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Των Αγ ίων Πάντων (14.06.2020) 

Αμέσως μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής, ή Αγια μας Εκκλησία 

προβάλλει τό νέφος των Αγίων της, τήν θεία παρεμβολή, τόν χορό των Αγίων 

Πάντων. Μέ τήν κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στόν κόσμο καί τήν έπιφοίτηση 

του στους Μαθητές καί Αποστόλους ολοκληρώνεται ό σωτηριολογικός Κύκλος 

τοϋ Πάσχα καί της Πεντηκοστής. Ή πραγματοποίηση τής έν Χριστώ σωτηρίας 

φανερώνεται στά πρόσωπα τών άγίων μας (Άγιοι Πάντες). Ή χάρις τοΰ Θεού 

πότισε τήν ύπαρξή τους καί έτσι πέρασαν στήν μακαρία κατάσταση τής 

θεώσεως, άφοϋ όμως ομολόγησαν μέ τήν άγίαν ζωήν τους "έμπροσθεν τών 

ανθρώπων" τόν Χριστόν. Άγιοι καί άγγελοι στά ονόματα μόνον διαφέρουν 

λέγει ό άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος. Ό Χριστός τούς δέχεται ώς φίλους: 

"ύμεις φίλοι μου έστέ" είχε πει καί τούς δέχεται μέ άγάπη πλησίον Του γιατί 

έδειξαν όλοι οί Άγιοι τή μέγιστη άγάπη γιά τό πρόσωπο Του, όπως τήν 

καθορίζει ό ίδιος ό Κύριος μας: "Μείζονα ταύτης άγάπην ούδείς έχει, ϊνα θή τήν 

ψυχήν αύτού ύπέρ τών φίλων αύτού" (Ίωάν. ιε', 13) δηλαδή "κανείς δέν έχει 

μεγαλύτερη άγάπη άπό αύτόν πού θυσίασε τή ψυχή του ύπέρ τών φίλων του". 

Καί ή άγάπη όλων τών Άγίων (μαρτύρων, όμολογητών, οσίων, Ιεραρχών...) 

ήταν τόσο μεγάλη γιά τόν Κύριο Ιησού Χριστό ώστε δέχθηκαν καί τό αίμα τους 

νά χύσουν καί νά μιμηθούν τόν Σταυρικό θάνατον Του μέ τό δικό τους 

μαρτύριον αίματος. Έδωσαν τό αίμα τους οί Άγιοι μας γιά τόν Χριστό, αίμα 
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σωτήριο, αίμα Άγιο πού αρδεύει καί ζωογονεί αδιάκοπα τό Αγιον Σώμα της 

Εκκλησίας. Ή δύναμη τοϋ Αγίου "τελειούται έν άσθενεία". Γι' αύτό καί δεν 

εμπιστεύεται στόν έαυτό του, αλλά στη χάρη καί την άγάπη τοϋ Χριστού-

ομολογεί συνεχώς με τη ζωή καί τά έργα του τήν ενέργεια τού Χριστού μέσα 

του σ' όλη τήν επίγεια πορεία του. Οί άγιοι Πάντες άφησαν τά πάντα καί 

άκολούθησαν τόν Χριστό, όπως τόσο χαρακτηριστικά μάς λέγει ό Απόστολος 

Πέτρος. Δηλαδή, έμπιστεύθηκαν τόν έαυτό τους στά χέρια τοϋ Θεανθρώπου 

καί χρήματα καί περιουσίες καί συγγενείς καί προσωπικές επιθυμίες. Μέ άλλα 

λόγια είναι τό αίτημα τών καρδιών μας, πού επαναλαμβάνουμε μέσα στή θεία 

λατρεία: "καί πάσαν τήν ζωήν ήμών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα". Οί Άγιοι 

μας είναι γιά τόν κόσμο "ώς μηδέν έχοντες", ένώ κατά τόν Θεόν είναι "οί τά 

πάντα κατέχοντες". 

Επομένως, άπό τήν σημερινή εύαγγελική περικοπή της Κυριακής τών 

Αγίων Πάντων, προκύπτει ότι ό Κύριος μας πολύ ξεκάθαρα, χωρίς ν' άφήνει 

κανένα περιθώριο γιά ταλάντευση ή γιά άσκοπες συζητήσεις, άνοίγει ένώπιόν 

μας δύο δυνατότητες πού έχουμε καί οί συνέπειες τής μίας ή τής άλλης 

προεκτείνονται στήν αιωνιότητα καί τήν προδιαγράφουν: ομολογία ή άρνηση 

Χριστού. Καί όταν λέμε ομολογία ή άρνηση Χριστού , δέν εννοούμε μόνο τίς 

στιγμές πού άντιμετωπίζουν οί Χριστιανοί σέ περιόδους διωγμών. Εύκαιρίες γιά 

νά ομολογήσει ή νά άρνηθεΐ κανείς τόν Χριστό παρουσιάζονται καθημερινά 

μέσα στήν έμπονη επί γής πορεία μας. Πολλοί βέβαια θά ήθελαν νά 

άποφύγουν ένα τέτοιο δίλημμα- όμως τρίτο ένδεχόμενο δέν ύπάρχει. Οί Άγιοι 

Πάντες μπορεί νά μήν είναι όλοι τους σέ μάς γνωστοί. Όλοι όμως άγάπησαν τό 

Χριστό πάνω άπό οτιδήποτε άλλο, ώμολόγησαν μέ θάρρος καί τόλμη τό 

Πανάγιο όνομα Του καί "έβάστασαν τό όνομα Κυρίου ένώπιον έθνών καί 

βασιλέων". 
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Σήμερα ή Αγία μας Εκκλησία χαίρεται την παρουσία όλων των Αγίων 

της "τό περικείμενον ήμΐν νέφος μαρτύρων" (Έβρ. ιβ', 1) καί δοξάζουμε τόν 

Τριαδικόν Θεόν γι' αύτη τη μεγάλη δωρεά, ώστε ή ζωή μας νά ενισχύεται καί 

νά καθοδηγείται άπό τούς Αγίους μας. Καί αύτό είναι μεγάλη παρηγοριά γιά 

όλους εμάς τούς Χριστιανούς τής στρατευόμενης Εκκλησίας. 

Αδελφοί μου καί παιδιά μου, θά ήθελα νά τελειώσω εδώ τά πατρικά μου 

λόγια γιά τήν Εορτή τών Αγίων Πάντων. "Ομως κατόπιν πολλής προσευχής καί 

σκέψεως, θέλω πολύ σύντομα καί μέ τήν εύθύνη τού πνευματικού σας Πατέρα 

καί Επισκόπου νά σάς ενημερώσω ύπεύθυνα μόνο καί μόνο πρός 

άποκατάσταση τής άλήθειας καί διά νά μήν σκανδαλίζονται οί ψυχές γιά ένα 

σοβαρό θέμα. 

Κατά τό τελευταίο χρονικό διάστημα ή τοπική μας Εκκλησία, δηλαδή ή 

Ιερά Μητρόπολις Περιστερίου δέχεται έναν πόλεμο κατασυκοφαντήσεως κατά 

τού προσώπου τής έλαχιστότητός μου καί κατά τών αγαπητών μου Κληρικών. 

Είναι γεγονός ότι μέσα σ' ένα χρόνο (Μάϊος 2019- Μάϊος 2020) έχοντας μέ τή 

χάρη τού Θεού τήν πνευματική εύθύνη τής διοικήσεως τής Ιεράς Μητροπόλεως 

Περιστερίου προσπαθήσαμε καί προσπαθούμε γιά τήν πνευματική καί 

ποιοτική άνύψωση τού Ιερού μας Κλήρου καί τού χριστεπωνύμου πληρώματος 

τής Ιεράς Μητροπόλεώς μας. Καί βεβαίως προέβημεν στίς άπαραίτητες 

διαρθρωτικές καί διοικητικές μεταβολές έπί τω σκοπώ τής εύρύθμου 

λειτουργίας τής τοπικής μας Εκκλησίας. Όμως δυστυχώς έλάχιστοι ανώνυμοι, 

πού δέν έχουν τήν δύναμη ν' άποκαλύψουν τήν ταυτότητά τους δημοσιεύουν σέ 

διάφορα ήλεκτρονικά σάιτ ύβριστικά καί συκοφαντικά κείμενα έναντίον μας. 

Μάλιστα δέ τήν 26ην Μαΐου έδημοσίευσαν σέ ήλεκτρονικό σάιτ άναληθή καί 

λίαν συκοφαντικά σχόλια γράφοντας μεταξύ άλλων καί τά έξής: ό 

Μητροπολίτης "προβληματίζεται άπό τήν χρηματοδότηση τής συγκεκριμένης 
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νεοπαγούς Ιεράς Μονής στις παρυφές τής πόλης (Παναγίας Φοινικιώτισσας) 

άπό τήν προηγούμενη διοίκηση της μέ 1.000.000 εύρώ καί ότι "τό γεγονός αύτό 

εξηγεί πολλά γιά τή στάση καί τίς προθέσεις τού Σεβασμιωτάτου". 

Δυστυχώς, τό ώς άνω συκοφαντικό δημοσίευμα άναπαράγεται εύκολα 

καί άπερίσκεπτα καί έφθασε μέχρι σέ τηλεοπτικό κανάλι καί μέ ΦΑΞ καί ΕΙΓΙΗΠ 

άπεστάλη σέ Εκκλησιαστικά πρόσωπα (Αρχιερείς) καί ύψηλά ιστάμενα 

πρόσωπα τής τοπικής μας κοινωνίας μέ σκοπό νά άμαυρώσουν τό έργο καί τήν 

παρουσία τής τοπικής Εκκλησίας. 

Γι' αύτό άναγκάζομαι παιδιά μου μέ πικρία καί θλίψη ν' άπευθυνθώ στήν 

άγάπη σας, γιά νά ένημερωθείτε ύπεύθυνα άπό τόν Επίσκοπο σας, όπως καί 

κάθε καλοπροαίρετος Χριστιανός. 

Ό άείμνηστος Προκάτοχος μου Μητροπολίτης Περιστερίου κυρός 

Χρυσόστομος νοσηλευόμενος στήν περίοδο τής σοβαρής άσθένειάς του στό 401 

Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, μέ βαρειά έγκεφαλοπάθεια, μετέφερε τόν 

Απρίλιο τού 2018, άπό τραπεζικό λογαριασμό τής Ιεράς Μητροπόλεως 

Περιστερίου στήν Ιερά Μονή Παναγίας Φοινικιωτίσσης τό ποσόν τού 1.000.000 

εύρώ, συστήσας μάλιστα μιά Επιτροπή Διαχειρίσεως τού ποσού τούτου, στήν 

οποία "διώρισε" καί δύο λαϊκά μέλη. 

Ώς νέος Μητροπολίτης όταν άνέλαβα τά καθήκοντά μου τόν Απρίλιο τού 

2019 καί διαπιστώσας τό γεγονός τούτο κατά τήν παραλαβή τής οικονομικής 

διαχειρίσεως τής Ιεράς Μητροπόλεως, μετά άπό πολλή σκέψη έφρόντισα γιά 

τήν διασφάλιση τών ώς άνω χρημάτων. Έτσι τά χρήματα αύτά είναι σήμερα 

κατατεθειμένα σέ Τραπεζικό Λογαριασμό τής Ιεράς Μονής Παναγίας 

Φοινικιωτίσσης καί τήν εύθύνη έχει τό νόμιμο Ήγουμενοσυμβούλιο αύτής. 

Πρόθεσις καί στόχος τής ποιμαντικής διακονίας μου είναι νά καταστήσω 

τήν Ιερά Μονή τής Παναγίας Φοινικιωτίσσης ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΝΔΡΩΟ 
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ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ. 

Αγωνιώ νυχθημερόν γιά τό μέλλον τής Ιεράς Μονής καί παρά ταύτα 

συκοφαντούμαι ότι στόχος μου είναι νά ιδιοποιηθώ τά ώς άνω χρήματα. 

Μακράν ήμών ή βλασφημία αύτη, τήν οποίαν έκστομίζουν οί ώς άνω 

λιβελογράφοι συκοφάντες. 

Τά χρήματα αύτά πού μετέφερε ό κεκοιμημένος προκάτοχος μου θέλω νά 

γνωρίζετε ότι θά διατεθούν όλα γιά τήν άνακαίνιση τής Ιεράς Μονής, ή όποια 

έπιθυμώ νά καταστή ένα πραγματικό κόσμημα γιά τό Περιστέρι καί τήν Δυτική 

Αθήνα, θεμελιωμένη πλέον σέ στέρεο έδαφος καί όχι πάνω σέ φερτά ύλικά, 

όπως συμβαίνει σήμερα, γεγονός γιά τό όποιο μέ διαβεβαιώνουν ειδικοί 

μηχανικοί, έχοντας τόν κίνδυνο ή Μονή νά παρασυρθή καί νά καταρρεύση σέ 

περίπτωση σεισμού καί πλημμυρών. 

Αφήνουμε λοιπόν στήν κρίση έκάστου άπό σάς τήν σκοπιμότητα καί τό 

ήθος τοϋ συντάκτου τού ώς άνω ψευδεστάτου καί άπαραδέκτου 

δημοσιεύματος. Ό Μητροπολίτης σας καί ό Ιερός Κλήρος δέν πτοούμεθα άπό 

τέτοια φαινόμενα. Πυξίδα στό καθημερινό έργο τής διακονίας μας είναι τά 

λόγια τοϋ Αποστόλου Παύλου: "Σύ δέ νήφε έν πάσι, κακοπάθησον, έργον 

ποίησον εύαγγελιστοϋ, τήν διακονίαν σου πληροφόρησον, ήτοι σύ άγρύπνα 

πρόσεχε σέ όλα όσα σοϋ παρουσιάζει τό ποιμαντικόν σου έργον. Κοπίασε-

κάμε έργον εύαγγελιστοϋ, φέρε εις πλήρες καί αϊσιον πέρας τήν ύπηρεσίαν, 

πού σοϋ άνετέθη έν τη Εκκλησία. 

Αγαπητά μου παιδιά, 

άπό τόν Απρίλιο τοϋ 2019 έχουμε ήδη ένα χρόνο τώρα χαράξει τήν πορεία μας. 

Σάς έχω έξωτερικεύσει πολλάκις τούς στοχασμούς μου καί νυχθημερόν 

προσεύχομαι, σχεδιάζω, προγραμματίζω καί κατευθύνω τούς Κληρικούς μου 

μέ γνώμονα τό καλόν συμφέρον τής τοπικής μας Εκκλησίας. 
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Κλήρος καί λαός τής ευλογημένης Μητροπόλεως Περιστερίου δέν 

γονατίζουμε άπό τήν λύπη πού άφειδώς μάς προσφέρουν αύτές οί 

συκοφαντίες. Αλλά ένδυναμούμενοι καί θαρρούντες έτι περισσότερον 

συνεχίζουμε τή διακονία μας έν τή Εκκλησία. 

Πρός τούτοις άπευθύνομαι πατρικώς πρός τούς άνωνύμους συκοφάντες 

καί τούς λέγω ότι: "αύτός πού έξευτελίζει καί συκοφαντεί τόν πλησίον του 

έξοργίζει τόν Θεόν καί οί συνέπειες γιά τήν στάση του αύτή είναι πολύ βαριές, 

διότι έχει ώς άποτέλεσμα νά έγκαταλειφθή άπό τή Χάρη τού Θεού". 

Όλους αύτούς πατρικά τούς συγχωρώ καί δέομαι στό Θεό τής συγγνώμης 

νά άνοιξη τούς οφθαλμούς των καί νά γνωρίζουν τήν πάσαν άλήθειαν. 

"Γνώσεσθε τήν άλήθειαν, καί ή άλήθεια έλευθερώσει ύμάς" (Ίω. η' 32). 

Αδελφοί μου, οί πρεσβείες τών Αγίων Πάντων νά συνοδεύουν όλους μας 

γιά νά γίνουμε καί εμείς Αγιοι συναρμολογημένοι στό Σώμα τού Χριστού 

όμολογούντες μέ τή ζωή μας τό Πανάγιον Αύτού όνομα. Αμήν. 

Με πατρικές ευχές, 
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