
ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ  [15]

Α. ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΓΙΩΝ

1. Τί σημαίνει νά εἶσαι ἅγιος; Πότε πρωτοεμφανίζεται ἡ λέξη
«ἅγιος»; [23] 

2. Ποιά ἡ διαφορά μεταξύ ἁγιοποίησης καί ἀνακήρυξης τῆς
ἁγιό τητας; [28]

3. Ποιά εἶναι τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ἑνός ἁγίου;
[28]

4. Γιατί οἱ ἅγιοι εὐχαριστοῦσαν ὅ,τι κι ἄν συνέβαινε στή
ζωή τους; [33]

5. Ἔχουν οἱ ἅγιοι τήν ἰδιότητα τῆς πανταχοῦ παρουσίας
ὅπως τήν ἔχει ὁ Θεός; Μπορεῖ δηλαδή ἕνας ἅγιος νά βρί-
σκεται συγχρόνως σέ πολλά μέρη σέ ὅλους ὅσους ταυ-
τόχρονα τόν ἐπικαλεστοῦν γιά βοήθεια; [38]

6. Εἶναι οἱ ἅγιοι παντογνῶστες ὅπως ὁ Θεός; [39]
7. Ὅταν πεθαίνουμε, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, οἱ ψυχές

πηγαίνουν σέ μία κατάσταση ἀναμονῆς τῆς κρίσης καί
ἀνάστασης (Μέση κατάσταση τῶν ψυχῶν). Τί συμβαίνει
μέ τούς ἁγίους; Τί περισσότερο θά τύχουν μετά τήν κρί-
ση; Οἱ ἅγιοι βρίσκονται σέ αὐτή τήν κατάσταση μέ τά
σώματά τους; [40]

8. Γιά νά γίνω ἅγιος πρέπει νά ἐγκαταλείψω τό ἐπάγ γελμά
μου; [45]
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9. Τά ἅγια νήπια, πῶς ξέρουμε ὅτι ἁγίασαν; [48]
10. Ἡ ἁγιότητα εἶναι ἀποτέλεσμα πίστης; [49]
11. Ἅγιος γεννιέσαι ἤ γίνεσαι; Μπορεῖ κάποιος νά ἁγιά σει

ἀπό τήν παιδική του ἡλικία; [51]
12. Ἡ παιδική ἡλικία τῶν ἁγίων εἶχε ἀφήσει νά διαφανεῖ ἡ

ἁγιότητά τους; [54]
13. Τό νά γίνει κάποιος ἄνθρωπος ἅγιος εἶναι προκαθορι-

σμένο - προορισμένο ἀπό τόν Θεό; Ἤ εἶναι θέμα ἐλεύ -
θερης βούλησης; [56]

14. Γιά ποιό λόγο οἱ ἅγιοι δέν εἶχαν κοσμικές καί ὑλικές μέ-
ριμνες; [59]

15. Γιατί οἱ ἅγιοι δέν φοβόντουσαν τό θάνατο, ἀλλά πεν -
θοῦσαν διαρ κῶς καί ζοῦσαν μέ τή χαρμολύπη; [63]

16. Ὑπάρχουν ἅγιοι πού θαυματουργοῦν σέ ἐξειδικευ μέ νες
μόνο καταστάσεις; Π.χ. ἡ ἁγία Παρασκευή γιά τά μάτια,
ὁ ἅγιος Νικόλαος προστάτης τῶν ναυτικῶν, ἤ πολιοῦ χοι
ἅγιοι ἤ καί προσωπικοί προστάτες; [66]

Β. ΠΕΡΙ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

17. Ποιά εἶναι τά κριτήρια καί οἱ προϋποθέσεις γιά νά ἀνα -
γνωριστεῖ κάποιος ἄνθρωπος ὡς ἅγιος ἀπό τήν Ἐκκλη -
σία; Πῶς φτάνει τό ἁρμόδιο σῶμα στήν ἀπό φαση αὐτή;
Ὑπάρχουν διαφορές στά κριτήρια βάσει φύλου; [69]

18. Οἱ ἐθνομάρτυρες γιατί δέν ἔχουν ἀνακηρυχτεῖ ἅγιοι,
ἀφοῦ ὑπε ρασπίστηκαν τήν πατρίδα καί τήν πίστη μας;
[73]

19. Ὑπάρχει κάποιος ἄνθρωπος πού νά τόν ἀνακήρυξε ἡ
Ἐκκλησία ἅγιο καί μετά νά ἀποδείχτηκε λάθος καί ἡ
Ἐκκλησία νά ἀπέσυρε τήν ἀνακήρυξη τῆς ἁγιότητας;
Ὑπάρχει περίπτωση ἕνας ἀνα γνω ρισμένος ἅγιος τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας νά μήν εἶναι ἅγιος στό πρόσωπο
τοῦ Θεοῦ; [78]

Περιεχομενα

8

ΝΕΟ βιβλιο_Layout 1  23/1/2016  2:20 μμ  Page 8



20. Ὑπάρχει περίπτωση ἀνακήρυξης ἁγίων ἀπό σκοπιμότη-
τα; Πολλοί ἐκφράζουν ἀμφιβολίες γιά τήν ἁγιότητα τοῦ
Μ. Κωνσταντίνου, πού σίγουρα προσέφερε τά μέγιστα
στήν ἐξάπλωση τοῦ χριστια νι σμοῦ, ἀλλά μήπως ἀνακη -
ρύχτηκε ἅγιος μέ κοσμικά κριτήρια; [78]

21. Ὅταν ἡ χριστιανική κοινότητα ἔχει διαβρωθεῖ σέ τέτοιο
βαθμό ἀπό τό κοσμικό φρόνημα (π.χ. δεισιδαιμονίες, πα -
ρερμηνεῖες) πῶς γίνεται νά ἐμπιστευόμα στε τήν κρίση
της σχετικά μέ τό ποιοί εἶναι ἅγιοι ἤ ὄχι; Πόσοι μποροῦν
νά καταλάβουν τή διαφορά ἀνά μεσα σέ ἕναν «θαυμα-
τοποιό» καί σέ ἕναν ἄνθρωπο – δοχεῖο τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος; [81]

22. Γιατί οἱ ἔγγαμοι ἅγιοι εἶναι ἐλάχιστοι σέ σχέση μέ τούς
ἄγαμους; [83]

23. Ἐκτός ἀπό ἔγγαμους ἁγίους ὑπάρχουν ζευγάρια ἁγίων;
[85]

24. Στήν ἁγιοκατάταξη γιατί παρατηρεῖται μία ποσοτική δια-
φορά μεταξύ ἀνδρῶν καί γυναικῶν; Ὑπερτεροῦν σέ ἁγιό -
τητα οἱ ἄνδρες ἀπό τίς γυναῖκες; [86]

25. Γιά νά ἀνακηρυχτεῖ κάποιος ἅγιος, πρέπει νά ἔχει κάνει
θαύματα; Ὑπάρχει ἅγιος πού νά μήν ἔχει κάνει κανένα
θαῦμα; [88]

26. Σίγουρα ὑπάρχουν ἅγιοι πού ἔζησαν σέ σπηλιές ἤ ἀκό -
μα καί ἀνά μεσά μας καί δέν ἀναγνωρίστηκαν ὡς ἅγιοι.
Ὑπάρχουν περιπτώσεις ἀνακήρυξης ἀγνώστων ἁγίων πού
ἔκαναν αἰσθητή τήν παρουσία τους μέ εὐεργεσίες ἀρκε -
τό διάστημα μετά τό θάνατό τους; [93] 

27. Ὁ χαρακτηρισμός «Μέγας» γιά κάποιον ἅγιο (π.χ. Μέ-
γας Βασίλειος, Μέγας Ἀντώνιος) σημαίνει καί κάποια δια-
βάθμιση τῆς ἁγιό τητας (μεγάλος - μικρός ἅγιος); Ὑπάρ -
χει ἱεραρχία ἁγίων; [95]

28. Ποιά ἡ διαφορά μεταξύ τοῦ ἁγίου καί τοῦ ὁσίου; Τί ση-
μαίνουν οἱ τάξεις ἁγίων; [97]

29. Γιατί οἱ ἱστορίες τῶν Μαρτύρων πού ὑπάρχουν στό συ-
ναξαριστή εἶναι πολύ παρόμοιες; Ὑπάρχει περίπτωση νά
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μήν ἀληθεύουν αὐτά πού γράφει; Ἐμεῖς γιατί τά πιστεύ-
ουμε; [100]

30. Γιατί συνηθίζεται νά μνημονεύονται συγκεκριμένοι ἅγιοι
στή λειτουργική ζωή καί στήν Ἀπόλυση; [104]

31. Ὑπάρχουν Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τῶν ὁποίων τά κείμε-
να διαβάζουμε καί δέν ἦταν ἅγιοι (π.χ. Ὠριγένης); Πῶς
ἐπηρέασαν τήν Ἐκκλησία; [105]

Γ. ΤΙΜΗ ΑΓΙΩΝ

32. Γιατί προσκυνοῦμε τά λείψανα τῶν ἁγίων; [107]
33. Ποιά ἡ διαφορά τῆς προσκύνησης τῶν εἰκόνων τῶν ἁγίων

ἀπό τήν προσκύνηση τῆς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ; Εἶναι
ἔκφραση τιμῆς ἤ δέηση πρός μεσιτεία; [111]

34. Οἱ περιφορές καί λιτανεῖες τῶν εἰκόνων συνοδευόμενες
μέ μπάντες καί τίς στρατιωτικές καί πολιτικές ἀρχές
εἶναι μέσα στήν παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλη σίας;
Ὅλα αὐτά μήπως μπερδεύουν τόν λαό, ὅπως καί ἡ
ὑποδοχή τοῦ Ἁγίου Φωτός μέ τιμές ἀρχηγοῦ κράτους;
[113]

35. Ὑπάρχουν μονές καί Ναοί πού προβάλλουν ἰδιαίτερα τά
λείψανα καί τίς εἰκόνες τῶν ἁγίων πού κατέχουν. Εἶναι
σωστό αὐτό; [117]

36. Εἶναι θεμιτό ἕνας πιστός νά εὐλαβεῖται περισσότερο ἕναν
συγκεκριμένο ἅγιο; Καί γιατί νά προσευχόμαστε στούς
ἁγίους ὅταν μποροῦμε κατευθείαν νά προσευχόμαστε
στόν Θεό; [118]

37. Γιά κάποιους ἀνθρώπους ὁ Γέρων Σωφρόνιος (Σαχάρωφ)
τοῦ Ἔσ σεξ ἤ ὁ Γέρων Ἰάκωβος (Τσαλίκης) τῆς Εὔβοιας
εἶναι ἅγιοι. Μπο ροῦμε νά προσευχόμαστε σ’ αὐτούς ἤ
πρέπει νά περιμένουμε τήν ἐπίσημη ἁγιο κα τάταξή τους;
[120]

38. Πόσο νόημα ἔχουν τά τάματα στούς ἁγίους; [121]
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Δ. ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΙ ΕΜΕΙΣ

39. Πῶς καλούμαστε νά ἀντιμετωπίζουμε κάποιον πού ἐν
ζωῇ θεω ροῦμε ἅγιο; [125]

40. Γιατί δείχνουμε πώς τιμοῦμε τούς ἁγίους μέσα στήν
Ἐκκλησία ἀλλά στήν πράξη ἔχουμε ἄλλη συμπεριφορά;
Πῶς μπορεῖ νά ἀλλάξει αὐτό στήν καθημερινότητά μας
καί νά ἀκολουθήσουμε τό πρότυπο τῶν ἁγίων; [127]

41. Μποροῦμε νά ζητᾶμε ἀπό τούς ἁγίους νά μεσιτεύουν γιά
τήν ἀνάπαυση προσφιλῶν μας προσώπων πού ἔφυγαν
ἀπό τή ζωή; [134]

42. Γιατί πασχίζουμε νά πετύχουμε πολλά πράγματα στή
ζωή μας (σπουδές, γνώση, σχέσεις, ἐπάγγελμα, πλούτη)
ἀλλά δέν μᾶς ἐνδιαφέρει καθόλου τό πρότυπο τῆς ζωῆς
τῶν ἁγίων; [135]

43. Ποιά χαρακτηριστικά πρέπει νά ἔχει ἡ σχέση μέ τόν πλη-
σίον μας καί πῶς μποροῦμε νά ὁμοιάσουμε μέ τούς ἁγίους
στό θέμα αὐτό; [140]

44. Ὑπάρχουν πολυμαθέστατοι ἅγιοι ὅπως ὁ Μ. Βασίλειος,
ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιο ρεί της
κι ἄλλοι. Πῶς τοποθετήθηκαν οἱ ἅγιοι στή διαχείριση τῆς
γνώσης; [147]

45. Οἱ διάφορες μορφές τέχνης μποροῦν νά ὁδηγήσουν σέ
μία εὐχα ριστιακή πορεία τόν ἄνθρωπο; [151]

46. Πῶς ἑρμηνεύεται τό γεγονός ὅτι μποροῦμε νά προσευ-
χόμαστε στούς ἁγίους ἐνῶ δέν εἶναι πανταχοῦ παρό-
ντες; Μήπως αὐτό ἐπι τρέπεται γιά τήν ψυχική μας ὠφέ -
λεια ἀλλά τελικά δέν εἰσα κού εται ἡ προσευχή μας ἀπό
αὐτούς; [155]

47. Ἡ διαμεσολάβηση ἑνός ἁγίου πρός τόν Θεό γιά ἕναν
ἄνθρωπο πού τόν ἐπικαλεῖται καί τόν παρακαλεῖ γιά κά-
ποιο πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζει, μπορεῖ νά ἐπη ρεά σει
ἤ νά διαφοροποιήσει τό θέλημα καί τήν ἀπό φαση τοῦ
Θεοῦ; [158]
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48. Τί θά πεῖ ὅτι κάποιος ἅγιος πρεσβεύει στόν Θεό γιά ἐμᾶς;
Ἐμεῖς πῶς τό ξέρουμε; [164]

49. Κάποιοι ἅγιοι πού ἀκοῦμε στά συναξάρια τῆς Ἐκκλη -
σίας εἶναι πολύ ἄγνωστοι. Γιατί ξεχνιοῦνται μετά τήν
ἁγιοκατάταξή τους; [166]

Ε. ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΘΗ 

50. Ἕνας ἅγιος εἶχε πειρασμούς; Ἔπεφτε σέ λάθη; Εἶχε ἀδυ -
ναμίες; Ἀκόμη καί στό τέλος τῆς ζωῆς του; Πῶς συμβα-
δίζει ἡ ἀδυναμία μέ τήν ἁγιότητα; [169]

51. Ὑπάρχει περίπτωση κάποιος νά ἔφτασε κοντά στήν ἁγιό -
τητα καί ὕστερα νά «ἔπεσε» καί νά χάθηκε; [173]

52. Γιατί πολλοί ἅγιοι ἄνθρωποι ὅταν εἶναι στή ζωή, λένε ὅτι
εἶναι ἁμαρτωλοί (π.χ. ὁ Γέροντας Παΐσιος ἔλεγε ὅτι
«βλέπουν πολλοί τόν ἥλιο πού γυαλίζει πάνω στό κον-
σερβοκούτι πού εἶμαι ἐγώ, καί νομίζουν ὅτι εἶναι χρυσά-
φι»). Τό λένε ἀπό ταπεινοφροσύνη ἤ τό αἰσθά νονται;
[177]

53. Ὑπῆρχαν ἅγιοι πού μπορεῖ νά «μήν τά πήγαιναν καλά»
μέ φίλους - ἀδελφούς - συγγενεῖς τους; [180]

54. Γιατί ἐνῶ λέμε νά κάνουμε ὑπομονή, πολλοί ἅγιοι ἄλλα -
ζαν συχνά τόπο διαμονῆς, π.χ. οἱ «Καυσοκαλυ βῖτες»
ἀλλά καί πολλοί ἄλ λοι; [186]

55. Ὑπῆρχαν ἅγιοι πού μπορεῖ νά κρατοῦσαν κακία ἤ νά
μήν συ μπα θοῦσαν κάποιους ἄλλους ἀνθρώπους στό τέ-
λος τῆς ζωῆς τους; [188]

56. Μπορεῖ ὁ χριστιανικός ζηλωτισμός νά συνάδει μέ τήν ἰδιό -
τητα τοῦ ἁγίου; [190]

57. Θεωρεῖται ἡ κατάκριση κατάσταση πού στερεῖ τήν ἁγιό -
τητα; [201]

58. Ἔχω κάνει τόσες ἁμαρτίες, πῶς μπορῶ νά γίνω ἅγιος;
[207]
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59. Ὑπάρχουν Γέροντες (συνήθως ἁγιορεῖτες) πού θεω ροῦ -
νται ἅγιοι καί οἱ ὁποῖοι κάνουν κάποιες προφη τεῖες σχε-
τικά μέ τό τέλος τοῦ κόσμου, τόν προσδιορισμό τῆς Δευ-
τέρας Παρουσίας, τό ἐνδε χόμενο ἑνός πολέμου ἤ τῆς
ἔλευσης τοῦ Ἀντιχρίστου. Πόσο μπο ροῦμε νά ἔχουμε
ἐμπιστοσύνη στά λεγόμενά τους, ὅταν αὐτό τελικά ἔχει
ὡς ἀποτέλεσμα τή δημιουργία φόβου καί ἄγχους στούς
πιστούς; [212]

60. Εἶχαν οἱ ἅγιοι φόβους; [219]
61. Θεωρεῖται ἡ Θεοτόκος ἀναμάρτητη σέ ὅλη τή διάρκεια

τῆς ζωῆς της; [224]
62. Γιατί θεωρεῖται ὅτι ὅταν κάποιος ἄνθρωπος κατέχει με-

γάλη ἐξου σία (π.χ. πολιτικός) μπορεῖ αὐτό νά εἶναι τρο-
χοπέδη καί νά τοῦ στερήσει τήν ἁγιότητα; [229]

63. Ὑπάρχουν ἅγιοι πού ἔκρυψαν τά χαρίσματά τους γιά νά
ἀπο φύγουν τήν ἀνθρώπινη δόξα; [235]

64. Γιατί λέμε ὅτι ἡ αὐτογνωσία εἶναι ἀπαραίτητη γιά τήν
ἁγιότητα; [236]

65. Ὑπάρχουν ἅγιοι πού ἦταν στρατιωτικοί (δηλαδή σκότω-
ναν). Γιατί ἀνακηρύχθηκαν ἅγιοι; [244]

66. Πολλές φορές βλέπουμε Πατέρες καί ἁγίους τῆς Ἐκκλη -
σίας μας νά δίδουν διαφορετικές ἑρμηνεῖες σέ κάποια θέ-
ματα. Πῶς γίνεται νά ἔχουμε δύο ἁγίους φωτισμένους ἀπό
τό Ἅγιο Πνεῦμα πού νά διαφωνοῦν καί νά διαφέρουν τό-
σο πολύ στά λεγόμενά τους ἐπάνω στό ἴδιο θέμα; [247]

67. Ὑπάρχουν ἅγιοι πού μπορεῖ νά μήν πήγαιναν στήν Ἐκκλη -
σία; [249]

ΣΤ. ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ

68. Τί σημαίνει «καί τῶν τελείων ἡ τελειότης ἀτέλεστος ἐστί»;
[253]

69. Γιατί οἱ ἐπίσκοποι ἀποκαλοῦν ὁ ἕνας τόν ἄλλο «ἅγιο»;
[254]
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70. Τί σημαίνει ἡ φράση «τά ἅγια τοῖς ἁγίοις»; Γιατί τό λέμε;
[257]

71. Κάποιοι λένε τή φράση «νά ἁγιάσει τό στόμα σου».
Μπορεῖ νά ἁγιάσει μόνο κάποιο μέρος τοῦ σώματός
μας; Ἄν ὄχι, τί θέλει νά πεῖ ἡ ἔκφραση; [260]

Ζ. ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΟΞΟΙ - ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΙ

72. Τούς ἁγίους τῆς Δυτικῆς ἐκκλησίας μετά τό σχίσμα, τούς
δέχεται ἡ Ἀνατολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία; [261]

73. Γίνονται θαύματα ἤ ἐμφανίσεις ἁγίων ἄλλων ἐκκλη σιῶν;
Μυροβλύζουν τά λείψανα μή ὀρθοδόξων ἁγίων; [263]

74. Τί ἰσχύει γιά τήν ἁγιοκατάταξη στίς σχέσεις τῶν διαφό-
ρων Ὀρθο δόξων Ἐκκλησιῶν, π.χ. ἄν ἀνακηρυχθεῖ ἅγιος
κάποιος ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ρωσίας, αὐτό ἰσχύει γιά
ὅλους τούς Ὀρθοδόξους; [265]

75. Μπορεῖ κάποιος ἀλλόδοξος ἤ ἀλλόθρησκος νά δεχτεῖ τή
Χάρη τοῦ Θεοῦ καί νά γίνει ἅγιος; [269]

76. Ὑπάρχουν πολύ φωτισμένοι ἄνθρωποι ἄλλων θρησκειῶν
πού τό παράδειγμά τους εἶναι πολύ σπουδαῖο (π.χ. ὁ
Γκάντι). Αὐτούς γιατί δέν τούς ἀνακηρύσσουμε ἁγίους;
[275]

77. Γιατί τό μηναῖο καί τά λειτουργικά βιβλία ἔχουν μόνο
Ἕλληνες ἁγίους; [277]

ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ  [279]

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  [285]
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Τόν Νοέμβριο τοῦ 2013 ἐκδόθηκε ἀνακοινωθέν τοῦ Οἰ -
κουμενικοῦ Πατριαρχείου  στό ὁποῖο διαβάσαμε τά ἑξῆς:
«Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος,
ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν
αὐ τῆς σήμερον, Τετάρτην, 27ην Νοεμβρίου 2013 πρός
ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων
θεμάτων. Κατ' αὐτήν, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἀπο δεχ -
θεῖσα εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς ἀνέγραψεν
εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθο δόξου Ἐκκλησίας τούς Ἱερο -
μό ναχον Πορφύριον τόν Καυσοκαλυβίτην, καί Ἱερομό -
ναχον Μελέτιον τόν ἐν Ὑψενῇ Ρόδου...». 

Περίπου ἕνα ἔτος ἀργότερα, τόν Ἰανουάριο τοῦ 2015:
«Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιό τη τος,
ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐ -
τῆς σήμερον, Tρίτην, 13ην Ἰα νουαρίου 2015, πρός ἐξέ -
τασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγε γραμμένων θε-
μάτων. Κατ᾿ αὐτήν, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος: ὁμο φώ -
νως ἀποδεχθεῖσα εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς Ἐπιτρο πῆς
ἀνέ γρα ψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη -
σίας τόν μοναχόν Παΐ σιον Ἁγιορείτην».

Οἱ προαναφερθέντες ἅγιοι εἶναι οἱ πιό πρόσφατοι πού
ἀνακη ρύχ θηκαν ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κων-
σταντινουπόλεως, κάτι τό ὁποῖο σημαίνει ὅτι ἡ ἁγιότητα
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