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Η ΦΩΝΗ

Ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων στὸν Πειραιᾶ

Μ

ὲ ἰδιαίτερη εὐλογία καὶ ἐπισημότητα ἑορτάσθηκε ὀρθοδόξως ἡ Μεγάλη Ἑορτή τῆς Βαπτίσεως
τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸ κεντρικὸ Λιμάνι τῆς
πατρίδος μας, τὸν Πειραιᾶ.
Ἀπό νωρὶς τῆς Κυριακῆς, 6/19-1-2020, τελέσθηκε
ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Φιλίππου στὰ Καμίνια Πειραιῶς
ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας
κ. Χρυσοστόμου. Στὴν ἐν συνεχείᾳ Ἀκολουθία τοῦ
Μεγάλου Ἁγιασμοῦ συμμετεῖχαν καὶ οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες ὁ ἐπιχώριος Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ.
Γερόντιος καὶ Τορόντο κ. Μωυσῆς.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας σχηματίστηκε μεγαλειώδης λιτανευτικὴ πομπὴ πρὸς τὸ κεν
τρικὸ Λιμάνι Πειραιῶς, ὅπου ἔγινε ἡ Τελετὴ τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν θάλασσα.
Τῆς ἱερᾶς Λιτανείας προεξῆρχε ὁ σεπτὸς Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας μας, Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος,
καὶ συμμετεῖχαν ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ
οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖτες Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ.
Χρυσόστομος καὶ Τορόντο κ. Μωϋσῆς, ὁ Σεβ. Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος, ὁ Θεοφιλ.
Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, οἱ ἐκπρόσωποι

τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς
Ρουμανίας Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Πλοεστίου κ. Ἀντώνιος, Μποτοσανίου κ. Ἰωσὴφ καί Γαλατσίου κ. Διονύσιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Βεσσαραβίας κ. Ἄνθιμος
τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς καὶ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος
Νικοπόλεως κ. Βίκτωρας τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας Βουλγαρίας.

Ἐπίσης, συμμετεῖχαν ἀρκετοὶ ἐκ τῶν Ἱερέων καί
Διακόνων τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ τὸ παρὸν ἔδωσε
καὶ τὸ Μοναχικὸ τάγμα μὲ πολλὲς Μοναχὲς ἀπὸ τὶς
Μονὲς τῆς Ἀττικῆς.
Ἐντυπωσιακὴ ἦταν ἡ ἀθρόα προσέλευση τῶν νέων
καὶ τῶν νεανίδων τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ ἐνδύθηκαν
μὲ τὶς παραδοσιακὲς ἐνδυμασίες γιὰ νὰ συνοδεύσουν
τὸν Τίμιο καὶ Ζωοποιὸ Σταυρὸ καὶ τὴν μεγάλη ἱερὰ
Εἰκόνα τῶν ἁγίων Θεοφανείων· ἱερόπαιδες, παιδιὰ
τῶν Κατηχητικῶν, μικροὶ καὶ μεγάλοι μὲ Λάβαρα καὶ
Σημαῖες, ἔδιναν πανηγυρικὸ τόνο στὴν τελετή.

Τὴν ἱερὰ Λιτανεία πλαισίωσαν οἱ Φιλαρμονικές
Μπάντες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, τοῦ Λιμενικοῦ
Σώματος, τῶν Δήμων Πειραιῶς καὶ Ἀσπροπύργου,
καθὼς καὶ τιμητικὸ ἄγημα τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.
Τοὺς ἱεροὺς ὕμνους ἀπέδωσε ἡ Χορωδία τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ὑπὸ τὴν διεύθυνση
τοῦ κ. Ἀθανασίου Ἰωαννίδη.

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Πρὸ τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος ἀνέγνωσε
Ἑόρτιο Μήνυμα γιὰ τὰ ἅγια Θεοφάνεια, ἀναφερθεὶς
στὸν συνεορτασμὸ οὐρανοῦ καὶ γῆς κατὰ τὴν εὔσημη
ταύτη ἡμέρα. Προέβη δὲ μαζὶ μὲ τὶς πατρικὲς εὐχές
του σὲ κλήση πρὸς μετάνοιαν, ἀφοῦ ὅπως εἶπε αὐτὴ
ἀποτελεῖ τὸ ὑψηλότερο, τὸ σπουδαιότερο, τὸ πλέον
ἐπεῖγον καὶ συμφέρον ἔργο γιὰ ὅλους μας.

Δεκάδες νέων ἔπεσαν στὴν θάλασσα γιὰ νὰ ἀνασύρουν τὸν Τίμιο Σταυρό, ἐνῶ πανηγυρικὰ ἠχοῦσαν τὰ
σκάφη τοῦ Λιμενικοῦ, τῶν παρακειμένων πλοίων, καὶ
βέβαια οἱ Φιλαρμονικὲς ποὺ συμμετεῖχαν στὴν Ἑορτή.

Παρόντες ἦταν καὶ ἐκπρόσωποι τῆς Ἑλληνικῆς
Πολιτείας καὶ τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως.
Τὴν τελεταρχία τοῦ ὅλου ἑορτασμοῦ εἶχαν ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος
Ἀρχιμ. π. Γρηγόριος Ταυλάριος, ὁ Πρωτοσύγκελλος
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας Αἰδ/
τος Πρωτοπρ. π. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, ὁ Αἰδ/τος
Πρωτοπρ. π. Στυλιανὸς Τομαῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καθὼς καὶ ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς
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τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος Αἰδ/τος
Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Κοντογιώργης.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς τελετῆς τῆς Καταδύσεως, ἡ λιτανευτικὴ πομπὴ κατευθύνθηκε πρὸς τὸ Δημοτικὸ Θέατρο Πειραιῶς, ὅπου ἔγινε ἡ Ἀπόλυση καὶ ἡ Φιλαρμονικὴ μπάντα τοῦ Στρατοῦ παιάνισε τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο.

Η ΦΩΝΗ
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Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια σὲ ἄλλες περιοχὲς

Η

ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων τὴν Κυριακή, 6/191-2020, τελέσθηκε μὲ Κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὰ ὕδατα καὶ σὲ ἄλλα μέρη τῆς πατρίδος μας
εὑρισκόμενα πλησίον θαλάσσης, ποταμοῦ ἤ λίμνης.

Μὲ ἀρχιερατικὴ παρουσία τελέσθηκαν στὴν Θεσσαλονίκη, ὅπου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης
κ. Γρηγόριος τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὸν
Μεγάλο Ἁγιασμὸ στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων
Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ ἐν συνεχείᾳ προέστη τῆς λιτανευτικῆς πομπῆς πρὸς τὴν προβλῆτα τοῦ Ναυτικοῦ
Ὁμίλου Θεσσαλονίκης γιὰ τὴν τελετὴ τῆς Καταδύσεως. Στὴν πομπὴ συμμετεῖχαν Ἱερεῖς τῆς τοπικῆς
Μητροπόλεως, Μοναχές, Χορωδία, νέοι καὶ νέες τῶν
Κατηχητικῶν μὲ ἐθνικὲς ἐνδυμασίες, ἡ Φιλαρμονικὴ
τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης καὶ πλῆθος πιστῶν.

Στὸν Βόλο, τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος μὲ τὸν Αἰδ. π. Κων/νο Παπανάτσιο

καὶ τὸν νεοχειροτόνητο Αἰδ. π. Γεώργιο Μπουχάους
καὶ ἐν συνεχείᾳ τέλεσε τὸν Μεγάλο Ἁγιασμό. Κατόπιν, μὲ τὴν ἔλευση καὶ τοῦ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεωργίου
Κεπάπογλου καὶ πιστῶν ἀπὸ τὸν Ἀμπελῶνα Λαρίσης
ἀκολούθησε λιτανευτικὴ πομπὴ πρὸς τὸν θαλάσσιο
χῶρο στὸ Λιμάνι τοῦ Βόλου πρὸ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλένης, ὅπου ἔγινε ἡ Κατάδυση
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Στὴν Στυλίδα, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου λειτούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὅπου καὶ τέλεσε τὸν
Μεγάλο Ἁγιασμὸ καὶ ἐν συνεχείᾳ μὲ τοὺς Ἱερεῖς Αἰδ.
π. Ἰωάννη Φλέγκα, Ἱερομ. π. Σπυρίδωνα Γιαννόπουλο καὶ Ἱερομ. π. Μωυσῆ Σαμαρᾶ, καὶ τὸν Ἱεροδιάκονο Ἰωσὴφ καθὼς καὶ τὸ ἐκκλησίασμα, κατῆλθε στὸν
λιμένα τῆς κωμοπόλεως καὶ σὲ ἐξέδρα προέστη τῆς
Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Κατάδυση τοῦ Σταυροῦ τελέσθηκε καὶ σὲ ἄλλες
περιοχές, ὅπως στὴν Χαλκίδα, τὴν Σάμο κ.λπ.

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
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ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας
8ης / 21ης Ἰανουαρίου 2020

Τ

ὴν Τρίτην, 8ην / 21ην τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου
τοῦ ἔτους 2020, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14,
Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἕκτην 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 καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
1. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν
Ἁγίων Θεοφανείων ἐν Πειραιεῖ καὶ ἀλλαχοῦ. Κατὰ
γενικὴν ὁμολογίαν ἡ προσέλευσις τῶν πιστῶν ἐφέτος ἦτο μεγαλυτέρα, καθὼς ἡ ἑορτὴ συνέπεσε ἡμέραν Κυριακήν.
2. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης περὶ
τῶν προσφάτων ποιμαντικῶν ἐπισκέψεων αὐτοῦ
εἰς Ἀγγλίαν καὶ Γαλλίαν.
3. Συνεζητήθη αἴτησις προσχωρήσεως ὁμάδος
κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ καὶ ἀπεφασίσθη προσεκτικοτέρα διερεύνησις τοῦ θέματος.

4. Συνεζητήθησαν ζητήματα τῶν ἐν Ἀμερικῇ
Ἐπαρχιῶν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.
5. Ἐγένετο ἐνημέρωσις ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμ.
Ἐπισκόπου Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ περὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Μεγάλου Φωτίου Ἔτνας Καλιφορνίας, ἡ ὁποία διανύει τὸ τέταρτον ἔτος λειτουργίας καὶ τελεῖ ὑπὸ καθεστὼς ἀξιολογήσεως,
προκειμένου νὰ λάβῃ ἀκαδημαϊκὴν πιστοποίησιν
κατὰ τὴν ἀμερικανικὴν νομοθεσίαν.
6. Ἠσχολήθη μὲ ὑποθέσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίας.
7. Ἠσχολήθη ἐπίσης μὲ θέματα ἀφορῶντα τὴν
ἐξωτερικὴν Ἱεραποστολήν.
8. Ἀπεφάσισεν ὅπως καταρτισθῇ Κατάλογος
ἀγωνιστῶν Κληρικῶν καὶ Λαϊκῶν κατὰ Μητρόπολιν, ὥστε νὰ τελῆται ἐπιμνημόσυνος δέησις τὸ
Σάββατον μετὰ τὴν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
τοπικῶς, πρὸς ἔκφρασιν τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης.
9. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
7ης / 20ῆς Φεβρουαρίου 2020

Τ

ὴν Πέμπτην, 7ην / 20ὴν τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 2020, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου
14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἑβδόμην τακτικὴν
Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ
τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
1. Συνεζήτησε ζητήματα, ἀφορῶντα τὴν Ἱεραποστολὴν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν καὶ ἔλαβε σχετικὰς
ἀποφάσεις.
2. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης κ.
Ἀμβροσίου περὶ τῆς προσφάτου ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Κένυαν.

3. Συνεζητήθησαν ἐρωτήματα κληρικῶν τινῶν λειτουργικοῦ χαρακτῆρος καὶ ἐδόθησαν ἀπαντήσεις.
4. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ νομικῶν ὑποθέσεων, ἀφορώντων τὴν Ἐκκλησίαν μας καὶ ἐπηκολούθησε συζήτησις ἐπὶ τῆς σχετικῆς προβληματολογίας.
5. Ἐτέθησαν προτάσεις διὰ τὴν καλυτέραν κυκλοφορίαν τοῦ ἐπισήμου Περιοδικοῦ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν «Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας», ὡς καὶ διὰ
τὴν καλυτέραν φροντίδα ἐπὶ πρακτικῶν λεπτομερειῶν διὰ τὰς Συνοδικὰς Ἐκδηλώσεις.
6. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Η ΦΩΝΗ
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Ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Ε

ορτάσθηκε καὶ φέτος μὲ τὴν προσήκουσα τάξη καὶ
λαμπρότητα ἡ Ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία μας.
Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς Α΄ τῶν Νηστειῶν, 24.2/
8.3.2020, τελέσθηκε τρεισαρχιερατικὴ Θεία Λειτουρ
γία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στὸ Πα
λαιὸ Φάληρο, ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι
σκοπῆς Ἀθηνῶν.

Δημητριάδος κ. Φώτιος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπρι
ανός, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος
καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἀρκετοὶ Κληρικοί μας, Μονα
χοὶ καὶ Μοναχές, καθὼς καὶ πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.

Στὴν Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλί
νικος. Ἔλαβαν μέρος, ὅπως εἶχε Συνοδικὰ ἀποφασι
σθεῖ, οἱ Θεοφ/τοι Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος
καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης. Ἔψαλαν καλλίφωνοι Ἱερο
ψάλτες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Παρέστη μεγάλο πλῆθος
Ὀρθοδόξων πιστῶν. Τὸν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Θεοφ.
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βα
σιλείου, ἔγινε ἡ καθιερωμένη Λιτανεία τῶν ἱερῶν Εἰκό
νων σὲ ὁδοὺς περὶ τὸν Ναόν, ἀνεπέμφθησαν δεήσεις
καὶ ἀνεγνώσθησαν τὰ ἀποσπάσματα τοῦ Συνοδικοῦ τῆς
Ὀρθοδοξίας. Συμμετεῖχε ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου.
Τὸ ἑσπέρας, στὶς 18:00΄, πραγματοποιήθηκε ἡ Συ
νοδική, Ἑορταστικὴ καὶ Ὁμολογιακὴ Ἐκδήλωση γιὰ
τὴν μεγάλη Ἡμέρα τῆς Ὀρθοδοξίας μας στὴν Αἴθου
σα Τελετῶν τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου στὴν Ἀθήνα.
Στὴν Ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται Πει
ραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιω
τίας κ. Χρυσόστομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος,

Παρουσιαστὴς τῆς Ἐκδηλώσεως ἦταν ὁ Πρωτοπρ.
π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης, ὁ ὁποῖος ἔκανε καὶ τὴν
Εἰσαγωγή.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλληνικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία, ὑπὸ
τὴν διεύθυνση τοῦ Χοράρχου κ. Μιχαὴλ Μακρῆ, Μου
σικοδιδασκάλου, παρουσίασε ἐπιτυχῶς ἐπίκαιρα μέλη
ἀπὸ τὴν ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐπίσης, μὲ
συμμετοχὴ καὶ γυναικείου τμήματος, παρουσιάσθηκε
μουσικὸ ἔργο ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὴν ἱερὰ Ἀποκάλυψη.

Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας
κ. Χρυσόστομος ἦταν ὁ κύριος Ὁμιλητὴς τῆς Ἐκδη
λώσεως, ὁ ὁποῖος καὶ ἀνέγνωσε μὲ ἐκφραστικότητα
τὴν ἐνδιαφέρουσα Ὁμιλία του μὲ θέμα: «Ἑορτὴ τῆς
Ὀρθοδοξίας - Ἑορτὴ τῆς ἀνθρωπότητας».
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Κατόπιν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ.
Φώ
τιος παρουσίασε τὶς ἀποφασισθεῖσες Συνοδικῶς
ἀπονομὲς τιμητικῶν διακρίσεων τῆς Ἐκκλησίας μας,
οἱ ὁποῖες ἀφοροῦσαν: α) Τὴν ἀπονομὴ τοῦ χρυσοῦ
μεταλλίου τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου πρ. Φλωρίνης
στὸν Σύλλογο Ἑνότητος Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν «Ὁ
Ἅγιος Μηνᾶς» (γιὰ τὴν δωρεὰ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Κοσμᾶ Κερατσινίου πρὸς τὸ νομικὸν πρόσωπον: «Γε
νικὸν Ταμεῖον τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος»), β)
Τὴν ἀπονομὴν τοῦ χρυσοῦ μεταλλίου τῆς Γ´ Ἐμφανί
σεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν Μακαριστὴ Γερόντισσα
Μελετία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβα
λάντου Λυκοβρύσεως, γ) Τὴν ἀπονομὴν τοῦ χρυσοῦ
μεταλλίου τῆς Γ´ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
στὸν ἀείμνηστο Κωνσταντῖνο Τούτουζα ἐκ Θηβῶν
(διότι ἀμφότεροι συνέδραμαν γιὰ τὴν κάλυψη τῶν
εἰσιτηρίων πρὸς μετάβασιν τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπι
σκόπου τῆς Ἐκκλησίας μας κυροῦ Ἀκακίου στὴν Ἀμε
ρική, προκειμένου νὰ χειροτονηθῇ Ἐπίσκοπος ἀπὸ
Ἀρχιερεῖς τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδοξου Ἐκκλησίας τῆς
Διασπορᾶς), δ) Τὴν ἀπονομὴν τοῦ χρυσοῦ μεταλλίου
τῆς Γ´ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸν Πανοσ.
πολιὸ Ἀρχιμανδρίτη π. Νικόλαο Καφεντζῆ (γιὰ τὴν
πολυετῆ Ἱερατική του Διακονία στὴν Ἐνορία τῶν Ἁγί
ων Τιμοθέου καὶ Μαύρας Καρύστου).
Ἀκόμη, ἐπεδόθησαν Πιστοποιητικὰ Ἐπιμορφώσε
ως τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπὸ
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τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Καλλίνικο σὲ ἀρ
κετοὺς ἀποφοίτους (τρεῖς Κληρικούς, δύο λαϊκοὺς
ἄνδρες καὶ ἑπτὰ γυναῖκες).

Τέλος, ὁ Μακαριώτα
τος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλ
λίνικος ἔθεσε τὴν κατακλεῖδα
τῆς ἐπιτυχοῦς ὁμολογιακῆς
αὐτῆς Ἐκδηλώ
σεως τῆς
Ἐκκλησίας μας, ἀναφερθεὶς
καὶ σὲ τρέχοντα θέματα τῆς
ἐπικαιρότητος μὲ κατάλλη
λες προτροπὲς καὶ συμπε
ράσματα, καὶ ἀκολούθησε ἡ
καθιερωμένη ἀναμνηστικὴ
φωτογραφία τῶν Κληρικῶν
ἐπὶ τῆς ἐξέδρας τῆς Αἰθού
σης.

Η ΦΩΝΗ
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Ποῖος εἶναι Κανονικὸς καὶ ποῖος Ἀντικανονικός;
ΠΡΙΝ ἀπὸ 40 χρόνια, ὁ πρὸ ἔτους τότε χειροτονηθεὶς Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, εἶχε γράψει ἕνα ἐνδιαφέρον ἄρθρο στὴν «Φωνὴ
τῆς Ὀρθοδοξίας» (ἀρ.φ. 779/Δεκέμβριος 1980, σελ. 5-7) μὲ τίτλο: «Πρὸς
Ἐκκλησιολογοῦντας», προκειμένου νὰ ἀπαντήσει στὶς πρόχειρες κατηγορίες τῶν Νεοημερολογιτῶν ἐναντίον ἡμῶν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων, ὅτι εἴμαστε δῆθεν ἀντικανονικοὶ λόγῳ τοῦ «ὑπερορίου» τῆς χειροτονίας μας. Ὅμως,
ἡ κατηγορία αὐτὴ ὅπως καὶ ἄλλες καταρρίπτονται, καὶ μέσα ἀπὸ ἔντιμες δηλώσεις ἰδίων μελῶν τῶν Νεοημερολογιτῶν ἀποδεικνύεται περίτρανα, κατὰ
τὴν δική τους εἰλικρινῆ ὁμολογία, ὅτι αὐτοὶ εἶναι ποὺ τυγχάνουν ἀντικανονικοί, ὄχι μόνον γιὰ τὴν Καινοτομία τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν ἀντικανονικὸ τρόπο
προελεύσεως και ἀναδείξεώς τους ἀπὸ ἀριστίνδην συνόδους καὶ κατὰ παράβασιν τῶν Κανονικῶν
διατάξεων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Τὸ κείμενο, ὡς ἰδιαίτερα ἐπίκαιρο διαχρονικά, δημοσιεύεται ἐνταῦθα, ἐπὶ τῇ ὀνομαστικῇ ἑορτῇ τοῦ
πολιοῦ Γέροντος Μητροπολίτου ἁγίου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανασίου, μὲ εὐχὴ μακροημερεύσεως εἰς ἔτη πολλά!
18/31-1-2020

Πρὸς Ἐκκλησιολογοῦντας
ἶναι γεγονός, ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ.
Εαἵματα
Ἑλλάδος ἐστερεώθη εἰς τὰ δάκρυα καὶ τὰ
τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Εἶναι γεγονός, ὅτι ἡ Ἐκκλησία αὕτη,
ἡ διακρατήσασα ἀλώβητον τὴν Παρακαταθήκην τῆς Πίστεως, πλεῖστα ὅσα ὑπέστη. Οἱ
ἐχθροὶ ἐκ τῶν ἔσωθεν καὶ τῶν ἔξωθεν ἀρκετοί. Πάντες οὗτοι, ἐπιδιώκουν τὴν ἅλωσιν
τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἵνα μὴ ἀκούεται φωνὴ
ἐπιτιμητική.
Οὕτως, ἀποτυχόντες οἱ ἐξωτερικοὶ ἐχθροὶ
εἰς τὴν προσπάθειάν των ὅπως πείσωσι τὴν
ὑγιᾶ μερίδα, τὴν χλευαστικῶς ἀποκαλουμένην
«Παλαιοημερολογιτικὴν» ὅτι, τὰ ὑπὸ τῶν Πανορθοδόξων Συνόδων [τοῦ ΙΣΤ΄ αἰ.] ἀποφασισθέντα περὶ Ἑορτολογίου τυγχάνουν «μῦθοι»,
ἐπετέθησαν ὕστερον κατὰ τῶν Ποιμαινόντων
τοὺς Γ.Ο.Χ. Ἀρχιερέων, πειρώμενοι νὰ ἀποδείξουν τὴν «ἀντικανονικότητα» αὐτῶν.
Θεωροῦντες περιττὸν νὰ ἀναφερθῶμεν
εἰς λεπτομερείας, ἀφορώσας τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Σχῖσμα, τὸ προελθὸν ἐκ τῆς ἐπαρά
του ἑορτολογικῆς καινοτομίας, διότι περὶ
αὐτοῦ ἐγράφησαν τόσα, ὅσα διὰ καμμίαν
ἐκκ λησιαστικὴν ὑπόθεσιν, περιοριζόμεθα
ἁπλῶς εἴς τινας σημειώσεις, αἵτινες ὁμιλοῦσι
διὰ τὸ ποῦ εὑρίσκεται ἡ κανονικότης.
1. Ἰσχυρίζονται οἱ πολέμιοι ἡμῶν, ὅτι ἡ χει
ροτονία ἡμετέρου Ἀρχιερέως τελεσθεῖσα ἐκ
τὸς Ἑλλάδος, καὶ ὑπὸ Ἀρχιερέων ἀλλοτρίων

τοῦ Ἑλλαδικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ κλίματος,
τυγ
χάνει «ὑπερόριος», καὶ κατὰ συνέπειαν
ἄκυρος. Πᾶς ὅμως μελετητὴς ἤ ἐρευνητής,
ἐπιθυμῶν νὰ ἐξαγάγῃ συμπεράσματα σωστά, μελετᾶ ἀνεπηρεάστως καὶ ἐρευνᾶ ἄνευ
προκαταλήψεως τὴν ὑπόθεσιν, περὶ ἧς μέλλει
νὰ ἀσχοληθῇ. Οὕτως, ἐὰν οἱ ἐπικριταὶ ἡμῶν
ἵστανται πρὸ τῆς πραγματικότητος, θὰ ἀντελαμβάνοντο ὅτι ἡ γνωμάτευσις «ὑπερόριος»
οὐδεμίαν ποινικὴν ἐκκλησιαστικὴν ἰσχὺν δύναται νὰ ἔχῃ ἐπὶ τοῦ προκειμένου. Διότι, ἵνα
ἐφασμοσθῇ ὁ ὅρος οὗτος, θὰ ἔδει νὰ ὑπῆρχον
ἐν Ἑλλάδι, καθ’ ὅν χρόνον διεπράχθησαν αἱ
χειροτονίαι, Ἐπίσκοποι Ὀρθόδοξοι καὶ Κανονικοί. Ἐπίσκοποι μὴ ἀποδεχθέντες τὸ ἑορτολογικὸν Σχῖσμα. Ἐπίσκοποι ἀνεπηρέαστοι
Οἰκουμενιστικῶν κηρυγμάτων. Ἐπίσκοποι
προσηλωμένοι αὐστηρῶς εἰς τὴν Ὀρθόδοξον
Παρά
δοσιν. Ἀλλ’ ὑπῆρχον τοιοῦτοι; Ἅπαν
τες οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἑλλάδος ἀποδεχθέντες
τὴν ἑορτολογικὴν μεταβολήν, ἐτήρησαν σιγὴν
ἰχθύος. Οὐδεὶς διεχώρησεν εὐθύνας, πλὴν
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τῷ 1935. Οὗτοι, λοιπόν, προέβησαν εἰς χειροτονίας τεσσάρων
Ἐπισκόπων. Ἀλλ’ ἐκ τῶν ἑπτὰ τούτων Ἐπισκόπων ἕτεροι παλινώδησαν ἐπιστρέψαντες
εἰς τὴν Σχισματικὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἕτεροι ἐξεδήμησαν εἰς Κύριον. Τὸ Ποίμνιον τῶν Γ.Ο.Χ.
Ἑλλάδος ἔμεινεν ἀκέφαλον. Τίς θὰ ἐτίθετο εἰς
τὴν ἀρχήν; Τίς θὰ ἐχειροτόνει καὶ ἐνεκαινίαζε
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Ναούς; Ἀνάγκη ἐπιτακτικὴ ἦτο ἡ παρουσία
Ἀρχιερέως. Τότε καὶ μόνον ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν
ἀπηυθύνθη εἰς τὴν Ὑπερόριον Λευκορωσικὴν
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, αἰτουμένη χειροτονίαν Ἀρχιερέως.
Ἐὰν ἀνατρέξῃ τις εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν
Ἱστορίαν, θὰ συναντήσῃ πλεῖστα παραδείγματα «ὑπερορίων» χειροτονιῶν. Οὕτως, ὁ
Θεοδώρητος ἐν τῇ Ἐκκλησιαστικῇ του Ἱστορίᾳ (Βιβλ. Δ΄, κεφ. 13), μᾶς πληροφορεῖ, ὅτι ὁ
Ἅγιος Εὐσέβιος Ἐπίσκοπος Σαμοσάτων,
κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς ἀρειανῆς αἱρέσεως
«μαθὼν πολλὰς τῶν Ἐκκλησιῶν ἐρήμους
εἶναι ποιμένων, στρατιωτικὸν ἐμπεχόμενος
σχῆμα, καὶ τιάρα καλύπτων τὴν κεφαλήν, καὶ
τὴν Συρίαν περιήει καὶ τὴν Φοινίκην, καὶ τὴν
Παλαιστίνην, Πρεσβυτέρους χειροτονῶν καὶ
Διακόνους, καὶ τὰ ἄλλα τάγματα τῆς Ἐκκλησίας ἀναπληρῶν· εἰ δέ ποτε καὶ Ἐπισκόπων
ὁμογνωμόνων ἐπέτυχε, καὶ Προέδρους ταῖς
δεομέναις Ἐκκλησίαις προὐβάλλετο». Ὡσαύτως ἡ Ἱστορία μαρτυρεῖ, ὅτι ἐκ τοῦ Βυζαντίου
ἀπεστέλλοντο Ἀρχιερεῖς πρὸς διαποίμανσιν
τῶν πιστῶν τῆς Ρωσίας. Οἱ Ἀρχιερεῖς οὗτοι,
ὡς εἰκός, ἔφερον τίτλους Βυζαντινῶν ἐπαρχιῶν. Ἐχειροτόνουν ὅμως ἐν Ρωσίᾳ Πρεσβυτέρους καὶ Διακόνους καὶ ἐχειροθέτουν ὑποδιακόνους καὶ ἀναγνώστας. Καὶ ἐρωτῶμεν:
Τί νὰ ἔγιναν ἆραγε αἱ χειροτονίαι αὗται; Ἀνεγνωρίσθησαν ἤ ἠκυρώθησαν; Διότι καὶ εἰς
τὰς δύο -ἐκ τῶν πολλῶν- περιπτώσεις, αἱ
χειροτονίαι θεωροῦνται «ὑπερόριοι».
2. Ἕτερος λόγος ἀντικανονικότητος προβάλλεται, ἡ μὴ ἐπικύρωσις τῆς ἐκλογῆς τῶν
Ἀρχιερέων ἡμῶν ὑπὸ τοῦ Ἀνωτάτου Ἄρχον
τος τῆς Χώρας, καὶ ἡ πρὸς αὐτὸν ἔλλειψις διαβεβαιώσεως ἐκ μέρους τούτων. Ἀποροῦμεν
τῇ ἀληθείᾳ, ποῦ εὗρον τοιαύτην διάταξιν!
Τίς Ἱερὸς Κανὼν ὁμιλεῖ περὶ «διαβεβαιώσεως
Ἀρχιερέως ἐνώπιον Ἄρχοντος»; Ὁ Ἀρχιερεὺς
ἐκλέγεται τῇ ἐπινοίᾳ τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καὶ οὐχὶ τῇ ἀρεσκείᾳ τῶν ἀρχόντων.
Συνεπῶς, οὐδεμίαν διαβεβαίωσιν δύναται νὰ
δώσῃ ὁ Ἐπίσκοπος εἰς πρόσωπον ἀσκοῦν
πολιτικὴν ἐξουσίαν, παρεκτὸς ἐκείνης, ἥν δίδει κατὰ τὴν χειροτονίαν του ἐνώπιον τοῦ
Μεγάλου Ἀρχιερέως Χριστοῦ. Τοιαῦται θεωρίαι δύνανται νὰ εὑρεθοῦν μόνον εἰς τὴν Ἀγγλικανικὴν Προτεσταντικὴν «θεολογίαν», καθ’ ἥν
κεφαλὴ τῆς ἐπὶ γῆς «ἐκκλησίας» ταύτης θεωρεῖται ὁ βασιλεὺς τῆς Χώρας.
3. Ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἐρωτήσωμεν τοὺς κατη-
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γόρους ἡμῶν λόγον ἕνα: Ἐν τῇ Νεοημερολογιτικῇ ἐκκλησίᾳ ὑφίσταται ἡ κανονικότης; Διότι ἐξ
ἐπισήμων ἐγγράφων συνάγεται τὸ ἀντίθετον.
Χάριν δὲ τῆς Ἱστορίας παραθέτομεν ταῦτα:
α. Εἰς ἔγγραφόν των ὑπὸ ἡμερομηνίαν
6.9.1974 πρὸς τὸν τότε Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλῆν, οἱ Νεοημερολογῖται
Μητροπολῖται Δημητριάδος Ἠλίας, Λαρίσης
Θεολόγος, Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντῖνος,
Ἀττι
κῆς Νικόδημος, Χαλκίδος Νικόλαος καὶ
Τρίκ
κης Σεραφείμ, γράφουν: «Πρὸς πληρεστέραν ἐνημέρωσίν σας σημειοῦμεν ὅτι θέμα
ἀντικανονικῆς ἐκλογῆς καὶ χειροτονίας διὰ
τοὺς ἀναδειχθέντας κατὰ τὴν τελευταίαν
περίοδον Μητροπολίτας δὲν ἦτο δυνατὸν
νὰ τεθῇ κατὰ τὸ 1974. Πρῶτον μὲν διότι κατ’
αὐστηρὰν κρίσιν, ὡς προσφυῶς ὑπεγραμμίσθη ὑπὸ πολλῶν Ἱεραρχῶν, οὐδεὶς ἐκ τῶν
Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
δύναται νὰ χαρακτηρισθῇ ὡς “κανονικός”. Αἱ
σημειωθεῖσαι ἀλλαγαὶ καὶ μεταρρυθμίσεις ἐν
τῇ διοικήσει καὶ αἱ κατὰ καιροὺς ἐπισυμβᾶσαι
βίαιαι μετατροπαὶ ἔκαμαν, ὥστε αἱ ἐκλογαὶ
καὶ χειροτονίαι τῶν Μητροπολιτῶν, κατ’ ἀκρίβειαν κρινόμεναι, νὰ χωλαίνουν κανονικῶς»
(ἐφημερὶς «Ἐκκλησιαστικὸς Ἀγών», 15 Σεπτ. 1974).
β. Ὁ Νεοημερολογίτης Μητροπολίτης Ἐλευ
θερουπόλεως Ἀμβρόσιος, εἰς ἔγγραφόν του
ὑπὸ ἡμερομηνίαν 12 Ἰανουαρίου 1974, ἀπευθυνόμενος τῇ Νεοημερολογιτικῇ Ἱεραρχίᾳ σημειοῖ τὰ ἀκόλουθα: «Ἀλλὰ σᾶς ἐρωτῶ, ἅγιοι
ἀδελφοί· Εἴμεθα ὄντως καὶ ἀπολύτως κανονικοὶ ἡμεῖς; Ἔχομεν ἄσπιλον κανονικότητα;
Ἀπαντῶ στεντορείως: ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ!
»Εἴμεθα καὶ ἡμεῖς ἀντικανονικοί, πρῶτον,
διότι ὡς καὶ εἰς πρόσφατα τηλεγραφήματά
μου ἐτόνισα, ὅλοι φέρομεν ἐν ἑαυτοῖς προπατορικὸν ἁμάρτημα ἀντικανονικότητος, ἀμέσως ἤ ἐμμέσως, ἐκ τῆς Ἱεραρχίας, τὴν ὁποίαν
ἐδημιούργησεν ἡ ἀντικανονικὴ πενταμελὴς
ἀριστίνδην σύνοδος τοῦ 1922, ἡ ὁποία ἀνέδειξεν Ἀρχιεπίσκοπον τὸν Χρυσόστομον Παπαδόπουλον, καὶ μάλιστα διὰ τριῶν μόνον
ψήφων. Ὑπὸ τῆς Συνόδου αὐτῆς ἐξελέγησαν
καὶ οἱ Μητροπολῖται Χαλκίδος Γρηγόριος, Κορινθίας καὶ εἶτα Ἀθηνῶν Δαμασκηνός, Ἀκαρνανίας Κωνσταντῖνος, Ἠλείας Ἀντώνιος,
Κυθήρων καὶ εἶτα Λαρίσης καὶ εἶτα Ἀθηνῶν
Δωρόθεος, Κερκύρας καὶ εἶτα Ἀμερικῆς καὶ
Κων/λεως Ἀθηναγόρας καὶ τέλος Καρυστίας
καὶ εἶτα Χίου Παντελεήμων, οἵτινες ἐχειροτό
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Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
«Ἀγκαλίζεται χερσίν ὁ πρεσβύτης Συμεών,
τὸν τοῦ Νόμου ποιητήν καί Δεσπότην τοῦ παντός»

Η

Ἁ γία, φιλόστοργος καί φιλότεκνος Μητέρα μας
Ἐκκλησία, στήν προοπτική τῆς διαρκοῦς ὑπομνήσεως
στά φιλόθεα τέκνα της, τοῦ παμμεγίστου Μυστηρίου τῆς
θείας ἐν Χριστῷ Οἰκονομίας, μᾶς παρουσιάζει λειτουργικῶς «εἰς εὐτάκτους καιρούς» διάφορα γεγονότα - Ἑορτές, πού ὀνομάζονται «σταθμοί» αὐτῆς τῆς σωτηριώδους
Οἰκονομίας, μέ τήν ἱερά στοχοθεσία τῆς «ἐπί τά βελτίῳ»
πνευματικῆς προκοπῆς μας καί τῆς ἀνυψώσεώς μας ἀπό
τά φθαρτά στά ἄφθαρτα.
Σέ κάθε Ἑορτή κατ᾿ ἔτος, οἱ πιστοί μυοῦνται στό μυστήριο τῆς σωτηρίας1. Ἔτσι, ὁ ἑορτασμός ἀποβαίνει ὁ
συνεκτικός παράγοντας τῆς ὀρθοδόξου πνευματικῆς ζωῆς
ἐν Χριστῷ. Οἱ Ἑορτές ἀποτελοῦν γεγονός στό ὁποῖο συ-



νησαν ἄλλους, ἐκεῖνοι ἄλλους κ.ο.κ. Ὅλοι,
λοιπόν, λόγῳ προελεύσεως ἔχομεν ἐν ἑαυτοῖς τὸ προπατορικὸν ἁμάρτημα τῆς ἀντικανονικότητος. “Ὁ ἀναμάρτητος πρῶτος τὸν
λίθον βαλέτω” κατὰ τῶν ἄλλων.
»Εἴμεθα καὶ ἡμεῖς ἀντικανονικοί, δεύτερον, διότι εἰς τὴν παροῦσαν Σύνοδον παρακάθηνται
Ἱεράρχαι, ἐκλεγέντες ὑπὸ τῆς Ἀριστίνδην Συν
όδου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Δαμασκηνοῦ.
»Εἴμεθα καὶ ἡμεῖς ἀντικανονικοί, τρίτον, διότι οἱ ἡμίσεις περίπου ἐκ τῶν Συνέδρων τῆς
παρούσης Συνόδου εἶναι συναυτουργοὶ τῶν
μετὰ τὸ 1967 γενομένων.
»Εἴμεθα καὶ ἡμεῖς ἀντικανονικοί, τέταρτον,
διότι τὸ σύνολον τῶν μελῶν τῆς παρούσης Συνόδου, ἤ τουλάχιστον ἡ συντριπτικὴ
πλειονότης, ἔλαβον χειροτονίαν Διακόνου
ἤ Πρεσβυτέρου ἤ καὶ ἀμφοτέρας εἰς ἡλικίαν
κατωτέραν τῆς ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Κανόνων
ὁριζομένης, καὶ κινδυνεύουν, ἄν ἐφαρμοσθῇ ἡ
ἀπόλυτος κανονικὴ ἀκρίβεια, τὴν ὁποίαν ἐν
τούτοις ζητοῦμεν μετὰ λυσσώδους ἐπιμονῆς
προκειμένου περὶ τῆς ἐκλογῆς τῶν μετὰ τὸ
1967 Ἱεραρχῶν, κινδυνεύουν, ἄν ἐφαρμοσθῇ
ἡ κανονικὴ ἀκρίβεια, ὄχι μόνον νὰ ἀποκλεισθοῦν ἐκ τῆς παρούσης Συνόδου, ὄχι μόνον
νὰ χάσουν τὴν ἐπισκοπήν των, ἀλλὰ νὰ
καθαιρεθοῦν τελείως ἀπὸ πάσης ἱερατικῆς
ἐξουσίας, δεδομένου ὅτι ποινὴν καθαιρέσεως
ἐπιβάλλουν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες διὰ τὴν τοιαύτην παράβασιν.
»Ἐπαναλαμβάνω τοὺς λόγους τῶν τηλεγραφημάτων μου: “Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς

ὑπό π.Ν.Ν.

ναντῶνται τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἀνεξαρτήτως διαιρέσεων καί ἑνοποιοῦνται στήν κοινή πορεία πρός τήν αἰωνιότητα2. Γράφει χαρακτηριστικά ὁ Μ. Φώτιος: «Πᾶσα μέν
ἑορτή, καί πᾶσα πανήγυρις, καθ᾿ ἥν ὁ τῶν εὐσεβούντων
φαιδρύνεται σύλλογος, λύει μέν τάς πρός ἀλλήλους διαφοράς, καί τάς ἔριδας· συνάγει δέ τούς ἀπαλλήλων γνώμῃ διεστῶτας, καί τόν δεσμόν τοῦ φίλτρου στάσει λύσαντας, τήν
τῶν Ἀσμάτων συμφωνίαν, παράκλησιν ἔργῳ καταβαλλομένη, πρός τήν τῆς ὁμοφροσύνης ἐπανάκλησιν»3.
Ἡ Δεσποτοθεομητορική Ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ
Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔρχεται ὡς συνέχεια τῆς Ἑορτῆς
τῆς Περιτομῆς, τριάντα τρεῖς ἡμέρες μετά ἀπό αὐτήν καί
σαράντα μετά ἀπό τήν κατά σάρκα Γέννηση τοῦ Κυρίου. Ὁ

Ἑλλάδος οὐδεὶς Ἱεράρχης εὑρεθήσεται κανονικὸς ἀπὸ ρύπου ἀντικανονικότητος”. Καί:
“Ἐὰν ἀντικανονικότητος παρατηρήσεις ἐν
ἡμῖν, Κύριε, Κύριε, τίς ὑποστήσεται;”... Προσ
φυέστατα ἐγράφη προχθὲς εἰς ἡμερησίαν
ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν, ὅτι ἄν θέλῃ ἡ Πολιτεία νὰ εὕρῃ Ἐπισκόπους ἀνεπιλήπτου κανονικότητος, ἵνα αὐτοὶ καὶ μόνοι ἀναδείξουν
τὸν νέον Ἀρχιεπίσκοπον, μίαν λύσιν ἔχει: Νὰ
ζητήσῃ παρὰ τοῦ Θεοῦ ὅπως στείλῃ καὶ πάλιν εἰς τὴν γῆν τοὺς 12 Ἀποστόλους!» (Σπ. Καρατζαφέρη, Φάκελλος Ἐκκλησία, σελ. 137, 139).
γ. Ὁ ἔγκριτος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ Δικηγόρος καὶ διαπρεπὴς νομομαθὴς Δημ. Ἀντύπας, ἐν τῷ ἔργῳ του «Ἀστραπαὶ ἐν ζόφῳ» Ἀθῆναι 1952, λέγει τὰ ἑξῆς: «Ἡ Ἐκκλησία δὲν
τηρεῖ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας, ὅθεν καὶ προαγόμεθα νὰ φρονῶμεν ὅτι δὲν πιστεύει εἰς τὴν
θεοπνευστίαν αὐτῶν» (σελ. 19). Καὶ ἀλλαχοῦ
γράφει: «Ἀντικανονικὴ Ἐκκλησία, ἡ προτεσταντικῷ δικαίῳ ἀπορρίπτουσα εἰς τὸν κάλαθον τῶν ἀχρήστων τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας,
Ἐκκλησία ἐμπνέουσα τὴν ἐντύπωσιν Λερναίας Ὕδρας, Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν ὁποίαν περιέργως καὶ ἀντιευαγγελικῶς ἀναφαίνονται
Ἱεράρχαι πλούσιοι, Ἐκκλησία παρεξηγημένη
ὡς παρέχουσα τὸν τύπον Ἄννα-Καϊάφα συνεδρίου Φαρισαίων καὶ Πιλάτων» (σελ. 10).
Τὰ ἀνωτέρω ἐγράφησαν ὑπὸ Νεοημερολογιτῶν. Ἀκουέτωσαν, λοιπόν, ταῦτα νομικοί τε καὶ θεολόγοι, καὶ ἐξαγαγέτωσαν συμ
περάσματα δίκαια καὶ ἀληθῆ.
† Ὁ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Εὐαγγελιστής Λουκᾶς στή σχετική περικοπή μᾶς ἀναφέρει
τό γεγονός αὐτό καί μᾶς πληροφορεῖ πώς, ὅταν πλησίασαν
οἱ ἡμέρες «τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν, κατά τόν νόμον Μωϋσέως», ὁ δίκαιος Ἰωσήφ καί ἡ Ὑπερευλογημένη Θεοτόκος
ἡ Μητέρα τοῦ Κυρίου, μετέφεραν Αὐτόν, ὡς τεσσαρακονθήμερον, γιά νά τόν παρουσιάσουν στό Ναό. Μετέφεραν
«τό παιδίον Ἰησοῦν» γιά νά «ἐκκλησιάσουν»,
θά λέγαμε, μέ τή σημερινή ὁρολογία, «τόν
Ἕνα τῆς Τριάδος», Αὐτόν πού εἶναι ὁ καθιδρυτής καί Δομῆτορ τῆς Ἐκκλησίας καί τό
κέντρο τῆς Εὐχαριστίας!
Ἀπό πλευρᾶς ἱστορικῆς ἐξελίξεως καί
καθιερώσεως τῆς Ἑορτῆς θά καταθέσουμε
πώς, κατά πρῶτο λόγο, ὁ μοναχός Γεώργιος
(ἐπωνομαζόμενος ἁμαρτωλός), ἀκμάσας μεταξύ τῶν ἐτῶν 843-867, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι
ἐπί αὐτοκράτορος Ἰουστίνου Α΄ (518-527)
«ἡ Ὑπαπαντή μετηνέχθη καί ἔλαβεν ἀρχήν
ἑορτάζεσθαι Φεβρουαρίῳ μηνί εἰς τήν β΄, γενομένης πρότερον τῇ ιδ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, ἥτις οὔκ ἐστιν
ἐναριθμουμένη ταῖς δεσποτικαῖς ἑορταῖς»4.
Δεύτερη ἱστορική μαρτυρία παρέχει ὁ μοναχός καί
χρονογράφος Γεώργιος Κεδρηνός, πού ἔζησεν τόν 11ο
αἰῶνα, στό ἔργο του «Σύνοψις Ἱστοριῶν». Ἐκεῖ σημειώνει
ὅτι ἐπί τοῦ ἰδίου αὐτοκράτορος, Ἰουστίνου Α΄ (518-527),
«ἐτυπώθη ἑορτάζειν ἡμᾶς καί τήν ἑορτήν τῆς Ὑπαπαντῆς
τῆς μέχρι τότε μή ἑορταζομένης»5.
Τρίτη ἱστορική μαρτυρία προσφέρει ὁ ἐκκλησιαστικός
Ἱστορικός τοῦ 13ου-14ου αἰῶνα Νικηφόρος Κάλλιστος
Ξανθόπουλος. Αὐτός θά καταθέσει ὅτι ὁ αὐτοκράτορας
Ἰουστινιανός ο Α΄ (527-565) «τάττει καί τήν τοῦ Σωτῆρος
Ὑπαπαντήν ἄρτι πρώτως, ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ἑορτάζεσθαι»6.
Ἀνεξάρτητα ὅμως ἀπό τά ἱστορικά στοιχεῖα τῆς
Ἑορτῆς, πρέπει νά τονισθεῖ πώς ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου
κατατάσσεται στίς Δεσποτικές Ἑορτές καί τό «κλειδί» γιά
τήν κατάταξη αὐτή εἶναι ἡ Γ΄ Οἰκ. Σύνοδος τῆς Ἐφέσου,
μέ πρόεδρο τόν ἅγιο Κύριλλο Ἀλεξανδρείας, ἡ ὁποία Σύνοδος διεκήρυξε τόν Ἰησοῦν Χριστό φύσει Θεόν καί τήν
Παναγία Μητέρα Του, ὄχι ἀνθρωποτόκον, ἤ Χριστοτόκον,
ὅπως πρέσβευε ὁ Νεστόριος, ἀλλά ἀληθῆ Θεοτόκον. Καί
τό ὄνομα «Θεοτόκος», κατά τόν ἅγιο Ἰω. τόν Δαμασκηνό,
«ἅπαν τό μυστήριον τῆς Οἰκονομίας συνίστησιν»7.
Ὀρθή, ἑπομένως, θεώρηση τῆς Ὑπαπαντῆς εἶναι ὅτι
αὐτή ἀποτελεῖ καί Δεσποτική, ἀλλά καί Θεομητορική ἑορτή, ἄσχετα ἄν τό ἕνα ἤ τό ἄλλο κατά τίς διάφορες ἐποχές
ἀμφισβητήθηκε, ἤ τονίσθηκε περισσότερο ἤ ὀλιγότερο,
ἀνάλογα μέ τίς ἑκάστοτε ἀναφυόμενες ἱστορικές ἀνάγ
κες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Εἶναι γεγονός πάντως,
ὅτι ἡ ἔμφαση δόθηκε μετά τίς ἑρμηνευτικές διατυπώσεις
τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, Γ΄, Δ΄ καί μέ κατάληξη τήν
Ζ΄, τήν Σύνοδο ἐκείνη, πού ἀποτελεῖ τό ἐπιστέγασμα τῆς
παραδοχῆς τῆς δυνατότητος ἐξεικονισμοῦ τοῦ Σαρκωθέν
τος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἐξεικονίζεται Ἐκεῖνος, ὁ
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Ὁποῖος εἶναι καί τέλειος κατά τήν ἀνθρωπότητα.
Ἡ ὑμνολογία τῆς Ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου
προέρχεται ἀπό μιά μακροχρόνια ἑρμηνευτική καταγραφή
τοῦ συνόλου τῆς Ἁγίας Γραφῆς, μέ τίς Προφητικές προτυπώσεις καί παραδοχές περί τοῦ Ἀσάρκου Λόγου, Ἐκείνου
ὁ Ὁποῖος λαλεῖ στούς Πατριάρχες, στούς Προφῆτες, στόν
Μωϋσῆ, Ἐκείνου ὁ Ὁποῖος «ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν
χρόνων» συγκαταβαίνει σαρκούμενος γιά νά
ἀνακεφαλαιώσει «πᾶσαν τήν πρός ἡμᾶς Οἰκονομίαν» καί Ἐκείνου ὁ Ὁποῖος εἶναι πνευματικῶς ὁρώμενος στήν Ἐκλησία. Στό πρῶτο
«Κάθισμα» τῆς Ἑορτῆς ψάλλει γηθοσύνως ἡ
Ἐκκλησία: «Νηπιάζει δι᾿ ἐμέ, ὁ παλαιός τῶν
ἡμερῶν, καθαρσίων κοινωνεῖ, ὁ καθαρώτατος
Θεός, ἵνα τήν σάρκα πιστώσῃ μου τήν ἐκ Παρθένου». Ἡ παρουσία τῆς Παρθένου, τοῦ Δικαίου Συμεῶνος καί τῆς Προφήτιδος Ἄννης, ὡς
αὐτοπτῶν μαρτύρων στήν Ὑπαπαντή, κατά
τήν ἰδιαίτερη διακονία ἑκάστου ἐξ᾿ αὐτῶν, πιστοποιεῖ τό γεγονός ὅτι ὁ Θεός Λόγος ἐνηνθρώπησε πραγματικά, «ἀρχήν λαβών χρονικήν»8, καί ὄχι φανταστικά.
Στούς Κανόνες τῆς Ἑορτῆς ὑπάρχει ἀνάλογος ὕμνος,
πού ὁμιλεῖ γιά τόν νηπιάσαντα Προαιώνιο Λόγο τοῦ Πατρός: «Νηπιόφρονα, τόν γεγονότα ἀπάτη, πρωτόπλαστον
ἔμπαλιν ἐπανορθώσων, Θεός Λόγος νηπιάσας ἐπέφανεν»9.
Ἑρμηνεύοντας τό Τροπάριο αὐτό ὁ πνευματικός ἐρωδιός
τοῦ Ἄθωνος καί μυστηπόλος Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, σημειώνει ὅτι ἐπειδή
ὁ πρωτόπλαστος Ἀδάμ κατέστη ἀπό τήν ἀπάτη τοῦ διαβόλου ὡς ἕνα ἀνόητο νήπιο κατά τάς φρένας, γι᾿ αὐτό ὁ
Πλάστης αὐτοῦ, ὁ Ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ
Θεοῦ ἐπέφανε ὡς νήπιο, προκειμένου νά τόν ἐπανορθώσει, «συντριβέντα διά τῆς παραβάσεως». Ὅμως, αὐτό δέν
σημαίνει πώς ἔγινε νήπιος ὁ Κύριος κατά τό φρόνημα τοῦ
Ἀδάμ, ἄπαγε! Διότι, «ποῖος ἄλλος ἦτον συνετώτερος καί
σοφώτερος τοῦ Χριστοῦ καί νηπίου ὑπάρχοντος, τοῦ ὁποίου
ἡ ψυχή ἦτον ἑνωμένη καθ᾿ ὑπόστασιν μέ τήν ἐνυπόστατον
σοφίαν τοῦ Πατρός»10; Ἀλλά ἔγινε, λέγει, νήπιο μόνο κατά
τήν σωματική ἡλικία, ὡς τέλειος ἄνθρωπος.
Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, πού ἀγωνίζονται στό πλαίσιο τῆς Ἐκκλησίας, παρακαλοῦν μυστικά τόν Προαιώνιο
Λόγο τοῦ Θεοῦ, τόν νηπιάσαντα χάριν τῆς σωτηρία τους,
Κύριο τῆς Δόξης, γιά μιά θεία ὑπαπαντή, γιά μιά ὑπάντηση μυστική μαζί Του. Αὐτή εἶναι μιά ἔντονη, κατά τούς
Πατέρες, γεύση τῆς Χάριτος, πού μπορεῖ νά χαρίσει ὁ
Θεός στόν ἄνθρωπο πού ἀγωνίζεται, πρίν ἀπό τήν ἔξοδό
του ἀπό τόν παρόντα κόσμο. «Νῦν ἀπόλυσιν ζητῶ, ἀπό σοῦ
τοῦ πλαστουργοῦ», εὔχεται ὁ πρεσβύτης Συμεών, ὅταν καταξιώθηκε νά δεῖ «τό σωτήριον Φῶς». Ἔτσι καί ὁ κάθε πιστός, πρίν τήν ἀναχώρησή του ἀπό τόν «νῦν αἰῶνα», ζητεῖ
ἐσωτερικά αὐτή τή ἐποψία τοῦ «σωτηρίου Φωτός», τή θέα
τοῦ Θεοῦ ἀπό τή ζωή αὐτή, ὡς προγευστρίδα τῆς αἰωνίου
χαρᾶς καί ἀλήκτου μακαριότητος…

1. Γ. Φίλια, Οἱ Θεομητορικές ἑορτές στή Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 2002. / 2. σελ. 12. ὅ.π. / 3. Μ. Φωτίου, Λόγος εἰς τό γενέσιον
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, PG 102, 548 Α. / 4. Χρονικόν, IV, PG 10, 777. / 5. PG 121, 780. / 6. Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, ιζ΄, κεφ. κή, PG 147, 292. /
7. Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, 3, 12, PG 94, 1029C. / 8. Βλ. Δοξαστικόν Ἑσπερίων, ἦχος πλ. β΄. / 9. Τροπάριον Κανόνος Γ΄ Ὠδῆς. /
10. Βλ. Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἑορτοδρόμιον, Τόμ. Α΄, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1987, σελ. 342.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ἑορτὲς Κατηχητικῶν Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
Οἱ Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν τῆς
Ἐκκλησίας μας τελοῦν, ὅπως ἔχει ἐπικρατήσει, ἑόρτιες
Ἐκδηλώσεις κατὰ τὴν περίοδο μετὰ τὰ Χριστούγεννα κατὰ
τὸ Πάτριο Ἑορτολόγιο, μὲ ὕμνους, κάλαντα, ἀπαγγελία ποι
ημάτων καὶ διδακτικά θεατρικὰ δρώμενα.

Κατὰ τὴν Κυριακὴ 30-12-2019/12-01-2020 στὴν αἴθουσα
ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου
καὶ Παύλου Δάφνης ἔγινε ἡ Χριστουγεννιάτικη ἑορτὴ τοῦ
Κατηχητικοῦ Σχολείου τῆς Ἐνορίας. Ἐπίσης, ἔλαβε χώρα ἡ
ἀντίστοιχη ἐκδήλωση τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου στὸν Ἱερὸ
Ναὸ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Παλαιοῦ Φαλήρου, ὅπως καὶ
ἡ ἑορτὴ καὶ ἡ κοπὴ τῆς βασιλόπιττας τοῦ Κατηχητικοῦ Σχο
λείου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Φανουρίου Γλυφάδος.

Ἐπίσης, τὴν Κυριακὴ 13/26-01-2020 ἔγινε ἡ ἑορτὴ τοῦ
Κατηχητικοῦ Σχολείου τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου
Ἀθανασίου καὶ ἡ κοπὴ τῆς Βασιλόπιτας.

Κοπή πίτας Γηροκομείου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
Τήν Κυριακή, 13/26-01-2020, τό ἑσπέρας πραγματοποι
ήθηκε ἡ τελετή κοπῆς βασιλόπιτας τοῦ Γηροκομείου «Πανα
γία ἡ Ὁδηγήτρια» τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν παρου
σίᾳ πολλῶν πιστῶν. Τήν πίτα εὐλόγησε καί διένειμε ὁ Παν/
τος Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐθύμιος Μπαρδάκας, ὁ ὁποῖος καί
ἐκφώνησε σύντομη προσλαλιά. Ἐπίσης, μίλησαν κι ἐξέφρα

σαν σύντομες εὐχαριστίες τόσο ὁ Παν/τος Ἀρχιμανδρίτης
π. Εὐθύμιος Δανηλάτος, ὡς καί ἡ πρόεδρος τοῦ διοικητικοῦ
συμβουλίου τοῦ Γηροκομείου κ. Χρυσούλη.

Ἀρχιερατικὴ Ἐπίσκεψις εἰς Σερβίαν
Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, τῇ
παρακλήσει τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.
Καλλινίκου τοῦ καὶ Τοποτηρητοῦ Σερβίας, ἐπεσκέφθη τὴν
Σερβίαν ἀπὸ τὸ Σάββατον, 12/25-01-2020, ἕως τὴν Τρίτην,
15/28-01-2020, προκειμένου νὰ συμμετάσχῃ εἰς τὴν ἑορτὴν
τοῦ Ἁγίου Σάββα πρώτου Ἀρχιεπισκόπου Σερβίας. Ὁ Σεβα
σμιώτατος προεξῆρχεν εἰς τὰς Ἀρχιερατικὰς Λειτουργίας, αἱ
ὁποῖαι ἐτελέσθησαν, καὶ τὰς λοιπάς Ἑορτίους ἐκδηλώσεις.
Τὴν μέν Κυριακήν, 13/26-01-2020, προέστη τῆς Θείας Λει

τουργίας εἰς τὴν Ἐνορίαν τοῦ Ἁγίου Σάββα εἰς Πάντσεβον
Βελιγραδίου, ἐπακολουθήσαντος τοῦ σερβικοῦ ἐθίμου τῆς
σλάβας. Τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐτελέσθη ὁ Ἑσπε
ρινὸς τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα εἰς τὸν αὐτὸν Ἱερὸν Ναόν.
Τὴν Δευτέραν, 14/27-01-2020 (ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου
Σάββα) προεξῆρχεν εἰς τὴν Θ. Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν Ἀγίου Νικολάου, τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Ἁγίου Σε
ραφεὶμ τοῦ Σάρωφ εἰς τὸ Ὄρος Σούβομπορ. Ἐν συνεχείᾳ,
τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη εἰς τὸ Κελλίον τῶν
Ἁγίων Σέρβων Νεομαρτύρων του ἰδίου Ὄρους, εἰς τὸ Πα
ρεκκλήσιον τοῦ ὁποίου ἐτέλεσε τὴν Μοναχικὴν Κουρὰν τοῦ
ἕως τότε Δοκίμου Μοναχοῦ Λαζάρου Ἀλεξάνδροβιτς, ὅστις
ἔλαβε τὸ Μοναχικὸν ὄνομα Ἀλέξιος. Τὸν νεόκουρον ἀνέλαβεν
ὁ Πανοσιώτατος Ἱερομόναχος π. Σάββας Μίκιτς.

Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Κένυα
Στὰ μέσα τοῦ Ἰανουαρίου 2020, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος
Μεθώνης ὡς Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἔμπου
Κένυας, μετέβη γιὰ τὴν ἐτήσια ποιμαντικὴ ἐπίσκεψή του στὶς
Ἱεραποστολικὲς Κοινότητες τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Κένυα.
Μαζί του εἶχε δύο Ἱερεῖς ἀπὸ τὴν Ν. Ὀσσετία, τοὺς πατέρες
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Ἰάκωβο καὶ Σίμωνα, καὶ μερικοὺς λαϊκοὺς ἀπὸ τὸ Βέλγιο, τὴν
Γαλλία καὶ τὴν Ὁλλανδία. Ἐπισκέφθηκε ὅλες τὶς Ἐνορίες,
τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὴν Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου καὶ στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύ
λου στὴν Κάντζα μαζὶ μὲ τὸν τοπικὸ Κλῆρο, ἐπέβλεψε τὴν
οἰκοδομὴ τοῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας ποὺ ἀπο
τελεῖ Μετόχιο τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὅπως καὶ
τῆς Ἀνδρώας Μονῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στὴν
ὁποίαν τέλεσε καὶ τὴν Κουρὰ τοῦ Ρασοφόρου Μοναχοῦ Θε
οφίλου. Ἀκόμη, εἶχε συνάντηση μὲ τὴν διοικητικὴ ἐπιτροπὴ
τῆς Ἐπισκοπῆς, συζήτησε θέματα μελλοντικῆς ἀναπτύξεως,
ἐπισκέφθηκε τοπικὸ σχολεῖο, ἐργοστάσιο καὶ νοσοκομεῖο,
καὶ ἐπίσης τακτοποίησε διάφορα θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν
Ἱεραποστολὴ καὶ τὴν νομική της ὑπόσταση.

Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Ἀϊτὴ
Ἀρχὰς Ἰανουαρίου τοῦ 2020, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Πελα
γονίας κ. Μάξιμος, μὲ τὸν Αἰδ. π. Δημήτριο Βέμπερ καὶ δύο
λαϊκοὺς ἀπὸ τὶς Η.Π.Α. μετέβησαν γιὰ ἱεραποστολικὴ ποι
μαντικὴ ἐπίσκεψη στὶς Κοινότητες τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν
νησιωτικὴ χώρα τῆς Ἀϊτῆς, στὴν Καραβαϊκή, στὴν Κεντρικὴ
Ἀμερική. Κατὰ τὴν παραμονὴ στὴν Ἀϊτή, ὁ Θεοφ. Πελαγο
νίας κ. Μάξιμος, τέλεσε Θ. Λειτουργίες στοὺς τρεῖς Ναοὺς
ὑπαγομένους στὴν Ἐκκλησία μας, τοῦ Ἁγίου Δωροθέου στὴν
πρωτεύουσα Πόρτ-ο-Πρένς, μετὰ τοῦ Ἐφημερίου Αἰδ. π.

Ἀμβροσίου, ὅπου ἑορτάσθηκαν καὶ τὰ ἅγια Θεοφάνεια, τοῦ
Ἁγίου Αὐγουστἰνου στὴν πόλη Σιβαντιέρ, κοντὰ στὸ Ζακμέλ,
ὅπου ὑφίσταται ἡ μεγαλύτερη καὶ πολυπληθέστερη Κοινότη
τα, γιὰ τὴν ὁποίαν χειροτονήθηκαν ἀπὸ τὸν Θεοφ. κ. Μάξιμο
ὁ Ἐφημἐριος Αἰδ. π. Νικόλαος καὶ ὁ Διάκονος π. Λουκᾶς, καὶ
τοῦ Ἁγίου Εἰρηναίου Λυῶνος, μία νέα Ἐνορία ποὺ ὑπήχθη
στὴν Ἐκκλησία μας μετὰ τοῦ Ἐφημερίου Αἰδ. π. Ἀβραμίου,
στὸ χωριὸ Μεϊσάντ. Εἶναι ἀξιοσημείωτον ὅτι κάθε Ἐνορία
διατηρεῖ καὶ Σχολεῖο (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο), ὅπου τὸ
μάθημα τῆς Ὀρθοδόξου Κατηχήσεως κατέχει σημαίνουσα
θέση. Οἱ Ἐνορίες διακρίνονται γιὰ τὸν ἱεραποστολικὸ ζῆλο
τους καὶ οἱ Κληρικοὶ ἐργάζονται μὲ αὐταπάρνηση.

Πανήγυρις Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου
Τήν Παρασκευή, 18/31-01-2020, τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου
καί Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, πανηγύρισε ὁ Κα
θεδρικός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν στήν Νέα Φιλαδέλφεια. Τήν παραμονή στόν Μεγάλο
Ἑσπερινό χοροστάτησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο ὁ Σεβασμ.
Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος. Ἀνήμε
ρα ἐτελέσθη ἀρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος

κ. Καλλινίκου, μέ τήν συμμετοχή τοῦ Σεβ. Ἀττικῆς καί Βοιω
τίας κ. Χρυσοστόμου, Ἱερέων καί Διακόνων. Τόν πανηγυρικό
τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ὁ Σεβ. κ. Χρυσόστομος ἀναφερθείς
ἐγκωμιαστικά στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο καί στήν βαρυσήμαντη
προσφορά του στήν διατήρηση τῆς ἀκεραιότητας τῆς Ὀρθο
δόξου πίστεως, ἐνῶ ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Παν/τος Ἀρχιμ.
π. Νικηφόρος Νάσσος ἐξέφρασε τίς δέουσες εὐχαριστίες.

Ὀνομαστήρια Ἀρχιερέως
Τὴν αὐτὴν ἡμέρα ἑόρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμ.
Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος. Ὁ Σε
βασμιώτατος ἐχοροστάτησε εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης. Εἰς τὴν Θείαν Λειτουρ

γίαν παρέστη συμπροσευχόμενος καὶ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης
Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν Ἀπόλυσιν μετέ
φερεν εἰς τὸν ἑορτάζοντα πολιὸν ἀσθενοῦντα Μητροπολίτην
τὰς ἐγκαρδίους εὐχὰς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.
Καλλινίκου καὶ συμπάσης τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

Ἱερά Πανήγυρις Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Πατρῶν
Τό Σάββατο, 19-01/01-02-2020, ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου
Μάρκου Μητροπολίτου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ, πανηγύρισε
ὁ Καθεδρικός Ναός τῆς Μητροπόλεως Ἀχαΐας καί πάσης
Πελοποννήσου στήν Πάτρα. Στόν ἑόρτιο Ὄρθρο καί στήν
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος.
Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ὁ Αἰδ/τος Πρωτ. π.
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Νικόλαος Δημαρᾶς. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας
τελέστηκε ἡ καθιερωμένη Λιτανεία πέριξ τοῦ Ναοῦ.

Τελετή τοποθετήσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ
στόν τροῦλλo ἀνεγειρομένου Ναοῦ
Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 21-01/3-02-2020, πραγμα
τοποιήθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καί ἡ τελετή τοπο
θετήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στόν τροῦλλο τοῦ ἀνεγειρο
μένου ἐντυπωσιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πρός τιμήν τῆς Παναγίας
Σουμελᾶ στόν Ἀσπρόπυργο Ἀττικῆς, ἀπό τόν οἰκεῖο Ἱεράρχη
Σεβασμ. Μητροπολίτη Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο.

Ἔψαλε κλιμάκιο τῆς Χορωδίας τῆς τοπικῆς Μητροπόλε
ως «Ὑμνωδοί» ὑπό τόν κ. Ἰω. Κιαχόπουλο. Παρόντες στήν
χαρμόσυνη τελετή ἦταν οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς
καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καί Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος,
Κληρικοί, ἐκπρόσωποι τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, καθώς
καί πολλοί πιστοί τῆς περιοχῆς, πού κατέφθασαν γιά νά παρί
στανται σέ αὐτό τό σημαντικό γεγονός γιά τήν Ἑκκλησία μας.

Ὀνομαστήρια Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου
Τὴν Παρασκευή, 25-1/7-2-2020, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου
τοῦ Θεολόγου, ἑόρτασε τὸ Ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. Μη
τροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος στὸν Καθεδρικὸ
Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Θεσσαλονίκης. Στὸν

Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς χοροστάτησε ὁ ἑορτάζων Ἱεράρ
χης μὲ συγχοροστασία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ
Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καὶ συμμετοχὴ τοπικοῦ Κλήρου,
ὅπως καὶ Κληρικῶν τοῦ Σεβ. κ. Χρυσοστόμου. Ἑόρτιο λόγο
ἐκφώνησε ὁ χοροστατῶν Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος.
Στὴν Θεία Λειτουργία προέστη ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ.
Γρηγόριος μὲ συλλειτουργοὺς τοῦ Σεβ. Μητροπολῖτες Πει
ραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο καὶ Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ.
Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε τὸ θεῖο Κήρυγμα. Ἔλαβαν
μέρος πολλοὶ Κληρικοί, ἐν οἷς καὶ ὁ ἐπίσης ἑορτάζων Ἀρχιμ.
π. Γρηγόριος Ταυλάριος ἐκ Πειραιῶς, ἔψαλαν καλλίφωνοι
Ἱεροψάλτες καὶ παρέστη πλῆθος κόσμου. Ὁ Σεβ. Πειραιῶς
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἀπηύθυνε ἐπίσης ἑόρτιες εὐχὲς
καὶ στὴν Ἀπόλυση συμβολικὰ δῶρα στὸν ἑορτάζοντα Ποιμε
νάρχη προσέφεραν ἀντιπρόσωποι τοῦ Κλήρου, τῶν Κατηχη
τικῶν, τῶν Ὁμάδων Γονέων καὶ τῶν Κατασκηνώσεων. Ὁ δὲ
Σεβ. κ. Γρηγόριος εὐχαρίστησε ἅπαντες εὐχηθεὶς τὰ δέοντα.

Κοπή πίτας Ἀρχιεπισκοπῆς
Τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, 27-01/9-022020, πραγματοποιήθηκε πνευματική ἐκδήλωση καί ἡ τελετή
κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλειάτικης πίτας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν στό Πνευματικό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀπο
στόλων Πέτρου καί Παύλου Δάφνης. Κατά τήν ἔναρξη τῆς
ἐκδηλώσεως ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πά
σης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος εὐλόγησε τήν πίτα, ἐνῶ ὁ Χορός

ἀπαρτιζόμενος ἀπό Ἱεροψάλτες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἔψαλε
τό Ἀπολυτικίον τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ὡς καί ἐπίκαιρους
ἐκκλησιαστικούς ὕμνους. Μετά ἀπό εἰσαγωγή τοῦ Ἱερομ. π.
Καλλινίκου, ἑόρτιο Μήνυμα γιά τήν περίσταση ἀνέγνωσε ὁ
Ἀρχιμ. π. Εὐθύμιος Μπαρδάκας. Ὁ δέ Μακαριώτατος Ἀρχι
επίσκοπος κ. Καλλίνικος ἀπηύθυνε πνευματικές νουθεσίες
πρός τά πνευματικά του τέκνα, ἱερεῖς καί λαϊκούς, καί ἐξέ
φρασε τίς εὐχαριστίες του πρός ὅλους τούς παρισταμένους
πού ἀνταποκρίθηκαν στήν πρόσκλησή του.

Πανηγύρεις Τριῶν Ἱεραρχῶν
Στήν πόλη τῆς Κορίνθου στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό
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τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τήν Τετάρτη, 30-1/12-2-2020, ἐτελέσθη
ἡ ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχι
επισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, μέ τήν
συμμετοχή Ἱερέων καἰ Διακόνου, παρουσίᾳ πολλῶν πιστῶν.
Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Αἰδ/τος Πρωτ. π. Νικόλαος Δημαρᾶς.

Στήν συμπρωτεύουσα ἑόρτασε μετά τῆς δεούσης λαμ
πρότητος ὁ ὁμώνυμος Καθεδρικός Ναός. Τῶν ἱ. Ἀκολουθιῶν
προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος.
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Σωτῆρος Χριστοῦ, στόν ἱστορικό Ναό Ὑπαπαντῆς στήν Καλ
λίπολη Πειραιῶς στόν Μέγα Ἑσπερινό τῆς παραμονῆς χορο
στάτησε ὁ Σεβαμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ.
Γερόντιος καί στήν συνέχεια προεξῆρχε στήν Λιτάνευση τῆς
Ἱερᾶς Εἰκόνος. Ἀνήμερα, τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Ἀρχιερατικῆς
Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο
πος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, συμπαρα
στατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Βρεσθένης κ.
Θεοδοσίου, Ἱερέων καί Διακόνου, παρουσίᾳ πολλῶν πιστῶν.
Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ.
Γερόντιος τήν πρωΐαν ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία καί ἐν
συνεχείᾳ προέστη τῆς Λιτανείας στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά
Μονή Παναγίας Φλεβαριωτίσσης στό Αἰάντειο Σαλαμῖνος.
Στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στό Μαρκόπουλο Μεσογείων
Ἀττικῆς στόν Μέγα Ἑσπερινό τήν παραμονή καί στήν Ἀρχιε
ρατική Θεία Λειτουργία τῆς κυριωνύμου ἡμέρας προεξῆρχε ὁ
Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.
Τέλος δέ, στήν Ἱερά Μονή Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ στό
Χορτοκόπιον Ἐλευθερουπόλεως Καβάλας ἐτελέσθη ὁλο
νύκτιος Ἀγρυπνία, ὅπου στόν Μέγα Ἑσπερινό χοροστάτη
σε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Φιλίππων καί Μαρωνείας κ.
Ἀμβρόσιος, ἐκφωνήσας ἑόρτια Ὁμιλία. Παρέστησαν Ἱερεῖς
καὶ πολλοὶ εὐλαβεῖς πιστοί.

Ὀνομαστήρια Σεβ/του Δημητριάδος κ. Φωτίου
Τήν Τετάρτη, 6/19-02-2020, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Φωτίου
τοῦ Μεγάλου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἑόρτασε
τά ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος
κ. Φώτιος. Ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός ἐψάλη στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Χρυσοστόμου στήν πόλη τῆς Λαμίας, ἐνῶ
ἀνήμερα ἐτελέσθη ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Καθε
δρικό Ναό Τιμίου Προδρόμου στόν Βόλο, προεξάρχοντος
τοῦ ἑορτάζοντος Σεβασμ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ.

Στὴν πόλη τῆς Δράμας στὸν πανηγυρίζοντα Καθεδρικὸ
Ἱερὸ Ναό, τὸ πρωὶ τῆς πανηγύρεως, τῆς Θείας Λειτουργίας
προέστη ὁ Σεβ. Φιλίππων & Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, καὶ
ἔλαβαν μέρος οἱ Ἀρχιερεῖς Σεβ. Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυ
σόστομος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας,
καὶ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης. Ἔλαβαν μέρος Κληρικοί.
Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ
ἄλλα μέρη. Λιτανεία δὲν τελέσθηκε λόγῳ βροχοπτώσεως.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας παρετέθη τράπεζα στὴν
αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, στὸ ἰσόγειον αὐτοῦ, γιὰ 500 του
λάχιστον ἐκ τῶν προσκυνητῶν.

Ὁ ἑορτασμὸς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ
Τό Σάββατο, 2/15-02-2020, ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ

Φωτίου, μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβασμ. Μητροπολιτῶν Πει
ραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου καί Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ.
Χρυσοστόμου, Ἱερέων καί Διακόνων. Στό Κοινωνικό τόν πα
νηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ὁ Σεβασμ. κ. Χρυσόστομος
ἀναφερθείς στήν μεγάλη προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου Φωτίου
καί ἐκφράσας τίς ἐγκάρδιες εὐχές του στόν ἑορτάζοντα Μη
τροπολίτη γιά τόν ἄξιο ἀγῶνα πού καταβάλλει τόσο στήν
Μητρόπολη Δημητριάδος, στήν Τοποτηρητία τῶν Κυκλά
δων νήσων καί τῶν Δωδεκανήσων καί στήν Ἱεραποστολή,
ὄσο καί στήν Ἀρχιγραμματεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Μετά τό
πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ φιλόξενη Ἐνορία παρέθεσε
τράπεζα πρός τιμήν τοῦ ἑορτάζοντος Μητροπολίτου της.

Ο ΝεΟΣ στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο
Το Σάββατο, 9/22-2-2020, ο Νεανικός Ορθόδοξος Σύν
δεσμος (ΝεΟΣ) της Εκκλησίας μας, πραγματοποίησε την
χειμερινή του εκδρομή στο Προκόπι Ευβοίας, για προσκύ
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Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου
ἐπιβεβαιωτικὸν τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος

Ε

ἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Δάφνης τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, φυλάσσεται
φορητὴ Εἰκὼν μεγάλου μεγέθους τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου μὲ τὴν ἀφιερωματικὴν σημείωσιν κάτω δεξιά: «Ἀφιέρωσις Ἱερέως Κωνσταντίνου Παπαντωνίου ἁμαρτωλοῦ, εὐγνωμοσύνης ἕνεκεν».
Ποῖα ὅμως εἶναι ἡ ἀφορμὴ διὰ τὴν ἔκφρασιν τῆς εὐγνωμοσύνης τοῦ Μακαριστοῦ καὶ μάλιστα ἰδιαιτέρως φιλανθρώπου Ἱερέως τῆς Ἐκκλησίας μας; (Ἔμεινε γνωστὸς ὡς «ρακοσυλλέκτης» προκειμένου νὰ βοηθῇ τοὺς πτωχούς).
Ἡ ἱστορία ἔχει ὡς ἑξῆς: Κατὰ τὸν φοβερὸν διωγμὸν τῶν Παλαιοημερολογιτῶν
τοῦ 1951-1953 ὁ ἀείμνηστος π. Κωνσταντῖνος συνελήφθη, ἀπεσχηματίσθη βιαίως καὶ ἐρρίφθη εἰς τὰς φυλακὰς «Χατζηκώστα». Ἡ Πρεσβυτέρα αὐτοῦ Αἰκατερίνη
ἀπέμεινε μόνη καὶ ἀβοήθητη διὰ νὰ θρέψῃ τὰ τρία (τότε) τέκνα της. Οἱ γονεῖς τῆς
Πρεσβυτέρας, νεοημερολογῖται ὄντες, προσεπάθουν νὰ τὴν πείσουν νὰ μεταβῇ
εἰς τὴν φυλακὴν καὶ νὰ μεταπείσῃ τὸν π. Κωνσταντῖνον νὰ ἀποδεχθῇ τὴν Καινοτομίαν προκειμένου νὰ ἐλευθερωθῇ. Ἔλεγον εἰς αὐτὴν τὰ γνωστά: «Λυπήσου τὰ
τέκνα σου. Πῶς θὰ ζήσουν;». Ἐν τέλει ἡ Πρεβυτέρα ἐπείσθη καὶ ἔπραξε κατὰ
τὴν λανθασμένην καθοδήγησιν τῶν γονέων της. Ὁ π. Κωνσταντῖνος ἀκούσας
τὴν προτροπὴν τῆς Πρεβυτέρας καὶ τὸν κίνδυνον τῶν τέκνων του, ἐλυπήθη μέν,
ἀλλὰ δὲν ἔδωσεν ἀπάντησιν ἀμέσως, ζητήσας ὀλίγον χρόνον διὰ νὰ σκεφθῇ ἐπ᾽
αὐτοῦ. Ἦτο παραμονὴ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου κατὰ τὸ Πάτριον Ἑορτολόγιον, καὶ
τὸ ἑσπέρας παρεκάλει προσευχόμενος τὸν Ἅγιον Ἀντώνιον νὰ φωτίσῃ αὐτὸν τὶ νὰ
πράξῃ. Ἀποκοιμηθεὶς τὴν νύκτα ἐκείνην, εἶδε τὸν Ἅγιον Ἀντώνιον νὰ τοῦ λέγει: «Μεῖνε ἐκεῖ ποὺ εἶσαι, καὶ ἐγὼ
θὰ σὲ βγάλω ἀπὸ τὴν φυλακήν!».
Τὴν ἑπομένην, ἄγνωστός τις προσῆλθε εἰς τὴν φυλακὴν καὶ ἐζήτησε νὰ πληρώσῃ τὴν ἐξαγορὰν τῆς ποινῆς τοῦ π.
Κωνσταντίνου. Ὁ ἐλευθερωθεὶς ἐζήτησε νὰ γνωρίσῃ τὸν ἄγνωστον αὐτὸν ἄνθρωπον καὶ τὸν ἠρώτησε τὸ ὄνομα τῶν
γονέων του διὰ νὰ τοὺς μνημονεύῃ. Ὁ ἄγνωστος δὲν ἀπήντησεν. Τότε ὁ π. Κωνσταντῖνος ἐζήτησε νὰ μάθῃ τουλάχιστον τὸ ἰδικόν του ὄνομα διὰ νὰ μνημονεύῃ ἐκεῖνον. Ὁ ἄγνωστος ἀπήντησεν: «Ἀντώνιος» καὶ ἐξηφανίσθη!
Ἔκτοτε ὁ π. Κωνσταντῖνος ἐτέλει κατ᾽ ἔτος Ἀγρυπνίαν κατὰ τὴν Ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου τοῦ καὶ
Θαυματουργοῦ καὶ ἔλεγεν εἰς τὰ πνευματικά του τέκνα ὅτι: «Ἐγὼ εἶμαι στὸ Πάτριον Ἑορτολόγιον ἀπὸ τὸν Ἅγιον
Ἀντώνιον!». Παρήγγειλε δὲ τὴν ἁγιογράφησιν τῆς προαναφερθείσης μεγάλων διαστάσεων ἱερᾶς Εἰκόνος.
Στὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Δάφνης ἐξακολουθεῖ νὰ ἑορτάζεται λαμπρῶς ὁ
Ἅγιος Ἀντώνιος ἐτησίως καὶ ἐφέτος ἐτελέσθη ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.



νηση του θαυματουργού Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Στον
προσκυνηματικό Ναό του Αγίου 40 περίπου νέοι και νέες
από διάφορα μέρη, υπό τον Θεοφ. Επίσκοπο Γαρδικίου Κλή
μη και τους Μητροπολιτικούς Συντονιστές Αρχιεπισκοπής
Αθηνών (Ζαχαρούλα Στέφα), Πειραιώς & Σαλαμίνος (Χρήστο
Ιωακείμ) και Ωρωπού & Φυλής (Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου),
απέδωσαν την εγκάρδια προσκύνησή τους στο μυρίπνοο
άφθαρτο Λείψανο του Αγίου. Διαβάστηκε Παράκληση στον
Άγιο και ψάλθηκαν τροπάρια. Εν συνεχείᾳ οι συμμετέχοντες
ξεναγήθηκαν στο πολύ καλά οργανωμένο κατά τα τελευταία
έτη Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού, απέναντι από τον
προκυνηματικό Ναό, στο οποίο θαύμασαν τα εκθέματα από
τον πολιτιστικό και θρησκευτικό πλούτο του δυναμικού ελ
ληνικού στοιχείου στην Μικρασία. Στην επιστροφή, κατά τις μεσημβρινές ώρες, η εκδρομική ομάδα του ΝεΟΣ στάθμευσε
στην Χαλκίδα, στον χώρο της παλαιάς γέφυρας, όπου μπορεί κανείς να δει το παλιρροιακό φαινόμενο του Ευρίπου, για
λίγες ώρες ξεκούρασης και περιδιάβασης, παρά το δυνατό κρύο και την βροχή.
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