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Πρωθιεραρχικὸν Μήνυμα
Ἐπὶ τῇ ἀνατολῇ τοῦ νέου πολιτικοῦ ἔτους 2015

Πρὸς τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος

Πεφιλημένοι ἐν Κυρίῳ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα·

Νέος ἐνιαυτὸς τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου 
ἄρχεται, καὶ ἡμεῖς οἱ ἀποτελοῦντες τὸ μι κρὸν 

ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ, ἐπικαλούμεθα τὴν ἄνωθεν 
ἐνδυνάμωσιν διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν ποικίλων 
δυσχερειῶν τῆς καθημερινότητός μας.
 Ἅπασα ἡ διάρκεια τοῦ βίου τούτου εἶναι μία 
συνεχὴς δοκιμασία, ἡμεῖς δὲ ἅπαντες καλούμεθα 
νὰ ἀσκηθῶμεν εἰς τὴν ὑπομονήν, εἰς τὴν ἀγάπην 
πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν πλησίον, ἀποδεικνύοντες 
τὴν πίστιν ἡμῶν ἐκ τῶν ἔργων μας καὶ διατηροῦντες 
τὴν ἐλπίδα τῆς οὐρανίου Βασιλείας ἄσβεστον.

Παρηγορίαν μεγίστην ἀποτελεῖ κατὰ τὴν 
παροῦσαν καμπὴν τοῦ χρόνου, ἡ ἐνδυνάμωσις 
τοῦ μετώπου τῶν ἀγωνιζομένων τὸν καλόν Ἀγῶνα 
ὑπὲρ τῆς πατρώας Πίστεως, διὰ τῆς εὐλογημένης 
Ἑνώσεως τῆς πρώην Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος 
τῶν Ἐνισταμένων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γνη
σίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος. Ἡ 
ἑνότης ἐπετεύχθη ἐπὶ τῇ βάσει τῆς Ἀληθείας, 
διακηρυχθείσης εἰς τὸ κοινὸν Ἐκκλησιολογικὸν 
κείμενον: «Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναν
τι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ  Θέματα 
Δογματικὰ καὶ Κανονικά». 

Ἤδη ἡ Ἀποστασία τῶν Οἰκουμενιστῶν γίνεται 
ἔτι ἐμφανεστέρα. Εἰς τὸν Πατριαρχικὸν Ναὸν τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως ἐγένετο προσφάτως δεκτὸς 
μὲ τιμὰς ὁ Πάπας τῆς Ρώμης, ὅστις ἐμνημονεύθη 
ὑπὸ τοῦ πατριαρχικοῦ διακόνου ὡς Ὀρθόδοξος 
Ἐπίσκοπος! Τὸ αὐτὸ εἶχε συμβῆ καὶ κατὰ τὴν ἐπί
σκεψιν τοῦ προηγουμένου Πάπα εἰς τὸ Φανά ριον 
τὸ 2006 καὶ ἤδη καθιεροῦται ὑπὸ τῶν Οἰκουμε
νιστῶν μία ἰδία παράδοσις. Παράδοσις ὄχι ἱερά, 
ἀλλ’ οἰκουμενιστική, τὴν ὁποίαν καθιέρωσαν οἱ 
ἀποκληθέντες ἐντὸς τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ ὑπὸ 
τοῦ κ. Βαρθολομαίου, ὡς «ἐμπνευσμένοι ἡγέται» 
Πατριάρχης Ἀθηναγόρας καὶ Πάπας Παῦλος ὁ ΣΤ΄, 
δι’ ἑνὸς τελετουργικοῦ ἐμπλουτιζομένου συνε χῶς, 
μέχρι τὴν ἐπίτευξιν τῆς πλήρους συλ λειτουργίας. 

Τὴν ὁδὸν τῶν Οἰκουμενιστῶν ἐκείνων ἡγετῶν, 
καυχόμενος ὁ νῦν κατέχων τὸν θρόνον τῆς Κων
σταντινουπόλεως, ἐξεφώνησεν ὅτι: «ἠκο λούθησαν 
ἔκτοτε καὶ ἀκολουθοῦν πάν τες οἱ διάδοχοι» αὐτῶν, 
καθιερώσαντες τὸν «διάλογον τῆς ἀγάπης», «(...)
διάλογον μεταξὺ ἀδελφῶν καὶ οὐχί, ὡς ἄλλοτε, 
ἀντιπάλων, ἐν εἰλικρινείᾳ ὀρθοτομούντων τὸν λό
γον τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ καὶ σεβομένων ἀλ λή λους 
ὡς ἀδελφούς». 

Πλήν, ἐὰν οἱ Πάπαι καὶ οἱ Πατριάρχαι τῶν 
ἐσχάτων χρόνων ὀρθοτομοῦν τὸν λόγον τῆς 
ἀληθείας, εἰς τί ἀποβλέπει ὁ Διάλογος; Ἐκ τούτου 
ἀποδεικνύεται, ὅτι δὲν θεωροῦν ὅτι ἔχουν μεταξύ 
των διαφοράς, ἀλλά διαλέγονται καὶ συναντῶνται 
διὰ νὰ καταστήσουν φανερὰν τὴν ἤδη μεταξύ των 
γενομένην οἰκουμενιστικὴν καὶ συγκρητιστικὴν 
ἕνωσιν.

Καὶ ἐνῷ οἱ Καινοτόμοι προκόπτουν συνεχῶς 
ἐπὶ τὰ χείρῳ, εἰς ἡμᾶς ἐλπίδα σταθερὰν ἐμπνέει 
ἡ διαπίστωσις τῆς Ἁγιότητος πεντάδος νεοφανῶν 
Ἁγίων τῆς ἐν Ἑλλάδι Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλη
σίας, κατὰ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τοῦ 
παρελθόντος Σεπτεμβρίου. Εὐλπιστῶμεν, ὅτι οἱ 
Ὅσιοι Πατέρες Παρθένιος καὶ Παχώμιος οἱ Χῖοι 
καὶ Ἱερώνυμος ὁ ἐν Αἰγίνῃ, καθὼς καὶ οἱ Ἅγιοι 
Μάρτυρες Ἀκατερίνη ἡ ἐν Μάνδρᾳ καὶ Ἰωσὴφ ἐκ 
Δεσφίνης, πρεσβεύουν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς Κύριον 
καὶ εἶναι συμπαραστάται εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς ἐπὶ γῆς 
στρατευομένης Ἐκκλησίας. 

Αὐτῶν ταῖς ἁγίαις Πρεσβείαις, εὐχόμεθα εἰς 
ἅπαντας, Κλῆρον καὶ Λαὸν, ὅπως διανύσωμεν 
τὸ νέον ἔτος, ὡς καὶ ἅπαντα τὸν βίον ἡμῶν, ἐν 
μετανοίᾳ, ἐξομολογήσει καὶ ἐργασίᾳ τῶν ἐντολῶν 
τοῦ Κυρίου.

Εὐτυχὲς καὶ καρποφόρον πνευματικῶς τὸν νέον 
ἔτος 2015!

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
†  Ὁ Ἀθηνῶν Καλλίνικος
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Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας
8ης / 21ης – 9ης / 22ας Ἰανουαρίου 2015

Συνόδου Ἀμερικῆς.
 γ) Ἡ Ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἔτνα καὶ 
Πόρτλαντ ὁρίζεται εἰς Ἔτνα Καλιφορνίας. Ἕδρα 
τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιεφερείας Πόρτλαντ ὁρίζεται ἡ 
πόλις τοῦ Πόρλταντ, εἰς Ὄρεγκον.
 δ) Τὰ ὅρια τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἔτνα καὶ 
Πόρτλαντ ὁρίζονται αἱ Δυτικαὶ Πολιτεῖαι τῶν Η.Π.Α.: 
Καλιφόρνια, Ἀριζόνα, Νεβάδα, Γιούτα, Ὄρεγκον, 
Οὐάσιγκτον, Ἀϊντάχο, Ἀλάσκα καὶ Χαβάη καὶ ἐκ τοῦ 
Καναδᾶ αἱ Δυτικαὶ Ἐπαρχίαι: Βρετανικὴ Κολούμπια 
καὶ Ἀλμπέρτα. 
 ε) Διὰ τῆς ἰδίας Ἀποφάσεως ἐπεκτείνονται τὰ 
ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τορόντο, ὥστε νὰ 
περιλαμβάνουν τὸ ὑπόλοιπον τῆς Ἐπαρχίας Ὀντάριο, 
καθὼς καὶ τὰς Ἐπαρχίας Μανιτόμπα καὶ Σασκάτσουαν 
τοῦ Καναδᾶ (κεντρικαὶ ἐπαρχίαι). 
 στ) Εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ἀμερικῆς παραμένει 
τὸ ὑπόλοιπον τοῦ Καναδᾶ, ἤτοι αἱ Ἀνατολικαὶ 
Ἐπαρχίαι (Κεμπὲκ καὶ ἀνατολικώτερον), ὡς καὶ αἱ 
Βόρειαι Ὁμοσπονδιακαὶ περιοχαί.
 ζ) Ἐνεκρίθη ὁ Κατάλογος τῶν ὑποψηφίων 
διὰ τὴν Ἐπισκοπὴν ταύτην, ὁ καταρτισθεὶς ὑπὸ 
τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς, κατὰ 
τὰ διαλαμβανόμενα εἰς τὸ Σύνταγμα τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ἀμερικῆς, ἄνευ προσθήκης ἑτέρων 
ὑποψηφίων.
 5. Συνεζητήθη ἡ ἀπαντητική Ἐπιστολὴ τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἀγαθαγγέλου τῆς Ρωσικῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς εἰς τὴν 
πρόσκλησιν ἡμῶν δι’ ἀποστολὴν Ἀντιπροσωπείας εἰς 
Ἑλλάδα, προκειμένου νὰ συζητηθοῦν καὶ ἐπιλυθοῦν 
ἐκκρεμοῦντά τινα θέματα, κυρίως κανονικῆς φύσεως, 
πρὸς διασφάλισιν τῆς κοινῆς ἡμῶν πορείας. Λόγῳ 
ἐκτάκτων περιστάσεων ἐν Οὐκρανίᾳ, τοῦτο δὲν κατέστη 
ἐφικτὸν πρὸς τὸ παρόν, πλὴν ὅμως ἀνεκοινώθη ἡ 
διευθέτησις τοῦ σημαντικωτέρου προβλήματος, ὅπως 
εἶχε συμφωνηθῇ κατὰ τὸν παρελθόντα Μάρτιον, ἤτοι 
ἡ διακοπὴ τῆς μνημονεύσεως τοῦ πρώην Πατριάρχου 
Ἱεροσολύμων Εἰρηναίου ἐκ μέρους Κληρικῶν τινων 
τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς. 
Διὰ τὰ ὑπόλοιπα, διοικητικῆς φύσεως ζητήματα, 
ὁ διάλογος δύναται νὰ συνεχισθῇ ἐν πνεύματι 
ἀλληλοκατανοήσεως.
 6. Συνεζητήθη τὸ θέμα τοῦ νέου Νόμου περὶ 
Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος 
ἐνημερώθη περὶ τῆς πορείας τῆς προσλήψεως 
τῆς Νομικῆς Προσωπικότητος ὡς Θρησκευτικῶν 

ΤΗΝ Τετάρτην, 8ην / 21ην τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου 
τοῦ ἔτους 2015, εἰς τὴν Αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

«Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), 
συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν Ἑλλάδος.
 Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ οἱ 
Ἀρχιερεῖς: Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Τορόντο κ. 
Μωϋσῆς, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
κ. Κυπριανός, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. 
Ἀμβρόσιος, Λούνης κ. Σιλουανός, Γαρδικίου κ. Κλήμης 
καὶ Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος.
 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ 
τῶν κάτωθι θεμάτων:
 1. Ἐγένετο ἡ ἀξιολόγησις τοῦ πρώτου Ἐπισήμου 
Ἑορτασμοῦ τοῦ Ὁσίου Παρθενίου τοῦ Χίου εἰς τὴν 
Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου εἰς Κορωπὶ 
Ἀττικῆς (8-12-2014 ἐκ. ἡμ.). Οἱ Ἀρχιερεῖς ἐξέφρασαν 
ὁμοφώνως θετικὴν κρίσιν.
 2. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τῆς λαμπρᾶς τελετῆς 
τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὸν 
Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς, ἥτις ἐχαρακτηρίσθη ὡς ἡ 
λαμπροτέρα τῶν τελευταίων ἐτῶν. Ἐπεσημάνθησαν, 
ἐν τούτοις, σημεῖά τινα πρὸς βελτίωσιν.
 3. Συνεζητήθη τὸ συγγραφὲν δοκίμιον διὰ τὸ 
Σύντομον Ἱστορικὸν τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος μετ’ 
ἀναφορᾶς εἰς τὴν Ἀποστολικὴν Διαδοχὴν τῆς 
Ἐκκλησίας μας, τὸ ὁποῖον συνετάχθη μερίμνῃ τῆς 
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καὶ Κανονικῶν 
Ζητημάτων. Ἐζητήθη ὑπό τινων Συνοδικῶν Μελῶν 
περαιτέρω χρόνος διὰ νὰ μελετηθῇ καλύτερον.
 4. Συνεζητήθησαν αἱ συνέπειαι ἐκ τῆς προτάσεως, 
ὅπως συγχωνευθοῦν αἱ Ἐκκλησιαστικαὶ Ἐπαρχίαι 
Πόρτλαντ καὶ Ἔτνα. Κατόπιν συνεννοήσεως μεταξὺ 
τῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐν Ἀμερικῇ καὶ 
σχετικῆς Εἰσηγήσεως αὐτῶν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς 
Ἱεραρχίας ἀπεφάσισε τὰ ἑξῆς : 
 α) Ὅπως ἱδρυθῇ νέα Ἐπισκοπή, ἐκ τῆς συγχω-
νεύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἔτνα καὶ τῆς Ἱερᾶς 
Ἐπισκοπῆς Πόρτλαντ, τῆς ὁποίας ἡ ἐπωνυμία θὰ εἶναι 
«Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ», διαθέτουσα 
δύο Ἀρχιερατικὰς Περιφερείας.
 β) Ἡ Ἐπισκοπὴ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ θὰ εἶναι 
ὑποκειμένη εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ἀμερικῆς καὶ 
ὁ Ἐπίσκοπος αὐτῆς Μέλος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς 
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Νομικῶν Προσώπων ἐκ μέρους τινῶν Μητροπόλεων 
τῆς Ἐκκλησίας μας εἰς ἀντικατάστασιν τῆς νομι-
κῆς μορφῆς τῶν ἀστικῶν ἑταιρειῶν, τὰς ὁποίας 
ἤδη διαθέτουν. Ταυτοχρόνως ἐνέκρινε τὴν ἐπεξη-
γηματικὴν Ἀνακοίνωσιν, ἡ ὁποία κατηρτίσθη ὑπὸ 
τῆς Ἀρχιγραμματείας, ἀπαντῶσα εἰς προβληθείσας 
ἐνστάσεις ἐκ μέρους διαφόρων πλευρῶν, ἐντὸς καὶ 
-κυρίως- ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ διευκρινίζουσα 
ἀναλυτικῶς ἅπαντα τὰ συναφῆ θέματα.
 7. Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα περὶ τῆς 
ποιμαντορικῆς ἐπισκέψεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ εἰς Σουηδίαν, καθὼς 
καὶ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου εἰς 
Αὐστραλίαν καὶ Ἀγγλίαν, ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς ἐπικειμένης 
ἐπισκέψεως τοῦ τελευταίου εἰς Κένυαν.
 8. Συνεζητήθη τὸ ζήτημα τοῦ Νομικοῦ καὶ Κανο-
νικοῦ καθεστῶτος τῶν Ρουμανικῶν Ἐνοριῶν ἐν 
Ἰταλίᾳ, κατόπιν σχετικῆς Εἰσηγήσεως τοῦ Θεοφ. Ἐπι-
σκόπου Λούνης καὶ Ἐξάρχου Ἰταλίας κ. Σιλουανοῦ, 
περὶ τηρήσεως ἐν προκειμένῳ τῆς ἱεροκανονικῆς 
ἀκριβείας.

  Εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο ἡ Συνεδρίασις διεκόπη, 
διὰ νὰ συνεχισθῇ τὴν ἑπομένην.

 9. Ἡ δευτέρα ἡμέρα τῆς Συνεδρίας ἤρχισε 
διὰ τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, τὴν 
ὁποίαν ἐτέλεσεν ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Φωτικῆς κ. 
Αὐξέντιος, ἠκολούθησε δὲ ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

«Ῥόδον τὸ Ἀμάραντον» Πειραιῶς ἡ διαδικασία 
ἐκλογῆς τοῦ Ἐπισκόπου Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ, κατὰ 
τὰ διαλαμβανόμενα εἰς τὸν Κανονισμὸν Ἐκλογῆς 
Ἀρχιερέων. Ἀνεδείχθη παμψηφεὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος 
Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος, ὅστις θὰ ἐνθρονισθῇ εἰς Ἔτνα 
Καλιφορνίας τὴν Κυριακὴν τῶν Μυροφόρων, 13/26 
Ἀπριλίου 2015, ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀμερικῆς 
κ. Δημητρίου.
 10. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας 
συνεζήτησε τὸ θέμα τῆς προσπαθείας ἐπιτεύξεως 
ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνη-
σίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἐν 
Βουλγαρίᾳ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἀπε-
φασίσθη ἡ πρόσκλησις τοῦ Σεβ. Ἐπισκόπου Τράδιτσα 
κ. Φωτίου, προκειμένου νὰ ἔλθῃ εἰς Ἀθήνας καὶ νὰ 
συζητηθοῦν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τρόποι ὑπερβάσεως τῶν 
πρὸς τὴν Ἕνωσιν ἐμποδίων.
 11. Ἐξητάσθη ἐκ νέου τὸ θέμα τοῦ Νομικοῦ καὶ 
Κανονικοῦ καθεστῶτος τῶν Ρουμανικῶν Ἐνοριῶν 
ἐν Ἰταλίᾳ, κατόπιν καταλλήλου νέας προτάσεως 
τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λούνης κ. Σιλουανοῦ πρὸς 
ἐπίλυσιν τοῦ ζητήματος ἐν πνεύματι ἀγάπης καὶ συγ-
καταβάσεως. Ἡ νέα πρότασις ἐγένετο δεκτὴ καὶ θὰ 
κοινοποιηθῇ εἰς τὴν ἐν Ρουμανίᾳ Γνησίαν Ὀρθόδοξον 
Ἐκκλησίαν, πρὸς συναποδοχήν.
 12. Ἀντιμετωπίσθησαν θέματά τινα τρεχούσης 
φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
13ης / 26ης Φεβρουαρίου 2015

ΤΗΝ Πέμπτην, 13ην / 26ην τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου 
τοῦ ἔτους 2015, εἰς τὴν Αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

«Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), 
συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος 
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 
Ἑλλάδος.
 Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ οἱ 
Ἀρχιερεῖς: Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανός, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, 
Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ 
Γαρδικίου κ. Κλήμης.
 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ 
τῶν κάτωθι θεμάτων:
 1. Συνεζητήθη ἐκ νέου τὸ συγγραφὲν Δοκίμιον 
διὰ τὸ Σύντομον Ἱστορικὸν τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος 
μετ’ ἀναφορᾶς εἰς τὴν Ἀποστολικὴν Διαδοχὴν τῆς 
Ἐκκλησίας μας, τὸ ὁποῖον συνετάχθη μερίμνῃ τῆς 
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καὶ Κανονικῶν 
Ζητημάτων. Ἐζητήθη ὑπό τινων Συνοδικῶν Μελῶν 

ἔτι περαιτέρω χρόνος διὰ νὰ μελετηθῇ καλύτερον.
 2. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τοῦ Συλλειτούργου 
ἐν Καβάλᾳ ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Θεοφιλ. 
Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου, τὸ 
ὁποῖον ἐξελίχθη εἰς Συνοδικὸν Συλλείτουργον ἐννέα 
Ἀρχιερέων, πρᾶγμα πρωτοφανὲς διὰ τὴν Βόρειον 
Ἑλλάδα. Οἱ πιστοὶ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. εἰς 
Ἀνατολικὴν Μακεδονίαν καὶ Θράκην ἐδέχθησαν τὸ 
γεγονὸς ὡς ἰδιαιτέραν εὐλογίαν.
 3. Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα περὶ τῆς 
ποιμαντορικῆς ἐπισκέψεως τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου 
Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου εἰς Κένυαν.
 4. Ἐγένετο ἡ ρύθμισις τῶν τελευταίων ἐκκρεμο-
τήτων ἐν ὄψει τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς 
Ὀρθοδοξίας.
 5. Ἐνημερώθη περὶ τῆς πορείας τῆς προσλήψεως 
τῆς Νομικῆς Προσωπικότητος ὡς Θρησκευτικῶν 
Νομικῶν Προσώπων ἐκ μέρους τινῶν Μητροπόλεων 
τῆς Ἐκκλησίας μας, εἰς ἀντικατάστασιν τῆς νομικῆς 
μορφῆς τῶν ἀστικῶν ἑταιρειῶν, τὰς ὁποίας ἤδη 
διαθέτουν. 
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 6. Συνεζητήθη ἡ Ἐπιστολὴ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου 
Κισινιὲφ κ. Γεωργίου, Γραμματέως τῆς Ἱ. Συνόδου 
τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, 
εἰς τὰ πλαίσια τοῦ καθορισμοῦ ἡμερομηνίας διὰ τὴν 
συνάντησιν Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου 
μετὰ τῶν Συνοδικῶν μελῶν τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Διασπορᾶς. Ὡρίσθη τριμελὴς Ἀντιπροσωπεία 
ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Θεοφλ. Ἐπισκόπων Μαρα-
θῶνος κ. Φωτίου, Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου καὶ Γαρδι-

κίου κ. Κλήμεντος, ἥτις θὰ μεταβῇ εἰς Ὀδησσὸν 
τῆς Οὐκρανίας μετὰ τὰς ἑορτὰς τοῦ Πάσχα διὰ νὰ 
συζητήσῃ ἐκκρεμοῦντα διμερῆ ζητήματα.
 7. Συνεζητήθη ἡ ἐξέλιξις τῆς πορείας ἐπιτεύξεως 
ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων 

Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἐν 
Βουλγαρίᾳ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησία, ἔπειτα ἀπὸ 
τὴν συνάντησιν τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου Τριάδιτσα κ. 
Φωτίου μετὰ τῶν ἐνδημούντων Συνοδικῶν Ἀρχιερέων 
ἐν Πειραιεῖ καὶ ἑτέραν συνάντησιν τῶν αὐτῶν μετὰ 
τῶν ἐν Βουλγαρίᾳ Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Ἀπεφασίσθησαν αἱ περαιτέρῳ ἐνέργειαι.
 8. Συνεζητήθησαν θέματά τινα τρεχούσης φύσεως.
Μετὰ δὲ τὸ πέρας τῆς Συνεδρίας, τὰ Συνοδικὰ Μέλη 
μετέβησαν εἰς τὸν ἀνοικοδομούμενον Ἱερὸν Ναὸν 
Ἁγίας Φιλοθέης Πετραλώνων Ἀθηνῶν, προκειμένου 
νὰ ἴδουν τὴν ἐξέλιξιν τῶν ἔργων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας



Νέος Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ
Ὁ Θεοφιλέστατος κ. Αὐξέντιος 

ΤΗΝ πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 9ης / 22ης Ἰανου
αρίου 2015, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπί σκοπος 

Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος, ὡς ὁ νεώ τερος κατὰ τὰ 
πρεσβεῖα Ἀρχιερεύς, συμ παραστατούμενος 
ἀπὸ δύο Ἱερεῖς καὶ ἕνα Διάκονον, εἰς τὸν Ἱερὸν 
Ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 
«Ρό δον τὸν Ἀμάραντον» ἐτέλε
σε τὴν Ἀρχιερατικὴν Θείαν Λει
τουργίαν, μετὰ τὸ πέρας τῆς 
ὁποίας οἱ Ἀρχιερεῖς παρέμειναν 
εἰς τὸν Ναὸν διὰ τὴν Ἐκλογὴν τοῦ 
Ἐπισκόπου Ἔτνα καὶ Πόρτ λαντ.
 Ἀνεγνώσθησαν ὑπὸ τοῦ Θεο 
φι λεστάτου Ἀρχιγραμματέως τὰ 
σχετικὰ ἄρθρα τοῦ Κανονισμοῦ 
Ἐκλογῆς Ἀρχιερέων καὶ ἐν συν
ε χείᾳ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχι
επίσκοπος ἐκάλεσεν ἕνα πρὸς ἕνα τοὺς 
Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐλάμβανον ἀνὰ ἕν 
ψηφοδέλτιον καὶ φάκελον ἐκ τοῦ Γραμματέως, 

προσεκύνουν τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον καὶ 
εἰσήρχοντο εἰς τὸ Ἱερὸν Βῆμα, ὅπου ἐπὶ τῆς 
Ἁγίας Τραπέζης ἐσημείουν εἰς τὸ ψηφοδέλτιον 
τὸν ὑποψήφιον τῆς προτιμήσεως αὐτῶν 
καὶ ἐν συνεχείᾳ ἔθετον τὸν φάκελον εἰς τὴν 

ψηφοδόχον, ὑπογράφοντες εἰς 
τὴν κατάστασιν τῶν ψηφι σάν
των.
 Μετὰ τὸ πέρας τῆς ψηφο
φορίας ἐγένετο ἡ καταμέτρησις, 
τὸ ἀπο τέλεσμα τῆς ὁποίας ἦτο 
ἡ παμψηφεὶ ἀνάδειξις τοῦ Θεο
φιλεστάτου Ἐπισκόπου Φωτι κῆς 
κ. Αὐξεντίου ὡς Ἐπισκόπου Ἔτνα 
καὶ Πόρτλαντ. Ἐγένετο ἡ τάξις 
τοῦ Μικροῦ καὶ τοῦ Μεγάλου Μη
νύματος καὶ ὡρίσθη ἡ Ἐνθρό νισις 

τοῦ ἐκλεγέντος ὅπως γίνῃ ὑπὸ τοῦ Σεβασμιω
τάτου Μητρο πολίτου Ἀμερικῆς τὴν Κυριακὴν 
τῶν Μυρο φόρων, 13/26 Ἀπριλίου 2015.
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Συνοδικὴ Σύσκεψις
μὲ τὸν Ἐπίσκοπον Τριάδιτσα κ. Φώτιον

ἐκ Βουλγαρίας
μανίας καὶ Ρω
σικῆς Διασπο
ρᾶς, κατὰ τὸν 
π α  ρ ε λ θ όν τα 
Μάρτιο.
 Ἐπίσης, συνεζητήθησαν συναφῆ θέματα Κανονι
κῆς καὶ Ποιμαντικῆς φύσεως καὶ διαπιστώθηκε ἡ 
κοινὴ Ὀρθόδοξος θεώρησις αὐτῶν ἐκ μέρους τῶν 
δύο Πλευρῶν. Περαιτέρω, μελετήθηκαν τρόποι 
ὑπερ βάσεως τοῦ Κανονικοῦ ζητήματος ὑπάρξεως 
Κληρικῶν ἐν Βουλγαρίᾳ, ἀνηκόντων μέχρι τώρα στὴν 
ἡμετέρα Ἐκκλησία, μὲ σεβασμὸ πάντοτε στὴν ἀρχὴ 
Ἀνεξαρτησίας τῆς Γνησίας Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, 
ὥστε νὰ μὴ παρεμποδίζεται ἐξ αἰτίας αὐτῶν ἡ 
ἐπιθυμητὴ ἀπὸ ἀμφότερες τὶς Πλευρὲς  Ἕνωσίς μας.
  Ἀκολούθως, μετὰ τὴν ἀποχώρησι τοῦ Σεβ. Τριά
διτσα κ. Φωτίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου μας, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο 
κ. Καλλίνικο, συνεζήτησαν κατ’ ἰδίαν τὸ ἀνωτέρω 
Κανονικὸ θέμα καὶ ἐξέφρασαν τὴν ἱκανοποίησί τους 
τόσο γιὰ τὴν παρουσία τοῦ Ἐπισκόπου ἐκ Βουλγαρίας, 
ὅσο καὶ γιὰ τὴν διεξαχθεῖσα διαβούλευσι.
 Ἡ  Ἱερὰ Σύνοδός μας ἀπεφάσισε νὰ ἀντιμετωπίση τὴν 
ὅλη αὐτὴ ὑπόθεσι, δηλαδὴ τῆς παρουσίας τῶν Κληρικῶν 
μας στὴν Βουλγαρία, μὲ πολλὴ σύνεσι καὶ διάκρισι.
 Ἐπίσης, ἔγινε δεκτὴ ἡ εἰσήγησις, ὅπως ὁ Σεβ. 
Τριάδιτσα κ. Φώτιος, πρὸ τῆς ἐπιστροφῆς του στὴν 
Βουλγαρία, συνυπογράψη τὸ πρωτότυπο τοῦ Κοινοῦ 
Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου, γιὰ τὸ Ὁποῖο εἶχε δηλώσει 
πρὸ μηνῶν τὴν πλήρη συμφωνία του ἐγγράφως.

* * *
  Τὸ βράδυ τῆς αὐτῆς ἡμέρας, στὴν Ἱερὰ Μονὴ 
τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, ὁ Σεβ. κ. Φώτιος 
ἐνημερώθηκε γιὰ τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
μας καὶ ἐνώπιον τῶν Ἀρχιερέων μας Ὠρωποῦ 
καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, 
Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξεντίου καὶ Γαρδικίου κ. 
Κλήμεντος, ὑπέγραψε προθύμως καὶ εὐχαρίστως τὸ 
Ἐκκλησιολογικὸ Κείμενο, θέσας τὴν ὑπογραφή του 
μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων, Ρουμάνων καὶ Ρώσων Ἱεραρχῶν.
  Ὁ Σεβ. Τριάδιτσα κ. Φώτιος, μετὰ τῆς συνοδείας 
του, ἀνεχώρησε γιὰ τὴν Σόφια ἀεροπορικῶς τὸ βράδυ 
τῆς Τρίτης, 14/27 Ἰαν., μὲ καλὲς ἐλπίδες γιὰ τὴν αἰσία 
ἔκβασι τοῦ ὅλου θέματος. 
  Εὐχόμεθα γιὰ τὴν ρύθμισι καὶ τῶν κανονικῶν 
καὶ ποιμαντικῶν ἐκκρεμοτήτων προκειμένου νὰ ὁλο
κληρωθῇ ἡ διαδικασία. 



Σύμφωνα μὲ Ἀπόφασι τῆς προσφάτου Συνεδρίας 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, τὴν 

9/22.1.2105, προσκλήθηκε στὴν Ἑλλάδα αὐθημερὸν 
ὁ Σεβ. Ἐπίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, τῆς Γνησίας 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Βουλγαρίᾳ, προκειμένου 
νὰ συζητηθῆ διὰ ζώσης τὸ θέμα προωθήσεως τῆς 
ἐπισήμου Ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν μας.
 Ἡ πρόσκλησις ἔγινε ἀποδεκτὴ καὶ ὁ Σεβ. Ἐπίσκο
πος Τριάδιτσα κ. Φώτιος ἦλθε ἀεροπορικῶς στὴν 
Ἑλλάδα τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς, 12/25 Ἰαν., μεθ’ ἑνὸς 
Ἱεροδιακόνου, ἑνὸς ἈναγνώστουΓραμματέως του 
καὶ μιᾶς ἑλληνομαθοῦς Δοκίμου Μοναχῆς, τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου Κνιάζεβο Σόφιας, 
ὡς μεταφραστρίας, φιλοξενηθεὶς στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν 
Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς.
  Τὸ πρωῒ τῆς Δευτέρας, 13/26  Ἰαν., πραγμα το
ποιή θηκε Συνοδικὴ Σύσκεψις στὴν Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» στὸν Πειραιᾶ. Ἀπὸ 
τὴν ἡμετέρα Πλευρά, συμμετεῖχαν ὁ Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος 
καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὡς καὶ οἱ 
Θεοφ. Ἐπίσκοποι Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, 
Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. 
Αὐξέντιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης. Ἐπίσης, ὁ Ἀρχιμ. 
π. Γλυκέριος Ἁγιοκυπριανίτης, ὡς μεταφραστὴς γιὰ 
τὸν Θεοφ. κ. Αὐξέντιο. Ἀπὸ Βουλγαρικῆς Πλευρᾶς, 
ὁ Σεβ. Τριάδιτσα κ. Φώτιος μετὰ τῆς τριμελοῦς 
συνοδείας του.
 Στὴν Σύσκεψι, ἡ ὁποία διεξήχθη σὲ ἀδελφικὸ καὶ 
εἰρηνικὸ κλῖμα ἀλληλοσεβασμοῦ, ἐπιβεβαιώθηκε ἡ 
κοινὴ Ὁμολογία Πίστεως τῶν δύο Πλευρῶν, ὅπως 
ἐκφράζεται στὸ Ἐκκλησιολογικὸ Κείμενό μας: «Ἡ 
Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως 
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ  Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονι
κά», τὸ ὁποῖον ἀπετέλεσε καὶ τὴν βάσι τῆς Ἑνώσεως 
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος, Ρου
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    Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις

στὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Ἔμπου Κένυας

Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου στὸ 
Μακένγκι, ὅπου εἶχε καὶ πάλι συζήτησι μὲ τὸν τοπικὸ 
Κλῆρο, καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐπισκέφθηκε τὴν Ἐνορία 
τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου στὴν Κάντζα, πρὸς 
ἐπίβλεψιν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν.
 Τὴν Τρίτη, 14/27 Ἰαν., ὁ Θεοφ. Μεθώνης λει
τούργησε στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου, ὅπου ἔκειρε τὶς Ρασοφόρες Μοναχὲς 
Μακρῖνα καὶ Χρυσοειρήνη στὸ Μέγα καὶ Ἀγγελικὸ 
Σχῆμα, καὶ ἐπίσης δύο Δόκιμες Μοναχὲς ἔκειρε 
Ρασοφόρες μὲ τὰ ὀνόματα Νίνα καὶ Φιλοθέη. Ἡ Ἱερὰ 
αὐτὴ Μονή, ὁ ὁποία διέρχεται περίοδο ἀναπτύξεως καὶ 
ἀνθήσεως, ἀριθμοῦσα 19 Ἀδελφές, ἱδρύθηκε μὲ τὴν 
εὐλογία καὶ στηρίχθηκε μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Κυπριανοῦ († 2013), ὅπως καὶ μὲ 
τὴν φροντίδα καὶ τοὺς κόπους τοῦ τοπικοῦ Πρωτ. π. 
Ἰωάννου Ντζοῦε.

ΑΠΟ 11/2116/29.1.2015, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Με
θώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπι

σκοπῆς Ἔμπου Κένυας, πραγματοποίησε ἐπίσκεψι 
στὶς Κοινότητες τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν χώρα αὐτὴ 
τῆς Ἀνατολικῆς Ἀφρικῆς. 
 Τὸ Σάββατο, 11/24 Ἰαν., ἐπισκέφθηκε τὴν ὑπὸ 
ἵδρυσιν Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θε
οτόκου στὸ Ἔμπου, ὑπὸ τὸν Ἱερομόναχο π. Ποιμένα, 
καὶ ἐν συνεχείᾳ τὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ὑπὸ τὴν Καθηγουμένη 
Γερόντισσα Χριστονύμφη Μοναχή, ὅπου χοροστάτη
σε στὴν ἀναστάσιμο Ἑσπερινὸ καὶ εἶχε συνάντησι μὲ 
τὸν τοπικό μας Κλῆρο.

 Τὴν ἑπομένη, Κυριακὴ 12/25 Ἰαν., λειτούργησε 
μὲ τὸν τοπικὸ Κλῆρο στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀρχαγγέλου 
Μιχαὴλ στὸ Καθανκιρίρι, ὅπου καὶ χειροτόνησε 
τὸν συμπληρώσαντα 22 ἔτη στὸν πρῶτο βαθμὸ τῆς 
Ἱερωσύνης Διάκονο Σαμουὴλ ΝτζέρουΚαμάρια εἰς 
Πρεσβύτερον.

 Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος εὐλόγησε τὸν 
θεμέλιο λίθο οἰκοδομήσεως νέου πέτρινου Ναοῦ στὸ 
χωριὸ Καθαγκάρι, εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ ὑπάρχοντος 
σεσαθρωμένου ξύλινου Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
 Τὴν Δευτέρα, 13/26 Ἰαν., λειτούργησε στὸν 

 Ἐπίσης, ὁ Θεοφ. Τοποτηρητὴς κ. Ἀμβρόσιος 
προέστη στὴν τελετὴ θεμελιώσεως Παρεκκλησίου 
στὸ Σχολεῖο τοῦ Ἁγίου Φανουρίου καὶ ἐπισκέφθηκε 
τὴν Ἐνορία τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου στὸ 
Καρούρι, στὴν πρωτεύουσα τῆς χώρας Ναϊρόμπι, 
πρὸ τῆς αἰσίας ἐπιστροφῆς του στὴν Ἑλλάδα. 
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Ἅγια Θεοφάνια 2015
εἰς τὸν Πειραιᾶ

 Τῆς ὅλης λιτανευτικῆς πομπῆς 
προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχι
επί  σκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλά
δος κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος 
15 ἀκόμη Ἀρχιερεῖς: οἱ Σεβ. Μητρο
πολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. 
Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. 
Χρυ σόστομος, Τορόντο (Καναδᾶ) 
κ. Μωυσῆς, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, 

καὶ οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Χριστιανουπόλεως κ. 
Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Φιλίππων 
κ. Ἀμβρόσιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Λούνης 
(Ἰταλίας) κ. Σιλουανός, Γαρδικίου κ. Κλήμης 
καὶ Φωτικῆς (ἀπὸ τὴν Ἔτνα Καλιφορνίας τῶν 
Η.Π.Α.) κ. Αὐξέντιος. Ἐπίσης, συμ μετεῖχαν ἐκ μέ
ρους τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλη
σίας τῆς Ρουμανίας, οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Σου
τσάβας κ. Σωφρόνιος, Γαλατσί ου κ. Διονύσιος 
καὶ Μποτοσανίου κ. Ἰωσήφ.
 Προηγοῦντο δεκάδες Ἱερέων, κυρίως 
ἀπὸ τὸ Λεκανοπέδιο, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν 
Ἀμερική, τὴν Ἰταλία, τὴν Ρουμανία καὶ τὴν 
Τσεχία, πέντε Διάκονοι περιστοίχιζαν τὸν 
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο, ἡ δὲ πομπὴ 
περιελάμβανε Μοναχοὺς καὶ Μοναχές, καθὼς 

Η   ΜΕΓΑΛΗ Δεσποτικὴ Ἑορτὴ τῶν 
Ἁγίων Θεοφανίων, ἡ ὁποία ἀπο

τελεῖ παραδοσιακὰ μία ὁμολογιακὴ 
εὐκαιρία γιὰ τὴν μαρτυρικὴ Ἐκκλησία 
μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι
στιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ἑωρτάσθη
κε καὶ πάλι μὲ ἰδιαίτερα λαμπρὸ καὶ 
χαρμόσυνο τρόπο, γιὰ πρώτη μάλι
στα φορὰ ἀπὸ κοινοῦ μὲ τοὺς πρώ
ην Ἐνισταμένους μετὰ τὴν ἐπιτευ
χθεῖσα ἐκκλησιαστικὴ Ἕνωσι τὸν Μάρτιο τοῦ 
παρελθόντος ἔτος.
 Τὴν Δευτέρα, 6/19.1.2015, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ 
Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου στὰ Καμίνια τοῦ 
Πειραιῶς, τελέσθηκε Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν 
Θεοφ. Ἐπίσκοπο Μαραθῶνος κ. Φώτιο, καὶ ἐν 
συνεχείᾳ ἀπὸ τὸν οἰκεῖο Ἱεράρχη Σεβ. Μητρο
πολίτη Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο καὶ 
ἄλλα Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας τελέσθηκε ἡ 
Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ.
 Στὸ μεταξύ, εἶχαν συγκεντρωθῆ στὸν 
Ναὸ καὶ ἔμπροσθεν Αὐτοῦ Κληρικοὶ καὶ 
πλῆθος πιστῶν, γιὰ τὴν ἐκκίνησι τῆς πομπῆς 
στὶς 10:30΄ πρὸς τὸν κεντρικὸ Λιμένα τοῦ 
Πειραιῶς, ὅπου θὰ ἐτελεῖτο ἡ τελετὴ τῆς 
Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
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καὶ ἑκατοντάδες παιδιῶν, ἱεροπαίδων καὶ 
ἀνδρῶν μὲ ἑξαπτέρυγα, λάβαρα καὶ σημαῖες, 
ἀλλὰ καὶ νέων καὶ νεανίδων μὲ παραδοσιακὲς 
ἐνδυμασίες, περὶ τὸν Τίμιον Σταυρὸν καὶ τὴν 
μεγάλη Εἰκόνα τῶν Ἁγίων Θεοφανίων.
 Συμμετεῖχαν οἱ Φιλαρμονικὲς τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἀστυνομίας καὶ τῶν Δήμων Πειραιῶς, Ἀσπρο
πύργου, Σαλαμῖνος, Μάνδρας καὶ Ἀχαρνῶν, 
καθὼς καὶ τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος ἐπὶ τοῦ Λι
μένος.
 Στὴν μεγαλειώδη πομπὴ συμ
μετεῖχαν χιλιάδες πιστῶν μὲ 
ὁμολογιακὸ τόνο καὶ παλμό. 
Μέσῳ δὲ τῶν κεντρικῶν ὁδῶν, 
ἐπι κρατούντων γενικῶς καλῶν 
καιρικῶν συνθηκῶν, ἡ πομπὴ 
ἔφθασε στὸν κεντρικὸ Λιμένα, 
ἔναντι τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου 
Σπυ ρί δωνος, καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς μὲ 
τοὺς Κληρι κοὺς ἔλαβαν θέσεις 
ἐπὶ τῆς μεγάλης Ἐξέδρας. Ἔψα
λε ἑόρτια Χορωδία ὑπὸ τὸν Χο
ράρχη κ. Ἀθανάσιο Ἰωαννίδη.
 Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο
πος κ. Καλ λίνικος, μετὰ τὸ ἱερὸ εὐαγγελικὸ ἀνά
γνωσμα, ἀνέγνωσε σύντομο μέν, ἀλλὰ με στὸ σὲ 
περι εχόμενο ἐμπνευσμένο Ἑόρτιο Μήνυμα.

 Δεκάδες νέοι βούτηξαν στὴν θάλασσα 
γιὰ νὰ ἀνασύρουν τὸν Τίμιο Σταυρό, ἐνῶ τὰ 
σταθμευμένα πλοῖα συμμετεῖχαν στὴν περί
στασι μὲ παρατεταμένους συριγμούς.
 Τηρήθηκε καλὴ τάξις, χάρις καὶ στὶς προσ 
πάθειες τῶν ὁρισθέντων τεσσάρων Τελε
ταρχῶν, ἤτοι τοῦ Ἀρχιμ. π. Γρηγορίου Ταυ
λαρίου καὶ τῶν Ἱερέων π. Γεωργίου Κον το
γιώργη, π. Μιχαὴλ Κωνσταν τινίδη καὶ π. 

Στυλιανοῦ Τομαή.
 Παρίσταντο δεκάδες ἐπί
ση   μα πρόσωπα, Βουλευ τές, 
Δήμαρ χοι, συμπεριλαμβα νομέ
νου τοῦ Δημάρχου Πειραιῶς, 
Ἀντι δή μαρχοι, Περιφερειάχες, 
Νο  μαρ χιακοὶ καὶ Δημοτικοὶ 
Σύμ  βουλοι, Πολιτευτὲς κ.ἄ.
 Ἡ ἐπιστροφὴ τῆς λιτανευ
τικῆς πομπῆς καὶ ἡ Ἀπόλυσις 
τῆς ὅλης ἐντυπωσιακῆς Τελε
τῆς ὡλοκληρώθηκε στὰ προ
πύλαια τοῦ Δημοτικοῦ Θεά
τρου Πειραιῶς.
 Ἐπρόκειτο κατὰ γενικὴν ὁμο

λογίαν γιὰ ἐπιτυχῆ κατὰ πάντα Τελετὴ τῆς 
Ἐκκλησίας μας, πρὸς δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι 
Θεοῦ ἡμῶν καὶ διατράνωσιν τῆς συνεχίσεως 
τοῦ ἱεροῦ καὶ ἐνδόξου Ἀγῶνος ἡμῶν! 

 Θὰ πρέπει δὲ νὰ σημειωθῆ, ὅτι κατάδυσις 
τοῦ Τιμίου Σταυ ροῦ σὲ θάλασσες καὶ ποτα μοὺς 
τελέσθηκε καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς τῆς χώρας μας 
ἀπὸ Κληρικοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως στὴν 
Θεσσαλονίκη, στὴν Πάτρα, στὴν Καλαμάτα, 
στὴν Χαλκίδα, στὴν Στυλίδα, στὴν Σάμο, στὴν 
Παραλία Κατερίνης, στὴν Καβάλα, στὶς Σέρρες, 
στὴν Μεσορόπη Παγ γαίου κ.ἀ. 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ  
Ἡ ἱερὰ Μνήµη

τοῦ Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ 
19η Ἰανουαρίου 2015 ἐκ. ἡµ.

Στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Βοστώνης 
 Στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Βοστώνης καὶ Νέας 
Ἀγγλίας, τὴν Κυριακὴ 19 Ἰανουαρίου / 1 Φεβρουαρίου, 
τελέσθηκε πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία γιὰ τὴν 
ἑορτὴ τοῦ πολιούχου Ἁγίου Μάρκου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ.
 Τοῦ ἱεροῦ συλλειτούργου προέστη ὁ Σεβα σμι
ώτατος Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, συμ
παραστατούμενος ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητρο
πολίτη Το ρόντο κ. Μωυσέα καὶ τὸν ἱερὸ Κλῆρο τῆς 
Μητρο πόλεως. Παρέστη πλῆθος πιστῶν ἀπὸ τὴν 
πολιτεία τῆς Νέας Ὑόρκης γιὰ νὰ τιμήσει μαζὶ μὲ τὸν 
ἱερὸ κλῆρο τὸν Μέγα Ὑπερασπιστὴ τῆς Ὀρθοδοξίας.

Στὴν Ἀποστολικὴ Πόλι τῶν Πατρῶν
  ΜΕ τὴν ἔναρξι τοῦ Τριῳδίου, Κυριακὴ Τε λώ νου καὶ 
Φαρισαίου, συνέπιπτε ἐφέτος (19.1.2015 ἐκ. ἡµ.) ἡ 
ἔνδοξος Μνήµη τοῦ Ἄτλαντος τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἁγίου 
Μάρκου Εὐγενικοῦ.
 Τὴν ἡµέρα αὐτὴ ἑώρτασε ὁ Καθεδρικὸς Ἱερὸς Ναὸς 
ἀφιερωµένος στὸν Ἅγιο Ὁµολο γητή, στὰ Ζαρουχλέϊ
κα Πατρῶν.
 Τοῦ Πανηγυρικοῦ συλλείτουργου προΐ στα το ὁ 
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός µας κ. Καλλίνικος, 
συµπαραστατούµενος ὑπὸ τοῦ Σεβασµιωτάτου Μη
τροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τοῦ 
Αἰδεσιµωτάτου π. Λουκᾶ Μικελλίν, Ἐφηµερίου τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ, τοῦ Αἰδεσιµολογιωτάτου π. Γεωργίου 
Γιάν, ἐκ τῆς Ἐνορίας τῆς Ἀναλήψεως Ἀνθουπόλεως 
Πατρῶν, τῶν Ἱεροδιακόνων π. Ἰωσὴφ καὶ π. Παχωµί
ου καὶ τοῦ Ὑποδιακόνου Γέροντος Ἀντωνίου.
 Συµµετεῖχε πλῆθος πιστῶν ἐκ τῶν Ἐνοριῶν µας 
τῆς πόλεως, ὡς καὶ ἡ Γερόντισσα Νικολία τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Συχαινῶν
 Κατὰ προτροπὴν τοῦ Μακαριωτάτου, ὁ Σεβασµ. 
Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς ὡµίλησε στὴν διάρκεια 
τοῦ Κοινωνικοῦ.
 Στὴν    Ὁμιλία  του «Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγε νικὸς 
χθὲς καὶ σήµερα», ἀναφέρθηκε στὸ Μήνυµα τοῦ Ἁγίου 
Ὁµολογητοῦ, µήνυ µα ἀσκήσεως καὶ ἐπαγρυπνήσεως 
γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ Ὀρθοπραξία, ἀλλὰ καὶ 
ἱεραποστολικῆς ἀγαπητικῆς µέριµνας γιὰ τὴν 
πληροφόρησι τοῦ Ἀδελφοῦ µας στὰ θέ µα τα τῆς 
Πίστεως, καὶ δὴ στὸ θέµα τῆς Παναιρέσεως τοῦ 
Οἰκουµενισµοῦ, ἐν ὄψει µάλιστα τῆς ἐπικειµένης 
ψευδωνύμου «Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου» τῶν 
Καινοτόµων (2016).
 Πλεῖστοι πιστοὶ ἐκοινώνησαν τῶν Ἀχράντων 
Μυστηρίων.

 Κατὰ τὴν ἐόρτιο ὁμιλία, ἐξ’ ἀφορμῆς τῆς Παραβολῆς 
τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου ὁ Σεβ. κ. Δημήτριος 
ὑπεγράμμισε μεταξὺ ἄλλων τοὺς κινδύνους τοῦ «οὐ 
κατ’ ἐπίγνωσιν ζήλου», ὁ ὁποῖος μερικὲς φορὲς ὁδηγεῖ 
στὴν πλάνη καὶ τὴν αἵρεση. Ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε 
ἐπίσης τὴν σημασία τῆς ταπεινώσεως, καλώντας 
τοὺς πιστοὺς νὰ ἀκολουθήσουν τὸ παράδειγμα τοῦ 
Τελώνη.

Ὁνομαστήρια Ἐπισκόπου 
Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου

 Στίς 25/1/2015  (7/2/2015 ν. ἡμ.), τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου 
τοῦ Θεολόγου, ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ 
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. 
Γρηγόριος στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου Καβάλας.

http://www.ecclesiagoc.gr/index.php/antiairetika/641-agios-markos-eugenikos-xtes-kai-shmera
http://www.ecclesiagoc.gr/index.php/antiairetika/641-agios-markos-eugenikos-xtes-kai-shmera
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Ἡ ἱερὰ Μνήμη τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν

Στὴν Δράμα
 Μὲ κατάνυξι καὶ ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα 
ἑωρτάσθηκε ἡ ἱερὰ μνήμη τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν  
στὴν πόλιν τῆς Δράμας.

Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Χριστοῦ
Στὴν Ἐλευθερούπολι Καβάλας

 Μὲ ἰδιαίτερη κατάνυξι ἐτελέσθη ἡ Ἀγρυπνία 
τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ στὴν ἑορτάζουσα 
Ἱερὰ Μονὴ Ὑπαπαντὴ τοῦ Χριστοῦ στὸ Χορτοκόπι 
Ἐλευθερουπόλεως Καβάλας.
 Τῶν Ἀκολουθιῶν καί τῆς Θείας Λειτουργίας 
προέστη τιμητικῶς ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος. 

 Στὸ Ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο, προεξῆρχε ὁ 
οἰκεῖος Ἱεράρχης Ἐπίσκοπος Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, 
συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτην 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομον, τὸν Θεοφ. 
Ἐπίσκοπον Μαραθῶνος κ. Φώτιον, Ἀρχιγραμματέα 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τοὺς αἰδεσιμωτάτους   Πρεσβυ
τέρους π. Εὐθύμιο, π. Νικόλαο, π. Ἰγνάτιο, π. Παφ
νούτιο, π. Παντελεήμονα, π. Στυλιανό, π. Ματθαῖο, 
π. Ἀλέξανδρο καὶ τοὺς Διακόνους π. Νεκτάριο καὶ π. 
Λεωνίδα. 
 Τὸν πανηγυρικὸ λόγο τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ὁ π. 
Εὐθύμιος, ἑστιάζοντας κυρίως στὸ ἔργο τῶν Ἁγίων 
Τριῶν Ἱεραρχῶν.

Στὴν Θεσσαλονίκη
 Στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ τῶν Τριῶν Ἱεραρ
χῶν Θεσσαλονίκης, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος προεξῆρχε τῶν ἱερῶν 
Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας.

 Ὁ Θεοφιλέστατος μετέφερε στοὺς πιστοὺς τὶς 
εὐχὲς τοῦ ἀσθενοῦντος οἰκείου Ἱεράρχου, Σεβ. Μη τρο
πολίτου Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μαξίμου.
 Στὸ τέλος, παρετέθη τράπεζα ἐκ μέρους τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ πανηγυρίζοντος 
Ἱεροῦ Ναοῦ, στόν κλῆρο, τούς ἱεροψάλτες καί τοὺς 
Ἐπιτρόπους τῶν Ἐκκλησιῶν.

 Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος εὐχαρί
στησε τὸν Ἐπίσκοπο Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιο καὶ τοὺς 
ἱεροψάλτες, ἐπίσης δὲ εὐχήθηκε στὴν Γερόντισσα 
καὶ Καθηγουμένη Μαγδαληνὴ Μοναχὴ ὁ Θεός νὰ τῆς 
δίνη δύναμι γιὰ τὸ ἔργο ποὺ τῆς ἔχει ἀναθέσει ἡ θεία 
Πρόνοια. Στοὺς πιστοὺς εὐχήθηκε ὁ Θεὸς νὰ τοὺς 
ἀντιπροσφέρη κάθε ἀγαθὸ σὲ κάθε ἕναν ξεχωριστά, 
ὅπως ἀκριβῶς προσφέρουν στόν συνάνθρωπό τους.
 Ἡ φιλοξενία τοῦ Μοναστηριοῦ γιὰ μία ἀκόμη φορὰ 
ἦταν ἐξαιρετική: τὴν παραμονὴ παρετέθη πλούσια 
τρά πεζα στοὺς προσκυνητές, καθὼς καὶ σὲ ὅλους 
τοὺς ἱεροψάλτες καὶ κληρικούς.

Ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας
Στὴν Ἁγία Παρασκευὴ Μοναστηρακίου

 Τὴν Α΄ Κυριακὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἡ 
Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν Ἀναστήλωσι τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων 
καὶ κατ’ ἐπέκτασιν τὸν θριάμβο τῆς Ὀρθοδοξίας κατὰ 
τῶν αἱρέσεων.
 Αὐτὴ τὴν ἡμέρα τιμᾶ ἰδιαιτέρως ἡ Ἐκκλησία μας τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἀποδίδουσα σὲ 
Αὐτήν, δικαιωματικῶς, πανηγυρικὸν καὶ ὁμολογιακὸν 
χαρακτῆρα.
 Ὅπως ἔχει καθιερωθῆ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδό μας 
τὰ τελευταῖα χρόνια, τὸ Συνοδικὸ Συλλείτουργο γιὰ 
τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας γίνεται στὸ κέντρο 
τῶν Ἀθηνῶν, στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς, στὸ Μοναστηράκι. 
 Ἐφέτος, ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας ὥρισε συλλειτουργοὺς 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου 
τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸ 
καὶ τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Μαραθῶνος κ. Φώτιο. 
 Τὸ ἱερὸ ἀναλόγιο διακόνησε ὁ Μουσικολογιώτατος 
κ. Μιχαὴλ Μακρῆς μὲ τὴν πολυμελῆ Χορωδία του.
 Στὸ κοινωνικό, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς 
ὡμίλησε ἐπικαίρως, μὲ θέμα «Τὰ Αἰώνια Ὅρια τῆς 
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Ὁμολογητοῦ Ἁγίου». Τὸ παράδειγμα τοῦ Ρώσου 
Ἁγίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου († 1985) ἦταν τὸ 
πλέον ἐνδεδειγμένο, γιὰ νὰ στερεωθοῦν ὅλοι στὸ 
δίκαιο τοῦ Ἀγῶνος ὑπὲρ τῆς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως 
καὶ κατὰ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
 Πρὸς τὸ τέλος τῆς Ἐκδηλώσεως, ὁ Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος, κατ’ ἐφαρμογὴν Συνοδικῆς ἀποφά
σεως, ἀπένειμε στὸν Αἰδεσιμώτατο Πρεσβύτερο 
τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος π. Ἰγνάτιο Μπάφα, τὴν τιμητικὴ 
διάκρισι τοῦ ἀργυροῦ μεταλλίου τῆς Γ΄ Ἐμφανίσεως 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
 Ὁ τιμηθεὶς πολιὸς Πρεσβύτερος διετέλεσε μαθητὴς 
τοῦ Ὁσίου Γέροντος Ἱερωνύμου τοῦ ἐν Αἰγίνῃ καὶ 
γενικῶς ἐπέδειξεν ἐξαίρετον ἦθος κατὰ τὴν ὑπερ
πεντηκονταετῆ Ἱερατικὴν αὐτοῦ διακονίαν.
 Ὁ Μακαριώτατος ἐπιλόγησε καταλλήλως τὴν 
κατὰ γενικὴν ὁμολογίαν ἐπιτυχημένη Ἐκδήλωσι, οἱ δὲ 
εὐσεβεῖς ἀνεχώρησαν συναποκομίζοντες πνευματικὴ 
ὠφέλεια καὶ εὐφροσύνη.

Ὀρθοδοξίας καὶ ἡ “νέα ἐκκλησιολογία” τῶν Οἰκου
μενιστῶν».
 Μετὰ τὴν Ἀπόλυσιν, ἀκολούθησε μεγάλη Λιτανεία 
τῶν ἱερῶν Εἰκόνων ἀνὰ τὰς ὁδοὺς τοῦ ἱστο ρικοῦ 
κέντρου τῶν Ἀθηνῶν, προπορευομένων: τῆς 
Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ «Παντεπόπτου Χριστοῦ», τῶν 
Ἑξαπτερύγων, τῆς Χορωδίας τῶν ἱεροψαλτῶν, τοῦ 
ἱεροῦ Κλήρου καὶ ἀκολούθως τῶν Ἀρχιερέων καὶ τοῦ 
εὐσεβοῦς Λαοῦ.
 Κατὰ τὴν ἐπιστροφή, στὸν ἐξωτερικὸ χῶρο τοῦ 

Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις στὸν Πειραιᾶ



Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀναγνώσθηκε ἀπὸ τὸν Θεοφ. Ἀρχι
γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Ἐπίσκοπο Μαρα
θῶνος κ. Φώτιο, ἐπιτομὴ τοῦ «Συνοδικοῦ τῆς 
Ὀρθοδοξίας», στὴν ὁποία συμπεριελαμβάνετο καὶ ἡ 
καταδίκη τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
 Μὲ τὸ πανηγυρικὸ αὐτὸ τρόπο, ὡλοκληρώθηκε 
ἡ σεμνή, ἀλλὰ καὶ ὁμολογιακὴ αὐτὴ παρουσία τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

 Τὸ βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας πραγματοποιήθηκε 
ἡ καθιερωμένη Συν οδικὴ Ἐκδήλωσις, στὴν Αἴθουσα 
τοῦ Ὀργανισμοῦ Λι μέ νος Πειραιῶς.
 Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ τὰ 
Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς καὶ πλῆθος Κληρικῶν, 
ΜοναχῶνΜοναζουσῶν καὶ λαϊκῶν.
 Τὴν παρουσίασι τῆς Ἐκδηλώσεως εἶχε ἀναλάβει 
ὁ Αἰδεσιμολογ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος 
Κον το γιώργης, ὁ ὁποῖος ἔπειτα ἀπό μία κατάλληλη 
εἰσαγωγή, συντόνισε ἐπιτυχῶς τὸ πρόγραμμα.
 Τὸ ὑμνολογικὸ μέρος τῆς Ἐκδηλώσεως εἶχε 
ἀναλάβει ἡ Χορωδία «Ἰάκωβος Πρωτοψάλτης», 
ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ κ. Νεκταρίου Κατσίρη, ἡ 
ὁποία ὁμολογουμένως ἐδημιούργησε τὴν ἁρμόζουσα 
κατανυκτικὴ ἀτμόσφαιρα τῆς Τεσσαρακοστῆς.
 Οἰκοδομηθέντες οἱ πιστοὶ στὸν ἀγῶνα τῆς ὀρθο

πραξίας, ἔπρεπε νὰ ὁλοκληρώσουν 
τὴν πνευματικὴ ὠφέλεια μὲ 

τὴν κατάλληλη διδαχὴ περὶ 
ὀρθοδοξίας.
 Αὐτὸ ἀνέλαβε νὰ πράξη ὁ 
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Γαρ  δικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος 
ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Ἡ Τελικὴ 

Εὐθεῖα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ἡ 
Ὀρθόδοξη Μαρτυρία Συγχρόνου 

 Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν Θεσσαλονίκη

 Τὸ Σάββατο, 22.2/7.3.2015, κατόπιν προσκλήσεως ἀπὸ τοῦ παρελθόντος Νοεμβρίου καὶ εὐλογίας ἀπὸ τὸν 
ἀσθενοῦντα οἰκεῖο Ἱεράρχη Σεβ. Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μάξιμο, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος 
Γαρδικίου κ. Κλήμης μετέβη στὴν Θεσ σαλονίκη, γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ.
 Τὸ ἑσπέρας ἐχοροστάτησε στὸν ἀναστάσιμο Ἑσπε ρινὸ στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν 
στὴν Θεσσαλονίκη, στὸ τέλος τοῦ ὁποίου ἐξεφώνησε σύντομη Ὁμιλία γιὰ τὸν τιμώμενο μέγα Ἅγιο.
 Τὴν Κυριακὴ Β΄ Νηστειῶν, 23.2/8.3.2015, ὁ Θεοφ. κ. Κλήμης ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὸν 
Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ἔλαβαν μέρος οἱ Αἰδεσ. Πρεσβύτεροι π. Ἰωάννης 
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Ποία ἡ ἀληθὴς Νηστεία;
Θεοδώρου Κ. Ζωγράφου († 1921)

ΠΟΙΑ ἡ ἀληθὴς νηστεία ἡ φέρουσα θαυμάσια 
ἀποτελέσματα;

 Ἡ ἀποχὴ οὐ μόνον ἀπὸ τῶν ἀπηγορευμένων 
βρωμάτων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν ἁμαρτημάτων.
 «Ἀληθὴς νηστεία», ψάλλει κατ’ αὐτὰς ἡ 
Ἐκκλησία, «ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις, ἐγκρά-
τεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χω-
ρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους καὶ ἐπιορκί-
ας· ἡ τούτων ἔνδεια νηστεία ἐστὶν ἀληθὴς καὶ 
εὐπρόσδεκτος».
 «Νηστεία ἀληθής», ὁ Μέγας Βασίλειος βρον
το φωνεῖ, «ἡ τῶν κακῶν ἀπολύτρωσις».
 «Οὐκ ἀποχὴ βρωμάτων, ἀλλ’ ἀποχὴ πλημμε-
λημάτων νηστείαν ἀπεργάζεται», ὁ θεῖος Χρυ-
σόστομος ἀποφαίνεται.
 Ἡ ἀληθὴς νηστεία ἀπονεκροῦσα τὰ πάθη, 
καθιστᾷ τὴν ψυχὴν τοῦ νηστεύοντος καθαράν, 
καὶ κατ’ ἀκολουθίαν ἐπιτηδείαν ν’ ἀναπέμπῃ 
πρὸς τὸν Θεὸν εὐπροσδέκτους εὐχάς, ἅμα δὲ 
καὶ ἱκανὴν νὰ μεταδίδῃ τὸ ἐκ τῆς λιτῆς διαίτης 
περίσσευμα εἰς τοὺς ἐνδεεῖς.
 «Οἶδα πολλοὺς νηστεύοντας», παρατηρεῖ ὁ 
Δαμασκηνὸς Ἰωάννης, «προσευχομένους καὶ 
πᾶσαν τὴν ἀδάπανον εὐλάβειαν ἐπιδεικνυ-
μένους, ὀβολὸν δ’ ἕνα τοῖς θλιβομένοις μὴ 
προεμένους. Τί τὸ ὄφελος τούτοις τῆς λοιπῆς 
ἀρετῆς; Οὐ γὰρ προσδέχεται αὐτοὺς ἡ Βασιλεία 
τῶν Οὐρανῶν».
 Νηστεία μὴ ἀσκουμένη πρὸς κατόρθωσιν 
ἀρετῆς, οὔτε πρὸς νέκρωσιν παθῶν καὶ περι-
στολήν, ἀλλὰ μηχανικῶς καὶ τυπικῶς, οὐδένα 
ἀποφέρει πνευματικὸν καρπόν.
 «Οὐδέν», λέγει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, «οὐδὲν 
ἡ νηστεία ὀνίνησι τοὺς μὴ πάσαις αἰσθήσεσι νη-

στεύοντας», τοὐτέστιν, οὐδεμίαν παρέχει ὠφέ-
λειαν ἡ νηστεία εἰς ἐκείνους, οἵτινες δὲν νη-
στεύουσι καθ’ ὅλας αὐτῶν τὰς αἰσθήσεις, ἀπο-
στρέφοντες τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ τὰ ὦτα αὐτῶν 
ἀπὸ θεαμάτων καὶ ἀκουσμάτων αἰσχρῶν καὶ 
ἀπέχοντες ἀπὸ ἐφαμάρτων ἡδονῶν.
 Ὡσαύτως, ἡ νηστεία οὐδεμίαν ὠφέλειαν προ-
ξενεῖ εἰς τοὺς ἐπαιρομένους διὰ τὴν νηστείαν 
αὐτῶν καθ’ ἑαυτήν, χωρὶς αὕτη νὰ συνοδεύη-
ται ἀπὸ μετάνοιαν καὶ καρδίας συντριβὴν καὶ 
κατάνυξιν ψυχῆς. Τί ὠφέλησεν ἡ νηστεία τὸν 
Φαρισαῖον τὸν καυχώμενον, ὅτι ἐνήστευε δὶς 
τῆς ἑβδομάδος, ὄντα πλήρη ἀλαζονείας καὶ 
κατακρίνοντα τὸν Τελώνην ἐπὶ παρανομίαις; 
ἤ τί ὠφέλησε τοὺς ἄλλους ἐκείνους Φαρισαί-
ους τοὺς ἀφανίζοντας τὰ πρόσωπα αὐτῶν, ὅπως 
τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες φανῶσι καὶ ὑπ’ 
αὐτῶν δοξασθῶσιν; Οὐδέν.
 Ἡ ἀληθὴς νηστεία παρακολουθεῖται ὑπὸ τα-
πεινώσεως καὶ συντριβῆς καρδίας καὶ συνοδεύ-
εται ὑπὸ τῶν ἔργων τῆς μετανοίας. Τοιαύτη ἡ 
νηστεία τῶν Νινευϊτῶν, οἵτινες νηστεύσαντες 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐταπεινώθησαν καὶ τὴν ἀθλι-
ότητά τους συνῃσθάνθησαν καὶ ὑπὸ τῶν κακιῶν 
αὐτῶν ἀπεμακρύνθησαν καὶ μετενόησαν καὶ τὴν 
μετάνοιάν των δι’ ἔργων ἔδειξαν.
 Ἄν λοιπὸν τὴν νηστείαν σου, ἀδελφέ, φαι-
δρύνῃ τὸ ἔλαιον τῆς ἐλεημοσύνης καὶ στερεώνῃ 
ἡ ταπεινοφροσύνη, ἄν τὴν νηστείαν σου ἁγιάζῃ 
ἡ μετάνοια καὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐπιστροφή, καὶ πε-
ρικοσμῶσι τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς, ἄν τὴν νηστείαν 
σου ἀπὸ τῶν βρωμάτων συνοδεύῃ ἡ ἀποχὴ ἀπὸ 
τῶν ἁμαρτημάτων, λόγου χάριν, ὡς τὸ στόμα 
σου οὐδεμίαν δοκιμάζει ἀπηγορευμένην τρο-

Γιαγκατζόγλου καὶ ὁ Ἐφημέριος π. Γρηγόριος Πρυνιᾶς.
 Στὶς 15:00΄, πραγματοποιήθηκε μία ἑόρτια Ἐκδή
λωσις πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν 
Αἴθουσα τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Θέρ
μης. Ἦσαν παρόντες ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος 
Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος ἀπὸ τὴν Δράμα καὶ 
Κληρικοί μας, ὡς καὶ μεγάλο πλῆθος πιστῶν, 
ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη καὶ ἄλλες περιοχές.
 Χορὸς Ἱεροψαλτῶν ἀπέδωσε ἐπίκαι
ρους ὕμνους, καὶ μετὰ μία σύντομη Εἰσα
γωγὴ ἀπὸ τὸν π. Γρηγόριο Πρυνιᾶ, ὁ Θε
οφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ἀνέ
γνωσε τὴν εἰδικῶς πρὸς τοῦτο ἑτοιμασθεῖσα 
Εἰσήγησί του, μὲ τίτλο:  «Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος 
Παλαμᾶς. Ὄψεις ἀπὸ τὸν Βίο, τὴν Ὁμολογία καὶ 

τὴν Μαρτυρία του».
 Στὸ τέλος τῆς ἐπιτυχοῦς Ἐκδηλώσεως, διενεμήθη 
στοὺς παρόντας ἀπὸ τὸν Θεοφ. κ. Κλήμεντα εἰδικὸ 

Ἐνθύ μιο, μία μικρὴ Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου 
Παλαμᾶ μὲ σχετικὸ κείμενο.

 Ἀκολούθησε ὁ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς 
στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Θέρμη 
καὶ ἐν συνεχείᾳ, στὴν Αἴθουσα τοῦ Ναοῦ, ὁ 
Θεοφ. κ. Κλήμης εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀπαν
τήση σὲ ἐρωτήματα ἀρκετῶν πιστῶν, καὶ 
νὰ ἀναπτύξη ἐνδιαφέροντα πνευματικὰ θέ

ματα, καὶ μάλιστα πρακτικῆς σημασίας, σύμ
φωνα μὲ τὴν Πατερικὴ διδασκαλία καὶ μάλιστα 

τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, 
πρὸς οἰκοδομὴν καὶ ἐνίσχυσιν τῶν πιστῶν. 







http://www.hsir.org/pdfs/2015/03/10/20150310aAgGregoriosPalamas15.pdf
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 Τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Ἡµερολόγιον (Ἐπι τρο πῆς Ὀρθο
δόξων).
 Τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Ζήτηµα.
 Ἀνοικτὴ Ἐπιστολή.
 Τὸ Ἡµερολογιακόν.
 Ἡ Θρησκεία τῶν Πατέρων µας.
 Ἐπὶ τοῦ Νέου Ἡµερολογίου († Λεοντοπόλεως Χριστο

φόρου). 
 Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.
 Ἐκδόσεις τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων  Ἔτος δεύτερον 

(1925).
Τεῦχος 3

Φθινόπωρο/Χειµώνας 2015, σελ. 96.
Περιεχόµενα 

 Εἰσαγωγικόν.
 Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Χρυ

σόστοµος.
 Ἐπικήδειος στὸν πρώην Φλωρίνης Χρυ

σόστοµο.
 Ἐπιµνηµόσυνος Λόγος στὸν πρώην 

Φλωρίνης Χρυσόστοµο.
 Ἀφιέρωµα στὸ Μέγα Θαῦµα τοῦ 1925: Ἡ Γ΄ Ἐµφάνισις 

τοῦ Τιµίου Σταυροῦ.
 Μαρτυρίες Αὐτοπτῶν Μαρτύρων.
 Αἴτησις τοῦ Συλλόγου τῶν Ὀρθοδόξων κατατεθεῖσα ἐν 

τῇ Ἐθνοσυνελεύσει.
 Ἄρθρα καὶ Ἐπιστολὲς στὸν Τύπο.
 Ἐπιστολὴ π. Φιλοθέου Ζερβάκου πρὸς τὸν Ἱεροσολύµων 

Δαµιανόν. 
 Ἐκδόσεις ὑπὲρ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας (1926).
 Ἱερὰ Ἀκολουθία Γ΄ Ἐµφανίσεως τοῦ Τιµίου Σταυροῦ.

«Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος»
Περιοδικὴ Ἔκδοσις γιὰ τὴν Ἱστορία τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος 
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος
 Σὲ ἠλεκτρονικὴ µορφή: http://www.ecclesiagoc.gr/index.php/bibliothiki.
Διευθυντής: Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου Κλήµης.
Συντάσσεται: µὲ τὴν εὐθύνη τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Ἐκκλησίας 
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.
Ἐκδίδεται: µὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαρ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

 Τεῦχος 1  Χειµώνας 20142015, σελ. 48.
Περιεχόµενα 

 Εἰσαγωγικὸ Σηµείωµα. 
 Ὁ «Σύλλογος τῶν Ὀρθοδόξων» (19241926). 
 Ἀνδρέας Ν. Βαπορίδης  Ὁ πρωτεργάτης τοῦ Ἱ. Ἀγῶνος.
 Ὑπόµνηµα πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
   Ἑλλάδος.
 Τὸ Ἡµερολογιακόν.
 Συνοδικὴ Συνεδρίασις.
 Ἀναίρεσις Ἐγκυκλίου περὶ τοῦ Ἡµερολογίου.
 Ἐπαπειλεῖται Ἐκκλησιαστικὸν Σχίσµα.
 Νέον Πλῆγµα κατὰ τῆς Ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου 

Ἐκκλησίας. 
 Τὸ Ἡµερολογιακὸν Ζήτηµα.
 Περὶ τὸ Ἡµερολόγιον.
 Ἡ Μεταβολὴ τοῦ Ἡµερολογίου.
 Τὸ Ζήτηµα τοῦ Ἡµερολογίου.
 Τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Ἡµερολόγιον  Ἀπάντησις τῶν Πα

τριαρχείων.
 Ἐκδόσεις τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων  Ἔτος πρῶτον (1924).

Τεῦχος 2
 Ἄνοιξις/Καλοκαίρι 2015, σελ. 64.

Περιεχόµενα 

 Εἰσαγωγικόν.
 Λογίων καὶ Ἐπιφα νῶν Ὀρ θό δο ξος Ἔν
στα σις.
 Ἰωάννης Φλῶρος Ἱερεύς.
 Αἴτησις πρὸς τὸν Μακαριώ τα τον Πρόε
δρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
 Τὸ Ζήτηµα τοῦ Ἡµερολογίου. 

φήν, οὕτω καὶ ἡ γλῶσσά σου οὐδὲν προφέρῃ ψεῦδος, οὐδεμίαν ὕβριν, οὐδεμίαν διαβολήν, ἄν, ὡς 
ἡ κοιλία σου εἶναι ἐλευθέρα ἀπὸ πολυφαγίαν, οὕτω καὶ αἱ χεῖρές σου εἶναι καθαραὶ ἀπὸ ἀδικίας, 
τότε ἡ νηστεία σου εἶναι ἀληθὴς καὶ εὐπρόσδεκτος εἰς τὸν Θεόν, τότε συντελεῖ τὰ μέγιστα εἰς τὸν 
τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματός σου ἁγνισμὸν καὶ ἁγιασμόν, τότε ἀνατέλλει ἐπὶ σὲ ὡς τοῦ ἡλίου τὸ 
πρωϊνὸν φῶς καὶ ἡ ἄφεσις τῶν ἁμαρτιῶν *.

 (*) Θεοδώρου Κ. Ζωγράφου, Λόγος ΝΑ΄: Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου, εἰς τὸ «Ἐντρυφήματα καὶ Ἀπηχήματα...» 
(Ἐκκλησιαστικοὶ Λόγοι), τόμος τέταρτος, τεῦχος δεύτερον, Βόλος 1950, τύποις Παρασκευόπουλοι Υἱοί, σελ. 428
429 (ἐπιμελητὴς καὶ ὑπεύθυνος ἐκ δό σεως Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Νασλίμης).
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Ἡ Ἁγία Ὁσιομάρτυς

Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία
ν’ ἀνοίξη τοὺς ὀφθαλμοὺς 
αὐτῶν πρὸς τὴν παράδοσιν 
καὶ τὴν δόξαν τῶν προγόνων 
των» καὶ μάλιστα γιὰ τὶς 
νέες Ἑλληνίδες, ὥστε νὰ 
μαθαίνουν στοιχειώδη οἰ
κο κυρική. Ἀκόμη ἵδρυσε 
βιοτεχνικὰ ἐργαστήρια, ὀρ
φανοτροφεῖα, ξενῶνες γιὰ 
τοὺς πτωχοὺς ξένους καὶ νοσοκομεῖα. Ἄνοιξε πηγάδια 
γιὰ νὰ ξεδιψοῦν οἱ διψασμένοι.

Τὰ Ἱδρύματα  Μετόχια τῆς Μονῆς της ἦσαν σὲ 
διάφορες περιοχὲς τῶν Ἀθηνῶν, μερικὲς ἀπὸ τὶς 
ὁποῖες φέρουν μέχρι σήμερα ὀνόματα σχετιζόμενα 
μὲ τὴν Ἁγία Φιλοθέη, ὅπως Φιλοθέη, Ψυχικὸ καὶ 
Καλογρέζα. Ἀκόμη ἀπελευθέρωσε μὲ λύτρα πλῆθος 
αἰχμαλώτων, τοὺς ὁποίους οἱ ἀντίχριστοι κατακτητὲς 
συνελάμβαναν, γιὰ νὰ καταστήσουν σκλάβους καὶ 
φυγά δευσε πολλὲς ὄμορφες νεάνιδες, οἱ ὁποῖες 
κινδύνευαν νὰ ἁρπαγοῦν ἀπὸ τοὺς Τούρκους γιὰ νὰ 
ἐμπλουτίσουν τὰ χαρέμια τους.

Στὸ τέλος, οἱ ἐξαγριωμένοι Τοῦρκοι συνέλαβαν τὴν 
Ἁγία καὶ ἐμαστίγωσαν αὐτήν, ἡ ὁποία τελικὰ ὑπέκυψε 
στὰ τραύματά της στὶς 19 Φεβρουαρίου τοῦ 1589. 

Γιὰ ὅλα τὰ ἀνωτέρω καὶ γιὰ πολλὰ ἄλλα ἀκόμη, τὰ 
ὁποῖα παραλείψαμε, ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία τῶν Ἀθηνῶν 
ὀφείλει μεγάλη εὐγνωμοσύνη στὴν Ἁγία Φιλοθέη.

* * *

ΤΗΝ 19η Φεβρουαρίου τιμᾶται ἡ Mνήμη τῆς 
Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας.

 Ἡ περιώνυμος πόλη τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλὰ καὶ 
γενικώτερα τὸ Γένος ἡμῶν, ὀφείλει πολλὰ σὲ αὐτὴν τὴν 
ἁγία Μορφή. Ἔζησε τὴν ἐποχὴ τῆς στυγνῆς δουλείας 
τῆς Πατρίδος μας κάτω ἀπὸ τὸ πέλμα τῶν δυσσεβῶν 
Ὀθωμανῶν, καὶ ὑπῆρξε μεγάλη παρηγορία γιὰ τοὺς 
προγόνους μας τῆς ἐποχῆς τοῦ 16ου αἰῶνος. Τὸν 
πλοῦτο, τὸν ὁποῖο κληρονόμησε ἀπὸ τὴν οἰκογένειά 
της, τὸν διέθεσε σὲ ἀγαθοεργίες, ἐφαρμόζοντας 
τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ περὶ τελειότητος: «Εἰ θέλεις 
τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ 
δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ 
δεῦρο ἀκολούθει μοι» (Ματθ. ιθ´ 21).

Πράγματι, ἡ Ἁγία ἐπιδόθηκε μὲ ζῆ λο στὸ κοινωνικὸ 
ἔργο. Μετέτρεψε σὲ ΜοναστήριΠαρθενῶνα τὸ 
πατρικό της σπίτι στοὺς πρόποδες τῆς Ἀκροπόλεως, 
τὸ ὁποῖο διέθετε Παρεκκλήσιο. Αὐτὸς ὁ νέος Παρθε
νώνας, ὁ δίχως μάρμαρα καὶ κολῶνες, κατέστη φωτεινὸ 
μνημεῖο φιλανθρωπίας καὶ ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης πρὸς 
ὅλους. Καὶ ἄν ὁ ἀρχαῖος Παρθενώνας παρουσίαζε τὴν 
δόξα τῆς θαλασσοκράτειρας τότε ἀρχαίας Ἀθήνας, 
ὁ νεώτερος ὁ παρὰ τοὺς πόδας τοῦ παλαιοτέρου, 
διετράνωνε τὴν δόξα τοῦ Παντοκράτορος Θεοῦ. 
Ἐκεῖ εὕρισκαν καταφύγιο ὄχι μόνον οἱ Χριστιανοὶ 
Ἕλληνες, ἀλλά ἀκόμη καὶ οἱ πτωχοὶ Μωαμεθανοί, 
οἱ ὁποῖοι ἦσαν τυχὸν ἐμπερίστατοι.

Ἵδρυσε Σχολεῖα «διὰ τοὺς παῖδας τῶν Ἀθηναίων, διὰ 
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Ὁ Ἱερὸς Ναός μας τῆς Ἁγίας Φιλοθέης στὰ Πετράλωνα τῶν Ἀθηνῶν


Ἔκκληση γιὰ τὴν ἀποπεράτωσή του
Ἀπευθύνουμε θερμότατη ἔκκληση στοὺς εὐσεβεῖς πιστοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἑλλάδος καὶ Ἐξωτερικοῦ, σὲ 

ἱεροὺς Ναοὺς καὶ ἱερὲς Μονές, ἅπαντες τὸ κατὰ δύναμιν, νὰ συνεισφέρουν στὸ θεάρεστο, ἀλλὰ καὶ ἱστορικῆς 
σημασίας αὐτὸ ἔργο καὶ νὰ γίνουν Κτήτορες τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης.

Ἀποστείλατε τὴν συνεισφορά σας στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας
Κάνιγγος 32  3ος ὄροφος  106 82 ΑΘΗΝΑΙ.

Μὲ τὴν ἔνδειξη: «Γιὰ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης».

Ὅπως εἶναι γνωστόν, οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι 
Χριστιανοί, ὅταν ἄρχισαν ἐκ τοῦ μηδενὸς νὰ 
οἰκοδομοῦν Ναοὺς μετὰ τὴν ἀπόσχιση τῶν 
Καινοτόμων, δὲν παρέλειψαν νὰ ἀνεγείρουν στὴν 
πόλη τῶν Ἀθηνῶν Ναὸ πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας 
Φιλοθέης.

Ὁ Ναὸς αὐτός, εὑρισκόμενος στὴν περι οχὴ τῶν 
Πετραλώνων, ἦταν πολὺ μικρὸς καὶ πρὶν ἀπὸ περίπου 
30 ἔτη κατεδαφίσθηκε, προκειμένου νὰ οἰκοδομηθῆ 
μεγαλύτερος, συνοδευόμενος ἀπὸ δια φόρους 
βοηθητικοὺς χώρους σὲ τέσσερις μικροὺς ὀρόφους.

Τὸ ἔργο παρέμενε ἡμιτελὲς μέχρι πρὸ ὀλίγων ἐτῶν, 
ὁπότε τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Γενικοῦ Ταμείου 
τῆς Ἐκκλησίας μας, στὸ ὁποῖο ἀνήκει ἰδιοκτησιακῶς 
ὁ Ναός, ἀπεφάσισε νὰ προχωρήση, ἔστω καὶ ἐν μέσῳ 
κρίσεως, στὴν ἀποπεράτωση τοῦ ἔργου, προκειμένου 
νὰ τιμᾶται πρεπόντως ἡ μεγάλη Ἁγία τῶν Ἀθηνῶν, 
ἀλλὰ καὶ νὰ στεγασθοῦν στοὺς ἐκεῖ χώρους οἱ 
ὑπηρεσίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, ὥστε ὁ Ἱερὸς 
Ναὸς τῆς Ἁγίας Φιλοθέης νὰ καταστῆ τὸ κέντρο τοῦ 
Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος.

Πράγματι, λοιπόν, μετὰ τὴν ἀπεμπλοκὴ τῆς δια
δικασίας ἀπὸ τὰ δυσκίνητα γρανάζια τῆς πολε οδο μι
κῆς γραφειοκρατίας, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, τὸ ἔργο 
προχώρησε σὲ ἀρκετὸ βαθμό, ὅπως φαίνεται στὴν 
παρατιθέμενη φωτογραφία.

Τώρα ἀπομένει ἡ τοποθέτηση τῶν μαρμάρων τοῦ 
Ναοῦ, καὶ ἡ κατασκευὴ τῶν θυρῶν, τῶν παραθύρων 
καὶ τοῦ ἀνελκυστῆρα.


