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ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ 2019
«Δεῦτε λάβετε Φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός,
καὶ δοξάσατε Χριστόν, τὸν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν»!
Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι·

Σ

ΤΗΝ φωτόλουστη καὶ μέγιστη Ἑορτὴ τῶν
Ἑορτῶν καὶ Πανήγυρη τῶν Πανηγύρεων, ὁ
Νικητὴς τοῦ θανάτου Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς
μᾶς χαρίζει Φῶς ἀνέσπερο Ἀναστάσεως καὶ
Ζωῆς. Μᾶς προσκαλεῖ χαρμόσυνα, μέσα στὴν
ἁγία Ἐκκλησία Του, νὰ μὴ δειλιάζουμε· νὰ μὴ
μείνουμε στὸ ψυχρὸ σκοτάδι τῶν παθῶν καὶ
τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ νὰ ἀνάψουμε τὶς λαμπάδες μας μὲ τὸ αἰσθητὸ Φῶς, ποὺ ἐκπηγάζει
ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο Του· καὶ κυρίως νὰ
ἐλλαμφθοῦμε στὶς ψυχές μας μὲ συμμετοχὴ
καρδιακὴ στὴν θριαμβευ
τικὴ Ἔγερσή Του· δηλαδή,
νὰ ἐπιτρέψουμε νὰ καταυγάσει ἐσωτερικὰ καὶ
μᾶς ἡ φωτοπλημμύρα, ἡ
ὁποία γέμισε τὰ πάντα,
οὐράνια, ἐπίγεια καὶ καταχθόνια, μὲ τὸ Φῶς τῆς
Ἀναστάσεως:
«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ
γῆ καὶ τὰ καταχθόνια», βεβαιώνει ἐνθουσιαστικὰ ὁ ἱερὸς Ὑμνογράφος. Διότι τὸ ὑπέρχρονο θεῖο Φῶς τοῦ Ἀναστάντος Δεσπότου Χριστοῦ, γέμισε ἀκόμη καὶ τὸν ζοφερὸ Ἅδη μὲ τὴν
ἐντὸς αὐτοῦ κάθοδό Του!
Γιατί; Διότι προηγουμένως, λόγῳ τῆς ἁμαρτίας, ἦλθε στοὺς ἀνθρώπους σκοτάδι, ἐξουσίαζε τὸ κακὸ πλήρως καὶ εἴχαμε παραδοθεῖ στὴν
δουλεία τοῦ θανάτου· ὁ δὲ ἐχθρὸς διάβολος,
ὁ «ἀνθρωποκτόνος» (Ἰω. 8, 44), εἶχε δύναμη καὶ
καυχιόταν γιὰ τὴν ἐξαπάτηση ποὺ μᾶς ἔκανε.
Ὅμως, ὁ Σωτῆρας Χριστός, τὸ Φῶς τὸ Ἀληθινόν, μὲ τὸν ἀναμάρτητο Σταυρικὸ Θάνατό Του, μᾶς ἐξαγόρασε ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐπαίσχυντη δουλεία καὶ ἀνυπόφορη κατάσταση.
Στὴν ἀπέραντη Φιλανθρωπία καὶ ἀνέκφραστη Ἀγάπη Του προσέλαβε ἑκούσια τὸν θάνατο, γιὰ νὰ κατέλθει στὸ βασίλειο τοῦ Ἅδου
καὶ νὰ συναντήσει τὶς δέσμιες ψυχὲς τῶν ἀπ᾽
αἰῶνος θανέντων. Κι ἐκεῖ νέκρωσε τὸν Ἅδη μὲ

τὴν Ἀστραπὴ τῆς Θεότητός Του, κατέλυσε τὸ
βασίλειο τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἁμαρτίας, συνέτριψε τὸν παγκάκιστο ἐχθρό, καὶ ὡς Νέος
Ἀδὰμ ἔφερε Ἐλευθερία καὶ Λύτρωση.
Ὅλα τὰ ὑπέστη ὁ Πανάγαθος Κύριός μας,
ὅπως τονίζει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος,
«γιὰ νὰ ἀναστήσει τὴν σάρκα καὶ νὰ ἐξασφαλίσει τὴν σωτηρία τῆς εἰκόνος Του καὶ νὰ ἀναπλάσει τὸν ἄνθρωπο» (Λόγος Ζ’, 23).
Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦ
λος ἐρωτᾶ ἀπολογούμενος στοὺς Ἰουδαίους
καὶ Ἐθνικούς: «τί ἄπιστον κρίνεται παρ᾽ ὑμῖν
εἰ ὁ Θεὸς νεκροὺς ἐγείρει;» [γιατί θεωρεῖται
ἀπίστευτο ἀπὸ σᾶς, ὅτι ὁ
Θεὸς ἀνασταίνει νεκρούς;]
(Πράξ. 26, 9). Ἡ Ἀνάσταση
γιὰ τὸν Ἀπόστολο ἦταν ἡ
πιὸ ἁπτὴ βεβαιότητα καὶ
πραγματικότητα, διότι ὁ
ἴδιος, ὡς διώκτης Σαούλ,
μεταστράφηκε στὴν πίστη ὅταν τὸν περιέλαμψε Φῶς ἀπὸ τὸν οὐρανό, πιὸ δυνατὸ στὴν
λαμπρότητα ἀπὸ τὸν ἥλιο, καὶ ἄκουσε τὸν
Ἀναστημένο Ἰησοῦ νὰ τὸν ἐπιτιμᾶ γιὰ τὸν
ἐναντίον Του διωγμό, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸν καλεῖ
νὰ ἀναστηθεῖ καὶ νὰ ἐγερθεῖ, γιὰ νὰ τοῦ ἀναθέσει τὴν πιὸ μεγάλη καὶ ἔνδοξη ἀποστολή:
«νὰ ἀνοίξει τὰ μάτια [τῶν ἀπίστων], ὥστε νὰ
ἐπιστραφοῦν ἀπὸ τὸ σκοτάδι στὸ φῶς, καὶ ἀπὸ
τὴν ἐξουσία τοῦ σατανᾶ στὸν Θεό, γιὰ νὰ λάβουν διὰ τῆς πίστεως σὲ Ἐμένα [τὸν Ἰησοῦ] ἄφεση ἁμαρτιῶν καὶ μερίδα μεταξὺ ἐκείνων ποὺ ὁ
Θεὸς ἔκανε δικούς Του» (Πράξ. 26, 18).
Ἡ πίστη στὴν φωτοφόρο Ἀνάσταση τοῦ
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐλευθερώνει καὶ
φωτίζει τὸν ἄνθρωπο, ἐνῶ ἀντίθετα ἡ ἀπιστία
καὶ ἡ συνακόλουθη ἁμαρτία ὑποδουλώνουν
καὶ σκοτίζουν.
Μόνον ὅσοι ἐπιμένουν «ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς
πονηροῖς» (Κολασ. 1, 21) τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς
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πλάνης, καταλαμβάνονται ἀπὸ τὸ σκοτάδι καὶ ἀποξενώνονται ἀπὸ τὸν Θεό, ὥστε νὰ
θεωροῦν τὴν ἁμαρτία σὰν φυσικὴ ἀναγκαιότητα, σὰν σκοπὸ καὶ τρόπο ζωῆς, οὕτως ὥστε
νὰ ὁδηγοῦνται στὴν δικαιολόγησή της, στὸν
ἀγνωστικισμὸ καὶ τὴν ἀθεΐα.
Ὅμως, πρέπει νὰ τονίσουμε ὅτι ἀκόμη καὶ
οἱ πιστοί, οἱ ὁποῖοι περιπίπτουν σὲ φαινομενικὰ μικρὰ παραπτώματα, ἀλλὰ τὰ ἀγαποῦν
καὶ τὰ δικαιολογοῦν, γίνονται κατὰ τὸν Μέγα
Βασίλειο «σκοτεινοχαρεῖς», χωρὶς Φῶς καὶ
Ζωὴ Αἰώνιο!
***
Τέκνα ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι·

Στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὰ ἀγαθὰ ἔργα, γινόμαστε
«συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ»
(Ἐφ. 2, 19), λαμβάνουμε τὴν ἀνώτερη, πνευματική, χαρισματικὴ ζωή, καὶ εἴμαστε «Φῶς
ἐν Κυρίῳ... τέκνα φωτὸς» (Ἐφ. 5, 8), παιδιὰ τῆς
Ἀναστάσεως (Λουκ. 20, 38).
Θὰ μᾶς χαρισθεῖ δὲ αὐτὴ ἡ δωρεὰ μέχρι
τέλους καὶ θὰ καταξιωθοῦμε τῶν θείων καὶ
αἰωνίων ἀγαθῶν, μὲ τὴν συμμετοχὴ στὸ Πάθος τοῦ Χριστοῦ, ὥστε νὰ ἔχουμε μετοχὴ στὴν
Ἀνάσταση καὶ τὴν Θέωση, σύμφωνα μὲ τὴν
Χριστοπόθητη ἐπιθυμία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου: «Χριστῷ συνταφῆναι με
δεῖ, Χριστῷ συναναστῆναι, συγκληρονομῆσαι

Χριστῷ, υἱὸν γενέσθαι Θεοῦ, θεὸν αὐτὸν» [πρέπει νὰ εἰσέλθω στὸν τάφο μαζὶ μὲ τὸν Χριστό,
μὲ τὸν Χριστὸ νὰ ἀναστηθῶ, νὰ γίνω μαζὶ μὲ
τὸν Χριστὸ συγκληρονόμος, νὰ γίνω υἱὸς Θεοῦ,
θεὸς ὁ ἴδιος] (Αὐτόθι).
Ἑπομένως, τὰ προβλήματα καὶ οἱ δυσκολίες στὴν ζωή μας δὲν πρέπει νὰ μᾶς πτοοῦν καὶ
ἀποθαρρύνουν. Ἡ θυσιαστικὴ ἐπιτέλεση τῶν
ἀρετῶν δὲν πρέπει νὰ μᾶς φοβίζει, ἀλλὰ νὰ δινόμαστε μὲ ἱερὸ πόθο καὶ θεάρεστο ζῆλο στὸν
ὑπὲρ ἡμῶν Παθόντα καὶ Ἀναστάντα Σωτῆρα
μας Χριστό, μὲ τὴν προσευχή, τὴν ἀγάπη, τὴν
ἐγκράτεια, τὴν ἐλπίδα, τὴν πραότητα, τὴν
συγχώρηση, τὸ ἔλεος, τὴν ὑπομονή· καὶ πάνω
ἀπὸ ὅλα μὲ τὴν ἐν μετανοίᾳ συμμετοχὴ στὴν
Θεία Κοινωνία. Χωρὶς καθόλου νὰ ἀδρανοῦμε
καὶ ἀμελοῦμε πνευματικά, ὡς δῆθεν ἐπιτυχημένοι, φτασμένοι καὶ τελειωμένοι, μὲ ἔπαρση καὶ αὐτο-έπαινο. Διότι εἴμαστε πάντοτε
χρεῶστες, «ἀχρεῖοι δοῦλοι» καὶ «ὅ ὠφείλομεν
ποιῆσαι πεποιήκαμεν» (Λουκ. 17, 10). Διανοίγον
ται συνεχῶς ἐνώπιόν μας φωτεινοὶ ὁρίζοντες
καὶ ὑπέρλαμπρες κορυφὲς τελειότητος, ποὺ
μᾶς καλοῦν «ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως
τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Φιλιπ. 3, 14).
Εἴθε ὁ λαμπρὸς ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Πάσχα στὴν γῆ νὰ εἶναι πρόγευση τῆς ἄρρητης
θείας Δόξας καὶ φωταύγειας τοῦ Αἰωνίου Πάσχα ἐν τοῖς Οὐρανοῖς. Ἀμήν!

Χριστὸς Ἀνέστη!
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
Τὰ Μέλη
† Ὁ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
† Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
† Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
† Ὁ Θεσσαλονίκης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
† Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ
† Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ
† Ὁ Ἀµερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

† Ὁ Φιλίππων καὶ Μαρωνείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
† Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Λούνης ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ
† Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ
† Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ
† Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
† Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
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ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
6ης / 19ης Μαρτίου 2019

Τ

ὴν Τρίτην, 6ην / 19ην τοῦ μηνὸς Μαρτίου τοῦ
ἔτους 2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
«Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς),
συνῆλθεν εἰς ὀγδόην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.
Καλλινίκου, ἡ ὁποία, συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ
τῶν κάτωθι θεμάτων:
1. Ὥρισεν τὴν Τετάρτην τῆς Διακαινησίμου ὡς
ἡμέραν τακτικῆς Συνεδριάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἱεραρχίας, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς παρουσίας Ἀρχιερέων
ἡμῶν ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ διὰ τὴν τελετὴν καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου τῆς Μεγάλης Πέμπτης.
2. Ἐποιήσατο τὴν ἀποτίμησιν τοῦ Συνοδικοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.

3. Ἀπεφασίσθη ἡ σύγκλησις Πανελληνίου Συνάξεως τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κλήρου διὰ τὴν Πέμπτην, 10/2305-2019, εἰς Κηφισίαν Ἀττικῆς. Τὸ γενικὸν θέμα τῆς
Συνάξεως ὡρίσθη ὡς: «Πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ
τάξιν γινέσθω», καὶ περὶ αὐτῆς θὰ ἀνακοινωθοῦν πλείονα συντόμως.
4. Συνεζητήθησαν ζητήματα σχετικῶς πρὸς τὴν
Ἐξωτερικὴν Ἱεραποστολήν.
5. Ἠσχολήθη μετὰ τῆς ρυθμίσεως ζητημάτων
τινῶν ἀναφορικῶς πρὸς τὴν ἐπικειμένην τέλεσιν καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου.
6. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἱεραρχίας 18-04/01-05-2019

Τ

ὴν Τετάρτην τῆς Διακαινησίμου, 18-04/01-052019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον
τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν
εἰς ἐνάτην Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
κ. Καλλινίκου.
1. Μετὰ τὴν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ὑπὸ
τοῦ νεωτέρου κατὰ τὰ πρεσβεῖα Ἀρχιερέως, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, καὶ τὴν
ἐπακολουθήσασα συζήτησιν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος προέβη
εἰς τὴν διαδικασίαν ἐκλογῆς δύο νέων Ἐπισκόπων,
τοῦ Τιτουλαρίου Θεοφ. Ἐπισκόπου Πελαγονίας κ.
Μαξίμου διὰ τὴν διαποίμανσιν τῶν Κοινοτήτων τῆς
Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς Λατινικὴν Ἀμερικήν (βλ. περὶ τῆς
χειροτονίας αὐτοῦ ἐν συνεχείᾳ εἰς τὸ παρὸν τεῦχος)
καὶ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Βρισβάνης κ. Χριστοφόρου,
ὡς Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύδνεϋ Αὐστραλίας, μὲ ἀναμονὴν νέας ἀποφάσεως ὡς
πρὸς τὸν τόπον καὶ χρόνον τῆς ἐπικειμένης χειροτονίας αὐτοῦ.
Ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

2. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τῆς τελετῆς Καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου.
3. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐνημέρωσε τὴν Ἱεραρχίαν διὰ τὴν πρόσφατον ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Ἀμερικήν,
Ἀγγλίαν καὶ Σαρδηνίαν.
4. Συνεζητήθησαν ἐκκλήσεις Ὀρθοδόξων Ἐνοριῶν
ἀπὸ μωαμεθανικὰς χώρας καὶ ἐλήφθησαν αἱ δέουσαι
ἀποφάσεις.
5. Ὡρίσθη ἡ σύνθεσις τῆς Συνοδικῆς Ἀντιπροσωπίας καὶ ἡ ἐπίσκεψις αὐτῆς εἰς Βουλγαρίαν.
6. Ἠσχολήθη μετὰ τῆς προετοιμασίας τῆς ἐπικειμένης Πανελληνίου Συνάξεως Κληρικῶν.
7. Συνεζητήθη ἐπιστολὴ τοῦ Σεβασμ. Λούνης κ. Σιλουανοῦ.
8. Ἀπεφασίσθη ἡ ἐκ νέου ἐπιδίωξις συναντήσεως
μετὰ Κυβερνητικῶν παραγόντων διὰ τὴν δυνατότητα
ἐναλλακτικῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι
ἀνησυχοῦν ἐκ τοῦ «ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος» οἱ
ασδήποτε μορφῆς.
9. Συνεζητήθησαν ὀργανωτικὰ καὶ ἕτερα θέματα
τρεχούσης φύσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
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Ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Ο

ΠΩΣ κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ φέτος ἑορτάσθηκε μὲ
λαμπρότητα ἡ Ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία μας, ὡς κατ᾿ ἐξοχὴν Ἑορτὴ Αὐτῆς.
Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς Α΄ τῶν Νηστειῶν,
4/17.3.2019, τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουρ
γία στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ
Μοναστηράκι, στὸ παλαιὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν. Στὴν
Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχι
επίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλί
νικος. Ἔλαβαν μέρος, ὅπως εἶχε Συνοδικὰ ἀποφα
σισθεῖ, οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖτες Θεσσαλονίκης κ.

Γρηγόριος καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιος. Ἔψαλε ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία ὑπὸ
τὴν διεύθυνση τοῦ Μουσικοδιδασκάλου κ. Μιχαὴλ
Μακρῆ. Παρέστη πλῆθος Ὀρθοδόξων πιστῶν. Τὸν
θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημη
τριάδος κ. Φώτιος. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουρ
γίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἀνεγνώσθησαν πρὸ τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ τὰ ἀποσπάσματα τοῦ Συνοδικοῦ τῆς
Ὀρθοδοξίας.
Τὸ ἑσπέρας, στὶς 18:00΄, πραγματοποιήθηκε ἡ
Συνοδικὴ Ἐκδήλωση γιὰ τὴν μεγάλη αὐτὴ Ἑορτὴ
στὴν Αἴθουσα τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρ
νασσὸς» στὴν Πλατεῖα Καρύτση τῶν Ἀθηνῶν, ἐνώ
πιον ἐκλεκτοῦ καὶ πυκνοῦ ἀκροατηρίου.
Στὴν Ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀθηνῶν καὶ

πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, οἱ Σεβασμ. Μη
τροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος,
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Θεσσαλονί
κης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, Ὠρωποῦ
καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Με
θώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἀρκε
τοὶ Κληρικοί μας, Μοναχοὶ καὶ Μοναχές, καὶ πλῆθος
εὐσεβῶν πιστῶν. Παρουσιαστὴς τῆς Ἐκδηλώσεως
ἦταν ὁ Πρωτοπρ. π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης, ὁ
ὁποῖος ἔκανε καὶ τὴν Εἰσαγωγὴ αὐτῆς.

Στὸ Μέρος Α΄ τῆς Ἐκδηλώσεως, ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία ὑπὸ τοῦ διεύ
θυνση τοῦ Μουσικολογιωτάτου κ. Μιχαὴλ Μακρῆ
ἀπέδωσε μὲ ἐπιτυχία ἐπίκαιρα μέλη τῆς περιόδου
ἀπὸ τὸ θησαυροφυλάκειο τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας
μουσικῆς παραδόσεως: «Τῇ Ὑπερμάχῳ», Κοντάκι
ον Ἀκαθίστου Ὕμνου, «Τὴν Ἄχραντον Εἰκόνα Σου»,
Ἀπολυτίκιον, «Τὸν σαρκὶ ἑκουσίως», ἦχος α΄, Στι
χηρὸν Ἀναστάσιμον, Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, «Τὴν
ὡραιότητα τῆς Παρθενίας σου», ἦχος γ΄, Θεοτοκίον,
«Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις», ἦχος
πλ. β΄, Κοντάκιον Μ. Κανόνος, Πέτρου Λαμπαδαρί
ου, «Ἔδωκας κληρονομίαν», ἦχος πλ. δ΄, Μ. Προ
κείμενον Τεσσαρακοστῆς, «Οὐ κατέλιπες Θεοτόκε»,
ἦχος γ΄, Στίχος ἐκ τοῦ ὀκταήχου διχόρου Ἀπολυτι
κίου, Ἰωάσαφ Διονυσιάτου, «Τίς Θεὸς μέγας», ἦχος
βαρύς, Προκείμενον, Πέτρου Λαμπαδαρίου.
Στὸ Μέρος Β΄, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ὠρω
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἔκανε τὴν Πανηγυρικὴ
Ὁμιλία μὲ θέμα: «1919-2019, Ἑκατὸ ἔτη μιᾶς
ἀντορθοδόξου πορείας. Ἡ καθοριστικὴ συμβολὴ τῆς
ἐν Ἑλλάδι ἐπισήμου Ἐκκλησίας στὴν θεμελίωση
καὶ ἐξέλιξη τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως», ἡ ὁποία
δημοσιεύεται στὴν Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας μας. Μὲ ἀπόλυτη τεκμηρίωση,
βάσει τῶν ἱστορικῶν πηγῶν, ἀποδείχθηκε ἡ καθο
ριστικὴ συμβολὴ τῶν πρωτεργατῶν τῆς Οἰκουμε
νικῆς Κινήσεως στὴν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖοι συνέδεσαν
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ἐξ ἀρχῆς τὴν οἰκουμενιστικὴ αἱρετικὴ ἐκτροπὴ μὲ
τὸ θέμα τῆς Ἡμερολογιακῆς Μεταρρυθμίσεως, καὶ
ἐξήχθησαν ἀσφαλῆ συμπεράσματα γιὰ τὴν πλήρη
ἐκτροπὴ τῆς Οἰκουμενιστικῆς ἐξελίξεως, καὶ μάλι
στα μέσῳ τοῦ προσφάτου σταθμοῦ στὴν ἀποστατικὴ
αὐτὴ πορεία, δηλαδὴ τῆς Οἰκουμενιστικῆς Ψευδο
συνόδου τοῦ Κολυμβαρίου τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016. Οἱ
θέσεις τῆς Ὁμιλίας τεκμηριώθηκαν ἔτι περισσότερο
καὶ ἐποπτικά, μέσῳ τῆς εἰδικῶς πρὸς τοῦτο ἑτοιμα
σθείσης ταινίας, στὸ Μέρος Γ΄ τῆς Ἐκδηλώσεως,
ἡ ὁποία προβλήθηκε, μὲ τίτλο: «Ἡ Συγκρητιστικὴ
Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Οἰκουμενικὴ Κίνησις καὶ
“Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν”».
Στὸ Μέρος Δ΄, ἔγινε ἡ ἀπονομὴ τιμητικῶν διακρί
σεων. Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμ. Μητρο
πολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου, ὁ πολιὸς Πρωτοπρ.
π. Γεώργιος Κεπάπογλου ἔλαβε ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ. Καλλινίκου
τὸ Ἀργυροῦν Μετάλλιον τῆς Γ΄ Ἐμφανίσεως τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ, γιὰ τὴν ὑποδειγματικὴ καὶ θυσια
στικὴ πολυετῆ διακονία του ἀπὸ τὴν νεότητά του,

Η ΦΩΝΗ

καὶ στὰ 53 ἔτη τῆς Ἱερωσύνης του, στὶς ἀνάγκες
τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐπίσης, τὸ Χρυ
σοῦν Μετάλλιον τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου
Ὁμολογητοῦ ἔλαβε τὸ ζεῦγος Παναγιώτου καὶ
Ἀντωνίας Κατμασίδη, οἱ ὁποῖοι φρόντισαν ὥστε νὰ
περιέλθει στὸ Γενικὸ Ταμεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας ἡ
δωρεὰ Ἡσυχαστηρίου συγγενοῦς τους κοιμηθείσης
Μοναχῆς, ὡς φυσικοὶ κληρονόμοι αὐτῆς, κατὰ τὴν
ἐπιθυμία της.
Ἀκόμη, Πιστοποιητικὸ Ἐπιμορφώσεως τῆς Σχο
λῆς Κατηχητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπιδόθηκε ἀπὸ
τὸν Μακαριώτατο στὶς ἀπόφοιτες Γεωργία Κου
κούδα, Γιασεμὴ Οὐασφή, καὶ Κωνσταντῖνα Γιαν
νοπούλου.
Τέλος, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλ
λίνικος ἔθεσε καὶ τὴν κατακλεῖδα τῆς ἐπιτυχοῦς
ὁμολογιακῆς αὐτῆς Ἐκδηλώσεως τῆς Ἐκκλησίας
μας, καὶ ἀκολούθησε ἡ καθιερωμένη ἀναμνηστικὴ
φωτογραφία τῶν Κληρικῶν ἐπὶ τῆς ἐξέδρας τῆς
Αἰθούσης.

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
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Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς στὴν Θεσσαλονίκη

Τ

ὴν Κυριακή, Β΄ Νηστειῶν, 11/24-3-2019, τοῦ
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Ἀρχιεπισκόπου
Θεσσαλονίκης, ἑορτάσθηκε ὁ Μεγάλος Ἅγιος
στὴν συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη. Στὸν ἀναστά
σιμο Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς, στὸν Καθεδρικὸ
Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, χοροστά
τησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης,
τῇ προτροπῇ τοῦ συγχοροστατήσαντος οἰκείου
Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.
Γρηγορίου, μὲ συμμετοχὴ Ἱερέων ἀπὸ τὸν τοπικὸ
Κλῆρο. Τὰ Ἀναλόγια κόσμησαν ἐκλεκτοὶ Ἱερο
ψάλτες. Ὁ Θεοφ. Γαρδικίου πρὸ τῆς Ἀπολύσεως
ἐκφώνησε σύντομη πνευματικὴ Ὁμιλία. Τὸ πρωὶ
τῆς Κυριακῆς, τελέσθηκε ἱερὸ Συλλείτουργο προε
ξάρχοντος τοῦ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου μὲ
συμμετοχὴ τοῦ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντος καὶ
Ἱερέων, παρουσίᾳ μεγάλου πλήθους πιστῶν. Ὁ
Σεβ. Θεσσαλονίκης ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία πρὸς
τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου.

Τὸ ἀπόγευμα, στὶς 17:30΄, τελέσθηκε ἡ εἰδικὴ
Συνοδικὴ Ἐκδήλωση γιὰ τὴν μεγάλη ἡμέρα στὴν
Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου «Μακεδο
νία». Προσῆλθε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ
ἐπίσης, μαζὶ καὶ μὲ τὸν οἰκεῖο Ἱεράρχη Σεβ. Θεσ
σαλονίκης κ. Γρηγόριο παρέστησαν οἱ Σεβ. Μη

τροπολῖτες Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος,
Φιλίππων & Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, ὁ Θεοφ.
Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἀρκετοὶ Κληρι
κοί, ὅπως καὶ μεγάλο ἀκροατήριο ἀπὸ τὴν Θεσσα
λονίκη καὶ ἄλλες περιοχὲς τῆς Βορείου Ἑλλάδος
(Δράμα, Καβάλα, Σέρρες, Κατερίνη, Πτολεμαΐδα
κλπ.). Παρουσιαστὴς ἦταν ὁ Αἰδ. π. Ἐλευθέριος
Καρασαββίδης ἀπὸ τὴν Κατερίνη, ὁ ὁποῖος ἔκα
νε τὴν κατάλληλη Εἰσαγωγὴ τῆς Ἐκδηλώσεως.
Ἀκολούθησε Μουσικὸ Μέρος μὲ ὕμνους ἀπὸ τὴν
Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης,
ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Μουσικοδιδασκάλου κ. Νι
κολάου Πολύχρου.
Τὴν Πανηγυρικὴ
Ὁμιλία τῆς ἡμέρας ἐκ
φώ
νησε ὁ Θεοφ. Έπί
σκοπος Γαρδικίου κ.
Κλή
μης, μὲ θέμα: «Ἡ
σημασία τοῦ Δόγματος
γιὰ τὴν διάκριση Οὐσίας καὶ Ἐνεργείας στὸν
Θεό», ἡ ὁποία δημοσι
εύεται στὴν Ἱστοσελίδα
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας μας.
Ἀκολούθησε τὸ Β΄ Μουσικὸ Μέρος μὲ ὕμνους ἀπὸ
τὴν Χορωδία, ὅπως καὶ ἕνα Σαρακοστιανὸ τραγούδι
ἀπὸ τὴν δημοτικὴ παράδοση. Tέλος, ὁ Μακαριώτα
τος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος ἐπιλόγησε, θέσας
τὴν κατακλεῖδα τῆς λαμπρᾶς Ἐκδηλώσεως. Ἡ δὲ το
πικὴ Μητρόπολη, παρέθεσε δεῖπνο στοὺς Κληρικοὺς
καὶ πολλοὺς ἐκ τῶν λαϊκῶν στὴν Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, μὲ φροντίδα τῆς
Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, ὅπως ἄλλωστε συνέβη
καὶ τὸ μεσημέρι, μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία, ἀλλὰ καὶ τὸ
βράδυ τοῦ Σαββάτου μετὰ τὸν Ἑσπερινό.

Η ΦΩΝΗ
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Ἐγκύκλιος διὰ τὸν Καθαγιασμὸν τοῦ Ἁγίου Μύρου
Ἀριθ. Πρωτ. 2817

Ἐν Ἀθήναις, 08/21-03-2019

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα·

Η

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, τὴν προσεχῆ
Μεγάλην Πέμπτην θὰ προβῇ εἰς καθαγιασμὸν
Ἁγίου Μύρου. Τοῦτο τὸ γεγονὸς εἶναι ἱστορικὸν καὶ
ἔχει μεγίστην σημασίαν, καθότι ὑφ’ ὁλοκλήρου τῆς
Ἱεραρχίας θὰ καθαγιασθῇ Ἅγιον Μῦρον.
Τὸ Ἅγιον Μῦρον εἶναι ἀναγκαῖον διὰ τὴν τέλεσιν
τοῦ Μυστηρίου τοῦ Χρίσματος, διὰ τοῦ ὁποίου μεταδίδονται εἰς τοὺς πιστοὺς τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Τοῦτο ἀρχικῶς ἐγίνετο διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν Ἀποστόλων εἰς τοὺς βεβαπτισμένους. Ἐπειδὴ ὅμως δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ παρίστανται
παντοῦ οἱ Ἀπόστολοι, ὅταν ἡ Χριστιανικὴ Ἐκκλησία
ἐξηπλώθη, ἐφηρμόσθη ὁ τρόπος τοῦ Ἁγίου Μύρου τὸ
ὁποῖον ηὐλόγουν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι (καὶ μετ’ αὐτῶν
οἱ Ἐπίσκοποι) καὶ διὰ τοῦ ὁποίου οἱ κατὰ τόπους Ἱερεῖς ἔχριον τοὺς βαπτιζομένους. Ἀρχικῶς, ὁ κάθε
Ἐπίσκοπος ηὐλόγει τὸ Μῦρον τῆς Ἐπαρχίας του. Ἡ
πολυπλοκότης ὅμως τῆς παρασκευῆς του, λίαν συντόμως ὡδήγησε εἰς τὴν πρακτικὴν νὰ εὐλογῇται τοῦτο
ὑπὸ τῶν Συνόδων τῶν κατὰ τόπους Πατριαρχείων καὶ
λοιπῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. Ἡ πρακτικὴ αὐτὴ
ἐξακολουθεῖ γενικῶς μέχρι σήμερον.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, παρ’ ὅτι Αὐτοκέφαλος ἀπὸ τὸ 1850, ἐκ λόγων σεβασμοῦ πρὸς τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως, ἐλάμβανε τὸ Ἅγιον
Μῦρον παρ’ αὐτοῦ. Ἡμεῖς ὅμως οἱ γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὡς συνέχεια τῆς Αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Ἑλλάδι ὑπὸ τὴν ἀκαινοτόμητον
ἔννοιαν, ἐφ’ ὅσον τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως περιέπεσεν εἰς τὴν Καινοτομίαν καὶ τὸν Οἰκουμενισμὸν δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ δεχόμεθα μῦρον παρ’

αὐτοῦ καὶ ὡς ἐκ τούτου προβαίνομεν εἰς τὸν Καθαγιασμὸν τοῦ Ἁγίου Μύρου. Εὐκόλως, λοιπόν, δύναται
νὰ γίνῃ ἀντιληπτὸν τὸ πόσον σημαντικὸν εἶναι τὸ γεγονὸς αὐτὸ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν μας. Ὁ προηγούμενος
Καθαγιασμὸς Ἁγίου Μύρου ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν
Συνόδου ἐγένετο τὸ ἔτος 2001, ἤτοι πρὸ 18 ἐτῶν.
Ἡ παρασκευὴ (ἕψησις) τοῦ Ἁγίου Μύρου θὰ λάβῃ
χώραν εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Ἀθανασίου Ν. Φιλαδελφείας (ὁδ. Ἀναγεννήσεως 37). Ἡ ὅλη
διαδικασία θὰ ἀρχίσῃ τὴν Κυριακὴν τῶν Βαΐων πρωῒ
μὲ τὴν προχείρησιν τῶν Μυρεψῶν ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἡ διαδικασία τῆς ἑψήσεως (βρασμοῦ τοῦ
ἐλαίου μετ’ οἴνου καὶ ἀρωματικῶν οὐσιῶν) θὰ γίνῃ
εἰς τρεῖς φάσεις μετὰ τὰς πρωϊνὰς Ἀκολουθίας τῆς Μ.
Δευτέρας, Μ. Τρίτης καὶ Μ. Τετάρτης. Εἰς ὅλας τὰς
ἱερὰς Ἀκολουθίας τῶν ἡμερῶν αὐτῶν θὰ προΐσταται
Ἀρχιερεύς. Τὸ ἀποκορύφωμα τοῦ γεγονότος εἶναι ἡ
τελετή τοῦ Καθαγιασμοῦ τὴν Μ. Πέμπτην πρωῒ εἰς τὸ
Συνοδικὸν Συλλείτουργον.
Ὅσοι ἐκ τῶν πιστῶν δύνανται, καλοῦνται νὰ
προσέλθουν εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ἱ.Ναὸν τοῦ Ἁγίου
Ἀθανασίου κατὰ τὰς προαναφερθεῖσας ἱερὰς Ἀκολουθίας, διὰ νὰ παραστοῦν εἰς τὸ ἱστορικόν διὰ τὴν
Ἐκκλησίαν μας τοῦτο γεγονός.
Ἐπὶ τούτοις, εὐχόμεθα πατρικῶς ὅπως ἅπαντες,
φθάσητε εἰς τὸ πέρας τῆς περιόδου τῆς Ἁγ. Τεσσαρακοστῆς ἐν ὑγείᾳ κατ’ ἄμφω καὶ ὑποδεχθῆτε τὸν Ἀναστάντα Κύριον ἐν χαρᾷ.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
καὶ τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Εἰδικὴ Ἔκδοσις
Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων καὶ Ἐθιποτυπίας τῆς Ἐκκλησίας
μας, ἀποτελούμενη ἀπὸ τοὺς Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο
καὶ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, προέβη στὴν ἔκδοση μιᾶς καλαίσθητης Φυλλάδας μὲ τὸν τίτλο: «Διάταξη Παρασκευῆς καὶ Ἀκολουθία Καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου
Μύρου», ἡ ὁποία χρησιμοποιήθηκε στὴν ὅλη διαδικασία παρασκευῆς καὶ καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ Φυλλάδα, 28 σελίδων, σχήματος 15x23 ἑκ., εἶναι καλαίσθητη, μὲ ἔγχρωμο ἐξώφυλλο τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος
τῆς Πεντηκοστῆς καὶ διακοσμεῖται ἐσωτερικὰ μὲ κατάλληλες ἔγχρωμες ἱερὲς Εἰκόνες.
Λόγῳ τοῦ περιορισμένου ἀριθμοῦ ἀντιτύπων, δὲν διατίθεται εὐρύτερα.
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Ὁ Καθαγιασμὸς τοῦ Ἁγίου Μύρου
Τὰ προηγηθέντα κατὰ τὴν προπαρασκευὴ
Συμφωνα μὲ τὸ καταρτισθὲν πρόγραμμα,
τελέσθηκε τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων, 8/21-4-2019,
ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ
Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου στὴν Νέα Φιλαδέλφεια, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.
Καλλινίκου, ὡς ἔναρξη τῶν σχετικῶν ἱεροτελεστιῶν ἐν ὄψει τοῦ Καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου
τῆς Μ. Πέμπτης. Ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἱερεῖς
καὶ Διάκονοι, μὲ συμμετοχὴ πλήθους πιστῶν.
Μετὰ τὴν Μεγάλη Δοξολογία, προσήχθησαν
ἐνώπιον τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἐπὶ
τοῦ Θρόνου τέσσερις ὁρισθέντες λαϊκοὶ Ἀδελφοί,
ἤτοι ὁ Ἄρχων Μυρεψὸς κ. Κων/νος Δεμέτζος, Καθηγητὴς Φαρμακευτικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν, καὶ οἱ Κοσμήτορες κ.κ. Ζαχαρίας Ροῦσ
σος, Ἀργυροχρυσοχόος, Νικόλαος Ἰωάννου, Χη
μικός, Σπυρίδων Κατσιγιάννης, Χημικὸς-Τεχνολό
γος τροφίμων, στοὺς ὁποίους ἀναγνώσθηκε ἡ
εἰδικὴ πρὸς τοῦτο Εὐχὴ Χειροθεσίας, περιεβλήθησαν τὶς λευκὲς ποδιές, καὶ ἐπίσης ἐπιστηθίους σταυρούς, λαβόντες κατόπιν τὴν θέση τους
ἔναντι τοῦ Θρόνου καθ᾿ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς Θ.
Λειτουργίας ποὺ ἐπακολούθησε, κατὰ τὴν ὁποία
θεῖο Κήρυγμα ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.

Τὸ πρωὶ τῆς Μ. Δευτέρας, 9/22-4-2019, στὸν
Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὴν Ν.
Φιλαδέλφεια τελέσθηκε ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιῶς
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, μὲ συμμετοχὴ Ἱερέων
καὶ Διακόνων. Ἐν συνεχείᾳ, τὴν 10η π.μ., προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἔγινε
λιτανευτικὴ μετάβαση στὸν Γυναικωνίτη, ὅπου
εἶχαν προευπρεπισθεῖ τὰ ἀπαραίτητα γιὰ τὴν
παρασκευὴ τοῦ Ἁγίου Μύρου. Ἐκεῖ, παρισταμένων τῶν Ἀρχιερέων Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς

καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας
κ. Χρυσοστόμου, οἱ ὁποῖοι εἶχαν καὶ τὴν ἐποπτεία
τῆς ὅλης διαδικασίας τῆς Τελετῆς, Θεσσαλονίκης
κ. Γρηγορίου, Τορόντο κ. Μωυσέως, Μεθώνης κ.
Ἀμβροσίου καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, καθὼς καὶ
πολλῶν Ἱερέων καὶ Διακόνων, Ἱεροψαλτῶν, τῶν
τεσσάρων Μυρεψῶν, ὡς καὶ πιστῶν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος τέλεσε τὴν
Ἀκολουθία τοῦ μικροῦ Ἁγιασμοῦ μὲ ἀνάγνωση καὶ
εἰδικῆς Εὐχῆς γιὰ τὴν θεία βοήθεια στὸ ἐναρξάμενο ἱερὸ ἔργο. Στὴν συνέχεια, μετὰ τὴν Ἀπόλυση,
εὐλογήθηκαν τὰ δοχεῖα τοῦ ἐλαίου καὶ τοῦ οἴνου
ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο καὶ ἐρρίφθη
τὸ περιεχόμενο, μὲ τὴν βοήθεια καὶ τῶν Μυρεψῶν,
ἐντὸς τοῦ εἰδικοῦ πρὸς τοῦτο λέβητος, ἀναφθείσης μὲ Τρικέριο ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο καὶ τῆς
πυρᾶς κάτωθεν αὐτοῦ, γιὰ τὴν ἕψηση. Ἀμέσως
μετὰ ἄρχισε ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο ἡ ἀνάγνωση
τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ἡ ὁποία συνεχίσθηκε τμηματικὰ ἀπὸ τοὺς συμπαρόντας Ἀρχιερεῖς, μετὰ
Ἐπιτραχηλίου καὶ μικροῦ Ὠμοφορίου, ἐρρίφθησαν
ἐντὸς τοῦ λέβητος οἱ ἀρωματικὲς ὕλες καὶ ἄρχισε
ἡ ἀνάδευση τοῦ ὑλικοῦ.
Τὴν Μεγάλη Τρίτη, 10/23-4-2019, συνεχίσθηκε
μέ κατάνυξη ἡ Ἀκολουθία, σύμφωνα μέ τήν Τυπική διάταξη, τῆς ἑψήσεως τοῦ Ἁγίου Μύρου. Προηγήθηκε ἡ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, τήν
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ὁποία τέλεσε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς
καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος. Στήν συνέχεια, ὁ
Σεβασμιώτατος καί οἱ παριστάμενοι Ἀρχιερεῖς,
Ἱερεῖς καί Διάκονοι, ἀφοῦ θυμίασαν ψαλλομένων
τῶν Τριαδικῶν Ἀπολυτικίων τόν χῶρο παρασκευῆς τοῦ Ἁγίου Μύρου, ἔψαλλαν ἐνώπιον τοῦ
ἁγίου Εἰκονίσματος τῆς Παναγίας «Ἄξιόν Ἐστιν»,
τήν Μικρά Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, μνημονεύοντας ὅλα τά ὀνόματα ὅσων
ὑπῆρξαν ἀρωγοί στήν εὐόδωση τοῦ ἔργου τοῦ
Ἁγίου Μύρου, καὶ ἀκολούθησε ἡ συνέχεια τῆς διαδικασίας ἑψήσεως τοῦ Ἁγίου Μύρου, ἡ ὁποία
ὁλοκληρώθηκε τὴν Μ. Τετάρτη.
Συνοδικόν Συλλείτουργον
καί Καθαγιασμός τοῦ Ἁγίου Μύρου
Τήν Μεγάλη Πέμπτη, 12/25-04-2019, στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου πραγματοποιήθηκε πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχον
τος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἐλλάδος κ. Καλλινίκου μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Πειραιῶς
καί Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου,
Δημητριάδος κ. Φωτίου, Τορόντο κ. Μωϋσέως,
Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, Φιλίππων καί Μαρωνείας
κ. Ἀμβροσίου, Ὠρωποῦ καί Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ
καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Μεθώνης κ.
Ἀμβροσίου καί Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, καθώς καί
εἰκοσιπέντε Ἱερέων καί ἑπτά Διακόνων.
Μετά την ἀνάγνωση τῶν Ὠρῶν, ὁ Μακαριώτατος καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς ἐνδύθηκαν τά ἱερά
ἄμφια ψάλλοντος τοῦ Χοροῦ ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ κ. Νεκταρίου
Κατσίρη τό «Ἄνωθεν οἱ Προφῆται…» στόν εἰδικά διαμορφωμένο χῶρο στόν γυναικωνίτη τοῦ
Ναοῦ, ὅπου ἔγινε ἡ ἕψησις (βρασμός) τοῦ Ἁγίου
Μύρου. Ἐν συνεχείᾳ, σχηματίστηκε λιτανευτική πομπή γιά τήν μεταφορά καί τήν εἴσοδο τῶν
δέκα μικρῶν ἀργυρῶν Μυροδοχείων ἐντός τοῦ
Ἱεροῦ Βήματος ὑπό τῶν Ἀρχιερέων, καθώς καί
τῶν δώδεκα μεγάλων ἀργυρῶν Μυροδοχείων
ἔμπροσθεν τοῦ ἱεροῦ Τέμπλου ὑπό τῶν Ἱερέων,
καί κατόπιν ἄρχισε ὁ Ἑσπερινός μέ τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

Κατά τήν Μεγάλη Εἴσοδο οἱ Ἱερεῖς εἰσόδευσαν
καί τά δώδεκα μεγάλα ἀργυρά μυροδοχεῖα, τά
ὁποῖα ἀφοῦ ὁ Μακαριώτατος σφράγιζε τρεῖς φορές στό στόμιο εἰς τό Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος,
τά παρελάμβαναν οἱ Ἀρχιερεῖς καί ἐν συνεχείᾳ
τά τοποθετοῦσαν ὄπισθεν τῆς Ἁγίας Τραπέζης.
Μετά τόν Καθαγιασμό τῶν Τιμίων Δώρων, ὁ Μακαριώτατος ἀφοῦ σφράγισε σταυροειδῶς εἰς τό
Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος ὅλα τά ἀργυρᾶ Μυροδοχεῖα, τά δέκα μικρά βασταζόμενα ἀπό τούς
Ἀρχιερεῖς καί τά δώδεκα μεγάλα, ψαλλομένου
τοῦ Ἀπολυτικίου καί Κοντακίου τῆς Πεντηκοστῆς
ὅπως καί τοῦ «Πάντα χορηγεῖ τό Πνεῦμα τό
Ἅγιον...», ἀνέγνωσε γονυπετής τήν Καθαγιαστική Εὐχή τοῦ Ἁγίου Μύρου. Τέλος δέ, σύμφωνα μέ
τήν τυπική διάταξη, ἔκχυσε ὀλίγο παλαιό καθαγιασμένο Ἅγιο Μῦρο σέ ὅλα τά ἀργυρᾶ Μυροδοχεῖα μέ τό νέο καθαγιασμένο πλέον Ἅγιο Μῦρο.
Τήν διακονία τοῦ λόγου κατά τήν διάρκεια τοῦ
Κοινωνικοῦ ἀνέλαβε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στό μεγάλο
καί ἱστορικό γεγονός τοῦ Καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου
Μύρου γιά τήν Ἐκκλησία μας καί στό πνευματικό
νόημα τοῦ Χρίσματος μέ τό Ἅγιο Μῦρο γιά τόν
κάθε πιστό. Κατά τήν Θεία Κοινωνία μετέλαβαν
τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων σχεδόν ἅπαντες οἱ
πολυπληθεῖς πιστοί, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατακλύσει
τόν Ναό, ἀπό πέντε εὐμεγέθη Ἅγια Ποτήρια.
Πρίν ἀπό τήν Ἀπόλυση, πραγματοποιήθηκε
μικρή Λιτανεία τῶν ἀργυρῶν Μυροδοχείων μέ τό
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Ἡ Χειροτονία τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Πελαγονίας κ. Μαξίμου

Τ

ὸ Σάββατο τῆς Διακαινησίμου, 21-4/4-5-2019, τελέσθηκε σὺν Θεῷ ἡ χειροτονία τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Πελαγονίας κ. Μαξίμου στὸ Καθολικὸ τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίων Ταξιαρχῶν στὰ Ἀθίκια Κορινθίας, ἀπὸ
τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Καλλίνικο, μὲ συλλειτουργοὺς τοὺς Σεβ.
Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο,
Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, Θεσσαλονίκης κ.
Γρηγόριο, Δημητριάδος κ. Μάξιμο, Τορόντο κ. Μωυσῆ, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο, καὶ τοὺς Θεοφ. Ἐπισκόπους Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμη.
Ἐπίσης ἔλαβαν μέρος πολλοὶ Ἱερεῖς, μεταξὺ τῶν
ὁποίων καὶ ὁ ἐξ Ἀμερικῆς κατὰ σάρκα πατέρας τοῦ
νέου Ἐπισκόπου Αἰδ. π. Θωμᾶς Μαρέτα, καὶ Διάκονοι.
Ἔψαλε ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλληνικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία
ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Μουσικοδιδασκάλου κ. Μιχαὴλ
Μακρῆ. Μαζὶ δὲ μὲ τὰ ἀναστάσιμα γράμματα συνδυάσθηκαν καὶ αὐτὰ τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς.
Πρὸ τῆς ἐνάρξως τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος π. Μάξιμος ἀνέγνωσε ἑλληνιστὶ τὴν
καθιερωμένη Ὁμολογία Πίστεως σὲ τρία μέρη.
Πρὸ τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος, καὶ τῆς

ἐνάρξεως τῆς τελετῆς τῆς Χειροτονίας, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος προσεφώνησε
τὸν ἐψηφισμένο ὑπενθυμίσας τὴν μαρτυρικὴ ἱστορία
τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὸ βάρος τῆς εὐθύνης, τὸ
ὁποῖο ἐπωμίζεται ὁ κάθε Ἐπίσκοπος Αὐτῆς. Ὁ δὲ
ἐψηφισμένος, ἀνέγνωσε ἑλληνιστὶ τὸν χειροτονητήριο λόγο του, ὁ ὁποῖος δημοσιεύεται ἐν συνεχείᾳ.

Κατόπιν, ἀκολούθησε ἡ τάξις τῆς Χειροτονίας εἰς
Ἐπίσκοπον καὶ ἡ ἔνδυσις τοῦ ἁγίου Πελαγονίας κ. Μαξίμου διὰ τῶν ἀρχιερατικῶν ἀμφίων, μὲ τὴν ἀναφώνηση τοῦ «ἄξιος» γιὰ τὴν ἄξια καὶ ἀδιάβλητη διαγωγή,
ἐκλογὴ καὶ χειροτονία του.
Στὸ ὑπόλοιπο τῆς Θ. Λειουργίας, ὁ νεοχειροτονηθεὶς κατῆχε τιμητικῶς τὴν δευτέρα θέση μετὰ τὸν
προεξάρχοντα Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας.
Κατὰ τὸ Κοινωνικόν, Ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ Σεβ.
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ἀναφερθεὶς σὺν
τοῖς ἄλλοις καὶ στὴν θέση τοῦ Ἐπισκόπου στὴν Ἐκκλησία, εὐχηθεὶς τὰ δέοντα στὸν νεοχειροτονηθέντα.
Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, ὁ Θεοφ. Πελαγονίας κ. Μάξιμος ἔλαβε τὴν ἀρχιερατικὴ Μίτρα, ὅπως καὶ τὴν Ράβδο ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο, καὶ ἔκανε





Καθαγιασμένο Ἅγιο Μῦρο πέριξ τοῦ Ναοῦ, ἐλήφθησαν ἀναμνηστικές φωτογραφίες στά πλευρικά σκαλοπάτια αὐτοῦ, καί τέλος ἔγινε ἡ Ἀπόλυση στόν χῶρο ἔξωθεν τοῦ Μυροφυλακείου, στόν
γυναικωνίτη τοῦ Ναοῦ, ὅπου ὁ Μακαριώτατος
μετά τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων τοποθέτησαν τούς
ἀργυρούς ἀμφορεῖς μέ τό Ἅγιο Μῦρο.
Ὡς ἀναμνηστική εὐλογία ἐδόθη σέ ὅλους τούς
πιστούς μικρό κυτίο μέ βαμβάκι-φυλακτό ἐμβαπτισμένο στίς ἐναπομείνασες ἀρωματικές καί
λοιπές ὕλες, πού χρησιμοποιήθηκαν στήν παρασκευή καί ἕψηση τοῦ Ἁγίου Μύρου.
Ἡ ὅλη αὐτή τελετή ἦταν μεγαλοπρεπής καί
συγκινητική, ἅπαντες δέ οἱ παρόντες, Κληρικοί
καί λαϊκοί, αἰσθάνθηκαν τήν μεγάλη θεία εὐλογία
τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας καί τῶν μελῶν αὐτῆς. Γιά τούς Ἀρχιερεῖς καί
Κληρικούς, ὅπως καί γιά πιστούς, παρατέθηκε κέρασμα στήν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στόν ἰσόγειο
χῶρο αὐτοῦ.
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τὴν Ἀπόλυση, διανείμας τὸ Ἀντίδωρον καὶ δεχθεὶς τὶς
εὐχὲς τῶν πιστῶν.
Ἀκολούθησε ἑόρτια τράπεζα, ἡ ὁποία παρετέθη
ἀπὸ τὴν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὁλοκληρωθείσης οὕτω τῆς ἐλπιδοφόρου καὶ συγκινητικῆς Ἀρχιερατικῆς χειροτονίας ἑνὸς νέου ἀξίου Μέλους τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Πελαγονίας κ. Μάξιμος,
κατὰ κόσμον Ἐμμανουὴλ Μαρέτα (Marretta), γεννήθηκε στὸ Tom’s River τῆς Νέας Ὑερσέης τῶν
Η.Π.Α. στὶς 17-1-1979 σὲ ἱερατικὴ οἰκογένεια. Τὸν
κατὰ σάρκα πατέρα του π. Θωμᾶ χειροτόνησε Διάκονο καὶ Πρεσβύτερο ὁ Ἅγιος Μητροπολίτης Φιλάρετος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς.
Ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 11 ἐτῶν ζοῦσε στὴν Νέα Ὑόρκη. Τὸ 1997 μετέβη γιὰ Θεολογικὲς Σπουδὲς στὴν
Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος στὸ Τζόρντανβιλ τῆς Νέας Ὑόρκης τῶν Η.Π.Α.
τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς. Τὸ 1999 θεωρήθηκε ὡς
Δόκιμος Μοναχός. Τὸ 2001 ἀποπεράτωσε τὶς
σπουδές του καὶ μετέβη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἡμετέρας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς, ὅπου καὶ τὸ ἑπόμενο ἔτος 2002
ἔγινε Ρασοφόρος Μοναχὸς μὲ τὸ ὄνομα Μάξιμος,
πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ,
ἀπὸ τὸν Γέροντά του Σεβ. Μητροπολίτη Ἀμερικῆς

κ. Παῦλο. Ἀπὸ αὐτὸν ἐχειροτονήθη Ἱεροδιάκονος τὴν 21-1-2008 καὶ Ἱερομόναχος τὴν 22-1-2009,
στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τῆς Ἐκκλησίας μας,
ὅπου ἐφημερεύει ὁ π. Θωμᾶς Μαρέτα. Ἐστάλη
γιὰ Ἱεραποστολικὴ ἐπίκεψη στὴν Γουατεμάλα τὸ
ἔτος 2012, ἀπὸ τὸν προσχωρήσαντα στὴν Ἐκκλησία μας Θεοφ. Ἐπίσκοπο Βοστώνης κ. Δημήτριο,
τὸν καὶ Γέροντά του μετὰ τὴν ἐπιδείνωση τῆς
ἀσθενείας τοῦ Σεβ. πρώην Ἀμερικῆς κ. Παύλου.
Τὸ 2015 ἔγινε στὴν Γουατεμἀλα ἡ ἵδρυση Ἱεροῦ
Ἡσυχαστηρίου, ὅπου καὶ ὁ π. Μάξιμος ἐγκαταστάθηκε πλέον μονίμως κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη,
διότι ἤδη ἀπὸ τοῦ 2017 εἶχε ὁρισθεῖ ἀπὸ τὸν νῦν
Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο ὡς ὑπεύθυνος τῶν
Ἱεραποστολικῶν Κοινοτήτων τῆς Ἐκκλησίας μας
στὴν Λατινικὴ Ἀμερική. Ὁ νέος Ἐπίσκοπος ὁμιλεῖ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἀγγλική, τὴν Ρωσική, Ἱσπανικὴ
καὶ Ἑλληνικὴ γλῶσσα, διακρινόμενος γιὰ τὸ μοναχικὸ πνεῦμα καὶ φρόνημά του, τὸν ἱεραποστολικό του ζῆλο, καὶ γενικὰ τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴν
Ἐκκλησία.
Μαξίμου τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πελαγονίας, πολλὰ τὰ ἔτη!

Ὁμιλία ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Πελαγονίας κ. Μαξίμου
ἀναγνωσθεῖσα πρὸ τῆς χειροτονίας αὐτοῦ
Μακαριώτατε Άγιε Προκαθήμενε της Ιεράς Ημών Συνόδου,
Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι Ιεράρχες,
Σεβαστοί Πατέρες,
Φίλτατοι αδελφοί μου εν Χριστώ,

Ο

Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, μαθητής του Αγ.
Παύλου και μυημένος στα μυστήρια του Θεού, μας
λέει ότι: «Ἔστι μὲν ἱεραρχία ... τάξις ἱερὰ καὶ ἐπιστήμη
καὶ ἐνέργεια πρὸς τὸ θεοειδὲς ὡς ἐφικτὸν ἀφομοιουμένη ... Σκοπὸς οὖν ἱεραρχίας ἐστὶν ἡ πρὸς θεὸν ὡς
ἐφικτὸν ἀφομοίωσίς τε καὶ ἕνωσις» (Περί τῆς Οὐρανίας Ἱεραρχίας, 3:1-2).
Δηλαδή: «Η ιεραρχία είναι ιερή τάξη, νοερή κατάσταση, και ενέργεια η οποία όσο το δυνατόν συμμε-

τέχει στην Θεία Ομοίωση ... Ο σκοπός της ιεραρχίας
είναι να ενδυναμώνει τους ανθρώπους να γίνονται όσο
μπορούν σαν τον Θεό και να είναι ενωμένοι μαζί Του.»
Με άλλα λόγια, η Εκκλησία είναι διοργανωμένη
ως ιεραρχία διότι αυτός είναι ο σιγουρότερος τρόπος
που μας φέρνει σε ένωση με τον Θεό. Η κεφαλή της
Εκκλησίας είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι επίσης και
ο σκοπός για τον οποίον αγωνίζονται όλα τα μέλη της
Εκκλησίας. Κάτω από τον Χριστό είναι ο χορός των ιεραρχών, δηλαδή η Σύνοδος των Επισκόπων, οι οποίοι
συνεδριάζουν υπό την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος
για να καθοδηγήσουν την Εκκλησία στο δρόμο της δικαιοσύνης.

ΤΗΣ
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Η Σύνοδος αποτελείται από τους τοπικούς επισκόπους, ιεράρχες οι οποίοι έχουν εκλεχθεί από την Εκκλησία λόγω της οσιότητος και σοφίας τους για να φρον
τίσουν για τις ψυχές των πιστών στις επισκοπές τους.
Οι επίσκοποι αντιπροσωπεύονται στις ενορίες από
τους ιερείς, άνδρες οι οποίοι έχουν γνώση των θείων
πραγμάτων και δύνανται να μεταδώσουν αυτή τη γνώση και εμπειρία στους πιστούς δια του κηρύγματος και
των Αγίων Μυστηρίων. Ακολουθούν οι υπόλοιπες τάξεις της ιεραρχίας. Οι διάκονοι βοηθούν τους ιερείς
στις ακολουθίες και στην κατήχηση. Οι μοναχοί περνούν την ζωή τους στην υπακοή και στην άσκηση για
να καθαρισθούν από τα πάθη. Τέλος, οι πιστοί του
λαού αγωνίζονται για την σωτηρία τους μέσα στον κόσμο, αντιμετωπίζοντας τους πειρασμούς της ζωής με την βοήθεια
του κλήρου.
Τα κατώτερα μέλη της Ιεραρχίας (τα οποία είναι λιγότερο μυημένα στα θεία μυστήρια) μιμούν
ται τα ανώτερα μέλη (τα οποία
έχουν λάβει μεγαλύτερη μερίδα
της Θείας Χάριτος). Με την υπακοή στις προς σωτηρίαν οδηγίες
του ιεράρχου τους, οι πιστοί πλησιάζουν όλο και περισσότερο τον
Θεό. Κάθε τάξη οδηγεί την τάξη
που την ακολουθεί προς τα πάνω.
Με αυτό τον τρόπο κάθε μέλος
της ιεραρχίας προοδεύει στην
αρετή, και ολόκληρη η Εκκλησία σύσσωμη λειτουργεί
αρμονικά εν πνεύματι ειρήνης και αγάπης.
Αδελφοί μου εν Χριστώ,

Ακριβώς λόγω υπακοής δέχθηκα να γίνω Επίσκοπος
Πελαγονίας. Το αξίωμα αυτό υπερβαίνει την ικανότητα
και την δύναμή μου. Η προτίμηση μου είναι να αρνηθώ και να συνεχίσω απλά ως ιερομόναχος στην ησυχία
του μοναστηριού μου. Αλλ᾽ η υπακοή στην Ιερά Σύνοδο
μου ανατρέπει την κάθε αντίρρηση και διαμαρτυρία. Εάν
δεν υπακούσω στους ανωτέρους μου, πώς θα ζητήσω
υπακοή από τους μαθητές μου; Ή αν παρακούσω την
Εκκλησία, πώς να ισχυρισθώ ότι αντιπροσωπεύω την
Εκκλησία; Εάν δεν κόψω το θέλημά μου για να ακολουθήσω το θέλημα του Θεού, πώς θα περιμένω βοήθεια
από τον Θεό στο ποιμαντικό μου έργο;
Η Εκκλησία της Λατινικής Αμερικής, που θα είναι η
ευθήνη μου, είναι σχετικά μικρή, τα πρόβατα του ποιμνίου είναι ολίγα. Αλλά παρ᾽ όλες τις ελπίδες, σε λίγο
καιρό έχει αυξηθεί από σχεδόν τίποτε ώστε να είναι
πολλές κοινότητες που χρειάζεται έναν επίσκοπο να τις
οδηγήσει. Ο Θεός κινεί το χέρι Του να συμμαζεύει
πάντα τα έθνη εις το ποίμνιο του Χριστού. Δόξα τω
Θεώ για την πρόνοια Του για το γένος των ανθρώπων,
ακόμα και σ᾽ αυτές τις δύσκολες μέρες!
Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσὐνη μου στα
πρόσωπα που έχουν παίξει ένα μεγάλο ρόλο στη ζωή
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μου. Πρώτ’ απ’ όλα, στους γονείς μου, τον π. Θωμά και
την Πρεσβυτερα Ρούθ, που με ανέθρεψαν στη Ορθόδοξη Πίστη, στην ευσέβεια, με το Πάτριο Ημερολόγιο
και με όλες τις παραδόσεις των Αγίων Πατέρων. Χωρίς
αυτούς δεν θα είχα κατωρθώσει σχεδόν τίποτα στη ζωή
μου. Δεύτερον, στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κύριο
Παύλο, τον πρώτο μου Γέροντα, που με κούρεψε στο
μοναχικό σχήμα και με δίδαξε την καλογερική ζωή.
Το θάρρος του μπροστά στις αντιξοότητες της ζωής με
εμπνέει συνεχώς. Τρίτον, στον πνευματικό μου πατέρα
και Μητροπολίτη Αμερικής κύριο Δημήτριο. Η ακράδαντη υποστήριξή του μου δείνει την δύναμη που μου
χρειάζεται. Βασίζομαι στην σοφία του να με καθοδηγεί
τα επόμενα χρόνια, και στην ποιμαντορική του εμπειρία να με βοηθεί στην ηγεσία του
ποιμνίου της Λατινικής Αμερικής.
Επίσης, Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμώς τους αδελφούς μου
ιεράρχες της Ιεράς Συνόδου της
Ελλάδος. Η υποστήρηξη τους για
την εν Αμερική Εκκλησία από την
αρχή της με τον αείμνηστο Μητροπολίτη Αστορίας κυρό Πέτρο
έχει κάνει εφικτό το ιεραποστολικό έργο της Ορθοδοξίας που
ταπεινώς προσπαθούμε να επιτελούμε στις δύο ηπείρους της Αμερικής.
Τέλος, ζητώ τις προσευχές
όλων των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών που συνάχθηκαν σήμερα εδώ. Μόνο
με τις πρεσβείες σας προς τον Θεό θα μπορέσω να βρώ
την δύναμη να κυβερνήσω την Εκκλησία. Παρακαλώ
να προσεύχεσθε για μένα, και να γνωρίζετε ότι οι προσευχές μου, αν και ανάξιες, κατευθύνονται συνεχώς
προς τον Χριστό στον Ουρανό για την βοήθεια και την
σωτηρία των ψυχών σας.
Είθε ο Θεός να ευλογήσει αυτό το Μοναστήρι, την
Επαρχιακή μας Σύνοδο, τον Κλήρο και όλους τους πιστούς της Ιεράς ημών Μητροπόλεως.
Η ευλογία του Κυρίου ημών Ιησού Χρισού είη μετά
πάντων υμών!

Η ΦΩΝΗ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ἑορτὴ Μονῆς στὴν Ἔτνα
καὶ Μνημόσυνο Ἀρχιερέως
Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβόρσιος μετέβη
ἐκπροσωπῶν τὴν Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδο στὴν Ἔτνα τῆς Καλιφορνίας τῶν Η.Π.Α. κατὰ τὴν Β΄ ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν,
προκειμένου νὰ συμμετάσχει στὴν Ἑορτὴ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, τὴν Κυριακή, 11/24-3-2019,
ὅπου συλλειτούργησε μὲ τὸν Σεβ. Ἐπίσκοπο Ἔτνα καὶ
Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιο καὶ Κληρικοὺς τῆς Μονῆς καὶ τῆς
Ἐπισκοπῆς, ὅπως ἐπίσης γιὰ νὰ λάβει μέρος καὶ στὸ Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου
πρώην Ἔτνα Χρυσοστόμου.

Γιὰ τὸ Μνημόσυνο, τὴν Τετάρτη, 14/27 Μαρτίου, τελέσθηκε Παννυχίδα πρὸ τοῦ Τάφου τοῦ ἐκλιπόντος Ἀρχιερέως, ἐντὸς τοῦ περιβόλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, μὲ συμμετοχὴ ἐκτὸς τῶν δύο ὡς ἄνω
Ἀρχιερέων καὶ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου πρώην Πόρτλαντ κ.
Σεργίου, ὁ ὁποῖος προσῆλθε γιὰ τὴν ἱερὰ Τελετή.

Ἑσπερινοῦ ἔγινε Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος σὲ ὁδοὺς
γύρω ἀπὸ τὸν Ναό. Τὴν Θ. Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τέλεσε
ὁ Σεβ. Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος μὲ τοπικοὺς
Κληρικούς, ἐν μέσῳ πολυπληθοῦς Ποιμνίου, ὁ δὲ Σεβ. Δημητριάδος τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία στὸν πανηγυρίζοντα
Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὴν Στυλίδα Φθιώτιδος.

Στὸν Πειραιᾶ, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Εὐαγγελισμοῦ
στὸν Καραβᾶ, ὅπου τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος μὲ
συμμετοχὴ τοῦ τοπικοῦ Κλήρου καὶ πλήθους πιστῶν. Στὸν
Μ. Ἑσπερινὸ χοροστάτησε μὲ ἐκφώνηση ἑόρτιας Ὁμιλίας,
καὶ προεξῆρχε στὴν Θ. Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, μὲ ἐκφώνηση ἐπίσης πανηγυρικοῦ Λόγου.

Πανηγύρεις Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Τὴν Κυριακὴ Δ΄ τῶν Νηστειῶν, 25-3/7-4-2019, συνέπεσε τὸ ἔτος αὐτὸ ἡ μεγάλη Θεομητορικὴ Ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος τέλεσε τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στήν πόλη τοῦ Λουτρακίου.
Στὸ Πυρὶ Θηβῶν, στὸν πανηγυρίζοντα Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος
χοροστάτησε στὸν Μ. Ἑσπερινὸ καὶ τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία, συμπαραστατούμενος ἀπὸ Κληρικοὺς τῆς τοπικῆς

Στὴν Λάρισα, στὸν πανηγυρίζοντα νεόδμητο Καθεδρικὸ
Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, στὸν Μ. Ἑσπερινὸ χοροστάτησε
ὁ γηραιὸς Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ.
Ἀθανάσιος, μὲ συγχοροστασία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε κατὰ προτροπὴν
τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου ἑόρτια Ὁμιλία. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ
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Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ ἐκφωνήσας ἑορτίους Λόγους τὴν
παραμονὴ καὶ ἀνήμερα.
Στὴν Καβάλα, τὴν πανηγυρικὴ Θ. Λειτουργία στὸν ἑορτάζοντα Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τέλεσε ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, μὲ Κληρικοὺς καὶ συμμετοχὴ πολλῶν πιστῶν. Ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία γιὰ τὴν ἁγιότητα τῆς Κυρίας Θεοτόκου
καὶ πραγματοποιήθηκε ἱερὰ Λιτανεία, μὲ παράθεση τραπέζης στὴν αἴθουσα τοῦ Ναοῦ.

Ἡ Ἑορτὴ τῶν Βαΐων στὶς Ἀχαρνὲς

τανεία πέριξ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς καί ἐν συνεχείᾳ ἡ
Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς παρέθεσε τράπεζα ἀγάπης πρός
τό Ἱερατεῖο καί πρός ὄλους τούς εὐλαβεῖς προσκυνητές.
Στό Κρυονέρι Ἀττικῆς πανηγύρισε ἡ ἱστορική Μονή
Κοσμοσώτηρος, ὅπου τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ
Σεβάσμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Σεβασμ. Μητροπολιτῶν
Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιου, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, Τορόντο κ. Μωϋσέως καί Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου.

Τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων, 8/21-4-2019, ἑορτάσθηκε μὲ
λαμπρότητα ἡ καθιερωμένη ὡς Μητροπολιτικὴ Ἑορτὴ τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας στὸν Καθεδρικὸ
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς. Προεξῆρχε
ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες
Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία, καὶ Τορόντο κ. Μωυσῆς, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης
κ. Ἀμβρόσιος, ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Πρωτ. π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης καὶ Διάκονοι. Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν.
Ἀκολούθησε μετὰ βαΐων καὶ κλάδων μεγαλειώδης λιτανευτικὴ πομπὴ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Βαϊφόρου σὲ ὁδοὺς τῶν
Ἀχαρνῶν, στὴν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος τὸ προσελθὸν Ἱερατεῖο τῆς Τοπικῆς Μητροπόλεως, ἀντιπροσωπεῖες Ἱερῶν
Μονῶν, νέοι καὶ νέες μὲ παραδοσιακὲς ἐνδυμασίες, παραδοσιακοὶ Σύλλογοι, ἐπίσημοι τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως
καὶ πολιτευτές, καὶ βέβαια τὸ μεγάλο πλῆθος τῶν πιστῶν.
Ἡ Λιτανεία ὁλοκληρώθηκε μὲ ἐπιστροφὴ στὸν Ναό, ὅπου ὁ
Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος χαιρέτισε μὲ κατάλληλο μήνυμα καὶ ἔγινε ἡ Ἀπόλυση.

Ἡ ἑορτή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς
σέ Μονές τῆς Ἐκκλησίας μας

Τέλος, στόν Νομό Μαγνησίας καί συγκεκριμένα στόν
Ριζόμυλο Βελεστίνου, πανηγύρισε ἡ Ἱερά Μονή Ζωοδόχου
Πηγῆς, ὅπου τῆς ἑορτῆς προέστη ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος.

Πανηγύρεις Ἁγίου Γεωργίου
Τὴν Δευτέρα, 23-4/6-5-2019, πανηγύρισαν Ναοὶ καὶ
Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας μας τιμώμενες ἐπ’ ὀνόματι τοῦ λαοφιλοῦς Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καὶ Θαυματουργοῦ. Στὴν ἑορτάζουσα Ἱερὰ Μονὴ στὸν
Ἅγιο Κωνσταντῖνο Φαρσάλων ἀφ’ ἑσπέρας χοροστάτησε ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος,

Τήν Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου, 20-4/3-5-2019, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἑορτάζεται καί ἡ Παναγίας μας ἡ Ζωοδόχος Πηγή, πανηγύρισαν Μονές τῆς Ἐκκλησίας μας.
Στήν Ἀποστολική πόλη τῶν Πατρῶν πανηγύρισε ἡ Ἱερά
Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς στά Ἄνω Συχαινᾶ, τῆς ὁποίας καί
προΐσταται ἡ Ὀσιωτάτη Μοναχή Νικολία. Τήν Ἀναστάσιμη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπισκοπός μας κ. Καλλίνικος μέ τήν συμμετοχή τριῶν
Ἱερέων καί Διακόνου. Στό Κοινωνικό ὡμίλησε μέ τήν προτροπή τοῦ Μακαριωτάτου, ὁ Παν/τος π. Καλλίνικος. Μετά
τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργία ἔγινε ἡ καθιερωμένη Λι
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μὲ συμμετοχὴ τῶν Πρωτ. π. Γεωργίου Κεπάπογλου καὶ π.
Γεωργίου Κοντοθανάση, καὶ τοῦ Αἰδ. π. Κωνσταντίνου Παπανάτσιου ἀπὸ τὸν Βόλο. Ὁ ἅγιος Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος
κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τὸ πρωὶ καὶ τὴν Θ. Λειτουργία μετὰ
τοῦ Αἰδ. π. Γεωργίου Κεπάπογλου.
Στὸν Πειραιᾶ, στὸν ὁμώνυμο Ναὸ χοροστάτησε στὸν
Μεγάλο Ἑσπερινὸ τῆς πανηγύρεως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, παρουσίᾳ τοῦ ἱεροῦ
Κλήρου, Ἱεροψαλτῶν, καὶ πλήθους πιστῶν καὶ ἐπακολούθησε ἱερὰ Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου, μὲ συμμετοχὴ Φιλαρμονικῆς καὶ ἐπισήμων. Τὸ πρωὶ ὁ
ἅγιος Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος τέλεσε τὴν Θ.
Λειτουργία στὸν πανηγυρίζοντα ὁμώνυμο Ἱερὸ Ναὸ στὸ
Κερατσίνι, ἐκφωνήσας ἑόρτια Ὁμιλία.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
τῆς αὐτῆς ἡμέρας, οἱ δύο ὡς ἄνω Ἀρχιερεῖς παρέστησαν στὸν
Μεθέορτο Ἑσπερινὸ στὸν ἑορτάζοντα ὁμώνυμο Ναὸ στὰ
Ἄνω Λιόσια, ὅπου τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τοῦ
Ἁγίου, μὲ συμμετοχὴ Φιλαρμονικῆς καὶ ἐπισήμων προσώπων.

Στὴν Θέρμη Θεσσαλονίκης τελέσθηκε Μεγάλος Ἑσπερινὸς στὸν πανηγυρίζοντα ὁμώνυμο Ἱερὸ Ναὸ χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, μὲ συγχοροστασία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος
κ. Φωτίου. Τοὺς ὕμνους ἀπέδωσαν τοπικοὶ Ἱεροψάλτες καὶ
παρέστη πλῆθος κόσμου, ὅπως καὶ ἐπισήμων καὶ ἀρχῶν.
Ἀκολούθησε ἱερὰ Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου μὲ συμμετοχὴ Φιλαρμονικῆς. Ὁ δὲ Σεβ. Θεσσαλονίκης ἐκφώνησε
ἑόρτια Ὁμιλία.

Πανήγυρις Ἱερᾶς Μονῆς
Ἀποστόλου Μάρκου στὸ Κορωπὶ
Στοὺς Θρακομακεδόνες Ἀττικῆς, στὸν ὁμώνυμο πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ χοροστάτησε στὸν Μ. Ἑσπερινὸ ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μωυσῆς, μὲ συγχοροστασία τοῦ
οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας
κ. Χρυσοστόμου, καὶ συμμετοχὴ τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, Ἱεροψαλτῶν, καὶ πλήθους πιστῶν. Τὸ πρωὶ στὴν Θ. Λειτουργία
προεξῆρχε ὁ ἅγιος Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ
ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία, μὲ συλλειτουργὸ τὸν ἅγιο
Τορόντο κ. Μωυσῆ καὶ ἄλλους Κληρικούς. Τὸ δὲ ἀπόγευμα

Τὴν Τετάρτη, 25-4/8-5-2019, πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου στὸ Κορωπὶ Ἀττικῆς. Τελέσθηκε ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, μὲ συμμετοχὴ τῶν Σεβ.
Μητροπολιτῶν Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου καὶ
Τορόντο κ. Μωυσέως, ὡς καὶ Ἱερέων καὶ Διακόνων. Θεῖο
Κήρυγμα ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, τελέσθηκε
Τρισάγιον ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ Κτήτορος τῆς Μονῆς μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χίου κυροῦ Στεφάνου καὶ Λιτανεία τῆς
ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ, καὶ ἐπακολούθησε
ἑόρτια τράπεζα.
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