ουν συντόμους καταλόγους ὀνομάτων μὲ 
μεγαλύτερη προσεκτικότητα καὶ προσ
ευχητικότητα. Εἶναι λοιπὸν προτιμότε
ρο, νὰ ἐναλλάσωνται σύντομοι κατάλο
γοι, παρὰ νὰ ἀφήνεται ἕνας μακρύς, πρὸς 
μνημόνευσι σὲ κάθε Θ. Λειτουργία.
 Τὰ κεριὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦνται 
μὲ σεβασμό. Εἶναι σύμβολα τῆς πύρινης 
προσευχῆς μας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, τῆς 
Παναγίας Μητρός Του καὶ τῶν Ἁγίων.
 Εἶναι καλὸ νὰ ἔχετε ἕνα σταθερὸ μέρος 
στὸν Ἐκκλησία, ὅπου νὰ στέκεσθε. Λάβετε 
τὴν θέσι σας ἀθόρυβα. Ἄν ἡ θέσις σας εἶναι 
κατειλημμένη, μὴ δυσανασχετῆτε, ἀλλὰ 
βρέστε κάποια ἄλλη θέσι αὐτὴ τὴν φορά.
 Νὰ ἔρχεσθε στὴν Ἐκκλησία ἐγκαίρως, 
ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Ἀκολουθίας. Ἄν συμβῆ 
νὰ καθυστερήσετε, φροντῖστε νὰ μὴ 
ἐνοχλήσετε αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἤδη προσ
εύχονται. Ἄν ἔλθετε κατὰ τὴν διάρκεια 
τῆς ἀναγνώσεως τοῦ Ἑξαψάλμου ἤ τοῦ 
Εὐαγγελίου, παραμείνετε στὴν εἴσοδο, 
μέχρι ποὺ αὐτὰ τὰ σημαντικὰ μέρη τῆς 
Ἀκολουθίας νὰ ὁλοκληρωθοῦν.
 Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἱερῶν Ἀκολου
θιῶν μὴ περιφέρεσθε στὸν Ναὸ ἀκόμη 
καὶ γιὰ νὰ ἀνάψετε κερί. Θὰ πρέπει νὰ 
προσκυνοῦμε τὶς Εἰκόνες πρὶν ἀπὸ τὴν 
ἔναρξι τῆς Ἀκολουθίας ἤ μετά. Ὅλες 
οἱ κινήσεις θὰ πρέπει νὰ ἀποφεύγωνται 
στὴν διάρκεια ἐκείνων τῶν τμημάτων 
τῆς Ἀκολουθίας, ὅπου ἀπαιτεῖται εἰδικὴ 
συγκέντρωσις καὶ προσευχή, ὅπως 
γιὰ παράδειγμα στὴν Δοξολογία, στὶς 
Εἰσόδους, στὸν Χερουβικὸ ὕμνο, στὴν 

ἔξοδο τῶν Τιμίων Δώρων κλπ.
 Στὸν Ναὸ μὴ ὁμιλῆτε· προσεύχε
σθε· μὴ κοιτάζετε γύρω τοὺς ἄλλους· 
συγκεντρῶστε καὶ κατευθύνετε ὅλες 
τὶς σκέψεις σας στὸν Θεὸ καὶ τὴν ἱερὰ 
Ἀκολουθία. Ἄν κάποιος σᾶς χαιρετίση, 
ἀνταποκριθῆτε μὲ ἐλαφρὰ κλίσι τῆς 
κεφαλῆς, χωρὶς χειραψίες, ἀκόμη καὶ μὲ 
κοντινοὺς συγγενεῖς, καὶ ἰδίως χωρὶς νὰ 
ἀνταλλάσσετε κουβέντες.
 Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, κατὰ τὴν δι
άρκεια τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἱστάμεθα 
κανονικὰ ὄρθιοι· μόνον ἄρρωστοι, ἀνά
πηροι καὶ ὑπερήλικες ἐπιτρέπεται 
νὰ κάθωνται, ἄν καὶ αὐτοὶ σὲ εἰδικὲς 
στιγμὲς τῆς Ἀκολουθίας (ἀνάγνωσις τοῦ 
Εὐαγγελίου, γιὰ παράδειγμα) σηκώνον
ται ἐπίσης ὄρθιοι.
 Ὅταν ὁ Ἱερεὺς ἤ ὁ Διάκονος θυμιά
ζη τὸν Ναό, πρέπει νὰ παραμερίζουμε 
ὑποκλινόμενοι, χωρὶς νὰ κάνουμε τὸ 
σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Ὑποκλινόμεθα 
ἐπίσης ὅταν ὁ Ἱερεὺς λέγει «Εἰρήνη, 
πᾶσι» καὶ ὅταν εὐλογῆ τοὺς πιστοὺς μὲ 
τὸ Εὐαγγέλιο. Στὸν καθαγιασμὸ τῶν Τι
μίων Δώρων (κατὰ τὸ «Σὲ ὑμνοῦμεν»), 
ὅπως καὶ στὴν ἔξοδο τῶν Τιμίων Δώρων 
γιὰ τὴν Θεία Κοινωνία, πρέπει νὰ κά
νουμε βαθειὰ ὑπόκλισι (τὶς καθημερινὲς 
βαθειὰ μετάνοια).
 Στὸν Ναὸ προσευχόμεθα συμμετέχον
τες στὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ ὄχι ἁπλῶς 
παρακολουθοῦντες, μὲ τέτοιον μάλιστα 
τρόπο, ὥστε οἱ προσευχὲς καὶ οἱ ὕμνοι 
νὰ ἐξέρχωνται ἀπὸ τὴν καρδιά μας. Συμ
μετέχουμε προσεκτικά, ἑνωμένοι μὲ 
τὴν προσευχὴ τῆς Ἐκκλησίας. Κάνου
με τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ μαζὶ μὲ τοὺς 
ἄλλους. Εἶναι πρέπον νὰ κάνουμε τὸν 
σταυρό μας σὲ κάθε ἐπίκλησι τῆς Ἁγίας 
Τριάδος καὶ τοῦ Ὀνόματος τοῦ Κυρίου 
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἰδίως στὴν ψαλμω
δία τοῦ Τρισαγίου ὕμνου, ὅπως καὶ κατὰ 
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τὴν διάρκεια τῶν δεήσεων (αἰτήσεων καὶ 
συναπτῶν ὑπὸ τοῦ Ἱερέως) σὲ κάθε «Κύ
ριε, ἐλέησον» καὶ «Παράσχου, Κύριε». 
Ἐπί σης, κάνουμε τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ 
κατὰ τὴν ἔναρξι καὶ λῆξι κάθε προσευχῆς, 
ὅταν εἰσερχώμαστε στὸν Ναό, ὅταν 
προσ κυνοῦμε τὶς ἅγιες Εἰκόνες, ὅταν 
ἀνάπτουμε κεριά, καὶ ὅταν ἀπερχώμεθα 
ἀπὸ τὸν Ναό. Τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ 
ὅμως πρέπει νὰ γίνεται συνειδητὰ καὶ 
προσεκτικά, δίχως βιασύνη, διότι πράτ
τοντες τοῦτο, ἐπικαλούμεθα τὸ Ἔλεος 
καὶ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας.
 Ἄν εἰσέρχεσθε στὸν Ναὸ μὲ παιδιά, συν
ηθίσατέ τα νὰ προσεύχων ται 
μὲ εὐλάβεια. Ἄν χρειάζεται 
νὰ ἐξέλθουν στὸ μέσον τῆς 
Ἀκολουθίας, προτρέψτε τα 
νὰ κάνουν τὸ σημεῖο τοῦ 
σταυροῦ καὶ νὰ ἀπέλθουν 
ἥσυχα, ἤ βγάλτε τα ἔξω οἱ ἴδιοι. Ἄν ἕνα 
μικρὸ παιδὶ ἀρχίση νὰ κλαίη, βγάλτε το 
ἔξω. Ποτὲ μὴ ἐπιτρέπετε σὲ κάποιο παιδὶ 
νὰ τρώγη μέσα στὴν Ἐκκλησία, ἐκτὸς ἀπὸ 
τὸ Ἀντίδωρο. Οἱ πιστοὶ πρέπει νὰ εἶναι 
συγκαταβατικοὶ στὰ παιδιά, ἐνθυμούμενοι 
ὅτι ὁ Κύριός μας προέτρεπε τοὺς γονεῖς 
νὰ φέρνουν τὰ παιδιὰ πρὸς Αὐτόν. 
Φροντῖστε νὰ μὴ τὰ ὁμιλῆτε αὐστηρὰ 
οὔτε νὰ τὰ φέρεσθε μὲ ἀγένεια, γιὰ νὰ 
μὴ τὰ ἀπομακρύνετε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.
 Μὴ κρίνετε τὰ ἀκούσια λάθη αὐτῶν ποὺ 
τελοῦν καὶ λαμβάνουν μέρος στὶς ἱερὲς 
Ἀκολουθίες· εἶναι πιὸ ὀφέλιμο νὰ βλέ
πουμε τὶς ἐλλείψεις μας καὶ νὰ ζητοῦμε 
ἀπὸ τὸν Κύριο τὴν συγχώρεσι τῶν ἰδικῶν 
μας ἁμαρτιῶν. Ἄν παρατηρήσετε κάτι, 
τὸ ὁποῖο σᾶς διασπᾶ τὴν προσοχή, μὴ 
ἐκνευερίζεσθε, ἀλλὰ ἄν δὲν ἀντέχετε νὰ 
ὑποφέρετε τὸν πειρασμό, εἶναι καλύτερο 
νὰ μετακινηθῆτε διακριτικὰ σὲ ἄλλο μέρος.
 Πρὶν νὰ ἔλθετε στὸν Ναό, προετοι
μάστε χρήματα γιὰ κεριὰ καὶ γιὰ ἄλλες 

πιθανὲς προσφορές.
 Ποτὲ μὴ φεύγετε ἀπὸ τὸν Ναὸ πρὶν 
ἀπὸ τὸ τέλος τῆς Ἀκολουθίας, ἐκτὸς 
καὶ ἄν συντρέχη πολὺ σοβαρὴ ἀνάγκη, 
διότι εἶναι ἁμαρτία στὸν Θεό. Ἄν τοῦτο 
συμβῆ, νὰ μετανοήσετε γι’ αὐτὸ στὴν 
Ἐξομολόγησι.
 Κατὰ ἀρχιαοπαράδοτη τάξι, οἱ ἄνδρες 
ἵστανται στὸ δεξιὸ μέρος τοῦ Ναοῦ καὶ 
οἱ γυναῖκες στὸ ἀριστερό. Ὁ κεντρικὸς 
χῶρος, ἀπὸ τὴν κυρίως εἴσοδο μέχρι τὸ 
ἱερὸ Βῆμα, παραμένει ἐλεύθερος.
 Ὅταν ἐρχόμαστε στὸν Ναό, εἴμαστε 
ἐνδεδυμένοι καταλλήλως: τὰ ροῦχα μας 

πρέπει νὰ εἶναι καθαρὰ καὶ 
διακριτικά· στενὰ παντελό
νια καὶ κοντὰ φορέματα δὲν 
ἐπιτρέπονται· οἱ ὦμοι καὶ τὰ 
χέρια πρέπει νὰ εἶναι καλυμ
μένα. Οἱ γυναῖκες ὀφείλουν 

νὰ ἔχουν καλυμμένη τὴν κεφαλή, καὶ 
μάλιστα, ἐφ’ ὅσον προσκυνοῦν τὶς ἱερὲς 
Εἰκόνες καὶ μετέχουν τῶν ἁγίων Μυστη
ρίων, δὲν θὰ πρέπει νὰ ἔχουν βαμμένα 
χείλη.
 Ὑπεράνω ὅλων, οἱ ἐνορῖτες πρέπει 
νὰ ἔχουν ἀμοιβαία ἀγάπη μεταξύ τους, 
διάθεσι γιὰ πνευματικὴ ζωὴ καὶ κατανό
ησι τοῦ περιεχομένου τῶν ἱερῶν Ἀκο
λουθιῶν. Ἄν ἐρχόμεθα στὸν Ναὸ τοῦ 
Θεοῦ μὲ εὐλάβεια, ἄν εἴμεθα ταπεινοὶ στὶς 
σχέσεις μας μὲ τοὺς Κληρικοὺς καὶ μετα
ξύ μας, καὶ ἄν, ὅσο παραμένουμε στὸν 
Ναό, ἀναγνωρίζουμε ὅτι εὑρισκώμεθα 
στὸν Οὐρανό, τότε ὁ Κύριός μας θὰ 
ἐκπληρώνη τὰ αἰτήματά μας καὶ θὰ Τὸν 
ἐγγίζουμε ἔτι περισσότερο.

 (*) Μετάφρασις καὶ διασκευὴ σχετικοῦ 
κειμένου ἀπὸ τὴν ἐφημερ. «οrthοdοx Αme
rica», Vοl. ΧιV, νο 23 (126127)/Sep tember
οctοber 1993, p. 13. 
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Ὁ εὐανθὴς καὶ εὐώδης Λειμὼν
τῶν Βιβλίων τῆς Ἐκκλησίας*

ΚΑΙΡΟΝ τινα μετέβη τις ἐπίσημος εἰς τὸν Ἅγιον Γεώργιον [Πάρου] πρὸς ἐπίσκεψιν 
τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου [τοῦ Νέου, † 31.1.1877] καὶ πρὸς ἐξομολόγησιν, καὶ ἀφ’ οὗ 

ἐξωμολογήθη εἶπεν εἰς τὸν Ἅγιον:
 «Πάτερ Ἀρσένιε, ἔχετε ὡραῖον κῆπον μὲ πορτοκαλέας, λεμονέας, μηλέας, καρυδέας 
καὶ ἄλλα ὀπωροφόρα δένδρα καὶ ἄνθη· ἄς ὑπάγωμεν ὀλίγην ὥραν νὰ ἀπολαύσωμεν τὸ 
κάλλος καὶ τὴν θέαν τῶν δένδρων καὶ τῶν ἀνθέων».
 Ὁ Πατὴρ Ἀρσένιος τῷ ἔδειξε τὴν μικρὰν Βιβλιοθήκην του καὶ τῷ εἶπε:
 «Ἰδοὺ ὁ ἰδικός μου κῆπος, ὁ τερπνότατος καὶ ὡραιότατος».
 Τῷ ἔδειξε μερικὰ βιβλία μεγάλα ἐκ τῶν συγγραμμάτων τοῦ Μ. 
Βασιλείου, Χρυσοστόμου κ.ἄ. Ἁγίων Πατέρων καὶ τῷ εἶπε:
 «Ἰδοὺ τὰ ἀγλαόκαρπα δένδρα, πλήρη καρπῶν εὐχύμων καὶ νοστίμων».
 Τῷ ἔδειξε καὶ μικρά τινα βιβλία Ἐκκλησιαστικά:
 «Ἰδοὺ καὶ ἄνθη ἡδύπνοα, πανεύοσμα καὶ πάντερπνα, τρέφοντα, τέρπον
τα καὶ εὐφραίνοντα τὴν ἀθάνατον ψυχήν».

 Διὰ τῆς ἐκμαθήσεως καὶ τηρήσεως τῶν πρώτων τριῶν διδαγμάτων, τὰ ὁποῖα ὁ Ἅγιος 
Ἀρσένιος ἐδιδάχθη κατ’ ἀρχὰς ἀπὸ τὸν ἀείμνηστον Γέροντά του Δανιήλ, τῆς ἐκκοπῆς 
τοῦ θελήματος, τῆς ταπεινώσεως καὶ ὑπακοῆς, ἐξέμαθε καὶ τὰς λοιπὰς ἀρετάς, τὴν 
νῆψιν, τὴν προσευχήν, τὴν ἡσυχίαν καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τοιουτοτρόπως ἐπειδὴ ἠγάπησε 
τὸν Θεὸν ἠγαπήθη παρ’ Αὐτοῦ καὶ ἡνώθη μετ’ Αὐτοῦ, καθὼς λέγουσιν οἱ τῆς φιλοσοφίας 
Καθηγηταί, οἱ Νηπτικοὶ Πατέρες.
 «Νοῦς Θεῷ συναπτόμενος καὶ αὐτῷ ἐγχρονίζων διὰ προσευχῆς καὶ ἀγάπης, σοφὸς 
γίνεται καὶ ἀγαθὸς καὶ δυνατὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήμων καὶ μακρόθυμος καὶ 
ἁπλῶς εἰπεῖν, πάντα σχεδὸν τὰ θεῖα ἰδιώματα ἐν ἑαυτῷ περιφέρει· τούτου δὲ ἀναχωρῶν, ἤ 
κτηνώδης γίνεται καὶ φιλήδονος, ἤ θηριώδης καὶ διὰ ταῦτα τοῖς ἀνθρώποις μαχόμενος», 
λέγει ὁ Θεοφόρος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής.
 Ὁ δὲ σοφὸς Ἀντίοχος λέγει τὰ ἑξῆς: «Φιλήσυχος Μοναχὸς ἀγαπᾶται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, 
ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς ἀγαπῶν τὸν Θεόν, Αὐτῷ μόνῳ θέλει προσομιλεῖν διὰ τῆς καθαρᾶς 
προσευχῆς καὶ ἐπὶ γῆς διάγων, τὰ οὐράνια ἀεὶ φαντάζεται καὶ μεριμνᾷ ὅλος ὁ νοῦς 
αὐτοῦ πῶς ἀρέσῃ τῷ Θεῷ καὶ γένηται Ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ τοιοῦτος τοῖς 
Ἀγγέλοις τῷ βίῳ συναμιλλᾶται, πάντοτε τὰς ἐρήμους διώκων, ἵνα ἐν πολλῇ ἡσυχίᾳ καὶ 
ἀμεριμνίᾳ προσομιλῶν τῷ Θεῷ, τὸν ἑαυτοῦ νοῦν ἔσοπτρον ἀκηλίδωτον ἀπεργάσηται 
κατὰ τοὺς Προφήτας Ἠλίαν καὶ Ἰωάννην τὸν Βαπτιστήν. Μακάριος ὁ τοιοῦτος ἐπὶ γῆς 
καὶ ἐν οὐρανῷ ὅς πάντα εἶναι ἡγήσατο σκύβαλα, ἵνα Χριστὸν κερδίσῃ καὶ εὑρεθῇ ἐν τῷ 
πραέῳ καὶ ἡσυχίῳ βαδίζων πνεύματι».  

 Τοιουτοτρόπως θεοφιλῶς καὶ θεαρέστως πολιτευόμενος ὁ ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν 
Ἀρσένιος ἔφθασεν ὁ καιρὸς τῆς αὐτοῦ τελειώσεως, ἔφθασεν ὁ καιρὸς νὰ μεταβῇ ἐκ τοῦ 
θανάτου εἰς τὴν ζωήν, ἐκ τῶν προσκαίρων εἰς τὰ ἀεὶ διαμένοντα, ἐκ τῶν λυπηρῶν εἰς 
τὰ χαρμόσυνα, ἐκ τῶν γηίνων εἰς τὰ οὐράνια...

 (*) Φιλοθέου Ζερβάκου Ἀρχιμανδρίτου, Βίος καὶ Θαύματα τοῦ Ὁσίου Πατρὸς Ἡμῶν Ἀρσενίου τοῦ Νέου τοῦ 
ἐν τῇ νήσῳ Πάρῳ ἀσκήσαντος, ἕκτη ἔκδοσις, Ἱ. Μονὴ Χριστοῦ Δάσους Ἁγίου Ἀρσενίου, Πάρος 1997, σελ. 47-48.  



Tὸ  Παραδεισένιο  Περιστεράκι τῆς  Ἁγιογραφίας

 ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιὰ περιγραφὴ μιᾶς μεθόδου Ἁγιογραφήσεως 
Εἰ κόνων, ἐπιμελείας καὶ ἐκδόσεως τοῦ Ἁγιογραφείου τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς μας.
 Καλύπτει τὴν ἀνάγκη ἑνὸς ἐγχειρίδιου, ὄχι τόσο γιὰ τὴν 
ἐκμάθησι τῆς τεχνικῆς τῆς Ἁγιογραφίας, ὅσο γιὰ τὴν σύνδεσί 
της μὲ τὴν Πνευματικὴ ζωή, θεωρητικὴ καὶ πρακτική, σύμφωνα 
μὲ τὴν ἁπλῆ στὴν διατύπωσί της, ἀλλὰ σοφὴ διδασκαλία τοῦ 
Πνευματικοῦ μας Πατρὸς καὶ Διδασκάλου Σεβ. Μητροπολίτου 
κ. Κυπριανοῦ:
 «Ἡ Ἁγιογραφία ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ζωή. Πηγαίνει καλὰ ἡ πνευματικὴ ζωή; 
Τότε θὰ πηγαίνη καλὰ καὶ ἡ Ἁγιογραφία. Δὲν πηγαίνει καλὰ ἡ πνευματικὴ ζωή; Τότε οὔτε 
καὶ ἡ Ἁγιογραφία θὰ πηγαίνη καλά».
 Οἱ συμβουλὲς καὶ διδασκαλίες τοῦ Σεβ. Γέροντός μας, μαζὶ μὲ αὐτὲς τοῦ λίαν 
ἀγαπητοῦ καὶ σεβαστοῦ Διδασκάλου μας κ. Φιλίππου Μαρκοπούλου, οἱ ὁποῖες 
κατακοσμοῦν καὶ ὀμορφαίνουν τὰ περιεχόμενα, κατέστησαν τελικῶς τὸ Παραδεισένιο 
Περιστεράκι ἀπαραίτητο καὶ θεμελιῶδες βοήθημα γιὰ ὅλους ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ 
ἀσχοληθοῦν σοβαρά, ὑπεύθυνα καὶ ἐπιστημονικά, μὲ τὸ «εὐσεβὲς ἄθλημα» τῆς ἱερᾶς 
Λει τουργικῆς Τέχνης καὶ Ἐπιστήμης τῆς Ἁγιογραφίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
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Νέοι Ψηφιακοὶ Δίσκοι (CD’s)

– Ἀριθ. 57: Ἡ μάστιγα τῆς μαγείας: ἀσθένεια καὶ θεραπεία
 Πρόκειται γιὰ Ὁμιλία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Κυ
πρια νοῦ (Σεπτέμβριος τοῦ 2005) στὴν Παράκλησι τῶν Ἁγίων μας 
Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὴν Ἱερὰ Μονή μας στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς. 
Παρεμβάλλονται ἀκούσματα ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ἀπὸ τὰ ἱερὰ 
Ἀναλόγια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Διάρκεια: 77΄ 13΄΄.

– Ἀριθ. 58: Ἀσθένειες ἀπὸ τὸν Σατανᾶ
 Πρόκειται ἐπίσης γιὰ Ὁμιλία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας 
κ. Κυπριανοῦ (Αὔγουστος τοῦ 1991) στὴν Παράκλησι τῶν Ἁγίων 
μας Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὴν Ἱερὰ Μονή μας στὴν Φυλὴ 
Ἀττικῆς. Παρεμβάλλονται ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν Θ. Λειτουργία 
τῆς Πανηγύρεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Διάρκεια: 55΄ 23΄΄.

– Ἀριθ. 59: Ὑπάρχουν δαίμονες; 

 Πρόκειται γιὰ Ὁμιλία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Κυ
πρια νοῦ (Ὀκτώβριος τοῦ 2001) στὸ Πνευματικό μας Κέντρο «Ὁ 
Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου» στὸν Κολωνὸ Ἀθηνῶν. Παρεμ βάλ
λονται ψαλμωδίες ἀπὸ ζωντανὴ ἠχογράφησι στὴν Ἱερὰ Μονή μας 
τοῦ ἔτους 1986. Διάρκεια: 67΄ 43΄΄.

 Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεσθε:
 Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Κυπριανοῦ, Α.Γ. 112 – 133 51  ΦΥΛΗ
 Fax: 210 2411080, Ε-mail: Kyprianos@synodinresistance.org

 ̓Εκδόσεις καὶ Παραγωγὲς τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς μας






